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ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Прпникнути у свет архитектпнскпг стваралащтва Андреа Паладија, свакакп је ппдразумевалп
дугпгпдищое прпушаваое, пткриваое нпвпг и супшаваое са неппзнатим, за кпје се врлп
шестп питате: „Ппстпји ли крај“? У пвпм истраживаоу, сигурнп најзаслужнија пспба за
успещан прпналазак краја, дпвпљнпг да себи мпгу рећи: „Ипак Задпвпљан!“ је ментор1 пвпг
рада, прпф. Нађа Куртпвић Фплић. Збпг свега, првенственп мудрпсти и ппдрщке у свакпм
тренутку, кприсних савета и непппустљиве вере у кандидата, искренп јпј се и пд срца
захваљујем.
Свим псталим шланпвима Кпмисије, прпфесприма нпвпсадскпг Технишкпг Универзитета,
прпфеспру др Радпмиру Фплићу, прпфеспру др Радивпју Динулпвићу кап и дпценткиои др
Аници Туфегчић, такпђе се захваљујем за ппвереое и разумеваое у раду. Ппсебну
захвалнпст на кприсним сугестијама тпкпм рада, дугујем мпјпј дугпгпдищопј прпфеспрки др
Јасминки Цвејић.
А кад се ппнпвп вратим пвпм „насилно прекинутом експерименту“2, резимирам деценију
рада и схватим да један, у ппшетку сампсталан наушни рад, сигурнп не би шиниле
представљене стране да се раду није у ппмпћ прикљушила група људи, такп велике вере да
превазилази димензију „групне наушне ппдрщке“. Сати и дани дискутпваоа п Паладију
изгледали би вище кап групна терапија за све нас кпја је заппшиоала птприлике пвакп: „Ја
сам Бприс Радић, паладијанац“. За оим, редпм устајaли би и пстали, представљајући се кап
следбеници и Паладијеви ушеници: Сузанa Гаврилпвић, Даницa Нпвкпвић, Мпмир Крш и
Бпјан Илијин.
За нищта маоу ппдрщку хвала мпјим драгим пријатељима, кпји су ме трпели све пвп време
жељнп ищшекујући заврщетак, кап и драгим кплегама и пријатељима Андреји Тутунчићу,
Невенки Галешић, Драгану Вујишићу и Јелени Белпици, за ппмпћ и разумеваое.
На крају, кпмпаративна анализа мпжда не би устанпвила нивп знашајнпсти Паладијевих
ставпва за свакпг пд нас, али не би умаоила оихпву улпгу у шитавпм неппаладијанскпм
кпнцепту целине, за шије пствареое ппсебнп хвала драгпј пријатељици Катарини Ппппвић,
кплегиници Невени Васиљевић и мпјпј Гаги.

1

Ментор (лат. Mentor) - мит. Одани пријатељ Одисејев и васпиташ му сина Телемаха, кпме је Одисеј,
пред пплазак у трпјански рат, ппверип на шуваое свпју кућу; птуда: впђа, саветпдавац, васпиташ,
наставник. Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, шетвртп дппуоенп и редигпванп
издаое (Бепград: Прпсвета, 1991), 534.

2

Дефиниција ппјма докторат, према прпф. др Миленку Мирићу, редпвнпм прпфеспру Шумарскпг
факултета, Универзитета у Бепграду, Одсека Технплпгија, меначмент и прпјектпваое намещтаја и
прпизвпда пд дрвета.
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ПДНПС АРХИТЕКТУРЕ И ПЕЈЗАЖА У СТВАРАЛАШТВУ АНДРЕА ПАЛАДИЈА И
ПРИМЕНА ОЕГПВИХ ПРИНЦИПА У САВРЕМЕНПЈ ПЕЈЗАЖНПЈ АРХИТЕКТУРИ

РЕЗИМЕ

Предмет oвпг рада је вепма специфичнп истраживаое начина хармпнизације
пднпса архитектуре и пејзажа, чију пкпсницу чини прпучаваое принципа и начела
кпјима се у свпјим текстпвима и градитељскпм стваралаштву рукпвпдип Андреа
Паладип, ренесансни тепретичар и врстан архитекта, и кпји су служили кап узпр за
рад брпјним генерацијама све дп данас.
Примарни циљ рада је истраживаое тепријскпг и градитељскпг стваралаштва
Андреа Паладија и идентификпваое принципа у оегпвпм разумеваоу пднпса
пејзажа и архитектуре, кап и фпрмулисаое преппрука за савремену пејзажну
архитектуру утемељених у оима.
У раду су свестранп истражени сви релевантни извпри оегпвпг писанпг и
градитељскпг ппуса и усппстављен кпнтинуитет тумачеоа и примене принципа, уз
оегпвп критичкп тумачеое.
Детаљнп је анализиранп, пписанп и каталпгизпванп свих 39 Паладијевих
ванградских вила (villa suburbana и villa rustica), кпје се сматрају најзначајнијим
пбликпм оегпве градитељске делатнпсти, уз брпјне графичке прилпге и фптпграфије
са терена са приказпм свих битнијих детаља. Извршена је и нпва типплпгизација
вила, кап и анализа кључних елемената прпстпрне прганизације вила (кућа,
ппмпћни пбјекти, птвпрени прпстпри). Урађена је анализа пснпвних карактеристика
кпјима се дефинише пејзаж (рељеф, спларна радијација, сагледивпст виднпг ппља,
хидрпграфска мрежа), а затим је утврђена веза типпва вила и елемената оихпве
прпстпрне прганизације са пејзажним карактеристикама лпкација.
Кап институција културнпг предела, виле су ппслужиле за анализу принципа кпји
пмпгућавају разумеваое утицаја Паладија крпз истприју, пренпс оегпвих пејзажнпархитектпнских кпнцепата и фпрмулисаое универзалних ппставки хармпничнпг
пднпса архитектуре и пејзажа. Ти принципи су идентификпвани и систематизпвани
кап: „видети и бити виђен“ (сједиоаваое естетике и функципналнпсти); „целина је
већа пд збира делпва“ (хплистички и гешталтистички став); „кпмпрпмиса“ са
друштвпм и са прирпдпм, а у смислу ппштпваоа датих мпгућнпсти уз принцип
живљеоа у складу са прирпдпм.
i

Анализа вила кап специфичнпг типа архитектпнскпг пбјекта ппказала је да је
прпстпрна прганизација дпследнп рађена у складу са типпвима пејзажа и да
Паладип свпјпм градопм хармпнизује сппљашои и унутрашои ппглед и „излази
наппље“. Тиме се вила интерпретира не самп кап архитектпнски израз, већ и кап
институција културнпг предела, пбликпванпг за ствараое, пдржаое и пренпшеое
културних ппрука.
На пснпву пвих дефинисаних принципа кпји „уређују“ пднпс архитектуре и пејзажа у
Паладијевпм стваралаштву и имају универзални карактер, дпшлп се дп низа
преппрука за оихпву примену и перспективу у кпнтексту хармпнизације пднпса
архитектуре и пејзажа у савременпј пејзажнпј архитектури.
Сем ппказане мпгућнпсти примене Паладијевих принципа у савременпј пејзажнпј
архитектури, рад је дпнеп и утемеоену прпцену Паладијевпг места у истприји
пејзажне архитектуре и птвприп перспективу за нпва истраживаоа.

Кључне речи: Паладип, ренесанса, вила, пејзаж, архитектура, пднпс архитектуре и
пејзажа, културни предеп
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THE RELATIONSHIP BETWEEN ARCHITECTURE AND LANDSCAPE IN
ANDREA PALLADIO’S WORKS AND THE APPLICATION OF HIS PRINCIPLES
IN MODERN LANDSCAPE ARCHITECTURE

SUMMARY

The subject of this paper is a very specific research of the ways of harmonization between
architecture and landscape, whose skeleton comprises the study of the principles and
tenets that Andrea Palladio, a Renaissance theoretician and great architect, relied upon in
his texts and works which have been used as conceptual frameworks by numerous
generations up to the present day.
The primary goal of the paper is the research of Andre Palladio’s theoretical and
constructing works and the identification of the principles of his understanding the
relationship between landscape and architecture, as well as formulating the references
for modern landscape architecture founded in them.
All the relevant sources of his written and constructing works have been studied together
with the establishment of the continuity of interpretation and application of the
principles, together with his critical interpretation.
All of the 39 Palladio’s suburban villas (villa suburbana и villa rustica), have been
thoroughly analyzed, described and catalogized as the most significant form of his
architectural activity with numerous graphic attachments and photographs from the field
showing all the most important details. A new villa typologization has also been carried
out (the house, auxiliary facilities, open spaces). The analysis of the basic characteristics
defining the landscape was made (relief, solar radiation, visual field measurability,
hydrographic network) after which the relationship between the types of villas and
elements of their spatial organization with the landscape characteristics of the locations
was established.
As the institution of a cultural landscape, villas were a good source for the analysis of the
principles enabling understanding Palladio’s influence throughout history, the transfer of
his landscape and architectural concepts and formulating universal postulates regarding
the harmonious relationship between architecture and landscape. Those principles have
been identified and systematized as: ”see and be seen” (integrating aesthetics and
functionality), “a whole is more than the sum of its parts” (the holistic and Gestalt
attitude); the “compromise” with society and nature, in terms of respecting the given
iii

opportunities following the principle of living in harmony with nature.
The analysis of villas as a specific type of the architectural object has shown that the
spatial organization was consistently being done in harmony with landscape types and
that Palladio, with his architecture, harmonizes the external and internal views and “goes
out”. The villa is thereby interpreted not only as an architectural expression, but also as
an institution of cultural landscape, formed for the creation, maintenance and
transmission of cultural messages.
According to these defined principles that “regulate” the relationship between
architecture and landscape in Palladio’s works and have universal characteristics, there
followed a series of references for their application and perspective within the context of
harmonization of the relationship between architecture and landscape in modern
landscape architecture.
Apart from the demonstrated possibility of the application of Palladio’s principles in
modern landscape architecture, the paper has contributed to the substantiated estimate
of Palladio’s role in the history of landscape architecture and opened a new research
perspective.

Key words: Palladio, Renaissance, villa, landscape, architecture, relationship between
architecture and landscape, cultural landscape
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Графикон 2: Дендрпграм кластер анализе кпјим су пбухваћени параметри
надмпрска висина, нагиб терена пд 0 дп 60 %, експпзиција и
степен птвпренпсти

5.2.3.2.

Графикон 3: Параметар спларне радијације у радијусу пд 250 m пкп пбјекта

5.2.3.2.

Графикон 4: Дендрпграм кластер анализе за средое вреднпсти спларне
радијације у радијусу пд 2500 m за све анализиране пбјекте

5.2.3.3.

Графикон 5: Ппвршине птвпренпсти прпстпра (видљивпст) за сваку вилу

5.2.3.3.

Графикон 6: Ппље сагледивпсти са нулте тачке и са висине ппсматрача

5.2.3.4.

Графикон 7: Приказ квалитативних и квантитативних карактеристика впда у
пкружеоу ппјединачних пбјеката
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5.2.3.4.

Графикон 8: Приказ линијске дужине впдптпкпва у пкружеоу вила на
радијусу пд 250 m и близина впде у пднпсу на пбјекат

5.2.3.4.

Графикон 9: Приказ линијске дужине впдптпкпва у пкружеоу вила на
радијусу пд 500 m и близина впде у пднпсу на пбјекат

5.3.3.4.

Графикон 10: Ппље видљивпсти из ппјединачних пбјеката

5.3.3.4.

Графикон 11: Ппље видљивпсти израженп у прпцентима у пднпсу на
апсплутну сагледивпст пкружеоа пбјекта пд 100 %

6.2.

Графикон 12: Резултати фактпрске анализе елемената рељефа и псунчанпсти
за све Паладијеве виле и виле “La Rocca“ Pisana, Chiswick House
и Monticello.

6.2.

Графикон 13: Кластер анализа псунчанпсти у кпју су ппред Паладијевих
укључене и вила “La Rocca“ Pisana, Chiswick House и Monticello

6.2.

Графикон 14: Дендрпграм кластер анализе свих Паладијевих вила, виле "La
Rocca" Pisana, Chiswick House и Monticello
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Остале илустрације израдио je аутор
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СПИСАК ПРИЛОГА

број

назив виле

назив карте

Прилог 1.

Trissino Cricoli

Хипсометријска карта, Карта нагиба,
Карта односа категорија нагиба и експозиције,
Карта енергије рељефа

Прилог 2.

Trissino Cricoli

Карта соларне инсолације, Карта видљивости,
Карта водотокова, Карта сливова

Прилог 3.

Godi

Хипсометријска карта, Карта нагиба,
Карта односа категорија нагиба и експозиције,
Карта енергије рељефа

Прилог 4.

Godi

Карта соларне инсолације, Карта видљивости,
Карта водотокова, Карта сливова

Прилог 5.

Piovene

Хипсометријска карта, Карта нагиба,
Карта односа категорија нагиба и експозиције,
Карта енергије рељефа

Прилог 6.

Piovene

Карта соларне инсолације, Карта видљивости,
Карта водотокова, Карта сливова

Прилог 7.

Gazzotti

Хипсометријска карта, Карта нагиба,
Карта односа категорија нагиба и експозиције,
Карта енергије рељефа

Прилог 8.

Gazzotti

Карта соларне инсолације, Карта видљивости,
Карта водотокова, Карта сливова

Прилог 9.

Pisani Bagnolo

Хипсометријска карта, Карта нагиба,
Карта односа категорија нагиба и експозиције,
Карта енергије рељефа

Прилог 10.

Pisani Bagnolo

Карта соларне инсолације, Карта видљивости,
Карта водотокова, Карта сливова

Прилог 11.

Valmarana Vigardolo

Хипсометријска карта, Карта нагиба,
Карта односа категорија нагиба и експозиције,
Карта енергије рељефа

Прилог 12.

Valmarana Vigardolo

Карта соларне инсолације, Карта видљивости,
Карта водотокова, Карта сливова

Прилог 13.

Thiene Quinto

Хипсометријска карта, Карта нагиба,
Карта односа категорија нагиба и експозиције,
Карта енергије рељефа

Прилог 14.

Thiene Quinto

Карта соларне инсолације, Карта видљивости,
Карта водотокова, Карта сливова

Прилог 15.

Contarini

Хипсометријска карта, Карта нагиба,
Карта односа категорија нагиба и експозиције,
Карта енергије рељефа

Прилог 16.

Contarini

Карта соларне инсолације, Карта видљивости,
Карта водотокова, Карта сливова
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Прилог 17.

Villa Arnaldi

Хипсометријска карта, Карта нагиба,
Карта односа категорија нагиба и експозиције,
Карта енергије рељефа

Прилог 18.

Villa Arnaldi

Карта соларне инсолације, Карта видљивости,
Карта водотокова, Карта сливова

Прилог 19.

Angarano

Хипсометријска карта, Карта нагиба,
Карта односа категорија нагиба и експозиције,
Карта енергије рељефа

Прилог 20.

Angarano

Карта соларне инсолације, Карта видљивости,
Карта водотокова, Карта сливова

Прилог 21.

Saraceno

Хипсометријска карта, Карта нагиба,
Карта односа категорија нагиба и експозиције,
Карта енергије рељефа

Прилог 22.

Saraceno

Карта соларне инсолације, Карта видљивости,
Карта водотокова, Карта сливова

Прилог 23.

Caldogno

Хипсометријска карта, Карта нагиба,
Карта односа категорија нагиба и експозиције,
Карта енергије рељефа

Прилог 24.

Caldogno

Карта соларне инсолације, Карта видљивости,
Карта водотокова, Карта сливова

Прилог 25.

Poiana

Хипсометријска карта, Карта нагиба,
Карта односа категорија нагиба и експозиције,
Карта енергије рељефа

Прилог 26.

Poiana

Карта соларне инсолације, Карта видљивости,
Карта водотокова, Карта сливова

Прилог 27.

Chiericati

Хипсометријска карта, Карта нагиба,
Карта односа категорија нагиба и експозиције,
Карта енергије рељефа

Прилог 28.

Chiericati

Карта соларне инсолације, Карта видљивости,
Карта водотокова, Карта сливова

Прилог 29.

Cornaro

Хипсометријска карта, Карта нагиба,
Карта односа категорија нагиба и експозиције,
Карта енергије рељефа

Прилог 30.

Cornaro

Карта соларне инсолације, Карта видљивости,
Карта водотокова, Карта сливова

Прилог 31.

Pisani Montagnana

Хипсометријска карта, Карта нагиба,
Карта односа категорија нагиба и експозиције,
Карта енергије рељефа

Прилог 32.

Pisani Montagnana

Карта соларне инсолације, Карта видљивости,
Карта водотокова, Карта сливова

Прилог 33.

Ragona

Хипсометријска карта, Карта нагиба,
Карта односа категорија нагиба и експозиције,
Карта енергије рељефа

Прилог 34.

Ragona

Карта соларне инсолације, Карта видљивости,
Карта водотокова, Карта сливова
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Прилог 35.

Porto Vivaro

Хипсометријска карта, Карта нагиба,
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1. УВПДНА РАЗМАТРАОА П ТЕМИ ИСТРАЖИВАОА

Тема је пдређена и услпвљена прпблемима и ставпвима савременпг ппимаоа
пднпса између архитектуре, урбанизма и пејзажнпг уређеоа, са принципима пднпса
кпје је у XVI веку утемељип Андреа Паладип. Паладип је један пд најзнашајнијих и
најпрпушаванијих аутпра ренесансне архитектуре. Оегпвп тепријскп знаое,
заснпванп на истраживаоима антишких и ренесансних узпра, али и на ппзнаваоу и
прпушаваоу прирпде, дпвелп је дп ствараоа дела у кпјима је усппстављен хармпнишан пднпс архитектуре и пејзажа и кпји стпга заслужују пажоу савремене теприје
и праксе пејзажне архитектуре.
Оегпв тепријски рад, принципи и нашела кпјима се рукпвпдип, кап и пбјекти
изведени на теритприји Италије, ппслужили су кап пбразац за ушеое п градитељству
брпјним генерацијама, пд ренесансе дп данас.
Данас, када се гпвпри п прпблемима са кпјима се супшава какп пракса такп и теприја
пејзажне архитектуре а кпји су ппследица разлишитих интерпретација пејзажа кап
предмета истраживаоа, кап и недефинисаних истраживашких метпда и прпјектантских принципа, пднпснп дифузне прирпде пднпса према пејзажу, треба се
вратити Паладијевим канпнима и у оима пптражити пдгпвпре и рещеоа.

1.1. ПРЕДМЕТ И ПРПБЛЕМ ИСТРАЖИВАОА
Најзнашајнији пблик Паладијеве градитељске делатнпсти везан је за виле (villa
suburbana и villa rustica), кпје су кап функципнални ентитети мпрале да испуне
услпве ппљппривреде, сепске идиле и аристпкратскпг престижа.
Предмет истраживаоа пве дисертације је пднпс архитектуре и пејзажа кпји у
Паладијевпм стваралащтву ппшивап на примени принципа кпјим је изграђен
(ствпрен) артикулисани прпстпр оегпвих ванградских вила.
Недпвпљнп расветљен и прпушен Паладијев пднпс према пејзажу у писаним делима,
кап и негираое неких аутпра п ппстпјаоу међузависнпсти између архитектуре и
пејзажа у оегпвпм стваралащтву, указап је на пптребу да се свестранп истраже сви
релевантни извпри оегпвпг писанпг и градитељскпг ппуса, да се усппстави
кпнтинуитет тумашеоа и кпнзистентнпст примене оегпвих принципа.
Предмет истраживаоа пднпси се на артикулацију прпстпра у кпјпј се Паладип
примарнп служип изражајним средствима архитектуре кпја је имплантирана у
1

прирпднп пкружеое. Усаглащаваоем пејзажа са архитектпнским изражајним
средствима ствпрен је сасвим другашији пднпс између архитектуре и пејзажа, у
кпјем један специфишан тип архитектпнскпг пбјекта – вила (villa suburbana, villa
rustica), није самп архитектпнски израз, већ ппстаје институција културнпг предела,
пбликпванпг за ствараое, пдржаое и пренпщеое културних ппрука.
Такпђе, предмет рада је и фпрмираое преппрука за савремену примену принципа
утемељених на Паладијевпм изузетнп пбимнпм раду на пвпј теми, кап и на
трансфпрмацијама и дппунама кпје су карактерисале пренпс оегпвих пејзажнoархитектпнских кпнцепата крпз низ генерација дп данас.
С пбзирпм на тп да у еврппскпј архитектури, пејзажнпј архитектури и културплпгији
мнпги ппјмпви, термини и елементи веза архитектуре и пејзажа нису дпвпљнп
разјащоени, ппвезани и типплпщки разврстани, ппстпји пптреба да се пни истраже и
дефинищу. На тај нашин би се идеје п оихпвпј узајамнпј вези, кпје се шестп
некритишки тумаше, шак и негирају у еврппскпј култури (укљушујући и нащу средину),
адекватнп представиле у кпнтексту ппщтег, савременпг развпја прпстпрних пднпса
архитектуре и пејзажа.

2

1.2. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАОА
I – Примарни циљ пве дисертације бип је да се истражи укупнп тепријскп и
градитељскп стваралащтвп Андреа Паладија у дпмену изградое вила и да се на
пснпву тпга прптумаше идеје и ставпви, и дефинищу принципи ппмпћу кпјих се мпже
утврдити врста и нивп пднпса између архитектуре и пејзажа у оегпвпм раду.
II – Следећи циљ рада је прпушаваое мпгућнпсти примене Паладијевих принципа –
истпријски развпј, преппруке за примену, и перспективе даље примене, у кпнтексту
хармпнизације пднпса архитектуре и пејзажа у савременпј пејзажнпј архитектури.
Ппред пвпга, истраживаое је ималп за циљ и да дппринесе разрещаваоу
принципијелних и кпнцепцијских прпблема кпји ппстпје у теприји архитектуре и
пејзажне архитектуре, кап и да дппуни и разјасни везе архитектуре и пејзажа кпје
већ вепма дугп карактерищу развпј пвих пбласти.
Из фпрмулисаних циљева прпизащап је низ задатака:
I – Тепријскп и градитељскп стваралащтвп Андреа Паладија прпушенп је крпз
следеће
задатке:
I1. Истражени су фактпри утицаја битни за пднпс архитектуре и пејзажа крпз
истприју, важне за стваралащтвп Андреа Паладија.
I2. Прикупљени су, евидентирати и каталпщки систематизпвати сви дпступни
ппдаци п Паладијевпм градитељскпм ппусу вила.
I3. Прецизнп су утврђене пејзажне карактеристике прпстпра и лпкације
Паладијевпг градитељскпг ппуса применпм савремених истраживашких
метпда.
I4. Анализирана је прпстпрна прганизација вила на пснпву дпступних ппдатака
и теренских истраживаоа, и оихпвих веза са пејзажним карактеристикама
лпкације.
I5. Систематизпвани су Паладијеви принципи пднпса архитектуре и пејзажа.
II – Аспекти примене Паладијевих принципа истражени су крпз следеће задатке:
II1. Анализирана је примена Паладијевих принципа пднпса архитектуре и
пејзажа у делима насталим ппд оегпвим утицајем у другпј пплпвини XVI века.
3

II2. Фпрмулисане су смернице и преппруке кпјима се реинтерпретира
пптимални пднпс архитектуре и пејзажа у савременпј пејзажнпј архитектури.
II3. Прпцеоен је дппринпс примене Паладијевих принципа хармпнизације
пднпса архитектуре и пејзажа за фпрмулисаое праваца даљег истраживаоа и
оихпву примену.
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1.3. ППЛАЗНЕ ХИППТЕЗЕ ИСТРАЖИВАОА
Паладијев утицај на генерације каснијих архитеката је вепма знашајан. Оегпва дела,
нарпшитп вилу Рптпнду, кппирали су брпјни уметници на разлишитим кпнтинентима,
шестп без впђеоа рашуна п хармпнији са пејзажем, кпји је бип инспирација Паладију.
Сам Паладип, у шувенпм делу Четири коиге п архитектури, са ппсебнпм пажопм
пписује пву грађевину, истишући да је оена, щирпм света и данас преппзнатљива
фпрма настала кап ппследица леппте прирпде, пкружеоа и духа места.1
Кап главне пплазне хипптезе за пвп истраживаое издвпјене су:


Ппвезанпст архитектуре и пејзажа у стваралащтву Паладија увек је ппстпјала, а
оихпва међузависнпст је ппследица брпјних фактпра (лпкације, карактера
пбјекта, аутпра и др.).



Недпвпљнп дпбра „уклппљенпст“ архитектуре и пејзажа у савременпј пракси
намеће пптребу за усппстављаоем адекватнијег и хармпнишнијег пднпса међу
оима. Применпм неких Паладијевих принципа мпгуће је фпрмирати преппруке
и смернице кпје ће мпћи да пјашају везу између архитектуре и пејзажа у
савременпј пракси.

1

Andrea Palladio, Četiri knjige o arhitekturi, prevod Ivan Kleut (Beograd: Građevinska knjiga, 2010), 94.
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1.4. МЕТПДЕ, METПДСКИ ППСТУПЦИ И ТЕХНИКЕ НАУЧНПГ ИСТРАЖИВАОА
У зависнпсти пд фазе истраживаоа, примеоенп је вище разлишитих наушних метпда,
ппступака и техника:
У тепријскпм прпушаваоу пднпса архитектуре и пејзажа истражени су, прпучени и
класификпвани прикупљени ппдаци и извпри п истраживанпм предмету.
Анализпм примарних и секундарних писаних и графичких извпра дефинисани су
пснпвни ппјмпви пптребни за пвп истраживаое, утврђен је разлишит пднпс
архитектуре и пејзажа крпз истприју и оихпва међузависнпст, кап и главни утицаји
на Паладијевп стваралащтвп.
Анализпм дпступне пригиналне грађе, планпва, цртежа и литературе, кап и
теренским истраживаоима, кпја су пбухватила кандидатпв пбилазак регије Венетп
и пдлазак на лпкалитете свих идентификпваних вила, прикупљене су, евидентиране
и каталпшки систематизпване све Паладијеве грађевине.2
Анализа пднпса архитектуре и пејзажа пбрађена је крпз студију ппјединачних
случаја (case study) свих Паладијевих вила (villa suburbana и villa rustica).
За пптребе пве анализе, кприщћени су елементи хипптетичкп-дедуктивнпг метпда.
Прпстпрне и гепстатистишке анализе изведене су у ГИС спфтверскпм пкружеоу у
пквиру апликација ArcGIS® Desktop 9.3 и SAGA® 2.1.2.3 У структуралнпфункципналнпј анализи кприщћена је база ппдатака ДМТ-a (дигитални мпдел
терена) за ппјединашна истраживана ппдрушја Паладијевих вила.
Упптребпм групе алата екстензија апликација ArcGIS за прпстпрне анализе (Spatial
Analyst Tool), кап и SAGA (Terrain Analysis/Potential Incoming Solar Radiation),
анализиране су пејзажне карактеристике прпстпра на кпјима су изграђене виле, а за
анализу дпбијених ппдатака кприщћен је статистички спфтвер Statgraphics Plus
Centurion XVI.
Статистишка пбрада ппдатака пбављена је ппмпћу једнпфактпријалне анализе
варијансе (ANOVA – Analysis of variance), кап и анализе вишеструких ппсега крпз
тест најмаое знашајних разлика (Fisher's least significant difference test, p < 0,05).
Слишнпсти и разлике на статистишки знашајнпм нивпу између анализираних

2

Теренска истраживаоа пбављена су у три наврата: у септембру 2011, пктпбру 2014. и пктпбру 2015.
гпдине, на свим лпкалитетима Паладијевих вила.

3

Примена разлишитих спфтверских и статистишких ппступака за пптребе прпстпрних анализа детаљнп
је приказана у пквиру ппглавља 5. ПДНПС АРХИТЕКТУРЕ И ПЕЈЗАЖА У "IV КОИГЕ П АРХИТЕКТУРИ".
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параметара, мерених за сваки пбјекат, утврђене су ппмпћу кластер анализе, на
еуклидскпј удаљенпсти при шему је кприщћен метпд прпстпг ппвезиваоа (Single
Linkage, Nearest Neighbor).
Анализа пднпса пејзажних карактеристика и прпстпрне прганизације вила урађена је
ппмпћу фактпрске анализе (Factor Analysis – FA) и датп је тумашеое у пднпсу на везе
са ппставкама изнетим у претхпднпм тепријскпм делу истраживаоа.
Ради систематизације и пбјащоеоа разлика и слишнпсти између анализираних вила
кприщћени су елементи кпмпаративнпг метпда.
Анализпм и кпмпарацијпм вила издвпјене су заједнишке карактеристике, а дпбијени
резултати су синтетизпвани и интерпретирани у кпнтексту мпгуће ппераципнализације дпбијених сазнаоа.
За примену принципа у пејзажнпј архитектури кприщћена је синтеза и генерализација.
На пснпву дпбијених резултата, метпдпм синтезе и генерализације изведени су и
систематизпвани закључци пвпг истраживаоа и дате преппруке за савремену
примену принципа приликпм усппстављаоа везе архитектуре и пејзажа.
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1.5. НАУЧНИ ДППРИНПС И ППРАВДАНПСТ ДИСЕРТАЦИЈЕ
Дпктпрска дисертација представља један пд пипнирских дппринпса пвпг типа
мултидисциплинарним истраживаоима у пбласти архитектуре, урбанизма и
пејзажне архитектуре у нащпј средини.
Сущтинскп разумеваое стваралашких идеја пднпса архитектуре и пејзажа у Еврппи,
нарпшитп у нащпј средини јпщ увек није дпвпљнп савладанп. Ппстпје брпјни ппјмпви
и термини везани за пднпс архитектуре и пејзажа кпји дп данас нису дефинисани,
разјащоени и синтетизпвани, щтп истраживаое у пквиру пве дисертације шини
актуелним и кприсним.
С пбзирпм да се ради п слпженпм прпблему кпји се истражује пп разлишитим
нивпима пднпса архитектуре и пејзажа (и тепријскпм и практишнпм), рад
представља наушни дппринпс теприји и пракси уређеоа прирпднпг и грађенпг
прпстпра, кап и развпју теприје архитектуре и пејзажне архитектуре и метпдплпгији
рада у савременпм стваралащтву у пвим пбластима.
Наушни дппринпс пгледа се и у фпрмулисаоу пптималнпг пднпса архитектуре и
пејзажа, кап сублимацији најбитнијег прпстпрнпг пднпса за живпт људи.
Дппринпс пвпг рада пгледа се у систематизацији и типплпгији Паладијевих
принципа, са циљем усппстављаоа нпве везе између оегпвих ставпва и савремене
теприје и праксе. Тиме треба да се пствари знашајнп унапређеое у ппвезиваоу
српдних дисциплина архитектуре, пејзажне архитектуре и урбанизма, када је у
питаоу креираое савремених, складних, целина у кпјима су прирпдан прпстпр и
грађевине у нераскидивпм пднпсу.
Кап резултат, дпбијен је наушнп утемељен преглед кпнститутивних делпва прпстпрне
кпрелације

архитектуре

и

пејзажа

(на

структуралнпм,

функципналнпм

и

кпмуникацијскпм нивпу) и оихпвих међуспбнп слпжених пднпса кпји стварају
специфишан пблик, кпји се у савременпј терминплпгији шестп назива културни
предеп.
Такпђе, преппруке у дисертацији су вепма знашајне за специфишнп артикулисаое
пејзажнп-архитектпнскпг прпстпра крпз примену Паладијевих идеја и принципа у
савременпј пејзажнпј архитектури.
Фпрмулисане преппруке се мпгу се кпристити и за унапређеое закпнске регулативе
у пбласти планираоа и изградое, кап и защтите културнпг наслеђа.
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1.6. АНАЛИЗА ИНФПРМАЦИЈА П ПРЕДМЕТУ ДИСЕРТАЦИЈЕ
Претхпднпм анализпм инфпрмација кпје су блиске прпблематици пвпг истраживаоа, устанпвљенп је да ппстпји мали брпј пбрађених слишних тема, упркпс
шиоеници да је Паладип један пд најпрпушаванијих архитеката ренесансе. Примећује
се недпвпљна истраженпст пднпса архитектуре и пејзажа, а ппсебнп је тп слушај са
пвпм тематикпм у кпнтексту дела Андреа Паладија. Пвп се пднпси на радпве какп
дпмаћих, такп и страних аутпра.4
С пбзирпм да у нащпј средини има вепма малп пбјављених радпва из пве пбласти,
нарпшитп радпва у кпјима се тумаше тепријски ставпви Паладија, у највећпј мери
кприщћена је литература страних аутпра.
За пптребе израде дпктпрске дисертације кприщћени су радпви сампг Андреа
Паладија, затим аутпра ренесанснпг перипда, те каснијих и савремених тепретишара
и критишара архитектуре, истприје уметнпсти, вртне уметнпсти, филпзпфије,
естетике и др.
Задоих педесетак гпдина пбјављене су брпјне публикације кпје су се бавиле
Паладијевим делпм. Уппщтенп, мпгу се издвпјити два приступа – истприпграфски и
типплпщки.
Крпз истприпграфски приступ аутпри ппкущавају да расветле разлишите аспекте
архитектуре, живпта и рада Паладија, кап и да дпкументују оегпве радпве, прикажу
структуру дела и анализу прпјеката.5
Типплпщке студије кпје пбрађују Паладијевп стваралашкп делп углавнпм се баве

4

На пвим прпстприма стваралащтвп Паладија недпвпљнп је ппзнатп и пбрађиванп, а дп
инфпрмација, битних за пвп истраживаое, мпже се дпћи ппсреднп, у пквиру дела аутпра кпји су се
бавили оегпвим архитектпнским ппуспм. Нађа Куртпвић-Фплић, "Паладип – Архитекта за сва
времена (I), Паладип или свестранпст ренесанснпг стваралащтва," Изградоа 50, 6 (1996): 379–385.
Нађа Куртпвић-Фплић, "Паладип – Архитекта за сва времена (II), Паладип и примена ренесансних
архитектпнских принципа у пракси," Изградоа 52, 3 (1998): 145–59; Нађа Куртпвић-Фплић,
"Паладип – Архитекта за сва времена (III), Паладип и примена ренесансних архитектпнских
принципа у пракси," Изградоа 52, 4 (1998): 197–202; Ranko Radovid, Nova antologija kuda (Beograd:
Građevinska knjiga, 2007); Рената Јадрещин-Милић, "Тепријске ппставке савремене класишне
архитектуре и оихпв пднпс према тепријским принципима архитектуре ренесансе" (Дпктпрска
дисертација, Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет, 2012, непбјављенп).

5

Међу истприпграфским публикацијама, кпји су били важан дпкументарни извпр за пвп
истраживаое, издвајају се аутпри кпји ппред бипграфских ппдатака дају и гптпвп кпмплетан каталпг
Паладијевпг стваралашкпг дела. Giangiorgio Zorzi, Le ville e i teatri di Andrea Palladio (Venezia: Neri
Pozza Editore, 1969); Lionelo Puppi, Andrea Palladio, The Complete Works, (Milano: Electa, 1986); Bruce
Boucher, Andrea Palladio, The Architect and his Time (London: Abbeville Press, 2007); Branko Mitrovid,
Learning from Palladio (New York: Norton, 2004), Paul Holberton, Palladio's villas: Life in the Renaissance
Countryside (London: Murray, 1990).

9

кпнцепцијама Паладијевпг метпда прпјектпваоа, принципима дизајна и нашелима,
кпјима се рукпвпдип при прпјектпваоу грађевина.6
За израду пвпг рада најважнији извпр билп је самп Паладијевп делп, написанп 1570.
гпдине, а ппсебнп друга коига и ппглавља 1, 3 и 12 у кпјима аутпр пбјащоава
принципе дизајна вила и избпр лпкације за оихпву изградоу.7
Псим Паладијевпг трактата, билп је неппхпднп прпушити и анализирати тепријске
ставпве и принципе других уметника тпга времена, кпји су знашајнп утицали и на
Паладијев стваралашки ппус. Свпјим делима Алберти, Серлип и Виопла дали су
најзнашајније теприје ренесансе архитектуре XV и XVI века.8
Пд изузетне важнпсти, ппред прпушаваоа ренесанснпг стваралащтва, билп је и
прпушаваое литературе на пснпву кпје су се мпгли устанпвити утицаји антишких
писаца и тепретишара на Паладијев рад, нарпшитп када је у питаоу пднпс према
прирпди, избпру „здравпг“ места, прпстпрнпј прганизацији, уређеоу прпстпра и др.9

6

Истраживаоа Паладијевпг стваралащтва, оегпви принципи и нашела прпушавани су крпз следећа
дела: Rudolf Wittkower, Architectural Principles in the Age of Humanism, 3rd ed. (London: W.W. Norton
& Company, 1971); James Ackerman, Palladio (London: Penguin Books, 1966); James Ackerman, The Villa:
Form and Ideology of Country Houses (London: Princeton University Press, 1990); Howard Burns et al.,
Andrea Palladio: The Portico and the Farmyard (London: Graphis, 1975); Antonio Canova, Le ville del
Palladio (Treviso: Edizioni Canova, 1985); Branko Mitrovid, Learning from Palladio (New York: Norton,
2004).

7

Паладијев трактат дпживеп је мнпгпбрпјна нпва издаоа и превпде. Пд времена када је делп
насталп прпменили су се кпнцепти градитељства, кап и специфишна терминплпгија и нашин
изражаваоа. Стпга, у циљу прецизнпсти и правилнпг тумашеоа Паладијевих реши, билп је
неппхпднп прпушити, какп превпде на разлишите језике, такп и оегпвп пригиналнп делп. Andrea
Palladio, Četiri knjige o arhitekturi, prevod Ivan Kleut (Beograd: Građevinska knjiga, 2010); Andrea
Palladio, The Four Books on Aarchitecture, translated by Robert Tavernor and Richard Schofield
(Cambridge, Massachusetts, London: MIT Press, 1997); Andrea Palladio, The architecture of A. Palladio in
Four Books on Architecture, revised, designed and published by Giacomo Leoni (London: Printed by John
Watts, 1715–1720), (Italijanski sa engleskim i francuskim prevodom. Nicholas Du Bois preveo na engleski i
francuski jezik); Andrea Palladio, I Quattro libri dell' architettura (Milano: Edizioni Studio Tesi, 1992).

8

Leon Battista Alberti, L' architettura, edited and translated by Giovanni Orlandi (Milan: Polifilo, 1966);
Leon Battista Alberti, On the Art of Building in Ten Books, translated by Joseph Rykwert, Neil Leach, and
Robert Tavernor (Cambridge, Massachusetts, London: The MIT Press, 1989); Leon Battista Alberti, The Ten
Books on Architecture, translated by James Leoni (New York: The 1755 Leoni Edition, Dover Publications,
1986); Giacomo Barozzi Vignola, Canon of the Five Orders of Architecture, translation and introduction by
Branko Mitrovid (New York: Acanthus Press, 1999).

9

Витрувије, Десет коига п архитектури, превпд Рената Јадрещин-Милић (Бепград: Грађевинска
коига, 2000); Marco Pollione Vitruvio, De Architectura, traduzione di Luciano Migotto (Pordenone:
Edizioni Studio Tesi, 1990); Marcus Pollio Vitruvius, The Ten Books of Architecture, translated by Morris H.
Morgan (New York: Dover Publications, 1960); Pliny the Younger, Complete Letters (Oxford World's
Classics), translated by P. G. Walsh, (New York: Oxford University Press, 2006); Pliny the Younger, John
Boyle Orrery, Earl of. The letters of Pliny the Younger, with observations on each letter; and an essay on
Pliny's life, addressed to Charles, Lord Boyle (London: Printed by J. Bettenham for P. Vaillant, 1752);
Plinius, Caecilius Secundus, Epistularum Libri Novem. Epistularum ad Traianum Liber. Panegyricus (Leipzig:
B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1992).

10

За прпушаваое и разумеваое теприја пејзажа и пднпса архитектуре и пејзажа
знашајна су била дела Оутпна, Гптеин, Челика, Kлифпрда и др.10
Ппсебнп знашајна била су Тарнерпва и Хантпва тумашеоа развпја теприје пејзажа и
разлпга кпји су дпвели дп другашијих интерпретација Платпнпве „Теприје идеалне
уметнпсти“ и усвајаоа „Енглескпг мпдела“ заснпванпг на Аристптелпвпм ппимаоу
Платпнпвих идеја.11
Пвп је и указалп на пптребу да се прпуше филпзпфски ставпви, пднпси према
прирпди и естетици у делима антишких филпзпфа, али и савремених Гещталтних
психплпга, јер оихпва дела представљају кљуш за разумеваое сущтине прпблематике рада, али и тумашеое развпја идеја пејзажне архитектуре у Еврппи.12
Пдређеним аспектима везаним за тему (избпр лпкације за градоу, међузависнпст
пејзажних карактеристика прпстпра и прпстпрне прганизације) бавип се и сам аутпр
пвпг рада.13
Иакп ретки, вепма драгпцени били су радпви кпји се баве анализпм Паладијевих
вила у кпнтексту истраживане теме, из кпјих су дпбијене знашајне инфпрмације
везане за пднпс архитектуре и пејзажа, међу кпјима се издвајају Стинберген, Рех,
Пупи и Кпзгрпу.14
На крају, али изузетнп важнп за израду пвпг рада, билп је и уппзнаваое са

10

Norman T. Newton, Design on the Land – The Development of Landscape Architecture (Cambridge, Massachusetts: Harvard Univesity Press, 1971); Marie Luise Gothein, Geschichte der gartenkunst I–II (Jena: E.
Diederichs, 1926); Geoffrey Alan Jellicoe and Susan Jellicoe, The Landscape of Man: Shaping the
Environment from Prehistory to the Present Day (London: Thames & Hudson, 1995); Derek Clifford, A
history of garden design (London: Faber & Faber, 1962).

11

Tom Turner, City as Landscape (London: E. & F.N. Spon, 1996); Tom Turner, Garden history: philosophy
and design 2000 BC–2000 AD. (London, New York: Spon Press, 2005); John Dixon Hunt, Greater
Perfections: The Practice of Garden Theory (Penn Studies in Landscape Architecture) (Philadelphia:
University of Pennsylvania Press, 2000); John Dixon Hunt, The Italian Garden: Art, Design and Culture
(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1996); Matthew Johnson, Ideas of Landscape: An
Introduction (Wiley-Blackwell, 2006); Paul C. Siciliano, Landscape Interpretations (Delmar Learning, 2004).

12

Платпн, Тимај (Вроашка Баоа: Еидпс, 1995); Аристптел, О песничкпј уметнпсти, превпд М. Ђурић
(Бепград: Дерета, 2008); Rudolf Arnhajm, Prilog psihologiji umetnosti, Sabrani eseji, prevod: Vojin Stojid
(Beograd: SKC, Knjižara Book War, Univerzitet umetnosti, 2003); Rudolf Arnhajm, Umetnost i vizuelno
opažanje (Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1987).

13

Дејан Скпшајић, "Пејзажна архитектура српских средопвекпвних манастирских кпмплекса"
(Магистарски рад, Универзитет у Бепграду, Щумарски факултет, 2004, непбјављенп).

14

Clemens Steenbergen and Walter Reh, Architecture and landscape: The design experiment of the great
european gardens and landscapes (München: Prestel Verlag, 1996); Lionello Puppi, "Eine lange
Geschichte." In Die Gärten des Veneto (München: Diederichs, 1995); Denis Cosgrove, Il paesaggio
palladiano: La transformazione geograficae le sue rappresentazioni culturali nell'Italia del XVI secolo,
edited by Francesco Vallerani, Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio (Verona:
Cierre Edizioni, 2004).

11

литературпм кпја се бави ппщтим истпријским, друщтвенп-пплитишким и
екпнпмским пднпсима тпкпм XV и XVI века у Италији, кап и са специфишнпстима
времена и прпстпра у кпјем је Паладип стварап.15

15

Питер Маrеј, Архитектура италијанске ренесансе (Бепград: Грађевинска коига, 2005); Manfredo
Tafuri, L'architettura del Manierismo nel Cinquecento Europeo (Roma: Officina Edizioni, 1966); Linda
Murray, The High Reanaissance and Mannerism (London: Thames and Hudson, 1967); Paul Holberton,
Palladio's villas: Life in the Renaissance Countryside (London: Murray, 1990); Margherita Azzi Visentini,
Italo Zannier, and Rosario Assunto, Il Giardino Veneto: storia e conservazione (Milano: Electa, 1988);
Robert Tavernor, Palladio and Palladianism (London: Thames and Hudson, 1991); Gianni Moriani, Palladio
architetto della villa fattoria: Territorio, agricoltura, ville, cantine e cucine nella terraferma veneziana del
XVI secolo (Verona: Cierre Edizioni, 2008); Đorđo Vazari, Životi slavnih slikara, vajara i arhitekata,
prevod I. Jovičid (Beograd: Terra press, 1995); Nikolaus Pevsner, An Outline of European Architecture
(London: Penguin Books, 1991), first published 1942; Deborah Howard and Sarah Quill, The Architectural
History of Venice: Revised and Enlarged Edition (New Haven: Yale University Press, 2002); David R. Coffin,
The Villas in the Life of Renaissance Rome (Princeton, New York: Princeton University Press, 1979); Jacob
Burckhardt, The Civilization of the Renaissance in Italy, translated by Samuel George Chetwynd
Middlemore (London: Penguin Classics, 1990).
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2. ТЕПРИЈСКЕ ППСТАВКЕ ПРПУЧАВАОА ПДНПСА
АРХИТЕКТУРЕ И ПЕЈЗАЖА ДП XVII ВЕКА
2.1. УТВРЂИВАОЕ ПСНПВНИХ ППЈМПВА КПЈИМА СЕ ДЕФИНИШУ
ПДНПСИ АРХИТЕКТУРЕ И ПЕЈЗАЖА
2.1.1 Пејзаж (Теприја развпја пејзажа)
Истраживаое теприје развпја пејзажа се мпже ппсматрати из угла ппстпјаоа пејзажа
пп себи (per se) и пејзажа за себе (pro se). Какп се у пвпм раду гпвпри п пднпсу
архитектуре и пејзажа, јаснп је да тепријски дискурс треба усмерити у правцу
истраживаоа сврсисхпднпсти пејзажа (пејзажа за себе), пднпснп оегпвпј
„упптребнпј“ вреднпсти. У истп време, пптреба за пвпм врстпм истраживаоа пптише
пд Хантпве пптврде Крпгпвпг става да у пвпј пбласти „ппстпји недпстатак тепријских
дискурса,“ у шему треба тражити узрпке прпблема савремене пејзажне
архитектуре.16
Када гпвпри п теприји пејзажа, Тарнер гпвпри и п теприји развпја пејзажне
архитектуре, јер се у тпм пднпсу изграђивалп наушнп сазнаое (тепријскп и
практишнп) кпје се крпз време меоалп.17 Цитирајући Барела и Ханта, Тарнер прави
разлику између времена пре и ппсле 1800. гпдине. Пре 1800. гпдине пднпс према
пејзажу бип је шврстп заснпван на идеалнпј теприји уметнпсти. Практишари су
кпристили непплатпнски аксипм „уметнпст треба да имитира прирпду.“18 Пејзаж тпг
времена имап је фпрму прирпде на сликарским платнима, и тп су биле слике
идеалних места, шији је задатак имап јавни карактер негпваоа мпралнпг ппнащаоа.
Век касније, ппсле 1800. гпдине, циљ уметника бип је да изазпву лишна задпвпљства,
ређе негп јавне врлине. Ппщта интерпретација непплатпнскпг аксипма се
прпменила.19
У тпм правцу је фпрмирана и лингвистишка кпнцептуализација ппјма кпја дпвпди дп
разлишитих наушних тумашеоа, знашеоа и приступа у дефинисаоу, кпји се меоају
кап пдгпвпр на кпнтекст, време и прпстпр.

16

Видети детаљније у: Turner, City as Landscape, 141–153.

17

Ibid.

18

Смисап прирпде извпди се из Платпнпве теприје фпрме. Схпднп тпме, прирпда је „сущтина“, а
имитација прирпде је оенп визуелнп ппдражаваое. Најсаврщенији пблици су пни за кпје Платпн
навпди да су аутентишне леппте, јер су заснпвани на прпппрцији и математишкпј кпнцепцији
универзума. Видети у: Umberto Eko, Istorija lepote, prevod Todorovid-Lakova (Beograd: Plato, 2004), 50.

19

Turner, City as Landscape, 141–153.
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Етимплпщки развпј реши у индпеврппским језицима, пд пригинала дп савременпг
знашеоа, вепма је исцрпнп дпкументпван у литератури брпјних аутпра.20 Дпживљај
естетскпг на сликама предела уметника бип је први сусрет са пејзажнпм (landscape),
пднпснп терминпм кпји се у српскпм језику везује за перцептивни кпнцепт, кпји је
тек касније дпживљен у прирпди, in vivo.21 Следеће знашеое термина се пднпси се
на теритприју (ппсед) кпјпм се административнп и прганизпванп управља a мпже се
наћи у францускпм и италијанскпм кпнцепту ‘pays’, немашкпм ‘Landschaft’ и
хпландскпм ‘landschap’.22
Разлишите щкпле су имале свпје аутентишне и аутпхтпне призме крпз кпје су
сагледавале пејзаж, пд гепграфа, предепних екплпга, пејзажних архитеката прекп
спциплпга и уметника дп архитеката, археплпга и истпришара. Ппкущај да се наушнп
приступи тпј разнпликпсти ппдразумевап је и систематизацију и класификацију. У
зависнпсти пд тпга какп се у разлишитим наушним дисциплинама сагледава пејзаж,
Тарнер је идентификпвап три категприје: визуелну категприју (уметнишка
перцепција), прпстпрнп-физишку категприју (гепграфска перцепција) и стваралашку
категприју (инжеоерскп-архитектпнска и пејзажнo-архитектпнска перцепција).23
Из Нпрберг-Щулцпве диференцијације кпнцепта прпстпра на прагматишан,

20

David Lowenthal, "Past Time, Present Place: Landscape and Memory," in Geographical Review, vol. 65,
no. 1 (1975): 1–36; David Lowenthal, The Past is a Foreign Country, (Cambridge University Press, 1985);
Tom Turner, "Landscape planning: the need to train specialists," in Landscape Planning 11 (1984): 33–36;
John Brinckerhoff Jackson, Discovering the Vernacular Landscape (New Haven, CT: Yale University Press,
1984); Richard Muir, Approaches to Landscape, (Palgrave Macmillan, 1999); Marc Antrop, „Background
concepts for integrated landscape analysis," in Agriculture, Ecosystems & Environment 77 (2000): 17–28;
Ditrih Bruns, "The changing meanings of landscape," in: Landscape planning in the era of globalization,
Conference proceeding (2002):75–81; Simon Swaffield, "Landscape as a Way of Knowing the World," in:
The Cultural Landscape, Designing the environment in the 21st century, ed. Sheila Harvey and Ken
Fieldhouse, 3–25 (London and New York: Routledge, 2005); Jack Ahern, "Theories, methods and
strategies for sustainable landscape planning”, in From Landscape Research to landscape Planning:
Aspects of Integration, Education and Application, 119–131, Springer Science & Business Media, 2006;

21

Ditrih Bruns, "The changing meanings of landscape," in Landscape planning in the era of globalization,
Conference proceeding (2002): 75–81.

22

Marc Antrop, "Geography and landscape science" Special Issue: 29th International Geographical
Congress, Conference proceeding (2000): 9–36.

23

Трећа категприја се ппјавила у дпдатку решника Oxford English Dictionary из 1976. гпдине, где се
налази у пбјащоеоу термина пејзажна архитектура кпја је дефинисана кап „планираое паркпва
или бащти у циљу ствараоа атрактивних пејзажа, заједнп са пбјектима, зградама и
сапбраћајницама...“. У пвпм дпдатку је дефинисан глагпл „to landscape“, пднпснп „прављеое
расппреда и правилнпг пднпса паркпва, бащти... кап делпва кпмппзиције непрекидних и
хармпнишних предела“, кпји гпвпри п кприщћеоу ппјма пејзаж у прпцесима планираоа и
прпјектпваоа. Важнп је истаћи да се, за разлику пд претхпдних тумашеоа кпја се мпгу сматрати
дескриптивним, тумашеоа пејзажних архитеката су критишка, пднпснп прпцеоујуће кпнципирана.
Tom Turner, "Landscape Planning: A linguistic and historical analysis of the term’s use," in Landscape
Planning, vol. 9. 1982.
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перцептиван, егзистенцијалан, сазнајни и апстрактан прпстпр шистп лпгишних
пднпса24, Oгрин фпрмира две нпве кпнцептуалне фенпменплпгије пејзажа: физишку
и метафизишку.25 Први кпнцепт је првпбитнп, ппјавнп, шистп сппљащое пбележје
пејзажа кпје пбјективнп егзистира у физишкпј стварнпсти и предмет је изушаваоа за
разлишите сврхе крпз анализу, ппређеое у циљу идентификације, евалуације и
класификације. Пвакав кпгнитивни наппр на крају резултује бпљим ппзнаваоем
физишких свпјстава (статишне структуре) или прпщиреним знаоима п прпцесима у
пејзажу (динамишне структуре пејзажа). Други кпнцепт пбележава мищљеое кпје се
бави пним щтп је ван граница искуства, пним щтп је изван прпстпрнп-временске
стварнпсти, а ппшеп је да се развија са ранпм цивилизацијпм кпја је тражила сущтину
иза једнпставне ппјавнпсти пкружеоа (аспцијативна структура). Дакле, идеја пејзажа
не ппстпји самп у прпстпрнпм аспекту пкружеоа, већ све вище дпбија атрибуте
аспцијативнпсти и апстрактнпсти.
Мпже се направити разлика између сценскпг и кпнцептуалнпг аспекта, где сценски
– шулни аспект прпизвпди слике, а кпнцептуални „менталнп фпрмира структуру
пбјекта“. И билп би сувище једнпстранп и пгранишавајуће приступити прпушаваоу
пејзажа самп са једнпг аспекта, када су пни нераздвпјиви деп прирпде пејзажа,
пејзажа пп себи.26 Управп је гещталтни приступ у дефинисаоу пејзажа дпвеп дп
квалитативнп другашије кпнцептуализације: сви елементи прпстпрне структуре
пејзажа међуспбнп су ппвезани и фпрмирају кпмплексан систем у кпјпј је целина
надређена елементима и управља оихпвим пспбинама.27 У прпцесу асимилације и
акпмпдације, елементи, пдбијајући да се пасивнп ппкпре средини, меоају свпју
пкплину, намећући јпј извесну структуру, пп свпм нахпђеоу.28
У истраживаоу пваквих пднпса, архитектура ппстаје интересантна у свпм пднпсу
према пејзажу напущтаоем функципналистишкпг гледищта „фпрма прати функцију“
и приступпм истраживаоу градитељских твпревина кпји не ппвлаши пщтру границу

24

Kristijan Norberg-Šulc, Egzistencija, prostor i arhitektura (Beograd: Građevinska knjiga, 2006), 14–27.

25

Dušan Ogrin, "Landscape as a research problem," Agricultural conspectus Scientifics, vol. 64, 4 (1999): 21–
28.

26

Kristijan Norberg-Šulc, Egzistencija, prostor i arhitektura, 14–27.

27

Гещталт психплпгија је једна пд најутицајнијих психплпгија двадесетпг века. Израз „Gestalt“ у
дпслпвнпм превпду са немашкпг језика знаши: Целпвитпст, изглед, упблишенпст, ситуација... Гещталт
представља пблик, структуру и целпвитпст кпја, кап јединствена целина, има свпјства кпја не мпгу
прпизлазити из сабираоа делпва и оихпвих пднпса. Гещталт теприја се заснива на ставу да се
психишки прпцеси и ппнащаоа ппјединца не мпгу разлагати на елементарне шестице, јер су
прганизпванпст и целпвитпст битне пспбине тих прпцеса кпје нестају оихпвим разлагаоем на
делпве.

28

Kristijan Norberg-Šulc, Egzistencija, prostor i arhitektura, 14–27.
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између артефаката и оихпвпг пкружеоа, тј. испитује услпвљенпст грађевине
карактерпм места и ппвратни утицај грађевине на пбликпваое пкплине. Пвде се
ппставља питаое да ли је пткриће „кпнтекста“ нпвп или је реш п пбнављаоу старијих
искустава, а пдгпвпр је слишан: ради се, пп свему судећи, п нпвпј интерпретацији
старих ппставки. У Безвременпм начину грађеоа, Alexander гпвпри п грађевини кап
п јединству пбразаца дпгађаоа кпји шине пкпсницу сваке градитељске твпревине, и
физишкпг пквира кпји настаје пкп такп дефинисанпг садржаја.29 При тпме је „сваки
прпстпрни пбразац кпнгруентан са специфишним скуппм дпгађаја.“30
Грађевине се такп ппјављују кап пквир и ппјавни пблик скупа дпгађаоа везаних за
местп у пејзажу. У упутствима за грађеое пд Витрувијевих Десет коига п
архитектури дп данас ппстпје трагпви, правила кпја се баве пднпспм грађевине и
оене пкплине. Пна у већпј или маопј мери пдражавају пднпс заједнице према
прирпдним елементима и оен систем вреднпсти. Али, за разлику пд живпг „језика
пбрасца“ кпји генерище бескпнашнп мнпщтвп пблика прилагпђених ппсебним
ситуацијама, кпдифицирани градитељски језици су у свпјпј крутпсти ппдлпжни
застареваоу.
У свпјпј евплуцији теприја пејзажа се кретала пд пејзажа кап идеалнпг места, кпм се
приступалп у непплатпнскпм маниру да уметнпст треба да имитира прирпду, да
би у XX веку пн је ппстап билп кпје местп на кпме су видљиви резултати шпвекпвпг
утицаја на прирпду, оенпг пбликпваоа и ппкправаоа, али и рещаваоа прпблема. У
тим пквирима се кретап стваралашки пднпс према пејзажу. Препвлађујући смисап
„прирпде“ у прпјектпваоу вртпва и пејзажа бип је изведен из Платпнпве теприје
фпрме све дп краја XVIII века, кретап се пд класицизма дп рпмантизма, пд
раципнализма дп емпиризма, пд универзализма дп индивидуализма, да бу тпку XX
века, напредпваоем наушнпг функципналнима, прпјектпваое и дизајн биле
„активнпсти кпјима се рещава прпблем“.31
Ппкущај превазилажеоа кризе у савременпј теприји се креће у дпмену јаснпг
дефинисаоа пејзажа кап предмета истраживаоа, метпда пднпснп истраживашкпг
приступа кпји треба да пружи пдгпвпр на питаое кпје и какве прпфесипналне
активнпсти предузети. У савременим дефиницијама пејзажа, без пбзира на аспект
ппсматраоа и стваралашких активнпсти (интервенција), инсистира се на јединству

29

Cristopher Alexander, The Timeless Way of Building (New York: Oxford University Press, 1979), 94.

30

Видети у: Goran Božovid, "Tipovi antropogenih promena predela u Boki Kotorskoj" (Doktorska disertacija,
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, 1989, neobjavljeno), 16–17.

31

Детаљније видети у: City as Landscape, 141–153.
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разлишитих фенпмена и свепбухватнпм знашеоу кпје је садржанп у тпм ппјму (пд
пејзажа идеалнпг места, прекп пејзажа „културне слике, сликпвитпг нашина
представљаоа, структурираоа или симбплизпваоа пкплине“,32 дп гещталнпг и
хплистишкпг истраживашкпг приступа пејзажу). Важну улпгу у прпцесу сазреваоа
гещталтнпг приступа пдиграла је предепна екплпгија.33 У тепријскпм ппгледу пна
има предзнак интердисциплинарнпг приступа кпји пбједиоава метпде и кпнцепте
разлишитих наушних пбласти и оихпвих квалитативних и квантитативних приступа у
истраживаоу структуре и функципнисаоа предела, пднпснп прпмена кпјима су
излпжени.34 Истраживаое ппдразумева разумеваое: фпрме (визуелнп), значеоа
(кпгнитивнп) и функција (бипфизишки прпцеси и кприщћеое – намена)35
Прелазак у нпви век карактерищу ппкущаји фпрмираоа нпвпг, али у истп време
забправљенпг тумашеоа предела кпје има хплистишки, динамишан и перцептиван
приступ. Једна квалитативнп другашија дефиниција буди ппсебну пажоу и птвара
нпве мпгућнпсти у разумеваоу, интерпретацији и интервенцијама у пејзажу.
Еврппска кпнвенција п пределима дефинище предеп кап „пбласт, пнакп какп је
види станпвништвп, чији је карактер резултат акција и интеракција прирпдних
и/или културних фактпра“.36 Пва дефиниција даје синергију свих претхпдних
истраживашких приступа. Предеп је пбласт, дефинисана теритприја, кпја је предмет
перцепције (визуелнпг дпживљаја) али је у истп време и резултат евплуције
прпстпра у кпјпј је култура агенс, прирпда медијум, а културни пејзаж резултат
интерактивнпг пднпса кпји се пдвија на релацији прирпда–друщтвп–култура. Људи
ппсматрају и дпживљавају пределе, сценски и естетски квалитет предела је

32

"A landscape is a cultural image, a pictorial way of representing, structuring or symbolising surroundings."
Denis Cosgrove, The Iconography of Landscape: Essays on the Symbolic Representation, Design and Use of
Past Environments, Cambridge Studies in Historical Geography (Cambridge, UK: Cambridge University
Press, 1988), 1.

33

Предепна екплпгија је наука кпја се бави прпушаваоем физишкп-биплпщких пднпса кпји владају у
разлишитим прпстпрним јединцима пдређенпг регипна. Пднпси унутар предела се пстварују у
вертикалнпј и хпризпнталнпј „равни“ с тим щтп је фпкус предепне екплпгије на хпризпнталне
пднпсе (планарна грађа предела). Предмет предепне екплпгије jе структура предела и прпцеси
(функципнисаое) предела. Структура предела је представљена специфишним прпстпрним
расппредпм линеарних и нелинеарних предепних елемената. Ппред пвпга, структура предела се
интерпретира кап прпстпрна матрица кпја прпфилище динамику енергије, материје и прганизама у
пределу, пднпснп, оегпве прпцесе и функције. Richard Forman, Land Mosaics: The Ecology of
Landscapes and Regions (United Kindom: Cambridge University Press, 1995), 3–7.

34

Richard Forman and Michael Godron, Landscape Ecology (New York: John Wiley and Sons, 1986). 440.

35

Theano T. Terkenli, "Towards a theory of the landscape: the Aegean landscape as a cultural image,"
Landscape and Urban Planning 57, 3–4 (2001), 197–208.

36

Видети у: Јасминка Цвејић, Невена Васиљевић и Андреја Тутунчић: Типплпгија предела Бепграда за
пптребе примене Еврппске кпнвенције п пределима (Бепград: Градски секретаријат за защтиту
живптне средине, Управа града Бепграда, Щумарски факултет, 2008), 102.
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незапбилазна вреднпст, а људи (кприсници, станпвници, а не самп струшоаци) су
пни кпји треба да га вреднују и управљају оиме.37 Тп је егзистенцијални прпстпр
кпји се планира (прпјектује) и кпјим се управља са циљем да ппстане дпбрп местп. У
истп време, интервенције у пределу се крећу пд защтите пних елемената кпји су
идеална места (и на тај нашин ппстају културни предели кап вреднпсти), дп
рещаваоа функципналних прпблема и ствараоа нпвих пејзажа, кап дпбрих места,
кпји су нпсипци пптреба савременпг шпвека, применпм предепнп-екплпщких,
естетских и партиципативних пбразаца.
2.1.2. Архитектура
Шиоенице да је архитектура делатнпст неппхпдна за егзистенцију кап и за културни
развпј, да представља умеће ствараоа грађевина са функцијпм и прганизацијпм у
служби шпвекпвих пптреба кпје истпвременп ппстпје у пдређенпм живптнпм
прпстпру, неппсреднп указују на нераскидиву везу између архитектпнскпг пбјекта и
оегпвпг пкружеоа.
Изражена терминплпщки, АРХИТЕКТУРА је реш гршкпг ппрекла и пзнашава нещтп
вище пд пбишне кпнструкције (arhi-, изнад), и има претензије да буде нещтп вище пд
кпнструкције, да има функцију и пблик.
Архитектура је већ у првпбитнпм, антишкпм смислу реши, слпжен ппјам. Пд два
старпгршка кпрена те реши, први (архи-) пзнашава ппшиоаое, управљаое и
ппдузимаое, а други (тектпн) прпналажеое, ствараое, ушврщћиваое, пбликпваое и
грађеое (најппсле тесаое, грађеое дрвпм). У ппзиву архитекта сједиоена су сва та
ппдрушја делатнпсти. Архитектура је збир стваралашких делатнпсти.38
Пна је и уметнпст и наука дизајнираоа структуре и неппсреднпг пкружеоа у складу
са естетским, функципналним и другим критеријумима. Раскинпва дистинкција
између пбјеката и архитектуре је превазиђена, а архитектура се сад схвата кап
дисциплина кпја се бави свеукупнпм прпјектпванпм живптнпм срединпм,
укљушујући зграде, урбане прпстпре и пределе.39
Архитектпнска теприја сеже дп Витрувија и изгубљених списа из антишке Гршке на
кпје се пн пслаоап. Естетика архитектуре не мпже се разликпвати пд естетике других

37

Jelena Živkovid i Nevena Vasiljevid, "Predeo i održivi razvoj Srbije," u: Kreativne strategije za održivi razvoj
gradova u Srbiji, ur. Milica Bajid Brkovid, (Beograd, 2010): 128.

38

Gunther Vogel i Werner Mueller, Atlas arhitekture 1 (Zagreb: Golden marketing, 1999), 11.

39

Fleming, Honour and Pevsner, The Penguin Dictionary of Architecture and Landscape Architecture, 21–22.
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уметнпсти (ппезија, музика, скулптура, сликарствп), а архитектама препстају
мнпгпбрпјна питаоа: Щта архитектура изражава? Щта тп представља? Кпјим
средствима (уппщтенп и симбплишки) се служи?40
Према Витрувију41 архитектура је јединствп трију принципа: utilitas (упптребљивпст,
кприснпст, пднпснп прилагпђенпст прпјекта функцији), firmitas (ппстпјанпст,
шврстпћа, трајнпст у смислу дпбрпг избпра и трајнпсти кпнструкције), venustas
(дражеснпст, љупкпст у смислу леппте и симбплишнпм знашеоу прпјекта). Другим
решима, архитектура је у истп време структурална, практишна и ликпвна уметнпст.
Без шврстине је ппасна; без кприснпсти је самп скулптура великих размера; а без
леппте (кап щтп тп истишу Раскин, Ле Кпрбизје и Певснер), није нищта вище дп
утилитарна кпнструкција.42
Прирпда за архитектуру не представља самп пкружеое (прпстпр) у кпме се пна
налази, већ је пна за оу извпр функција, кпнструкција, материјала; закпни на кпјима
ппшива сва прирпда су закпни кпјима ппдлеже и сама архитектура (најпре
гравитација, затим прпстпрна кпнфигурација, пријентација, климатски услпви и сл.),
и сви принципи на кпјима се архитектура заснива (равнптежа, ред, ритам, симетрија,
прпппрција, хармпнија, златни пресек, пблик, вплумен...), нису нищта другп негп
прирпдне закпнитпсти дп кпјих је креатпр дпщап ппажаоем и сагледаваоем
прирпдних прпцеса.43
Ппред тпга, прирпда је у стваралашкпм прпцесу пснпва за фпрмираое вреднпсти
кпје настају унутар једне, пплитишки и културнп дефинисане, друщтвене заједнице
на пдређенпм тлу и у пдређенпм временскпм кпнтексту. На пвпј премиси ппшивају
сви аспекти идејнпг, емптивнпг, мисапнпг, пднпснп уметнишкпг делпваоа на ппљу
архитектуре. Дакле, прпцес прпјектпваоа и самп архитектпнскп пствареое
пдређени су и ппдређени прирпдним закпнима, прпгрампм кпји се развија у пднпсу

40

Fleming, Honour and Pevsner, The Penguin Dictionary of Architecture and Landscape Architecture, 21–22.
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Marcus Pollio Vitruvius (пкп 80–пкп 10 п.н.е.), архитекта и тепретишар антишкпг Рима. У зрелим
гпдинама живпта написап је делп "De architecture libri decem", трактат у десет коига, у кпме се бави
целинпм грађеоа, пд куће дп града, впдећи рашуна и п јавним и п приватним пбјектима, све дп
путева и улица, уз дпминацију светих пбјеката и хрампва и тп пнакп какп их је тадащоа традиција
видела и разумела. Пвај трактат представља верпватнп најутицајнији текст у истприји архитектуре,
јер међу првима дефинище принципе неимарства и пружа тепријски пслпнац у даљем развпју пве
дисциплине.

42

Marvin Traktenberg i Izabel Hajman, Arhitektura od preistorije do postmodernizma (Beograd: Građevinska
knjiga, 2006), 49.
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Ranko Radovid et al., Savremena arhitektura – Između stalnosti i promena ideja i oblika (Novi Sad:
Fakultet tehničkih nauka, Stylos, 1998; Zvonko Pađan, Tajni suživot prirode i arhitekture (Zagreb: Školska
knjiga, 2015), 103–104.
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на друщтвенп-истпријски ппредак, и имагинацијпм прпјектанта. Све три кпмппненте
међуспбнп се прпжимају и пбележја су стваралашкпг дпстигнућа из кпг прпистише
грађевина кап свпјеврсни прганизам.44 У тпм смислу је разматрана и архитектура у
пвпм раду; Дпба ренесансе и маниризма у кпме су, имагинацијпм Андреа Паладија,
настала архитектпнска дела (виле) кпја су пдређена и ппдређена прирпдним
закпнима и друщтвенп истпријскпм ппретку тпга времена.
2.1.3. Вила (la villa)
Кап щтп је већ истакнутп, предмет истраживаоа пве дисертације је пднпс
архитектуре и пејзажа кпји је настап кпд најутицајнијег пблика Паладијевпг
стваралащтва – виле у прирпднпм пкружеоу.
Ппд терминпм „вила“ најшещће се ппдразумева фарма, летоикпвац или прпстрана,
луксузна кућу на селу или у граду, саграђена за припаднике вищих слпјева друщтва,
али у нпвије време пва реш се кпристи и за слпбпднпстпјећу кућу за станпваое или
пдмпр, са већим или маоим вртпм.45
У дпмаћпј и странпј литератури ппстпје мнпгпбрпјне, разлишите дефиниције и
типплпгије за виле, у зависнпсти пд лпкације, прпстпрне прганизације, кпнструкције
и прпграма.46
Пвај термин Паладип искљушивп везује за имаое у прирпди или на селу, тј.
газдинствп, а не самп за пбјекат намеоен живпту власника.47 Стпга ће се, у пвпм
раду, термин вила пднпсити, не самп на пбјекат намеоен станпваоу, већ на
кпмплексну прпстпрну структуру кпја пбухвата све пбјекте на имаоу (житнице,
магацине, щтале и пстале ппмпћне прпстприје) и слпбпдне, неизграђене прпстпре
кпји су међуспбнп ппвезани у заједнишки прпграм.

44

O грађевини кап прганизму кпји настаје прпжимаоем кпнструкције и имагинације видети вище у:
Slobodan Maldini, Leksikon arhitekture i umetničkog zanatstva (Beograd: Službeni glasnik, 2012), 15.

45

„...фарма или сепска кућа...“. William Smith, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities (London: John
Murray, 1842), 1040.

„... у римскпј култури – пзнака за прпстрану луксузну кућу на селу или у граду. Вилама се називају и
раскпщне грађевине кпје су римским царевима служиле кап летоикпвци или ппвремене
резиденције...“ Dragan Srejovid, Arheološki leksikon (Beograd: Savremena administracija, 1997), 1097.
46

Детаљнија типплпгија вила приказана је у ппглављу: 2. ТЕПРИЈСКЕ ППСТАВКЕ ПРПУШАВАОА
ПДНПСА АРХИТЕКТУРЕ И ПЕЈЗАЖА ДП XVII ВЕКА.

47

У Решнику коиге: "Четири коиге п архитектури", Скпфилд истише да Паладип кућу у кпјпј је живеп
власник није називап вилпм, већ је кпристип термине: „abitazione“, casa del padrone, или „casa
dominicale“, дпк су и пстале грађевине класификпване у пднпсу на функције кпје су имале (житнице,
щтале и др.). „Case i fabriche di villa“ су грађевине на имаоу, и пне имају сппствене карактеристике.
Paladio, Četiri knjige o arhitekturi, 418.

20

2.1.4. Врт
Врт (лат. hortus) извпрнп представља прпстпр уз кућу кпји служи узгпју биљака (пре
свега узгпју ппврћа и впћа, али и зашинских, лекпвитих и украсних биљка).48 Пптпм се
све вище ставља у службу пдмпра, укращаваоа куће и ппстаје прпстпр за уметнишки
израз, да би се у дугпј истприји људске цивилизације утврдип кап дпказ мпћи и
бпгатства власника.
У "Решнику пејзажне архитектуре" навпди се да је врт: „Пзелеоена и негпвана
ппврщина земље, пбишнп пгранишене велишине, у близини куће или других пбјеката,
кприщћена за гајеое ппврћа, впћа или украсних биљака. Вртпви су шестп ппдизани
самп за уживаое и пбишнп су пграђени.“ 49
Један пд најзнашајнијих ренесансних стваралаца на ппљу архитектуре, Лепн Батиста
Алберти истише важнпст пствариваоа везе између архитектуре и прирпднпг
пкружеоа. У тпм смислу, за оега је врт местп уживаоа и задпвпљства, кпје впди ка
кући, и пва два дела сусрећу се на прагу, шинећи нераскидиву целину.50
Врт, дакле, пзнашава прпстпр кпји је у неппсреднпј вези са архитектпнским пбјектпм,
самим тим пн је директна манифестација пднпса пејзажнпг и архитектпнскпг
пбликпваоа. Пднпс према пејзажнпм пбликпваоу се најпре исппљавап у уређеоу
врта кап неппсреднпг пкружеоа куће, а тек касније се исппљавап на знатнп щирим
прпстприма. Дакле, врт је „биљни“ прпдужетак архитектуре, „пнп щтп се зида мпра
да буде впдиш и старещина пнпм щтп се сади“.51
За пптребе пвпг истраживаоа, ппд ппјмпм „врт“ ппдразумева се уређен и пгранишен
прпстпр кпји је у неппсреднпј и нераскидивпј вези са вилпм.

48

Антишки римски закпник решју „хпртус“ дефинище ппљски ппсед кпји касније дпбија знашеое врта
(heredium). Римски хпртус је вепма мали кпмад земље пд пкп ппла хектара – предвиђен за све
шланпве ппрпдице, и дпзвпљенп им је да га пграде (шиме се испуоава првпбитнп знашеое реши у
гршкпм: пграђенп земљищте). Земљищте је најпре билп пдређенп за заједнишку упптребу и дпбрим
делпм билп је намеоенп гајеоу стпке. Đulio Đaneli, "Život na selu," u Antički Rim – Panorama jedne
civilizacije (Beograd: Vuk Karadžid, Prosveta. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1967), 105.

49

Baker H. Morrow, A dictionary of Landscape Architecture (Albuquerque: University of New Mexico Press,
1987), 128; П ппреклу, симбплици и знашеоу у ралишитим цивилизацијама, културама, традицијама
и религијама видети вище у: Jean Chevalier i Alain Gheerbrant, Riječnik simbola (Zagreb: Nakladni zavod
Matice Hrvatske, 1989), 768–769.

50

Видети у: Gothein, Geschichte der gartenkunst 1, 219–220.

51

„Le cose che si murano debbono essere guida e superiori a quene che si piantano.“ Пва парпла се
приписује Aманатију (Bartolomeo Ammannati, 1511–1592), према: Arnhajm, Prilog psihologiji
umetnosti, Sabrani eseji, 129., али и оегпвпм ушитељу Бандинелију (Bartolommeo, Baccio Bandinelli,
1493–1560). Jacob Burckhardt, Kultur und Kunst der Renaissance in Italien (Hamburg: SEVERUS Verlag,
2013), 483.
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2.1.5. Пејзажна архитектура
Истражујући стваралашки пднпс према пејзажу, пднпснп дпмен и прирпду
интервенција у оему, Тарнер гпвпри да су крајем XVIII века тепретишари гпвприли п
„прављеоу пејзажа“ кап пдразу непплатпнскпг идеала, а када су ппјам „пејзаж“
интерпретирали гепграфи пнп је дпбилп је знашеое „прпизвпда тпппграфске
евплуције“.52 Тарнер извпди закљушак п апсурднпм пднпсу пејзажне архитектуре
према предмету истраживаоа, и каже: „Када је „пејзаж“ у „пејзажнпј архитектури“
схваћен у гепграфскпм смислу, уместп у непплатпнскпм, тада је прпфесипналан
назив ппстап апсурдан, а пзнашавап је експресију деспптске снаге да би се
кпнтрплисала снага прирпде, у свакпм ппгледу и на сваки нашин“.53
Иакп се већина ппзива на Плмстеда кап твпрца именпваоа пве дисциплине, први
пут се термин „пејзажна архитектура“ ппјављује ппшеткпм XIX века када га је, 1828.
гпдине, први пут упптребип Mејспн (Gilbert Laing Meason), у свпјпј коизи "On the
Landscape Architecture of the Great Painters of Italy",54 кап израз велишаоа
архитектуре на сликама италијанских пејзажа.
С правпм се Плмстеду (Frederick Law Olmsted) и Впксу (Calvert Vaux) најшещће
приписује да су приликпм израде прпјекта за Централ парк у Оујпрку, 1858. гпдине,
псмислили пвај назив кпји се данас кпристи за пписиваое ппсега струшних
активнпсти кпје су ппвезане са интервенцијама, управљаоем или кпнтрплпм
предела шији су саставни делпви рељеф, биљке, изграђене структуре и впда.
Међутим, ппшеци делпваоа пве дисциплине налазе се у далекпј прпщлпсти. Кап
људска активнпст, пејзажна архитектура се јавља у дпба настанка првих сталних
насеља, када шпвек ппшиое да се брине п уређиваоу, кприщћеоу и защтити свпје
пкплине, и све вище наппра улаже у меоаое прирпде на разлишите нашине и за
разлишите пптребе. Размере интервенција се крећу пд врта дп регипна, пд
дрвпреда дп наципналнпг парка, а пд размере зависи и приступ.55 Щирпка лепеза
разлишитих прпстпрних размера, кап и разлишитих знаоа и вещтина, представља
кпнцептуални пквир пејзажне архитектуре.
У мнпгим културама се врт јавља кап извпрни архетип људскпг управљаоа

52

Детаљније видети у: Turner, City as Landscape, chapter 13: The blood of philosopher-kings, 141–153.

53

Ibid.

54

Patrick Goode and Michaelgood Lancaster, eds., Sir Geoffrey Jellicoe and Susan Jellicoe, consultant eds.,
The Oxford Companion to Gardens (Oxford, New York: Oxford University Press, 1986), 322.

55

Carl Steinitz, "Landscape planning: A brief history of influential ides," in Journal of Landscape Architecture,
ECLAS, (2008): 68–74.
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пределпм и кап пснпвни ппшетак пејзажне архитектуре, мада су ппстпјали и стари
урбани и ппљппривредни кпмплекси кпји изражавају већи нивп прганизације кпји се
пднпси на пејзажну архитектуру.
Према Вујкпвић, пејзажна архитектура је „мултидисциплинарна активнпст кпја се
базира на бипекплпщким, технишким и уметнишким дисциплинама уз кприщћеое
сазнаоа из геплпгије, гепграфије, педплпгије, хидрплпгије, метепрплпгије,
гепдезије, грађевинарства, архитектуре, щумарства, ппљппривреде, хпртикултуре и
пбликпваоа предела градских и ванградских теритприја у циљу ствараоа пптималне
средине за живпт и пдмпр станпвника, впдећи рашуна п функципналним,
здравственим, технишким и екпнпмским пптребама. Тп се рещава путем раципналне
прпстпрне прганизације вегетације, елемената рељефа и впдених ппврщина у
хармпнишнпј кпмбинацији са архитектпнским пбјектима, другим грађевинама,
малим архитектпнским и скулптуралним елементима.”56
У ппсег делпваоа пве дисциплине Милинкпвић увпди и оену защтитну функцију
гпвпрећи да: „У щирем смислу, крпз развпј цивилизације, пејзажна архитектура има
за циљ да спрпвпди свпју защтитну и превентивну улпгу кпд свих прпмена у
прпстпру, ради трајнпг кприщћеоа и неге Земље.“57
У "Решнику пејзажне архитектуре" навпди се да је пејзажна архитектура: „Једна пд
три нпсеће темељне прпфесије (тп су јпщ грађевинарствп и архитектура) кпје делују
у уређеоу живих и неживих елемената на земљи, ппвезујући људе са тим
елементима,“58 дпк се у "Решнику архитектуре и пејзажне архитектуре" оен
прпстпрни дпмен сужава на птвпрене прпстпре, где се пна дефинище кап
„...уметнпст и наука креираоа птвпренпг прпстпра кап живптне средине људи...“59 у
кпјпј су „интегрисани прирпдни и вещташки (шпвекпвпм рукпм ствпрених)
елементи.“60
Разумљивп је да „пејзажна архитектура“ није сасвим адекватан назив (јер нема
кпнструкције пејзажа) али је ппщте прихваћен и распрпстраоен. Данас се савремена

56

Ljiljana Vujkovid, Pejzažna arhitektura – planiranje i projektovanje (Beograd Šumarski fakultet, 2003), 11.

57

Стеван Милинкпвић, "Пејзажна архитектура – струка и прпфесија," у Улпга пејзажне архитектуре у
развпју и уређиваоу земље (Бепград: Щумарски факултет, 1987): 7–11.

58

Baker H. Morrow, A dictionary of Landscape Architecture (Albuquerque: University of New Mexico Press,
1987), 181.

59

„The art and science of creating open-air spaces as environments for human life...,“ John Fleming and
Hugh Honour and Nikolaus Pevsner, The Penguin Dictionary of Architecture and Landscape Architecture
(London: Penguin books, 1999), 328.

60

„Landscape architecture is the art and the science of the design and integration of the natural and manmade elements...,“ Goode and Lancaster, The Oxford Companion to Gardens, 322.
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теприја и пракса сусрећу с мнпгим прпблемима. У духу раципнализма, и даље се
траже пдгпвпри на питаоа: Щта је пејзаж и кпји су тп прпблеми кпје треба у пејзажу
рещавати? Кпје су тп функције кпје треба следити?
У савременпј пракси пејзажне архитектуре пејзаж се „шита“ кап систем шија
структура функципнище захваљујући реду пднпснп слпженпсти пднпса елемента
кпји га изграђују.
Структурни елементи припадају какп прирпди такп и архитектпнскпј артикулацији, и
тп су кпмппзиципни елементи кпји се мпгу сврстати у некпликп пснпвних: рељеф,
вегетација, впда, (ппплпшаваое) и пбјекте.
Пднпси кпји се пстварују између елемената прирпде и архитектуре изазвани су
шпвекпвпм пптребпм, опм је пдређен и пбележен и изграђује пејзаж. „Степен и
врста закпнитпсти кпји управљају пднпсима између елемената изграђују ред...“61
Пднпс архитектуре и пејзажа изграђује стабилне, пднпснп, нестабилне структуре,
уклппљене, пднпснп, неуклппљене елементе архитектуре. Са станпвищта визуелнпг,
ред, кап мера нивпа уклппљенпсти, шита се на пснпву пбележја структуре пејзажа. У
истп време, та пбележја гпвпре и п стаоу стабилнпсти у функцијама кпје је
пмпгућавају.
У пднпсу на претхпдне прпцене, прпфесипнална активнпст пејзажне архитектуре
ппдразумева интервенције у пејзажу кпје се крећу пд защтите пних елемената кпји
су идеална места (и на тај нашин ппстају културни предели кап вреднпсти), дп
рещаваоа функципналних прпблема и ствараоа нпвих пејзажа (дпбрих места) кпји
су нпсипци пптреба савременпг шпвека, применпм предепнп-екплпщких, естетских и
партиципативних пбразаца.
Управп пва ппследоа дефиниција пмпгућава истраживаое Паладијевпг приступа
пејзажу, кпји јесте или треба да ппстане дпбрп местп, у кпм је пднпс пбјекта и
оегпвпг пкружеоа изграђиван на Витрувијевпм трпјству гледищта: ппстпјанпсти,
кприснпсти и леппти (на структурнпм (пбликпвнпм), функципналнпм нивпу и на
нивпу знашеоа – леппте). И нема сумое да се све пвп пднпси на културни предеo.
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Arnhajm, Prilog psihologiji umetnosti, Sabrani eseji, 126.
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2.2. ОДНОС АРХИТЕКТУРЕ И ПЕЈЗАЖА ДО XVII ВЕКА

2.2.1. ДРЕВНЕ И АНТИЧКE ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ
Јпщ мнпгп пре ппјаве писменпсти плпдне дплине река пмпгућиле су развпј
земљпрадое, схпднп тпме, дппринеле су фпрмираоу и развпју сталних станищта
људи. Такп нишу прве куће и прва насеља, а највећа кпнцентрација насеља и
пбрађених ппврщина са мрежпм канала била је у дплинама између река Тигра и
Еуфрата, кап и у дплини реке Нила.
2.2.1.1. Месопотамија
Прве сепске културе настају у севернпј Месппптамији јпщ у дпба мезплита.62
Наизменишне суще и велике ппплаве услпвиле су изградоу иригаципнпг система и
фпрмираое вещташких тераса на кпјима су смещтена прва насеља. Ппд утицајем
ппднебља и климе развијала се и архитектура, а куће у кпјима се живелп грађене су
пд неппстпјанпг материјала, па се п оихпвпм изгледу, с пбзирпм да пстатака нема,
мпже ппсреднп закљушити јединп на пснпву извпра сашуваних у грпбницама и
писаоу гршких истпришара.63
Развпј и щиреое ппљппривреде на теритприји Месппптамије, услпвили су
фпрмираое сепскпг имаоа, тј. ствараое прпстпрнпг прпграма кпје се мпже сматрати
прптптиппм ппљппривреднпг дпбра на крају неплита.64
Централни прпстпр сепскпг газдинства у Тел Хасуни шини правпугапна уздужна кућа
са приступпм на дужпј страни (слика 1). Ппд правим углпм, на главну кућу је
дпграђенп бпшнп крилп, кпје је верпватнп ималп функцију щтале и пставе за пруђе.
Четири маоа двприщта, пграђена зидпвима кпји се укрщтају ппд правим углпм,
налазе се са пбе стране куће, и кпристила су се за ппљппривредне и занатске
ппслпве. Кружни прстенпви у тлу верпватнп су кприщћени кап силпси или
цистерне.65
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Слика 1: Сепскп газдинствп у Тел Хасуни
1. пснпва, 2. рекпнструкција

Ппред пвпг типа куће у селима, у градпвима је ппстпјала и кућа са двприщтем (слика
2), кпја је настала касније, трансфпрмацијпм сепске куће. Кпнцепција куће са
двприщтем прпщирила се и на тлп Еврппе (атријум, перистил, клаустер, двприщте с
тремпвима), а кап пснпвни пблик станпваоа пдржала се на Пријенту и дп данас.66
Најшещће је стамбена кућа приземна грађевина са малим двприщтем, кпје је увек
насутп щљункпм или ппплпшанп ппекпм. Двприщте се налази пдмах иза улишнпг
зида или је у средищту куће, па се дп оега дплази уским хпдникпм.67
Пкп двприщта су расппређене гпсппдарске прпстприје с кухиопм и пставама,
купатилп, сппредне прпстприје и главна прпстприја куће кпја се најшещће налази
насупрпт улазу, птвпрена у смеру „дпбрпг ветра“, и кпристи се за примаое гпстију,
свешанпсти, заједнишке пбрпке и др.68 Изнад приземља је најшещће птвпрена тераса,
или тераса са ппкривенпм галеријпм.69
Касније се приземним кућама шестп дпдаје јпщ један, гпрои спрат (најшещће са
прпстпријама за бправак и спаваое дпмаћинства), кпме се приступа прекп галерије
кпја кружи пкп унутращоег двприщта.70 Веће куће имале су већи брпј прпстприја,
кап и већи брпј двприщта разлишитих димензија.

66

Vogel i Mueller, Atlas arhitekture 1, 89.

67

Нестпрпвић, Архитектура старпг века, 154.

68

Vogel i Mueller, Atlas arhitekture 1, 89.

69

Према Нестпрпвићу у Старпј Асирији куће су имале двпструке терасе. Гпроа тераса щтити таваницу
дпое терасе пд директнпг утицаја сунца, и шестп је на представама приказивана са бпгатпм
вегетацијпм, кап прави врт. Нестпрпвић, Архитектура старпг века, 155.

70

Vogel i Mueller, Atlas arhitekture 1, 89.

26

Слика 2: Градска кућа у Уру
1. пснпва, 2. пресек

2.2.1.2. Eгипат
Прирпдни услпви у Месппптамији и екпнпмскп-спцијална структура нарпда имали су
дпста слишнпсти са Египтпм.71 Ипак, за разлику пд река Тигра и Еуфрата, река Нил је
пружала знатнп бпље услпве за живпт и прганизпвану земљпрадоу. Сваке гпдине
пна се излива из свпг кприта плавећи пкплнп земљищте, а затим се лаганп враћа,
пстављајући за спбпм плпдне нанпсе муља у ппјасу кпје је плавила. Тп је бип
пснпвни предуслпв за развпј земљпрадое тј. за настанак сталних бправищта –
насеља. Ппред пвпг предуслпва, кап и ппгпдне климе, вепма ранп ствпрена је мрежа
канала кпјима се впда развпдила релативнп далекп пд саме реке, щтп знаши да су
истпвременп пмеђене и пдређене ппврщине земљищта кпје се пбрађивалп. Такп је
шпвек ппстепенп претвприп пвај пејзаж пд прирпднпг у аграрни – култивисани. Када
је Херпдпт ппсетип пву земљу, у опј је већ хиљадама гпдина свпју функцију
пбављала густа мрежа канала за навпдоаваое. Нису биле ретке ни бране кпје су
задржавале велике кплишине впде у дплини Нила.72 „Оиве и ппља Египта имале су
изглед правилне равнице издељене гепметријскпм мрежпм канала.“73
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Међутим, псим на плпднпм ппдрушју релативнп уске дплине Нила, гптпвп да и није
билп мпгућнпсти за станпваое. Ппд утицајем ппднебља и климе, кап и у
Месппптамији, развијала се и архитектура. Ипак, за разлику пд надгрпбне и
религипзне архитектуре кпја је пставила мнпгпбрпјне мпнументалне сппменике, са
архитектурпм стамбених зграда није бип такав слушај. Верпватнп је ппстпјала
разлика између грађевина кпје су мпрале вешнп трајати и станпва у кпјима се
прпвпдип кратак деп „пвпземаљскпг живпта“.74
П изгледу сепских, градских кућа и раскпщних вила са ппмпћним пбјектима и
вртпвима највище се мпже сазнати из извпра насликаних на зидпвима или
приказаних плитким рељефпм, кпји су сашувани у грпбницама.
Највећи деп пппулације живеп је између насипа и канала, у селима и пренасељеним
градпвима. Сепскп и сирпмащнп станпвнищтвп у градпвима градилп је мале,
једнпставне куће кпје су биле слишне кплибама, са зидпвима пд трске и глине и
равним таваницама.75
Припадници вищих сталежа живели су у прпстраним кућама с двприщтем, шији су се
типпви развили из сепских газдинстава.76 Према Нестпрпвићу, куће су увек пдвпјене
пд улице двприщтем у шијем дну се налази зграда са хпдникпм где се пбпстранп
ређају пдаје. Двприщте мпже бити и са три стране пкруженп прпстпријама у кпје се
неппсреднп улази сппља, или централнп ппзиципниранп – па су пдаје, шестп
псликане сценама из ппрпдишнпг живпта или пејзажа са биљним и живптиоским
приказима, расппређене свуда унапкплп.77 Живпт ппрпдице углавнпм се пдвија у
двприщту, где се пбављају дпмаћи ппслпви. Кпд пбјеката кпји имају спрат,
приземље шестп служи за стаје, пставе за храну и кухиое.
У археплпщкпм налазищту Амарна, међу пстацима антишкпг града Тел ел-Амарна
кпји је планиран кап нека врста вртнпг града, налазе се пстаци стамбених кпмплекса
пкружених вртпвима и ппвртоацима.78
Куће бпгатих станпвника налазе се у средини двприщта, тј. великпг врта кпји је,
према улици, пптпунп пграђен зидпм.79 Улаз у вилу свпјпм маопм или већпм
архитектпнскпм пбрадпм, пзнашава друщтвени статус власника и ппнекад се јавља у
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виду трема са стубпвима кпји је уздигнут на два дп три степеника, или има изглед
пилпна, кап кпд египатских хрампва.80 На слици 3 приказани су пснпва и рекпнструкција виле једнпг виспкпг свещтеника у Тел ел-Амарни.

Слика 3: Вила виспкпг свештеника Мерире
1. пснпва, 2. рекпнструкција

У средини кпмплекса налази се зграда за станпваое, а унутар двприщта су пстали
пбјекти, магацини и ппмпћне прпстприје.
Пва представа приказује вилу кап гепметријски правилну правпугапну ппврщину, у
пквиру кпје је садржај кпмппнпван пптпунп симетришнп. Пса симетрије пружа се пп
уздужнпј страни врта, а елементи врта и ппједини маои делпви, кпји су пдељени
ниским зидпвима, такпђе имају правпугапне пблике.
Симетришнпст и грађеое пп уздужнпј пси спадају међу важнија нашела архитектуре
Египта. „У оима се нарпшитп јаснп изражава смисап Египћана за уравнптеженпст,
хармпнију и правилнпст“.81 Пријентација према странама света (правац север-југ у
прпфанпј архитектури), када тп тпппграфија дппущта, „инспирисана“ је прирпднпм
пспм реке Нил.

80

Нестпрпвић, Архитектура старпг века, 113.

81

Vogel i Mueller, Atlas arhitekture 1, 107.

29

Врт је бип пграђен зидпм и у оегпвим пквирима налазила се зграда за станпваое са
ппмпћним пбјектима, све симетришнп. Паралелнп са пградним зидпм са унутращое,
а ппнекад и са сппљащое стране, билп је засађенп виспкп растиое кпје је
назнашивалп пснпвну кпмппзицију и щтитилп пд сунца и ветрпва.
Врт кап „вещташки исешак прирпде“ дпбија свпј уметнишки израз на имаоима
племића.82 Сматра се да су прве вртпве за уживаое, дакле, неутилитарне ппврщине
кпје су сппнтанп настале са настанкпм првих склпнищта, направили бпгати
ппседници кпји су распплагали вищкпвима прпизвпдое какп би увећали удпбнпст
живљеоа. Пднпс шпвека према прирпди ппстап је пд тпг мпмента израз уметнишкпг
настрпјеоа.
Раскпщне виле са вртпвима имућних Египћанина (villa suburbana) шестп су ппдизане
изван градпва. Какп на земљпрадои у прирпди, такп се и на вещташким вртпвима
пдражава правплинијски израз кпмппзиције. Кпмппзицију кпја је пп пбишају у
целини и у делпвима правилна, сашиоавају пснпвни елементи живпг тј. прганскпг и
неживпг, пднпснп анпрганскпг света, кап щтп су биљке, камен, впда и др. Средищои
деп врта, према извприма, најшещће заузима базен са впдпм, впденим биљем и
рибама, али ппстпје и примери са пергплама са винпвпм лпзпм (слика 4).

Слика 4: Летоикпвац виспкпг званичника Сенефера (слика из грпбнице у Теби)
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Према Гптеин, уметник је желеп да истакне бпгатствп власника нагласивщи леппту
улазних врата – капије летоикпвца.83 Читав прпстпр пграђен је зидпм кпји прате
дрвпреди са сппљащое и бпшних страна. Између капије и куће кпја је скривена у дну
врта, у средищту прпстпра, налази се винпград. Ниже растиое и цвеће расппређенп
је увек симетришнп, пкп пбјекта, павиљпна и базена у кпјима су приказани лптпси и
патке. Представе растиоа дате су најшещће такп да се мпгу преппзнати врсте. У
шитавпм врту присутна је стрпга симетрија. Пвакп кпмппнпван врт, са впдпм,
украсним дрвећем, цвећем и впћем, без сумое је пружап власнику врлп угпдан
бправак (слика 5).

Слика 5: Мпгући изглед Сенеферпвпг летоикпвца

2.2.1.3. Античка Грчка
У наставку, са цивилизацијама Месппптамије и Египта, развијала се и трећа жижа
културе и уметнпсти на пстрвима и пбалама Егејскпг мпра. Истпшни утицаји, али и
пригинална архитектура кпја је настала у свим пбластима Егејске цивилизације
ппставили су пут за велики усппн класишне Гршке.84 Иакп су биле пспбене у
архитектпнским кпнцепцијама, јединствп егејских пбласти ппшивалп је на
усклађенпсти геплпщких структура, климе, пблика привреде, нашина живпта и
религије.85
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Са Крита, Медитеранска цивилизација се ранп пренпси на кпнтинент, на Микену,
пднпснп Пелпппнез и Малу Азију, а свпј врхунац дпстиже у класишнпј Гршкпј.86
Гепграфски пплпжај и планински пејзаж Гршке пмпгућили су ппвпљне услпве, ппред
мпреплпвства и тргпвине, за интензивнп бављеое станпвнищтва ппљппривредпм,
развпј винпградарства, садоу маслина и впћа.87
Виспк степен дпстигнућа на свим ппљима културнпг живпта и стваралащтва у
класишнпм перипду пдражава се и у грађевинарству, крпз псниваое градпва и
ппдизаое пбјеката, кап и крпз специфишан пднпс архитектуре и пејзажа. Главна
пажоа усмерена је ка ппстизаоу хармпније између архитектуре и пејзажа, а при
изградои се впдилп рашуна п прирпдним услпвима и кпнфигурацији терена. Све
грађевине биле су укпмппнпване у прирпдни пејзаж, оему ппдређене, нераскидивп
везане са прирпднпм срединпм, без претензија да буду дпминантне, већ да се са
пејзажем хармпнишнп ппвежу. Иакп се Грци не пдришу симетрије, шестп се мпгу
приметити „разбацане“ грађевине без инсистираоа на свим правилима уређенпсти.88
Мада су прирпду и леппту пејзажа сталнп велишали, стари Грци нису ствприли веће
зеленилп и вртпве у саставу градпва и приватних кућа. Прпстпри града су били
прилишнп стещоени, па је зеленилп ималп свпју знашајну улпгу и бпгатију примену у
неппсреднпј близини града.89
За разлику пд ппдизаоа мпнументалних хрампва, јавних пбјеката и вртпва у
прирпди, стамбена изградоа запстаје за ппщтим развпјем архитектуре.
Приватни живпт и архитектура ппрпдишне куће били су ппдређени заједнишкпм,
јавнпм живпту грађана. Ппщти тип гршке куће не ппстпји и кућа се сталнп меоала
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Лицеј настале су и развијале су се у вртпвима гимназијума. Гимназијуми се сматрају првим јавним
вртпвима кпји су служили за сппрт и релаксацију, али и за филпзпфске беседе, шиме се псим
физишкпг, пбезбеђивалп и духпвнп здравље станпвника. Филпзпф Тепфраст (Θεόφραςτοσ, 370–286
пре н.е.), припадник перипатетишке щкпле и бптанишар, свпј приватни врт, кпји је бип једна пд
првих пгледних бптанишких бащти пставип је грађанима Атине, а ппстпје ппдаци да је тп истп
урадип и филпзпф Епикур (Επίκουροσ, 341–271 пре н.е.), кпји је свпју щкплу држап у приватнпм
врту, удаљенпм пд куће, где је уз щетоу ппдушавап свпје ушенике у прирпди. Gothein, Geschichte der
gartenkunst I, 74.
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крпз истприју. Пд једнпставне правпугапне грађевине – мегарпна90 (слика 6), прекп
медитеранске куће са двприщтем (разлишите прпстприје груписане су пкп једнпг
унутращоег двприщта куће, кпја се прилагпђава пблику парцеле и прирпднпј кпнфигурацији терена), развијали су се разлишити типпви кућа тпкпм класишнпг и каснијег,
хеленистишкпг перипда.91

Слика 6: Оснпва мегарпна

Ппјединашни типпви кућа настајали су најпре пкп регипналних центара, и утицали су
једни на друге.
Према Впгелу и Милеру мпгу се разликпвати следећи типпви:92


Кућа са тремпм (Парцели се прилази пбишнп са јужне стране. Најшещће,
једнпспратнп предое крилп куће иза ускпг улазнпг трема пбухвата једну целу
страну двприщта кпје је, пп правилу, са две бпшне стране пмеђенп
гпсппдарским прпстпријама. Дуж целе куће у севернпм крилу прптеже се
трем.);



Кућа с перистилпм (Двприщте са тремпм кпји га пкружује са три или шетири
стране, ппстаје централни деп куће. Пнп пмпгућава приступ разлишитим
крилима пбјекта. Предои деп куће, гптпвп је сасвим затвпрен према сппља и
саграђен је на два спрата пкп средищоег перистила. Главни прпстпр налази
се на северу и птвара се према југу.);

90

Према Нестпрпвићу, мегарпн представља нпву кпнцепцију у стамбенпм развпју Старпг века. Тп је
правпугапна прпстприја, са птвпреним пгоищтем на средини и ппкривена двпвпдним крпвпм. Улаз
је на једнпј ужпј страни, а претхпднп се прплази крпз један трем са стубпвима. Нестпрпвић,
Архитектура старпг века, 252.
Према Срејoвићу, мегарпн је у археплпгији свака правпугапна, издужена кућа са птвпреним
предвпрјем (тремпм). Најппзнатији мегарпни пптишу из трпјанске и микенске културе. Srejović,
Arheološki leksikon, 643.
Мегарпнпм Грци називају и главни прпстпр куће и веће грађевине и прпстпре за пкупљаое. Vogel i
Mueller, Atlas arhitekture 1, 135.

91

Ibid., 175.

92

Ibid.
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 Кућа са двприштем и мегарпнпм (Честп се тип куће са двприщтем кпмбинује
са мегарпнпм (слика 7). Уски хпдник иза улаза, бпшнп ппзиципниран у пднпсу
на кућу, впди у унутращопст куће, птварајући се стубпвима према двприщту
пкп кпга су, на традиципналан нашин, расппређена разлишита крила куће,
делимишнп приземна, а делпм на спрат. Средищои, главни прпстпр је
дпминантан.).

Слика 7: Стамбена кућа са двприштем и мегарпнпм у Пријени,
1. рекпнструкција, 2. пснпва

Грци нису градили велике стамбене куће, а раскпщније грађевине са слпженијим
прпстпрним расппредпм, ппјављују се тек у каснијим временима. Свакпдневни
приватни живпт пдвијап се углавнпм на птвпренпм, а куће на селу су биле веће и
лепще негп у граду. При прпјектпваоу кућа впђенп је рашуна п клими, пбишајима,
функципналнпсти и пријентацији (најшещће се кућа пријентище према смеру дуваоа
ветра, главна пдељеоа су лпцирана на севернпј страни, пкренута југу. На тај нашин, у
унутращопст куће дппире маоа кплишина сунца лети, а зими је тпплије и светлије).93
Прпмена менталитета и нашина живпта у хеленистишкпм перипду пдразила се и на
мпдификацију прпстпрне прганизације кућа. Вище пажое се ппсвећује приватнпм
живпту, па су, самим тим, развијене и слпженије схеме стамбених пбјеката.
Витрувије, према Паладију, пписује гршку имућнију кућу за станпваое на пснпву
Витрувијевих коига, и пзнашава оене делпве на плану (слика 8).94 Грци су градили
другашије пд Римљана, изпстављајући лпђе и атријуме. Главни улаз у кућу је скушен,
узак и впди у двприщте (перистил).
93

Према Нестптрпвићу, Ксенпфпнт (Ξενοφῶν, oкo 430–354 пре н.е.), гршки филпзпф и истпришар у
спису: П екпнпмији (Οικονομικόσ) расправља п великпј важнпсти ппљппривреде и даје смернице за
прганизацију сепскпг имаоа. Ксенпфпнт пище п функципналнпсти ппјединих прпстприја, спаваћих
спба, пстава за пщеницу и винп и др. Нестпрпвић, Архитектура старпг века, 388.
94
Vitruvije, Deset knjiga o arhitekturi, VI.7, O гршким кућама за станпваое, 131–133; Palladio, Četiri knjige
o arhitekturi, 119–120.
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Перистил је са северне, западне и истпшне стране пмеђен тремпвима пкп кпјих су
смещтене прпстприје за пбедпваое, спаваое и друга важна места за ппслугу. Са
јужне стране, два ступца ппдупиру таваницу, а пдатле се наставља у прплаз на кпји
се бпшнп, са пбе стране, нижу предспбље, спба и задоа спба. Идући даље, из једнпг
прплаза улази се у други шије бпшне стране впде у прпстприје намеоене најстаријим
женским шланпвима ппрпдица и оихпвим слугама.
Грци су пвпј грађевини дпдавали јпщ једну, већу и раскпщнију, са прпстранијим
унутращоим двприщтима у кпјима су шетири велишанствена трема исте висине, или
је један малп вищи пд псталих (пбишнп пнај пкренут југу). Пва двприщта у прпшељу
имају свпја врата, а у оима су живели самп мущкарци. Унутар пве структуре, левп и
деснп, пружају се приватне прпстприје са засебним улазима, кпје су намеоене
гпстима.95

Слика 8: План имућне грчке куће (према Паладију)

95

Palladio, Četiri knjige o arhitekturi, 119–120.
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Делпви кућа кпд Грка: А. прплаз, B. штале, C. кућепазитељеве пдаје, D. првп двприште,
Е. прпстпр крпз кпји се улази у спбе, F. прпстприје у кпјима сu радиле жене, G. прва велика
спба, H. спба средое величине, I. мала спба, К. прпстприје за пбедпваое, L. спбе, М. другп
двприште, веће пд првпг, N. трем, веће пд пстала три, збпг кпг се назива рпдпшкп,
О. прплаз крпз кпји се прелазилп из маоег у веће двприште, P. три ппртика са малим
стубпвима, Q. Сизиценска трпезарија и радне спбе, или пдаје кпје треба псликати,
R. свечана сала, S. библиптека, Т. пдаје квадратнпг пблика у кпјима се пбедпвалп,
V. спбе за гпсте, X. прплази кпји су пдвајали прпстприје за гпсте и дпмаћина,
Y. мала птвпрена двпришта, Z. главни пут.

Сппљащои изглед гршке стамбене куће увек је бип једнпставан, али је ентеријер бип
бпгат са вајарским и сликарским радпвима, а љубав према прирпди и зеленилу
пгледала се у садои цвећа у саксијама. Прпстпрна прганизација гршке куће пмпгућавала је пствариваое везе са прирпдпм захваљујући прпстпријама кпје су биле
пкренуте према птвпренпм унутращоем двприщту.
У ранијим перипдима, пвп унутращое двприщте пкруженп стубпвима (перистил)
билп је ппплпшанп и није ппстпјап врт.96 Тек у перипду хеленизма, утицаји са Истпка
и нарпшитп дпстигнућа египатске културе, дпвпде дп прпмене свести станпвника и
рађаоа пптребе за ствараоем приватних вртпва за уживаое.
Уређеоем унутращоег двприщта, перистил прераста у кућни врт кпји ппстаје
саставни деп архитектпнскпг пбјекта. Штп су власници стамбених кућа били бпгатији,
вище пажое су и ппсвећивали уређеоу перистила. У имућнијим пбјектима,
унутращое двприщте се фпрмиралп кап врт са вазама, скулптурама и цвећем.
Централнп местп у врту заузимап је бунар, базен са впдпм, или фпнтана, кпји су
ппстављани на центру укрщтаоа стаза кпје су се секле ппд правим углпм, делећи
прпстпр перистила на шетири једнаке зелене ппврщине.
Ипак, скпрп да не ппстпје никакви дпкази п класишним гршким вртпвима, а ппдаци
кпји сведпше п гршкпј вртнпј уметнпсти изузетнп су ретки.97
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Lukas Thommen, An Environmental History of Ancient Greece and Rome (Cambridge, UK: Cambridge
University Press, 2012), 43.

97

Према Гптеин, најстарија сведпшеоа п вртнпј уметнпсти Грка датирају у Хпмерпвпм (Πμηροσ, IX–VIII
век пре н.е.) епу Пдисеја (Oδφςςεια, VII певаое), где су пписани вртпви представника аристпкратије.
Из пписа врта Алкинпја, цара Фенишана, мпже се видети да су вртпви Алкинпја имали привредни и
естетски карактер. Заузимали су велику пграђену ппврщину и састпјали се пд шетири дела: впћоака,
винпграда, ппвртоака и врта са цвећем. У врту су биле заступљене мнпге врсте впћака и разнпг
ппврћа. Впдпизвприщта су била предвиђена за заливаое биљака. Хпмер пписује и Леартпв врт на
Итаки, кпји пбрађује Пдисејев птац дпк је шекап свпг сина. И у оегпвпм врту билп је пунп впћа.
Gothein, Geschichte der gartenkunst I, 57.
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2.2.1.4. Антички Рим
Апенинскп пплупстрвп, са разуђеним пбалама и пстрвима, кпје је прирпда пбдарила
щумама, плпднпм земљпм и прпстраним пащоацима са ппвпљним услпвима за
земљпрадоу, привуклп је разне нарпде кпји су се ту настанили јпщ пд најранијих
времена.
Брежуљкасти рељеф ппгпдан за пдбрану и близина мпра знашајна за развпј мпреплпвства, утицали су и пмпгућили да се Рим ушврсти и развије у најзнашајнији град
старпг века. Према Витрувију, римски нарпд је држап у власти ппгпдне крајеве целпг
земаљскпг круга, стпга нарпди у Италији стпје умеренп на пбе стране, између севера
и југа. „Такп је бпжански ум државу римскпг нарпда сместип у дпбар и умерен крај
да влада целим светпм.“98
Иакп су Римљани били знатнп маое уметнишки пбдарени пд Грка, успели су да
пстваре знашајна дела кпја представљају велики напредак у целпкупнпм развпју
цивилизације.
У државнпј архитектури Римскпг царства прпжимају се медитерански псећај за
прпстпр, италп-етрускански смисап за ред, хеленистишки псећај за велики прпстпр и
фпрмализам, те римска кпнструкција и прганизација.99 Гршка архитектпнскпуметнишка традиција била је главни извпр стваралашкпг надахнућа старпг Рима.
Принципи прпппрција и унутращоег јединства грађевина дпщли су из Гршке, али су
Римљани птищли даље пд Грка у кпмплекснпсти архитектпнске фпрме и прганизације сппљнпг урбанпг прпстпра.100 Циљеви римске архитектуре били су да
импресипнира, да задиви, да свпјим сппменицима укаже на безгранишну мпћ
државе.
Релација са прирпдним пејзажем пгледа се у хармпнији супрптнпсти између реда и
дивље прирпде (кап щтп су хрампви, аквадукти или неки архитектпнски сппменици).
Кап и кпд Грка, у Риму је стамбена изградоа заппстављена у кприст ппщтег развпја
прпфане архитектуре, међутим ппстпје брпјни извпри кпји се баве знашајем
приватнпг живпта, пднпса према прирпди и пптребама за ппдесним планираоем

98

Vitruvije, Deset knjiga o arhitekturi, 122.

99

Vogel i Mueller, Atlas arhitekture 1, 139.

100

Jellicoe and Jellicoe, The Landscape of Man, 129.
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насеља и пребивалищта у складу са прирпдпм и са карактеристикама места.101
Ипак, већина станпвника Рима живела је у вищеспратним збијеним зградама са
већим брпјем станпва – инсулама.
Ппрпдишне куће грађене су у раним перипдима пп угледу на етрурске и гршке
примере, а у већем брпју слушајева, биле су приземне.102 Пне впде ппреклп пд старе
италске куће, и имају прпстпрну прганизацију кпја се заснива на симетрији и
аксијалнпсти, щтп се мпже видети на примеру куће с атријумпм (слика 9).

1. vestibulum
2. tabernae
3. atrium
4. impluvium
5. tablinum
6. hortus
7. triclinium
8. alae
9. cubiculum
10. latrine

Слика 9: Римска кућа са атријумпм

101

Видети вище у: Vitruvije, Deset knjiga o arhitekturi, VI.1, 122. Аутпр сматра да нас сама прирпда
упућује на дпбар и сигуран пут какп треба градити. У првпј коизи Витрувије дпста пище п знашају
избпра здравих места за градоу ппдржавајући следеће принципе: да се местп налази на
узвищеоу, да није излпженп магли ни мразу, да је птвпренп према странама света кпје су
умерене, ни превище тппле ни хладне, кап и да се избегава близина мпшваре. Vitruvije, Deset knjiga
o arhitekturi, I.4, 23. У щестпј коизи аутпр дпста гпвпри п приватним кућама, оихпвпм грађеоу и
прпппрцијама. Пре свега наглащава знашај грађеоа кућа у складу са карактеристикама места и
навпди да ће куће бити правилнп планиране, акп се првенственп пази на тп у кпјим се крајевима
или климатским зпнама граде. Vitruvije, Deset knjiga o arhitekturi, VI.1–VI.2, 121–125.

102

Нестпрпвић, Архитектура старпг века, 475.
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Кућа је прганизпвана према унутращопсти, затварајући се у засебну целину.
Прпзпри нису пд нарпшитпг знашаја, те их збпг приватнпсти и сигурнпсти у мнпгим
слушајевима није ни билп, а ппстпјала су самп једна мала врата ппстављена између
дућана и радипница, према улишнпм фрпнту (tabernum). Пд врата, прплаз крпз мали
улазни деп – вестибил (vestibulum) впди дп главнпг прпстпра у кући – атријума
(atrium). Пвп је бип централни прпстпр, са птвпрпм у крпву кпмплувијумпм
(compluvium) и плитким базенпм имплувијумпм (impluvium) кпји се налазип исппд и
у кпме се сакупљала кищница, пдакле је спрпвпђена каналпм у ппдземну цистерну.
Пкп атријума ређале су се мале прпстприје, спаваће спбе (cubicula), сале и
трпезарија (triclinium) без прпзпра, кпје су примале светлп прекп атријума. Наспрам
улаза, пп централнпј дужпј пспвини атријума, птвпрена према оему, налазила се
прпстприја за пријем гпстију – таблинум (tablinum).103 Чак и кпд скрпмнијих кућа
ппклаоала се пажоа унутращоoj декпрацији, пбради зидпва и ппдпва, где се у
великпј мери псећап утицај хелинизма.104
Услед пптреба за већим стамбеним прпстпрпм, римска кућа (domus) дпбија
слпженији расппред. Кућа се прпщирује нпвим централним прпстпрпм – гршким
перистилним двприщтем и вртпм (peristillium) кпји се налазип иза атријума на истпј
главнпј пспвини. Унутращои врт је представљап приватан кутак намеоен за ппущтаое и пдмпр у прирпднпм амбијенту, и бип је пкружен тремпм са стубпвима и группм
приватних пдаја кпје су впдиле из врта.
Присуствп перистила пмпгућавалп је други извпр светлпсти прпстпријама кпје су га
пкруживале, кап и фпрмираое птвпрених спба (exedra) кпје су гледале на врт.105
Збпг гршкпг утицаја на пвакав расппред, пвај тип куће назван је: „Римскп-гршка“ кућа
(слика 10). Ппрпдишна кућа развијала се углавнпм у приземљу, изузимајући
делимишнп спратпве за станпваое ппслуге.
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Таблинум је на ппшетку служип кап рпдитељска прпстприја, а касније је имап функцију прпстпра за
пријем.
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Henri Stierlin, The Roman Empire: From the Etruscans to the Decline of the Roman Empire (Köln:
Benedikt Taschen Verlag GmbH, 1996), 113–115.
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Видети вище у: Vitruvije, Deset knjiga o arhitekturi, VI.3, 126–127. Аутпр даје упутства и димензије и
за пстале прпстприје у кући и истише да ппстпје и сале (oeculus), кпје се граде пп пбишају кпји није
италијански и ппстављају такп да гледају према северу, највище на зеленилп.
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1. ostium
2. vestibulum
3. fauces
4. tabernae
5. atrium
6. compluvium
7. impluvium
8. tablinum
9. triclinium
10. alae
11. cubiculum
12. culina
13. posticum
14.peristylium
15. piscina
16. exedra

Слика 10: „Римскп-грчка“ кућа

Ппстпјале су брпјне варијације у кпмбинпваоу разлишитих типпва (елемената) куће.
Атријум је ппнекад мпгап да садржи и шетири стуба, пп један на свакпм углу
имплувијума, и кап такав називан је тетрастилним атријумпм.106 И перистил је,
такпђе, мнпгп варирап. Ппнекад је пкруживап искљушивп малп двприщте (patio)107
или базен, а мпгап је бити и великих димензија, кап шитава грађевина.
Врт у унутращопсти, пкружен тремпм са стубпвима, пстављап је утисак нестварнпг
призпра. Римљани су придавали велику пажоу садои цвећа и изградои фпнтана у
функцији ствараоа вещташкпг пејзажа. Па ипак, пптреба за маое пгранишеним
прпстпрпм и щирим ппгледпм ппстала је важна. Стпга су, врлп шестп, вртпви имали
псликане пградне зидпве разнпврсним пејзажима, шиме се велишина прпстпра
визуелнп ппвећавала.108 Мптиви су били разлишити: наглащаваое щиреоа Римске
мпћи у гепграфскпм смислу, тежоа за једним идеалним, ненадмащним светпм кпји
сједиоује индивидуалнп са вешитим ппстпјаоем, или ствараое идилишнпг
амбијента са митплпщким призприма (слика 11).

106

Видети вище у: Vitruvije, Deset knjiga o arhitekturi, VI.2, 125. У делу п атријумима и другим кућним
прпстпријама, у щестпј коизи, аутпр детаљнп пписује све атријуме (5 врста) и пбјащоава нашине
оихпвпг димензипнисаоа. Такпђе, навпди да се, кпд градских кућа, атријуми смещтају близу
врата, а у кућама на селу, првп се налазе перистили, па тек иза оих атријуми, пкружени
ппплпшаним тремпвима кпји гледају на бприлищте (palestra) и щеталищта (ambulatio). Ibid., 129.

107

patio – малп двприщте у унутращопсти куће, пбишнп са пунп цвећа, зеленила и малпм шесмпм, или
фпнтанпм.

108

Stierlin, The Roman Empire: From the Etruscans to the Decline of the Roman Empire, 113–115.
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Слика 11: Фреска из виле Casa del Citaredo (Museo Nazionale, Naples)

Врт перистила симбплишнп ппстаје идеалан врт, плишеое бпљег света у кпме шпвек и
Бпг живе заједнп и ппприма карактер раја (paradeisos).109 На тај нашин, у
прганизацији куће према свпјпј унутращопсти, са прирпдпм у средищту, Римљани
пстварују свпју намеру и пптребу да уваже и уведу прирпду у свпје дпмпве.110
Велики брпј римских филпзпфа (Цицерпн, Сенека, Плиније старији и др.)111 истишу
знашај пдржаваоа везе са свпјим кпренима и живпта у складу с прирпдпм, где ће
шпвекпва духпвна равнптежа бити лакще ппстигнута.112
Некпмфпрни услпви живпта и летое врућине у граду ппдстакли су бпгате Римљане
на ппвлашеое пд притиска кпји је свакпдневнп бип присутан и прпбудили у оима
пптребу за изградопм пбјеката у прирпди, кпји би им пружали великп задпвпљствп.
Захваљујући пвпме, пп први пут у римскпј архитектури, ппјављује се вила у правпм
смислу летоикпвца.113
Римски писци ппмиоу две врсте вила, урбану (villa urbana) или псеудп урбану (villa
pseudo urbana), резиденцију на селу, у прпвинцији или предграђу; и вилу рустику
(villa rustica) кућу на фарми.114
Villa urbana или pseudo urbana називала се такп збпг свпг унутращоег расппреда
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Stierlin, The Roman Empire: From the Etruscans to the Decline of the Roman Empire, 115.

110

Newton, Design on the Land – The Development of Landscape Architecture, 12.

111

Мarcus Тullius Cicero (106–143 пре н.е.), римски државник, беседник и коижевник, Lucius Annaeus
Seneca (4 пре н.e.–65 н.e.), римски филпзпф, писац и државник, Gaius Plinius Caecilius Secundus (23–
79 н.e.), римски писац и наушник, кпји је написап делп "Ппзнаваое прирпде" (Naturalis historia) у
37 коига.

112

П ставпвима стпика да треба живети у складу с прирпдпм и уппщте п стпицизму детаљније видети
у: Милан Узелац, Истприја филпзпфије I, Истприја филпзпфије дп Декарта (Врщац: Вища щкпла
за пбразпваое васпиташа, 2003), 146–171.

113

Нестпрпвић, Архитектура старпг века, 478.

114

Smith, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, 1040.
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прпстприја кпји је бип слишан кућама у граду. Пвај тип виле налазип се у близини
града, настап је ради уживаоа у живпту и прирпди, без пбјеката неппхпдних правпм
сепскпм дпбру на кпме су се људи бавили земљпрадопм.115 Према Нестпрпвићу,
ппстпји разлика у кприщћеоу термина урбана и псеудп урбана.116
Други тип виле – villa rustica – пднпсип се на сепскп газдинствп, имаое са пбјектима
за смещтај власника и оегпве ппрпдице, радника и свих пних пбјеката неппхпдних
за пдвијаое ппљппривредних радпва (стаје, житнице, пставе и др.).
Вила урбана (псеудп урбана)117
Краткптрајнп утпшищте и ппвлашеое пд урбанпг живпта били су инспирација бпгатим
Римљанима да граде раскпщне куће у прирпди, са свим удпбнпстима кпје су имали
и у граду. Дп вила се мпглп брзп стићи, пдмприти и вратити у град у краткпм
временскпм перипду. У оима су власници впдили гптпвп идентишан живпт кап у
граду: радили су, али су и приређивали свешанпсти и гпзбе. Гптпвп да није билп
виђенијих људи тадащоег Рима кпји нису имали свпје виле, а неки пд оих су
изградили некплицину (Цицерпн их је имап девет) у разлишитим пбластима Апенинскпг пплупстрва. Виле су у највећем брпју слушаја бпгатп укращене, псликане и
ппремљене скупим уметнишким делима и коигама. Пппут кућа у граду, пве виле
имале су прпстране прпстприје пријентисане према унутращоим вртпвима, али и
према пејзажу, птварајући визуре најшещће према щумама, мпру, језеру или реци.
Акп је римски дпмус бип пријентисан ка свпјпј „унутращопј прирпди“, псеудп
урбана вила пстварила је један кпрак вище, ппвезала се са прирпдпм и ппстала оен
интегрални деп.118
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Smith, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, 1040.
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Вище п пвпј теми видети у: Нестпрпвић, Архитектура старпг века, 478–479. Термин „Урбана“
аутпр кпристи за палате, двпрце саграђене изван града кпји су представљали кпмплекс раскпщних
зграда, павиљпна, тремпва итд. Типишни примери таквих зграда за станпваое су Нерпнпва „Златна
кућа“ и Хадријанпва вила у Тивплију. Кпд пвих великих вила, у кпјима су и вртпви имали знашајну
улпгу, пбраћала се нарпшита пажоа на пријентацију и леп изглед. Термин „псеудп урбана“ пднпси
се на пбишне ппљске куће какве су имућни Римљани ппдизали ван града кап свпје летоикпвце.
Пна је маоих димензија, али слпбпднијег расппреда у пднпсу на градске куће.
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Најшещће кприщћен термин за пвај тип виле (нарпшитп у савременпј литератури) је „villa suburbana“.

118

На примеру Виле Мистерија (назване пп темама фресака у опј), изван Ппмпеје, из другпг века пре
нпве ере, налазимп да се пснпва није центрипеталнп пкретала ка унутра, без пбзира щтп је
ппщтпванп нашелп псне симетрије и щтп је грађевина шак имала устаљене фпрме дпмуса –
атријум, таблинум и перистил. У ствари, пна се птварала ка сппља, ка пејзажу и видицима ка мпру
крпз брпјне птвпре и прекп виспке терасе на кпјпј је грађевина ппстављена. Детаљније видети у:
Stierlin, The Roman Empire: From the Etruscans to the Decline of the Roman Empire, 113–120.
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Најбпљи и највећи пример пваквих кпмплекса представља Хадријанпва вила (Villa
Аdriana), вила императпра Хадријана (слика 12).119
Смещтена у Тивплију (некадащоем Тибуру), удаљена тридесетак килпметара пд
Рима, прпстирала се на ппврщини пд прекп 300 hа. Прекп 60 пдвпјених грађевина,
разлишите пријентације, „разбацанп“ је између две дплине, на заталасанпм терену
са висинскпм разликпм пд пкп 40 m.
Императпр Хадријан успеп је да на једнпм месту пбједини све пбјекте кпји су га
импресипнирали тпкпм путпваоа Римским царствпм. Пн их није ппдредип стрпгпм
аксијалнпм ппретку шитавпг кпмплекса, већ су грађевине индивидуалнп прганизпване у функцији фпрмираоа заклпоених и интимних прпстпра.120 Истпвременп,
пне су међуспбнпм ппвезане крпз ствараое тераса са щирпким визурама на пкплни
пејзаж, шиме је и сам кпмплекс виле ппстап деп пејзажа.
Нарпшитп су знашајне следеће шетири целине у вили:
Ппикиле (Poecile) – Местп за лагане щетое ппсле пбрпка, налик фпруму са вртпм
пкруженим тремпвима; Канпп (Canopus) – мали град у Египту;121 Златни трг (Piazza
d'Oro) – затвпрени перистил; Ппзприште Маритимп (Teatro Marittimo) – сппљащои
кружни перистил, пдвпјен каналпм пд пстрва, кпји је имап функцију утпшищта за
императпра.

слика 12: План Хадријанпве виле у Тивплију

119

Publius Aelius Traianus Hadrianus (76–138 н.e.). Villa Adriana грађeна je 20 гпдина, пд 118. гпдине па
све дп оегпве смрти.
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Newton, Design on the Land – The Development of Landscape Architecture, 18–20.
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Дуж мале дплине, један дугашак впдени канал са пзелеоенпм пбалпм претрпанпм павиљпнима,
кршмама и радоама пп угледу на египатски град. На једнпм крају канала налазип се храм
ппсвећен Серапу, а на супрптнпм пплукружна кплпнада јпнских стубпва, пријентације север-југ.
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Легенда: 1. Театар, 2. Венерин храм, 3. Тераса храма, 3. Империјални триклинијум,
4. Hospitalia, 5. Латинска библиптека, 6. Грчка библиптека, 7. Villa Repubblicana,
8. Двприште библиптеке, 9. Teatro Maritimo, 10. Хпл филпзпфа, 11. Poecile, 12. Двприште
зимске палате, 13. Терме са Хелипкаминуспм, 14. Piazza d’Oro, 15. Дпрски пиластери,
16. Касарна за стражу, 17. Басен са cryptoporticusom, 18.Врт-стадипн, 19. Зграда са три
екседре, 20. Мале терме, 21. Vestibulum, 22. Велике терме, 23. Praetorium, 24. Canopus,
25. Сераппв храм, 26. Кула Roccabruna, 27. Академија, 28. Јупитерпв храм

Брпјне антишке виле пткривене су захваљујући археплпщким искппаваоима, али су
прпнађени пстаци недпвпљни да би се детаљнп прпушила оихпва прпстпрна
структура. П изгледу пвих вила мпже се мнпгп вище сазнати из пписа римских
писаца. У свпјим писмима пријатељима, Плиније млађи,122 детаљнп приказује
пејзажне карактеристике прпстпра у кпјима су ппдигнуте оегпве виле, кап и оихпв
изглед и прганизацију.
Вила у Тпскани (villa Tusci) налази се 70km севернп пд Рима у дплини реке Тибра и
била је изграђена кап типишна псеудп урбана вила (слика 13). Иакп је у тпм делу
Тпскане, кпји лежи у правцу пбале, ваздух нездрав, Плиније лпкацију свпје виле,
знашајнп удаљене пд мпра, исппд планина Апенина, пписује кап „реткп“ здраву. Oн
детаљнп приказује прпмене пејзажа кпје се дещавају тпкпм разлишитих гпдищоих
дпба у климатскпм ппдрушју у кпме се налази вила. Плиније млађи пписује леппту
пејзажа налик амфитеатру, какав јединп прирпда мпже да ствпри, где се са врха
планина пружају хармпнишни призпри на све стране, кпји пшаравају ппсматраша. Пн
пписује и свпју вилу, кпја се, иакп смещтена у ппднпжју брда, птвара према
разлишитим пејзажима: равницама пмеђеним планинама шији су врхпви прекривени
виспким и древним щумама, винпградима, цветним ливадама. Терен је у нагибу,
експпниран ка југу, те нема мпшвара јер сва впда, кпје има дпста, птише у реку Тибар,
плпвну самп тпкпм зиме и прплећа.123

122

Gaius Plinius Caecilius Secundus (61–112), пплитишар, сенатпр, правник и писац. Најппзнатијe делп –
збирку писама, кпју је пбјавип у 10 коига, ппд називпм: Epistularum Libri Decem, писап је између 97
и 107. гпдине.

123

П ппису пејзажа детаљније видети у: Pliny the Younger, John Boyle Orrery, The letters of Pliny the
Younger, with observations on each letter, V.6, 340–342.
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Слика 13: Рекпнструкција Плинијева виле у Тпскани (Karl Friedrich Schinkel, 1842)

Према Гптеин, Плиније јаснп разврстава садржаје виле у три групе (слика 14):
1. Главни пбјекат са свпјим прпстпријама кпјима се фрпнталнп прилази,
2. групу пбјеката за кпје се јединп мпже рећи, на пснпву оихпве ппзиције, да се
налазе на падини брда и
3. хиппдрпм са рпзаријумпм, кпји лежи са једне стране пбјекта и наслаоа се на
оега.

Слика 14: План виле Tusci (Према ппису Плинија Млађег, Gothein, 1928)124

Пписујући прпстприје у вили, Плиније нарпшитп истише оихпву пријентацију према
странама света, али и леппту разлишитих, птвпрених, ппгледа кпји се из оих пружају
према пејзажу.
Сущтина и пве псеудп урбане виле била је у пстваренпм прпжимаоу пејзажа и куће.
Сваки аспект живпта у вили бип је у вези са прирпдпм и птвпрен према пејзажу.
Међутим, неки пд садржаја виле били су „затвпрени“ (хиппдрпм, унутращое
двприщте – атријум са платанима), кап и вртпви кпје Плиније детаљнп пписује у
свпјим писмима.125

124
125

Gothein, Geschichte der gartenkunst I, 105.
Детаљније видети у: Pliny the Younger, John Boyle Orrery, The letters of Pliny the Younger, with
observations on each letter, V.6, 342–347.
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Ппред виле Tusci, Плиније Млађи је дпста пажое у свпјим писмима ппсветип јпщ
једнпј вили – вили Лаурентум (villa Laurentium). За разлику пд прве, типишне псеудп
урбане виле, вила Лаурентум је представљала кпмбинацију псеудп урбане виле и
виле рустике. Пна се налазила у близини Рима (тридесетак килпметара удаљена), на
сампј пбали мпра, у месту Кастел Фузанп (Castel Fusano). Оен власник је мпгап,
накпн задпвпљавајућег дана на ппслу, да прпведе слпбпднe вешери ван града,
уживајући у прирпди. Према Плинију Млађем, вила је имала и све елементе карактеристишне и неппхпдне за сепскп имаое, кућа је била дпвпљнп велика за оегпве
пптребе и екпнпмишна за пдржаваое.126 Пн навпди оене квалитете и шари, леппту
пејзажа и лпкацију, кап и разлишите ппгледе, кпји се на неким местима затварају
щумама, а негде прптежу прекп щирпких ливада и бпгатих пащоака са брпјним
стадима пваца и крдима гпведа.127
Плиније пписује шитав крај кап изузетнп бпгат текућпм впдпм. Дпвпљнп је самп
загребати ппврщину земље да би пптекла саврщенп шиста впда, иакп је у неппсреднпј близини мпра.128 Садржаји виле пријентисани су према кппну, са ппгледпм
на мпре и Плиније набраја све благпдети кпје пва вила нуди, свпје вртпве, стазе,
зеленилп и архитектпнске елементе (слика 15).

Слика 15: Неке пд рекпнструкција виле Лаурентум на пснпву Плинијевих пписа
(Karl Frederich Schinkel, 1830; Jules-Frédéric Bouchet, 1850)

Вили се прилази крпз алеју платана кпја впди ка ппртику, у шијем предоем делу је
ксистпс са затрављеним терасама и щимщирпм презаним у пблику живптиоа.129
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Pliny the Younger, John Boyle Orrery, The letters of Pliny the Younger, II.17, 149.
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Ibid.

128

Ibid., 154.
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Кпд Грка се термин ксистпс (ξυςτὁσ) пднпси на ппкривени ппртик у гимназијумима, где се вежбалп
при лпщим временским услпвима. Кпд Римљана се ппјам „xystus“ везује за щетоу испред ппртика,
птвпрени раван врт са цветним лејама и живицама пд щимщира, бащ кап щтп га Плиније пписује у
вили Лаурентум. Честп је ксистпс пивишен виспким дрвећем, а платан је најпмиљенији. Smith, A
Dictionary of Greek and Roman Antiquities, 489.
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Накпн ппртика, дплази се дп атријума кпји је једнпставнији и маои негп щтп је тп
слушај у градским кућама. Затим се наилази на мали елипспидни ппртик („porticus in
D litterae similitudinem circumactae“).130 Птвпри између стубпва ппртика су затвпрени
прпзприма, а крпв је прпјектпван такп да ствара пдлишнп склпнищте тпкпм неппвпљних временских услпва. Аксијална пса виле наставља се пријатним каведијумпм
(cavum aedium, cavaedium) и заврщава елегантним триклинијумпм, смещтеним
изван псталих грађевина.131 Пн се пружа у правцу пбале, и када југпзападни ветар
нанесе мпрске таласе, прпстприја бива пкупана оегпвпм свежинпм. Свуда унапкплп
налазе су се двпкрилна застакљена врата и велики прпзпри, такп да изгледа кап да
предоа и пбе бпшне стране гледају на три мпра, дпк задоа страна пружа ппглед ка
двприщту са стубпвима, а иза оега крпз каведијум, ппртик, атријум и ппртик са
ксистпспм, ка птвпренпм пејзажу, щуми и планинама у даљини (слика 16).

130

Плиније у свпјим писмима пписује да је ппртик пблика латинишнпг слпва „D“, слишан кругу. Видети
у: Plinius Secundus, Epistularum Libri Novem, II.17, 62. Каснији превпди коиге на друге језике
углавнпм пписују пблик кап слпвп „П“, па се ппртик на брпјним рекпнструкцијама виле (насталим
на пснпву пписа Плинија млађег) приказује кругпм или елипспм.

131

Прпфеспр Магун, кпји је израдип рекпнструкцију виле Лаурентум на пснпву Плинијевих пписа
1894. гпдине, у свпм раду ппставља питаое исправнпсти дптадащоег тумашеоа каведијума, кпји
већинпм аутпри ппистпвећују са атријумпм. Јаснп је да су у ранпм перипду Рима атријум и
каведијум били истп, али се касније, према оему, терминплпгија прпменила. Пн се псврће на куће
у Ппмпеји из каснијег перипда Рима (дпба царства), кпје, у складу са „нпвпм мпдпм“, нису имале
атријум. Стпга, Магун сматра да је каведијум ппстап истп щтп и перистил и такп га и пбележава на
плану виле Лаурентум (кап брпј 5 у легенди слике 16). П пвпј теми ппгледати вище у: H. W.
Magoun, "Pliny's Laurentine Villa," in Transaction of the American philological association, Special
Session (1894): xxxiii–xxxv.
Са друге стране, прпф. Ещмпр сматра да је у перипду царства каведијум кприщћен кап унутращои
атријум (atriolum). Када су ппстпјала два атријума у пбјекту, један је ппзиципниран у близини
улаза, а други се налазип иза перистила (кап щтп је тп слушај у вили Лаурентум). Према оему,
верпватније је да је тај други атријум у ствари каведијум. Детаљније п пвпј теми ппгледати у:
Sidney G. Ashmore, "An Examination of Vitruvius and others in regard to the atrium and cavum aedium
of a Roman Dwelling," in Transaction of the American philological association, vol. XXVI (1895): xiv–xvii.
Такпђе је интересантнп вратити се ппнпвп на Витрувија кпји је п пвим прпстприма дпста писап.
Наиме, каснији превпди оегпве коиге и прпмеоена језишка терминплпгија дпвели су дп тпга да
ппјмпви атријум и каведијум ппстану синпними, мада је Витрувије правип разлику. Ппстпји пет
врста каведијума, кпји се разликују према кпнструкцији, пд кпјих је један тпскански: „Cava aedium
quinque generibus sunt distincta, quorum ita figurae nominantur: tuscanicum, corinthium, tetrastylon,
displuviatum, testudinatam.“ Vitruvio, De Architectura, VI.3, 266. Атријум је дпбип такав назив према
нашину градое кпји је бип упбишајен у Тпсканскпм граду Atria. Пписујући прпстприје у кућама,
Витрувије заједнп набраја каведијум и перистил, щтп јаснп ппказује да нису у питаоу синпними
какп тврди Магун. „...id est vestibula, cava aedium, peristylia...“. Vitruvio, De Architectura, VI.5, 276.
Према Ещмпру, управп пвп је бип слушај у вили Лаурентум, а прпстпрна прганизација није у
супрптнпсти са ппменутим Витрувијевим ставпвима да је кпд кућа на селу, пптребнп лпцирати
првп перистил, а затим иза оега атријум. Јер кпд кућа са два атријума, ппред првпг маоег кпји се
налази на ппшетку аксијалне псе, други се ппставља у унутращоем делу, иза перистила. тј.
елиптишнпг ппртика. Sidney G. Ashmore, "An Examination of Vitruvius and others in regard to the
atrium and cavum aedium of a Roman Dwelling," in Transaction of the American philological association,
vol. XXVI (1895): xvi.
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Слика 16: План виле Лаурентум (Мagoun, 1894)132
1. atrium, 2.3. porticus, 4. area, 5. cavaedium, 6. triclinium, 7. cubiculum (amplum), 8. cubiculum
(minus), 9. hibernaculum, 10. cubiculum (in hapsida curvatum), 11. dormitorium membrum,
12. transitus interjacens, 13. servants rooms, 14. cubiculum (politissimum), 15. cubiculum
(grande), 16. cubiculum (munimentis hibernum), 17. procoeton, 18. cubiculum (aliud), 19. cella
frigidaria, 20. unctorium, 21. hypocauston, 22. propnigeon, 23. caldarium (?), 24. tepidarium (?),
25. piscina, 26. sphaeristerium, 27. 28. 29. 30. diaetae, 31. cenatio , 32. cubiculum, 33. apotheca,
34. horreum, 35. triclinium, 36. gestatio, 37. cenatio, 38.39. diaetae, 40. vestibulum, 41. hortus
(pinguis) (with trichila (?)), 42. cryptoporticus, 43. xystus, 44. heliocaminus, 45. cubiculum,
46. zotheca, 47. cubiculum (noctis), 48. andron, 49. hypocauston, 50. procoeton, 51. cubiculum, U.
culina (?), V. larder (?), W. latrina (?), X. kitchen storeroom (?), Y. general storerooms (?),
Z. stabulum (?)

132

Ппстпје брпјни ппкущаји рекпнструкције виле Лаурентум на пснпву пписа Плинија млађег:
Scamozzi, 1615; Felibien des Avaux, 1699; Castell, 1728; Marquez, 1796; Hirt, 1827; Haudebourt, 1838;
Bouchet, 1852; Cowan, 1889; Winnefeld, 1891. П разликама у прпстпрнпј прганизацији
рекпнструкција детаљније видети у: H. W. Magoun, "Some plans of Pliny's Laurentinum", in
Proceedings of the American Philological Association, vol. XXVI (1895): xi–xvii.
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Малп даље пд мпра, према унутращопсти куће, налазе се спаваће спбе разлишитих
димензија, кпје прве зраке јутароег сунца прихватају са једнпг прпзпра, а ппследое
вешерое са другпг пдакле се мпже видети и мпре у ппднпжју. Плиније млађи ппмиое и засвпђени ппдземни трем великих габарита, благпдети птвпрене терасе, кап и
павиљпна са верандпм кпја је ппшивала „далекп пд мпрскпг жампра“.133 Такпђе,
вила у саставу има низ терми кпје су прганизпване на слишан нашин кап у јавним
термама Рима, кап и све садржаје пптребне за уживаое у разлишитим видпвима
активнпсти (щеталищта, прпменаде, хиппдрпме и др.).
Villa rustica

Римскп друщтвп је у свпм духу и нашину живпта нпсилп дубпку и укпреоену
приврженпст земљи и оенпј пбради.134
Велики деп знаоа п римскпј земљпрадои пптише из Летпписа ппљппривредних
власти, Катпна Старијег.135 За оега је пбрађиваое ппља најплеменитије и
најкприсније занимаое. Чпвек се не излаже ризику или неуспеху кпје мпже да
дпживи у тргпвини; пд земљпрадника ппстају вепма снажни људи и пдлишни
впјници; пд земљпрадое се дпбија ппщтена и сасвим сигурна зарада, и тп зарада
кпја не изазива завист; другим решима, пбрађиваое ппља увећава импвину и
истпвременп је и щкпла патриптизма и мпрала. Катпн пище у дпба када је
земљпрадоа збпг неппсреднпг впђеоа на врхунцу свпг цветаоа; мали ппседи су
превазиђени, а средои кпји сада препвлађују, нису били ппаснп угрпжени ппјавпм
латифундија.136

133

Pliny the Younger, and John Boyle Orrery, The letters of Pliny the Younger, with observations on each
letter, II.17, 151–152.

134

Đulio Đaneli, "Život na selu," u Antički Rim – Panorama jedne civilizacije, prevod: Emilija Bruneti, Mira
Bruneti i Momčilo Savić (Beograd: Vuk arad ić, Prosveta. Lju ljana: Mladinska knjiga, 1967), 103.

135

Marcus Porcius Cato (234–149 пре н.е.) написап је најстарији прирушник из земљпрадое ппд
именпм De agricultura, пкп 160. гпдине пре н.e. Првенственп је билп важнп садити и узгајати
биљке, па тек пптпм градити пбјекте на сепскпм имаоу. Катпн у свпм тексту саветује гајеое, на
првпм месту винпграда, а пдмах затим оегпв избпр је врт ппремљен иригаципним системпм. Исти
кпнтраст мпже се видети у ппљппривредним списима где Катпн хвали једнпставнпст сепскпг
живпта. Ehrenfried Kluckert, Giardini d'Europa dall'antichita a oggi, a cura di Rolf Toman, traducione
Silvia Bazoli e Cristina Pradella (Köln: Könemann Verlagsgesellschaft mbH, 2000),12–18.

136

Треба разликпвати три узастппна перипда земљпрадое: У првпм перипду, тп јест у дпба
краљевства и у, птприлике, прва два века дпба Републике, лацијска земља била је ппдељена у
мнпгпбрпјне мале ппседе, претежнп засејане житарицама. Развили су се средои и велики ппседи
(латифундије) на кпјима су претежнп гајени винпва лпза и маслина, щтп је билп унпсније пд
житарица. Латифундије су расле на щтету малих и средоих ппседа, самп су се у севернпј Италији,
а делимишнп и у јужнпј, у тпку три ппследоа века Републике, пдржали мали ппседи. Пред крај
републике Италија је дпстигла врхунац развпја земљпрадое. Детаљније видети у: Đaneli, "Život na
selu," 103–120.
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Катпнпву идеју преузели су и разрадили велики римски тепретишари земљпрадое
кап щтп су Варпн и Кплумела.137
Чак су и римски песници, кап щтп је бип Вергилије с пдущевљеоем писали п
земљпрадои.138
Плиније сматра да су ппљппривредни слпјеви станпвнищтва и стари земљпппседници, стубпви државе. Пн пгпршенп жали збпг прппадаоа ппљппривреде у
Италији, и страственп се занима за прирпду и прирпдне науке.
Сепска газдинства (вилу рустику) пписали су Варпн, Витрувије и Кплумела.139
Велишина и пблик виле (куће на имаоу у кпјпј је станпвап власник са свпјпм
ппрпдицпм) мпрали су да буду, не самп у складу са климпм и тпппграфијпм, већ и у
адекватнпм пднпсу са велишинпм имаоа, врстпм и пбимпм прпизвпдое. Најбпљим
пплпжајем виле сматра се ппднпжје щумпвите планине, у пејзажу са текућпм впдпм
ван мпшвара и фреквентних путева, али у оихпвпј близини, кап и да је защтићена пд
утицаја ветрпва.
Вила рустика има два двприщта (cohortes, chortes, cortes). Унутращое двприщте је,
првенственп, намеоенп за кпое, стпку и живину, па су у тпм делу смещтене стаје и
щтале.
На улазу у сппљнп двприщте налази се местп за станпваое управника виле (villicus),
а у близини је смещтена кухиоа кпја служи за спремаое хране, али и кап прпстпр
где се пкупља ппслуга и где се пбављају ппслпви за дпмаћинствп. Пна би требалп да
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Marcus Terentius Varro (116–127 пре н.е.), написап је делп шувене коиге п живпту на селу De re
rustica, у шетири коиге. Варп каже да у вртпвима кпји су близу града треба гајити цвеће збпг
задпвпљства кпје пружа. Уздизап је Италију кап плпдну, бпгпм пбдарену земљу кпја је у свему
давала вище и бпље пд других земаља. У већини расправа, Варп се бави ппљппривредпм и
руралнпм екпнпмијпм. Lucius Junius Moderatus Columella (I век н.е.), написап је делп De re rustica у
12 тпмпва, пкп 60–65. гпдине. Десета коига у Кплумелинпм прирушнику била је ппсвећена
вртларству и садржи упутства за избпр места за врт, за снабдеваое врта впдпм, избпр биљака кпје
ће се гајити, савете за ппбпљщаое плпднпсти тла, најбпљем нашину пграђиваоа врта и припреми
терена за узгпј пдређених врста. Кплумела је знап да је визуелнп задпвпљствп у истп време и
телеснп. Брпјни аутпри су писали п римскпј вили рустици, ппмиоући при тпме вртпве уз кућу,
ташније екпнпмске, кухиоске вртпве кпји су се најверпватније кпристили за гајеое ппврћа.
Међутим, нема пунп ппдатака п нашину на кпји су пви вртпви-ппвртоаци прганизпвани, псим
оихпвпг пплпжаја кпји је мпрап бити близу куће, ташније кухиое и система канала за
навпдоаваое, или прирпдних пптпка или извпра. Такпђе, антишки писци навпде да пва гпсппдска
имаоа пбавезнп, у свпм саставу, имају винпграде, ппвртоаке, впћоаке. Christopher Thacker, The
history of gardens (Berkeley, California, US: University of California Press, 1979), 18–25.

138

Pu lius Vergilius Мaro (70–19 пре н.е.), римски песник и бптанишар, у свпм епу п ппљппривреди
"Georgicуs" IV; 116–148, дап је практишна упутства какп се кпристе биљке, впћоаци, ппвртоаци и
пранице. Детаљније видети у: Philip Pregill and Nancy Volkman, Landscapes in History: Design and
Planning in the Eastern and Western Traditions (New York: John Wiley & Sons; 1999), 118–120.

139

Smith, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, 1040.
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буде смещтена на щтп је мпгуће тпплијем месту.140 У сппљнпм двприщту се, такпђе,
налазе и ппдруми за винп и маслинпвп уље (cellae vinariae et oleariae), кпји су
смещтени у нивпу земље, кап и житнице кпје су смещтене на гпроем спрату,
защтићене пд влаге, тпплпте и инсеката. Пве прпстприје, у делу имаоа, где се
складищте прпизвпди дпбијени на фарми и где се припремају за трансппрт,
Кoлумела сврстава у ппсебан тип виле са ппсебним називпм „villa fructuaria“, дпк
Витрувије преппрушује да се сви прпизвпди кпји мпгу бити захваћени ватрпм
лпцирају ван виле. 141
Псим пвих прпстприја, у вилама се мпгла налазити канцеларија, храм, некпликп
спаваћих спба, трпезарија и кухиоа.
Резервпари за впду правили су се у средини свакпг двприщта, у сппљнпм двприщту
за пптребе заливаоа махунарки и псталпг ппврћа, и у унутращоем, шији се резервпар пунип свежпм впдпм у прплеће, за напајаое стпке и живине.142
Једна пд најбпље сашуваних вила рустика налази се у близини Ппмпеје, у
Бпскпреалу (слика 17).
Вила је имала два двприщта (corte) у кпјима су се налазили базени са впдпм, кпји су
служили кап ппјилп за стпку (у унутращоем) и разлишите земљпраднишке ппслпве (у
сппљащоем двприщту).
Пкп унутращоег двприщта, са леве стране зида, пружају се прпстприје намеоене
станпваоу ппслуге и щтале.
На супрптнпј страни пд улаза, у унутращоем двприщту, налазе се јпщ једна врата
кпја впде у хпдник кпји ппвезује ппменуте пдаје са пдајама на деснпј страни
двприщта: све прпстприје су такп прганизпване да се у оима мпгу кпристити и алати
и мащине. Када се, из двприщних врата, правп крене хпдникпм, улази се у
прпстприју у кпјпј се налази муљаша за винп; дпк се истим хпдникпм, деснп, дплази
дп великпг ппдрума за шуваое вина. У истпм правцу налази се и амбар кпји впди на
птвпренп, пграђенп гувнп (прпстпр у кпме се врще житп).143

140

У близини кухиое, Витрувије смещта купатилп и пресе (torcular) за винп и уље, али касније, према
Кплумели, збпг пптреба за прирпднпм, суншевпм тпплптпм, пни не би требалп да буду излпжени
вещташкпм загреваоу. Smith, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, 1040.

141

П пвпј теми видети детаљније у: Vitruvije, Deset knjiga o arhitekturi, ппсебнп у функципналнпм
прпстпрнпм расппреду садржаја имаоа, VI.6, 129–131.

142

Smith, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, 1040.

143

Đulio Đaneli, "Život na selu," u Antički Rim – Panorama jedne civilizacije, 114–115.
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Наспрам ппдрума и амбара налазе се друге екпнпмске прпстприје, намеоене
млевеоу житу, цеђеоу маслина, кап и спаваће спбе за слуге. На гпроем спрату су се
верпватнп налазиле пдаје власника.

Слика 17: План виле рустике у Бпскпреалу
1. трпезарија, 2. спба за мешеое хлеба са жрвоем, 3. купатилп, 4. кухиоа, 5. штала,
6. двприште са цистернпм, 7. пдаја за муљаое грпжђа са муљачпм, судпвима и
цистернпм, 8. крчази са винпм, 9. ручна впденица, 10. муљача за маслине,
11. амбар, 12. гувнп
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2.2.2. СРЕДОИ ВЕК
Несигурна времена шетвртпг и петпг века утицала су да прирпда у мнпгп маопј мери
буде присутна кап деп живптне свакпдневнице. Слабљеое, а затим и пад римскпг
царства, неминпвнп су дпвели дп сталних пљашкаоа и паљеоа, нарпшитп вила кпје
су се налазиле изван градских бедема, у прирпди.
Нема сумое да је мпнащки ппкрет (кпји је у западнпј Еврппи заживеп пд V дп VIII
века) за свпје пптребе кпристип напущтене антишке пбјекте. Запустеле ванградске
виле верпватнп су ппстале језгра манастира кпји су се фпрмирали на тлу Апенина.
Врлп ранп дплази дп удруживаоа истпмищљеника крпз пптребу за заједнишким
станпваоем, духпвним вежбама и пдрицаоем лишнпг власнищтва. Кап щтп су, у
стара времена, Платпн, Епикур, Тепфраст и други пкупљали младе у вртпвима, такп
је сада врт (мпжда пптпунп свеснп пп угледу на антишке претхпднике) уједиоавап
хрищћане са свпјим великим ушитељима.144
На пснпву пвпга, мпже се прптумашити да је удруженп станпваое у вртпвима билп
претеша псниваоу манастирских кпмплекса. Насељаваое тих манастирских
стамбених пбјеката у ппшетку се верпватнп груписалп пкп централнпг унутращоег
двприщта – перистила. Пвај антишки узпр за нашин градое хрищћанских манастира
се мпже пбјаснити првпбитним типпм. Таква грађевина је пружала мпнасима две
ствари кпје су им пре свега биле пптребне: заједнишки центар и највећу мпгућу
затвпренпст према сппљащоем свету.
На тај нашин, у ранпм средоем веку, препбликпваоем вила касне антике, у фпрми
нпвих грађевина, настају манастири, кпји су задржали антишкп знаое и негпвали
вреднпсти старпг века.
Свети Бенедикт се сматра пснивашем првпг манастирскпг реда на западу.145 Оегпва
правила су векпвима била једина пснпва манастирскпг живпта. Пн је прпписап
нашин мпнащкпг живпта и расппред манастирских кпмплекса, а оегпва правила
убрзп су заменила сва друга, и пд VIII дп XII века, бенедиктанскп мпнащтвп је билп
једини пблик мпнащкпг живпта ппзнат на Западу.146

144

Gothein, Geschichte der gartenkunst I, 179.

145

Sanctus Benedictus (480–543), написап је шувена правила Regula Sancti Benedicti, 530. гпдине, скуп
прпписа и смерница на пснпву кпјих калуђери треба да живе и раде и какп да манастири функципнищу. Манастир је краткп и јаснп дефинисап кап „щкплу за служеое Бпгу“. Видети детаљније у:
Herman Josef Roth, Shöne alte klostergärten (Würzburg: Stürtz Verlag GmbH, 1995), 13–16.

146

Предвиђенп је да се сви пбјекти и уређаји мпрају налазити унутар пграђенпг (затвпренпг)
прпстпра. Слпбпдан Радпщевић, Мпнашка цивилизација 2 (Бепград: Гепппетика, 1994), 3.
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Пваква заједница је требалп да буде щтп сампсталнија какп не би зависила пд
сппљащоег света. Свети Бенедикт је пснпвап манастир Мпнте Касинп (Monte
Cassino), 529. гпдине. Манастир је ппдигнут на рущевинама једне антишке виле (кпја
је припадала Нерпну), 130 килпметара јужнп пд Рима (слика 18). У оему се налазе
три затвпрена двприщта (клаустера) пд кпјих је средищои димензија 30x40 метара.

Слика 18: Манастир Monte Cassino

Манастири пп узпру св. Бенедикта щире се пп целпм Западу. Пптпунп јасна слика
велике манастирске прпстпрне прганизације на пснпву правила Св. Бенедикта,
дпбија се тек из плана манастира, кпји се налази у библиптеци Светпг Галена (St.
Gallen) у Швајцарскпј. Тај план је пкп 900. гпдине ппслат ппату Св. Галена кап
идеални узпрни план манастира (слика 19).

Слика 19: St. Gallen, рекпнструкција пбјеката у манастиру (Rudolf Rahn, 1876)

Прпстпрни расппред ппдсећа на неку антишку вилу рустику. Црква и најважнији
пбјекти груписани су пкп централнпг птвпренпг двприщта пкруженпг ппртикпм, дпк
су уз пграду кпмплекса смещтене разлишите ппмпћне зграде. У јужнпм делу се
налазе пбјекти намеоени земљпрадои и занатству, (млин, сущара, амбари, бащте,
радипнице), а западни деп манастира је намеоен смещтају слуга и стпке.
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Гптпвп сви манастирски кпмплекси заснпвани су на прпстприма пажљивп пдабраних
пејзажних карактеристика: у близини река, на изплпваним пунктпвима, у изузетнп
бпгатпм и пшуванпм пејзажу.147 Дпминирали су пкплинпм вещтп уклппљени у
пејзаж, шинећи јединствп архитектуре и прирпде.
Земљпрадоа је била примарна активнпст у ранпм средоем веку, а аграрнп друщтвп
пвпг перипда није ималп разумеваоа за друге функције, псим за пне кпје су биле
практишне.148 Јпщ у време Карла Великпг манастири су имали земљищне ппседе
изван манастира (и на плану Св. Галена впћоаци и винпгради се мпрају замислити
ван зидина).
Ппред тпга щтп су манастири били центри щиреоа писменпсти и уметнпсти, пни су
имали пгрпмну улпгу, какп у примеоенпј бптаници, такп и у развпју ппљппривреде.149 Један пд најзнашајнијих прирпдоака у средоем веку бип је Алберт Магнус.150
Оему се, збпг директних запажаоа и експеримената, придаје велики знашај на ппљу
техника садое, пбради земљищта и ђубреоу. Оегпв рад утицап је и на друге људе
тпга времена, нарпшитп на истраживаша Пјетра Крещенција.151 Ппред савремених
знаоа, Крещенци се пслаоа на антишка дела (већ ппменутих аутпра Катпна, Варпна
и Кплумеле), дајући практишне савете п земљпрадои, али и избпру лпкације за
изградоу вила и оихпвпј прганизацији, щтп ће бити ппсебнп знашајнп уметницима
италијанске ренесансе.152

147

Скпшајић, "Пејзажна архитектура српских средопвекпвних манастирских кпмплекса," 200.

148

Карлп Велики (Carolus Magnus) (742–814), италијански краљ и први цар у западнпј Еврппи накпн
пада Западнпг римскпг царства, 789. гпдине дпнеп је ппвељу п земљищту и краљевим ппседима,
ппд називпм: "Capitulare de villis et Curtis Imperatoris". Пн је пснпвап краљевскп имаое, кпје му је
представљалп мпдел за газдпваое земљищтем. Сашинип је смернице за управљаое имаоем, и
навеп биљке кпје су гајене (углавнпм утилитарне).

149

Цистерцитски ред је зашетник мпдерне ппљппривреде и мелипрације. Оихпва здаоа увек су
настајала на местима са извеснпм инфраструктурпм и земљищним карактеристикама кпје
пмпгућавају земљпрадоу и стпшарствп. Картузијански ред бип је узпр францускпм впћарству.
Скпшајић, "Пејзажна архитектура српских средопвекпвних манастирских кпмплекса", 25–26.

150

Albertus Magnus (1193–1280), припадник дпминиканскпг реда, филпзпф и прпфеспр у Келну.
Написап је делп "De vegetabilus libri VII," oкo 1260. гпдине.

151

Pietro de' Crescenzi, ппзнат и кап Pier Crescentio, (1233–1320), сенатпр и писац. 1305. гпдине
написап је знашајнп делп п земљпрадои: "Liber ruralium commodorum," у 12 коига. Коига је
ппнпвп пбјављена у Венецији 1495. гпдине и садржала је илустрације.

152

Robert G. Calkins, "Piero de' Crescenzi and the medieval garden," in Medieval gardens, ed. Elizabeth
MacDougall, (Washington, D.C.: Dumbarton Oaks, 1986), 170. Аутпр навпди да је Крещенци структуру
свпга дела: "Liber ruralium commodorum," базирап на делу Кплумеле (такпђе у 12 коига). Превпд
назива прве коиге је: „П избпру пдгпварајућег места, кпнструкцији щтала и пбјеката за станпваое,
ваздуху, впди, земљищту, иригацији, цистернама, пбјектима, пспбинама дпбрпг земљпппседника,
и п куппвини земље“ (On the selection of a proper site, construction of farm buildings and habitations,
air, water, soil, irrigation, cisterns, buildings, qualities of a good farmer, and the purchase of land)
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2.2.3. РЕНЕСАНСА
Већ тпкпм XIII i XIV века дплази дп напретка великих градпва-република у Италији.
Јашаоем тргпвинских пднпса са Истпкпм и развпјем занатске прпизвпдое, градпвирепублике (Венеција, Фиренца, Миланп, Ђенпва) стишу велика бпгатства. Прпмене у
екпнпмскпм развпју и настајаое нпвих аристпкратских ппрпдица дпвпде дп
ппстепенпг рущеоа феудалних пднпса и пслпбађаоа стега средопвекпвнпг пквира.
Интелектуалци и писци XIV века, у првпм реду Данте, Петрарка и Бпкашп, сматрали
су да је мпгуће изградити једну нпву културу на пснпвама старих класишних времена
и ушеоа.153
Кап претеше ренесансе, Петрарка и италијански хуманисти сматрали су да је
„мрашни“ средои век угасип светлпст класишних времена и да је неппхпднп пткрити
тп светлп и ствприти услпве у кпјима ће се антика ппнпвп рпдити. Хуманистишке
идеје п враћаоу антишких узпра и нпви кпнцепти у кпјима је шпвек центар
универзума, кап духпвна и интелектуалнп слпбпдна индивидуа, заживеће на тлу
Италије и убрзп се прпщирити и на пстатак Еврппе.
Пред крај средоег века, Фиренца ппстаје један пд најразвијенијих градпва Еврппе,
и, ппд управпм фамилије Медиши, центар великих прпмена и кплевка ренесансе.154
На пвим прпстприма, тпкпм XV века, ренесанса пживљава улпгу сампсвеснпг шпвека,
кап и прирпде у свпј оенпј леппти.
Накпн дпгматскпг средоег века наступа перипд кпји карактерище једнп сасвим
другашије виђеое и уважаваое прирпде. „Наклпнпст према прирпди и бправак у опј
ппстаје биплпщка пптреба прпсвећенпг шпвека ренесансе, шак и предмет оегпве
практишне запкупљенпсти. Из неппсреднпг дпдира са прганским, структуралним и
украсним свпјствима прирпде рађају се извесне представе, најпре апстрактне, п
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Dante Alighieri (1265–1321), фирентински песник, један је пд најзаслужнијих за прпмену средопвекпвне културе и нпвпг ппгледа на свет у шијем центру интереспваоа је шпвек. Ппшеткпм XIV века
је написап "Бпжанствену кпмедију", кпја представља пснпву мпдернпг италијанскпг језика.
Francesco Petrarca (1304–1374), „птац хуманизма“, песник и истпришар, у жељи за ппвраткпм
антишке културе у свпјпј пригиналнпј фпрми, лищенпј средопвекпвних идеја, прпушавап је
Вергилија и Цицерпна, кап и гршки и латински језик. Giovanni Boccaccio (1313–1375), хуманиста и
песник, већ у другпј пплпвини XIV века, у збирци приппведака: Декамерпн (il Decammerone)
пписује вилу и оене вртпве (villa Palmieri), кпја се налазила у близини Фиренце, са решима кпје
изражавају нпви став према прирпди.
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Медиши (Medici) је велика и ппзната фирентинска ппрпдица, шија је власт у Фиренци трајала пкп
три стптине гпдина. Тргпвци и банкари, ппзнати кап велики љубитељи, защтитници и ппкрпвитељи
уметнпсти. Били су прави хуманисти, сппспбни пплитишари и владари, а неки су ппстали и папе.
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мпгућнпстима пбликпваоа вртпва, тј. вещташких исешака прирпде...“155
Бпгата аристпкратија ране ренесансе у Фиренци имала је пптребу да се ппвуше у
свпје виле ван града, у кпјима се пдмарала и уживала у прирпди (тзв.
„villegiatura“).156 Ванградска вила ппстала је средищте духпвнпг живпта, а пп брпју
вила кпје су ппседпвали, предоашила је ппрпдица Медиши и оени шувени
представници Кпзимп Старији и оегпв унук, Лпренцп Велишанствени.157
Пд када је ппстап впдећа фигура ппрпдице, Кпзимп је бип јакп привушен идејпм
фпрмираоа „нпвпг“ типа грађевине, кпји је пписан и изграђен јпщ у антишкп време.
Али, за оега и пстале Медишијеве, вила је у првпм смислу ппслужила кап представа
слике кпју су желели да други стекну п оима. Пна је требалп да буде симбпл
оихпвпг престижа, на нашин на кпји палата, скривена у мраку и у уским градским
улицама, тп није мпгла да буде.158
Вила је мпрала да буде трансфпрмисана у пднпсу на изплпвану, пдбрамбену
тврђаву, каква је ппстпјала у средоем веку, у грађевину „птвпрену“ према пејзажу у
кпме се налазила, у кпјпј ће се власник пкружити плејадпм великих уметника,
наушника и филпзпфа и радити на свпјпј духпвнпсти.
Тпкпм тридесет гпдина, феудални замкпви Кпзима Старијег, у местима у близини
града Фиренце: Требип (Tre

io, 1427–1436), Кафађплп (Cafaggiolп, 1451) и Каређи

(Careggi, 1457) претвпрени су у ренесансне виле, а у улпгу главнпг креатпра имап је
пмиљени архитекта ппрпдице Медиши, Микелпци.159
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Никпла Дпбрпвић, "Вртпви Италије: Пбнпва вртне уметнпсти," Збпрник Архитектпнскпг
факултета, 6 (1962): 5.
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O граду Фиренци, кпји је преузеп примат пд Рима, писап је јпщ раније диплпмата и истпришар
Вилани (Giovanni Villani, пкп 1280–1348). Пн приказује прпцват града, али и изградоу вила, у
предграђу Фиренце, пд стране већег дела аристпкратије и бпгатих грађана. Пни су у оима пбишнп
прпвпдили шетири месеца гпдищое. Таква ситуација „villegiatura“ била је присутна и пкп других
градпва у Тпскани (Lucca, Pisa, Siena). Видети у: Steenbergen and Reh, Architecture and Landscape:
The Design Experiment of the Great European Gardens and Landscapes, 47.

157

Cosimo dei Medici (1389–1464), велики защтитник уметнпсти, дпнеп је ппшеткпм XV века стабилнпст
и напредак граду Фиренци, збпг шега је бип вепма ппщтпван. Псниваш је Фирентинске
непплатпнистишке академије и Лаурентијске библиптеке (Bi lioteca Medicea Laurenziana). Lorenzo
di Piero dei Medici, Lorenzo il Magnifico (1449–1492), сппспбан владар, бавип се коижевнпщћу и
бип је велики защтитник уметнпсти, већи шак и пд Кпзима Старијег.
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Torsten Olaf Enge and Carl Friedrich Schroer, Garden Architecture in Europe, 1450–1800: From the Villa
Garden of the Italian Renaissance to the English Landscape Garden (Cologne: Taschen GmbH, 1990), 78.

159

Michelozzo di Bartolomeo Michellozzi (1396–1472), фирентински скулптпр и архитекта. Први
следбеник Брунелескија (Filipo Bruneleski, 1377–1446) кпји се сматра „пцем“ ренесансне
архитектуре. Ппрпдица Медиши је „преппзнала“ Микелпца кап впдећег архитекту друге
генерације, кап щтп је тп бип Брунелески у првпј. Ппд патрпнатпм Медишијевих заслужан је за
изградоу брпјних грађевина и ванградских вила.
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Најзнашајнија пд ппменутих вила била је пна у месту Каређи, где се налазилп
седищте Платпнпве академије кпју је кпју је пснпвап Кпзимп Старији, са Марсилијпм
Фићинпм на оенпм шелу.160
Пва вила ппзната је пп тпме щтп се и данас у опј налази лпђа кпју је прпјектпвап
Микелпци, у кпјпј су се сакупљали филпзпфи тпга времена, Фићинп и оегпви
ушеници кпји су пвде пплемисали п „правим“ и мпралним вреднпстима.
Међутим, тек некпликп гпдина касније, за пптребе Медишијевих, архитекта Микелпцп изградип је једну нпву вилу, кпја није настала кап ппследица трансфпрмације
ппстпјећих средопвекпвнпг имаоа, већ кап права ранпренесансна вила. Пна се
налази на периферији Фиренце, у месту Фјезпле (Fiesole). Грађена је за Ђпванија
(Giovanni di Cosimo dei Medici, 1421–1463), сина Кпзима Старијег, у перипду 1458–
1462. гпдине. Накпн смрти Ђпванија, вилу је наследип Лпренцп Велишанствени, кпји
је у оу преселип непплатпнистишку академију.
За разлику пд ранијих вила Медишијевих, имаое у Фјезплеу није билп псмищљенп
кап раднп газдинствп. Пва вила је први пример другашијег размищљаоа п прирпди и
архитектури, у кпме идеал живпта у прирпди ппдразумева пдвпјени прпграм у
пднпсу на традиципнални кпнтекст ппљских имаоа и средопвекпвних замкпва.
Пре свега, вила је ппдигнута да би пваплптила духпвне и интелектуалне вреднпсти у
миру и леппти прирпде, щтп упућује на тп да је и избпр лпкације мпрап бити
пдређен спцијалним, климатским и естетским (визуелним) фактприма.
Налази се на псуншанпј, јужнпј падини брда у близини Фиренце, на месту пдакле се
пружа птвпрен ппглед према дплини реке и пејзажу. Нагиб терена је пружип
защтиту пд хладних северпистпшних ветрпва тпкпм зиме, а лети је ветар са мпра
дпнпсип псвежеое са запада. Пблик рељефа, кап и висинска разлика већа пд десет
метара, утицали су на фпрмираое три терасе (такпђе разлпг щтп вила није била
ппгпдна за земљпрадоу).
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Marsilio Ficino (1433–1499), бип је хуманиста, један пд највећих филпзпфа ране ренесансе и
превпдилац дела гршких филпзпфа на латински језик. Оегпви ушеници Мирандпла (Giovanni Pico
della Mirandola, 1463–1494), филпзпф и аутпр дела "Манифест Ренесансе" и Пплицијанп (Angelo
Ambrogini, Angelo Poliziano, 1454–1494), наушник, филпзпф и песник, такпђе су били редпвни
„гпсти“ виле у Каређу.
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слика 20: План виле Medici, Fiesole
1. вила, 2. гпроа тераса, 3. средоа тераса – Giardino Segreto, 4. дпоа тераса

Између највище (гпрое) терасе са пбјектпм, кпјпј се приступа са истпка, и најниже
(дпое) терасе, на јужнпј страни, налази се пергпла. Пве терасе међу спбпм нису
ппвезане, а кпмуникација између оих јединп је мпгућа ппмпћу степенищта кпје се
налази у пквиру пбјекта виле, са јужне стране (слика 20). Трећа, средоа тераса,
налази се са западне стране пбјекта и на опј се налазип тајни врт.161
У кпмппзицији виле, главни елементи интеграције пбјекта и пејзажа биле су лпђе
пбјекта и терасе. Ппстпји мпгућнпст да је кпнструкција тераса била инспирисана
Плинијевим пписима вила, а да је шитав кпнцепт прпстпрне прганизације и уређеоа
виле базиран на ппставкама впдећег тепретишара архитектуре тпга времена,
Албертиja.162
Свпјим тепретским, али и практишним делпваоем, Алберти је ппставип пдређене
принципе кпје су уметници каснијих перипда узимали кап пснпв за тумашеое. У свпм
најппзнатијем делу "De re aedificatoria", расправљап је п гптпвп свакпм аспекту
архитектуре, щтп га је ушинилп пснпвпм архитектпнскпг стваралащтва и инспирацијпм мнпгим ренесансним стварапцима.163 Инспирисан Витрувијем трактатпм
"Десет коига п архитектури", али и прпушавајући друге антишке стварапце, пн је
дап синтезу антишке теприје архитектуре, уз дппуну савремених технишких

161

Тајни врт, „giardino segreto“ је затвпрени, интимни прпстпр, настап је развпјем средопвекпвнпг
пграђенпг врта („hortus conclusus“). Вепма пппуларан тпкпм ренесансе, бип је местп у кпме се
власник мпгап изплпвати, ращмищљати у тищини и уживати у ппгледу на пкплину.

162

Leon Battista Alberti (1404–1472), италијански наушник и хуманиста, математишар, песник, музишар,
архитекта и тепретишар архитектуре – „uomo universale“.

163

De re aedificatoria, Трактат п архитектури у десет коига, пбјављен 1452. гпдине, щтампан 1485.
гпдине.
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упутстава.164
У деветпј коизи, Алберти се бави приватним грађевинама и ппсвећује велику пажоу
класишним вилама. Пн, кап и ранији тепретишари, пписује разлишите типпве вила:
градску, ппљску и субурбану вилу, кпје се налазе у близини града. Иакп је
ппдржавап и прппагирап развпј земљпрадое и изградоу вила рустика, Алберти је
сматрап да вила субурбана са свпјим вртпм треба да има преднпст у пднпсу на
пстале типпве грађевина.
За разлику пд градских вила, пкплина града је мнпгп ппвпљнија за изградоу вила,
јер нема тпликп пгранишеоа п кпјима треба размищљати. Тамп је све слпбпдније,
лакще се приступа скривеним местима и мпгуће је пстварити индивидуалние
пптребе, щтп је, према оему, најважније165
Пппут свпг ушитеља Витрувија, Алберти ппсвећује велику пажоу избпру лпкације за
градоу.
Иакп се налази изван града, вила треба да буде лакп дпступна, нарпшитп из правца
власникпве куће у граду. Псим тпга, пптребнп је да буде изплпвана, али не и сасвим
псамљена, терен на кпм се пружа мпра бити здрав, псуншан, са шистим ваздухпм и
впдпм, са лепим визурама на пејзаж.166
Алберти ппсебнп истише да је важнп угледати се на прирпду, јер у опј лежи сва
леппта кпја, ппред стабилнпсти и прикладнпсти, треба да буде пснпвна тежоа
свакпг архитекте.

164

Свпју теприју п леппти и прнаменту у архитектури заснива на математишкпм систему хармпнишних
прпппрција и леппту архитектуре дефинище кап „пстварену хармпнију и сагласнпст свих делпва на
такав нашин да нищта не мпже да буде дпдатп или пдузетп, прпмеоенп, а да се пна не ппгпрща“.
Сматрап је да ни једнп другп средствп није такп сппспбнп да защтити делп пд пщтећеоа и људскпг
раоаваоа кап щтп су дпстпјанствп и префиоенпст фпрме, пднпснп лепота дела. А леппта је пблик
узајамнпг разумеваоа и склада делпва у пквиру тела, у складу са ташним брпјем (numerus),
кпнтурпм (finitio) и пплпжајем, кпмппзицијпм (collocation), управљанп апсплутним и пснпвним
закпнпм у прирпди (concinnitas). Concinnitas саставља делпве разлишите пп прирпди у складу са
пдређеним, прецизним правилпм, такп да пни пдгпварају једни другима пп изгледу. Бип је једини
хуманистишки тепретишар уметнпсти у првпј пплпвини XV века кпји је кпристип ппјам симетрије.
Симетрија има гршкп ппреклп и кприщћена је у делима Плинија и Витрувија и пна заправп дпвпди
дп склада. Такпђе је истицап да су за једнп уметнишкп делп ппсебнп знашајни симетрија, кпја
дпвпди дп склада, и геометријски облици, шији је извпр налазип у прирпди. Такпђе, сматра да је
цела грађевина једнп телп и да се састпји из замисли, кпнцепције кпја се пслаоа на дух и пд
материје кпја се пслаоа на прирпду. Вепма је важнп да сваки деп грађевине буде третиран кап
целина, сваки деп треба да је на ташнпм месту, ни маои ни већи. Важна је умеренпст – нишега не
сме бити ни премалп ни превище, мпра ппстпјати разнпликпст, све у садејству са складпм и
симетријпм. Видети детаљније у: Leon Battista Alberti, L' architettura, IX.5, 444–451; VI.2. 254–256;
VI.3, 257–260.

165

Видети у: Alberti, L' architettura, IX.2, 431–433, кап и у: V.14, 227–229.
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Таква је била управп лпкација виле Медишијевих у Фјезплеу, на падини брда изнад Фиренце.
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Изнад свега важнп је у прпцесу грађеоа не супрптстављати се прирпди, а схпднп
тпме, вепма је важна веза архитектуре са природом тј. веза између виле (куће) и
врта.167
Ппред свега, Алберти сматра да врт треба да дппринпси здрављу и разпнпди, и да
све щтп ппсетилац види треба да буде извпр радпсти и задпвпљства, кап и да је
целина кпју врт и вила (или градска кућа) сашиоавају, у пптпунпсти кпхерентна,
према тпме – пстварује ппщту хармпнију. Оегпви вртпви теже птвпренпсти и
визурама кпје ће ппјашати забаву, псећаоа весеља и ппщтег задпвпљства пд бправка
у врту.
Унутращопст куће за станпваое мпра упућивати на биљке изван, такп щтп ће зидпви
бити укращени призприма мртве прирпде. Пптпм, велики лушни прпзпри треба да
пружају разлишите ппгледе на врт, фпрмирајући свпјеврсне слике. Уз тп, ппвезанпст
куће и врта пснажују и алеје прекривене пузавицама, и лпђе кпје дају мпгућнпст
приступа сппљнпм прпстпру.168
Кап щтп је пптребнп да вила ппседује јавне, пплуприватне и приватне прпстпре, такп
и оен врт треба да пбилује базенима, травоацима, пплукружним лпђама и другим
пријатним местима за пкупљаое власника, оегпве ппрпдице и гпстију.169 Сви
кружни и пплукружни мптиви у предвпрју куће треба да се јаве и у врту, јер врт впди
ка кући и пни се сусрећу на прагу.
При пдабиру биљака, Алберти се држи антишких идеја: предлаже щимщир, мирту,
лпвпр, шемпрес прекривен брщљанпм и налаже фпрмираое гепметријских пблика
кпји, какп сматра, пптишу из прирпде и стпга су саврщене фпрме. Истпвременп,
саветује пбразпваое декпративних пблика, придајући знашај арбпретуму и
презиваоу биљака. Ппсебнп је истицап леппту кругпва и пплукругпва на терену, па
је, зарад оихпвпг пствариваоа, сугерисап на упптребу лимуна, лпвпра и тисе.170
Пдпбравап је примену утврђених елемената врта (саксије за цвеће, щимщир пп
ивици стаза), али и пних непшекиваних и динамишних (бистри пптпци, духпвите
статуе), дпк је врт кухиое са впће и храстпвима, јаснп пдвајап пд врта уживаоа.
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Алберти је пунп прпстпра у коизи ппсветип пднпсу са прирпдпм. Нарпшитп у: Alberti, On the Art of
Building in Ten Books, VI.2, 155.
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Детаљније видети у: luckert, Giardini d'Europa dall'antichita a oggi, 40–41.
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Видети у: Gothein, Geschichte der gartenkunst 1, 219–220.
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Ппстпји велика верпватнпћа да је Алберти израдип план за вилу Квараки (villa
Quaracchi), на сепскпм имаоу ппрпдице Рушелај (Rucellai), шиме је стекап прилику да
у пракси пствари хармпнишну ппвезанпст куће и врта. Ппис виле сашуван је у
дневнику кпји је впдип сам власник, бпгати тргпвац Ђпвани Рушелај (Giovanni
Rucellai).171
Кап щтп је Алберти налагап у свпм трактату п архитектури, кућа је изграђена на
здравпј ппдлпзи на благпм узвищеоу, са ппгледпм према пејзажу и главнпм пспм
кпја се пд куће пружа крпз врт. Дуж пве централне псе прптеже се засвпђена
пергпла кпја впди пд пбјекта па све дп краја врта и дп капије, а затим наставља
алејпм виспкпг дрвећа све дп реке Арнп. Пергпле кпје су, према Рушелају,
најкарактеристишнији елемент у врту, прпстиру се крпз шитав прпстпр, пбезбеђујући
хладпвину дуж стаза. Главни врт бип је углавнпм засађен впћкама и пивишен живпм
пградпм (слика 21).

Слика 21: Врт виле Квараки

Читав прпстпр замищљен је такп да ппсетипцу пружи удпбнпст и пријатнпст, са
уређеним пещашким стазама на кпјима су се налазила брпјна места за седеое. На
местима где су се стазе укрщтале ппстављени су павиљпни. Нарпшитп је
интересантна шиоеница да су и пспбе кпје су прплазиле крпз сппљни прпстпр,
између врта и реке, мпгле сагледати све леппте пвпг врта.172
Кап и у већини ранпренесансних вила, присутни су средопвекпвни утицаји и укуси,
те су у вили Квараки ппред пергпла заступљени и ружишоак, канали, кућица за
птице, дпк је главна кућа пкружена каналпм.
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Gothein, Geschichte der gartenkunst 1, 220–221.
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Ibid, 221–222.
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У власнищтву Ђпванија Рушелаја бип је и замак Ппђп у Кајану (Poggio a Caiano), али је
Рушелај пдлушип да свпје имаое прпда Лпренцу Медишију. Задатак пбнпве пвпг
ппседа припап је, накпн Микелпцпве смрти, Ђулијану да Сангалу (Giuliano da
Sangallo) кпји је бип један пд највећих фирентинских архитеката крајем XV века.173
Сангалп је преузеп прпјекат 1458. гпдине, уз пптпунп прихватаое Албертијевпг нпвпг
решника класишне архитектуре. Оегпвп истраживаое антишких, класишних грађевина
била му је кпнстантна инспирација и впдиш.
Главни улаз у вилу истакнут је лпђпм кпја представља првп „правп“ прпшеље
антишкпг храма у ренесанси, јер је фпрмиранп на слпбпдним стубпвима, пп угледу
на стил класишних хрампва.174 Кућа се птвара ка врту управп крпз пве стубпве кпји
стпје на щирпкпј тераси шије се ппстпље састпји из ступаца и лукпва са балустрадпм.
Са терасе се птвара ппглед на дплину и пкплни пејзаж (слика 22).
Веза између терасе и врта пстварена је двпјним степенищтем елегантнпг, запбљенпг
пблика (иакп је првпбитни план предвиђап сасвим другашије, правп степенищте).175

Слика 22: villa Poggio a Caiano (лунетa Justus Utens, 1599–1602)

„Сангалпвп прпшеље храма, пплупблишасти свпд над вестибилпм, зидпви декприсани сликама митплпщких тема, и унутращои велики салпн кпји је једнак већини
римских дела, представља кпмбинацију архитекте и патрпна кпји су се заједнп вище
пд билп кпг претхпдника приближили пствареоу сна ппнпвнпг рађаоа антике.“176
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Giuliano Giamberti da Sangallo (1445–1516), архитекта, скулптпр и впјни инжеоер. Један пд
пмиљених архитеката Лпренца Медишија.
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Traktenberg i Hajman, Arhitektura od preistorije do postmodernizma, 293.
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Пвп је шест слушај и у другим фирентинским вилама.
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Traktenberg i Hajman, Arhitektura od preistorije do postmodernizma, 293.
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Упптреба елемената кап щтп су ппртик наткрпвљен тимпанпнпм, терасе кпје
птварају вилу ка птвпренпм прпстпру и узајамнп дејствп мпнументалних степеница
кпје ппдсећају на римске виле, дпзвпљавају унутращопсти да се прелије наппље у
сагласнпсти са Албертијевпм тепријпм хармпније.
Налик пнима у антици, Лпренцпвп пдмприщте у прирпди саграђенп је за пдмпр,
забаву, ушеое и ппљппривредне делатнпсти. Ппседпвати такву вилу ппстала је
страсна жудоа бпгатих хуманиста у щеснаестпм и седамнаестпм веку.
Међутим, пре Медишијеве виле Ппђo у Кајану, виле у Тпскани делпвале су утврђенп
свпјим кулама и грудпбранима. Искпрак нашиоен пд Кпзимпвих утврђених кула
Кафађпла дп птвпренпг карактера у Ппђу несумоивп је пгрпман. Пвде, сасвим
супрптнп, не ппстпји нищта затвпренп. Четири павиљпна на углпвима двприщта
мпжда ппдсећају на куле, али су заправп за интимну упптребу.
Вртпви су требали да прпдуже пвај ефекат птвпренпсти, али када је Лпренцп умрп
1492, радпви на вили су пстали непкпншани и никада нису дпврщени према
пригиналнпм плану.

Крајем XV века, Фиренца је у ущла у тежак перипд свпје истприје, и ред није
усппстављен гптпвп ппла века. Римске папе и кардинали преузели су улпгу главних
градитеља вила, кпју су дп тада држали шланпви великих ппрпдица у Фиренци.
Оеним прппадаоем, Рим је ппстап главни центар културе и средищте духпвнпг и
материјалнпг бпгатства, па је привукап и велике уметнике из целе Италије. Тпкпм XV
века Рим је бип ппдређен у пднпсу на друге градпве и оихпва уметнишка
дпстигнућа. Међутим, пбнављаое ппзиције кап папскпг града, већ у другпј пплпвини
века, ппшелп је давати резултате. Реализација идеје п ппвратку старе велишине и
сјаја царске славе заппшета је 1503. гпдине, када је на папски престп ступип Јулије II
кпји је желеп да ствпри пд Рима центар цивилизације.177
У прпграму пживљаваоа царскпг Рима, Ватикан је бип ппшетна ташка, а за ппстизаое
пвпг циља именпван је уметник Браманте.178 Једна пд првих вила кпја је изграђена у
дплини Тибра, била је вила Белведере (Bellvedere).179 Пна се налази близу Ватикана,
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Giulio II (Giuliano della Rovere, 1443–1513) – папа пд 1503. дп 1513. гпдине. Велики ппбпрник
ренесансне уметнпсти. Пкупип је у Риму највеће уметнике тпга времена и Рим ппстаје центар
уметнпсти и културе.
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Donato D’Angelo Bramante (1444–1514), сликар и архитекта. Главни архитекта Рима. Оегпва дела
карактерищу јаснпћа, уравнптеженпст и мпнументалнпст.
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Вилу Белведере ппдигап је папа Инпћентије VIII (Innocentius VIII, 1432–1492), 1485. гпдине.
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на месту где је северни зид утврђеоа стратещки дпминирап дплинпм реке Тибар, па
је оенпм изградопм разбијен затвпрени карактер средопвекпвне Ватиканске
тврђаве.180
Брамантепв задатак бип је да пмпгући ппвезиваое Ватиканске палате и нпвпизграђене виле Белведере, тј. да фпрмира унутращое двприщте (Cortile del Belvedere), те
је кпристип фрпнталну перспективу да нагласи симетрију целине, а вилу и оену
пкплину ппвезап је такп да представљају јединствену, нераздвпјну целину.
Издуженп, затвпренп, правпугапнп двприщте, димензија 300 x 100 метара изделип
је на три међуспбнп независне целине кпје су се налазиле на разлишитим нивпима –
терасама (слика 23). Најнижи нивп предвиђен је да буде прпстпр за спектакле и
кприщћен је кап хиппдрпм, или театар на птвпренпм, средои нивп је имап терасу за
седеое, са степенищтем и нимфеумпм, а највищи нивп је бип замищљен кап врт са
партерима и дрвећем.
Терасе су ппвезане мпнументалним степенищтем, а свпјим дужим странама фланкиране су кпридприма (ambulatio) са галеријама (cryptoporticus) све дп пплукружне
екседре.181

Слика 23: Cortile del Belvedere
1. дпое двприште, 2. средоа тераса, 3. гпрое двприште, 4. лпђа
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Steenbergen and Reh, Architecture and Landscape: The Design Experiment of the Great European
Gardens and Landscapes, 87.
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Екседра је првпбитнп имала самп један спрат. Касније је била ппдигнута за један спрат, а Лигприп
(Pirro Liggorio, 1513–1583) је екседру препбратип у нищу са пплукружнпм лпђпм на врху.
Steenbergen and Reh, Architecture and Landscape: The Design Experiment of the Great European
Gardens and Landscapes, 93.
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Ппдизаоем екседре и изградопм лпђе, и пвај деп највище терасе ппстап је сагледив
са најнижег дпоег нивпа, щтп није бип слушај на ппшетку. Целпкупни план је мпгап
бити видљив самп из папских спба кпје су смещтене на врху, дпк се најбпљи ппглед
пружа из приватних пдаја папе Јулија II, где се виде сви елементи Брамантепвпг
плана сједиоени у једну сцену централне перспективе.182
На севернпм зиду виле, птвпрена лпђа даје непгранишен ппглед на ливаде (prati)
дуж Тибра, на град, на Мпнте Марип и на брда Сабине. Већина хпдпшасника и
прпцесија са севера, на путу за Ватикан, мпгли су се видети и издалека, и када би
прплазили крај виле.
Затвпрени, задои зид лпђе је бип псликан панпрампм пејзажа. Какп се Рим није
мпгап видети са лпђе пкренуте ка северу, пвај „недпстатак“ је надпкнађен оегпвпм
сликпм на задоем зиду. Такп је уметнпст сликаоа птвприла мпгућнпст укљушиваоа
целпкупнпг мпгућег прпстпра у пквире панпраме.
Тпппграфске прилике у граду умнпгпме су пдређене структурпм дплине Тибра. У
ранпм XVI веку (у перипду виспке ренесансе), виле су биле изграђене на истакнутим
видикпвцима на западнпј пбали реке. Пне су биле груписане на стрмим падинама
брда, у близини Ватикана.183
У ппднпжју највищег брда у Риму, Мпнте Марија (Monte Mario), некпликп килпметара севернп пд Ватикана, ппдигнута је вила Мадама (villa Madama). Кап и вила
Белведере, пва вила је имала велики утицај на развпј кпнцепта „вилеђатуре“ за
наредне генерације уметника виспке ренесансе и маниризма.184
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Steenbergen and Reh, Architecture and Landscape: The Design Experiment of the Great European
Gardens and Landscapes, 93–95.
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На истпшнпј пбали, рељеф није такп изражен, а разлика у висини у прпсеку изнпси пкп 25 метара.
Збпг тпга, пвде нема стрмих падина, већ самп брда кпја се благп спущтају дп реке. У близини
великих сапбраћајница пбезбеђенп је снабдеваое впдпм, са намерпм развпја систематскпг
истпшнпг дела града. Снабдеваое впдпм је бип знашајан фактпр при лпцираоу пвих вила.
Напущтена брдпвита пбласт је ппстала насељива самп када су ппправљени стари впдпвпди и
изграђени нпви. У перипду накпн Већа Трента, виле су грађене у брдпвитпм пбластима истпшнпг
дела града. Steen ergen and Reh, Architecture and Landscape: The Design Experiment of the Great
European Gardens and Landscapes, 93–95.
I id. Станпвници вила су мпгли да гледају на црквени и пплитишки центар света. У Фиренци је
панпрама пбухватала неких 15 килпметара пд истпка ка западу, и пкп 8 килпметара пд севера ка
југу; у Риму је пна пбухватала прпстпр пд птприлике 2.5km са 3km. Такп су пбе, и вертикалне и
хпризпнталне димензије биле далекп вище пгранишене у Риму. У Фиренци су такпђе, виле биле
смещтене на већпј висини (150–200 метара изнад дплине) негп пне у Риму (50 метара). Међутим,
најбитнија разлика је у тпме щтп је у Риму целпкупна панпрама била урбанизпвана.
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Хрпнплпщки, према већини аутпра ренесанса се пквирнп мпже ппделити на три временска
перипда: рану (1400–1500), виспку или цветну (1500–1550) и ппзну ренесансу или маниризам
(1550–1600). Сваки перипд са спбпм нпси пдређене карактеристике и стилске пдреднице, а
уметнике пвих перипда није мпгуће стављати искљушивп у кпнтекст времена у кпјима су живели и
стварали, с пбзирпм на преплитаое разлишитих утицаја и специфишнпсти прпстпра на кпјима су
стварали.
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Вилу је прпјектпвап Рафаел у перипду 1516–1518., а накпн оегпве смрти рад на
прпјекту и изградои наставили су оегпви ушеници Сангалп Млађи, Ђулип Рпманп и
брпјни други уметници.185
За свпг налпгпдавца, Ђулија Медишија, Рафаел је желеп да направи велишанствену
вилу, палату са свим ппгпднпстима и кпмфпрпм, са спбама, лпђама, фпнтанама,
гајевима и сл.186 Кап и пстали шланпви ппрпдице Медиши, кардинал је јпщ у
младпсти бип уппзнат са идејпм „вилеђатуре“ и нпсип се мищљу п изградои свпје
виле кпја би приказала велишанственпст ппрпдице Медишији, па су Рафаелпве идеје
у пптпунпсти пдгпварале оегпвим жељама.187
Местп кпје је изабранп за изградоу у пптпунпсти је пдгпваралп преппрукама за
избпр лпкације при ппдизаоу субурбаних вила кпје је дап Алберти. Терен је бип
лакп дпступан из града, бпгат впдпм, са дивним ппгледима на прирпду и град.
Прпстране пдаје у кући биле су предвиђене за раскпщне празнишне дпбрпдпщлице у
шаст ппсланства кпје је стизалп у Рим. Неке прпстприје предвиђене су самп за зимскп
дпба, дпк су друге, супрптнп тпме, биле намеоене да пруже хлад у најврелијим
шаспвима лета, пптпунп према узпру на антишке грађевине са кпјима је Рафаел билп
дпбрп уппзнат.
Хиппдрпм, где су дпшекивани кардинали, ппзприщте на птвпренпм, рибоаци, щтале
са кпоима, „giardino segreto“, нимфеум и др. пружали су телеснп и дущевнп задпвпљствп сваке врсте.188
Рафаел је, врлп верпватнп, планирап да вилу и оене садржаје међуспбпм ппвеже и
прилагпди рељефу крпз систем тераса пријентисан у правцу реке.
Вили се приступа са југпистпшне стране, прекп двприщта са мпнументалним
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Raffaello Sanzio (1483–1520), сликар и архитекта, један пд најппзнатијих уметника ренесансе,
наставип је радпве на цркви Светпг Петра у Риму, накпн смрти Брамантеа.
Antonio da Sangallo il Giovane, рпђен кап Antonio Cordini (1483–1546), ушеник Брамантеа, пптише из
ппзнате уметнишке ппрпдице, пд 1539. Главни архитекта на изградои цркве Светпг Петра.
Giulio Romano (1499–1546) у ппшетку кап наследник Рафаела бип је предвиђен да впди грађевинске радпве. Бип је пдущевљен вилпм и предлагап неупбишајена рещеоа, кпја кпд ппсматраша
треба да изазпву псећај несигурнпсти и шији је врхунац пстварен касније на двпру Palazzo Te
(Mantua).
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степенищтем кпје впди дп улазнпг атријума. Атријум или вестибил је кпридпрпм
ппвезан са централним двприщтем кружнпг пблика (слика 24). Мада пвп кружнп
двприщте свпјпм пппрешнпм пспм указује на централизпвани план, вила је заправп
прганизпвана у пднпсу на уздужну псу, крпз улаз у централнп двприщте и лпђу.189
Пса се даље наставља прекп кпридпра дп лпђе кпја се птвара према кардиналпвим
приватним вртпвима на северпзападнпј страни. Пни су прганизпвани крпз три
терасе (фпрмални врт, тераса са великим базенпм и на најнижем нивпу је врт у
пблику хиппдрпма, пдакле се, ппд правим углпм у пднпсу на главну псу, приступа
нимфеуму).
На пппрешнпј пси виле, са западне стране, усешенп у брдп Мпнте Марип,
предвиђенп је пплукружнп ппзприщте пп узпру на римски театар, дпк се са истпшне
стране пружају дивне визуре на град, реку и планине у даљини.

Слика 24: Сангалпв план за вилу Мадама

Амбиципзан прпјекат ипак није пкпншан. Радпви на изградои су прекинути смрћу
Рафаела, а прпменљиви тпк каснијих дпгађаја имап је знашајан утицај на оен
изглед.190
Тпкпм наставка градое дпщлп је дп брпјних измена, а здаое виле је кпнашнп јакп
пдступалп пд оенпг првпбитних нацрта. Птуда не шуди велики брпј претппставки и
ппкущаја рекпнструкција кпје су тпкпм истприје дали брпјни аутпри, приказујући
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Дпгађаји кпји су 1527. гпдине дпвели дп вищемесешних пљашки, паљеоа, убистава и силпваоа
најамника Хабзбурщке впјске у Риму (перипд ппзнат у истприји кап „Sacco di Roma“, тј. Пљашка
Рима) не самп да су прекинули рад на изградои, већ су узрпкпвали и велику щтету, па је већи деп
виле унищтен.
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оен мпгући изглед (слика 25). Пвп се нарпшитп пднпси на пплпжај неких садржаја у
вили, за кпје се зна да су ппстпјали, па шак и какп су изгледали, али се спекулище где
су се налазили у прпстпрнпј прганизацији кпмплекса (вртпви, хиппдрпм са щталама,
пранжерија, рибоак...).
Ипак, ппстпји известан брпј цртежа кпји пмпгућавају сазнаоа п првпбитним и
касније измеоеним планпвима. На пснпву оихпвих прпушаваоа, Кпфин је дпщап дп
станпвищта да је план, за кпји се сматра да га је израдип Рафаел пре ппшетка
извпђеоа радпва, кап главни прпјекат за вилу, у ствари делп Сангала Млађег и да је
направљен накпн Рафаелпве смрти, када је Сангалп и преузеп впђствп над радпвима
у вили.191

Слика 25: Неке пд рекпнструкција виле Мадама: Manuela Orozco (левп) и Geymüller (деснп)

Такпђе је интересантан и план за вртпве на терасама кпје су ппвезане щирпким
мпнументалним степенищтем. На дизајн пва три врта (квадратнпг, кружнпг и
пвалнпг пблика) пшигледни су утицаји Албертијевих преппрука, кап и кпнструктивних
рещеоа Брамантеа. Међутим, оихпв пплпжај у прпстпрнпј прганизацији виле, на
приказаним рекпнструкцијама (слика 25), јесте дискутабилан.192
Нема сумое, вила Мадама је требалп да ппнпвп пживи дух вила антишкпг Рима из
Плинијевих пписа, кпји је кап узпр сталнп бип присутан кпд ренесансних уметника.
Неке шиоенице везане за вилу Мадама указују на велику слишнпст са вилпм
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П планпвима за вилу Мадама видети детаљније у: Coffin, "The Plans of the Villa Madama," 111–122.
Пва шиоеница свакакп не дпвпди у питаое пригиналнпст Рафаелпвих идеја кпје је разрадип
Сангалп.
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Италијански наушник Бафиле (Mario Bafile) ппставља питаое верпдпстпјнпсти плана рекпнструкције виле према Гејмилеру (слика 25). Пн сматра да су терасе мпрале бити прганизпване једна
изнад друге низ падину према реци, у линији пппрешне псе централнпг двприщта, кап и да нема
лпгике да су биле везане за терасу виле са предое стране, дуж падине, какп приказује Гејмилер.
Детаљније п пвпме видети у: Coffin, "The Plans of the Villa Madama," 114.
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Лаурентум, кпју је приказана у раду раније. Избпр биљака у пбе виле је исти, а
присутни су и затравоени вртпви у пблику хиппдрпма. Такпђе, на планпвима виле
Мадама су пзнашене пкругле куле (тпроеви) са засебним апартманима (вртни
апартмани), кпје у ппстпјале и у вили Лаурентум. Акп су вртпви у вили Мадама
алтернатива за „присуствп“ мпра кпд Плинијеве виле, ппщти прпстпрни расппред
дуж главне псе (улазни атријум, централнп двприщте, трпезарија с великим
вратима) бип би аналпган у пбе виле. У пвпм слушају, велика лпђа са свпјим
лукпвима, птвпрена над вртпвима, вепма је слишна ппису виле Лаурентум – триклинијум са вратима и прпзприма из кпга се пружа щирпк видик на мпре.193
При ппређеоу пвих вила, мпгу се разматрати и друга питаоа – пблик централнпг
двприщта, присуствп кплпнада, али се и у тпме мпгу наћи извесне закпнитпсти.194
Мoжда је кпнстатација да је вила Лауернтин била не самп инспирација Рафаелу за
изградоу виле кардинала Ђулија, већ да је вила Мадама кппија, тј. свпјеврсна
„имитација“ превище стрпга јер негира пригиналнпст Рафаелпве лишнпсти.
Ипак, пвп је свакакп први пример субурбане виле у Риму, у времену ренесансе, у
кпјпј је дпщлп дп ппкущаја ппвезиваоа архитектуре и прирпде у један заједнишки
кпмплекс и где се истпвременп впдилп рашуна и п кући и п врту.
Пнп щтп је ппсебнп интересантнп тише се пднпса архитектуре и пејзажа (тј. лпкације
и прпстпрне прганизације). Чини се да централизпвана структура виле Мадама није
прикладна за местп на кпме је изграђена (падине брда Мпнте Марип) и да су аутпри
мнпгп већу пажоу ппсветили идеализпваоу гепметријских пблика, негп тежои да се
усагласе са лпкацијпм.195
Тридесетих гпдина XVI века, дплази дп прпмене уметнишких и интелектуалних
вреднпсти у Риму. Мирнпћа, класишнпст и уравнптеженпст римске виспке ренесансе
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Видети пптппглавље 2.2.1.4. Рим. Врлп је верпватнп, да је вртна лпђа виле Мадама служила кап
трпезарија, јер је тп шестп бип слушај и у другим ренесансним вилама. Coffin, "The Plans of the Villa
Madama," 119.
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Већина Италијана у каснпм петнаестпм стплећу и ппшеткпм щеснаестпг века у издаоима
Плинијевих писама мпгла је да се уппзна са пписима Плинијеве виле у кпјима се централнп
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самим тим је мпглп бити и свпјеврсна инспирација при градои нпвих пбјеката (у пвпм слушају виле
Мадама). Штп се тише присуства кплпнаде у двприщту, ппстпји један цртеж кпји је израдип
Сангалп, кпји би мпгап бити дпведен у везу са вилпм Мадампм, јер прпјекат пбјекта са кружним
централним двприщтем мпже да се пднпси на вилу Мадама, унутращопст двприщта има
кплпнаде пд двадесет шетири ступаца, щтп пдгпвара Плинијевпм ппису виле Лаурентум и кружним
кплпнадама. Детаљније видети у: Coffin, "The Plans of the Villa Madama," 118–119.
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нису се пдржали. Пппнащаое антишких мпдела вила није вище задпвпљавалп
уметнике маниризма, пни су трагали за нпвим фпрмама и лепптпм пблика, тежећи
елементима кпји ппдстишу динамишнпст и стварају немир кпд ппсматраша. Пви нпви
приступи у први план су ставили акценат на фпрмираое кпмплексних икпнпграфских
прпграма кпји су били намеоени велишаоу мпћи и бпгатства власника. Све вище се
тежилп симбплици, алегприји и мистишнпсти, нпви кпнцепт требалп је да ппнуди
саврщену кулису за друщтвп где су интриге биле најмпћније пружје.196
Збпг нестабилних прилика у пвпм перипду, изградоа вила у Риму заустављена је све
дп средине века и маниристишке виле су се ппдизале јединп у севернпј Италији, кпја
је збпг ппгпднијих пплитишких прилика привукла велики брпј уметника. Један пд
оих, Рафаелпв асистент, Ђулип Рпманп, птищап је у Мантпву, у Лпмбардију, на двпр
впјвпде Гпнзага.197
Недалекп пд Мантпве, југпзападнп пд града, Рпманп је изградип једну пд највећих
маниристишких субурбаних вила – ппзнату кап палата Те, кпја је садржала функције и
виле и палате.198
Старија грађевина, кпја је ппстпјала раније на пвпм месту, укљушена је у нпви
прпјекат кпји се развип на пптпунп другашијем терену у пднпсу на брдпвита ппдрушја
Фиренце или Рима. Вила је ппдигнута на равнишарскпм рељефу, затвпрених визура
ка пкплини, стпга је и прганизпвана другашије у пднпсу на виле кпје су прпстирале на
терасама усешеним у падине брда.
Палата Те је квадратне структуре и прпстире се пкп унутращоег двприщта. Са друге
стране пбјекта, у правцу југпистпка, налази се фпрмални пграђени врт кпји се
заврщава пплукружнпм кплпнадпм (екседрпм). Врту се из палате приступа крпз
трплушну уграђену лпђу прекп мпста изнад рибоака, пстатака средопвекпвнпг
щанца пкп пбјекта.199
Рпманп је кпристип класишне мптиве, ппигравап се оима и кпмбинпвап их на нпве,
маниристишке, екстравагантне, ексцентришне, инвентивне нашине. На тај нашин је
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сваку фасаду здаоа третирап у разлишитпм маниру, щтп је разбилп класишнпст и
једнплишнпст шитавпг пбјекта.200
Псим фасада, зидпви и нище двприщта палате бпгатп су били укращени илузипнистишким фрескама. У ентеријеру пбјекта, Рпманп је предвидеп бпгату и неупбишајену
архитектуру и декпрацију, елементе и детаље кпји су свпјим присуствпм стварали
непшекивани псећај усхићеоа и изненађеоа тпкпм забава кпје су биле једна пд
најзнашајнијих функција пве виле.201

Слика 26: Palazzo Те – 1. палата, 2. унутрашое двприште, 3. врт,
4. басени са мпстпм, 5. пплукружна кплпнада; 6. „giardinп secretп“

Палата Те (слика 26) је пдлишан пример маниристишких вила у кпјима су слпжени
прпграми сликарске икпнпграфије са класишним митплпщким и симбплишким
темама ппстали једна пд главних карактеристика. Међутим, зрелији пблик
маниризма, са впдећим представницима Лигпријпм и Виоплпм, развип се у другпј
пплпвини XVI века, и ппнпвп заузеп знашајнп местп у Риму и оегпвпј пкплини.202

200

Traktenberg i Hajman, Arhitektura od preistorije do postmodernizma, 301.

201

Ibid.

202

Giacomo Barozzi da Vignola (1507–1573), бип је један пд највећих италијанских маниристишких
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Pirro Ligorio (oko 1513–1583), италијански сликар, архитекта, археплпг, вртни уметник и тепретишар. Супервизпр цркве св. Петра, накпн Брамантепве смрти наставип радпве на Белведереу и
Ватиканским вртпвима. Прпушавап је Адријанпву вилу и пбјавип делп: "Коига п старинама Рима"
(Li ro delle antichita' di Roma), 1553. гпдине.

72

У ппређеоу са претхпдним пствареоима, мнпгп вище се држи дп театралнпсти,
хидраулишких „шуда“ и впдених уређаја у врту. Бирана су драматишна места кпја су
укращавана егзптишним скулптурама. За разлику пд вила ране ренесансе где је шпвек
бип филпзпф, пвде је пн и ппсматраш и глумац, ушесник у ппзприщнпј представи.
Ппкрет и драма ппстали су важни елементи маниристишких вртпва.
Прпстпр вище није затвпрен и стабилан, већ еластишан, текући и непрегледан;
прпппрције и ефекти су прпизвпљни, а теме и садржаји мнпгпструки. Некад се
усппставља и вище гледищта у прпстпру шиме се дпбија ефекат ппстпјаоа вище
перспектива.
Дизајн нпвпг перипда најавила је вила Јулија, субурбана вила папе Јулија III.203 Јпщ
1539. гпдине, папа је ппмиоап пптребу за ппљппривредним кприщћеоем свпг
ппседа и интелектуалним задпвпљствима.204 Ппред палате у граду, ппседпвап је и
некпликп имаоа ван града и, дпласкпм на папски престп, 1550. гпдине, пдлушип је
да непбрађену земљу испред градских капија претвпри у изванреднп ппљскп дпбрп.
Вила је брзп у јавнпсти преппзната кап „псмп светскп шудп“, и за самп некпликп
гпдина мпгла је да се „такмиши“ са вилпм Мадампм, кпја се налазила са друге
стране реке Тибар.205
Збпг недпстатка јединственпг плана и међуспбнп преплетених активнпсти, у тещкп
прегледнпј измени предлпга, разних архитеката (Виопле, Вазарија, Аманатија и
других) тещкп се мпже пратити истпријат градое виле.206 Папа се лишнп бринуп п
вищеструким аспектима виле, ппклаоајући пажоу свакпм ппјединашнпм детаљу.
Издуженп имаое, кпје лежи тик ван зидина града, пружалп се дуж Тибра и билп је у
директнпј вези са ватиканскпм палатпм. Вила је имала предивну лпкацију, кућа није
ппдигнута на врху брда, већ нискп на пбали дплине Тибра кпји прптише у правцу
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Giulio III, раније кардинал Giovanni Maria Ciocchi del Monte (1487–1555).
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Benzi, Montanaro and Schezen, Römische Paläste, 262.
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John Coolidge, "The Villa Giulia: A Study of Central Italian Architecture in the Mid-Sixteenth Century,"
The Art Bulletin, 25, 3 (1943): 197.
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Према Ђпванпнију, у вили Јулији је гптпвп немпгуће разликпвати улпгу Виопле пд пне кпју су
имали Аманати, Санспвинп, Вазари, Микеланђелп, и утицаје разлишитих двпрана. У једнпм
дпкументу се сппмиое шак и Микеланђелп (Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, 1475–1564,
италијански ренесансни вајар, сликар, архитекта и ппета, са неуппредивим утицајем на даљи
развпј еврппске уметнпсти), без шијих савета нищта није смелп да се предузме. Вазари се, дпдуще,
хвалип да је пн направип цеп план, а да је изведба приписана другпм. Виопла (иакп му није
дпкументпванп аутпрствп) верпватнп је изградип казинп (casino – мала кућа) и инжеоерске
радпве на впденим делпвима дпоег нивпа нимфеума, а Аманати (Bartolommeo Ammanati, 1511–
1592, вајар и архитекта) нимфеум и двприщте кпје га ппвезује са казинпм. П пвпме видети
детаљније у Coolidge, ”The Villa Giulia: A Study of Central Italian Architecture in the Mid-Sixteenth
Century,” 198.
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северпзапада. Са ппзиције са кпје се сагледавала, изгледалп је кап да је вила лпцирана у щирпкпј затвпренпј дплини. Међутим, вила се није кпнфрпнтирала ппзадини
прирпднпг пејзажа, већ је пејзаж интегрисан у архитектпнскп третираое плана виле,
кпји се прптеже кпликп ппглед мпже да дпсегне.207

Слика 27: Шири прпстпр виле Јулија, гравира Paul Marie Letarouilly, Paris, 1849–1866.

Пснпвни принципи прпстпрне прганизације виле Јулије леже у дизајну виле
Белведере. Аксијална кпмппзиција, са главним пбјектпм и серијпм тераса и
унутращоих двприщта, кпји су развијени у задоем делу кап независне целине, јаснп
указују на Брамантепв дизајн. Међутим, пва маниристишка вила је прганизпвана
„кап низ прпстпра кпји избегава нашелп једне фиксиране ташке гледищта, и
расппређена је на разлишитим нивпима кпји се не виде пдједнпм, нити се мпгу
наслутити дпк се изненада не ппјаве, шещће негп инаше, прекп скривених
степеница.“208
Главни елементи су гепметријски прганизпвани дуж централне псе крпз серију
ппгледа и перспектива, и самп се са првпг спрата казина мпже јаснп видети целина
прпстпра крпз зидпве, кап и да се дуж псе ппглед пружа према пејзажу.
Кпмппзиција прпстпра развија се дуж три независна, затвпрена двприщта кпја су
пдређена и дефинисана казинпм кап ппшетним мптивпм и лпђама, изграђеним у
зидпвима кпји секу главну аксијалну псу (слика 28).
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Steenbergen and Reh, Architecture and Landscape: The Design Experiment of the Great European
Gardens and Landscapes, 99.
Traktenberg i Hajman, Arhitektura od preistorije do postmodernizma, 302.
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Слика 28: Мпдел виле Јулија

Претппставља се да је првп пплукружнп двприщте фпрмиранп за пптребе ппзприщних представа и ппследица је Виоплинпг разлишитпг третмана фасада казина.209
Стрпга, предоа фасада, правпугапнпг пблика, има јасну репрезентативну улпгу, дпк
је на задопј, према двприщту, фпрмирана пплукружна лпђа (лпђа I). На тај нашин,
казинп је „пбезбедип“ двпструку естетску функцију – затвпренпст према
сппљащоем свету и сакривену раскпщ унутращоих прпстприја и двприщта
заклпоених виспким зидпвима пд прплазника. Фреске у приземљу Казина псликане
су сценама прирпде, према мпди тпг времена, дпк су у декпрацију утиснути
пдабрани рафаелизам и елементи класицистишких примеса.210
Аманати у свпјим писмима уппређује пбјекат са театрпм, а двприщте са ппзпрницпм,
сценпм. Представа се иницира ппсетипцем, пн је и ппсматраш и актер, ушесник у
напредпваоу крпз план виле, где се крпз ппкрет разпткрива спектакл.211
Насупрпт казину, у средини двприщнпг зида, налази се издигнута друга лпђа (лпђа
II), кпја впди у другп двприщте – нимфеум, кпје је прпјектпвап Аманати.212 Пвп маое
двприщте, такпђе пплукружнп у пснпви, представља централни елемент (средищте)
кпмппзиције виле. Два нижа нивпа нимфеума налазе се исппд терена виле и лпђе II.
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Нема сумое да у пвпм главнпм двприщту никада нису извпђене ппзприщне представе, иакп је
папа бип велики защтитник драме. Детаљније видети у: Coolidge, "The Villa Giulia: A Study of Central
Italian Architecture in the Mid-Sixteenth Century," 201–202.
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Фреске се приписују шувенпј радипници уметника Taddeo Zucchero (1529–1566). Benzi, Montanaro
and Schezen, Römische Paläste, 262.
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Steenbergen and Reh, Architecture and Landscape: The Design Experiment of the Great European
Gardens and Landscapes, 103.
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Да би се елегантна твпревина снабдела впдпм, Јулије II је дап налпг за имппзантан прпјекат
дпвпда Acqua Vergine дп виле. Крајем 1553. гпдине заврщена је лпђа нимфеума. Исте гпдине је
Вазари дпбип налпг да направи скице за митплпщке сцене зидне декпрације.

75

Слика 29: Ппглед из лпђе II на нимфеум, лпђу III и затвпрени врт у ппзадини

Дп првпг нивпа, кпји представља главни деп нимфеума, стиже се закривљеним
степенищтем из лпђе II. У средини пвпг прпстпра ппстпји велики пплукружни птвпр,
дп шијег дна се стиже скривеним степеницама. Пвде, на најнижем нивпу нимфеума,
налази се пплукружни базен са впдпм и „пптппљеним усекпм са каријатидама“, па је
ппред визелнпг ефекта пмпгућен и пријатан амбијент у врелим летоим данима. У
пвпм скривенпм делу дпминирају впдени елементи и, махпвинпм пбрасли, грптп.213
У виспкпм зиду нимфеума, кпји раздваја пвај прпстпр пд трећег двприщта, изграђене су две лпђе са мптивпм серлијане (лпђа III) (слика 29), кпје се смещтене једна
изнад друге, на два висинска нивпа нимфеума.214 Са вище лпђе, дп кпје впди
скривенп кружнп степенищте, приступа се трећем унутращоем двприщту – правпугапнпм затвпренпм врту кпјим се и заврщава кпмппзиција виле.
Кпмппзиција виле Јулије вепма је интересантна и намеће пдређена питаоа. Фасада
казина у вили некада се издизала дуж прешника предоег пплукружнпг двприщта
(видети слику 27). Задои деп казина такпђе је пплукружне пснпве, а оегпв прешник
је пзнашен пппрешнпм стазпм у првпм двприщту. Исти пблик је ппнпвљен и у другпм
двприщту, а пппрешна страна је наглащена виспким зидпм нимфеума. Вила кап
серија три „паралелна“ пплукруга је вепма пригинална идеја и сигурнп није нещтп
щтп настаје тпкпм изградое пбјекта, већ је аутпр мпрап имати инспирацију за такав
план на сампм ппшетку планираоа виле. Билп би занимљивп знати кп је први
фпрмулисап тај кпнцепт, али нажалпст, нема дпказа п тпме. Тещкп је навести и узпре

213

Traktenberg i Hajman, Arhitektura od preistorije do postmodernizma, 303.
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Иакп се Аманатију најверпватније приписује аутпрствп пве лпђе, нису пдбашене ни мпгућнпсти
делатнпсти Вазарија и Виопле. Ппред спекулације да је Аманати аутпр пве лпђе, изглед и мптив
серлијане је вепма слишан Виоплиним малим павиљпним кпје је ппдигап у вили Ланте у месту
Баоаја кпд Витербпа, кпја је грађена у истп време (пкп 1550. гпд.) каo и вила Јулија (прим. аут.).
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кпји су инспирисали пвакву идеју – вила Мадама, Плинијеви пписи виле Лаурентум,
пстаци фресака у вилама у Ппмпеји, или неки други?215
У виспкпј ренесанси виле су углавнпм прганизпване крпз две псе кпје се секу ппд
правим углпм. Пне су приближнп једнаке пп знашају, а главни пбјекат виле има
центрипетални карактер. Маниристишки пбразац дпнеп је дпминацију ппкрета једне
псе. Ппкрет је или непрекидан дуж псе и прплази крпз зграду; или је центрифугални,
из зграде према једнпј пд страна псе. Транзиција кпја се пстварује између пбјекта и
пејзажа врщи се крпз везу (развпј) независних елемената у кпмплексу кпји се налазе
на аксијалнпм правцу (тј. ређају дуж псе кпмппзиције). Свакакп да је тп слушај у
палати Те, а јпщ вище је израженп у вили Јулија.
Пбласт ппд вилама се увећала ппсле 1550. гпдине, щтп је захтевалп адекватну
унутращоу прганизацију кпја је била рещена аксијалнпм прганизацијпм плана вила.
У уметнпсти вртларства све вище су препвладавали артифицијелни елементи кпји су
на крају успели да ппстану суперипрни над прирпдпм. Али пптшиоаваое прирпде,
шак и акп је ималп кпрене у класишнпј антици, мпглп је успети самп акп би билп
пправданп на уверљив и инспиративан нашин.
Пвај прпблем бип је рещен 1546. гпдине, ппнпвним издаваоем рада кпји је прпщап
гптпвп незапажен када се први пут ппјавип (1499) – Пплифилуспв сан, Франшеска
Кплпне („Hypnerotomachia Poliphilii“).216
Пва коига је архитектама дпзвпљавала да инжеоерску лпгику удруже са
креативнпщћу и такп ствпре мпдел нпвпг типа врта, где је улпга разума да пткрије
скривенп знашеое прирпде и, на тај нашин, дпстигне хармпнију са опм. Архитектпнски ппглед дпбип је пптпунп нпву вреднпст: сада је пмпгућен приступ нпвим
извприма инспирације без жртвпваоа стерилнпм, безлишнпм интелектуализму.
Уметници су имали апсплутну слпбпду у свпм дизајну, кап и флексибилнпст ппмпћу
кпје су мпгли да се прилагпде каприцима угледних лишнпсти. Изгледалп је да нищта
није билп имунп на пву мпду кпја је дпминирала упптребпм симбпла, класишнпм
декпрацијпм и сликпвитим изразпм, пписујући и пбликујући радпсти живпта.
Изгледалп је да прирпда сарађује са шпвекпм дппущтајући му да буде упптребљена
у служби владара или угледних лишнпсти.217
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Управп такав икпнпграфски прпграм пстварип је Пирп Лигприп, за пптребе
кардинала д'Есте, пкп 1550. гпдине.218 Вила д'Есте (villa d’Este) налази се у Тивплију,
2,5 килпметра северпистпшнп пд Хадријанпве виле и представља пдлишан пример
дпминације уметнпсти над прирпдпм, кап и глпрификацију нарушипца и оегпве
ппрпдице (слика 30). Вила и оен маниристишки врт интересантни су збпг тпга щтп су
кпнструисани према пдређенпј щеми кпја има симбплишкп знашеое, где у пснпви
кпнцепције лежи гршки мит п Херкулу, кпга је пбпжавала ппрпдица д’Есте.219
Несумоивп да је Хадријанпва вила била велика инспирација Пиру Лигприју, с
пбзирпм да је ушествпвап у оенпм искппаваоу, али је кпнцепт виле у Тивплију
уметник заснпвап на Брамантепвпј вили Белведере. Сам пбјекат (некадащои
средопвекпвни манастир) налази се на тераси, на падини брда Тивплија, 50 метара
изнад најниже ташке са кпје се приступа имаоу. Пвде је Лигприп преузеп Брамантепве идеје и трпделну фпрму кап пквир кпји је затим развип. На слишан нашин, кап
щтп је Браманте пптпунп пкружип двприщте Белведере виспким архитектпнским
елементима, Лигприп је ппставип границе виле, такп да је са сппљащое стране пна
изгледала кап сасвим пдвпјена целина.220

Слика 30: Вила д’Есте (гравирa Etienne Duperac, 1573. godine)
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Ippolito II d’Este (1509–72), гувернер Тивплија, сппспбан диплпмата и защтитник уметнпсти, син
Лукреције Бпрчије (Lucrezia Borgia, 1480–1519), кпја је била ћерка папе Александра VI (Papa
Alessandro VI, 1431–1503).

219

Припадници ппрпдице д'Есте сматрали су да впде ппреклп пд Херкула, па се и на ппрпдишнпм грбу
налазе детаљи прла и златних јабука, кпји су ппвезани са митпм п Херкулу. Један пд дванаест
задатака кпји су ппстављени Херкулу бип је да украде златне јабуке из врта кпје су шувале нимфе.
П симбплици врта видети детаљније у: Leonardo B. Dal Maso, The villa d'Este at Tivoli (Firenze:
Bonechi – Ed. "Il turismo", 1991), 60–63.
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Enge and Schroer, Garden Architecture in Europe, 1450–1800: From the Villa Garden of the Italian
Renaissance to the English Landscape Garden, 80.
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Структуру виле шине дпои врт на равнпм терену (пппут најнижег двприщта у
Белведереу), вила са тераспм кпја лежи испред ое (на највищем нивпу) и вепма
стрма падина издељена на маое терасе кпјима се приступа степеницама и рампама.
Главна пса кпмппзиције впди пд улаза у вилу, крпз најнижи врт, прекп стрме щкарпе
и централнпг елемента на пси – Фпнтане змајева (La Fontana dei Draghi), све дп
пбјекта на највищпј тераси (слика 31).221

Слика 31: Ппглед дуж псе кпмппзиције са дпое терасе на пбјекат на највишем нивпу

„Стрпгпст кпмппзиције пвде је ублажена пбиљем впде, наизменишним терасама и
узлазнпм перспективпм, слишнпм перспективи на некпј слици...“222
Пергпле кпје се, дуж псе, пружају у пблику крста, деле прпстпр у кпји се првп улази
на шетири једнака квадранта са павиљпнима у средищту стаза, кпјима је приступ
пажљивп регулисан уз ппмпћ пграда и пергпла (слика 30).223 Приликпм уласка крпз
главну капију, ппглед према вили је затвпрен лушним свпдпм пергпла, па је визура
мпгућа тек на излазу из „тунела“. Пва, прва целина виле, пграђена је према сппљащоем прпстпру пградпм, лавиринтима и дрвпредима, дпк је са унутращое
стране, граница према вищем делу, наглащена пппрешнпм, впденпм пспм.
Култ впде кпји је бип вепма заступљен, бип је важна карактеристика већине вила
кпје су владари и црквени великпдпстпјници градили у тп време. Лигприп је
ппставип шетири правпугапна базена, пд кпјих су самп три изграђена, какп би
ствприли јаснп видљиву пспвину, кап границу између дпоег и средоег дела, кпја
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Пвални базен фпнтане змајева налази се на раскрщћу између стаза кпје симбплишнп впде дп
врлине и дп ппрпка, тј. дп грпта ппсвећених Дијани и Венери.
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Žan Delimo, Civilizacija renesanse (Sremski arlovci, Novi Sad: I Zorana Stojanovića, 2007), 108–109.
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У пресеку пергпла, где се раније налазип павиљпн – летоикпвац, сада je рптпнда са шемпресима.
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јаснп ппказује да пдатле ппшиое једна нпва целина. На кпсини са западне стране
(слика 32) предвиђена је фпнтана „впдене пргуље“ (Fontana dell Organo), а на
супрптнпј страни фпнтана Нептуна (Fontana di Nettuno).224

слика 32: Пппречна, „впдена“ пса, са „впденим пргуљама“ и базенима

Пнп щтп се пвде намеће кап питаое је защтп је Лигприп тпликп дап на знашају
пппрешним псама. Из примера ранијих вила кпје су приказане, и кпје су настајале
тпкпм истих времена (палата Те, вила Јулија) приметнп је искљушивп аксијалнп
рещаваое кпмппзиције. Пвп је нарпшитп присутнп у Виоплиним планпвима за вилу
Ланте и казинп Фарнезе. Впда кап знашајан елемент кпмппзиције маниристишких
вила ппсебнп је дпбила на знашају у Виоплинпм дизајну, јер се ппмпћу ое јпщ вище
пптенцира аксијалнпст правца, будући да је присутна дуж централне псе. У слушају
виле д'Есте, главна пса се присуствпм пппрешних пса ублажава. Разлпг мпже бити у
тежои за услпжоаваоем, али и истпвременим умиреоем кпмппзиције, кап и у
жељи за бпљпм интеграцијпм са пејзажем (у пвпм слушају пппрешне псе
пмпгућавале су ппглед ка Риму, кпји је, у ппвпљним временским услпвима, мпгап
бити сагледив са вище разлишитих ппзиција дуж пппрешних пса).
Лигприп је у впди нащап архитектпнски елемент, кап извпр живпта кпји не ппзнаје
границе, а са друге стране, впда је инертан елемент прирпде. У истп време Лигприп
супрптставља мирне базене у централнпм делу, бпшним фпнтанама у ппкрету на
крајевима пса, шиме ствара јпщ израженији кпнтраст и симбплишнп истише впду кап
прирпдни елемент кпји у истп време спаја и раздваја.225
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Фпнтана Нептунa никада није ппстављена на пвпм месту, већ је придружена западнпм делу псе са
щкарппм и впденим пргуљама.
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Enge and Schroer, Garden Architecture in Europe, 1450–1800: From the Villa Garden of the Italian
Renaissance to the English Landscape Garden, 80.
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У другпм делу виле, на стрмпј щкарпи, главну псу пресецају пппрешне псе кпје
ублажавају пад врта. Свака пд пса је давала ппсебан изглед у свакпм правцу – неке
су се благп спущтале наниже, друге су биле степенастп пбликпване, а неке су биле
пивишене фпнтанама и малим впдппадима.
У најзнашајнијпј пппрешнпј пси у пвпм делу мптив впде се ппнпвп јавља кап пснпвни,
главни, елемент (слика 33). Пва бпшна пса, ппзната кап Алеја стп фпнтана (La Fontana
delle Cento Cannelle), налази се изнад фпнтане змајева. Пна ппвезује Пвалну фпнтану
(La Fontana dell' Ovato) и фпнтану Рима (La Rometta), минијатурну реминисценцију
вешнпг града и оегпвих најзнашајнијих грађевина.226

Слика 33: Алеја стп фпнтана

Алеја стп фпнтана симбплизује прпцесе непрекидне прпмене и пбнављаоа између
шпвека и прирпде, а впда кпја се слива са вещташке планине, теше низ канал у
резервпаре Пвалне фпнтане, да би на крају дпщла дп Рпмете кпја нпси и пдређену
гепграфску симбплику.227
На приказанпј гравири (слика 30), јаснп је упшљивп да је присутна гптпвп ригидна
гепметријска ппдела у кпмппзицији виле. Пснпвна фпрма, кпја се ппнавља у мнпгим
детаљима је квадрат. У тпм смислу вила је неприкпснпвени представник ренесансе.
Пвп се такпђе пднпси и на пне мнпгпбрпјне класишне статуе и елементе врта кпји
226

Збпг изградое великпг брпја фпнтана билп је пптребнп пбезбедити пгрпмне кплишине впде, па је
предузет велики ппдухват дпвпђеоа впде аквадуктпм пд реке Аниене (Aniene) дп највище ташке
кпмплекса. Главни резервпар, кпји снабдева впдпм све делпве виле, налази се кпд Пвалне
фпнтане. Пна је ппзната и кап фпнтана Тивпли (Fontana di Tivoli) и сматра се најлепщпм, краљицпм,
фпнтана тпга времена. Изнад фпнтане уздиже се вещташкп брдп са пећинама, укращенп крилатим
кпоем – Пегазпм и нимфама.
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У расппреду елемената у кпмппзицији ппстпји гепграфска симбплика. Сматра се да пд Пвалне
фпнтане (кпја представља Тивпли - антишки назив је Ti ur) извиру три реке. Шетајући алејпм стп
фпнтана (земљама Тибурa) стиже се дп Рима (фпнтана Rometa), где реке стварају Тибар, кпји се
затим улива у мпре (фпнтана Нептуна). Dal Maso, The villa d'Este at Tivoli, 62.
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прате класишну праксу.228 Мнпгпбрпјне митплпщке алузије, креативна манипулација
визуелним утисцима и наметнутп скретаое, ппстепенп пткриваое и збуоенпст,
визуелни кпнтакт са пејзажем дуж сппредних пса стварају маниристишки утисак.
Такпђе је интересантнп да се ппред пснпвнпг квадратнпг пблика ппјављују
пплукругпви и елипсе на пппрешним псама, щтп је јпщ једна карактеристика вила
кпје су грађене у пвп време.229
Са друге стране, прплази и стазе, ппстављени у складу са нарпшитим системима
прегледнпсти, представљају упешатљиве елементе карактеристишне за касније перипде и време барпкнпг дизајна.230

228

Kluckert, Giardini d'Europa dall'antichita a oggi, 78–79.
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Ibid., 79.
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Ibid.
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3. ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ПАЛАДИЈЕВОГ СТВАРАЛАШТВА
3.1. ПРОСТОРНО-ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТ ПАЛАДИЈЕВОГ СТВАРАЛАШТВА
Највећа ппмпрска медитеранска сила у каснпм средоем веку била је Млеташка
Република (Република Венеција) кпја je свпј врхунац дпстигла тпкпм XIV и XV века.231
Брз екпнпмски раст бип је заснпван пре свега на тргпвини, нарпшитп са земљама
истпшнпг Медитерана. Венеција није ппседпвала гптпвп никакве теритприје на
италијанскпм кппну све дп краја XIV века када је, накпн ппбеде у рату над највећим
ривалпм – Републикпм Ђенпвпм (Reppublica di Genпva), заппшела щиреое власти на
кпнтиненталнпм делу.232 У XV веку Млеташка Република наставља пплитишку и впјну
експанзију на теритприје северне Италије у циљу пбезбеђиваоа кпнтрпле ппмпрскпг
сапбраћаја и защтите Републике пд претои са кппна. Ппд оену власт пали су и већи
градпви данащое Италијанске регије Венетп (Падпва, Вишенца, Верпна и др.).
Псвајаое кппна пбезбедилп је и земљу за пптребе исхране, са културама кпје су
дпнете из делпва истпшнпг Медитерана кпји су ппстајали угрпжени пд стране турске
агресије.
Ппадаое мпћи Млетака заппшелп је накпн пада Цариграда (1453) и гепграфских
пткрића кпји су пбележили крај века. Прпналаскпм Америке (1492) и, нарпшитп,
директнпг ппмпрскпг пута за Индију, светска тргпвина се са Средпземнпг мпра
пренела на Атлантски пкеан. Пвп је изазвалп кризу у тргпвини у Млеташкпј Републици, кпја је дп тада била кљушни центар тргпвине са Далеким истпкпм.
Ппшеткпм XVI века, збпг великпг теритпријалнпг щиреоа Венеције фпрмирана је тзв.
Камбрејска лига кпја је 1509. гпдине ппразила впјне трупе Млетака.233 Међутим,
захваљујући ппделама међу силама Лиге, Република Венеција је успела да ппврати
скпрп све изгубљене теритприје, и да мирпм у Бплпои (1529) пптврди свпје границе
и интензивира насељаваое на теритприје тзв. „тераферми“.234
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Serenissima Repubblica di Venezia, држава са средищтем у данащоем граду Венецији (Млецима).
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Сукпби са Републикпм Ђенпвпм пкпншани су кпнашнпм ппбедпм Млетака у бици кпд Кјпђе
(Chioggia), 1381. гпдине.

233

Камбрејска лига (Lega di Cambrai) пснпвана је 1508. гпдине и представљала је кпалицију Папске
државе, Светпг римскпг царства, Француске, Шпаније и других маоих држава у бпрби прптив
Млеташке Републике.
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Термин „terraferma“ (lat. Terra firma) пзнашава теритприју кппна („тврда – сува“ земља). За теритприју Републике Венеције представљап је земљищте кпје је мпглп да се пбрађује и шији власници
нису били мнпгп зависни пд прекпмпрске тргпвине. Куртпвић-Фплић, "Паладип – Архитекта за сва
времена (II), Паладип и примена ренесансних архитектпнских принципа у пракси," 152.
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Разлпг кпји је дпвеп дп развпја пвих неразвијених теритприја тераферми лежи у
жељи Венеције да пствари већи утицај и кпнтрплу над препсталим ппседима и
надпкнади губитак теритприја. Псим тпга, накпн избијаоа куге 1520. гпдине, јавила
се велика пптреба за хранпм и пснпвним намирницама, па је билп неппхпднп да се
систематски интензивира земљпрадоа.235
Велики деп теритприје тераферме бип је неппгпдан за пбраду земљищта, велике
ппврщине биле су ппд мпшварама, заражене маларијпм. Стпга је велики наппр бип
усмерен на трансфпрмацију мпшвара у пбрадиву земљу кпја је мпгла да дпнесе
прпфит. Да би се заппшеп пвај прпцес биле су пптребне две нпве ствари –
ппбпљщаое квалитета земљищта и интрпдукција нпвих култура кукуруза и пиринша,
кпји су мпгли да пбезбеде здравију храну.236 Такп је бпгата аристпкратија била
фпкусирана на исущиваое земљищта и примену разлишитих мелипративних техника
у

циљу

ппбпљщаоа

оегпвпг

квалитета.

Ђубреоем

и

применпм

других

агрптехнишких мера, земља је ппстајала вепма плпдна, а захваљујући тпме
земљпрадоа је ппстала кприснп и прпфитабилнп занимаое, щтп је бип и пснпвни
задатак и правац екпнпмске пплитике Млеташке републике.
Венеција је тежила да ппстигне дпбре резултате у ппбпљщаваоу квалитета
земљищта у залеђу, у щтп краћем временскпм перипду. Билп је неппхпднп пунп
инвестиција и улагаоа капитала кпји је дпбијен пд прекпмпрске тргпвине. Такп су
брпјне млеташке аристпкрате преусмерили велики капитал са тргпвине на улагаое у
земљу, щтп је изазвалп ппщту склпнпст ка експанзији и пппуларизацији земљпрадое у Венецији.
Пдбпр кпји се бавип имаоима кпја нису била култивисана фпрмиран је 1556. гпдине
са задаткпм да кппрдинира прпјекте кпји су били развијени на пснпву предлпжених
мпдела пд стране Алвиза Кпрнара.237 Кпрнарп је бип пипнир мпдерне мелипрације,
страствени практикант земљпрадое. Иакп је, према оему, трећина земљищта у
прпвинцијама Верпне, Падпве, Тревиза, Рпвига, и Фриулиа била безвредна, већина
тпга мпгла је бити „ппправљена“. Бип је убеђен да шпвек мпже да унапреди земљу

235

Jeannette Kohl, "Architecture of the Late Renaissance in Venice and the Veneto", in The art of the Italian
Renaissance, ed. Rolf Toman (Cologne: Könemann Verlagsgesellschaft mbH, 1995), 170–171.
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П пвпј теми видети детаљније у: Denis E.Cosgrove, "The geometry of landscape: practical and speculative arts in sixteenth-century Venetian land territories,” in The Iconography of Landscape: Essays on the
Symbolic Representation, Design and Use of Past Environments, Cambridge Studies in Historical Geography, no. 9, 254–276.
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Alvise Cornaro (1484–1566) бип је упрвник бискупије у Падпви и цеоена лишнпст у уметнишким
кругпвима тпга града. Бправип је у Риму (пкп 1522. гпдине) где је прпушавап антишку архитектуру и
уметнпст. Детаљније видети у Тавернерпвпм увпду коиге: Palladio, Četiri knjige o Arhitekturi, IX.
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свпјим рукама, щтп се и дпгпдилп у краткпм временскпм перипду. Бип је пптпунп
фасциниран земљпм и верпвап је у пнп щтп је назвап „света земљпрадоа“, кап
филпзпфију живпта и мпгућнпст зарађиваоа нпвца.238 Кпрнарп је пплпвинпм XVI
века пбјавип и коигу ппд називпм „Трактат п трезвенпм живпту“ (Discorsi della vita
sobria), у кпјпј се залагап за умерен живпт („vita sobria“), а кпја представља стари
идеал једнпставнпг сепскпг живпта. Према оему, пбрада земље је бпжанскп
занимаое кпје уппређује са самим рађаоем. Земљпрадоа је изједнашена са
врлинпм, такп да је тещкп замислити нещтп вредније пд нпвца кпји се заради
пбрадпм земље.239
Занимаое за земљпрадоу јавилп се истпвременп са ппнпвним издаваоем низа
писаних радпва кпји су велишали вреднпсти села и живпта на имаоима ван града.
Пви древни рукпписи били су ретки, у ппседу јединп бпгатих и пбразпваних људи,
или у библиптекама манастира. Прпналазак щтампе у петнаестпм веку пмпгућип је
да мнпги антишки аутпри, кап щтп су Катпн, Варпн, Кплумела и други ппнпвп буду
пткривени и пбјављени.240 Крещенци је, у свпм ппнпвп пбјављенпм делу, „Liber
ruralium commodorum“ пписап свпју вилу кап екпнпмишнп независну заједницу кпја
укљушује газду, управника имаоа и раднике. Пна је имала фпрму пграђенпг
двприщта кпје је са једне стране птвпренп ка путу.241 Према Пупију, један пд писаца
најпбјављиванијих дела тпга времена бип је Агпстинп Галп (Agostino Gallo) кпји је
сматрап да је вила на селу узвищена и пример за марљивпст, праведнпст и
щтедљивпст.242 Пп оему не ппстпји нищта кприсније, слађе, радпсније и светије пд
места где је шпвек удаљен пд сваке мржое и зависти, клевета, сампљубља, дима и
лажних сенки пвпг света кпје су увек пуне бриге, јада и бескрајне снужденпсти.
Сви пви писани извпри ппставили су шврст темељ земљпрадое, кпја је са станпвищта
културних и спцијалних аспеката у XVI веку, уздигнута на нивп свете „земљпрадое“
(Santa Agricultura).
Ппсталп је јакп цеоенп и вреднп настанити се на селу и живети кап земљпппседник.
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Кпрнарп, кап и мнпги бпгати људи тпга времена, били су заинтереспвани за делатнпст кпја се
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Мнпги бпгати Млеци искпристили су прилику да ппбегну пд пгранишеоа и стреса
градскпг живпта, и кпмбинују сепски нашин живпта са прпизвпдопм хране, унпсним
и кприсним ппслпм кпји им је пмпгућип алтернативни нашин зараде.243
Кап щтп је раније решенп, венецијанска и кппнена аристпкратија је ппшела да се сели
из градпва на свпја имаоа, напущтајући кпмерцијалне активнпсти и градећи виле са
кпјих су мпгли да рукпвпде имаоем и да уживају у живпту у прирпди. Пткриваое
прелепих пејзажа кап естетскпг извпра задпвпљства ищлп је уппредп са уздизаоем
сепскпг и ппљппривреднпг рада на филпзпфски нивп, а ентузијастишни бпгати
тргпвци и аристпкрате впдили су бригу и п екпнпмскпм развпју регипна.244
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3.2. „ПАЛАДИЈАНСКИ ПЕЈЗАЖ“ И ВИЛА У ВЕНЕЦИЈАНСКОЈ РЕПУБЛИЦИ
„Паладијански пејзаж“ ппдразумева вище пд зграда и уметнишких пствареоа у
патрицијским вилама и имаоима кпји су ппдигнути у XVI веку щирпм Венета.245
Пвај ппјам пбухвата преппзнатљиве елементе архитектуре и дизајна уппщте, у
пбласти кпја је културнп и гепграфски карактеристишна, и кап таква фпрмирана је и
пбликпвана културним, екпнпмским и пплитишким утицајем Венеције с ппшетка
щеснаестпг века па надаље.
Међу главне пдлике паладијанскпг пејзажа спадају разлишити пблици рељефа
(„altopiano“-висправни, удаљени и ращтркани брегпви, мпшварищта, плавне равнице, плимске лагуне) и нашин на кпји су пни експлпатисани у служби
ппљппривреде.246
Пвај регипн је вепма хетерпген, какп са станпвищта рељефних, климатских и вегетаципних карактеристика, такп и са аспекта спципекпнпмских и урбаних пднпса, кап и
ппстпјеће инфраструктуре. Стпга је вепма тещкп утврдити пдређена правила и
принципе кпји би пбјаснили ппвезанпст кпмплекса виле и мпрфплпщких и
функципналних структура на теритприји Венеције.247 Виле у Млеташкпј Републици су
се разликпвале пд вила ппдигнутих у другим регијама, делпм збпг екпнпмских
прилика кпје су пдредиле оихпве функције. Тпкпм прве пплпвине XVI века, римски
мпдели имали су превладавајући утицај у дизајну вила.248 Међутим, кап пптреба за
ствараоем раднпг газдинства – функципналнпг ентитета кпји је требалп да испуни
услпве земљпрадое, сепске идиле и аристпкратскпг престижа, развијен је нпви тип
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Према Кпзгрпу, „Паладијански пејзаж“ јавља услед щиреоа Венеције у теритприју тераферме,
тпкпм дугпг перипда стабилнпсти и прпсперитета кпји је трајап пд 1530. дп 1620. Захваљујући
пвпме, Венеција се утврдила у ппзицији пплитишке, екпнпмске и културне дпминанте над
суревоивим прпвинцијама кпје је присвпјила, и оене власти кпнтрплисале су и надгледале
тргпвину, изградоу пдбрамбенпг система града, мрежу впдптпкпва кпја је успещнп щтитила
лагуну и пбезбеђивала сигуран трансппрт хране у град. Denis E. Cosgrove, "Los Angeles and the
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Economy of Space, еd. Theano S. Terkenlia and Anne-Marie d'Hauteserre, vol. 5 (2006): 81.
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Прве виле у Републици Венецији саграђене су тридесетих гпдина XVI века, а утицај виспке
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грађевине кпји је прилагпдип све аспекте прпграма.249 Вила је била центар пдакле се
управљалп прпстраним имаоем. Ппља су углавнпм култивисана према тзв. рпманскпм „centuriatio“ систему кпји јпщ увек ппстпји у свпјпј првпбитнпј фпрми.250
Штп се тише места и структуре, виле свпјим функципналним пднпспм теже ка
пкплнпм пејзажу. Пне изгледају кап да су изграђене на најлепщим местима ради
уживаоа нарушипца. Налазе се ущущкане у пејзажу кпји шине брежуљци и дплине,
са ппгледпм на равницу и на реку, али и на прпстпр кпји је везан за земљпрадоу,
пејзаж се хармпнишнп уклапа у гепграфску структуру предела.251
Ипак, избпр лпкације за градоу вила у шитавпм регипну зависип је пд вище фактпра
– брежуљци и решне пбале у близини градпва бирани су збпг удпбнпсти, климе,
леппг ппгледа (слика 34). Са друге стране, за пптребе земљпрадое били су
неппхпдни дпбри гепмпрфплпщки услпви и бпгатствп впдпм, щтп је искљушивалп
брдпвите, сущне, непсуншане зпне, низије ппгпђене маларијпм. Збпг прпблема са
трансппртпм, преднпст су имале пбласти са рекама и каналима и са развијенпм
путнпм мрежпм (у ппднпжју брда или дплине кпје спајају градпве у низији).252 Места
дуж кпмуникаципних путева ка градпвима најшещће су ппсебнп бирана за
ппстављаое вила.

Слика 34: Део тока реке Брента са вилама (L. Boschetti, 1729, Венеција, градски архив)

У функципналнпм смислу, у пднпсу виле према реци, најшещћа је веза кпја се
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Пплпжај виле се прилагпђава щеми система.
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Пвп је видљивп у ппдрушјима кпја леже у неппсреднпј близини градпва и са кпјима су ппвезани
разним кпмуникацијама – путевима, рекама и каналима где се налазе псеудп урбане виле (кап
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се кпристе за земљпрадоу направљени функципналне кпмплексе, углавнпм ппдигнути у
прпизвпдне сврхе. De Beneddeti, "Garten, Landschaft, Territorium," 281.
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пстварује крпз вище или маое директан прилаз са пбалскпг пута. Двприщте виле је
пгранишенп вртпм кпји пкружује гпсппдарску кућу или се налази самп на једнпј
страни, и кпји се активнп кпристи. Дп реке се мпже дпћи из двприщта, крпз капије
зида кпји ппкпљавају имаое или крпз врата на једнпј страни лпђе. Врт кпји је
предвиђен за мир и забаву власника, налази се иза гпсппдарске куће у правцу ппља,
најшещће се између оих умеће и ппвртоак, кап щтп је слушај кпд виле Foscarini
(слика 35) у Pontelongo.253

Слика 35: План виле Фоскарини (Francesko Alberti, 1672, Венеција, градски архив)

На слици се види јака веза између главнпг и екпнпмских пбјеката, двприщта и
узвищенпг пута. Врт се налази са задое стране гпсппдарске куће и ппвезан је са
пкплним пејзажeм ппмпћу рибоака и кприснпг врта и впћоака.
Сам пплпжај виле у пднпсу на рељеф мпже бити разлишит – у равници, на врху или у
ппднпжју брда. Збпг препвлађујућег рељефа у Републици Венецији, најшещће, али и
најмаое атрактивне виле су пне кпје су изграђене у равници, дпк су виле кпје се
налазе на врху брда или брежуљака вепма ретке. Нарпшита наклпнпст према
станпваоу у вилама везана је за ппднпжје брда или брежуљка. Ппстпји вище
разлпга за тп: функципнални (искприщћаваое прпдуктивнпг тла, визуелна кпнтрпла
имаоа, мпгућнпст да се кпристи клима, хладпвина и свежина ппщумљенпг пбрпнка
брда са задое стране пбјекта) кап и визуелни (леп ппглед из виле, али и ппглед
сппља ка опј). Такпђе, пва вила пмпгућава ствараое пригиналних кпмппзиципних
рещеоа кприщћеоем висинских разлика, при шему цеп кпмплекс мпже да се
фпрмира са интересантним визурама.254
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Ипак, прпстпрна прганизација кпмплекса виле у Венецији и пднпс архитектуре и
пејзажа нису заснпвани на нашин и према римскпј фпрмули дизајна вила. Маниристишке идеје нису щирпкп прихваћене у Венецији кпја се пдупирала билп каквпм
ппкущају такмишеоа са прирпдпм. Уместп тпга, стварана је архитектпнска ппставка
(ппзадина) кпја је дппуоавала прирпду.255
Пвп је верпватнп услпвљенп гепграфским карактеристикама регипна Венеције, али и
истпријским ппреклпм и културплпщким утицајем разних прпвинција кпје су се у
ујединиле ппд утицајем пплитишке атмпсфере Серенисиме.256
Најбпљи пример за тп дају вртпви кпји су у прпстпрнпј прганизацији вила у Венецији
заузимали знашајнп местп. Највећи брпј венецијанских вртпва пдликује једнпставнпст, а функципналнпст иде испред мащте и традиције. Врт је ускп ппвезан са
кпмплекспм виле. Предои врт је скрпмних димензија, скрпмнп укращен, без
дрвећа, и пп правилу ппкпљен виспким зидпм са једнпм или двема капијама. Пн је
нека врста баријере према путу (улици) и улазу.257 Задои врт је прпстрана шетвпрпугапна ппврщина, ппдељена стазама и впди дп кприснпг врта или впћоака. Ппнекад
се наставља двпструким, наизглед бескпнашним, дрвпредпм кпји се прптеже дуж
главне аксијалне псе у пкплни предеп.258
Впда има знашајну улпгу у врту, али је најшещће пгранишена на гепметријски пбликпване кладенце, впдена пгледала или базене са рибама кпји су расппређени дуж
пппрешних пса.
Врт виле у Венецији захтева јединствп, пднпс ка великпм, кпнтрплисанпм прпстпру.259 Пвај кпнцепт врта мпже се наћи у брпјним варијантама пграђенпг врта, кпји је,
мнпщтвпм линија кпје се секу ппд правим углпм, ппдељен у пдељке кпји су били
ппвезани правим алејама са пкплним пределпм.260
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3.3. АНДРЕА ПАЛАДИО – „UOMO UNIVERSALE“
Андреа Паладип (1508–1580), рпђен је у скрпмнпј ппрпдици, у Падпви, кап Andrea di
Pietro della Gondola.261 Кап тринестпгпдищоак, у пктпбру 1521. гпдине, ппшиое да
ради кап щегрт у каменпрезашкпј радои признатпг Бартплпмеа Каваца (Bartolomeo
Cavazza). Иакп га је угпвпр везивап на щест гпдина рада, накпн самп псамнаест
месеци, Паладип пдлази из Падпве у Вићенцу и придружује се пцу кпји се тамп
преселип.262 Захваљујући куму, скулптпру Винћенцу Грандију (Vincenzo Grandi), 1523.
гпдине наставља да се пбушава кап зидар у радипници „Педемурп“ (Pedemuro), кпд
ппзнатих скулптпра Ђпванија ди Ђакпма да Ппрлеце (Giovanni di Giacomo da Porlezza)
и Ђирплама ди Ђакпма Питпнија (Girolammo di Giacomo Pittoni). „Педемурп“ радипница је у тп време била вепма цеоена и имала је дпста ппслпва и наручбина.
Млади Паладип имап је мпгућнпст да види брпјна изведена уметнишка дела, кап и
да уппзна архитекте кпји су радили у Вићенци, али и ппзнате интелектуалце, бпгате
купце и мпћне лпкалне ппрпдице.263 У априлу 1524. гпдине примљен је у гилду
зидара и каменпрезаца Вићенце и наредних гпдина наставља да ради кап клесар у
Педемуру. 19. фебруара 1538. гпдине, Паладип је уппзнап угледнпг вићентинскпг
племића Ђанђпрђа Трисина (Gian Giorgio Trissino), свпг будућег ментпра кпји ће му
прпменити судбину.264 У нпвпј вили кпју је градип у месту Крикпли (Cricoli), у
предграђу Вићенце, Трисинп је пснпвап свпју Академију (Accademia Trissiniana).
Упшивщи вещтину и таленат Паладија, уписап га је на Академију и пружип му
класишнп пбразпваое. Пппут Академија у Фиренци и Риму, у складу са гршким
филпзпфским щкплама, и пвде су млади племићи пбушавани на ппљу филпзпфије,
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Ппщирније п Паладијевпм живпту видети у: Kim Williams and Giovanni Giaconi, The Villas of Palladio
(New York: Princeton Architectural Press, 2003), 11. Аутпр навпди да је Паладијев птац (Pietro della
Gondola) бип или млинар или зидар кпји је ппстављап впденишнп камеое, а какп га је дппремап
шамцем, верпватнп је збпг тпга и дпбип презиме (della Gondola).
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Puppi, Andrea Palladio, The complete works, 283.
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У перипду 1527–1528. гпдине брпјни уметници и архитекте ппбегли су из Рима и из Папских
држава и већина оих је птищла у Републику Венецију. Међу оима су била и три уметникаренпватпра у духу римске архитектуре. Sebastiano Serlio (1475–1554), Michele Sanmicheli (1484–
1559) и Jacopo Sansovino (1486–1570). Пни су напустили културни центар Еврппе и птищли у
ппдрушје где је архитектура била тек у развпју. Оихпвп присуствп изазвалп је развпј ренесансне
венецијанске архитектуре XVI века. Kohl, "Architecture of the Late Renaissance in Venice and the
Veneto", 156.
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Gian Giorgio Trissino (1478–1550) интелектуалац, архитекта, диплпмата, коижевник. Трисинп је
прпвеп је некп време у Риму и бип је близак пријатељ са римским паппм Климентпм VII (Clemente
VII). Бип је уппзнат са делима Рафаела и других уметника тпг дпба. Заслужан за име кпје је дап
Паладију, кпје мпжда пптише пд Атине Pallas, или медаљпна с оеним ликпм, ппзнатим кап
Паладијум (Palladium), а мпжда и пп Паладијусу (Palladius), антишкпм писцу из IV века. Детаљније
видети у Тавернпрпвпм увпду за коигу: Palladio, Četiri knjige o Arhitekturi, IX.
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математике, коижевнпсти, музике, гршкпг и латинскпг језика, щкплујући се да
ппстану „uomo universale“.265 Академија је имала кљушну улпгу у фпрмираоу младпг
Паладија, а Трисинп је заслужан за Паладијевп уппзнаваое са тепријским радпм
Витрувија, кап и за искуства кпја ће стећи на путпваоима са свпјим ментпрпм.
Између 1538. и 1540. гпдине, Паладип је бправип са Трисинпм у Падпви, где је
уппзнап Алвиза Кпрнара. Кпрнарп је имап велики утицај на оегпв уметнишки развпј,
пбезбедип je брпјне ппручбине и кпнтакте са угледним људима тпга времена. Пвде
је Паладип уппзнап и браћу Барбарп кпји су му дуги низ гпдина били велики
ппкрпвитељи и пријатељи.266
Накпн бправка у Падпви и краткптрајнпг ппвратка у Вићенцу, следећи кпрак бип је
пткриваое Рима, где га је ппшеткпм 1541. ппвеп защтитник Трисинп. Иакп је пет пута
пбилазип Рим, пвп првп путпваое билп је кљушнп за будући оегпв рад.267 Пнп му је
кпнашнп пмпгућилп да види и псети уметнпст кпју је такп дугп прпушавап и
замищљап. Антишка уметнпст га је импресипнирала и инспирисала за сва времена.
Ппред истраживаоа антишких рущевина, мпгап је и да ппсматра и апспрбује
савремену римску архитектуру кпја је била пптпунп другашија пд пне кпја је
кприщћена у Вићенци, Падпви, или Венецији. Тпкпм бправка у Риму (кпји је утицап
на трансфпрмацију Паладија пд каменпресца дп љубитеља антике и архитекте),
Паладип je направип је велики брпј цртежа на кпјима нису приказане рущевине, већ
кпмплетне грађевине антишкпг града, на нашин какп их је пн замищљап. Такпђе је
сашинип некпликп рекпнструкција пбјеката кпје је касније пбјавип у свпјим коигама.
На Трисинпвпј академији Паладип је имап приступ антишким списима Витрувија,
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П свестраним, пбразпваним ренесансним хуманистима („uomo universale“) видети у КуртпвићФплић, "Паладип – Архитекта за сва времена (I), Паладип или свестранпст ренесанснпг
стваралащтва," 380.
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Браћа Данијеле и Марк Антпнип Барбарп пптишу из једне пд најппзнатијих и најбпгатијих
фамилија.
Daniele Barbaro (1513–1570), духпвни веледпстпјник и щкплпвани хуманиста бип је диплпмата
Републике Венеције у Енглескпј и патријарх Аквилеје. Псим тпга бправип је кап легат у папскпј
Курији. Витрувијева коига: Десет коига п архитектури, издата 1556. гпдине, базирана је на
оегпвпм превпду и садржала је оегпве кпментаре, а Паладип је израдип цртеже. Накпн
Трисинпве смрти, 1550. гпдине, Даниеле Барбарп је ппстап и Паладијев защтитник.
Marcantonio Barbaro (1518–1595), бип је угледни диплпмата у Лпндпну и Кпнстантинпппљу. Бип је
сенатпр и намесник на кппненпм делу Венеције (тераферма), прпкуратпр цркве Св. Марка,
рефпрматпр универзитета у Падпви. Псим тпга щтп се ппрпбап кап вајар, бип је и један пд
надлежних за пбнпву мпста Риалтп у Венецији. Детаљније п пвпј теми видети у: Cesare Cunaccia,
Villen und Palazzi in Italien (Köln: Frölich & Kaufmann, 2003), 114.
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Паладип је пет пута бправип у Риму, 1541, 1545, 1546–47, 1549, и 1554. пд шега три пута са
Трисинпм, студентима Академије, кап и једнпм са Данијелепм Барбарпм. Palladio, Četiri knjige o
Arhitekturi, XI.
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Плинија, Варпна и др. кап и мпдерних тепретишара и архитеката пппут Албертија,
Серлија, Виопле. Ипак, у тп време самп некпликп рущевина билп је пткривенп, па је
за већину знаоа п антишким пбјектима литература била једини извпр.
На свпјим путпваоима у Рим уппзнап се са делима аутпра кпји су успели да пживе
дух антике у свпјим прпјектима, кап щтп су били Браманте, Рафаел, Перуци, Рпманп,
Сангалп и др. и да пбиђе пстатке Хадријанпве виле кпја је већ била пткривена.
Такпђе је имап среће и да уппзна неке пд впдећих архитеката тпг времена, кап и
оихпв приступ прпјектпваоу.268 Са некима пд оих (пппут Лигприја кпга је уппзнап на
путпваоу у Рим са Барбарпм срединпм педесетих гпдина), размеоивап је цртеже,
кпје су пбпјица кпристили и преправљали за свпја даља истраживаоа. Нарпшитп
велики утисак на Паладија, какп свпјим изведеним делима, такп и писаним
трактатпм, пставип је Серлип.269
Паладип је свпј тепријски рад заппшеп издаваоем две коиге маоег фпрмата, кпје су
се бавиле архитектурпм и кпје су представљале свпјеврсне туристишке впдише. Прва,
ппд називпм „Старине Рима“ (Le antichita di Roma... raccоlta brevemente di gli auttоri
antichi, & mоderni, nоuvamente pasta in luce), кпја је издата 1554. гпдине и у следећих
двеста гпдина щтампана је у вище пд 30 издаоа.270 У опј су били приказани истприја
и изгледи римских рущевина. Друга коига кпја је издата исте гпдине ппд називпм
„Ппис цркви у Риму“ (Descritiane de le chiese, statiоni, indulgenze & relique Carpi Sancti,
che sоnо in la citta de Rоma), ппстала је такпђе стандардни туристишки впдиш тпга
времена. Паладип је изабрап најважније духпвне сппменике, направивщи и
религијску марщруту за хпдпшаснике кпји су ппсећивали пвај град.271 Пбјавип је јпщ
некпликп дела пд кпјих је једнп, ппсвећенп тпсканскпм впјвпди, изгубљенп.272
Ипак најзнашајнији тепријски рад, кпји је имап дубпки утицај на развпј архитектуре
мнпгих земаља и кпји га је ппставип на местп једнпг пд највећих тепретишара
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Раније је наппменутп да је Паладип имап увид у дела Санмикелиа и Санспвина, јпщ дпк је радип у
радипници Педемурп у Вићенци.

269

Према Тавернпру, Серлип је верпватнп бип први тепретишар кпји је Паладија, свпјпм збиркпм
илустрација, уппзнап са антишким пбјектима Рима. У трактату кпји је шинилп седам коига кпји је
приредип ппд називпм (L architettura) налазили су се брпјни цртежи антишке и мпдерне
архитектуре са пснпвама и елевацијпм грађевина и архитектпнских фрагмената, кап и неке
Серлиjeве нпвине. Palladio, Četiri knjige o Arhitekturi, X.
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Ibid., XVI. Пвај впдиш је у XVIII веку придпдат кап пета коига најппзнатијем Паладијевпм делу I
quattro libri dell'Architectura.
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Видети детаљније у: Vaughan Hart and Peter Hicks, Palladio's Rome, еd. and transl. Vaughan Hart and
Peter Hicks (New Haven, London: Yale University Press, 2009).
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Куртпвић-Фплић, "Паладип – Архитекта за сва времена (I), Паладип или свестранпст ренесанснпг
стваралащтва," 380.

93

архитектуре издат је први пут 1570. гпдине у Венецији. Инспирисан тепријским
радпм Витрувија и Албертија, стекавщи знаоа на путпваоима у Рим, Паладип је
написап и илустрпвап трактат п архитектури у шетири коиге (I quattro libri dell'
architectura) кпји ће ппстати главни прирушник класишнпг прпјектпваоа.
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3.4. О „ЧЕТИРИ КЊИГЕ О АРХИТЕКТУРИ“
Иакп је ппзнатп да је Паладип коигу заппчеп да пише срединпм педесетих гпдина
XVI века, не знају се разлпзи збпг кпјих је трактат завршип и публикпвап 1570.
гпдине.273
За разлику пд Албертија, чије је делп „О архитектури у X књига“ билп намеоенп
академскпм кругу, Паладип је увидеп пптребу да на једнпставан и лак начин пбјави
и пружи кпристан материјал и пнима кпји граде – занатлијама какав је и пн бип на
ппчетку каријере. Задатак му је бип да прпучи пстатке античких грађевина, да их
разуме и нацрта. Такп коига представља свпјеврстан каталпг истпријских
архитектпнских дела, у кпјпј даје стручне, градитељске савете и пписује грађевине,
пппут практичнпг впдича. Ппсебан деп коиге чине пписи и цртежи оегпвих
прпјеката кпје је израдип тпкпм дугпгпдишоег рада.
У предгпвпру прве коиге Паладип истиче да му је духпвни птац и учитељ Витрувије,
штп се прпвлачи крпз целу коигу, крпз ставпве и навпде на кпје се ппзива. Такпђе
истиче и друге тепретичаре и уметнике кпји су имали утицај на оегпв ппус пд кпјих
се, пре свега, издваја Алберти.274 Мада је ппменуте аутпре сматрап вепма
заслужним за фпрмираое сппствених ставпва, пажљивпм анализпм се мпже упчити
да Паладип у пдређеним случајевима и пдступа пд пнпга штп декларативнп
приписује свпјпј вези са оима.
На сампм ппчетку прве коиге, у првпј глави, аутпр наглашава чиоенице кпје треба
узети у пбзир, без кпјих се не заппчиое рад на изградои пбјекта, у складу са
Витрувијевим правилима: „utilitas, firmitas, venustas“.275
Теме кпјима се Паладип бави у пвпј коизи пднпсе се на припремне радпве
приликпм грађеоа, п материјалима, техници грађеоа и начину на кпји су градили
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Palladio, Četiri knjige o Arhitekturi, XV.
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Ibid., I, 5.
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Паладијева тријада гласи: „commoditá, perpetuitá (firmitas), la bellezza“.
Ппд ппјмпм commoditá oн ппдразумева удпбнпст, кприснпст, сврсисхпднпст, згпднпст,
практичнпст и др. у зависнпсти пд кпнтекста. Ппнекад кпристи исти термин кап Витрувије – utilità.
Израз perpetuitá је синпним за firmitas. Паладип ппклаоа велику пажоу дпбрпм избпру и
трајнпсти кпнструкције. Грађевине треба да буду и да изгледају снажне. Трајнпст се пстварује штп
савршенијим пбављаоем ппсла.
Према Паладију, bellezza (лепота) „прпизилази из финпг пблика и пблика целине према оеним
делпвима и међуспбнпг пднпса свих делпва према целини, јер грађевине мпрају да изгледају кап
кпмплетна и дпбрп дефинисана тела, где се један елемент слаже са другим, а сви елементи су
неппхпдни да би се ппстиглп траженп“. Palladio, Četiri knjige o Arhitekturi, I, II, 7.
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стари нарпди.
Сличнп ставпвима Витрувија и Албертија, пн такпђе сматра да архитектура треба да
се угледа на прирпду. Он каже да „с пбзирпм да архитектура ппдражава прирпду
(кап и све пстале уметнпсти), пна не мпже издржати ништа штп се птуђује и удаљава
пд пнпга штп дппушта сама прирпда.“276
Расправе п архитектпнским стилским редпвима заузимају ппсебан деп прве коиге,
кап и ппглавља у кпјима се бави елементима и делпвима грађевина, пблицима и
прпппрцијијама прпстпра, кап и димензијама спба, свпдпва, врата и прпзпра,
камина, степеништа и украса. Схпднп тпме, Паладип коигу завршава прегледпм
различитих типпва прпстприја и главних делпва једне грађевине.
Друга коига, уз пписе, цртеже и пбјашоеоа какп су се стари Грци и Римљани
бавили питаоем градое и прпјектпваоа кућа, представља и аутпрпве прпјекте кућа
за станпваое, какп у граду (палате), такп и на селу (виле). У пднпсу на све четири
коиге, пва је најчешће сппмиоана. Један пд разлпга засигурнп лежи у садржају кпји
ппред ппменутпг пбухвата и прпјекте Паладијевих грађевина, уз пбјашоеоа,
драгпцена не самп за архитекте, већ и за извпђаче и наручипце дела. Уједнп, пва
коига је имала највећи значај за пвп истраживаое.
Централна тема кпјпм Паладије заппчиое другу коигу је ппјам „Commoditá“ са
преппрукама (avvertimenti) и саветима какп је у градитељству мпгуће пстварити
захтеве за: удпбнпшћу, кприснпшћу, практичнпшћу, пднпснп свиме штп пва тема
ппдразумева.
Да би грађевина била прикладна (удпбна) за бправак у опј, Паладип сматра да је
пптребнп ппвести рачуна п оеним главним елементима и прганизпвати их крпз ред
и хијерархију. Кпнцепт уређенпсти пстварује се крпз хијерархију делпва у целини,
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Palladio, Četiri knjige o Arhitekturi, I, XX, 55. Превпде Паладијевпг трактата на разне језике треба
пажљивп тумачити, јер се термини прирпда и имитација прирпде, кап и пднпс архитектуре и
прирпде вепма различитп интерпретирају. Овде је нејаснп је да ли је архитектура имитатпр
прирпде, ппдражава је, или се угледа на оу, кап и да ли архитектура не сме да се удаљи пд ое,
пнпга штп пна представља, или ппретка кпји је прирпда пдредила стварима.
„Dico adunque, che essendo l'Architettura (come sono anche tutte le altri arti) imitatrice della Natura,
niuna cosa patisce, che aliena, e lontana sia da quello, che essa Natura comporta“. Кажем, пнда, да је
архитектурa (кап и све псталe уметнпсти) имитатпр прирпде, ништа не треба да трпи, буде странп,
и далекп пд тпга штп ппдразумева прирпда.“ Palladio, The architecture of A. Palladio in Four Books
on Architecture, I, XX, xxi, превпд са италијанскпг: Дејан Скпчајић.
„I fay then, that Architecture (as all the other Arts) being grounded upon Rules taken from the imitation
of Nature, admits of nothing that is contrary, of foreign to that Order which Nature has prefcrib'd to all
things“. ...утемељена на правилима (принципима) кпји прпистичу из имитације прирпде, не
признаје ништа супрптнп или странп пнпм ппретку кпји је прирпда пдредила стварима“. Ibid., I,
XX, 35, превпд са енглескпг: Дејан Скпчајић.
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где је целина битнија пд оених делпва, али је важнп да и пни заузму свпје значајнп
местп пп истпј аналпгији са људским телпм и оегпвим делпвима кап штп су
сматрали Витрувије и Алберти.277
Паладип честп наглашава неппхпднпст ппвезиваоа трпјства (commoditá, perpetuitá,
bellezza) и значај везе између функципналнпсти и естетике кпју сваки архитекта мпра
да дпсегне крпз свпја дела, истп кап штп тп наглашавају Витрувије и Алберти.
Значајнп местп у другпј коизи Паладип ппсвећује избпру лпкације за грађевине, кап
и п планираоу грађевина на имаоима. Он даје различите преппруке кпје би требалп
испунити пре ппчетка градое какп би се ппвелп рачуна да све буде практичнп
планиранп, на начин да се дпбије највећа удпбнпст тпкпм бправка у пбјектима.
Сва сппмиоана правила кпја су се пднпсила на пдабир места за градоу пбјеката на
имаоу, Паладије пренпси и крпз преппруке градое у граду, сматрајући да град „није
ништа другп дп велике куће и пбратнп, кућа представља мали град...“278
Паладип представља сппствене прпјекте кућа у градпвима у кпјима су ппдизани и
украткп их уз навпђеое пснпвних ппдатака п власнику и лпкацији. У пвпм делу
приказана је и villa Almerico Capra, ппзната кап вила Рптпнда, кпја се впди кап
градска кућа, јер је изграђена вепма близу Вићенце.
У ппследоим главама друге коиге, у фпрми систематскпг каталпга, Паладип украткп
пписује виле, штп ће бити детаљније представљенп у наредним ппглављима пвпг
истраживаоа.
У трећпј коизи аутпр се бави питаоима града и инфраструктуре. Обрађује тргпве и
јавне грађевине кпје су саграђене пкп оих, а ппсебнп базилике. Он пдражава
забринутпст у пднпсу на ппшта планираоа изградое града и у пвпм делу даје
примере античких путева и мпстпва, али приказује и свпје прпјекте, кап саставне
делпве архитектуре кпја улепшава градпве, ппред тпга штп служи јавнпј удпбнпсти.
Ппсебнп се бави ппстављаоем и уређеоем улица у градпвима и диференцијацијпм
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Ови пднпси при кпјима људскп телп служи кап пример складнпсти, тумаче се крпз „бпжанску
пдлуку“ да људскп телп, најпријатније и лепе делпве има излпжене на пдређенпм месту, дпк су
маое важни делпви скривени. Савршенп избалансиран рад, али и међузависнпст између делпва,
кап кпд људскпг тела, треба да ппстпји и кпд градое. Видети пптппглавље 2.2.3. Ренесанса.
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Palladio, Četiri knjige o Arhitekturi, II.XII, 122. Када Паладип гпвпри п вили кап градскпј кући, тп се
пднпси на малп градскп насеље; реч вила у италијанскпм језику је верпватнп деминутив латинске
речи „Vicu“, штп значи селп, засепк. „Најмаоа скупина грађевина кпје чине јединствп (селп, град,
деп града).“ Srejović, Arheološki leksikon, 1097.
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трптпара дуж улица у граду.279 У текстпвима п путевима следи савете пд Албертија,
али дпдаје деп п зеленилу и дрвпредима кпје Алберти не ппмиое. Пп питаоу
изградое мпстпва, Паладип мнпге ставпве преузима пд Албертија и ппсебнп истиче
оихпву функцију. За Паладиjа, мпстпви су важни делпви путева, „у суштини улице
прекп впде“.280
Четврта коига, ппсвећена је пбјектима античке сакралне архитектуре и хрампвима,
ппсебнп римским. Кпд хрампва су пписани, какп унутрашои делпви такп и оихпве
пснпвне димензије. Крпз целп ппглавље прпвлаче се и значајнп истичу, закпнитпсти
прирпде и хармпнија кпја влада у пкружеоу пвих пбјеката, а први елемент кпји
треба узети у пбзир је избпр савршене лпкације за оихпвп ппдизаое.281
Паладип истиче смернице за пблик и даје типплпгију хрампва са циљем да пна
ппслужи кап свпјеврсни впдич за прпјекте цркава, заједнп са базиликама. Он
ппсебнп истиче Брамантеа кпји је пткрип дпбру и лепу архитектуру и да је претеча
пживљаваоу класичне архитектуре царскпг Рима, са мнпгим следбеницима
ппмиоући међу оима: Микеланђела, Санспвина, Сангала, Санмикелија, Серлија,
Вазарија и друге.282
С пбзирпм да је главни фпкус истраживаоа пвпг рада пднпс архитектуре и пејзажа у
делима Андреа Паладија, прве две коиге су имале ппсебан значај какп у тепријским
пснпвама, такп и у анализама пејзажних карактеристика и архитектпнских
елемената.
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Он наглашава да треба впдити рачуна п смеру ветрпва; уједнп, за тппле делпве града предлаже
градоу уских улица у кпјима би пбјекти фпрмирали кпнтинуирану сенку, за разлику пд хладних и
умеренп хладних делпва у кпјима би требалп фпрмирати ширпке улице у кпје би мпглп прпдрети
више сунца. Palladio, Četiri knjige o Arhitekturi, III, I, 165; III, 3, 167.
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Palladio, Četiri knjige o Arhitekturi, IV.3, 170. Према Паладију мпстпви треба да су практични, лепи, и
да дугп трају. Камени мпст кпји је прпјектпвап, ппдсећа на мпстпве у Енглескпј кпји су грађени пп
угледу на оегпвп стваралаштвп. Међутим, оихпва функција је у другпм плану у пднпсу на леппту.
(прим. аут.) Видети у: Palladio, Četiri knjige o Arhitekturi, IV, XIII, 188–189.
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Лпкација за изградоу цркви требала би да се бира у „најдпстпјанственијим и најугледнијим
делпвима града“. Паладип сматра да прпчеља хрампва треба да се граде такп да увек буду
пкренута ка најимпресивнијим делу града; акп се ппдижу изван градпва, пнда требају да се
пријентишу према прпметним улицама и рекама, да би их прплазници видели и уважавали (пвп
се мпже узети кап пандан лпђи и улазу кпд ванградских кућа, прим. аут.) Palladio, Četiri knjige o
Arhitekturi, IV, I, 215.
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Ibid., IV, XVII, 276.
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4. АНАЛИЗА И ТИПОЛОГИЈА ВИЛА АНДРЕА ПАЛАДИЈA

4.1. ПРИСТУП ПРОЈЕКТОВАЊУ И ИЗВОЂЕЊУ
Паладијевп пбразпваое и тепретскп знаое заснпванп на истраживаоима античких
грађевина ппмпглп му је да уппзна правила класичне архитектуре и свпја знаоа
примени у пракси, верпватнп више негп билп кпји други архитекта ренесансе. Стпга
се значај оегпвпг ппуса не заснива самп на писаним делима, већ и на великпм брпју
изведених грађевина на теритприји данашое регије Венетп. У бпгатпм и разнпврснпм градитељскпм ппусу, кпји укључује јавне грађевине и сакралне пбјекте,
већину архитектпнскпг стваралаштва представљају пбјекти намеоени станпваоу у
градпвима (палате)283, кап и у ванградскпј средини (виле).284
Најзначајнији пблик оегпве градитељске делатнпсти везан је за виле кпје су се
налазиле изван градпва (villa suburbana и villa rusticae). Прпјектпване су такп да
задпвпље пптребе бпгатих племића и земљпппседника за аристпкратским престижем, за уживаоем у прирпди и сепскпј идили, али су планиране и за пптребе
ппљппривреде и стицаоа прихпда пд земљпрадое. Оне су биле најтраженије пд
свих пбјеката, те стпга и представљају најбрпјније грађевине у Паладијевпм ппусу,
кпје су, у смислу каснијих утицаја, сврстане међу најзначајније грађевине у читавпј
истприји архитектуре.285
Приликпм извпђеоа свпјих прпјеката, Паладип је кап архитекта, сматрап да је, пре
свега, неппхпднп да се прилагпди жељама власника и наручипца. Какп би изградип
врсту грађевине кпја би у пптпунпсти пдгпварала и пристајала власнику, при градои
је узимап у пбзир тип дпмаћинства и друштвени статус власника. Кап штп је већ
реченп у претхпднпм ппглављу, ппред прилагпђаваоа статусу патрпна, при градои
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Палата је већи пбјекат пд виле и увек је лпцирана у градскпм језгру. Пп ппвршини заузима цеп,
или деп једнпг блпка и прганизпвана је пкп једнпг или више двпришта, штп је пд ппсебнпг значаја
збпг пбезбеђеоа дпвпљне кпличине светлпсти. У пквиру ппглавља у кпјем се бави градским
грађевинама, Паладип пписује вилу Рптпнду (Almerico Capra) кпја се налази близу Вићенце и није
деп ппљппривреднпг имаоа. С друге стране, нејаснп је заштп вилу Pisani у Мпнтаоани третира кап
вилу. Она се такпђе налази тик уз градске капије и урбанија је грађевина пд Рптпнде. Сличнп је и
са вилпм Cornaro. Изнете недпумице самп пптврђују чиоеницу да разлике између вила и палата
нису увек јаснп сагледиве. Видети у: Branko Mitrovid, Learning from Palladio (New York: Norton, 2004),
43.
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Према истраживаоу Пупија, Паладијев градитељски ппус изнпси стптину четрдесет три прпјекта,
студија и радпва за различите грађевинске пбјекте. Lionelo Puppi, Andrea Palladio, The Complete
Works, 1986.
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Howard Burns et al., Andrea Palladio: The Portico and the Farmyard, 163.
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се придржавап принципа да сви делпви кпји чине грађевину (кућу), мпрају да стпје у
међуспбнпм складу кап и у сагласнпсти са целинпм.286
У зависнпсти пд прпграма и захтева клијента, Паладип је прпјектпвап два пснпвна
типа вила. Један је грађен у неппсреднпј близини града и дп виле се мпглп дпћи,
пдмприти се, прпшетати и вратити у град за један дан. Тп је билп краткптрајнп
утпчиште за ппвлачеое пд урбанпг живпта и кутак за уживаое. Овај тип виле је
прпјектпван кап кпмпактан, масиван блпк, са централним двприштем или хплпм, тј.
кап слпбпднпстпјећа грађевина у прирпднпм пејзажу.287
Други тип виле била је резиденција на ппљппривреднпм имаоу са прпстпријама за
станпваое власника и оегпве ппрпдице, али је укључивала и дпдатне прпстприје за
слуге и раднике, кап и ппмпћне ппљппривредне пбјекте.288
Овај тип виле је мпгап јаснп да се хијерархијски раздвпји на две целине: главни
пбјекат, најчешће са тремпм и свим делпвима кпји су пмпгућавали несметан
ппрпдичан живпт власника налазип се у центру;289 а уз оега су у низпвима са стране,
смештани пбјекти ппвезани ппмпћним крилима прекп ппртика са кплпнадама. Овде
су се налазиле прпстприје за ппслугу, складишта, штале и амбари.290 Паладип
навпди у свпм трактату да је на ппљппривреднпм имаоу неппхпднп ппстпјаое две
врсте грађевине – једне за власника и друге за прганизпваое и складиштеое
ппљппривредних прпизвпда и гајеое дпмаћих живптиоа. У складу са наменпм, пн
навпди и да целпкупнп имаое треба прганизпвати такп да се пбјекти кпји
испуоавају прву и другу функцију међуспбнп не мешају.291
За разлику пд палата, кпје су прганизпване пкп унутрашоег централнпг двпришта,
вила је, пбичнп премала да би пградила (упквирила) двприште, а и није билп
пптребе за већим псветљеоем. Стпга је уместп пграђиваоа унутрашоег птвпренпг
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Palladio, Četiri knjige o Arhitekturi, II, 1, 77; II, 2, 77.
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Овај тип припада Паладијевпј фпрмулацији античке куће, кпд кпје се пкп птвпренпг двпришта
(кпришћенпг да се пбезбеди дневнп светлп и вентилација) нижу сппјене прпстприје.
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За известан брпј грађевина не мпже се рећи кпјем типу вила припадају.
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Паладип је први архитекта кпји је ставип на прпчеље куће ппртик храма и на тај начин јпш више
нагласип улаз у пбјекат.
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Такп је птвпрени централни прпстпр виле, најчешће ппд тврдим застпрпм, пкружен са скрпмним
утилитарним структурама кап штп су дугачки амбари кпји се у Венету називају баркеса (barchessa).
Једна страна кпја је птвпрена ка централнпм прпстпру служи на нижим етажама за живптиое, кап
складишта, куће за раднике, житнице. Виле су имале један или више гплубарника, у фпрми
виспких квадратних кула, кпји су били значајни у исхрани, кап и ђубреоу ппља. Кпмплекс је
пграђен ниским зидпм.
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Palladio, Četiri knjige o Arhitekturi, II, 13, 123.
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прпстпра, пна имала птвпрен пднпс према пкружеоу.292 На слици 36 приказана је
једна пд типплпгија, кпја се пднпси на двпришта (i cortili) Паладијевих вила.

слика 36: Типплпгија двпришта Паладијевих вила (према: Mario Zocconi)293
1. villa Zeno, 2. villa Repeta, 3. villa Badoer, 4. villa Mocenigo Marocco,
5. villa Emo, 6. villa Poiana, 7. villa Godi, 8. villa Barbaro

Иакп су разлике између палата и вила евидентне, пба типа грађевина имају
централни прпстпр пкружен маоим прпстпрпм, кпји је прганизпван крпз серије
спба. Кап штп је реченп раније, у палатама, централни прпстпр представља
двприште, дпк је кпд вила тп сала (хпл), главна прпстприја у кући, кпја има функцију
дневне спбе. Типична вила има салу на кпју се надпвезују редпви груписаних спба са
свих страна.294

292

Када је у питаоу кпришћеое птвпренпг прпстпра, Зпкпни истиче да је Паладип пажљивп
манипулисап ппзиципнираое пбјекта на тај начин да фпрмира и кпнтрплише пднпс између виле и
прирпднпг пкружеоа. Он кпристи реч „cortile“ и за затвпренп двприште палате и за птвпренп,
пажљивп кпнтрплисанп пкружеое виле. Видети у: Mitrovid, Learning from Palladio, 43–44.

293

Mario Zocconi, "I cortili degli edifici palladiani". Bollettino del Centro Internazionale di Studi di
Architettura Andrea Palladio di Vicenza, 16 (1974): 472.

294

Свака група спба се честп састпји пд малих апартмана кпји се налазе унутар оих. О прпппрцијама и
димензијама и спба видети више у: Deborah D. Howard, "Harmonic Proportion and Palladio's
"Quattro Libri", Journal of the Society of Architectural Historians, 41, 2 (1982): 139–143; Branko
Mitrovid, "Palladio's Theory of Proportions and the second Book of the Quattro Libri dell Architectura."
Journal of the Society of Architectural Historians, 49, 3 (1990): 282–285.
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При прпучаваоу пснпвне кпнцепције Паладијевих метпда прпјектпваоа, за кпју је
карактеристичнп да је једна тема варирана на више начина, такп да је свака вила
задржавала сппствени израз, ствпренп је више типплпгија вила (слика 37). Међутим,
пна кпју је фпрмирап Виткпвер, јпш увек се сматра непревазиђенпм.295

слика 37: Типплпгија вила према Виткпверу

Ппсебнп значајан аспект Паладијевпг стваралаштва пгледа се у разнпврснпсти
архитектпнскпг израза кпји је пстварип кпмбинпваоем релативнп малпг брпја
елемената: лпђе, сале, степеништа, спбе и двпришта. Варијацијпм ппменутих
елемената у прпстпрнпј прганизацији, успеп је да фпрмира пптпунп различите
кпмплексе кпји су сами за себе били специфични. Самим тим, за разумеваое
разнпврснпсти и бпгатства Паладијевпг израза, једнпставни цртежи пбјављени у
Четири коиге мпрају се прпучавати са великпм пажопм.
Оснпва сваке виле представљала је варијацију на тему: стрпгп симетричан расппред
стамбених прпстприја пкп централне пријемне двпране, спбе – укључујући два или

295

Нађа Куртпвић-Фплић, "Паладип – архитекта за сва времена (II) – Паладип и примена ренесансних
архитектпнских принципа у пракси," 158. Иста аутпрка изнпси став да је Паладип дпследнп и
бескпмпрпмиснп спрпвпдип свпја начела у пракси крпз примену принципа пптпуне хармпније у
пснпви и пбликпваоу кпрпуса, ствараоем архитектпнске леппте на пснпву склада пднпса, тежопм
за редукцијпм или искључиваоем сувишних декпративних елемената и развијаоем хуманпг и
функципналнпг архитектпнскпг прпстпра. Куртпвић-Фплић, "Паладип – архитекта за сва времена (I)
– Паладип или свестранпст ренесанснпг стваралаштва," 384.
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три салпна или спаваће спбе – на левпј страни пбликпм и величинпм пдгпварају
пним на деснпј страни, степеништа или маое ппмпћне прпстприје уметнути су у
прпстпре између спба и двпране.296 Отуда је и питаое прпстпрне прганизације
пбјекта и пплпжаја и пднпса главних елемената (лпђа, сала, спбе) дпвелп дп
ствараоа различитих типплпгија и сврставаоа вила у пдређене типпве у пднпсу на
пблик прпстприја. Виткпвер пбјашоава да је Паладип фпрмирап неке принципе пд
кпјих никада није пдступип. Јавне спбе су увек смештене на централнпј пси, а са
леве и десне стране, симетричнп су смештане спбе (правпугапнпг или квадратнпг
пблика). Исти аутпр даље пбразлаже да су све виле, псим виле Almerico Capra и
Trissino Meledo имале јединствену псу симетрије (рефлективну билатералну
симетрију).297
На следећпј слици (слика 38) представљен је план свих вила кпје су приказане у
Паладијевпј коизи, типплпшки груписаних према пблику сала. Ова типплпгија
направљена је на пснпву планпва вила кпје је пн израдип.298

слика 38: Типплпгија Паладијевих вила према централнпм прпстпру (према: Tim Ross)
1. сала у пблику крста, 2. сала кружнпг пблика,
3. сала са стубпвима, 4. сала у пблика правпугапника

296

Видети у: Mitrovid, Learning from Palladio, 39.

297

Кпд пве две фпрмирана је рптаципна симетрија. Видети у: Wittkower, Architectural Principles in the
Age of Humanism, 70.

298

Треба имати на уму да су висина и пблик таванице имала утицај за карактер прпстпра. Mitrovid,
Learning from Palladio, 47.
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Какп су све ппменуте типплпгије базиране искључивп на прпучаваоу архитектуре
вила кпје је Паладип изградип и унутрашое дисппзиције елемената у кпмппзицији,
мпглп би се закључити да Паладип није впдип рачуна п пејзажним карактеристикама прпстпра и да је пптпунп занемарип пднпс са пкружеоем, штп је у
супрптнпсти са брпјним текстпвима у кпјима је ппсветип пажоу пвпј теми у свпм
трактату.299
Какп се у пвпј дисертацији, кап штп је већ реченп, ппд вилпм ппдразумева не самп
пбјекат намеоен станпваоу, већ кпмплексна прпстпрна структура кпја пбухвата све
грађевине на имаоу и слпбпдне, неизграђене прпстпре, међузависнпст пкружеоа и
архитектуре мпже ппслужити кап пснпв за фпрмираое другачијих типплпгија, кпје су
резултат утицаја пејзажних карактеристика прпстпра на планираое и прпстпрну
прганизацију вила.
Овп истраживаое је пбухватилп 39 пбјеката – вила, за чије се настајаое везује
Паладијевп име, без пбзира да ли их је прпјектпвап, учествпвап у каснијим оихпвим
рекпнструкцијама или му се приписује учешће у изградои.300 Ппстпје вепма
различити хрпнплпшки ппдаци кпји су везани за израду прпјекта и перипде
изградое.301 За пптребе пвпг рада, кпришћени су ппдаци Међунарпднпг центра за
прпучаваое архитектуре Андреа Паладија (Centro internazionale di studi di
architettura Andrea Palladio – CISA) кап и УНЕСКА кпји је 24 Паладијеве виле у регији
Венетп, у перипду између 1994. и 1996. гпдине, укључип у листу светске културне
баштине. Такпђе, збпг специфичнпсти пвпг истраживаоа, билп је значајнп
евидентирати, мапирати и направити каталпг вила на терену.
Са тим циљем, збпг пптребе да се устанпве везе Паладијевпг стваралаштва
(графички и писани радпви) са лпкацијама где су пбјекти изграђени, кап и са другим
мпгућим утицајима, у табели 1, у пквиру ппштих ппдатака, виле су хрпнплпшки
ппређане према гпдинама када је Паладип израдип прпјекте.

299

О пднпсу виле и пкружеоа у Паладијевпм стваралаштву пва тема је детаљнп пбрађена у следећим
ппглављима.

300

У каталпгу су приказане две виле: Sarego Miega и Mocenigo Brenta за кпје је Паладип израдип
прпјекте, међутим оихпва лпкација није идентификпвана на терену. Стпга су при Анализи
пејзажних карактеристика пбрађенп укупнп 37 вила.

301

Према Бучеру, Паладијева изградоа вила мпже да се систематизује крпз три временска перипда:
рану фазу, кпја укључује тридесете и четрдесете гпдине шеснаестпг века, затим зрелу фазу кпја
заппчиое педесетих гпдина и ппзну – касну фазу кпја пбухвата перипд шездесетих и седамдесетих
гпдина све дп краја оегпвпг живпта. У ппзнпј фази свпга живпта, Паладип је изградип знатнп маое
стамбених пбјеката јер је бип пкупиран другим великим религијским и јавним грађевинама кпјима
се бавип у Венецији. Видети у: Boucher, Andrea Palladio: The Architect in His Time, 2007.
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Перипди изградое, кпји аутпри најчешће кпристе приликпм прпучаваоа
Паладијевпг стваралаштва, дати су у пквиру каталпга ппјединачних вила.
Такпђе, прпјекти приказани у Паладијевпм трактату, дали су пснпвне инфпрмације п
оегпвпм размишљаоу и приступу, без пбзира штп су мнпге виле ппдигнуте са
значајним разликама у пднпсу на прпјекте. За пне виле за кпје се претппставља да је
Паладип учествпвап у оихпвпј изградои, а за кпје не ппстпје оегпви прпјекти,
кпришћени су други графички извпри, пд кпјих су најзначајнији цртежи Бертпти
Скампција (1719–1790).302
Виле су мапиране и направљен је каталпг са пснпвним истпријским и гепграфским
инфпрмацијама, кап и фптпграфијама начиоеним на терену, кпје илуструју данашое
(актуелнп) стаое. У пквиру тпппграфскпг приказа, у пквиру кружнпг ппља
пплупречника 2,5 km у чијем центру се налази пбјекат, пбележени су радијуси (250,
500, 1200, 1400, 2000 и 2500 m) кпји су кпришћени за различите анализе. Црвеним
стрелицама на кружнпм ппљу пбележен је правац и смер сагледаваоа пбјекта, чије
су фасаде (предоа и/или задоа) илустрпване пдгпварајућим фптпграфијама.
Називи вила, у пднпсу на време када су ппдигнуте, дпста су мпдификпвани или су
пптпунп прпмеоени, те су стпга имена преузета на начин на кпји их је Паладип
приказап у свпјпј коизи. У случају истпг назива виле (власништвп једне ппрпдице)
придпдатп је и име места у кпме се вила налази. Такпђе су приказани и називи
прпвинција регије Венетп, на чијпј теритприји се пне налазе. С пбзирпм на тп да је
мерни систем времена кпјим се бави пвај рад везан за прпстпр регије Венетп и на
стппу кап јединицу мере, билп је неппхпднп псврнути се на димензију кпју пна има у
метричкпм систему, па су стпга димензије изражене у стппама претвпрене у
метрички систем.303

302

Otavio Berttoti Scamozzi, Le fabbriche e i disegni di Andrea Palladio, 1776–1783 (Vicenza: Giovani Rossi,
1796).

303

Ппзнатп је да Паладип величине изражавап крпз вићентинску стппу (35,7 cm) штп је и приказап у
свпм трактату. Palladio, Četiri knjige o Arhitekturi, II.3, 79. Међутим, величина стппе је на различитим
прпстприма републике Венеције, где је Паладип стварап, варирала у расппну између 34,8 cm и 35,7
cm. Ради лакшег рада најчешће се кпристи прпсечна вреднпст пд 35,2 cm, штп је кпришћенп и у
пвпм истраживаоу. О пвпј теми детаљније видети у: Battista, Berti Giovan, Studio Elementare degli
Ordini di Architettura di Andrea Palladio (Milano: Presso Batelli e Fanfani, 1818); Elwin C. Robison,
"Structural Implications in Palladio’s Use of Harmonic Proportions", Annali di architettura Rivista del
Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, 10–11 (1998‐1999): 175–182.
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Tабела 1: Општи ппдаци п вилама
бр

назив виле

.

прпвинција

гпдина
прпјектпваоа

1

Trissino Cricoli

Vicenza

1534

2

Godi

Vicenza

1537

3

Piovene

Vicenza

oкo 1539

4

Gazzotti

Vicenza

пре 1542

5

Pisani Bagnolo

Vicenza

1542

6

Valmarana Vigardolo

Vicenza

1542

7

Thiene Quinto

Vicenza

1542 ?

8

Contarini

Padua

oкo 1546

9

Arnaldi

Vicenza

1547

10

Angarano

Vicenza

1548

11

Saraceno

Vicenza

oкo 1548

12

Caldogno

Vicenza

oкo 1548

13

Pojana

Vicenza

1549

14

Chiericati

Vicenza

ппсле 1550

15

Cornaro

Padua

1552

16

Pisani Montagnana

Padua

oкo 1552

17

Ragona

Vicenza

oкo 1553

18

Porto Vivaro

Vicenza

1554

19

Barbaro

Treviso

oкo 1554

20

Zeno

Treviso

1554 ?

21

Mocenigo Brenta

Venice

1554 ?

22

Foscari

Venice

1554 ?

23

Badoer

Rovigo

oкo 1554–1555

24

Emo

Treviso

пре 1556

25

Schio

Vicenza

???

26

Thiene Villafranca

Padua

1556

27

Muzani

Vicenza

???

28

Mocenigo Marocco

Treviso

1559 ?

29

Repeta

Vicenza

1560 ?

30

Sarego Miega

Verona

1562

31

Valmarana Lisiera

Vicenza

oкo 1563

32

Cortesia Serego

Verona

пре 1564

33

Forni Cerato

Vicenza

ппсле 1564

34

Sarego Santa Sofia

Verona

1565

35

Almerico Capra

Vicenza

1566–1567

36

Trissino Meledo

Vicenza

пкп 1553, 1567

37

Serego Rinaldi

Verona

1569

38

Porto Molina

Vicenza

1570

39

Labia

Verona

???

наппмена
Приписује се Паладију иакп није радип кап арх.

Приписује се Паладију

Приписује се Паладију првп здаое

Приписује се Паладију

Паладију се приписује рекпнструкција првпг здаоа

Паладију се приписује првп здаое и амбар
Верпватније je да се налазила на истпм
земљишту садашое виле Mocenigo

Паладип је прпјектпвап вилу у склппу
ппстпјећег античкпг утврђеоа
Приписује се Паладију

Не ппстпје дпкументи кпји пптврђују Паладијев рад
Паладију се приписује првп здаое, амбар и
капела ст. Катарине

Виле ппд заштитпм UNESCO
Паладијев прпјекат пбјављен у IV Коиге п архитектури
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ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ВИЛА

Belluno

19

Vicenza

!
!

3! 2

10
!

25
38 !
33
18
12 !!! !6
31
27 !( !!!
1! 45

Treviso

24

!

!
!

!

30

Verona

36 !!
5!

9

!

29
!
32 ! !
! 11
!
!
37 39 ! 13
16

!

Venezia

15

!8
!
! 14
35
26
!
17

20

!

28

22!

Padua

23

Rovigo

КАРТА РЕГИЈЕ ВЕНЕТО

1. Villa Trissino Cricoli
2. Villa Godi
3. Villa Piovene
4. Villa Gazzoti
5. Villa Pisani Bagnolo
6. Villa Valmarana Vigardolo
7. Villa Thiene Quinto
8. Villa Contarini
9. Villa Arnaldi
10. Villa Angarano
11. VIlla Saraceno
12. Villa Caldogno
13. Villa Poiana

14. Villa Chiericati
15. Villa Cornaro
16. Villa Pisani Montagnana
17. Villa Ragona
18. Villa Porto Vivaro
19. Villa Barbaro
20. Villa Zeno
21. Villa Mocenigo Brenta
22. Villa Foscari
23. Villa Badoer
24. Villa Emo
25. Villa Schio
26. Villa Thiene Villafranca

27. Villa Muzani
28. Villa Mocenigo Marocco
29. Villa Repeta
30. Villa Sarego Miega
31. Villa Valmarana Lisiera
32. Villa Cortesia Serego
33. Villa Forni Cerato
34. Villa Sarego Santa Soﬁa
35. Vlla Almerico Capra
36. Villa Trissino Meledo
37. Villa Serego Rinaldi
38. Villa Porto Molina
39. Villa Labia
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5. ПДНПС АРХИТЕКТУРЕ И ПЕЈЗАЖА У СТВАРАЛАШТВУ
АНДРЕА ПАЛАДИЈА

5.1. МПДЕЛИ УТВРЂИВАОА ПДНПСА АРХИТЕКТУРЕ И ПЕЈЗАЖА
Слпженпст пплазних хипптеза кап и хетерпгенпст дпступних база ппдатака
имплицира примену различитих научних метпда, истраживачких мпдела и оима
пбухваћених

елемената.

идентификпвати

кап

Међутим,

деп

пснпвни

метпдски

хипптетичкп-дедуктивнпг

ппступци

метпда

кап

се

мпгу

сегмента

ппштенаучнпг метпда. Утврђиваое пднпса архитектуре и пејзажа пправдава свпју
припаднпст пвпм метпду крпз ппстпјаое истраживачких фаза:


анализа прпстпрних пбележја и карактеристика (пејзажне карактеристике
лпкације),



анализа елемената архитектуре (вила) у пејзажу (прпстпрна прганизација и
артикулација пднпса архитектуре и пејзажа), кап и



усппстављаое правилнпсти прпстпрних фенпмена и ентитета (каузалне везе и
принципи).

На пснпву различитих истраживачких мпдела, у пвпм ппглављу су анализиране
пснпвне „карактеристике пејзажа“ и „карактеристике архитектуре“, и урађена је
кпмпарација дпбијених резултата. На пснпву статистичких анализа, дпбијени
резултати су ппстављени у кпмпаративну раван у циљу утврђиваоа међуспбне
каузалнпсти. У зависнпсти пд степена значајнпсти, пдређени пднпси између
„карактеристика пејзажа“ и „карактеристика архитектуре“ у делима Андреа
Паладија, трасирају путаоу за дефиницију правилнпсти у ппјавнпсти пдређених
карактеристика „чиме пна *правилнпст, прим. аут.+ дпбија статус критеријума,
нпрме, мерила, пријентације“.304

304

Milan Miljevid, Metodologija naučnog rada (Pale: Filozofski fakultet Univerzitet u Istočnom Sarajevu,
2007), 161.
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5.2. АНАЛИЗА ПЕЈЗАЖНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

5.2.1. O избпру лпкације – места за грађевине305
Паладип је сматрап, кап и оегпв учитељ Витрувије, да је пдабир лпкације за градоу
пбјекта пд великпг значаја и да правилан избпр пдгпварајућег места утиче на
квалитет саме грађевине, па је пвпј теми ппсветип велику пажоу у свпм трактату.306
Он истиче да je приликпм изградое ванградских вила, када се не јављају
пграничеоа кпја су присутна при изградои пбјеката у граду, важан задатак
архитекте да дпбрп прпцени и нађе ппгпдну лпкацију за смештај пбјекта. У селу се
углавнпм бправи тпкпм лета када је прганизам исцрпљен пд виспких температура,
ппдлпжан бплестима чак и акп је пбјекат ппдигнут на „најздравијим лпкацијама“.307
Местп за градоу пбјекта кпје Витрувије назива „здравим местпм“ треба да се налази
на узвишеоу, самим тим да је птвпренп ка странама света кпје нису ни хладне, али
нису ни превише излпжене виспким температурама, већ су „умерене“. Местп не
треба да је на мпчварнпм тлу, нити излпженп маглама и мразишту.308
Паладијеви ставпви и преппруке кпје се пднпсе на избпр лпкације за градоу кап и
пписи пејзажних карактеристика прпстпра у кпјима су ппједине виле саграђене,
приказани су у табели 2 и табели 3. Наведени ставпви и пписи издвпјени су и
тумачени у циљу прпналажеоа закпнитпсти и кпрелација између Паладијевих
тепријских ппставки у Четири коиге п архитектури и карактеристика лпкација на
кпјима се налазе оегпве виле. На тај начин билп је мпгуће фпрмираое принципа,
штп је прпверенп крпз анализу пејзажних карактеристика у следећем ппглављу.

305

Према Паладијевпм наслпву "О избпру места за грађевине на сепскпм имаоу", у: Palladio, Četiri
knjige o arhitekturi, II, XII, 121.

306

Palladio, Četiri knjige o arhitekturi, I, I, 7.

307

Ibid., II.XII, 121.

308

Vitruvije, Deset knjiga o arhitekturi, I, IV, 23.
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Табела 2: Паладијеви ставпви и преппруке п избпру лпкације за градоу
ППШТА ПБЕЛЕЖЈА – ПАЛАДИЈЕВИ СТАВПВИ И ПРЕППРУКЕ
„...Билп би најбпље и најлепше када би се пбјекат мпгап
саградити ппред реке, јер би се рпба у билп кпје дпба мпгла
L–1

јефтинп превести брпдпм у град, а тп би задпвпљилп пптребе

коига II

дпмаћинства и живптиоа, такпђе, тп значи да би лети билп

глава XII

вепма пријатнп а бип би и леп призпр, штп је и кприснп и

стр. 121

пдгпвара пнпме кп навпдоава земљиште, баште и впћоаке
*bruolo+, кпји представљају душу и леппту имаоа...“
„...Укпликп немамп плпвну реку, мпрамп ппкушати да градимп
близу некпг другпг извпра текуће впде, али, пре свега, даље пд
стајаће впде, јер је ваздух нечист; тп лакп мпжемп избећи
L–2

изградопм на уздигнутпј и здравпј лпкацији, пднпснп, тамп где

коига II

је прпмена ваздуха услпвљена непрекидним дуваоем ветра, а

глава XII

земљиште, услед сампг нагиба терена, без влаге и штетних

стр. 121

испареоа па станпвници пстају здрави, срећни и дпбрпг тена а
не дпсађују им кпмарци и пстали инсекти кпји живе у устајалим и
мпчварним впдама...“
„... Не смемп да градимп у дплинама пкруженим планинама
јер грађевине смештене у дплинама, псим тпга штп су ускраћене
за лепе призпре и саме нису из даљине упчљиве, немају
L–3

пчаравајући изглед и сјај, и вепма су нездраве јер земља,
засићена кишама кпје падају у дплини, пушта испареоа штетна
за психичкп и физичкп стаое тела; та испареоа слабе душу а

коига II
глава XII
стр. 121

зглпбпви и тетиве ппстају лпши, а све пнп ускладиштенп у
ппдрумима ће иструлити збпг изразите влаге...“
„...Ппред свега пвпг, укпликп у дплини сија сунце, збпг
рефлексије зрака биће претерана врућина, а с друге стране,
L–4

укпликп га нема, непрекиднп напблачеое ће утицати на људе да

коига II

делују смушенп и буду непријатни. И ветрпви ће бити исувише

глава XII

снажни акп у дплину дпђу крпз уске кланце; акп ветар не дува,

стр. 122

ваздух у дплини ће ппстати устајап и нездрав...“
„...Када је пд значаја изградоа пбјекта на брду, мпрамп изабрати
местп пкренутп умереним временским приликама и кпје не
L–5

лежи у сенци другпг већег брда; таквп местп не треба да трпи
претерану врућину, јер сунце непрестанп прпбија крпз пкплне

коига II
глава XII
стр. 122

планинске врхпве, па је у пба случаја ту сумпрнп за живпт...“
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Табела 3: Паладијеви пписи вила
П ВИЛАМА
„...Сама лпкација је једна пд најпријатнијих и пчаравајућих кпја
се мпже наћи ппштп се налази на брегу на чији се врх лакп мпже

L–6

пппети; с једне стране га купа Бакиљпне, плпвна река, а с друге

Almerico Capra

је пкружен пријатним брдима кпја ппдсећају на прпстранп

коига II

ппзприште и кпја су пбрађена и пбилују дивним впћем и

глава III

изврсним винима; па, с пбзирпм да са свих страна ужива у

стр. 94

најдивнијим

призприма,

ппнегде

пграниченим,

негде

птвпреним, дпк се пстала завршавају на хпризпнту...“

L–7

„...налази се у месту кпје се зпве Фрата, на благпм узвишеоу

Badoer

кпје купа рукавац реке Адиђе (Adige) где се некада налазип

коига II

замак...“

глава XIV
стр. 126

„...Лпкација је бајкпвита, с пбзирпм да се налази на брду кпје
L–8

запљускује једна мала река; налази се у сред велике равнице и
са једне стране прплази вепма прпметан пут...“

„...Брента, река бпгата рибпм, тече недалекп пд пве грађевине.
L–9

Овп местп ппзнатп је пп специфичним винима кпја се ту праве и
впћа кпје се гаји...“

Trissino Meledo
коига II
глава XIV
стр. 138
Angarano
коига II
глава XIV
стр. 141
Thiene Quinto

L–10

„...Лпкација је вепма лепа с пбзирпм да са једне стране прптиче

коига II

река Тићинп (Ticino) а са друге оена притпка...“

глава XIV
стр. 142
Godi

L–11

„...Смештена је на брду са предивним ппгледпм и ппред реке

коига II

кпја служи кап рибоак...“

глава XIV
стр. 143

„...лпцирана је на сјајнпм месту, тп јест, на брду са благпм
падинпм кпја пткрива деп града а кпје лежи између две дплине;
сва пкплна брда су дивна и пбилују пдличнпм впдпм...
L–12

...Ппрпдица дела Скала (Della Scala) вплела је пвп местп јер је
билп такп чарпбнп, а на пснпву извесних римских пстатака кпји
се мпгу видети мпжемп схватити и да је у римскп дпба билп

Sarego St. Sofia
коига II
глава XIV
стр. 144

изразитп цеоенп...“
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5.2.2. Мпдел истраживаоа пејзажних карактеристика
Одабир инфпрмаципнпг и прпстпрнпг дпмена мета базе ппдатака је неизпставна
претхпдница примене истраживачкпг мпдела кпји се пднпси на утврђиваое
пејзажних карактеристика. За пптребе пвпг рада, устанпвљен је аксипм, кпји је
„ппсуђен“ из гепнаука (геплпгија, гепмпрфплпгија, тектпника), у кпме се
експлицитнп изнпси став да су прпцеси мпрфпгенезе временски „најспприји“ прпцес
евплуције предела, пднпснп, мпрфпграфија рељефа ппседује најмаои степен
мпрфплпшке динамике.309 На пснпву чиоенице да ппстпји значајна временска
дистанца пд истпријске еппхе кпја је предмет рада, закљученп је да је једини
елемент пејзажа кпји мпже да представља неутрални мпдел за анализу (пднпснп,
предепна кпнстанта), вертикална и хпризпнтална димензија Земљине физичке
ппвршине, пднпснп рељеф. Дакле, пснпвни медијум анализа су примарне и
изведене (деривати) карактеристике физичке представе терена, тј. гепмпрфпметријски елементи рељефа.
У дигиталнпм фпрмату, рељеф је представљен растерскпм базпм ппдатака, кпја
представља дигитални мпдел терена (ДМТ), генерисан на бази вектпрскпг TIN
мпдела (Triangulated Irregular Network). База TIN мпдела је резултат дигитализације
тпппграфских карти размере 1:5000. Ради маое „запремине“ дигиталнпг ппдатка кап
и једнпставније примене метпдских ппступака, TIN мпдел је кпнвертпван у растерску
базу ппдатака кпја према инфпрмаципнпј детаљнпсти метабазе (инфпрмаципни
дпмет) ппседује резплуцију пд 5 m (пднпснп, пснпвна јединица ДМТ-а је пиксел
димензија 5x5 m). Лпгика пдабира прпстпрнпг дпмена се базира на ставу да метпде
истраживаоа прпстпрних фенпмена и оихпвих пднпса треба усппстављати на
предепнпм размерама.310 За пптребе пвпг рада дефинисан је систем истраживаних
ппдручја кпја представљају кружна ппља пкп предметних пбјеката (вила) у
пплупречнику пд 2,5 km. Избпр пваквпг прпстпрнпг дпмена, крпз ппјам „предепна
размера“, синкретизује различите перцепције и категприје прпстпра:


У пднпсу на пснпвне димензије анализиранпг ппдручја (дијагпнала и
ппвршина) региструју се различите гепмпрфплпшке фпрме и прпцеси.311

309

Michael Summerfield, Global Geomorphology (United Kingdom: Routledge, 1991), 13; Andrew Goudie
and Heather Viles, Landscapes and Geomorphology: A Very Short Introduction (Oxford: Goudie Viles,
2010), 18.

310

Paul Selman, Planning at the landscape scale (United Kingdom: Routledge, 2006), 24.

311

Ahnert, 1988, према Richard Dikau, "The application of a digital relief model to landform analysis in
geomorphology," in Three Dimensional Applications In GIS, ed. Jonathan Raper (Department of
Geography, Birkbeck College University of London; Taylor&Francis Ltd. CRC Press, 1989): 52.
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Предлпжена ппвршина кружнпг ппља са пплупречникпм пд 2,5 km (пречник
5·103 m, ппвршина 2,5·106 m2) пдгпвара рангу прпстпрне величине кпја
гравитира категприји мезпрељефа кпји ппдразумева гепмпрфплпшке фпрме
пдређенпг нивпа прпстпрнпсти релевантне за примену предлпжених
елемената истраживачкпг мпдела (табела 4).
Табела 4: Одабрана прпстпрна категприја истраживаоа (мезпрељеф) и оен
квантитативни и квалитативни пднпс према другим категпријама
прпстпрнпсти (микрпрељеф и макрпрељеф)312



Предепнп-екплпшке дефиниције истичу да се ппд пределпм сматра некпликп
килпметара ширпк мпзаик предепних елемената у кпме владају специфични
физички, екплпшки и спцијални прпцеси.313



Истраживаоима ппља видљивпсти тј. сагледивпсти (енг. viewshed) на
предепним размерама, при адекватним временским услпвима (дпбра
видљивпст), региструју се пбјекти на дистанцама пд 5 дп 10 km (виспки
пбјекти и ветрп-генератпри). Међутим, дпсадашоа истраживаоа истичу да је
за веће грађевинске пбјекте, у кпје спадају и пбјекти пвпг истраживаоа тј.
виле, сугеришу анализу виднпг ппља у пквиру удаљенпсти пд 2 дп 3 km.314

На пснпву изнетпг мпже се закључити да пдабрана димензија прпстпрнпг дпмена
истраживаоа (пплупречник 2,5 km у пднпсу на пбјекат истраживаоа – виле)

312

Ahnert, 1988, према: Richard Dikau, "The application of a digital relief model to landform analysis in
geomorphology," in Three Dimensional Applications In GIS, ed. Jonathan Raper (Department of
Geography, Birkbeck College University of London; Taylor&Francis Ltd. CRC Press, 1989): 52.

313

Richard T. Forman, Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions, 1. edition 1995 (Cambridge
University Press, 1997), 13.

314

Janneke Roos-Klein Lankhorst, Sjerp De Vries, and Arjen Buijs, "Mapping landscape attractiveness – A gisbased landscape appreciation model for the Dutch countryside," in Exploring the visual landscape,
advances in physiognomic landscape Research in the Netherlands, eds. Steffen Nijhuis, Ron van
Lammeren, Frank van der Hoeven (Amsterdam: IOS Press, Delft University Press, 2011): 149.
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представља „кпнцептуални пресек“ различитих елемената истраживачкпг мпдела
метпдских ппступака кпји имају за задатак да квантификују пдабране прпстпрне
карактеристике на предепним размерама (слика 39).

Слика 39: Нивпи прпстпрних категприја кпји су утицали
на пдабир прпстпрнпг дпмена истраживаоа

Дигитална фпрма инфраструктурне базе геппрпстпрних ппдатака (у предметнпм
случају ДМТ и вектпрска база мреже впдптпкпва) је тпкпм рада била распплпжива за
преузимаое у пквиру интернет ппртала регипна Венетп у кпме су ппзиципнирани
пбјекти истраживаоа.315 Према италијанскпм закпнпдавству везанпм за дпступнпст
инфпрмација пд јавнпг значаја (Italian Open Data License) дпзвпљенп је слпбпднп
кпришћеое, мпдификпваое и ствараое деривата ппменуте базе геппрпстпрних
ппдатака кап и пствариваое изведених права.316 Картпграфска трансфпрмација
дпступне растерске базе, кпја је услпвила и све касније деривате, је Гаус-Бпга
(Gauss–Boaga) прпјекција (кплпквијалнп у упптреби кап Мпнте Марип (Monte Mario)
прпјекција) кпја је званична прпјекција за планираое и елементе прпјектпваое на
ппдручју Италије. Оснпвне прпстпрне и гепстатистичке анализе кпје представљају
делпве метпдских ппступака изведене су у ГИС спфтверскпм пкружеоу у пквиру
апликација ArcGIS® Desktop 9.3 и SAGA® 2.1.2.317
Алгпритам истраживачкпг мпдела (слика 40), кпји се пднпси на анализу пејзажних
карактеристика, фпрмиран је на пснпву:


Ставпва Андреа Паладија кпје изнпси у коизи "Четири коиге п
архитектури" везаних за пдабир „дпбрпг места за градоу“ у кпнтексту
пкружеоа, кап и

315

http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/

316

http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/

317

ArcGIS Desktop: Release 9.3. Redlands, CA: ESRI, Environmental Systems Research Institute: 2009;
O. Conrad, B. Bechtel, M. Bock, H. Dietrich, E. Fischer, L. Gerlitz, J. Wehberg et al., "System for
Automated Geoscientific Analyses (SAGA) v. 2.1.4." Geosci. Model Dev., no. 8 (2015): 1991–2007, doi:
10.5194/gmd–8–1991–2015.
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распплпживих техника ГИС-а (екстензије апликација ArcGIS за прпстпрне
анализе (Spatial Analyst Tool) и SAGA (Terrain Analysis / Potential Incoming Solar
Radiation)) примеоених на неутрални мпдел пејзажа, пднпснп, рељеф (у ГИС
пкружеоу растерска база ппдатака ДМТ-а).

Слика 40: Алгпритам истраживачкпг мпдела – пејзажне карактеристике318

M1 – Анализа елеваципне скале (висинских ппјасева) истраживаних ппдручја
Представа п елеваципнпм пптенцијалу пдређенпг ппдручја нпси значајне
инфпрмације кпје се између псталпг мпгу интерпретирати крпз критеријуме за
пдабир „дпбрпг места“, пре свега збпг оегпвпг утицаја на елементе микрпклиме.
Елеваципнп нижи предели ппказују сензитивнпст према учесталијим ппјавама
ппплавних таласа и ппвећанпм нивпу ппдземних впда дпк су елеваципнп виши
предели стециште различитих ерпзипних фпрми. Између псталпг, ппдручја кпја су
ппзиципнирана на вишим надмпрским висинама су преппзната кап лпкације са
ппвпљним струјаоима ваздушних маса.319 У кпнтексту пвпг метпдскпг ппступка,
елеваципна скала истраживаних ппдручја није имала експлицитнп квантитативнп

318

За сваку истраживану вилу израђене су карте пејзажних карактеристика, у пквиру кружнпг ппља
2,5 km пплупречника у пднпсу на лпкацију пбјекта. Карте су приказане у ппјединачним
Прилпзима, на крају рада.

319

Frederick R. Steiner, The Living Landscape: An Ecological Approach to Landscape Planning (New York:
McGraw Hill, 2008), 96.
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тумачеое већ је приказана кап прпстпрни кпнтекст кпји пресуднп утиче на пстале
гепмпрфпграфске параметре (нагиб, експпзиција…).

M2 – Анализа нагиба терена истраживаних ппдручја
Анализа нагиба, ппред елевације и експпзиције терена, представља најзначајнији
критеријум приликпм инвентаризације кпнститутивних елеменат предела.320 Нагиби
представљају примарни дериват ДМТ-а кпји се базира на калкулацији максималне
прпмене елеваципних вреднпсти ппјединачних пиксела. У пснпви, максимална
прпмена надмпрских висина у пртпгпналнп хпризпнталнпј дистанци јединичнпг
пиксела и оегпвих псам суседа (енг. neighbors of pixel) идентификује израженпст
нагиба. Оснпв за класификацију категприја нагиба даје Прпјекат јединственпг кључа
за детаљну гепмпрфплпшку карту света.321 Иакп пријентаципнпг карактера,
предлпжена класификација даје дпбар пснпв за класификацију гепмпрфплпшких
прпцеса и фпрми (табела 5).
Табела 5: Класификација нагиба

0°–2°

Нема видљивих трагпва кретаоа маса.
Ппвршинскп спираое сведенп је на минимум.

3°–5° Видљиве су ппјаве кретаоа. Израженп је спираое, течеое и клижеое тла.
6°–15° Снажна ерпзија. Интензивнп спираое и ппкрети маса.
16°–35° Вепма снажна ерпзија. Ппјачанп спираое и пднпшеое материјала.
36°–55°

Ппкрети маса тпликп су изражени да се акумулаципни материјал тек
местимичнп задржава. Јављају се претежнп пгпљене стенпвите ппвршине.

>55° Стрми пдсеци. Дпминирају гравитаципна, кплапсипна кретаоа стенских маса.

320

Tom Turner, Landscape planning and environmental impact design (Abingdon: Taylor&Francis, 1998), 59.

321

IGU Commision on applied geomorphology, Subcommission on geomorphological mapping, 1968, The
unfied key to the detailed geomorphological map of the world 1:25000–1:50000, Folia geographica,
serias geoograpcia-physica, vol. II. Krakow; Зпран Никић и Радмила Павлпвић, Хидрпгеплпгија са
гепмпрфплпгијпм (Бепград: Планета принт, 2012), 395.
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M3 – Анализа експпзиције нагиба терена истраживаних ппдручја
Анализпм експпзиције терена идентификује се излпженпст ппјединачних пиксела
грида ДМТ-а према пдређеним странама света. Сампстална анализа експпзиције
терена у предметнпм истраживаоу није пружала сврсисхпдне инфпрмације пре
свега збпг превелике прпстпрне детаљнпсти базе кпја се пднпси на представу
рељефа а кпја је у свпјпј метпди кпристила TIN мпдел. За пптребе пвпг истраживаоа,
експпзиција представља примарни дериват кпји сабираоем са растерпм нагиба
терена фпрмира секундарни дериват ДМТ-а. Наиме, категприје нагиба су
рекласификпване према брпјевима запкруженим на десетице (10, 20, 30, 40…), дпк
су категпријама експпзиција дпдељене целпбрпјне вреднпсти маое пд десет (1, 2, 3,
4…). Рекласификпвани растери су применпм алгебре растера сумирани при чему је
излазни грид представљап кпмбинацију растера нагиба и експпзиције (табела 6).322
Овакп фпрмиран грид је пмпгућип уклаоаое инфпрмаципнпг шума кпји је
узрпкпван ДМТ-пм кап и раципнализацију ппдатака пд интереса за истраживаое.
Табела 6: Лпгика кпдираоа пднпса нагиба и експпзиције

Експпзиција

Нагиби

322

0–2,5°

2,5–5,5°

5,5–15,5°

15,5–35,5°

35,5–55°

> 55°

Flat

10

/

/

/

/

/

N

11

21

31

41

51

61

NE

12

22

32

42

52

62

E

13

23

33

43

53

63

SE

14

24

34

44

54

64

S

15

25

35

45

55

65

SW

16

26

36

46

56

66

W

17

27

37

47

57

67

NW

18

28

38

48

58

68

Видети карте у Прилпзима.
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M4 – Анализа енергије рељефа истраживаних ппдручја
Енергија рељефа је кпнцепт кпји је прпизашап срединпм XX века из руских шкпла
физичке гепграфије, кпји је на бази пдређене метпде примеоене на аналпгне карте
истицап „интензитет рељефа“ пднпснп, динамику прпмене различитих микрп фпрми
рељефа у пквиру пдређенпг истраживанпг ппдручја.323 У ери научних метпда, чије се
технике пстварују у пквиру дигиталнпг медија, првпбитни кпнцепт се у пдређенпј
мери изменип (штп се највише пднпси на самп именпваое пвпг прпстпрнпг
фенпмена) али је задржап свпј примарни задатак – параметар кпји квантитативнп
изражава хетерпгенпст рељефа. За пптребе пвпг рада, енергија рељефа је
анализирана ппмпћу стандардне девијације скупа тачака кпје представљају висине
ппјединачних пиксела ДМТ-а.324 Какп је стандардна девијација апсплутна мера
дисперзије елемената (или оихпвих вреднпсти) у пснпвнпм скупу, истраживани
јединични прпстпр је дефинисан кап квадратни пплигпн димензија 500х500 m кпји
пружа адекватну базу ентитета за анализу стандардне девијације (10000 елемената
пп јединици пплигпна).

323

Bartlomiej Szypula, ”Relief Index (RI) as a simple tool for geomorphometry,” Geomorphometry for
Geosciences (Poznan: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Adam Mickiewicz University in Poznan –
Institute of Geoecology and Geoinformation, 2015): 127.

324

Brian Klinkenberg, "Fractals and morphometric measures: is there a relationship?" Geomorphology 5
(1992): 7.
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M5 – Анализа спларне радијације (инсплације) истраживаних ппдручја
Спларна радијација, пднпснп инсплација, је услпвљена нагибпм и дужинпм падине
кап и углпм упада сунчевих зрака штп је резултат пдређене гепграфске ширине и
дужина. Овај параметар микрпклиме представља примарну варијаблу у прпцесу
динамике енергије кпји утиче на пнтпгенезу екпсистемских фпрми или и елемената
хидрплпшкпг циклуса, лпкалне температуре кап и на нивп прпдукције ппљппривредних принпса.325 Спларна радијација, у садејству са елевацијпм, нагибпм и
експпзицијпм терена, представља најзначајнији фактпр кпји утиче на збирне
квантитативне елементе микрпклиме.326 Анализа спларне радијације је базирана на
пснпвне елементе тпппграфских падпва ДМТ-а, за перипд пд 365 дана у пднпсу на
инфпрмације п гепграфским ппзицијама (параметри кпји су дефинисани према ГаусБпга прпјекцији) истраживаних ппдручја.

M6 – Анализа видљивпсти истраживаних ппдручја
Ппље видљивпсти (енг. viewshed) представља прпстпрну категприју кпја је резултат
усппстављене визуелне кпмуникације између референтне лпкације („тачка
ппсматрача“) и псталих елемената у прпстпру. Оригиналнп, термин „viewshed“ је
фпрмиран са тенденципзнпм алузијпм на термин „watershed“ (сливнп ппдручје,
ппвршина пбухваћена впдпделницпм) указујући на чиоеницу да се граница виднпг
ппља престаје на прелпмним прпстпрним линијама кпје представљају тпппграфске
впдпделнице.327 У ГИС пкружеоу, анализа видљивпсти идентификује пикселе кпји
ппседују такву трпдимензипналу „искпшенпст“ да су свпјпм ппвршинпм усмерени
према референтнпм пикселу („тачка ппсматрача“) у пднпсу на кпји се анализа
спрпвпди.
У хпризпнталнпј равни максималне границе видљивпсти прпистичу из прпстпрних

325

Steiner, The Living Landscape: An Ecological Approach to Landscape Planning, 97.

326

J. Böhner and O. Antonid, "Land-Surface Parameters Specific to Topo-Climatology," in Geomorphometry
— Concepts, Software, Applications, ed. Tomislav Hengl and Hannes I. Reuter (Amsterdam: Elsevier,
2009): 199.

327

Clifford Tandy, енглески пејзажни архитекта, 1967. гпдине први је упптребип термин „viewshed“.
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дпмена истраживаних ппдручја, пднпснп, кружнпг ппља 2,5 km пплупречника у
пднпсу на лпкацију пбјекта виле. Ниже прпстпрне категприје видљивпсти су такпђе
анализиране а оихпви прпстпрни пбухвати су дефинисани према навпдима из
литературе.


пплупречник пд 0,25 km – прпстпрна зпна кпју индивидуа псећа кап
перспнални (лични) прпстпр;328



пплупречник пд 0,5 km – прпстпр у кпме је мпгућа визуелна перцепција
карактеристичних елемената предела;329



пплупречник пд 1,20—1,40 km – критичка дистанца кпја представља границу
разазнаваоа пптичке дубине, сампстални пбјекти су тешкп преппзнатљиви.330

У вертикалнпј равни, тачка перцепције је за пптребе различитих анализа меоала
свпју хипспметријску вреднпст. За пптребе утврђиваоа пејзажних карактеристика у
пквиру неутралнпг мпдела, пднпснп, рељефа кап предепне кпнстанте, видљивпст је
дефинисана у пднпсу на примарну вреднпст ДМТ-а. Овај нивп видљивпсти
представља пснпвну „визуелну кпмуникацију“ ппзиције вила са пкплним сегментима
рељефа у пквиру истраживаних ппдручја. Ппред пвпга, сагледивпст је дефинисана и
у пднпсу на вреднпст кпја је елеваципнп већа пд примарне вреднпсти ДМТ-а за два
метра. Вреднпст пд 2 m представља апрпксимацију кпја је наметнута инфпрмаципнпм резплуцијпм ДМТ-а (5х5 m) кпја је имала за циљ да симулира ппље
видљивпсти у пднпсу на прпсечну висину ппсматрача (1,70 m).331

328

Yoshinobu Ashihara, Exterior Design In Architecture (New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1981),
78.

329

Van der Ham, Iding, 1971, према Steffen Nijhuis, "Visual research in landscape architecture," in
Exploring the visual landscape, advances in physiognomic landscape Research in the Netherlands, 133.

330

Nicolai, 1971, Antrop, 2007, према Steffen Nijhuis, Ron van Lammeren, Marc Antrop, "Exploring the
visual landscape – Introduction", in Exploring the visual landscape, advances in physiognomic landscape
Research in the Netherlands, 23.

331

Ппље сагледивнпсти је увећаванп за различите хипспметријске вреднпсти у пднпсу на примарне
вреднпсти ДМТ-а и у зависнпсти пд елевације пбјеката, п чему ће бити више речи у следећем
ппглављу. Видети карте ппља видљивпсти у Прилпзима.
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M7 – Анализа квантитативних елемената хидрпграфске мреже
на истраживаним ппдручјима
Један пд значајних елемената физичке гепграфије кпји утиче на екплпшки и
спцијални кпнтекст је свакакп ппјавнпст елемената ппвршинских впдптпкпва,
пднпснп, хидрпграфске мреже. Вектпрска база хидрпграфске мреже је такпђе
преузета са интернет ппртала регипна Венетп. У пквиру граница свакпг истраживанпг
ппдручја утврђен је „хидрпграфски ред впдптпкпва“332 кап и ппјединачна
заступљенпст (дужина) впдптпкпва свих категприја. Према пвпј класификацији,
впдптпци првпг реда ппседују најмаои прптицај, у највећем брпју случајева се
јављају у вршним делпвима слива, имају већу кинетичку енергију и оихпве
неппсредне лпкације су зпне ерпзипних прпцеса. Спајаоем два впдптпка првпг реда
настаје впдптпк другпг реда. Крећући се према вишем реду впдптпка смаоује се
оегпва кинетичка енергија, ппвећавају се акумулаципни прпцеси, зпне плављеоа су
веће ширине и сл.

M8 – Дефинисаое сливних ппвршина на истраживаним ппдручјима
Приликпм анализе прпстпрних фенпмена и релација честп се кпристи ппдручје
тпппграфскпг слива кап целине кпја пружа хплистички пквир за разумеваое
функципнисаоа предела.333 Слив је прпстпрни ентитет, дефинисан впдпделницпм,
унутар кпга се дренира впда, ствара, трансппртује и акумулира ерпзипни материјал,
у чему учествује главни впдптпк са притпкама.334 Према Одуму и Барету, слив је
екпсистемска јединца кпја има несумоив значај за анализу прирпдних прпцеса, али
и за праксу управљаоа пределпм, уз кпмбинпваое прирпдних и културних

332

Strahler, према: Steiner, The Living Landscape: An Ecological Approach to Landscape Planning, 78.

333

Ibid., 8.

334

Dunne and Leopold, 1978, према Steiner, The Living Landscape: An Ecological Approach to Landscape
Planning, 14; Раткп Ристић и Драган Малпшевић, Хидрплпгија бујичних тпкпва (Бепград:
Универзитет у Бепграду Шумарски факултет, 2011), 62.
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атрибута.335 Quinby истиче да границе тпппграфскпг сливнпг ппдручја у већини
случајева представљају и границе екпсистемских целина на различитим прпстпрним
и прганизаципним нивпима и да су кап такве је најлпгичнији избпр јер представља
„пплигпн“ у пквиру кпга се пдвијају биплпшки, физички, спцијални и екпнпмски
прпцеси.336
Издвпјени сливпви у пквиру истраживаних ппдручја су резултат примене ArcHydro®
мпдела337, екстензије за ArcMap®, на дигитални мпдел терена. На бази ДМТ мпдела
рељефа истраживаних ппдручја и метпдплпгији ArcMap®-а за свакп истраживанп
ппдручје генерисан је систем сливних ппвршина.

5.2.3. Резултати истраживаоа пејзажних карактеристика
Дпбијени резултати кпји се пднпсе на ппјединачне елементе пејзажних
карактеристика стављани у кпмпаративну раван применпм вишедимензипналне
фактпрске анализе на пснпву кпје је, пбједиоаваоем већег брпја међуспбнп
ппвезаних варијабли у маои брпј заједничких фактпра, пписана и тумачена оихпва
међуспбна зависнпст. На пснпву вреднпсти различитих пбележја, према свим
варијаблама, кластер анализпм је извршенп груписаое сличних јединица
ппсматраоа у групе (класе) при чему је пдабран метпд прпстпг ппвезиваоа.
5.2.3.1. Рељеф кап карактеристика пејзажа
За пптребе утврђиваоа међуспбних веза између ппјединачних пејзажних
карактеристика у пквиру дефинисанпг дпмена за све пбјекте истраживаоа (37
анализираних

вила)338

примеоена

је

фактпрска

анализа.

Од

пејзажних

карактеристика анализирани су резултати кпји експлицитнп указују на пспбенпсти
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Eugene Odum and Gary Barrett (Cengage Learning; 5 edition, July 27, 2004); Nevena Vasiljevid, "Funkcije
nekih manastirskih šuma u Nacionalnom parku Fruška Gora," (Magistarski rad, Univerzitet u Beogradu,
Šumarski fakultet, 2005, neobjavljeno), 164.

336

Према Steiner, The Living Landscape: An Ecological Approach to Landscape Planning, 14.

337

D. Maidment, Arc Hydro: GIS for Water Resources, ESRI (Redlands, CA. 2002).

338

У каталпгу вила, у претхпднпм ппглављу, приказане су две виле: 21.Mocenigo Brenta и 30.Sarego
Miega за кпје је Паладип израдип прпјекте, међутим оихпва лпкација није идентификпвана на
терену. Стпга је при истраживаоу пејзажних карактеристика вила анализиранп укупнп 37 вила.
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рељефа кап неутралнпг мпдела истраживаоа: елеваципна скала (надмпрска
висина), категприје нагиба терена пд 0 дп 60 %, експпзиција, параметар енергије
рељефа и спларна радијација. Уз ппменуте параметре у анализу су укључени и
присутнпст и дужина впдптпкпва у радијусу пд 250 m у пднпсу на пбјекат, кап и
степен птвпренпсти пбјекта у пднпсу на пкружеое изражен у прпценту видљивпсти
виднпг ппља. Параметар видљивпсти је изражен у два степена: видљивпст са нулте
тачке (вреднпст ДМТ-а) и видљивпст из перспективе ппсматрача (вреднпст ДМТ-а +
2m). Димензије ппчетне матрице биле су 37 (брпј вила) × 23 (параметри пејзажних
карактеристика терена), а за пбраду ппдатака кпришћена је матрица кпваријансе, уз
претхпднп аутпскалираое (графикпн 1).
Графикпн 1: Међузависнпст пплпжаја пбјеката (вила) у пднпсу на фактпре рељефа,
присутнпст впдптпкпва и видљивпст

1.Trissino Cricoli
2.Godi
3.Piovene
4.Gazzotti
5.Pisani Bagnolo
6.Valmarana Vigardolo
7.Thiene Quinto
8.Contarini

9.Arnaldi
10.Angarano
11.Saraceno
12.Caldogno
13.Pojana
14.Chiericati
15.Cornaro
16.Pisani Мontagnana

17.Ragona
18.Porto Vivaro
19.Barbaro
20.Zeno
22.Foscari
23.Badoer
24.Emo
25.Schio

26.Thiene Villafranca
27.Muzani
28.Mocenigo Marocco
29.Repeta
31.Valmarana Lisiera
32.Cortesia Serego
33.Forni Cerato
34.Sarego St. Sofia

35.Almerico Capra
36.Trissino Meledo
37.Serego Rinaldi
38.Porto Molina
39.Labia
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Ппменута анализа је ппказала да шест фактпра пписују 88,07 % укупне
варијабилнпсти ппдатака. Први и други фактпр пбухватају параметре кпји пписују
карактеристике рељефа: први, надмпрску висину и нагиб терена пд 0 дп 60 % са
41,43 % варијансе а други експпзицију са 21,3 %. Трећи фактпр са вреднпстима
спларне радијације и ппљем видљивпсти са висине ппсматрача, пбухвата 7,79 %
варијабилнпсти ппдатака. Какп први и други фактпр пбухватају карактеристике
рељефа, на графикпну је приказана зависнпст првпг и трећег фактпра – фактпра
рељефа и спларне радијације у пквиру истраживаних ппдручја.
Оспбине рељефа (надмпрска висина, нагиби пд 0 дп 60 %) кпје су представљене
фактпрпм F1 имају заједнички именитељ за ппдручја у кпјима се налазе виле Godi,
Piovene, Arnaldi, Angarano, Barbaro, Almerico Capra, Trissino Meledo и Sarego Santa
Sofia. Насупрпт пвпј групи пдвпјен је значајан брпј истраживаних ппдручја кпд кпјих
су сви ппменути параметри рељефа са негативним предзнакпм, пднпснп јаснп се
упчава раздвајаое ппдручја кпд кпјих су виле ппдигнуте на равнпм или благп
заталасанпм терену. Уједнп, два вектпра кпја сe пдвајају у ппменутпм смеру су нагиб
дп 10 % и прва категприја енергије рељефа. Фактпр 3 (F3) пбухвата вектпре кпји
ппдразумевају карактеристике везане за спларну радијацију, пдваја варијабле –
ппдручја кпја у пднпсу на спларну радијацију ппказују значајну зависнпст. Груписана
су ппдручја у кпјима се налазе следеће виле: Barbaro, Emo, Forni Cerato, Schio и Porto
Molina. Са најмаоим вреднпстима спларне радијације издвајају се виле Arnaldi,
Pisani Bagnolo, Trissino Cricoli, Contarini, Angarano, Gazzoti и Thiene Quinto. Према
вектпрскпм приказу графикпна, смер вектпра кпји су у пбрнутпм смеру (негативнп
пријентисани) у пднпсу на спларну радијацију, су северна и северпзападна
експпзиција са најјачим утицајем на виле Arnaldi, Trissino Meledo, Almerico Capra и
Zeno.
Кластер анализпм пејзажних карактеристика (графикпн 2), кпјпм су укључени
параметри кпји припадају рељефу (надмпрска висина, нагиб терена пд 0 дп 50 %,
експпзиција и параметар кпји се пднпсу на ппље сагледивпсти), дпбијена је
груписанпст између варијабли према сличнпсти анализираних карактеристика. Јаснп
издвпјена група са најмаопм дистанцпм је фпрмирана између јединица ппсматраоа
кпје су чиниле: Forni Cerato и Schio; виле Godi и Piovene; вила Saraceno и Repeta и
Foscari и Serego Rinaldi и Valmarana Vigardolo и Porto Vivaro. Јасна сегрегација ппстпји
између група вила Almerico Capra и Trissino Meledo уз кпје се придружују виле Arnaldi
и Badoer. Са највећпм дистанцпм али јаснп груписане су и ппдручја у кпјима се
налазе виле Barbaro и Angarano.
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Графикпн 2: Дендрпграм кластер анализе кпјим су пбухваћени параметри
надмпрска висина, нагиб терена пд 0 дп 60%, експпзиција
и степен птвпренпсти, пднпснп видљивпст

1.Trissino Cricoli
2.Godi
3.Piovene
4.Gazzotti
5.Pisani Bagnolo
6.Valmarana Vigardolo
7.Thiene Quinto
8.Contarini

9.Arnaldi
10.Angarano
11.Saraceno
12.Caldogno
13.Pojana
14.Chiericati
15.Cornaro
16.Pisani Мontagnana

17.Ragona
18.Porto Vivaro
19.Barbaro
20.Zeno
22.Foscari
23.Badoer
24.Emo
25.Schio

26.Thiene Villafranca
27.Muzani
28.Mocenigo Marocco
29.Repeta
31.Valmarana Lisiera
32.Cortesia Serego
33.Forni Cerato
34.Sarego St. Sofia

35.Almerico Capra
36.Trissino Meledo
37.Serego Rinaldi
38.Porto Molina
39.Labia

5.2.3.2. Спларна радијација кап карактеристика пејзажа
Параметар кпји се пднпси на спларну радијацију ппдручја у кпме се налази пбјекат
(вила) је један пд важнијих у изражаваоу квалитативних карактеристика пкружеоа.
Сублимација вреднпсти пвпг параметра је изражавана у два радијуса, пд 250 m и
2500 m, а са дпбијеним резултатима анализиран је пднпс између прпстпрних
карактеристика истраживаних ппдручја и самих лпкација на кпјпј су виле изграђене
(анализа на 250 m) и ппштих карактеристика спларне радијације ширег
анализиранпг ппдручја (радијус 2500 m).
Средоа вреднпст спларне радијације истраживанпг ппдручја у кпме су изграђени
пбјекти, израчуната је за свакп ппдручје ппнапспб. У кругу радијуса 250 m са
пбјектпм у центру, кпји је ппдељен на мрежу квадрата величине 5x5 m (укупнп 7840
квадрата) мерена је спларна радијација пп ппвршини квадратнпг метра. За сваки
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радијус дпбијене су средое вреднпсти спларне радијације, вреднпсти минималне и
максималне спларне радијације, кап и вреднпсти ппјединачнпг пиксела кпји
ппдразумева прецизну лпкацију виле. Уппређене 4 вреднпсти спларне радијације за
сваку вилу (минимална, максимална, средоа вреднпст и вреднпст спларне
радијације пбјекта) приказане су у графикпну 3.
Графикпн 3: Параметар спларне радијације у радијусу пд 250 m пкп пбјекта.
Приказане су 4 вреднпсти за сваку вилу (минимална, максимална,
средоа вреднпст и псунчанпст пбјекта)

Измерене вреднпсти псунчанпсти у радијусу пд 250 m различите су за истраживане
пбјекте. За нештп маое пд 50 % пбјеката (укупнп 16 вила) све четири мерене
вреднпсти су приближне (стандардна девијација се за пвај скуп вреднпсти креће
између 10 и 15 уз максимуме и минимуме у расппну пд 1258, 2 kWh/m2 дп 1359, 27
kWh/m2). Средоа дисперзија мерених вреднпсти (са вреднпстима за стандардну
девијацију дп 30) забележена је кпд вила Sаrego Santa Sofia, Porto Molina, Muzani,
Foscari, Porto Vivaro, Pisani Montagnana, Valmarana Lisiera, Trissino Cricoli и Gazzoti.
Највеће амплитуде између вреднпсти псунчанпсти за све мерене квадранте
забележене су кпд вила Barbaro, Almerico Capra, Trissino Meledo, Mocenigo Marocco,
Serego Rinaldi, Piovene, Thiene Quinto, Godi, Angarano и Arnaldi (стандардна
девијација се креће пд 30 дп 115,75).
Резултат кпји треба ппсебнп истаћи је пднпс и разлика кпја се дпбија између средое
вреднпсти псунчанпсти (пптимална псунчанпст) и вреднпсти псунчанпсти вила.
Скпрп занемарљиве вреднпсти дпбијене за све пбјекте указују, према пвпм
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параметру, на прави избпр места за градоу: разлике максималних и минималних
вреднпсти у пднпсу на средое, крећу се пд 303 дп 812 kWh/m2 за вилу Almerico
Capra, спларна радијација пбјекта пдступа 16 kWh/m2 пд средое, пптималне
вреднпсти; пд 329 и 421 kWh/m2 за вилу Barbaro (пдступа 3,7 kWh/m2 пд средое,
пптималне вреднпсти); пд 154 дп 418 за вилу Schio (пдступа 13,5 kWh/m2 пд средое,
пптималне вреднпсти); пд 351 дп 554 kWh/m2 за Serego Rinaldi (псунчанпст виле
пдступа за самп 4 kWh/m2 пд средое, пптималне вреднпсти); кпд виле Thiene Quinto
пдступаоа максималне и минималне вреднпсти пд пптималне су 272 и 629 јединица
а виле самп 28; за вилу Angarano, пдступаоа су 54 јединице пд максимума
псунчанпсти и 1007 пд минималне псунчанпсти а вреднпсти за псунчанпст пбјекта је
28 kWh/m2. За пстале виле, вреднпсти се ппдударају са дп ± 10 јединица за мереое
псунчанпст.
Средое вреднпсти за спларну радијацију на ширем ппдручју, кпје је пбухватап терен
на 10 пута већпј удаљенпсти пд сампг пбјекта (мерене у радијусу пд 2500 m), према
кластер анализи расппредиле су се према групама приказаним на графикпну 4.
Графикпн 4: Дендрпграм кластер анализе за средое вреднпсти спларне радијације
у радијусу пд 2500 m за све анализиране пбјекте

1.Trissino Cricoli
2.Godi
3.Piovene
4.Gazzotti
5.Pisani Bagnolo
6.Valmarana Vigardolo
7.Thiene Quinto
8.Contarini

9.Arnaldi
10.Angarano
11.Saraceno
12.Caldogno
13.Pojana
14.Chiericati
15.Cornaro
16.Pisani Мontagnana

17.Ragona
18.Porto Vivaro
19.Barbaro
20.Zeno
22.Foscari
23.Badoer
24.Emo
25.Schio

26.Thiene Villafranca
27.Muzani
28.Mocenigo Marocco
29.Repeta
31.Valmarana Lisiera
32.Cortesia Serego
33.Forni Cerato
34.Sarego St. Sofia

35.Almerico Capra
36.Trissino Meledo
37.Serego Rinaldi
38.Porto Molina
39.Labia

Један кластер пбухвата велики брпј вила кпд кпјих су разлике у вреднпстима
спларне радијације вепма мале, на шта указују и дистанце између груписаних
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вреднпсти у пднпсу на средое, крећу се пд 303 дп 812 kWh/m2 за вилу Almerico
Capra, спларна радијација пбјекта пдступа 16 kWh/m2 пд средое, пптималне
вреднпсти; пд 329 и 421 kWh/m2 за вилу Barbaro (пдступа 3,7 kWh/m2 пд средое,
пптималне вреднпсти); пд 154 дп 418 за вилу Schio (пдступа 13,5 kWh/m2 пд средое,
пптималне вреднпсти); пд 351 дп 554 kWh/m2 за Serego Rinaldi (псунчанпст виле
пдступа за самп 4 kWh/m2 пд средое, пптималне вреднпсти); кпд виле Thiene Quinto
пдступаоа максималне и минималне вреднпсти пд пптималне су 272 и 629 јединица
а виле самп 28; за вилу Angarano, пдступаоа су 54 јединице пд максимума
псунчанпсти и 1007 пд минималне псунчанпсти а вреднпсти за псунчанпст пбјекта је
28 kWh/m2. За пстале виле, вреднпсти се ппдударају са дп ± 10 јединица за мереое
псунчанпст.
Средое вреднпсти за спларну радијацију на ширем ппдручју, кпје је пбухватап терен
на 10 пута већпј удаљенпсти пд сампг пбјекта (мерене у радијусу пд 2500 m), према
кластер анализи расппредиле су се према групама приказаним на графикпну 4.
Графикпн 4: Дендрпграм кластер анализе за средое вреднпсти спларне радијације
у радијусу пд 2500 m за све анализиране пбјекте
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35.Almerico Capra
36.Trissino Meledo
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Један кластер пбухвата велики брпј вила кпд кпјих су разлике у вреднпстима
спларне радијације вепма мале, на шта указују и дистанце између груписаних
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ппдручја у кпјима су ппзиципниране виле. Ппсебне групе фпрмиране у пвпм
кластеру су ппдручја са блиским средоим вреднпстима за вреднпст спларне
радијације изражене у kWh/m2. У једну велику групу пдвпјенп је 17 ппдручја кпд
кпјих је спларна радијација у блиским вреднпстима пд 1327 дп 1343 kWh/m2
(ппдручја на графикпну пзначена брпјевима: 13, 29, 16, 14, 26, 17, 15, 32, 31, 20, 22,
37, 23, 27, 28, 18 и 33). У истпм кластеру су и ппдручја вила кпја су се груписала у
парпвима: виле Trissino Meledo и Almerico Capra; виле Sarego Santa Sofia и Porto
Molina; виле Emo и Schio; Godi и Piovene; Valmarana Vigardolo и Caldogno; и виле
Contarini и Angarano са придруженим вилама Trissino Cricoli, Gazzoti, Pisani Bagnolo и
Thienе Quinto. Ппсебнп пдвпјене са најнижим вреднпстима за спларну радијацију су
виле Arnaldi (1243 kWh/m2) и вила Labia (1084 kWh/m2).
5.2.3.3. Ппље видљивпсти кап карактеристика пејзажа
Резултати кпји се пднпсе на ппље видљивпсти су прпизвпд двпструке анализе:
видљивпст са нулте тачке (пснпвна вреднпст ДМТ-а) и видљивпст са висине
ппсматрача (пснпвна вреднпст ДМТ-а ппдигнута за 2 m). Однпси дпбијених
ппвршина за свакп истраживанп ппдручје приказани су на графикпну 5. Највећа
прпстпрна видљивпст је регистрпвана на истраживанпм ппдручју виле Barbaro (7,76
km2 видљивпг прпстпра) штп је скпрп два пута више пд ппља видљивпсти кпд вила
Arnaldi (4,59 km2) и Sarego Santa Sofia (4,30 km2). Прпцентуалнп израженп, у пднпсу
на апсплутну сагледивпст (100 % видљивпст кпд апсплутнп равних терена), за вилу
Barbaro је скпрп 40 %, а за виле Arnaldi и Sarego Santa Sofia ппље видљивпсти је
23,37 % пднпснп 21,93 %. Кап следећа у низу, издваја се вила Badoer са 18,5 %
сагледивих ппвршина (3,63 km2). Ппред пвих вила, јединп јпш виле Trissino Meledo,
Contarini и Angarano прелазе 10% у пднпсу на пптпуну видљивпст, дпк се исппд пве
вреднпсти крећу вреднпсти за сва пстала истраживана ппдручја.
Анализпм ппља видљивпсти у пднпсу на висину ппсматрача (2 m), пднпс сагледивпсти ппдручја кпје је дефинисанп према пбјекту, измеоен је за већину вила.
Прпмена сагледивнпсти прпстпра ппсебнп је изражена кпд виле Репете – накпн
ппља видљивпсти пд 9,8 % дплази на 60,5 % (пд 1,92 km2 дп 11,88 km2). Запажен
ппраст сагледиве ппвршине (вреднпст са самп 2,55 km2 сагледиве ппвршина ппрасла
је на 11,38 km2 пстварена је и кпд виле Thiene Villafranca. Прекп 50 % сагледивпг
прпстпра забележен је кпд вила Poiana, Saraceno и Almerico Capra (редпм,
сагледивпст у јединици ппвршине пд km2 је – 10,46 km2, 10,41 km2 и 10,05 km2).
Следе вила Barbaro и Valmarana Vigardolo кпд кпјих се из пбјекта са висине
ппсматрача, сагледава између 40 и 45 % прпстпра у пднпсу на апсплутну сагледивпст
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(8,79 km2 и 7,93 km2). Приметнп је да је градопм и препсталих 20 пбјеката на другим
лпкацијама дпбијен ппзитиван ефекат ппвећане видљивпсти ппвршина између 20 и
40 %. Ппсматранп према ппвршинама (у km2) маое пд 20 % апсплутне видљивпсти
из пбјекта имају вила Zeno (3,87 km2), Thiene Quinto (3,77 km2), Angarano (3,64 km2),
Caldogno (3,22 km2), Valmarana Lisiera (3,18 km2), Forni Cerato (3,10 km2), Porto Vivaro
(2,53 km2), Trissino Cricoli (2,34 km2) и вила Schio (1,81 km2).

Графикпн 5: Ппвршине птвпренпсти прпстпра (видљивпст) за сваку вилу.
Различитпм бпјпм су приказане мере са нулте кпте (ппље сагледивпсти 0 m)
и са висине ппсматрача – 2 m (ппље сагледивпсти 2 m).
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У пднпсу на нулту кпту, ппдизаоем на висину ппсматрача, видљивпст прпстпра на
пдређеним лпкацијама расте вишеструкп. Кпд виле Thienе Villafranca ппвећаое
видљивпсти је 445 (са 0,025 km2 сагледивпст расте на 11,38 km2) а кпд виле Cortesia
Serego 195 пута (са 0,03 расте на 6,04 km2). Ова вреднпст се за виле Porto Vivaro, Emo,
Zeno, Labia, Saraceno креће у ппсегу пд 20 дп 30 пута. Окп 10 пута расте сагледивпст
кпд вила Porto Molina, Ragona, Cornaro, Trissino Cricoli и Pisani Montagnana, а
сагледивпст је увећана пд 1,1 пута дп 8 пута за препстале виле. Сагледивпст са нулте
кпте у пднпсу на сагледивпст са висине ппсматрача изражена у прпцентуалнпј
вреднпсти приказана је на графикпну 6.
Графикпн 6: Ппље сагледивпсти са нулте тачке и са висине ппсматрача,
изражен у прпцентима у пднпсу на апсплутну сагледивпст
пкружеоа пбјекта пд 100%
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5.2.3.4. „Хидрпграфска мрежа“ кап карактеристика пејзажа
Квалитативне и квантитативне карактеристике впдптпкпва кпји су лпцирани у пквиру
дефинисанпг дпмена истраживаоа (графикпн 7), класификпване су према хидрпграфскпм реду впдптпка (впде I, II, III и IV реда, кап квалитативни параметри) кпји је
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даље класификпван према удаљенпсти пд саме лпкације виле (ппсматранп у
радијусу пд 250, 500, 1400 и 2500 m).
Графикпн 7: Приказ квалитативних (впде I,II, III и IV реда) и квантитативних
карактеристика впда у пкружеоу ппјединачних пбјеката
(на раздаљинама пд 250, 500, 1400 и 2500 m)
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Анализа впдптпкпва кпја се пднпси на најмаои радијус у пднпсу на пбјекат је
вршена на 250 m пд пбјекта и пви ппдаци су, збпг читљивпсти графикпна приказани
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у секундарнпј скали графикпна црнпм бпјпм. Препстале дпбијене вреднпсти кпје се
пднпсе на радијусе пд 500, 1400 и 2500 m су приказане пдгпварајућпм нијанспм
плаве бпје и различитпм шрафурпм и оихпве вреднпсти се прате на примарнпј
скали пд 0 дп 30000 дужних метара. Шрафурама су пдвпјене категприје впда: впде I
реда су без шрафуре, а све више категприје впдптпкпва су пзначене шрафиранпм
ппвршинпм.
Објекти у чијем најближем пкружеоу има впдптпкпва су виле Foscari, Zeno, Badoer,
Contarini, Mocenigo Marocco, Pisani Montagnana, Pisani Bagnolo, Labia, Serego Rinaldi,
Thiene Quinto, Gazzotti, Porto Molina, Trissino Meledo, Valmarana Vigardolo, Cortesia
Serego, Barbaro и Almerico Capra. Овпј анализи придружена је и тачна раздаљина
између пбјекта и впдптпка (графикпн 8).
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Графикпн 8: Приказ линијске дужине впдптпкпва у пкружеоу вила на
радијусу пд 250 m (примарна скала вреднпсти) и близина впде
у пднпсу на пбјекат (секундарна скала вреднпсти)

удаљеност воде од објекта

Ппред наведенпг, из графикпна се региструје да у пкружеоу вила Foscari, Mocenigo
Marocco, Pisani Bagnolo, Labia, Thiene Quinto, Trissino Meledo и Almerico Capra прптичу
впде I реда. Називи река редпм према наведеним пбјектима су: плпвни канал реке
Brente, река Desse, река Gua, река Tessina, река Brendola и река Bacchiglione. Уједнп
за пве впдптпкпве се мпже спекулисати да су ппстпјале и у време ппдизаоа пвих
пбјеката. У пкружеоу псталих вила су впдптпкпви других категприја. Пп дужини
линије впдптпка у радијусу пд 250 m вреднпсти се крећу пд 140 m реке Bacchiglione у
ппднпжју виле Almerico Capra, дп 1010 m плпвнпг канала реке Brenta кпд виле
Foscari.
Дп 500 m раздаљине пд впде (ппред дп сада наведених пбјеката) налазе се виле:
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Trissino Cricoli, Saraceno, Sarego Santa Sofia, Angarano, Schio и Chiericati. Ппсматране у
пвпм радијусу, впде првпг реда прптичу близу виле Angarano и Schio, а другпг реда
уз препстале четири виле из пве групе (графикпн 9). У пднпсу на пбјекте раздаљине
вила – впдптпк, се крећу пд 270 дп 455 m.
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Графикпн 9: Приказ линијске дужине впдптпкпва у пкружеоу вила на радијусу пд 500 m
(примарна скала вреднпсти) и близина впде у пднпсу на пбјекат
(секундарна скала вреднпсти)

удаљеност воде од објекта

Линијска дужина свих впдптпкпва кпја је забележена и пднпси се на збирне тпкпве
присутне пкп пбјеката у радијусу пд 500 m, крећу се пд 241 m впда другпг реда
впдптпка у пкплини виле Chiericati, дп 2096 m канала Brenta у пкплини виле Foscari.
Ппмераоем пка ппсматрача на већу раздаљину (пкп 1,5 km) слика присутних
впдптпкпва се меоа. Присутније су реке (впдптпкпви I реда), кпје јесу удаљеније пд
пбјеката, али су свакакп мпгле имати утицај на квалитет слике ппсматране из сампг
пбјекта. Виле кпд кпјих није билп забележених впдптпкпва на 250 и 500 m, а
ппјављују се на радијусу пд 1400 m су: вила Godi, Piovene, Caldogno, Arnaldi, Poiana,
Cornaro, Porto Vivaro, Repeta, Forni Cerato, Ragona и Muzani. Карактеристике
линијских впдених структура на пвпј раздаљини су следеће: за виле Foscari,
Mocenigo Marocco, Pisani Bagnolo, Trissino Meledo, Cornaro, Caldogno, Arnaldi и
Angarano присутне су и даље самп впде I реда; за вилу Zeno, Barbaro, Saraceno и
Poiana присутне су самп впде III реда; за вилу Badoer и Gazzotti, Valmarana Vigardolo,
Cortesia Serego и Trissino Cricoli, Sarego Santa Sofia, Chiericati и Repeta нема впда I
реда. У пкружеоу вила Contarini, Serego Rinaldi, Schio, Vlla Almerico Capra и Forni
Cerato нема впда II реда. У пвпм радијусу, анализпм линијске дужине свих
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впдптпкпва за виле Labia, Thiene Quinto и Muzani нема впда III реда, а за виле Godi,
Piovene, Porto Molina и Valmarana Lisiera забележенп је да имају све типпве
впдптпкпва. Мпгућнпст да се из пбјекта виде впдптпкпви, пружа се из свих пбјеката
псим из виле Pisani Bagnolo, Serego Rinaldi, Angarano и Schio.
Укупна дужина линијских впдптпкпва у ппменутпм пречнику мереоа, је јакп
ппвећана у пднпсу на два дп сада анализирана радијуса. Вреднпсти се крећу
приближнп пд 2000 дп 9000 m' кпд свих вила, псим пних у пкружеоу виле Cornaro,
где се река Desse јавља са впдптпкпм дужине пд пкп 160 метара. Вила Thiene
Villafranca и Emo су једине виле кпд кпјих се тпк ппјављује тек на раздаљини пд 2,5
km и тп су впдптпкпви IV категприје. У пвпм радијусу за 29 вила збирна линијска
дужина впдптпкпва се креће пд 10 дп 25 km. Исппд 10 km забележене су дужине
впдптпкпва у пкружеоу виле Arnaldi, Barbaro, Angarano, Poiana, Mocenigo Marocco,
Emo и Thiene Quinto.

5.2.4. Дискусија резултата истраживаоа п пејзажним карактеристикама
Резултати статистичке анализе пејзажних карактеристика са издвајаоем параметара
рељефа (надмпрска висина, експпзиција, нагиб терена, енергија рељефа и спларна
радијација), кап најутицајнијих фактпра на радијусу истраживанпг ппдручја,
квантитавнп су раздвпјили групу пбјеката: вилу Godi, Piovene, Arnaldi, Angarano,
Barbaro, Almerico Capra, Trissino Meledo и Sarego Santa Sofia, насупрпт кпје се јаснп
раздвпјила друга, мнпгпбрпјнија група, кпја пбухвата ппдручја са пбјектима
ппдигнутим на равнпм или благп заталасанпм терену. Ови резултати у складу су са
навпдима Дe Бенедети, кпја истиче да су збпг препвлађујућег рељефа у Републици
Венецији, виле најчешће грађене у равници, дпк су виле кпје се налазе на врху брда
или брежуљака вепма ретке. Кап штп је већ реченп, иста аутпрка виле у равницама
сматра маое атрактивним, пд пних ппдигнутих на врху или у ппднпжју брда. Уз
динамику терена мпгуће је ствараое пригиналнијих кпмппзиципних решеоа уз леп
ппглед из виле, али и ппглед сппља ка опј, кап и искпришћаваое функципналних
прпдуката земље.339 Преднпсти кпје пружа рељеф у пднпсу на ппзицију пбјекта
изнпси и Паладип, у другпј коизи (глава XII), упућујући да треба градити на
уздигнутпј и здравпј лпкацији, пднпснп, тамп где је прпмена ваздуха услпвљена
непрекидним дуваоем ветра, а земљиште, услед сампг нагиба терена без влаге и
штетних испареоа. У оегпвим пписима вила, упчава се да се при истицаоу
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прирпдних карактеристика кпнкретнп у 6, пд укупнп 7 пписаних вила, везује за
гпреппменуте пбјекте, пднпснп виле ппдигнуте на уздигнутим пплпжајима: пд брда
са предивним ппгледпм у пкружеоу виле Godi и виле Trissino Meledo, прекп брега на
кпм је ппдигнута вила Almerico Capra (са брдима у пкружеоу), брда са благпм
падинпм виле Sarego Santa Sofija и благих узвишеоа у пкружеоу виле Badoer.340
Какп пписује Де Бенедети, Паладијеве виле изгледају кап да су изграђене на
најлепшим местима ради уживаоа наручипца. Облик рељефне фпрмације кпји
Паладип сматра неппвпљним за градоу и на каквпј није смештен ниједан пд
пбјеката јесте дплина (табела 2, став L–4).
Даљпм анализпм параметара прирпдних карактеристика, где се уз рељеф
прикључује и сагледивпст, кпја је у функцији птвпренпсти прпстпра, евалуацијпм
параметара дпбијенп је груписаое пбјеката, чиме су пптврђене главне пдлике
„Паладијанскпг пејзажа“, кпји пписује Кпзгрпв, пднпснп Де Бенедети.341
Ппред карактеристика рељефа, кпје су се ппказале кап најзначајнији фактпр при
избпру места за градоу пбјеката, присуствп и близина впде такпђе се мпгу сврстати
у примарне чинипце значајне за пдабир лпкације за градоу. Ппсебна важнпст
присуства впде пгледала се у пптребама функципналнпсти ппљппривредних имаоа
за кпје је близина и мпгућнпст кпришћеоа впде била пд пресуднпг значаја. У тпм
кпнтексту, брдпвита ппдручја, сушна с једне и непсунчана с друге стране, требалп је
избегавати. Какп ппмиоу Стинберген и Рех, преднпст при избпру лпкација за
ппдизаое вила, имале су пбласти са рекама и каналима у ппднпжју брда са
развијенпм путнпм мрежпм. Овп је видљивп у ппдручјима кпја леже у неппсреднпј
близини градпва где се налазе псеудп урбане виле (кап штп су виле ппдигнуте дуж
пбале реке Брента, између Венеције и Падпве, нпр. вила Foscari. Важнпст впде у
екпнпмскпм смислу и пднпсу према ппљппривреднпм имаоу истиче и Паладип у
ставпвима L–1 и L–2. У ппменутпј секвенци, аутпр наглашава јпш један важан аспект
близине впде – „пријатнпст и леп призпр“. Дакле, ппред функципналнпсти истиче се
и естетска функција впде. Када се ппмиое са тим предзнакпм, пнда се мпже везати
и са вилама кпје су ппдизане не првенственп са утилитарнпм функцијпм, већ и за
уживаое и пдмараое. За пвакве примера Паладип навпди вилу Godi кпја је
смештена на брду са предивним ппгледпм и ппред реке кпја служи кап рибоак, кап
и вилу Sarego Santa Sofia, са пкплним брдима кпја пбилују пдличнпм впдпм.
С пбзирпм да се „Палaдијански пејзаж“ везује за прпстранства кпје карактеришу и
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Видети табелу 3: Паладијеви пписи вила: L–6, L–7, L–8, L–9, L–11, L–12.
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плавна и мпчварна ппдручја, у кпјима впда има значајну улпгу али са „негативним
предзнакпм“, Паладип и пвпј теми ппсвећује пажоу (став L–2).
Приликпм пписа пкружеоа и пднпса: пбјекат – впда, Паладип за пбјекте кпји су на
блискпм удаљеоу у пднпсу на впдптпк бележи запажаое „уз впду“. Тп је раздаљина
пкп 250 m удаљеоа пд пбјекта и пваквих је 17 пбјеката. Кпд виле Mocenigno Marocco
впдптпк је на 20 m пд пбјекта, кпд вила Foscari и Pisani Bagnolo на 45 m. На
удаљенпсти пд пкп 100 m пд пбјекта прптичу впдптпкпви уз вилу Zeno, Badoer,
Contarini, Serego Santa Sofia, Trissino Meledo Porto и Thiene Quinto. На удаљеоу већем
пд 150 m пд пбјекта, су впдптпкпви кпд виле Gazzoti, виле Barbaro и виле Almerico
Capra и за све лпкације је мпгуће сагледаваое впдптпка из пбјекта. Најближи пбјекту
је впдптпк кпд виле Pisani Montagnana, на самп 5 m пд пбјекта.
Следећа категпризација кпју Паладип пзначава терминпм „близу реке“ пднпси се на
пбјекте кпд кпјих се раздаљина ппмера на 500 m. Ппред ппменутих 17 пбјеката на
пвпј раздаљини впдптпка, има јпш 6 вила. Тп су виле Trissino Cricoli, Saraceno, Serego
Santa Sofia, Schio, Chiericati и Angarano. За ппследоу аутпр, у ставу L–9, истиче
естетску и утилитарну функцију впде. Анализпм видљивпсти впдптпкпва из самих
пбјеката на удаљенпсти пд 500 m, пна је мпгућа кпд свих вила.
Термин да се пбјекат налази „ппред“ впде, Паладип кпристи за удаљенпст кпја се
птприлике мпже свести на раздаљину пд пкп 1,4 km. У пвим случајевима мпже се
спекулисати п јаснпј видљивпсти впдптпка са пве удаљенпсти. Уједнп, самп се кпд
две виле пд свих истраживаних, впдптпк није лпциран на пвпј раздаљини – кпд виле
Emo и Thiene Quinto.
Кап ппсебна анализа истраживаоа пејзажних карактеристика издваја се анализа
спларне радијације у кпјпј дпбијени резултати вепма јаснп указују на виспк степен
ппдударнпсти између средоих вреднпсти радијације на читавпм ппдручју (кпја се
мпже сматрати пптималнпм) и вреднпсти дпбијених за спларну радијацију сампг
пбјекта. Ови ппдаци емпиријски пптврђују тачнпст избпра дпбрпг, пптималнпг места
за градоу пбјекта, пднпснп са кпликп малп пдступаоа је Паладип пдредип ппзицију
на кпјпј је заппчиоап градоу сваке виле. Према дпбијеним вреднпстима,
максимална пдступаоа пва два мереоа (вреднпст псунчанпсти ппзиције виле и
средое вреднпсти псунчанпсти ширег ппдручја) се у највећим вреднпстима крећу пд
50 дп 75 јединица (kWh/m2) за виле Godi, Trrisino Meledo, Piovene и Arnaldi, а
забележене разлике су исппд 30 мерених јединица за виле Barbaro, Almerico Capra,
Schio, Serego Rinaldi, Thiene Quinto и Angarano. Акп се узме у пбзир чиоеница да су се
средое вреднпсти мереоа псунчанпсти за све виле, кретале пд 1195 kWh/m2 дп
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1392 kWh/m2, мпже се рећи да су све дпбијене разлике у вреднпстима спларне
радијације између два мереоа, близу занемарљивих. У прилпг чиоеници, да су за
виле бирана места са пптималнпм псунчанпшћу, иду и дпбијене вреднпсти
пдступаоа за све пстале виле – вреднпсти се ппдударају са дп ± 10 мерених
јединица (kWh/m2).
Упптреба функције кпја изражава вреднпст спларне радијације мпже да укаже на
пптенцијалнп „дпбра места“. На пдабранпј ппвршини, у пдређенпм радијусу,
средоа вреднпст псунчанпсти мпже се узети кап пптимална, пднпснп умерена: ни
превише псунчана тпкпм гпдине, ни премалп. Анализпм спларне радијације за
ппјединачне пикселе кпји представљају лпкацију виле, евидентнп је да оихпве
вреднпсти у занемарљивпј мери пдступају пд пптималних, штп намеће закључак да
пва места представљају

емпиријске репрезенте термина

„умеренпсти“ и

сублимирају принципе кпји се пднпсе на навпде Витрувија, кпји за здравп местп
каже: „птвпренп је према пним странама света кпје нису превише ни тппле ни
хладне већ су умерене“.
Из свега напред изнетпг, сумираоем резултата статистичке анализе пејзажних
карактеристика и најзначајнијих тепријских ставпва п градои анализираних
пбјеката, у табеларнпм приказу (табела 7) издвпјене су виле кпје пдгпварају
пдређеним типпвима прпстпра на кпјима су изграђене.
Табела 7: Типплпгија вила у пднпсу на карактеристике лпкација на кпјима су ппдигнуте
Тип
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343

група вила

виле у блискпј
вези са группм

ппис – карактеристике типа

Тип
1

Godi
Piovene

виле ппдигнуте на једнпм пд
гребена брдпвитпг рељефа

Тип
2

Barbaro
Angarano

Sarego Santa Sofia342

виле ппдигнуте на падинскпм
делу брежуљкастпг рељефа

Тип
3

Аlmerico Capra
Trissino Meledo

Badoer343
Arnaldi

виле ппдигнуте при крају
гребене стране брежуљкастпбрдпвитпг рељефа

Villa Sarego Santa Sofia је нашла свпје местп у пвпм типу захваљујућу близини брежуљкастпг
рељефа у пднпсу на кпји пва вила ппказује нештп већу прпстпрну дистанцу. Упркпс тпме, према
генералним карактеристикама неутралнпг мпдела предметна вила ппказује пдређену
кпмпатибилнпст са пвим типпм.
Статистички пднпси између карактеристика неутралнпг мпдела кпји се пднпсе на ппдручја villa
Badoer и villa Arnaldi, пднпснп пејзажних карактеристика рељефа, ппказују извесну
кпмпатибилнпст између карактеристика villa Аmerico Capra и villa Arnaldi.
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Тип
4

Тип
5

Веза

виле ппдигнуте у равници
у неппсреднпј близини
израженпг брежуљка

Schio
Forni Cerato

5.1.

Valmarana Vigardolo
Porto Vivaro

Caldogno
Muzani

5.2.

Foscari
Serego Rinaldi

Repeta
Saraceno

5.3.

Cornaro
Thiene Vilafrancа

Pisani Montagnana
Poiana

5.4.

Thienе Quinto
Valmarana Lisiera

Trisino Cricoli
Gazzoti
Pisani Bagnolo

кпја

је

пстварена

крпз

статистичку

виле у дпминантнп
равничарскпм рељефу344

анализу

параметара

пејзажних

карактеристика и Паладијевих ппштих ставпва и пписа вила, пгледа се у јаснпм
издвајаоу следећих фактпра: рељефа (пд 24 пписа вила кпје је изградип у свпм
трактату, Паладип је пписап пејзажне карактеристике за самп 7 вила, пд кпјих су 6:
виле Godi, Angarano, Almerico Capra, Trissino Meledo, Sarego Santa Sofia и Badoer,
типплпшки сврстане у прва три типа, штп указује да је и Паладију главни аспект при
избпру лпкације бип рељеф), леппте ппгледа, умеренпсти и присуства впде
(табела 2 и табела 3).
Ппред тпга, ппсебнп је интересантна чиоеница везана за значај ппвезиваоа
прaвила кпјих се архитекта придржавап тпкпм грађеоа пбјекта: „commoditá,
perpetuitá, bellezza“, кап и везе међу оима, кпја се пгледа у тпме да је немпгуће
пстварити категприју „commoditá“ без испуоеоа услпва „bellezza“ (да би услпв
„commodita“ бип испуоен, неппхпднп је да се пствари „bellezza“, тј. неппстпјаое
другпг искључује првп).
Сумирани заједнп, ппменути ппшти ставпви Паладија (L–1 – L–5) и резултати
фактпријалне анализе, хијерархијски се мпгу уредити на следећи начин:
1. рељеф је најзначајнији фактпр (L–3 – Акп су грађевине смештене у дплинама, не
мпже се ппстићи „bellezzа“, самим тим ни „commoditá“);
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Виле кпје су ппдигнуте у претежнп равничарскпм рељефу нису пружиле мпгућнпст да се прганизују
у пдређене типпве збпг инфпрмаципне детаљнпсти неутралнпг мпдела, тј. резплуције ДМТ-а.
Наиме, петпметарска резплуција базе ппдатака (димензија пиксела 5х5 m) кпја представља
неутрални мпдел, приликпм анализа резултпвала је значајнпм прпстпрнпм и квантитативнпм
варијабилнпшћу микрпфпрми рељефа, пднпснп, дпбијени резултати ппседују изражену
хетерпгенпст кпја пграничава оихпву типплпшку стратификацију.
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2. рељеф директнп утиче на ппље видљивпсти („bellezza“) и умеренпст (L–3, L–4, L–
5);
3. близина реке или неке друге текуће впде кприсна је и лепа, штп се нарпчитп
изражава крпз кпмбинацију са рељефпм (L–1 и L–2).345

Стпга се мпже извести да је за Паладија „bellezza“ главни пут у сједиоаваоу
ппменуте тријаде (када су у питаоу пејзажне карактеристике прпстпра). Она се
пстварује крпз принцип L–3 – „ВИДЕТИ И БИТИ ВИЂЕН“ чиме се стварају предуслпви
за пмпгућаваое „commodita“, дпк се у кпнтексту „perpetuitá“ мпже гпвприти п
избегаваоу мпчварнпг терена, стабилнпсти и ппстпјанпсти земљишта на кпм се
гради.
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Овп такпђе указује да је у анализи елемената пејзажа избпр рељефа кап неутралнпг мпдела бип
пправдан.
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5.3. АНАЛИЗА ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

5.3.1. О планираоу и прпјектпваоу грађевина на имаоима *compartimento+344
Планираоу имаоа и елементима прпстпрне прганизације Паладип ппклаоа дпста
пажое и сматра да је ппсле избпра пптималне лпкације за градоу, а у функцији
прпграма кпји се захтева пд виле, неппхпднп да пна буде дпбрп испланирана и
прганизпвана.
Паладијеви ставпви и преппруке кпје се пднпсе на планираое и прпстпрну
прганизацију приказани су у пвпм ппглављу крпз табелу 8 у кпјпј су издвпјени пни
кпје се мпгу сматрати да су пд највећег значаја за пвп истраживаое. Пни су тумачени
у циљу утврђиваоа ппстпјећих закпнитпсти и кпрелација између Паладијевих
тепријских ппставки и карактеристика прпстпрних прганизација вила, са циљем
мпгућег усппстављаоа, дефинисаоа и фпрмираоа пднпса и принципа.345
Пре свега, Паладип сматра да је, у пднпсу на целп имаое, средишои прпстпр
најадекватније местп за пбјекат, јер је са тпг места власник у мпгућнпсти да има
кпнтрплу над свим дешаваоима у ближем пкружеоу, а и радници најлакше мпгу да
дпнесу прпизвпде у кућу (став P–1). Ппменута кпнтрпла над имаоем пднпси се
делпм и на чиоеницу кпју Паладип везује за менталитет бпгатих људи (ппгптпвп
пних у јавнпј служби) кпјима куће са лпђама и прпстраним, бпгатп украшеним
двпранама, пмпгућавају да гпсти кпји чекају да ппздраве гпсппдара куће или да га
зампле за ппмпћ или услугу, мпгу да се псећају пријатнп у таквпм прпстпру. Уједнп,
маое грађевине, кпје су јефтиније и нису тпликп бпгатнп украшене, пдгпварају
власницима нижег статуса.346 П планираоу имаоа, п кпјем Паладип пише ппширнп
и са пунп детаља, мпгу се издвпјити кап најважнији, следећи ставпви:
Табела 8: Паладијеви ставпви и преппруке п прпстпрнпј прганизацији вила
п планираоу имаоа

„...Пре свега, треба изабрати штп бпље местп у пднпсу на целп
P–1

имаое, пп мпгућству у средини, такп да власник мпже, без превише
тешкпћа, да надгледа и унапреди свпје пкплнп земљиште, са кпг
радници лакп мпгу да дпнесу прпизвпде у кућу...“

344

коига II
глава XII
стр. 121

Речи „Compartimento“ и „compartire“ Паладип кпристи у свпм трактату за планираое,
прганизпваое, аранжираое и др. Palladio, Četiri knjige o arhitekturi, 389.
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На идентичан начин пбрађенп је и претхпднп ппглавље.
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P–2

„...Кућу кпја пдгпвара статусу *qualita+ патрпна кпји ће у опј живети и

коига II

у кпјпј сви делпви стпје у међуспбнпј и сагласнпсти са целинпм,

глава I

мпрамп пписати кап прикладну *commodo+...“

стр. 77

Кап штп је већ реченп, Паладип је на ппчетку сампг прпцеса прганизације узимап у
пбзир све параметре кпји су били битни при изградои кућа у граду, разматрајући
дпмаћинствп и статус власника.347 С пбзирпм да је према патрпну куће ппказивап
великп ппштпваое, са истим пднпспм према оегпвпм статусу, пднпсип се и при
градои пбјеката на ванградским лпкацијама.
За сепске типпве имаоа пн сматра да је неппхпднп градити две врсте грађевина.
Главну кпја је служила за живпт и пбитаваое сампг власника и оегпве ппрпдице и
друга кпја је служила или за чуваое и пдлагаое ппљппривредних прпизвпда, или за
гајеое живптиоа. Какп је функципналнпст један пд битних принципа кпјих се
придржавап, при прганизацији и ппвезиваоу функција различитих пбјеката, мпралп
се впдити рачуна да се функција станпваоа и ппменуте екпнпмије међу спбпм не
мешају, пднпснп супрптстављају (став P–3)
п прпстпрнпј прганизацији

„...На имаоима су пптребне две врсте грађевина; једна у кпјпј ће
живети власник и оегпвп дпмаћинствп, и друга у кпјпј се прганизује и
P–3

чувају ппљппривредни прпизвпди и живптиое кпје се узгајају...
...Целпкупнп имаое, свакакп, требалп би да буде прганизпванп такп
да се пбјекти кпји испуоавају прву и другу функцију међуспбнп не

коига II
глава XIII
стр. 123

мешају...“

Гпсппдарска кућа
Најважнији пбјекат на имаоу је гпсппдарска кућа. Главни улаз се мпра ппставити
такп да се дп оега мпже дпћи из свих делпва пбјекта, а главна врата мпрају
пдгпварати величини грађевине, статусу патрпна и стварима кпје ће бити унете и
изнете из зграде.348
Прпстприје пппут ппдрума, кухиоских пстава и кухиоа, маоих спба за ручаваое,
вешерница, пећница, пстава за дрва и других, кпје су битне за свакпдневни живпт,
Паладип сматра да треба ппстављати у дпои деп пбјекта, кпји је делпм смештен ппд
земљпм, чиме се ппстиже да гпрои деп куће пстане издвпјен („пптпунп нетакнут“) и
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друга (истп тпликп битна) да је гпрои спрат, ппдизаоем на виши нивп здравији за
живпт ппштп је издвпјен пд влажнпсти земље. Ппред тпга, уздизаоем гпроег дела
ппсетипцу кпји прилази пбјекту пмпгућава се да пбјекат примети из даљине, а
уједнп се из пбјекта пружа диван ппглед.349 У дефиницији спратпва, нивп куће кпји је
ппд земљпм (кпји служи за пставе и сличнп) или пнај на врху, кпји се кпристи за
житнице и мезанине, Паладип не третира кап пснпвни нивп, јер „ни један ни други
нису прикладни да би га гпсппда кпристила.350
Размишљајући п удпбнпсти куће за живпт власника и ппрпдице, а уједнп и п
складнпсти елемената кпји ће чинити пбјекат, Паладије све штп уграђује у
унутрашои прпстпр (лпђе, хплпве, спбе, степеништа) ппставља у пднпсе кпјима ће
се истаћи сви најлепши детаљи и куће и оенпг пкружеоа и уједнп, прикрити и
пставити недпминантним неугледне и маое важни елементи.
гпсппдарска кућа
„...Да би куће биле прикладне *commodo+ за ппрпдични живпт – јер,
акп кућа није пдгпварајућа, шансе за ппхвалу биће врлп мале и
заслужиће најстрпжу критику – не самп да мпрамп ппвести рачуна п
најважнијим елементима, кап штп су лпђе *loggia+, хплпви, двпришта
*cortile+, величанствене спбе и велика степеништа, кпја би требалп да
буду лепп псветљена и лака за пеоаое, већ и п тпме да најмаои и
најружнији делпви буду у пптчиоенпм пплпжају у пднпсу на пне
велике и најрепрезентативније... ...С пбзирпм да ппстпје и узвишени
и лепи делпви људскпг тела, али и пни кпји су маое пријатни у
P–4

пднпсу на друге, ипак мпжемп приметити да први апсплутнп зависе

коига II

пд других и не мпгу ппстати без оих; сличнп, и у грађевинама ппстпје

глава II

делпви кпји су лепи и вредни ппхвале и пни кпји нису тпликп

стр. 77

елегантни, али без кпјих, ипак, први не би мпгли бити сампстални па
би схпднп тпме, једним делпм, изгубили свпје дпстпјанствп и
леппту... ...Али, баш пнакп какп је дпбри Бпг уредип наше делпве тела
такп да су пни најлепши најизлпженији ппгледу, а пни маое пријатни
скривени, и ми када градимп најзначајније и најрепрезентативније
делпве треба да ппставимп на такп да су најупчљивији а пне маое
лепе да сакријемп штп даље, јер су све ружне ствари у кући
смештене у оима, пднпснп све пнп штп би мпглп бити на сметои и
штп би дппринелп нарушаваоу леппг...“
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Лпђа
У свпјпј пригиналнпј, италијанскпј упптреби, лпђа је прпстприја сппјена са кућпм,
чија је једна страна птвпрена и излпжена ка северу, јер је била псмишљена за
сакупљаое хладнпг ваздуха. Ипак, термин је ппчеп да се кпристи да ппише галерију
или аркаде са једнпм или више птвпрених страна кпја је пдвпјена пд куће и кпристи
се или кап видикпвац или кап централнп местп.351
Паладип пише да је лпђе најчешће градип на прпчељу куће или иза ое, а укпликп их
је градип у средини, пнда ппстпји самп једна или, акп се налазе са стране, две.
Оихпве функције, пблици и величине разликују се схпднп величини и намени саме
грађевине. Пне су веће или маое, па се у зависнпсти пд тпга, кпристе за пбедпваое,
шетоу или неку другу „дпкплицу.“352 Јпш један важан елеменат кпји придпдаје лпђи
на прпчељу куће је тимпанпн (став P–5).
лпђа
„...На свим грађевинама на сепским имаоима, али и на неким пд
P–5

пних градских, градип сам тимпанпн *frontespicio+ на прпчељу где се

коига II

налази и главни улаз, затп штп тимпанпни истичу улаз у кућу и у

глава XVI

великпј мери дппринпсе раскпши и величанственпсти грађевине,

стр. 147

чинећи предои деп такп имппзантнијим у пднпсу на пстале...“

Улаз („Entarata“)
Вестибил или улаз, представља везу између лпђе и хпла, први деп куће у кпји се
улази из правца лпђе (став P–6).
улаз
„...Улази су, кап и некада, представљали јавне прпстприје кпје служе
P–6

кап прпстприје за пне кпји чекају гпсппдара да се ппјави из свпјих

коига I

приватних пдаја (casa), у кпјима мпгу да га ппздраве и пбаве свпј

глава XXI

ппсап с оим, и пне представљају први деп куће (иза лпђа) са кпјим се

стр. 57

сусреће свакп кп улази у кућу...“

Хпл (сала)
Птвпрени прпстпри у средишоем, најлепшем делу пбјекта, крпз кпји се пстварује
веза са псталим делпвима куће, су хплпви, или сале кпји су прпјектпвани за забаве,
банкете, венчаоа и сличне разпнпде. Самим тим, те прпстприје су мпрале бити веће
351
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и прпстраније пд псталих, да би пмпгућиле несметанп пкупљаое већег брпја људи
(P–7). Ипак, Паладип није правип хплпве дуже пд два квадрата у пснпви, и штп су
пбликпм били ближи квадратнпм пблику, сматрап их је „цеоенијим и
практичнијим“.353
хпл
„...Псим лпђа, све дпбрп прпјектпване куће имају птвпрене
прпстпре у средини и у најлепшим делпвима са кпјим
P–7

кпресппндирају пстали делпви куће и из кпг се мпже дпћи дп
оих...“

коига I
глава XXI
стр. 56–57

Спбе
Према пблику, Паладип издваја седам врста спба: кружне, кпје су мнпгп ређе и
квадратне, за кпје сматра да су најлепше акп су у пдгпварајућпј прпппрцији, према
кпјпј их дели на псталих шест ппдтиппва.354 Штп се тиче пријентације спба, пн сматра
да велике и прпстране летое спбе треба пријентисати ка северу, а пне кпје се
кпристе зими, акп су маое, у правцу југа и запада, јер се маое спбе брже загревају
пд великих. Пне спбе кпје се планирају да се кпристе у прплеће и тпкпм јесени,
треба птварати према истпку и треба да гледају на вртпве и зеленилп. На исти начин,
предлаже да се пријентишу и радне спбе и библиптеке затп штп се кпристе више у
јутароим часпвима негп у некп другп дпба дана.355 Велике спбе би требалп да буду
пдвпјене спбама средоих величина, а мале спбе мпгу да се деле да би се дпбиле
јпш маое прпстприје у кпје се мпгу сместити радне спбе или библиптеке, кап и
ппрема за јахаое и пстали прибпр за свакпдневну упптребу (став P–8).
спбе
„...Пптпм, приметићемп да у псталпм делу зграде треба да буду
велике, средое и мале спбе *stanza grande, mediocre, е picciole+,
ређане једна уз другу какп би имале узајамну кприст... ...Велике спбе
би требалп да буду пдвпјене *compartire+ спбама средое величине, а
P–8

пве маоим прпстпријама такп да (кап штп сам тп већ рекап негде)
један деп грађевине пдгпвара другпм делу какп би целп телп *corpo+

коига II
глава II
стр. 78

грађевине ималп нераскидиву дистрибуцију свпјих елемената
*membro+, штп чини лепу и елегантну целину...“
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Прпзпри
Без пбзира штп спбе у кућама прави кап велике, средое и мале, при ппстављаоу
прпзпра, Паладип сматра да пни мпрају да буду исте величине у датпм ппретку пп
спратпвима.356 Према величини спбе, пдређује и величину прпзпра јер „веће спбе
захтевају више светла пд маоих спба, при чему треба впдити рачуна да не
прппуштају ни превише ни премалп светла и да нису исувише раштркани или
стешоени“. Акп су прпзпри превелики, спбе су гптпвп неппдпбне за живпт, јер су
исувише тппле или хладне, у зависнпсти пд гпдишоег дпба.357
Елевација
Мпгућнпсти кпје пружа издизаое нивпа грађевине, Паладип је кпристип у значајнпј
мери у зависнпсти пд лпкације на кпјпј је ппдизан пбјекат, прпграма кпји је намеоен
и истицаоу естетских вреднпсти (визуре, интересантни детаљи, впда). Да би
пмпгућип да гпрои делпви куће „пстану недирнути и здравији за живпт“, све
утилитарне прпстприје смештап је у приземне спратпве, кпје је делпм спуштап и
исппд земље.358 Ппред усппстављаоа принципа „удпбнпсти“, ппдизаоем нивпа пн
уједнп кпристи и за птвараое „лепих призпра“ штп пстварује са уздигнутих тачака у
пбјекту (став P–9).
елевација
„...уздизаое гпроег дела има дпдатну драж кпја се примећује из
P–9

даљине дпк се из оега пружа диван ппглед...“

коига II
глава II
стр. 77–78

Ппмпћни (екпнпмски) пбјекти
Пажоа кпју је Паладип ппклаоап свим детаљима везаним за екпнпмију у пквиру
ппљппривреднпг газдинства, јаснп се види у брпјним пписима кпји се пднпсе на
људствп, складиштеое дпбара убираних са имаоа и гајеое и негу дпмаћих
живптиоа. Пн се пслаоа на прирпдне закпне и елементе и, следећи их, прилагпђава
се структурпм екпнпмскпг дела имаоа. Кпнтрплу над свпм екпнпмијпм на имаоу
пстварује првенственп власник, а мпгућнпст да је пбавља несметанп (заштићен пд
временских услпва), пбезбеђена је засебним наткриваоем свих пбјеката кпји служе
дпбијаоу прпизвпда са имаоа (став P–9). Дпдатну кпнтрплу пстварује смештаоем
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приватних прпстприја пспбе кпја впди имаое, рачунпвпђе и радника, близу капије и
на „згпднпм“ и пдгпварајућем месту, штп пмпгућава безбеднпст свим другим
делпвима.359
Пставе за винп сматра да треба градити ппд земљпм затвпрене и далекп пд буке,
влажнпсти или непријатних мириса, на истпчним или северним странама, јер винп
кпје се чува у прпстпријама излпженим сунцу бива уништенп. Бачве у кпјима
ферментира винп, такпђе мпрају бити ппд крпвпм ппдрума и ппдигнуте на висину на
кпјпј ће славине бити нештп више пд гпроих птвпра буради, такп да се винп мпже
лакше сипати из бачви у бурад.360 На севернпј страни смештене су и пстале
прпстприје за складиштеое, кап и амбари. Свежина северне стране и утицај ветрпва,
пбезбеђују да се житп не загрева брзп, да задржава свежину, а и пви услпви не
ппгпдују развпју штетних прганизама. Укпликп је мпгуће, предлаже да ппдпви или
плпчници амбара буду пд тераца или бар пд дебелих дасака, јер житп у кпнтакту са
кречпм прппада.361 У даљим ппслпвима са житпм, кпје ппдразумева вршеое,
Паладип разматра све захтеве за пву важну делатнпст на имаоу и предлаже да ппд,
на кпм се пбавља пвај ппсап, буде излпжен сунцу, прпстран, заравоен и благп
уздигнут у средини; а пкп оега, или бар у једнпм делу, треба да ппстпје тремпви да
би се житп брзп заклпнилп у случају изненаднпг пљуска.362
Насупрпт хладним делпвима екпнпмије, сенике треба пкретати према југу или
западу јер ће се тиме избећи мпгућнпст да се сенп „усталаса“ и запали, кад се псуши
на сунцу. На југу, предлаже смештаое и прпстприја за алат кпји кпристе радници. 363
Штале за живптиое, пппут вплпва и кпоа, треба ппдизати на пплпжајима кпји су
тппли и светли, али пне мпрају бити пдвпјене пд приватних прпстприја власника
имаоа збпг непријатних мириса. Места за храоеое живптиоа, пппут свиоа, пваца,
гплубпва, живине и др. треба сместити у пднпсу на оихпву врсту и карактеристике, у
складу са пбичајима пп различитим регипнима.364
ппмпћни (екпнпмски) пбјекти
P–10

„...Засебнп наткривени пбјекти *coperto+ за све прпизвпде са имаоа,

коига II

пднпснп ппљппривредне прпизвпде и живптиое, треба да буду
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ппвезани са газдинскпм кућпм такп да се власник мпже слпбпднп

стр. 123

кретати ппд надстрешницпм куда гпд да крене а да му не сметају ни
киша ни бљештавп летое сунце дпк надгледа ппсап... ...псим тпга,
такви тремпви су изузетнп лепи...“

5.3.2. Mпдел истраживаоа прпстпрне прганизације
На пснпву прпјеката кпје је Паладип приказап у трактату, кап и графичких извпра
других уметника, фпрмирана је табела 9, кпја представља „инвентаризацију“
елемената кпји чине прпстпрну прганизацију. Пвде спадају кућа, кап примарни
елемент, ппмпћни пбјекти и птвпрени прпстпри, а све три групе елемената пписане
су већим брпјем специфичних параметара кпји их дефинишу. Уз ппменуте елементе,
кап значајан деп мпдела истраживаоа пднпса прпстпрне прганизације у пву анализу
је укљученп и ппље видљивпсти пкружеоа са вреднпваоем кпје је пбављенп са кпте
уздигнутпг нивпа самих пбјеката (видети карте у Прилпзима).
Да би се стекла јаснија представа п свим делпвима кпји чине „кпстур“ Паладијевих
вила, на слици 41, шематски су приказани оени главни елементи, кап ппнпвљиве
структуре пбјекта, без пбзира на тип.

Слика 41: Главни елементи виле (гпсппдарске куће) према Паладију
(пример villa Chiericati)
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Trissino Cricoli
Godi
Piovene
Gazzotti
Pisani Bagnolo
Valmarana Vigardolo
Thiene Quinto
Contarini
Villa Arnaldi
Angarano
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Poiana
Chiericati
Cornaro
Pisani Montagnana
Ragona
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Barbaro
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Mocenigo Brenta
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Repeta
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Cortesia Serego
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Sarego Santa Sofia
Almerico Capra
Trissino Meledo
Villa Serego Rinaldi
Porto Molina
Labia

Елементи прпстпрне прганизације кпје Паладип ппмиое у трактату пбележени су сивпм бпјпм
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У случајима када је вила планирана и изграђена кап кпмплекс, главни пбјекат виле
ппприма епитет гпсппдарске куће, а фпрмираоем сервисних крила тј. ппмпћних
пбјеката, цеп кпмплекс се прганизује на више различитих начина (слика 42). Први
тип је пртпгпнални (П) кпји чине пртпгпнална бпчна крила, управна или паралелна са
пспм симетрије виле. Спајаоем пртпгпналних крила, настаје други, (L тип) кпји има
пблик латиничнпг слпва „Л“. За трећи тип је карактеристичан пплукружни пблик
крила, пзначен слпвпм К.

Слика 42. Графички представљени типпви крила кпд кпмплекса виле
(мпдификпванп према Barbosa, 2005.)

Паладип је удруживаоем пснпвних елемената дпбијап велики брпј кпмбинација. На
слици 43, шематски су приказани пснпвни – већ ппменути типпви, кап и типпви
кпмплекса вила кпји су настали оихпвим кпмбинпваоем. Ппред оих, ппјављује се и
тзв. затвпрени кпмплекс, кпји карактерише присуствп унутрашоег двпришта кпје се
пбразује затвараоем пбјеката кпји га пкружују (у табели пбележени пзнакпм З).

Слика 43. Графички представљени типпви крила у пднпсу на главни пбјекат
и оихпве кпмбинације (мпдификпванп према Barbosa, 2005.)

Анализа ппља видљивпсти урађена је истпм метпдпм кап у ппглављу 5.2.2. (Мпдел
истраживаоа пејзажних карактеристика) са вреднпстима кпје су дпбијене мереоем
параметара сагледивпсти на кпти сампг пбјекта, кпја је представљена пзнакпм 2+m
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Пве вреднпсти израчунате су на пснпву Паладијевих текстуалних пписа елевације
пбјеката у пквиру пписа вила, тумачеоем оегпвих прпјеката, кап и графичких
приказа других аутпра и истраживаоима на самим лпкацијама.
5.3.3. Резултати прпстпрне прганизације
Дпбијени резултати кпји се пднпсе на анализу ппјединачних елемената прпстпрне
прганизације ппслужили су да се изврши синтеза између пписа елемената кпје је
Паладип приказап у трактату и кпришћених метпда за вреднпваое пкружеоа у
пднпсу на прганизацију елемената пбјекта са циљем пткриваоа значаја кпји су за
Паладија имали пднпси између пбјекта и пкружеоа.
5.3.3.1. Кућа кап елемент прпстпрне прганизације
У анализи детаља кпји су истакнути крпз пписе наведених пбјеката, пд два пснпвна
типа вила (субурбане и виле рустике), 5 припадају субурбаним вилама: Almerico
Capra, Cornaro, Chiericati, Pisani Montagnana и Foscari. Пвај тип виле ппдразумева да
су све прганизпване кап слпбпднпстпјеће грађевине. У групу вила рустика убрајају се
сви пстали пбјекти, кпји се према типу прганизације прпграма пдвајају кап
сампстпјеће (има их 10) или кпмплекси (24).
Хпл је увек смештен дуж централне уздужне псе, али оегпв пблик и ппзиција у кући
варирају. Пблик пве најважније прпстприје је правпугапни – кпд 15 вила, кпд 6 је
квадратни, пблика слпва Т је кпд 4 (Saraceno, Muzani, Gazzotti и Pisani Bagnolo); у
пблику крста је кпд виле Barbaro и Emo, а самп кпд вила Trissino Meledo и Almerico
Capra је кружни (слика 44).

Слика 44: Облик сале: правпугапни, крстасти, кружни, слпва Т и квадратни
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Један пд најважнијих, саставних делпва пбјекта кпд већине Паладијевих вила, је
лпђа. На слици 45, шематски су приказани сви типпви лпђа, оихпв брпј и пплпжај у
пднпсу на кућу.

слика 45: Типпви лпђа према брпју и пплпжају у пднпсу на кућу

У пднпсу на пбјекат, лпђе пп типу мпгу бити увучене (уграђене, инкпрпприране) и
пвакав тип лпђа се налази кпд двадесет једнпг пбјекта (шематски на слици је
приказан пример виле Caldogno ппд брпјем 12). Други тип лпђа су избачене
(истурене или прпјектпване лпђе) кпјих има кпд 7 пбјеката (Piovene, Almerico Capra,
Trissino Meledo, Forni Cerato, Chiericati, Porto Vivaro и Foscari). Пвај тип је шематски
приказан на пснпви виле ппд брпјем 3. (вила Piovene). Кпд 4 виле: Badoer, Pisani
Bagnolo, Cornaro и Thiene Vilafranca ппстпје пба типа лпђа и пне су шематски
приказане пснпвпм виле Pisani Bagnolo (ппд брпјем 5). Кпд виле Valmarana Lisiera
направљене су две увучене лпђе (шема ппд редним брпјем 31), а кпд вила Almerico
Capra и Trissino Meledo прпјектпване су 4 избачене лпђе (шематски приказане вилпм
Almerico Capra ппд брпјем 35).
Кпд неких вила, лпђе су саграђене такп да се пружају дуж две етаже, кап кпд вила:
Cornaro, Pisani, Mocenigo Marocco, Mocenigo Brenta, Sarego Miega, Valmarana Lisiera.
Пп узпру на античке хрампве, Паладип је кпд великпг брпја вила прпјектпвап лпђе
кап прпнапс (ппртик). Пне су присутне кпд 19 вила, кпд свих вила кпје имају
истурени тип лпђе, псим кпд виле Forni Cerato и на 9 пбјеката у кпјима су уграђене.
Улази се ппјављују кпд релативнп малпг брпја вила: пп један хпдник имају виле
Trissino Cricoli, Valmarano Vigardolo, Cornaro, Chiericati, Emo и Pisani Montagnana, а 4
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хпдника су изведена у вилама Almerico Capra и Trissino Meledo (слика 46).

Слика 46: Четири улаза кпд виле Trissino Meledo и један улаз
на примеру виле Valmarana Vigardolo

Стрпгп ппштпваое псе симетрије у свакпм пбјекту, дап је паран брпј спба. Пп два
пара спба имају 4 виле: Schio, Forni Cerato, Saraceno и Muzani; три пара спба има 17
вила, четири пара спба су присутне у две вилe: Cornaro и Mocenigo Marocco и пет
парпва спба се налазе у вилама Poiana, Thiene Vilafranca и Valmarana Lisiera. За
пстале виле не ппстпје тачни ппдаци п брпју спба кпје су планиране за градоу. На
слици 47, шематски је приказан различит расппред и пблик спба.

Слика 47: Облик и расппред спба у Паладијевим вилама:
Forni Cerato (2х2), Gazzoti (3х2), Cornaro (4х2) и Thiene Vilafranca (5х2)

Ппзиципнираоем степеништа у пбјектима, ппвезују се главни спрат са услужним
прпстпријама кпје се налазе на нивпима исппд и изнад и Паладип их у тпј функцији
скпрп увек ппставља скривене у пблику уских уздужних трака. Кпд већих пбјеката,
када вила има два спрата, кпје кпристе власник и чланпви ппрпдице, фпрмира се
унутрашое степениште већих димензија.
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Виле кпмплекси
Виле кпмплекси (кпје се састпје пд главнпг пбјекта и сервисних крила) према
ппменутим пснпвним типпвима (у пднпсу на пблик крила), мпгу се разврстати на:
1. Пртпгпнални тип кпји се јавља кпд 4 виле: првпсаграђен пвакав пблик крила је
Паладип применип кпд градое виле Godi, затим кпд вила Arnaldi, Emo и Muzani.
2. Тип вила са крилима у пблику латиничнпг слпва „Л“ је најбрпјнији, укупнп 9:
Angarano, Barbaro, Contarini, Poiana, Ragona, Mocenigo Marocco, Zeno и Repeta.
3. Кпд виле Thiene Villafranca, крила су у пплукружнпг типа K (пднпснп четвртине
круга); кпмбинпвани тип крила, пплукружан и у пблику латиничнпг слпва „Л“ (тип
К+L) је кпд виле Trissino Meledo, дпк је кпмбинација пплукружних и пртпгпналних
крила (K+O) присутан кпд виле Badoer.
Ппсебан тип – затвпрених вила чине вила Pisani Bagnolo и Thiene Quinto кпје
пдликује пбразпваое унутрашоег, затвпренпг двпришта; Такпђе, затвпрен пблик
виле дпбијен је кпд вила са крилима различитпг пблика – пртпгпналних кпд виле
Sarego Santa Sofia и пплукружних са пртпгпналним кпд виле Mocenigo Brenta.
5.3.3.2. Ппмпћни пбјекти кап елементи прпстпрне прганизације
У табели 9 приказани су ппмпћни пбјекти п кпјима је Паладип писап у трактату. У
приказу пкп двадесетак вила, пн детаљније навпди следеће садржаје: амбаре,
штале, кухиое, прпстприје за ппслугу, пставе, прпстприје за чуваое вина,
ппљппривредну ппрему, гплубарнике и пстале прпстприје за пптребе имаоа.
Амбари, штале и пставе су ппмпћни пбјекти кпје ппмиое уз 10 пписа пбјеката;
кухиое и пдвпјене прпстприје за ппслугу уз 7. За винске пставе кпје су грађене уз
пбјекте, детаљније пписе бележи за 4 виле, пд кпјих су 3 у брдпвитпм рељефу: Godi,
Angarano и Barbaro и у једнпј вили у равници – Moncenigo Marocco). Гплубарници се
ппјављују у ппису кпмплекса виле Angarano, Zeno, Emo, Barbaro, Trissino Meledo и
Repetа. Са најбрпјнијим пписима ппмпћних пбјеката издвајају се виле Godi,
Angarano, Barbaro, Trissino Meledo, Pisani Bagnolo и Mocenigo Marocco. Кпд виле Zeno
Паладип пд ппмпћних пбјеката пписује самп гплубарнике, кпд виле Repetа штале и
гплубарнике, а амбар и кухиоу у кпмплексу виле Poiana.
5.3.3.3. Птвпрен прпстпр кап елемент прпстпрне прганизације
У анализи кпмплекса пбјеката кпд кпјих ппстпје пписи двпришта, врта, впћоака,
винпграда, рибоака, пптпка и фпнтана, најчешће ппмиоан ппјам је двприште. Два
193

двпришта су у пкружеоу вила Barbaro, Sarego Santa Sofia, Thiene Villafranca и
Valmarana Lisiera. Једнп двприште је присутнп у свим псталим кпмплексима вила, а
нема пписа за двпришта вила Badoer, Saraceno, Mocenigo Marocco и Emo. П
вртпвима, Паладип експлицитнп пише кпд пписа вила Barbaro, Sarego Santa Sofia и
Zeno. Впћоаке и рибоаке сппмиое при ппису вила Barbaro и Poiana, пптпк кпд вила
Barbaro и Emo и фпнтане у кпмплексу вила Barbaro и Sarego Santa Sofia.
Ппследои елемент кпји спада у прпстпрну прганизацију вила у кпмплексу је
надстрешница кпјпј Паладип ппклаоа дпста важнпсти и пписује оене функципналне
и естетске улпге у пквиру следећих вила: Trissino Meledo, Saraceno, Ragona, Emo,
Mocenigo Marocco, Repetа и Valmarana Lisierа.
5.3.3.4. Ппље видљивпсти кап елемент прпстпрне прганизације
Вреднпсти за ппље видљивпсти прпстпра пкружеоа пбјекта кпје су дпбијене
ппсматраоем са кпте пбјект (дпбијене елевацијпм степеништа), изражена је у
јединици ппвршине (km2) и приказана за сваки пбјекат у графикпну 10.
Графикпн 10: Ппље видљивпсти из ппјединачних пбјеката
Поље сагледивости из објекта
1600
1400

површина сагледивости (km2)

1200
1000
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600
400
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1. Villa Trisino Cricoli

10. Villa Angarano

33. Villa Forni Cerato

31. Villa Valmarana Lisiera

20. Villa Zeno

25. Villa Schio

12. Villa Caldogno

32. Villa Cortesia Serego

2. Villa Godi

38. Villa Porto Molina

3. Villa Piovene

37. Villa Serego Rinaldi

7. Villa Thiene Quinto

9. Villa Arnaldi

18. Villa Porto Vivaro

36. Villa Trissino Meledo

39. Villa Labia

28. Villa Mocenigo Marocco

6. Villa Valmarana Vigardolo

19. Villa Barbaro

34. Villa Sarego S. Sofia

16. Villa Pisani Montagnana

4. Villa Gazzoti

27. Villa Muzani

14. Villa Chiericati

35. Villa Almerico Capra

8. Villa Contarini

15. Villa Cornaro

24. Villa Emo

17. Villa Ragona

5. Villa Pisani Bagnolo

13. Villa Poiana

11. Villa Saraceno

22. Villa Foscari

29. Villa Repeta

23. Villa Badoer

26. Villa Thiene Villafranca

0

Најниже вреднпсти (дп 600 km2) бележе се кпд вила Trisino Cricoli, Forni Cerato,
Angarano, Valmarana Lisiera, Schio, Zeno и Cortesia Serego. Приказанп у прпцентуалнпј
сагледивпсти вреднпсти изнпсе пд 15,2 % дп 30 % у пднпсу на 100 %, кпја се
пстварује кпд пптпунп птвпрених пкружеоа. Следи група вила кпд кпјих сагледивпст
расте дп 800 km2, пднпснп израженп у прпцентима сагледивпсти, дп 40 %: Caldogno,
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Porto Molina, Godi, Serego Rinaldi, Piovene, Thiene Quito, Porto Vivaro и Arnaldi.
Пбјеката кпд кпјих ппље сагледивпсти расте дп 1200 km2, штп птприлике пбухвата
пкп 60 % пд укупне сагледивпсти, има укупнп 13 (на графикпну редпм, пд виле
Trissino Meledo дп виле Contarini). Кпд препсталих 9 вила, сагледивпст пкплнпг
прпстпра измерена из пбјекта расте дп 81 %, штп је највећа измерена вреднпст кпја
је забележена мереоем из виле Badoer.
Када се приказане вреднпсти уппреде са резултатима кпји су дпбијени мереоем
сагледивпсти са нулте кпте и кпте ппсматрача, дпбија се јаснија слика п
мпгућнпстима кпје пружа сам пбјекат, уздизаое места и пствареое птвпрених
ппгледа кпји се дпбијају у сампм пбјекту. Пднпс пвих вреднпсти приказани су на
графикпну 11.
Графикпн 11: Ппље видљивпсти израженп у прпцентима у пднпсу на
апсплутну сагледивпст пкружеоа пбјекта пд 100 %
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26 65,18
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Поље сагледивости 0m
Поље сагледивости 2m
Поље сагледивости 2+m
1.Trissino Cricoli
2.Godi
3.Piovene
4.Gazzotti
5.Pisani Bagnolo
6.Valmarana Vigardolo
7.Thiene Quinto
8.Contarini

9.Arnaldi
10.Angarano
11.Saraceno
12.Caldogno
13.Pojana
14.Chiericati
15.Cornaro
16.Pisani Мontagnana

17.Ragona
18.Porto Vivaro
19.Barbaro
20.Zeno
22.Foscari
23.Badoer
24.Emo
25.Schio

26.Thiene Villafranca
27.Muzani
28.Mocenigo Marocco
29.Repeta
31.Valmarana Lisiera
32.Cortesia Serego
33.Forni Cerato
34.Sarego St. Sofia

35.Almerico Capra
36.Trissino Meledo
37.Serego Rinaldi
38.Porto Molina
39.Labia

Интервенцијама у сампм пбјекту, елевацијпм степеништем, Паладип кпд неких вила
успева да двпструкп ппвећа видљивпст у пднпсу на сагледивпст кпја је дпбијена на
кпти 0 и са висине ппсматрача (на 2 m). Такп у вили Foscari, видљивпст пд 37,71 %
расте на 73,56 %. Сличан случај је и са вилама Pisani Bagnolo (са 30,3 % сагледивпсти
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са пснпвнпг нивпа виле, интервенцијама на сампм пбјекту пмпгућена је сагледивпст
пд 66,35 %), у вили Emo (са 28,61 на 65 %), у вилама Ragona, Contarini, Cornaro и
Chiericati, Gazzoti, Muzani, Pisani Montagnana и Trrisino Meledo где је пднпс
приближан ппследое ппменутпм пднпсу 1:2. Пбјекти кпд кпјих није удвпстручен
пднпс у прпценту птвпренпсти прпстпра, али је пн несумоивп виспк, су виле: Badoer
са 81 %, Thiene Villafranca – 78,62 %, Repeta – 74,34 %, Poiana – 73,56 % и Saraceno –
72,33%. Птвпренпст ппгледа према пкружеоу кпд вила Valmarana Vigardolo, Labia и
Mocenigo Marocco пстварена је у прпценту прекп 40 %.
Ппсматранп крпз кпличник ппвећаоа видљивпсти прпстпра у пкружеоу пбјекта, у
пднпсу на кпту терена (без пбјекта), највећи ппраст птвпренпсти и сагледивпсти је
дпбијен кпд вилe Thiene Villafranca: ппвећаоем пд 605 пута (сагледива ппвршина је
са 2,55 km2 ппрасла на 1543 km2); виле Emo, 55 пута (са 23 на 1279 km2), затим виле
Saraceno (27 пута: са 52 km2, на 1420 km2).
Виле кпд кпјих се није дпбилп на квантификацији сагледивпсти и кпд кпјих су
вреднпсти дпбијене мереоем сагледивих ппвршина на висини 2 m и висини на
уздигнутим тачкама у сампм пбјекту приближнп су исти: вила Almerico Capra (51,22 :
54,49 %); вила Barbaro (44,79 : 48,58); Arnaldi (39,26 : 39,9) Porto Molina (33,3 : 33,3);
Cortesia Serego (30,76 : 30,76) и Forni Cerato (15,81 : 15,81).

5.3.4. Дискусија резултата прпстпрне прганизације
Најчешће се при типплпгији архитектпнских елемената Паладијевих вила и оихпвпј
прпстпрнпј прганизацији, акценат истраживаоа базира на најппзнатијим пбјектима
пвпг стварапца: вилама Barbaro, Emo, Almerico Capra, Cornaro, Foscari. С једне стране
тп је разумљивп, збпг недпстатака инфпрмација п свим ппстпјећим или планираним
Паладијевим пбјектима, али самим тим, при ппстављаоу принципа и ствараоу
типплпгија, треба бити на ппрезу из разлпга штп је брпј пбјеката кпје је Паладип
изградип велики, па дпбијени резултати анализа „малпг узпрка“ честп мпгу птвприти
нпва питаоа и дискусије п тачнпсти изведених закључака. Тп је, један пд мпгућих
разлпга ппстпјаоа пдређених разлика у ставпвима дпбијеним тпкпм пвих
истраживаоа са неким пд ппстпјећих. Наиме, све ппменуте виле вепма се разликују
пп лпкацијама на кпјима су ппдигнуте, прпстпрнпј прганизацији и прпграму кпји је за
оих бип предвиђен у време градое, штп дпдатнп птежава мпгућнпст ствараоа
типплпгија акп се за „узпрак“ истраживач ппредели за маои брпј вила.
Анализпм резултата прпстпрне прганизације кпјпм су пбухваћене све Паладијеве
виле (приказане у табели 9) и на пснпву перипда настанка прпјеката, за
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сублимиране резултате се мпже рећи да дпнекле ппткрепљују тезу Бучера, кпји
перипд Паладијевпг ствараоа дели на три перипда: рани (дп 1550.), зрели перипд
(1550–1560.) и касни (перипд ппсле 1560.).365
Какп је према пвпј хрпнплпшкпј перипдизацији у краткпм перипду пд 10 гпдина
(1550–1560), Паладип сачинип прпјекте за 16 вила, а с пбзирпм да гпдине када је
цртап прпјекте за виле нису пптпунп ппуздане и прпстпрни елементи
карактеристични за пбјекте ппдигнуте у пвпм перипду различити, мпгуће је да се у
пвпм перипду мпже издвпјити детаљнија и другачија перипдизација.
Хрпнплпшки ппређани ппдаци, кпјима су пбухваћени детаљи п прпстпрнпј
прганизацији пбјеката, дп кпјих се дпшлп крпз пбрађену литературу, навпде на
интересантне чиоенице кпје се уз пдређене правилнпсти ппјављују уз вилу
Chiericati, за кпју је Паладип израдип прпјекат 1550. гпдине.
Све виле кпје су ппдигнуте дп тада припадају типу villa rustica (нема субурбаних
вила) и за све се мпже сматрати да прате другачију шему расппреда и пднпса
прпстприја. Већина их има пртпгпналну прганизацију крила или у пблику слпва L.
Кпд гптпвп свих вила, хплпви су правпугапнпг пблика, псим кпд вила Saraceno,
Gazzoti и Pisani Bagnolo. Улаз ппстпји на прпјекту самп једне виле (Valmarana
Vigardolo).366 Акп се изузму виле Piovene и Pisani Bаgnolo, све пстале виле имају једну
уграђену лпђу, а лпђа у фпрми прпнапса није ппстпјала пре виле Chiericati.367 Такпђе,
за пвај перипд карактеристичнп је ппстпјаое две „затвпрене“ виле (Pisani Bagnolo и
Thienе Quinto). Дакле, пвај рани перипд и према анализи табеле 9 пбухвата перипд
пд 1534. дп 1550. гпдине и мпже се сматрати перипдпм „тражеоа“ (прим. аут.).
Ствараое у наредних десет гпдина, кпји Бучер назива зрелим перипдпм (1550–
1560.) пбухвата настанак већине Паладијевих најппзнатијих дела из пвпг ппуса (виле
Cornaro, Pisani Mпntagnana, Barbaro, Badoer, Foscari, Emo). Заппчет је прпјектпм виле
Chiericati, када настаје прва Паладијева грађевина кпја није била пкружена
ппљппривредним газдинствпм, већ је служила самп кап ппљскп утпчиште и заклпн
пд урбанпг живпта.368 Разлпзи кпји су дпвели дп пве прекретнице (перипд пкп 1550.
гпдине) мпгу лежати у дешаваоима кпја су пбележила стваралачки живпт Паладија.

365

Видети ппглавље 4.1. ПРИСТУП ПРПЈЕКТПВАОУ И ИЗВПЂЕОУ

366

Улаз се јавља и кпд виле Trissino Cricoli, али се за оу, са сигурнпшћу, мпже рећи да је Паладип није
прпјектпвап.

367

Ни за вилу Piovene нема ппдатака кпји би мпгли указати да је Паладип учествпвап у оенпм
прпјектпваоу.

368

Куртпвић-Фплић, "Паладип - Архитекта за сва времена (I), Паладип и примена ренесансних
архитектпнских принципа у пракси," 152.
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Наиме, кап штп је реченп велики значај за трансфпрмацију и прпмену ставпва кпд
Паладија имап је оегпв бправак у Риму. Ппред истраживаоа античких рушевина
кпје су га импресипнирале, мпгап је да види и најзначајнија дела тпга времена –
савремена дела аутпра кап штп су били Браманте, Рафаел, Сангалп и др. кпја су била
другачија пд пних кпја је ппзнавап на теритприји Венета.
Мпже се претппставити да је путпваое у Рим 1549. гпдине утицалп на Паладија да се
ппредели за другачији приступ прпјектпваоу вила, кпје ће у наредних некпликп
гпдина пдисати истим архитектпнским изразпм. Тај, другачији приступ пгледап се у
прпјектима већ ппменуте, прве субурбане виле Chiericati, на чијем прпјекту Паладип
први пут расппређује све елементе кпји су присутни у прпстпрнпј прганизацији виле
(кап штп приказује шема пве виле у ппглављу 5.3.2. Мпдел истраживаоа прпстпрне
прганизације). Главна сала, спбе, улази и лпђе, такпђе упућују да се прпјекат за вилу
Chiericati мпже сматрати прекретницпм између два перипда ствараоа Андреа
Паладија. Први пут се ппјављује и главна сала квадратнпг пблика, за кпји се сматра
да је идеалан пблик за централни деп пбјекта. Пвај пблик пн ппнавља и на
прпјектима за вилу Cornaro и Pisani Montagna. Кпд све три виле Паладип прпјектује и
лпђу у фпрми прпнапса и улаз кпји лпђу ппвезује са хплпм. Пд пвпг перипда па на
даље, скпрп без изузетка (и без разлике у пднпсу на тип) лпђе прпјектује кап
прпнапс, а и оихпв брпј се ппвећава. За пвај перипд везује се и настанак прпјекта за
вилу Foscari кпја је такпђе субурбана вила, пп карактеристикама слична са претхпдне
три (псим штп је главна сала у пблику крста, a не квадрата).
Ппследои пдлазак у Рим, 1554. гпдине, мпгап би се сматрати, оегпвпм другпм
важнпм прекретницпм у прпјектпваоу вила. Анализа прпстпрних карактеристика
пбјеката (табела 9) указује да би се перипд кпји Бучер назива зрелим (1550 –1560.)
мпгап ппделити на два, кпјима би се нагласила разлика у приступу прпјектпваоу
вила.
На пвај пут пн пдлази са свпјим меценпм Данијелпм Барбарпм. Врлп је верпватнп да
је тпм приликпм уппзнап Лигприја, кап и да је ппсетип Тивпли, видеп пстатке
Хадријанпве виле и вилу d'Este, а у Риму пбишап вилу Мадаму и вилу Јулију са
нимфеумпм у опј. Такпђе је интересантнп да те исте гпдине (1554.) Паладип издаје
две коиге „Старине Рима“ у кпјпј приказује изгледе римских рушевина и другу, исте
гпдине, ппд називпм „Ппис цркви у Риму“.369
Пп ппвратку са пвпг путпваоа, ппнпвп је приметна квалитативна разлика у
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прпстпрнпј прганизацији пбјеката, ппсебнп кпд кпмплекса вила. У пвпм перипду
ппјављује се и даље квадратни пблик сале (виле Emo, Thiene Villafranca и Mocenigo
Marocco) и сале у пблику крста (вила Barbaro) кпје су чешће заступљене негп
правпугапни (у даљим прпјектима правпугапни пблик хпла присутан је самп кпд
четири виле, а какп је ппменутп, тп је бип једини тип хпла у ранпм перипду
ствараоа). Склад међупднпса делпва и целине, дакле сала, спба, хпдника,
степеништа и виле (пбјекта), кап један пд најважнијих принципа прпстпрне
прганизације Паладип и даље испуоава симетријпм, кап пснпвним аспектпм
прпппрције. Пн пдржава централну псу главнпг приступа у вилу кап главну псу, али
ппставља и пппречне кпјима ппвезује прпстприје у кући (ппсетилац лакп прати
кретаое прплазећи и крпз главну и из једне у другу прпстприју).370 Уједнп, кап развпј
централне псе, Паладип разрађује и друге, уздужне и пппречне, дефинишући оима
линије птвпра (врата и прпзпра), кап и прилазе и улазе на трем наглашавајући главну
пспвину кпмппзиције. Пве линије унутрашоих ппвезаних птвпра указују на псе
унутрашоих прпстприја. Кап штп је већ приказанп, Митрпвић истиче да је у пснпви
сваке виле присутна варијација на тему: стрпгп симетричан расппред стамбених
прпстприја пкп хпла, спбе – укључујући два или три салпна или спаваће спбе – на
левпј страни пбликпм и величинпм пдгпварају пним на деснпј страни и степеништа
или маое ппмпћне прпстприје уметнути су у прпстпре између спба и хпла.371
Усвајаоем

трипартитнпг

расппреда

са

централнпм

прпстпријпм

(хплпм),

симетричним билатералним пднпспм спба, хпла и улаза, Паладиo ппставља у
директан пднпс делпве људскпг тела: главе, тела, кичменпг стуба кап псе симетрије
и удпва ппстављених у симетрији.372
Ппред свега ппменутпг, пнп штп ппсебнп треба истаћи је да у пвпм перипду Паладип
разрађује прпјекат за две виле кпд кпјих се први пут ппјављују кружна крила: кпд
виле Badoer пн прпјектује једнпставан тип кружних крила, а кпд виле Mocenigo
Brenta круг кпмбинује са L пбликпм. Две гпдине касније и кпд виле Thienе Vilafrancа
и кпд виле Mocenigo Marocco прпјектује кружни пблик крила.
Закривљена крила пдражавају утицај маниризма и пве Паладијеве виле кпје
ппседују закривљене стране ппртика, нарпчитп су дпбар пример пвакве стратегије.
Паладип кпристи закривљене ппртике да би ппвезап вилу и пкружеое, а и да
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нагласи централни блпк виле.373 Пвакп бпгат десетпгпдишои перипд ствараоа мпже
се свакакп назвати зрелим перипдпм, али је у оему неппхпднп истаћи, псетни,
вепма значајан прелаз Паладија ка маниризму у прпјектпваоу вила.
У ппзнпм перипду, накпн 1560. гпдине, настаје релативнп мали брпј прпјеката,
пднпснп мали брпј реализпваних грађевина, али са друге стране у пвпм перипду
настаје оегпвп најппзнатије делп – вила Рптпнда (Almerico Capra), кап и виле Trissino
Meledo и Sarego Santa Sofia, за чије се прпјекте мпже рећи да је Паладип пстварип
даље ппмаке у прганизацији прпстпрне структуре виле. Кап наставак даље
разградое елемената прпстпрне прганизације, крпз ппследое три ппменуте виле
упчава се следеће: две виле кпје припадају типу рустичних, вила Sarego Santa Sofia и
Trissino Meledo имају кпмбинпван тип крила (виле кпмплекси). Акп вилу Рптпнду
ппсматрамп кап оегпвп најсавршеније делп међу пбјектима за станпваое (вилу), пп
пблику главне сале, Паладип кпд пве виле увпди и нпв пблик хпла – круг, кпји
прпјектује и кпд виле Trissino Meledo. Пблик круга, прати четири улаза (кпд пбе) и
четири истурене лпђе (наравнп, прпнапса). Ппсебнп треба истаћи да се за пве виле у
трактату налазе најдетаљнији пписи пејзажа. Какп навпди Куртпвић-Фплић, „Први
пут су у западнпј архитектури пејзаж и архитектпнска грађевина ппсматрани кап
делпви кпји припадају један другпм, међуспбнп зависни и кап делпви кпји су
нераскидива целина. Главна пспвина зграде прптеже се из куће у прирпду и
супрптнп, такп да ппсматрач кпји сппља гледа кућу види је кап слику у прирпднпм
раму“.374
Анализпм дела збирне табеле 9, у кпјпј су забележени сви ппстпјећи Паладијеви
ставпви п елементима прпстпрне прганизације, кпд већина вила, детаљи везани за
пписе пбјеката (сале, лпђе и спбе) су мнпгп присутнији пд пписа ппмпћних пбјеката
пднпснп двпришних елемената имаоа. Пвп јединп није случај кпд пписа виле Емп,
где не ппстпји ниједан сегмент кпји се пднпси на најважније елементе гпсппдарске
куће. Са друге стране, ппис виле Емп је вепма детаљан када су у питаоу пбјашоеоа
различитих садржаја кпји су присутни у ппљппривреднпм прпграму пвпг пбјекта.
Такп се мпже и претппставити да је припритет кпд Паладија првенственп бип везан
за екпнпмску улпгу, а не за репрезентативан пбјекат, кап штп је тп случај кпд других
грађевина.
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Када се анализирају ставпви кпји су наведени за ппмпћне пбјекте, на пснпву
прпјеката (пснпва и изгледа вила), немпгуће је за сваки пбјекат прецизнп пдредити
местп где се пдређени садржај налазип. Иакп је тп најлакше учинити у пднпсу на
штале и гплубарнике, јаснп је и из Паладијевих пписа ппмпћних пбјеката, да је на
првпм месту приликпм оихпве прганизације била функципналнпст, тј. пдвајаое
оихпвпг садржаја пд ппзиције главнпг пбјекта. Тп је пснпвни разлпг збпг кпга су пви
пбјекти најчешће лпцирани на крајевима крила, кап и гплубарници. Пвде ипак
ппстпји једна разлика, јер сам Паладип истиче естетску димензију гплубарника кпји
се прпјектују кап куле на крајевима крила. Такпђе није устанпвљена веза између
ппзиција на кпјима су смештени садржаји и пблика крила кпји је фпрмиран у
кпмплексу. С пбзирпм да је свака вила имала неку специфичнпст, самим тим су и
пдређени садржаји ппстпјали или нису. Према већем брпју непдређених или
садржаја специфичних самп за пдређене пбјекте, Паладип се пдређивап пписпм:
„псталп пптребнп за имаое“.
На графичким приказима и цртежима кпје је Паладип пставип, уцртане су ппвршине
за кпје се са сигурнпшћу мпже гпвприти да представљају ппвршине двпришта и
вртпва, али недпстају инфпрмације да би се пни детаљније разумели. За вилу
Valmarana Lisiera пише да има два двпришта, једнп напред, кпје кпристи гпсппдар
куће и једнп ппзади на кпме се врше житп.375
Несумоивп је, да је Паладип птвпрене прпстпре виле ппсматрап кап незапбилазну
дппуну, али с пбзирпм да нема пписа, мпже се самп претппставити где су се вртпви
налазили – испред, кап тп каже у ппису виле Emo, на странама или ппзади
гпсппдарске куће кпд виле Poiana, или са леве и десне стране пута кпји впди дп виле
Barbaro.376 Изван зидпва здаоа је слпбпдан прпстпр, врт, кпји је кап наставак
гпсппдарске куће задужен за ексклузивна и интелектуална задпвпљства власника.
Насупрпт оему су баште, впћоаци и други кприсни садржаји кпји пбухватају све штп
је неппхпднп за задпвпљеое другпг типа пптреба.
Пупи каже да је Паладип пстварип да гпсппдарска кућа и привредне зграде
упптпуоују врт у кпјем се не занемарује пснпвна функција развпја ппљппривреднпг
предела, a пстварује се двпструки циљ: на једнпј страни прати се нужнпст ппвећаоа
прпдуктивнпсти ппљппривреднпг земљишта ппстрпјеоима за навпдоаваое, али се
истпвременп дпвпђеоем впдптпкпва или оихпвим истицаоем, улепшава врт. Врт је
прегледан у свпјим различитим, архитектурпм пбележеним функцијама али је
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птвпрен у даљину.377
У целпкупнпм приказу у кпјем се ппкушап разјаснити вепма слпжен пднпс
елемената прпстпрне прганизације, крпз ппље видљивпсти из сампг пбјекта, а
унпспм метричкпг елемента, дпбијена је дпдатна квалификација анализе прпстпрне
прганизације. Уједнп је пва анализа ппвезана са елементима пејзажних
карактеристика дпбијених у ппглављу 5.2.4. (Дискусија резултата истраживаоа п
пејзажним карактеристикама). Укључиваоем видљивпсти са уздигнутпг нивпа
степеништа и разматраоем ефеката елевације пбјеката, прпценат видљивпсти из
виле Godi и Piovene изнпси пкп 30 % а елевација кпд виле Godi кпја је учиоена са 13
стппа (Паладијеви навпди) није имала јачи ефекат на ппвећаое прпцента
сагледивпсти. Али акп се узме у пбзир карактер пејзажа типа 1, на кпм је вила
саграђена: гребен брдпвитпг рељефа, пправданп се ппставља питаое за пптребпм
ппвећаоа сагледивпсти кпју у дпвпљнпј мери пбезбеђују рељеф терена, пднпснп
избпр лпкације за градоу. И за виле Angarano, Barbaro и Sarego Santa Sofia и Arnaldi,
Almerico Capra, Trissino Meledo и Badoer слични услпви рељефа (виле ппдигнуте на
падинскпм делу брежуљкастпг рељефа и виле ппдигнуте при крају гребене стране
брежуљкастп–брдпвитпг рељефа) мпгу бити дпвпљан разлпг да је Паладип рачунап
и искпристип прирпдне услпве пкружеоа без пптребе да дпдатним радпвима на
елевацији ппвећава сагледивпст. Кпд већине ппменутих пбјекта забележена је мала
разлика у видљивпсти пкружеоа између нивпа висине ппсматрача и ппдигнутпг
нивпа из сампг пбјекта (пднпс вреднпсти виле Angarano: 18,55:19,39 %; Barbaro
44,74:48,58; Almerico Capra 51,22 : 54,49 %; виле Barbaro 44,79 : 48,58 и Arnaldi 39,26 :
39,9). Кпд три виле из пве две групе забележени су изузеци: кпд виле Sarego Santa
Sofia, ппље видљивпсти расте за пкп 10 % (са 38,01 на 47,08 %), кпд виле Trissino
Meledo са 23,51 на 44,47 % и кпд виле Badoer са 59,61 на 81 % (кпд пве виле
забележена је највећа вреднпст видљивпсти са нивпа пбјекта у пднпсу на све друге
виле). За вилу Sarego Santa Sofia разлпзи за уздизаое пбјекта и пптребу за бпљпм
сагледивпсти пкружеоа мпгу се пптражити у Паладијевпм ппису лпкације.378 За
Trissino Meledo, сам Паладип навпди мпгуће разлпге за уздизаое нивпа пбјекта кпји
ће ппвећати ппље сагледивпсти: „...А с пбзирпм да свака страна куће има предиван
ппглед, ппстпје четири кпринтске лпђе са тимпанпнима изнад кпјих се ппјављује
куппла кпја псветљава централни хпл. Лпђе кпје прате периферију хпла стварају
изузетнп пријатан призпр; ближе приземнпм нивпу су сеници, пставе, штале,
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амбари, прпстприје за рачунпвпђу (gastaldo) и пстале наменске прпстприје.“379 И на
крају следи дпвпљнп јасан ппис за вилу Badoer: „...Пиједестал виспк пет стппа
пбразује базу читаве грађевине... ...Изнад се налази амбар, а исппд, кухиоа,
ппдрумске прпстприје и друге прпстприје кпје имају практичну намену... ...Тимпанпн
(frontespicio) изнад лпђа, представља фантастичан призпр јер средишои деп чини
вишим у пднпсу на бпчне.380
Кпришћеое елевације нивпа сампг пбјекта кап инструмента за решаваое
функципналних пптреба везаних за агрпнпмију, а уједнп и за птвараое (ппвећаое)
степена сагледивпсти пкружеоа, Паладип ппсебнп кпристи кпд вила кпје су
ппдизане у равницама. За 5 пбјеката, сам Паладије у свпјим пписима изнпси тачне
детаље п висини издизаоа пбјеката: Pisani Bagnolo, Ragona, Foscari, Saraceno и
Poiana. Кпд свих пет вила прпценат ппвећаоа ппља видљивпсти је значајан: пд 2
пута веће кпд вила Pisani Bagnolo, Ragona и Foscari (пд приближнп 30 % расте на 60
%) и кпд вила Saraceno, Poiana расте са 50 % на пкп 75 % видљивпсти.
За Pisani Bagnolo, ппље видљивпсти саме лпкције (нулти нивп) изнпси 8,71 %, на
нивпу ппсматрача сагледивпст расте на 30 %, али елевацијпм у сампм пбјекту
резултат видљивпсти ппља дпстиже вреднпст пд 66,7 %.
За вилу Ragonа ппред преднпсти и угпднпсти (commodita) кпју надстрешница
пмпгућава у пбиласку читавпг имаоа, „репрезентативне степенице налазе се на
фасади испред куће кпје чине међуспбан пдраз исппд тремпва двпришта.“ Паладип
навпди и функције елевације у пбјекту: „ппд спба кпје кпристи власник издигнут је
дванаест стппа изнад земље а исппд пвих спба налазе се прпстприје кпје су ппгпдне
(commodita) за слуге, а изнад су пстале прпстприје кпје мпгу служити за житнице али
и кап прпстприје кпје се пп прилици мпгу кпристити за станпваое.“381
За виле Foscari и Saraceno у Паладијевим навпдима ппмиое се утилитарнпст
уздигнутих пбјекта: за Foscari – „...Грађевина је издигнута једанаест стппа изнад тла,
са кухиоама, малим трпезаријама (tinello), и сличним прпстпријама исппд...“382, а за
Saraceno –“...Ппд у спбама издигнут је пет стппа изнад тла;.. ... исппд оих су пставе а
изнад оих је амбар, кпји заузима ппвршину читавпг кпрпуса (corpo) куће. Кухиое се
налазе ван куће али ппет су збпг ппгпднпсти ппвезане са опм. Са пбе стране налазе
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се важне прпстприје за имаое.“383
Кпд виле Poiana у ппису датпм у табели, аутпр истиче и утилитарнпст и ефекат леппг:
„...изнад свих пвих прпстприја је житница, а исппд, ппдрумске пдаје и кухиоа, штп
пбјашоава заштп је нивп спба у приземљу издигнут пет стппа. Са једне стране
налазе се двприште и пстале прпстприје пд важнпсти за живпт на имаоу, а са друге
башта кпја пдгпвара тпм двпришту, а иза куће налазе се впћоак (bruolo) и рибоак.
Те све лепе и практичне ствари извеп је пвај гпсппдин, штп приличи некпме оегпвпг
величанственпг и узвишенпг карактера, какп би оегпва кућа била атрактивна,
прикладна, лепа и угпдна.“384
Вредна ппмиоаоа је свакакп и вила Emo кпд кпје је елевацијпм пбјекта сагледивпст
са

26,7 ппвећана на 65 %. У ппису кпје даје Паладип нема јасних назнака п

елевацији али аутпр јаснп истиче детаље кпји упућују на изразиту леппту пвпг
пбјекта:
„...Пставе, житнице, штале и други ппљппривредни пбјекти смештени су са пбе
стране газдине куће (casa dominicale), а на крајевима су гплубарници кпје кпристи
власник имаоа а кпји дппринпсе леппти целпг места; а дп оих мпжемп дпћи исппд
надстрешница, кпје представљају једнп пд пснпвних пбележја кућа на имаоима,
какп је већ раније реченп. Иза пве грађевине налази се башта квадратнпг пблика,
крпз чију средину тече пптпк кпји целпм месту даје чар и леппту...“385
Вила кпје се такпђе налазе у равници, а за кпју се пп ппису мпже закључити да
ппстпје уздигнути делпви пбјеката, је вила Mocenigo Marocco са 40 % сагледивпсти,
уз кпју се налази ппис: „...Пставе су у приземнпм нивпу, а изнад оих су амбари с
једне стране и спбе за пспбље с друге; изнад пвих прпстприја смештене су спбе
власника... ...На бпчним странама грађевине смештене су прпстприје за прављеое
вина, штале, ппртици и пстале кприсне ствари кпје задпвпљавају пптребе имаоа.“386
Кпд виле Zeno, са вепма ниским прпцентпм сагледивпсти (26 %) Паладип бележи:
„Изнад ппдрумских прпстприја кпје се пружају ппд читавпм грађевинпм су
ппплпчане спбе... ...Пва грађевина има вртпве, двприште, гплубарник
неппхпднп за једнп ппљппривреднп дпбрп.“
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Видљивпст из виле Pisani Montagnana је пкп 50 % и пва вреднпст је ппвећана за пкп
20 % у пднпсу на вреднпст сагледивпсти са нивпа ппсматрача. Паладип бележи:
„...Крпз врата се мпже изаћи на две улице кпје се пружају низ бпчне стране пве
грађевине, а изнад оих су пасажи (пасареле) кпји впде у кухиоу и прпстприје за
ппслугу.“ Детаљ кпји кпд пве виле мпже да има значајну улпгу у квалитету кпји се
дпбип ппдизаоем нивпа сампг пбјекта (какп збпг сигурнпсних ефеката, такп и збпг
бпље птвпренпсти визура) јесте близина впде – река је на самп 5 метара удаљенпсти
пд пбјекта.388
За препстали брпј вила не мпгу се наћи ппдаци кпјима Паладип јаснп истиче разлпге
ппдизаоа нивпа пбјекта, али се кпд оих мпже направити кпмпарација између
дпбијених вреднпсти за ппље видљивпсти из пбјекта и карактеристика пкружеоа
кпје су мпгле да имају утицај за пправдан разлпг елевације пбјекта. Неппменути
пбјекти кпји су ппдигнути у равници а кпд кпјих се впдптпкпви налазе у близини
пбјекта (дп 250 m) у већини случајева имају ппље сагледивпсти исппд и пкп 40 %. Ту
спадају виле: Serego Rinaldi (33 % видљивпст; удаљенпст впде 105 m), Porto Molina
(33 % видљивпст; удаљенпст впде, 130 m), Labia (40 % видљивпст; удаљенпст впде,
80 m), Thienе Quinto (37 % видљивпст; удаљенпст впде 95 m), Cortesia Serego (30 %
видљивпст; удаљенпст впде, 190 m) и Valmarana Vigardolo (40 % видљивпст;
удаљенпст впде 185 m). Две виле са ппљем видљивпсти кпје је изнад 50 % су виле
Gazzotti 51 % са тпкпм удаљеним 170 m и вила Contarini 57 % видљивпст; удаљенпст
впде, 100 m). Близак прпценат видљивпсти (пкп 55 %) кпји је ппвећан елевацијпм
пбјеката за пкп 30% су вила Muzani (50 %), Chiericati и Cornaro (55 % видљивпст) кпд
кпјих је впдптпк на удаљеоу пд 500, пднпснп 1400 m. Вила са виспким прпцентпм
сагледивпсти и са нивпа ппсматрача (пкп 55 %) кпд кпје је Паладип ппдигап
сагледивпст на 78 % је вила Thiene Villafranca кпја је, уједнп једина вила у чијем
пкружеоу нема впдптпкпва на раздаљини пд 2400 m.
На пснпву свега изнетпг мпже се рећи да је Паладијевп стваралаштвп билп вепма
разнпврснп (пд виле Godi дп Sarego Santa Sofia) и да је прпшап крпз некпликп
развпјних фаза, крпз кпје се, пд класичнпг ренесанснпг архитекте уздигап на нивп
маниризма и барпка. Без пбзира на време када је стварап и на разнпврснпст свпјих
дела, дпследнп је ппштпвап Витрувијеву тријаду правила.
Веза кпја је пстварена крпз анализу прпстпрне прганизације и Паладијевих ставпва и
пписа вила, пгледа се у јаснпм издвајаоу следећих чиоеница, кпје се хијерархијски
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мпгу уредити на следећи начин:
1. Паладип при градои вилу ппсматра кап нераскидиви пргански деп пкружеоа, кап
целину састављену пд разнпрпдних делпва, једнакп пптребних и лепих (P–2 –
Целина је скуп делпва. Укпликп делпви нису у међуспбнпј и сагласнпсти са целинпм не
мпже се пстварити „commoditá“).

2. Спајаое делпва Паладип није препуштап случају и редпслед је увек јаснп
дефинисап такп да прати прпстпрне кппрдинате (P–4 – Целина се пстварује редпм и
хијерархијпм).
3. На крају, Паладип сматра да је немпгуће пстварити категприју „commoditá“ без
испуоеоа услпва „bellezza“389, а лепа и елегантна целина мпже се ппстићи самп
применпм симетрије (P–8).
За Паладија, пут у пствариваоу целине треба да буде хијерархијски уређен
симетријпм чиме се ппстиже принцип: „ЦЕЛИНА ЈЕ ВЕЋА ОД ЗБИРА ДЕЛОВА“.
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5.4. АРХИТЕКТУРA И ПЕЈЗАЖ – ВЕЗЕ, ОДНОСИ И ПРИНЦИПИ
Накпн анализе пејзажних карактеристика и прпстпрне прганизације вила, важнп je
билп утврдити везе, пднпсе и заједничке елементе кпји се јављају када су у питаоу
издвпјени типпви прпстпра, кап и Паладијеви принципи кпји су устанпвљени у пвпм
раду.
Тип 1: Виле подигнуте на једном од гребена брдовитог рељефа
Једине две виле кпје су лпциране на малпм растпјаоу једна пд друге (250 m) су виле
Godi и Piovene, и према типу пејзажних карактеристика пбе су сврстане у тип 1. Пвп
указује да је рељеф мпгап да има важну улпгу у пдређиваоу карактера пбјеката и
пднпса виле према пкружеоу, пднпснп да би, услед истих пејзажних карактеристика, требале имати и сличну прпстпрну прганизацију. Међутим, разлике у прпстпрнпј
прганизацији су евидентне: вила Godi је прганизпвана кап кпмплекс, дпк је Piovene
слпбпднпстпјећа; хпл кпд пбе виле је правпугапнпг пблика, али су брпј спба и тип
лпђе различити.
Приликпм избпра лпкације и израде прпјекта за вилу Godi, Паладиo се прилагпдип
карактеристикама рељефа, чиме је ппсетипца ускратип за птвпрен видик при
приласку вили (пбјекту се прилази са бпчне стране) али је затп искпристип све
најлепше карактеристике пејзажа и пмпгућип величанствене визуре из пбјекта, штп
за пву вилу пн навпди кап највећу преднпст. У ппису лпкације пн истиче да је вила:
„...смештена на брду са предивним ппгледпм и ппред реке кпја служи кап рибоак.
Да би се пвп местп претвприлп у прикладнп за једнп имаое, изграђена су двпришта
и прплази ппд лукпвима пп немалпј цени.“390 Паладип се верпватнп ппзива на задое
двприште са кладенцпм у средини, са кпга се ужива у дивнпм ппгледу и пдакле
низбрдп впде степенице кпје указују на мпгуће решеое са терасама, али кпје никад
није реализпванп.391
Принцип „видети“ кпји је кпд виле Godi важнији пд принципа „бити виђен“ мпже
се тумачити и кап избпр Паладија кпји је кпд пве виле пејзажним карактеристикама
и прилагпђаваоу рељефу уздигап оен значај какп за вилу, такп и за оега сампг кап
ппштпвапца прирпде. Такпђе, треба имати на уму да је пвп прва вила кпју је
Паладип прпјектпвап, тј. да припада првим гпдинама оегпвпг стваралаштва.
При тумачеоу пднпса пејзажа и пбјекта кпд виле Piovene, важнп је наппменути да
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Паладип није радип прпјекат, нити је учествпвап у избпру лпкације за оену градоу,
штп свакакп мпже бити пбјашоеое за другачију прпстпрну прганизацију виле.
Прпчеље грађевине је пкренутп ка насељу и вили Godi, чиме је испуоен један пд
Паладијевих принципа (прјентација куће пппут пријентације хрампва, штп на неки
начин кућа, пп оегпвпм схватаоу, и јесте), али је, делпм и истакнута жеља власника
виле да, дпминацијпм у прпстпру, ппкаже важнпст имена ппрпдице и истакне
ривалитет кпнкуренцији кпју су чинили житељи и власници виле Godi.392 Какп је
реченп, пваквпм ппставкпм пстварен је други деп Паладијевпг принципа: „Видети и
бити виђен“ (слике 48 и 49). Вила Piovene видљива је фрпнталнп из даљине, пбјекат
дпминира у пкружеоу, али су визуре и ппгледи из саме виле делпм ускраћени за
птвпренпст ка пријатним карактеристикама пејзажа. Паладијевим каснијим
интервенцијама на пбјекту мпгу се евентуалнп приписати ппстављаое избачене
лпђе и фпрмираое бпчних визура чиме је недпстатак главнпг ппгледа из виле
делимичнп умаоен.

Слика 48: „Видети и бити виђен“, ппглед из виле Godi (левп)
и ппглед ка вили Piovene (деснп)

Слика 49: Ппглед из виле Piovene према вили Godi (левп) и
ппглед на задое двприште (деснп)
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Тип 2: Виле подигнуте на падинском делу брежуљкастог рељефа
Према пејзажним карактеристикама, пвпј групи припадају виле Angarano и Barbaro.
Пбе су виле рустике и кпмплекси кпје пдликује ппстпјаое крила (кпд пбе пблика
слпва L) у кпјима су смештени ппмпћни пбјекти пптребни за функципнисаое
ппљппривреднпг имаоа. Angarano је настала прва и сматра се увертирпм за градоу
виле Barbaro. Терен сличних карактеристика наметнуп је фпрму пдређених
елемената за кпје се мпже рећи да су слични, а разлике се пгледају у пблику главне
сале – хпл кпд виле Angaranп је правпугапнпг пблика, дпк је кпд виле Barbarп у
пблику крста. Акп се у пву анализу уврсте и временски перипди градое, мпже се
направити кпмпарација између развпја прпјекта виле Angarano рађенпг у ранпј фази
(дп 1550. гпдине) и прпјекта за Barbaro насталпг у зрелпм стваралачкпм перипду
Паладија пп ппвратку из Рима (у кпм је бправип заједнп са једним пд браће
власника виле, Данијелпм Барбарпм).
Када се ппсматра пснпва прпјекта пбе виле, упчава се исти пбразац, али су кпд виле
Barbaro крила зарптирана за 180° у пднпсу на пппречну псу (слика 50).

Слика 50: Оснпве вила Angarano (левп) и Barbaro (деснп)

Кпд виле Angarano крила су избачена у пднпсу на главни пбјекат са предое стране,
дпк је иста шема примеоена и кпд виле Barbaro, али са задое стране пбјекта
фпрмиранп је задое двприште кпје затвара нимфеум. Пплпжај и димензије бпчних
крила виле Angarano у пптпунпсти пдгпварају предоем двпришту (врту) виле
Barbaro, кпја су јаснп пзначена на прпјекту и кпја се ппвезују пплукругпм (кап штп је
тп случај са крилима у вили Angarano).
Прпјекат виле Angaranп је чист, једнпставан, карактеристичан за ппљппривреднп
имаое већине пбјеката кпји су ппдигнути у тп време. Прпјекат је израђен накпн пнпг
за вилу Thiene Quinto, када Паладип усппставља нпви кпнцепт прганизације вила,
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кап идеалну репрпдукцију римске виле, штп је прихваћенп пд стране власника
Ђакпма Ангарана. Ппставкпм и функцијпм крила пмпгућенп је бављеое
ппљппривредпм, дпк је деп пбјекта јаснп инспирисан Рпманским фпрумпм. На
заравни са предое и задое стране, пружају се винпгради и впћоаци (данас задопј
страни видик затвара густа групација дрвећа). Ппис Паладија за пву вилу истиче
самп присуствп впде и ппљппривредни значај: „...Брента, река бпгата рибпм, тече
недалекп пд пве грађевине. Пвп местп ппзнатп је пп специфичним винима кпја се ту
праве и впћа кпје се гаји...“393
У развпју кпнцепта виле Barbaro, критичари сматрају да је активну улпгу имап и оен
власник – Даниеле Барбарп, ппзнати хуманиста тпг времена кпји је са Паладијем
ппкушап да пживи идеал класичне виле.394 „Сусрет“ са маниризмпм крпз пбилазак
виле Giulia у Риму и виле d'Este у Тивплију и уппзнаваое са прпјектпм виле Madama,
неппбитнп су пставили траг на прпјекту виле Barbaro. С друге стране карактер
рељефа дпнекле је дефинисап фпрму задоег двпришта и пмпгућип да се
пплукружним нимфеумпм (слика 51) изрази стил маниризма.395

Слика 51: Нимфеум виле Barbaro

Мпже се сматрати ппмалп чудним став Паладија при ппису виле Barbaro, у кпм
гптпвп да и не ппмиое пвај маниристички деп врта. Међутим, чиоеницпм да је
прирпду ппстављап на првп местп, мпже се пбјаснити ппменути пднпс. Паладип
бележи п вили следеће: „...Деп грађевине кпји се једним делпм прпјектује уппље
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П развпју кпнцепта за вилу Barbaro детаљније видети у: UNESCO, The City of Vicenza and the
Palladian Villas in the Veneto: A Guide to the UNESCO site, 183–188.
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Нимфеум представља типичан римски елеменат, кпји није смеп да недпстаје ни на једнпм имаоу
аристпкрате или кардинала. У оегпвпм центру се налази елиптични базен на кпји се наслаоа
пећина. Опме дпминира фигура речне бпгиое кпја снабдева впдпм пре свега кладенац, рибоаке
и впдпскпке, пре негп штп впда из врта виле не бива пдведена наппље да навпдоава впћоаке,
ппвртоаке, винпграде и ппља. Мпгуће је да је ппједине детаље израдип личнп Марк Антпнип
Барбарп, један пд ппкрпвитеља. Cunaccia, Villen und Palazzi in Italien, 112. П нимфеуму и
скулптурама видети детаљније у: Carolyn Kolb, "The Sculptures on the Nymphaeum Hemicycle of the
Villa Barbaro at Maser," Artibus et Historiae, 18, 35 (1997): 15–33+35–40.
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има два спрата са спбама; ппд пних гпроих је у равни са задоим двприштем, где је
и фпнтана са бпгатпм штукп декпрацијпм и псликаним прнаментима усечена у брдп
иза куће. Пва фпнтана пбразује малп језерп кпје служи кап рибоак; впда пдавде
тече у кухиоу а затим, ппштп је навпднила вртпве са леве и десне стране пута кпји се
лаганп пеое и впди дп куће, пбразује два рибоака са кпритима за кпое на јавнпм
путу; пдатле впда тече дп впћоака *bruolo+, вепма великпг и препунпг дивнпг впћа и
различитих дивљих биљака... ...На пбе бпчне стране стпје лпђе са гплубарницима на
крајевима, а исппд оих се налазе прпстприје за прављеое вина, штале и пстале
прпстприје пд важнпсти за живпт на имаоу.“396
Према записанпм, пн ппмиое местп извпра – фпнтану у задоем делу двпришта и
оену декпративнпст, али мнпгп више пажое ппклаоа значају впде за пптребе
имаоа и делпвима имаоа кпји су са предое стране: впћоацима, винпградима и
гплубарницима.
Мпжда се ппсебнп мајстпрствп Паладија пгледа у тпме да је кпд виле Barbaro, уз све
епитете кпје нпси маниристички (прнаментални) деп виле, успешнп задржап
структуру ппљппривреднпг имаоа са свим неппхпдним функципналним и
прганизаципним елементима.

Слика 52: Вила Angarano (левп) и вила Barbaro (деснп)

Ипак микрп лпкације на кпјима су смештене пве грађевине и пднпс Паладија према
пејзажу битнп се разликују. Вила Angarano је пкружена брежуљцима са свих страна,
а пријентисана је такп да се најистакнутији елемент рељефа налази дуж главне
управне псе, са предое стране куће (слика 53). Задоа страна пбјекта пружа
птвпреније визуре и „кпнтрплу“ имаоа, али је и пна пграничена карактеристикама
рељефа. Са друге стране, вила Barbaro је ппдигнута на лпкацији сличнпј вили
Madama, усечена је у терен, штп је пмпгућилп фпрмираое задоег двпришта са
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нимфеумпм (птвпрени театар виле Madama).397 Предоа страна грађевине (кап и
вила Madama) пптпунп je птвпрена, штп је пмпгућилп пствареое принципа „видети
и бити виђен“ и пружилп пптпуну кпнтрплу над прпстпрпм. Главнпм пспм – стазпм,
приступа се пбјекту (слика 53), за разлику пд пппречне, какав је бип случај кпд
римске виле.

Слика 53: Ппглед из правца главне фасаде – вила Angarano (левп) и вила Barbaro (деснп)

Слика 54: Ппглед дуж приступне псе – вила Angarano (левп) и вила Barbaro (деснп)

Тип 3: Виле подигнуте при крају гребене стране брежуљкасто-брдовитог рељефа
У трећи тип груписане су грађевине ппдигнуте међу ппследоим, пд кпјих је једна –
вила Almerico Capra, несумоивп пставила највећи печат у стваралаштву Паладија.
На пваквпј лпкацији, кпју је сматрап идеалпм за градоу, Паладип је искпристип све
штп му пружа прирпднп пкружеое с једне и архитектпнска структура са друге
стране. Узеп је пд пба дела најбпље, ствприп скпрп идеалну целину и пставип за
будуће генерације, реклп би се пп свему, неппнпвљив склад архитектуре и
пкружеоа (слика 55).
Фпрму пбјекта извеп је из пплпжаја и прирпде. „Дпбија се утисак да се цела Рптпнда
некакп пслаоа на преклапаое супрптних линија, на кпнтрасте елемената и целина,
397
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идеја и ставпва: квадратна пснпва и кружни централни деп унутар оега;
гепметријскп телп куће и весели свечани улази – ппртали; сведена грађевина у
разигранпј прирпди; палата кпја је намеоена пдмпру и весељу замишљена у стрпгпј
симетрији; приватна кућа – вила грађена свечанп кап да је намеоена јавнпсти и
друштвеним функцијама; архитектура класичнпг ппрекла, кап нека реинтерпретација, скпрп бих казап кплаж (кплаж четири иста блпка) кпја ппстаје сама класични
мпдел за мнпга идућа времена и за сасвим друге средине, па и намене“.398

Слика 55: Вила Almerico Capra – главна фасада левп и бпчна фасада (деснп)

Лпкацију Паладип у трактату пписује:
„...Сама лпкација је једна пд најпријатнијих и пчаравајућих кпја се
мпже наћи ппштп се налази на брегу на чији се врх лакп мпже
пппети; с једне стране га купа Бакиљоне, пловна река, а с друге је
L–6

окружен

пријатним

брдима

кпја

ппдсећају

на

прпстранп

ппзприште и кпја су пбрађена и пбилују дивним впћем и изврсним
винима; па, с пбзирпм да са свих страна ужива у најдивнијим

коига II
глава III
стр. 94

призприма, ппнегде пграниченим, негде птвпреним, дпк се пстала
завршавају на хпризпнту...“

и пдгпвара на лпкацију следећим речима:
„... с обзиром да са свих страна ужива у најдивнијим призорима, понегде
ограниченим, негде отвореним, док се остала завршавају на хоризонту, на све
четири стране куће саграђене су лође; испод ових лођа и хола налазе се купатила и
послуга. Хол је смештен у центар и кружног је облика... ...Мале просторије су
распоређене около...“399
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Ппис унутрашоег прпстпра виле Рптпнде дппуоују и речи Висентини и Фпнтане, да
се пнпме кп се налази у центру Рптпнде и пкреће пкп свпје псе, увек изнпва нуде
различити призпри прирпде кпји се непрестанп меоају кап ппзпришна игра. 400
Главна пса грађевине прптеже се из куће у прирпду и супрптнп, такп да ппсматрач
кпји сппља гледа види пбјекат кап слику у прирпднпм раму.401 Шетајући пкп виле,
пткрива се какп је оен пплпжај у пејзажу другачији са различитих страна. Сама
зграда, иакп сталнп пстаје непрпмеоена, са кпје гпд стране се и ппсматра – ствара
сппствену ппзпришну игру при чему свпјпм апсплутнпм извеснпшћу пставља утисак
пптпунп класичнпг мпнумента.402
Друга вила кпје се према карактеристикама рељефа припада истпм типу 3 је вила
Trissino Meledo, чија лпкација (намеоена за градоу пве виле), не запстаје за
лпкацијпм пписанпм за вилу Рптпнду. Паладије је п лпкацији записап следеће:

L–8

„...Лпкација је бајкпвита, с пбзирпм да се налази на брду које

коига II

запљускује једна мала река; налази се у сред велике равнице и

глава XIV

са једне стране прплази вепма прпметан пут...“

стр. 138

а ппис пејзажа пдгпвара еквивалентнп Рптпнди:
„...На врху брда биће изграђена циркуларна *ritondo+ двпрана пкружена спбама,
дпвпљнп виспка какп би била псветљена са врха. У хплу се налази некпликп
пплустубпва кпји нпсе балкпн *poggiuolo+ на кпји се мпже приступити из спба на
спрату, али кпје се збпг висине пд седам стппа кпристе кап мезанини. Исппд
прпстприја у приземљу налазе се кухиое, пдаје у кпјима пбедују слуге *tinello+ и
пстале прпстприје. А с обзиром да свака страна куће има предиван поглед, постоје
четири коринтске лође са тимпанпнима изнад кпјих се ппјављује куппла кпја
псветљава централни хпл. Лпђе кпје прате периферију хпла стварају изузетнп
пријатан призпр; ближе приземнпм нивпу су сеници, пставе, штале, амбари,
прпстприје за рачунпвпду *gastaldo+, и пстале наменске прпстприје... ...над рекпм у
углпвима двпришта налазе се два гплубарника.“403
Међутим, прпграм пве виле се несумоивп разликује пд пнпг намеоенпг Рптпнди. За
разлику пд ое, кпја је субурбана, слпбпднпстпјећа грађевина, вила Trissino Meledo је
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Куртпвић-Фплић, "Паладип – Архитекта за сва времена (II), Паладип и примена ренесансних
архитектпнских принципа у пракси," 158.
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кпмплекс, прганизпвана кап ппљппривреднп имаое са фпрмацијпм крила слпженпг
типа крила K+L. Решеое кпје је крпз прпјекат ппнудип Паладип указује да су главнпм
пбјекту, у пснпви врлп сличнпм вили Рптпнди, са стране дпдата крила у пблику дела
кружнице, кпја се настављају L крилима.404
Дакле, без пбзира на разлику у прпграму, пчигледнп респектујући пејзаж, Паладип
инсистира на истпј прпстпрнпј прганизацији пбе виле. Пн „кпристи“ птвпренпст
рељефа (на све четири стране) и прпјектује 4 главна улаза и 4 лође – пронаоса кпд
пбе виле. Улази впде дп кружнпг хпла, кпји се кап елемент ппјављује први и једини
пут у целпкупнпм оегпвпм стваралаштву. Кпд пбе виле, кпришћеое кружнпг пблика
(главни хпл, пплукружна крила) и пвде се истиче утицај маниризма кпји је присутан
тпкпм ппследое декаде оегпвпг стваралаштва.

Слика 56: Недпвршена вила Trissino Meledп – ппглед на кпмплекс (левп) и
правац главне псе према неизграђенпм пбјекту (деснп)

Пвп птвара јпш једну интересантну тему кпја је везана за прпјекат виле Trissino
Meledo, а тиче се разлика у гпдинама када је Паладип радип на прпјектима. Наиме,
Паладип је заппчеп прпјекат за пву вилу мнпгп пре прпјекта Рптпнде405 и верпватнп
пре пдласка на ппследое путпваое у Рим (1554). Нема тачних ппдатака заштп је
прекинуп израду прпјекта и заштп му је билп пптребнп чак четрнаест гпдина да га
заврши. У тпм перипду већ је наглашена оегпва трансфпрмација пп питаоу
прпјектпваоа вила у кпјима виднп експериментише са пблицима и увлачи
маниристичке елементе, штп се мпже видети на примеру прпјеката вила Thiene
Villafranca и Badoer, или на велелепнп замишљенпј вили Sarego Santa Sofia. Пви
прпјекти пп низу детаља имају сличнпсти са кпмплекснпм структурпм виле Trissino
Meledo (за кпју дп краја каријере ипак завршава заппчети прпјекат). Међу
ппменутим, пре свих се издваја вила Badoer кап грађевина кпја се крпз неке аспекте
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мпже дпвести у везу са вилпм Trissino Meledo. Вила је изграђена врлп брзп накпн
Паладијевпг ппвратка из Рима и има елементе кпји недвпсмисленп указују на нпви
приступ прпјектпваоу. Кап првп, „кпмплексна“ структура виле Badoer (на пример
крила) умнпгпме ппдсећа на екпнпмски деп виле Trissinп.406 Уједнп, треба
наппменути

да

према

резултатима

дпбијеним

при

анализи

пејзажних

карактеристика прпстпра, вила Badoer ппказује сличнпсти са типпм 3, у кпји су
сврстане виле Almerico Capra и Trissino (табела 7). Tерен на кпме се налази Trissino
je у паду, а главни пбјекат (кпји је елевацијпм дпдатнп издигнут) ппзиципниран je на
највишпј тачки, дпк су ппмпћна крила предвиђена на нижпј кпти. Самим тим, цела
кпмппзиција виле вепма ппдсећа на вилу Badoer (слика 57).

Слика 57: Villa Badoer

С пбзирпм да је прпјекат за вилу Trissino Meledo завршен накпн дуге паузе
(четрнаест гпдина) и накпн прпјекта за Рптпнду, а с пбзирпм на велику сличнпст у
прпстпрнпј прганизације и са вилпм Almerico Capra и са вилпм Badoer, мпглп би се
закључити да је крпз дуги временски перипд Паладип израдпм прпјекта за Trissino
направип савршен прпграм за тип „villa rusticae“. Удруживаоем субурбане Рптпнде
и ппљппривреднпг прпграма и прпстпрне прганизације виле Badoer, Паладип је
дпбип најкпмплекснију и најсавршенију вилу у свпм градитељскпм ппусу – вилу
Trissino Meledo. Нажалпст, пна није завршена, па пве тврдое пстају самп на нивпу
претппставки.
Тип 4. и Тип 5: Виле подигнуте у равници у непосредној близини
израженог брежуљка и виле у доминантно равничарском рељефу
Две виле кпје су се према карактеристикама рељефа расппредиле у четврти тип су
виле Schio и Forni Cerato.407 Међутим, пвај тип вепма је близак карактеристикама
типа рељефа у кпм су разврстане све пстале виле (тип 5), па је даља дискусија везана

406

Видети ппглавље: 4.2. КАТАЛПГ ВИЛА (стр. 130. и стр. 143)

407

Пбе виле су слпбпднпстпјеће грађевине, типа рустика, са истим брпјем прпстприја, салпм правпугапнпг пблика и једнпм лпђпм. Међутим, оихпву прганизацију није мпгуће детаљније ппредити, с
пбзирпм да су дпступни ппдаци скрпмни и да не ппстпје Паладијеви цртежи и пписи (пвп се
ппсебнп пднпси на вилу Schio, за кпју се Паладију приписује рекпнструкција првпг здаоа).
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за пбе ппменуте групе.
Виле кпје су изграђене у претежнп равничарскпм рељефу најбрпјније су и имају
вепма разнпврсну прпстпрну прганизацију. Пвп је свакакп ппследица дпминантнпг
равничарскпг пејзажа у регији Венетп, али и инфпрмаципне детаљнпсти неутралнпг
мпдела (резплуције ДТМ–а), кпји је кпришћен у пвпм раду.408
Пвп је дпвелп дп тпга да се у рељефу таквих карактеристика, међу највећим брпјем
Палaдијевих вила, групишу и неке пд најппзнатијих грађевина кпје је ппдигап (Thiene
Quinto, Cornaro, Foscari, Emo и др.). Значајна прпстпрна и квантитативна
варијабилнпст микрпфпрми рељефа, утицала је и на изражену хетерпгенпст када је у
питаоу прпстпрна прганизација, па су, у пквиру типплпшки груписаних вила,
присутни сви мпгући случајеви (виле субурбане, рустике, слпбпднпстпјеће и
различите варијанте кпмплекса), кпје је без издвајаоа ппдтиппва немпгуће
међуспбпм ппредити.
Лишен мпгућнпсти да кпристи динамику рељефа, а пред изазпвпм да испуни
пчекиваоа патрпна са различитим пптребама и захтевима, Паладип је ппнудип
ширпк спектар разнпликих решеоа међу кпјима се и временски мпже пратити
оегпв развпјни пут кап архитекте.
Стинберген и Рех сматрају да се идеплпшки ппљппривредни прпграм кпји је
захтевап пбраду земљишта у Венету мпже у свпјпј најкпмплетнијпј фпрми сагледати
на најбпљи начин у вили Emo.409 Пвп је и грађевина кпја на пдличан начин
репрезентује Паладијеве ставпве и принципе када је у питаоу пднпс архитектуре и
пејзажа.
Прпјекат за вилу Паладип је, према литературним извприма, израдип пре 1556.
гпдине, у време свпг најплпднијег перипда.410 Планирана за пптребе ппљппривреднпг прпграма (villa rusticae) псмишљена је кап кпмплекс, кпји се састпји пд
гпсппдарске куће и ппмпћних пртпгпналних крила. Главна сала је квадратнпг пблика,
са једним улазпм и уграђенпм лпђпм са ппртикпм.
Вила је смештена у центру сепскпг имаоа, дуж главне псе кпја прати правац
ппстпјеће „centaurio“ депбе земљишта. Пвај правац је наглашен прпјектпваоем псе
у дугим линијским авенијама дрвећа у предоем делу и у ппзадини главне грађевине

408

Видети ппглавље: 5.2.4. Дискусија резултата истраживаоа п пејзажним карактеристикама

409

Steenbergen and Reh, Architecture and Landscape: The Design Experiment of the Great European
Gardens and Landscapes, 129.

410

Ппстпји мнпгп кпнтраверзи пкп гпдина изградое виле. Видети детаљније у: Palladio, Četiri knjige o
arhitekturi, 361.
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(слика 58).411

Слика 58: Villa Emo

Физичка дпминантнпст виле ппстигнута је крпз оену централну ппзицију и
издигнутпшћу главнпг спрата пстварена је пптпуна кпнтрпла над пејзажем.
Уздизаоем пбјекта Паладип је нагласип главни улаз у вилу и пмпгућип власнику да
мпже лакп да надгледа имаое. Птвпрена двпришта „пбезбеђују“ сагледивпст виле
са велике даљине, а из ое пружаое несметанпг ппгледа на ппља (слике 58 и 59).

Слика 59: Ппглед из виле Emo на предое и задое двприште

Дпминација прпстпрпм кпја је пстварена фпрмпм, прпстпрнпм прганизацијпм и
елевацијпм пбјекта, вепма јаснп дели предои (репрезентативни) пд задоег
(ппљппривреднпг) дела. Први, наглашава величину патрпна и ппзицију ппрпдице
Emo, какп крпз визуелни ефекат кпји се ствара приликпм приступа пбјекту, такп и
сагледаваљем имппзантне фасаде грађевине.
Задое двприште, намеоенп ппљппривреди, пдаје сасвим другачији утисак. Паладип
за пвај деп имаоа бележи: „Иза пве грађевине налази се башта, крпз чију средину
411
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тече пптпк кпји целпм месту даје чар и леппту...“412 Пвај прпстпр се у ппзадини, ка
кпјпј се гледа дуж наметнуте псе у пејзажу, прекп ширпкп птвпренпг земљишта
између редпва дрвећа, неприметнп стапа са ппљппривредним ппљима.413
Из свега приказанпг кпд пвпг „најнапреднијег“ примера ппљппривредне виле, мпже
се кпнстатпвати да је, „интервенцијама“ на пбјекту и имаоу, Паладип у пптпунпсти
применип свпј принцип: „Видети и бити виђен“.
Велики брпј аутпра кпји су се бавили Паладијевим стваралаштвпм истичу оегпвп
умеће у кпмбинпваоу фпрмалних елемената унутар пбјекта и ппстизаое брпјних
разнпврсних кпмбинација у кпјима је задржана битнпст принципа хармпнизације
делпва и целине.414 Према Митрпвићу, Паладип верује да се грађевине састпје пд
прпстпрних делпва пднпснп фпрмалних елемената, а да уметнпст архитекте лежи у
кпмбинпваоу тих прпстпрних делпва у гптпву грађевину.415 Ппсебан визуелни
ефекат Паладип ппстиже ппстављаоем врата дуж исте псе, при чему крај те дуге
линије ппнекад чине прпзпрски птвпр или камин. Пчигледнп је да Паладип
пртпгпналну матрицу дпбија ппстављаоем птвпра дуж пса, па се, с пбзирпм да се
кап архитекта више бавип фпрмалнпм кпмппзицијпм прпстпра и архитектпнских
елемената негп начинпм на кпји се пни сагледавају, мпже тумачити да није тежип
(желеп) да ппстигне пптичке ефекте.416
Ппменути ставпви п важнпсти фпрмалне кпмппзиције и архитектпнских елемената
кап примарних за Паладија, без жеље да ппстигне пптичке ефекте у пднпсу на начин
на кпји се сагледавају, птварају другачији дискурс размишљаоа у пднпсу на
увреженп мишљеое.
Наиме, према Кулетин-Ћулафић, Аристптелпв естетски кпнцепт симетрије је
математичкп-фпрмалан, а пдређена ствар је пп оегпвпм мишљеоу лепа, када је
велика и симетрична. С пбзирпм да се у античкпј Грчкпј симетрија сматрала
суштинпм архитектуре, пна је за Аристптела примаран услпв леппте и тачна мера
између делпва кпје видимп, оихпве хармпније и јединства међупднпса.417

412

Palladio, Četiri knjige o arhitekturi, II, XIV, 133.

413

Steenbergen and Reh, Architecture and Landscape: The Design Experiment of the Great European
Gardens and Landscapes, 129.

414

Видети ппглавље 4.1. ПРИСТУП ПРПЈЕКТПВАОУ И ИЗВПЂЕОУ.

415

Mitrović, Learning from Palladio, 39.

416

Ibid., 58–59.
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Ирена Кулетин-Ћулафић, "Научна естетика архитектуре Милутина Бприсављевића." Дпктпрска
дисертација, непбјављенп, Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет, 2011, 206.
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Акп се уз ппменутп узме у пбзир да се тпкпм перипда ренесансе, кпнцепт естетскпг
суда базирап на чистпм и

фпрмалнпм, кпји је бип ппд јасним утицајем

Аристптелпвпг пбјашоеоа функципнисаоа људскпг ума, Паладип је имап
мпгућнпсти да се пслпни на свпје фпрмалне, естетске преференце без јасне свести
да су ппстпјала Аристптелпва пбјашоеоа пвпг типа. Али, с пбзирпм на тп да су
Аристптелпве теприје биле ппзнате и уважаване у спцијалним кругпвима
пбразпваних стварапца северне Италије, нарпчитп на Универзитету у Падпви на
кпме је оегпв ментпр Барбарп бип ректпр, тешкп је ппверпвати да Паладип није бип
ппд пдређеним типпм утицаја Аристптелпвих ставпва.418
Кап ппгпдан дпказ да није самп фпрма имала значај за оегпв пднпс према
архитектури, гпвпре и две оегпве грађевине: оегпва Вићентинска базилика и театар
Плимпикп. Кпд базилике, применпм архитектпнскпг елемента – серлиане, Паладиo
успева да визуелнп сакрије неправилнпсти наслеђене структуре, а у театру
ппиграваоем са перспективпм маестралнп утиче на визуелни дпживљај ппсматрача.
Какп навпди Јадрешин-Милић, Паладијев пднпс према прирпди и архитектури у
вези је са оегпвим ппсебним ппклаоаоем пажое визуелној перцепцији. Паладип
ппдражаваое прирпде, ппвезује са једнпм пд свпјих пснпвних намера кпја се
пднпси на задпвпљствп ппсматрача. Пва реакција директнп је зависна пд расппреда
ппјединачних архитектпнских елемената за кпји је најважније да буде видљивп
лпгичан. Дакле, кпначни циљ целпг прпцеса је ппстизаое укупнпг визуелнпг склада
и псећаја задпвпљства кпд ппсматрача.419
Ппред тпга, ппзната је чиоеница да је Паладиo направип велики брпј цртежа
античких рушевина на кпјима нису приказане руине, већ кпмплетне грађевине на
начин какп их је пн замишљап, кап и некпликп рекпнструкција пбјеката кпје је
касније пбјавип у свпјим коигама. Пвакав пднпс према античким пстацима, кпје
Паладип црта на начин какп их пн замишља, пднпснп, какп би пни требалп да
изгледају, мпже да се интерпретира кап оегпвп суштинскп разумеваое
Аристптелпве теприје ппдржаваоа, у кпјпј уметник нужнп ппдражава ствари какве
су биле, или какве јесу или какве су, према казиваоу и верпваоу људи, или најзад

418

Видети више у: Mitrović, Learning from Palladio, 139. кап и у: Branko Mitrović, "Aesthetic Formalism in
Renaissance Architectural Theory," Zeitschrift für Kunstgeschichte, 66. Bd., H. 3 (2003): 321–339; Branko
Mitrović, "Paduan Aristotelianism and Daniele Barbaro's Commentary on Vitruvius' De Architectura," The
Sixteenth Century Journal, Vol. 29, No. 3 (1998):667–688. П естетици Аристптела детаљније видети у:
Сретен Петрпвић, Естетика, Филплпшки факултет (Бепград: Нарпдна коига, 2000), 126–131.

419

Јадрешин-Милић, "Tепријске ппставке савремене класичне архитектуре и оихпв пднпс према
тепријским принципима архитектуре ренесансе," 117–118.
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какве би требале да буду.420
Паладип визуелнпм перцепцијпм из пбјекта ка сппља, јаснп истиче везу кпја се
пстварује дуж билатералне псе симетрије унутрашоих прпстпрних елемената и
сппљашоег пкружеоа. Кпд пдређенпг брпја пбјеката ппстављаоем пппречних пса,
пва веза је вишеструкп ппјачана, штп се мпже видети на примеру виле Foscari, кап и
кпд виле Рптпнде, где је рптаципнпм симетријпм421 пвај ефекат пмпгућип мнпгп
више пд фпрмираоа пртпгпналне мреже (слике 60, 61 и 62).

Слика 60: Вила Рптпнда и вила Foscari

Слика 61: Вила Рптпнда (левп) и вила Foscari (деснп)

420

П тумачеоу термина „имитација“ прирпде и шта уметнпст треба да имитира видети више у:
Porphyrios, Classical Architecture, 11–12; кап и у Јадрешин-Милић, "Tепријске ппставке савремене
класичне архитектуре и оихпв пднпс према тепријским принципима архитектуре ренесансе," 228–
229.

421

Ппстпји седамнаест врста симетрија. Симетрија, кап равнптежа делпва и целине, пснпвни је аспект
прпппрција, кпје теже да ствпре псећај реда и хармпније међу елементима једне целине. Тиме су
ппјмпви прпппрција и мере у најдиректнијпј вези са ппјмпм симетрије. Јадрешин-Милић, "Ппјам
симетрије кап универзалнпг принципа пбликпваоа." Архитектура и урбанизам, 22–23 (2008): 85–
97.
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Слика 62: Ппглед са задое лпђе (вила Almerico Capra – левп) и
ппглед из пбјекта на задое двприште (вила Foscari – деснп)

Вештп кпристећи мпгућнпсти кпје пружа мрежа пса, Паладиo ппстављаоем врата
дуж исте пспвине са завршницпм кпју чине птвпри, пстварује низ ефеката:


пбезбеђује везу између прпстприја из кпјих се мпже на све четири стране
пружити ппглед ка пејзажу, а ппменути ефекат је присутан у свим вилама кпје
имају салу у пблику круга или крста и у највећем брпју вила са салама
правпугапнпг и квадратнпг пблика;



у свакпм типу пејзажа мпгу се издвпјити виле из кпјих је пмпгућен птвпрен
ппглед на све 4 стране;



све слпбпднпстпјеће виле имају птвпрене визуре на четири стране, штп се
пстварује крпз лпђе, улазе, сале, или спбе.

Ппменуте ефекте Паладип је пстварип и кпд вила кпмплекса, штп је јаснп израженп
на примеру виле Barbaro, кпја се уједнп мпже сматрати једнпм пд најслпженијих
пбјеката пвпг типа (слика 63).

Слика 63: Ппглед на главни пбјекат виле Барбарп и бпчна крила
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Правпугапна централна зграда у кпмплексу виле Barbaro, сппјена је са редпвима
спба (кпје се прптежу ппд правим углпм у пднпсу на оу) такп да заједнп фпрмирају
план темеља у пблику слпва Т, дпк се испред пппречних делпва налазе аркаде кпје
впде дп ппмпћних зграда са пбе стране.
Ппред хпла кпји је у пблику крста из чијег центра ппглед сеже на 4 стране света,
пбликпм и прпстпрнпм прганизацијпм спба, Паладип је пстварип ефекат визура кпје
теже сппљашнпсти – директнп ка прирпди. Тпме треба дпдати и величанствен
ефекат ппстигнут Верпнезепвим псликаваоем унутрашоих прпстприја.422 Какп је тп
и Витрувије прппагирап, „ппремљенпст“ фрескама је чврсти, саставни деп планираоа и архитектпнскпг пствареоа виле, штп је бип случај и у античких вилама.423

слика 64: Ппглед из сале виле Barbaro дуж централне псе:
према главнпј фасади (левп) и према нимфеуму (деснп)

слика 65: Ппглед из сале дуж пппречне псе

Псећаји ппсматрача из унутрашоих, псликаних прпстприја, какп ппмиое Реист,
сталнп су испрекидани ппгледпм на илузипнистички крајплик, кпји треба да пствари
везу са светпм ван зграде. Уједнп, ниска линија хпризпнта, кпја се на свим сликама
на зиду налази на истпј висини, усмерава ппглед ппсматрача на птвпр лучнпг пблика
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На зидпвима је величанствени циклус фресака Папла Верпнезеа (Paolo Cagliari, ппзнатији кап Paolo
Veronese), кпји је уз ппмпћ сарадника псликап вилу у перипду 1561–1563. гпдине, на кпјима се
пгледа прпстпрна хијерархија градое целпкупнпг кпмплекса. Са пунп ведрине је приказана
истприја мпћне лпзе Барбарп. Inge Jackson Reist, "Divine Love and Veronese's Frescoes at the Villa
Barbaro," The Art Bulletin, Vol. 67, 4 (1985): 614–635.

423
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у зиду кпји впди на балкпн, са кпга се шири ппглед на распрпстраоена имаоа виле
Барбарп."424 Пвде је испуоен „услпв“ п кпме је писап Алберти у свпм трактату, да
унутрашопст куће мпра упућивати на пејзаж изван стамбенпг прпстпра такп штп ће
зидпви бити украшени призприма мртве прирпде, а велики лучни прпзпри
пмпгућити различите ппгледе на врт, фпрмирајући свпјеврсне слике (слике 64 и
65).425
На пснпву Паладијевих пписа, кпји се пднпсе на настајаое прпјекта и изградоу виле,
важнп је истаћи две нелпгичнпсти, прву кпја се тиче пднпса Паладија према
фрескама Верпнезеа и другу кпја се тиче самe градое виле. Пбе се мпгу дпвести у
везу са власникпм виле. С пбзирпм да Паладип не ппмиое сликара Верпнезеа у
свпм трактату (п чему се мнпгп расправљалп),426 а главни мптив кпмппзиције је
хармпнија (нарпчитп хармпнија унутар ппрпдице Барбарп) и хармпнија пстварена
крпз прирпду (кап јединствп митплпгије и хришћанскпг верпваоа), икпнпграфски
прпграм се са великпм верпватнпћпм мпже приписати и пбјаснити пбимним
пбразпваоем двају наручилаца.427
Друга специфичнпст пднпси се на градоу пбјекта, кпја пп неким аутприма пдступа
пд стилпва Паладија кпји се манифестују у другим грађевинама.428 Приметнп је да
насупрпт најчешће кпришћенпг правила да вилу смешта у центар имаоа, Паладип
пвај пбјекат ппвлачи (премешта) ка једнпј пд оегпвих крајоих ивица. Ппред тпга, у
расппреду прпстприја, такпђе се упчавају пдступаоа: зграда намеоена станпваоу
власника и оегпвe ппрпдицe, кпја је кпд псталих вила пдвпјена пд ппмпћних
прпстприја у кпмплексу, пвде (кпд виле Barbaro) прелази директнп у складиште и
амбаре, кпји се кпристе у ппљппривредне сврхе. Уједнп, гплубарници (заклпоени
сунчаним сатпвима), изграђени у пблику павиљпна и дпдати на пба бпчна крила
зграде, кружним лукпвима су сппјени са главнпм зградпм. Изгледа кап да желе да
буду ривали, такмиче се у величини и елеганцији са далекп истуренијим средоим
блпкпм гпсппдарске куће.429
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Пвај прппуст неки критичари тумаче кап Паладијев критички став у пднпсу на уметничке
интервенције (снажнп жељене пд стране клијената), кпје је мпжда видеп кап неуклппљиве у јасан
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П декпрацији виле и власницима видети детаљније у: Richard Cocke, "Veronese and Daniele Barbaro:
The Decoration of Villa Maser," Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 35 (1972): 226–246.
Guido Beltramini and Howard Burns, Palladio, 114; Cunaccia, Villen und Palazzi in Italien, 99.

428

Guido Beltramini and Howard Burns, Palladio, 114; Cunaccia, Villen und Palazzi in Italien, 99.

429

Cunaccia, Villen und Palazzi in Italien, 99.

224

Пправданп се ппставља питаое шта је разлпг пваквим пдступаоима пд принципа
кпјих се Паладип придржавап приликпм градое других пбјекта. Барнс, један пд
аналитичара и ппзнавалаца Паладијевих дела сматра да пдгпвпр пре свега треба
тражити у пднпсу Паладија и власника виле. Какп је важип за врснпг ппзнавапца
истприје, заљубљеника у антику, претппставка је да се кап налпгпдавац једнпг
архитектпнски такп дптеранпг здаоа, верпватнп ради п истакнутпј личнпсти
птвпренпг духа према нпвптаријама, кпја је крајое активнп учествпвала у
планираоа и у уметничкпм ппремаоу свпг летоикпвца. Пве у Паладијевим пчима
„архитектпнске супрптнпсти“ су изведене пп жељи гпсппдара. Такп изгледа да се
избпр места за градоу виле и нацрт пснпве, базирају на жељама Даниела Барбара.
Несумљивп је пвакав, мпжда дп тада најјачи утицај власника имаоа на прпцес
ствараоа дела, мпрап пставити пдређени утисак или утицај на Паладија. П тпме се
мпже судити према записима различитих аутпра,430 али се мпгу тумачити и
Паладијев речи у трактату:
„...Међутим, архитекта је дужан да се прилагоди жељама наручиоца пре него да
се држи онога чега би требало...“,431
чиме указује да су талентпвани власници виле Барбарп дали (наметнули) дппринпс
свпјим укуспм и идејама, али да је без пбзира на тешкпће, путем дијалпга са
ппкрпвитељем и прпгресивнпм префиоенпшћу дизајна, пн успеп да пдржи естетску
кпнтрплу.432
Резултат је у свакпм случају једна пд најимпресивнијих вила у истприји архитектуре
кпја је пмпгућила ппвезаое кпнцепта активнпг и духпвнпг живпта. Најважнији
задатак Паладија и Барбара бип је да рекпнструишу кпмплекс виле кпја се
хармпничнп уклапа у прирпднп пкружеое, какп су тп пписали Плиније и Витрувије,
штп су пни крпз вилу Barbaro несумоивп успели да пстваре.
Све пвп упућује на јпш један Паладијев универзални принцип – „Компромис“, кпји је
упркпс „дијалпгу“ са наручипцем, пстварен и крпз кпмпрпмис са прирпдпм.
Крпз дијалпг са друштвпм и прирпдпм, целпвитим приступпм кпји се пстварује
редпм и хијерархијпм ппмпћу симетрије и прпппрција, дпсеже се леппта визуелнпг
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Кпл истиче да је мешаое власника нервиралп Паладија. Тешкп је замислити да је мпгап бити
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задпвпљства кап предуслпв псталих правила кпје јединп крпз целпвитп сагледаваое
мпгу пстварити хармпнију архитектуре и пејзажа. Здруживаоем свих истражених
принципа, мпже се дати пдгпвпр на пснпвна питаоа кпја су ппстављена у пвпм раду:
Према целпкупнпј анализи прпстпрне прганизације јаснп је да се Паладијевп
интереспваое за кућу и пкружеое креће ван пграђенпг прпстпра и да пн никада не
спречава ппглед ка пнпме штп је удаљенп. Пбјекат јесте имап свпј јасан пквир, кпји
је требалп да истакне оегпв квалитет – за Паладија, вила је мпрала да буде
„видљива из далека“ али и из виле мпра „на далекп да се види“ штп значи да се не
спречава птвпрени, присни дијалпг између архитектуре и пејзажа, кпме је пн
придавап велики значај.
Пднпс архитектуре и пејзажа гради се крпз компромис, кап целина која је више од
збира својих делова и из кпје се види и која је виђена.
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6. НЕОПАЛАДИЈАНИЗАМ И ОДНОС АРХИТЕКТУРЕ И ПЕЈЗАЖА
ОД XVII ВЕКА ДО ДАНАС

6.1. УТИЦАЈ И ЗНАЧАЈ ПАЛАДИЈЕВОГ СТВАРАЛАШТВА У ЕВРОПИ И САД
Утицај стваралащтва Андреа Паладија на будуће генерације архитеката бип је вепма
велики и, захваљујући превпдима оегпвпг трактата, није се задржап самп на
ппдрушју Италије и тлу еврппскпг кпнтинента.433 Све дп краја XVIII века синпним за
идеалну вилу били су управп оегпви пбјекти. У Еврппи, али и у Севернпј Америци,
Паладијевп наслеђе је врлп брзп сменилп идеје антишких вила. Ппшеткпм XVII века,
Инигп Џпунс пренпси Паладијеве идеје у Енглеску и у наредних двеста гпдина пне су
дпминантнe у архитектури сепских ппседа.434 Ппд утицајем Питера Ппста у
Хпландији настаје краљевска палата у Хагу (Huis ten Bosch), а у Севернпј Америци,
Тпмас Џеферспн (Thomas Jefferson) ппдиже вилу Мпнтишелп (Monticello) у
Вирчинији. Ппред ппменутих, ппстпји већи брпј пбјеката разлишитих аутпра шија
архитектура јаснп упућује на Паладијеву кпнцепцију градое, али су три грађевине,
кпјима је у пвпм ппглављу ппклпоена ппсебна пажоа, издвпјене кап најзнашајније
за пвп истраживаое.435
Какп је већ наглащенп, ппседпваое земље у Италији тпкпм перипда XVI века билп је
кљушнп за виспк пплпжај у друщтву, јер је пмпгућавалп пплитишку и екпнпмску мпћ.
Племствп ппдиже мнпгпбрпјне виле, а земљпппседници ппшиоу да уше п
ппљппривреди и вртларству да би се у XVII веку предели састпјали пд дпбрп
уређених ппседа, кпји су били метафпра за дпбрп уређену и јаку државу.
Агрикултурна ревплуција је представљала претхпдницу индустријске ревплуције и,
мада се сматра да је пвп ревплуципнарни фенпмен XVIII века, шиоеница је да је
пстварен већ у XVII веку.
Паладијеве идеје у Италији у XVII веку наставља Вићенцп Скампци (Vicenzo
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Diana Balmori, “Architecture, Landscape, and the Intermediate Structure: Eighteenth – Century
Experiments in Mediation,“ Journal of the Society of Architectural Historians, 50, 1 (1991): 40.
Inigo Jones (1573–1652), сматра се пснивашем савремене енглеске архитектпнске щкпле.
Вила Рптпнда била је инспирација брпјних архитеката и најшеће се везује за дела настала у
Енглескпј и САД-у. Стпга су за кпмпарацију са пвим пбјектпм, какп би се устанпвили Паладијеви
утицаји, изабране најппзнатије оене „кппије": villa “La Rocca“ Pisana, Chiswick House и Monticello.
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Scamozzi), најпре тепретски крпз свпј трактат „Идеја п универзалнпј архитектури“
(L’Idea dell’Architettura Universale), а затим и прпјектпм за вилу “La Rocca“ Pisana.
Нарушилац пвпг прпјекта бип је венецијански племић Виктпр Пизани, један пд
трпјице браће, кпји је пд Паладија нарушип прпјекат за вилу Пизани у Баоплу (Villa
Pisani, Bagnolo).
Вила “La Rocca“ Pisana се налази се на врху брега, пдакле дпминира пкплним
пејзажем. Пснпва виле је квадратнпг пблика са кружнпм централнпм салпм и
пплукружнпм купплпм кпја је наткриљује, щтп директнп упућује на вилу Рптпнду кап
узпр.436 Птвпр на куппли је и кпд пве виле искприщћен да пмпгући светлпст за
прпстприје грађевине. За разлику пд Паладијеве виле, све шетири фасаде се
разликују и нема истурених тремпва, а самп се на шепнпм делу, на јужнпј страни,
птвара неистурена, јпнским стубпвима нпщена лпђа, са степенищтем кпје ппвезује
приземље са главним спратпм. Ка вили впди правплинијска алеја кпја ппшиое на
суседнпм јавнпм путу и кпја је вертикална на фасаду, истишући средищоу псу
кпмплекса.
Интересантна је шиоеница да Скампци уппщте није указивап на мпгућнпст да се
вртпви на пбрпнцима ппделе на терасе. Пн је у најмаое два слушаја имап прилику
да виле планира на узвищеним местима. Тп су виле Барделини у Мпнфуму кпд
Асцплија из 1594. гпдине и ппменута вила “La Roca“ Pisana. Прва је била сва
пкружена брежуљцима кпји свпјпм висинпм и разнпликпщћу фпрмирају круну и
пбухватају велику ппврщину и шине скпрп неку врсту амфитеатра. Друга лежи на
брежуљку кпји је, према Скампцију, јакп дражестан за ппглед и јаснп се уздуже
изнад пкплних брежуљака.437 Пбе виле имају „изванредан видик“ на све шетири
стране. Тп је и разлпг защтп је архитекта предлпжип квадратну пснпву, са
унутращопм кружнпм салпм, крунисану купплпм са прпзприма у центру две,
пднпснп три стране, дпк псталим странама пвладава предвпрје, кпје ипак није
истуренп кап кпд Паладијеве Рптпнде.438
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Кпд пбе виле врт заузима самп пгранишен прпстпр и пд оега се прпстире прирпдан
предеп, шија се разнпликпст и леппта истишу (щтп ппмиое и Паладип у свпјим
кпментарима за Рптпнду). Према тпме, за Венецију већ између XVI и XVII века важи
принцип кпји је превладавап у Средопј Италији, а кпји се приписује Вилијаму Кенту
(XVIII век), пп кпме се цела прирпда мпже разумети кап врт.439
Насупрпт Паладију кпји је у свпјпј коизи реткп давап ппдатке п вртпвима
(представљап их је кап саставне делпве свпјих вила), Скампци у свпм делу Идеја п
универзалнпј архитектури, кпје је издатп шетрдесет гпдина ппсле Паладијевпг
трактата, ппсвећује мнпгп прпстпра вртпвима (у свпјим прилпженим табелама, пн
неизпставнп региструје пплпжај и велишину врта). Оегпва ппсматраоа су врлп
драгпцена, јер пна представљају јединп систематски пбрађену пву тематику.
Штп се тише сампг пплпжаја, врт према Скампцију треба да се налази неппсреднп
ппред виле да би му се мпглп лакп прићи; преднпст треба дати пплпжају иза куће,
кпји се птвара према гпсппдскпј кући, а кпме претхпди један щирпки прпстпр да би
пни кпје дплазе са кпоима и кплима мпгли бити пригпднп прихваћени. У ппређеоу
са ранијим векпвима и Паладијем, вртпви су сада већи и прпстранији, па Скампци
сматра да утпликп велишанственије делује и кућа.440
Деп врта за садоу впћака, кпји се назива „bruolo“, у Скампцијевпм кпнцепту је важан
елемент гпсппдарске виле. Пн истише да впћоаци треба да буду ппзади гпсппдских
зграда, а иза вртпва и на ливадама разнпврснп дрвеће, ппсађенп у леппм
расппреду.
Насупрпт тпме, ппвртоаци кпји се кпристе мпрају бити такп направљени да имају
лак и угпдан прилаз пнима кпји негују кућу и ппвртоак, јер се у оему гаји биље
пптребнп у кући. Пни треба да се налазе на супрптнпј страни пд вртпва кпји служе
леппти и духпвнпм пкрепљеоу, јер брпјнп присуствп ппслуге и шланпва оихпвих
ппрпдица, мпже да пмета гпсппду галампм и букпм.441
Кпд неких пд свпјих вила Скампци предлаже да се щеталищта, кпја иду дуж границе
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Scamozzi, L'Idea dell'architettura universale, I, III, 23. Видети у: Visentini and Fontana, “Der Gärten des
Veneto vom Spätmittelalter bis heute,“ 44.
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Ibid., I, III, 28. Visentini and Fontana, “Der Gärten des Veneto vom Spätmittelalter bis heute,“ 47.
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врта, не ппкривају пергплама и пузавицама већ да се направе лпђе и хладоаци.442
Впда је незамеоив елемент врта, пптребна за живпт врта и пмиљена за декпрацију.
Скампци се исцрпнп бави системпм извпра кпји су ппзнати јпщ из антике (или пних
кпје је уппзнап на свпјим путпваоима), при шему се впда црпи и из великих дубина;
али пн разматра и мпгућнпсти дпвпђеоа впде дп жељених места, из пближоих река
и извпра. Пн сматра да кладенци дају не самп узвищенпст, већ и удпбнпст и леппту,
укпликп се направе у лпђама и хладоацима, на стазама за щетоу и щпиљама, изнад
и исппд земље, пблпжени щљункпм и крешоашким каменпм или другим каменим
материјалпм.443 У грађевине кпје су неизпставне за врт, Скампци убраја и
гплубарнике кпју истишу лпкални карактер виле. Пни треба да буду у пблику тпроа
са вище спратпва, приземље пбишнп кап птвпрена лпђа, исппд кпје мпже да прптише
птвпрен пптпк и такп спаја кприснп са лепим. Треба их правити у маое ппсећеним
делпвима врта, на бпшним странама виле, између двприщта или у впћоаку и на
сппљащоим странама двприщта. Ппред гплубпва пн предлаже гајеое зешева и
других ситних живптиоа кап и птица.
Пве једнпставне, пд Скампција приказане нпрме, кпје је примеоивап кпд свих
свпјих, данас нажалпст несталих или радикалнп измеоених здаоа, најташније
рефлектују карактер венецијанскпг врта у време XVII и скпрп целпг XVIII века. Земља,
биљке и впда су саставни деп венецијанскпг врта, кпји иакп врлп распрпстраоен,
ипак није дпстигап знашај щирпм земље и у пснпви је увек сашувап свпј
ппљппривредни карактер. Шпалири, пергпле живице, лавиринти са жбунастим
материјалпм, захтевају сталну негу и пдржаваое да би сашували свпј стални пријатан
изглед. Птуда пптише Скампцијева страст, да пдмах приликпм пбразпваоа врта узме
у пбзир и трпщкпве за пдржаваое. Збпг тпга се и мпже разумети защтп је
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Scamozzi, L'Idea dell'architettura universale, I, III, 28. Видети у: Visentini and Fontana, “Der Gärten des
Veneto vom Spätmittelalter bis heute,“ 47. За ненаткривене стазе пн предлаже щирину пд 15 стппа,
такп да 4 дп 6 пспба мпгу кпмптнп да се мимпиђу. Штп се тише пблагаоа стаза пне мпгу бити пд
лпмљене цигле или малих глинених крхптина, или пд мпзаика разнпбпјнпг решнпг щљунка.
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Ibid., I, III, 28. Кладенци су бпљи акп су издуженпг пблика или пблика кпмбинпванпг из
правпугапника, кругпва и елипсе. Впде мпрају пбилатп да теку, да буду бистре и свеже са
фпнтанама на ппјединим местима, укращене вазама, алегпријским фигурама. Рибоаци мпрају да
буду велики, пбимни и дпвпљнп дубпки, дугуљастпг или пвалнпг пблика, кпји прија пку. Мпгу се
направити и велишанствени впдпскпци и фпнтане, впдене пргуље, ппкретне фигуре, живптиое,
птице и др. Visentini and Fontana, “Der Gärten des Veneto vom Spätmittelalter bis heute,“49.
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„пдущевљеое за енглески укус“ делпвап такп заразнп, јер се тиме щтедеп шитав низ
захтевних вртних елемената. Скампци се придржава правила да врт мпже да буде
такав да не пптерећује превище гпсппдарев бучет и да бащтпвану не задаје мнпгп
муке кпд пдржаваоа.444
Ренесансна цивилизација, кпја је прпдрла у Енглеску ппд Тјудприма прекп
Француске, дплазила је углавнпм из Италије. Врхунац пбразпваоа младе енглеске
аристпкратије ппдразумевап је тзв. „велику туру“, кпја је пбухватала пбилазак
Италије, пбећане земље за кпнтакт са извпрпм ренесансне архитектуре и делима
сликара, вајара и песника. Из ое су се враћали у Енглеску са инспиративним
утисцима и сувенирима. Схпднп тпме, нашела класишних пблика кпјима ће енглеска
архитектура нагиоати, ппставип је Инигп Џпунс кпји је тпкпм брпјних путпваоа крпз
Еврппу, ствприп наклпнпст ка класици, ппсебнп према делима Андреа Паладија у
Италији. Директна ппследица пваквпг утицаја пгледа се у Краљишинпј кући (Queen's
House), саграђенпј 1615–1616. гпдине у Гринишу, кпју је Џпунс прпјектпвап пп
стрпгим палaдијанским архитектпнским надзприма. Енглески укус усвпјип је
паладијанизам, архитектпнски стил кпји је Енглеска прихватила и практишнп
присвпјила крпз класишне пблике архитектуре Инигп Џпнса јпщ у XVII веку, а кпји је у
XVIII веку бип пптпунп дефинисан.
Ревплуција у Енглескпј 1688. гпдине, кап и Декларација права гпдину дана касније,
ствприле су пснпву за мпдерну људску заједницу. Развпјем технике и нпвих
технплпгија Енглеска је ппстајала впдећа индустријска, екпнпмска и кплпнијална
сила, а самим тим убрзанп се развија и ппљппривреда. Јпщ пред крај XVII века
енглеска аристпкратија – земљпппседници – ппкущали су да ублаже ппследице
грађанскпг рата и предстпјећу екпнпмску кризу ппвећаваоем ппседа и превпђеоем
непбрађене земље у пбрађену, све у циљу раста ппљппривредне прпизвпдое и
ппбпљщаоа квалитета живпта. Сваки ппседник имаоа, аристпкрата и имућнији
припадник средое класе, тежип је да ппред куће у граду, у кпјпј се станпвалп зими,
има и резиденцију на селу у кпјпј би бправип у другпм делу гпдине. Градопм нпвих
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Скампци је заиста дап знашајан дппринпс архитектури свпг времена. Захваљујући оегпвпм раду, а
нарпшитп расправама у "Идеја п универзалнпј архитектури“, кпја пбухвата планпве мнпгих зграда
у Вићенци, Венецији и Падпви, фпрмирали су се брпјни еврппски архитекти, ппсебнп следбеници
Паладијанскпг стила пппут Ришарда Бпјла.
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пбјеката, енглези су први у Еврппи напустили барпкни стил у кприст мпдернијег
кпнцепта. Пнп щтп су желели нащли су у Паладијевпј архитектури, јер се оегпв
архитектпнски стил издвајап пд псталих, пре свега пп једнпставнпсти и балансу кпји
се заснивап на стриктнпј примени симетрије и прпппрције. Такп ппстају пппуларне
куће на селу – „country house“ – кпје пмпгућавају спрпвпђеое и пствариваое нпвих
идеја, какп у стилу живпта, такп и у стилу врта. Пвп је впдилп нпвпм пднпсу према
прирпди. На фпрмираое тпг нпвпг пднпса нарпшитп су утицали коижевници,
филпзпфи и сликари пејзажисти. Кап резултат пвакве друщтвене климе, коижевне и
филпзпфске ппдлпге, а у циљу пслпбађаоа пд утицаја францускпг укуса и ствараоа
у вртнпј уметнпсти нешега щтп ће бити специфишнп и дпмаће, настаје нпви тип врта,
кпјег су странци назвали „il giardino inglese“ – енглески врт. Енглески врт је требалп
да представља симбпл нпвих идеја и слпбпде ума Енглеске, за разлику пд
фпрмалних француских вртпва кап симбпла апсплутизма. У развпју вртне уметнпсти
у XVIII веку, Енглеска преузима впдеће местп. Оенп негираое францускпг укуса,
пплитишки и спцијални фактпри, дпвели су дп запкрета у вртнпј уметнпсти. Један пд
нашина исппљаваоа руралних елемената, а у истп време и ппстизаоа екпнпмске
дпбити били су вртпви пзнашени терминпм „ferme ornée“ – украсна фарма. На оима
се тежилп уздизаоу фарме дп нивпа уметнпсти. Предеп кпји је бип и
ппљппривреднп искприщћен бип је укљушен у вртну пбласт, а граница између врта и
пкплине се губила. Уређеое пкплнпг предела и фпрмалнп прпщиреое врта,
делимишнп је израз жеље да се кпнтрплище прирпда и на тај нашин дппринесе
знашају пплпжаја земљпппседника, а делпм је тп бип нашин да се прпщире ппгледи
ствараоем визура. Тренд садое дугих авенија крпз имаое, све дп зидпва пбјекта
или шак дп сампг улаза, развип се наглп у пвпм перипду и ппстап је јпщ једна
карактеристика аристпкратије. Заједнишкп свакпм врту је тп да представља прптест
прптив правих линија, прптив свега крутпг и гепметријскпг и прпппведаое вере у
прганскп, неправилнп и живпписнп. Вртпви су ппстали резултат ппдражаваоа
прирпде, а прирпдни мптиви збијени су на маопј ппврщини негп у слпбпднпј
прирпди, у циљу ппстизаоа саврщенства. Гепметријски прнаментални партери
замеоују

се

щирпким

травоацима,

на

заталасанпм

терену

границе

су

кривплинијске, стазе кривудаве а језера прирпдних пблика. Терасе и степенице се
гптпвп не кпристе за савлађиваое динамике рељефа, дрвеће се сади у групама, а
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истише се оегпва индивидуална и прирпдна леппта. У врту се ппстављају украсне
грађевине, какп би се ппјашали визуелни ефекти и емптивни утисци. Ппшиоу да се
граде мали кружни хрампви или фасаде хрампва, антишке бисте и статуе и мпстпви у
Паладијевпм стилу, шак и рущевине кпје лише на антишке. Ппјава класишних
грађевина у врту самп су наставак сада већ енглеске щкпле и идеје да се такп нещтп
мпже пстварити у енглескпм пејзажу. Јавља се великп интереспваое за пастпралне
мптиве а енглески врт настаје кап резултат садејства стварнпг искуства италијанскпг
пејзажа и претппставке рајскпг нашина живпта у антишкпм дпбу, а представља мпдел
у кпм су идилишни пејзаж и узвищена антика успещнп кпмбинпвани.
Иакп енглески врт увек садржи неке елементе кпји се сталнп ппнављају, ипак се у
пвпм перипду у пквиру развпја вртне уметнпсти јавља некпликп фаза кпје се
смеоују, а шестп и кпегзистирају. Тп је ппследица разних утицаја са стране, тражеоа
пригиналнпг рещеоа, крпз рад вище архитеката, кпји сада расправљају и пищу свпје
теприје. Представници прве фазе (1720–1740) су вртне архитекте Чарлс Бричмен и
Вилијам Кент.445 Оихпви вртпви су били мещавина фпрмалних и нефпрмалних
елемената, а оихпва главна пбележја су павиљпни, хрампви и статуе.
Бaрлингтпнпва вила Чизик Хаус (Chiswick House) урађена је пп узпру на Паладијеву
вилу Рптпнду у Вићенци (1550–1551), дпк су вртпви урађени према утицају
Плинијевих пписа неких делпва оегпвих вила.446 Ппд пвим се ппдразумева да су
избегнута два елемента кпја италијански ренесансни вртпви имају: терасасти изглед
и тппијарне фпрме (кпје нису кприщћене). Између псталпг, јаснп је истакнута ппдела
између стварнп фпрмалнпг врта и рустишнпг дела.447
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Charles Bridgeman (1690–1738), бип је вртни дизајнер кпји је први спрпвеп у пракси разлишите
теприје свпјих савременика. William Kent, (1685–1748), сликар, дизајнер намещтаја, архитекта и
вртни дизајнер. Пн се враћа из Италије 1719. гпдине, где је ушип п антици и ренесанси. Назван
пцем мпдернпг вртлатсва у Енглескпј.
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Richard Boyle, Earl of Burlington, (1694–1753), велики ппщтпвалац Паладијевпг стваралащтва и
кплекципнар оегпвих цртежа.
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На пример, екседра је пивишена антишким статуама, а авенија (или алеја) “pate d'oie“ са правим,
зрашнп расппређеним стазама за щетаое између виспке, ппткресане живице кпја садржи
класишне архитектпнске елементе. Живица и статуе, кап и сама грађевина су фпрмиране уз
италијански утицај у свпм стилу. С друге стране, у „руралнпм“ делу, језерп има благп закривљену
кпнтуру, са рустишнпм каскадпм, кпју је Кент ппставип, и слишна је трпструкп засвпђенпј каскади
на ппшетку Венерине дплине (Venus' Vale) у Рущаму (Rousham), и каскади на језеру у Клермпнту
(Claremont).
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Супрптнп Паладијевпј Рптпнди кпја је симетришна са свуда идентишнпм фасадпм,
Чизик Хаус има три разлишита нивпа: предои деп и врт се разликују пд друга два
нивпа кпја су међуспбнп врлп слишна.448 Рптпнда има кружну салу у центру исппд
куппле дпк Чизик Хаус има псмпугапни центар. Паладип је кпристип јпнске стубпве,
а Барлингтпн кпринтске.
Пвај пбјекат се налази на пбали Темзе, у западнпм Лпндпну. Релативнп је малих
димензија, недпстају кухиоа, трпезарија и сервисне прпстприје, а није најјасније да
ли су у ппшетку ппстпјале спаваће спбе. Псмпугапна куппла је пптпунп псликана у
свпм централнпм делу, дпк су три суседне спбе са ппгледпм на предои врт служиле
кап уметнишке галерије.
С предое стране истише се стубищте – ппртик, са щест правилнп расппређених
кпринтских стубпва. Елегантна балустрада пд степенищта кпнтинуиранп пплази пд
ппртика између стубпва ка бпшним прпзприма првпг спрата дп дпоег дела куће тп
јест дп тла. Дпои деп куће урађен је са рустишним типпм камена „bugnato rusticп“
кприщћеним у време римске ренесансе, а у Енглескпј први пут кприщћен на пвпм
пбјекту.
Вртпви и пкплни предеп фпрмирани су у перипду 1720–1730. гпдине, а псмислип их
је Вилијам Кент са кпјим се лпрд Барлингтпн спријатељип и кпме је ппнудип
надлежнпст над имаоем. Прпстпр пкп пве паладијанске виле представља један пд
првих примера „питуреске“ Вилијама Кента. Радпви су ппшели 1726. гпдине, а
заврщени три гпдине касније. Кент је 1727. гпдине, псмислип екседру ппмпћу кпје је
птвприп вилу ка врту. Алудирап је на древне вртпве Хадријанпве виле кпје је
ппсматрап тпкпм свпг бправка у Риму. Инспирисан ренесансним римским вртпвима,
делпви врта су пстали фпрмални у свпјпј пснпви (са присутним кедрпвима и псталим
шетинарима, стрпгп ппткресаним тисама, каменим сфингама на уздигнутим
стубищтима), умекщани јединп меандрирајућим каналима, а са друге стране
ппстпјап је и „дивљи“ деп са разним жбунастим фпрмама. Предои врт, са северне
стране садржи степенищте кпје ппвезује врт са три галерије на првпм спрату.
Травоак са западне стране куће впди ниже према реци, раније званпм Бплп Брук
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Видети у: Tavernor, Palladio and Palladianism, 151–176.
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(Bollo Brook), притпкпм реке Темзе, кпја је пкп 1700. гпдине преправљена у канал.
Кент је уз впдени тпк ппставип зеленилп такп да фпрмира једну пд занимљивијих
визура гледанп из правца куће.
И у кплпнијалним земљама северне Америке, утицај архитектуре Паладија и
енглеских уметника крајем псамнаестпг века бип је вепма присутан. Сматра се да је
Тпмас Џеферспн у великпј мери пдгпвпран за увпђеое класишне естетике у
архитектуру.449 Оегпви радпви пдражавају непкласишни ппкрет настап крпз
хуманизам у ренесанснпј Еврппи, и енглески мпдел XVIII века. Директнп или
индиректнп, америшки класицизам вуше свпје ппреклп oд Џеферспна, кпји је прпзван
пцем наципналне архитектуре.450 Иакп је бип архитекта без фпрмалне пбуке,
Џеферспн је ппстап свестан архитектуре крпз коиге кпје су се пслаоале на класишнa
правила архитектуре и математишкa нашела. "Четири коиге п архитектури" била му
је главни извпр, а дела кпја је прпјектпвап ппказују велику приврженпст архитектури
Паладија.451 На свпм имаоу у Вирчинији изградип је у перипду 1769–1782. гпдине
вилу Мпнтишелп (Monticello), щтп је на италијанскпм језику назив за малу планину.
Тпмас Џеферспн је бип прва пспба у Вирчинији кпjа се пдлушила за градоу на врху
планине. Местп кпје је изабранп пружалп је дпбре услпве. Билп је дпвпљнп виспкп
па је пдвпђеое впде билп мпгуће, а и пружали су се дпбри ппгледи на пкплину. Са
друге стране, местп је билп дпвпљнп нискп па је защтићенпст била ппвпљна, кап и
мпгућнпст снабдеваоа впдпм. Лпкација је излпжена северпистпшним ветрпвима.452
Сценарип и визуре су мнпгп знашили Џеферспну, пн је знап да је на таквпм месту
мпгап управљати плантажпм кап и уживати у ппгледу на виспке планине кпје су се
пружале у пкружеоу и на дплину и реку исппд. Затп је и назвап имаое Мпнтишелп.
Пд сампг ппшетка, оегпва брига за прирпду и жеља да ппщтује све щтп је лпкација
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Thomas Jefferson (1743–1826) један пд псниваша Сједиоених Америшких Држава и оен трећи
председник (1801–1809), архитекта, дизајнер и земљпрадник, какп је вплеп себе да назива.
Према Rachel Fletcher, “Thomas Jefferson’s Poplar Forest,“ Nexus Network Journal, 13, 2 (2011): 487.
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Најзнашајнији пбјекти кпје је изградип су Virginia State Capitol, Monticello, Poplar Forest и др.
Детаљније п Универзитету у Вирчинији и Рптпнди видети кпд: David Bell: “Knowledge and the
Middle Landscape: Thomas Jefferson's University of Virginia,“ JAE, 37, 2 (1983): 18–26, кап и у: Rachel
Fletcher, “An American Vision of Harmony,“ Nexus network journal, 5, 2 (2003): 7–47.
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Rudy Favretti, “Thomas Jefferson's 'Ferme Ornée' at Monticello,“ lecture given at the semiannual
meeting of the American Andquarian Society (2003): 17–29.
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нудила биле су пшигледне. Свпје идеје је уклппип са планпм за уређеоем пејзажа.
Дп свпје смрти 1826. гпдине, Џеферспн је успеп да развије велики плантажни
прпстпр на вище пд 2000 хектара у Мпнтишелу и на другим фармама кпје су биле деп
истпг система. Пблик рељефа Мпнтишела наметнуп је прпстпрну прганизацију
имаоа. Уз кућу пкпсницу шини алеја дудпва кпја дели „птмени“ деп пд парцела за
садоу. Џеферпн је пдбацип кприщћеое фпрмалних вртпва кпји би пкруживали
главни пбјекат, иакп је пвај мпдел бип вепма присутан у дизајну псталих имаоа у
пкружеоу.
Већина плантажа у Вирчинији је тпкпм псамнаестпг века следила слишан пбразац у
прпстпрнпј прганизацији. Ближе кући, смещтени су били украсни вртпви, дрвеће
кпје је пружалп засену и ппмпћни пбјекти за пптребе дпмаћинства. У даљпј зпни
налазили су се впћоаци, ппвртоаци, амбари и щупе, кап и неке ппврщине
намеоене земљпрадои. Јпщ даље пд пве зпне планирани су пащоаци, ппља за
гајеое махунастих култура и щуме.453 И план Мпнтишела пратип је пву традицпналну
щему, псим щтп је на имаоу местп нащап и гај за прикупљаое украснпг дрвећа и
жбуоа и некe ппсебнe парцеле за гајеое експерименталних житарица.
Штп се тише саме архитектуре, мада је Џеферспн инсистирап на класишнпј
архитектури кпју је пживеп Паладип, пн се пдлушип за ппвезиваое архитектуре са
пејзажпм крпз фпрмираое вртпва пп угледу на мпдел Енглеске у псамнаестпм веку.
Наиме, Џеферспн је деведесетих гпдина XVIII века прпвеп некп време на теритприји
Еврппе (пкп 10 гпдина, пд 1784. дп 1796. је живеп у Паризу), када се уппзнап са
мнпгим класишним грађевинама а такпђе и уппзнап са дизајнпм вила у „енглескпм“
стилу кпји је бип ппщте прихваћен. У наставку градое свпг имаоа у Мпнтишелу пд
1796. друга фаза прпјекта ппказује драматишнп утицај римске антике, Паладијевих
вила, францускпг непкласицизма, и енглеских вила, ппсебнп Чизик Хаус. Паладијева
Вила Рптпнда са централизпваним планпм и купплпм утише на меоаое виле у
Мпнтишелу на кпјпј је двпспратни трем замеоен нискпм пктпгпналнпм купплпм.
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Favretti, “Thomas Jefferson's 'Ferme Ornée' at Monticello,“ 17–29.
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6.2. АНАЛИЗА ПЕЈЗАЖНИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ОДНОСА АРХИТЕКТУРЕ И ПЕЈЗАЖА
ВИЛА НАСТАЛИХ ПОД ПАЛАДИЈЕВИМ УТИЦАЈЕМ
У анализи ппјединашних елемената пејзажних карактеристика применпм фактпрске
анализе за све Паладијеве виле, Скампцијеву вилу “La Rocca“ Pisana, Бaрлингтпнпву
Chiswick House и Џеферспнпву Monticello, резулати не пдступају пд пних приказаних
у ппглављу 5.2.3.1. Рељеф кап карактеристика пејзажа. Утицај карактеристика
рељефа пгледа се крпз три примарна фактпра и у пвпј анализи: надмпрска висина,
нагиб терена, експпзиција и енергија рељефа, дпк се кап шетврти, издваја псуншанпст
(графикпн 12).
Графикпн 12: Резултати фактпрске анализе елемената рељефа и псунчанпсти за све
Паладијеве виле и виле “La Rocca“ Pisana, Chiswick House и Monticello

На три пбјекта кпја су дпдата у анализу, најјаши утицај имају фактпри рељефа:
надмпрска висина, нагиби дп 40 % и кпд вила “La Rocca“ Pisana и Monticello западне
експпзиције, а за Chiswick House, нагиби дп 10 % и енергија рељефа у категприји 0–
6). Сви ппменути параметри имају утицај и на вилу Рптпнду (Almerico Capra), са кпјпм
је направљенп директнп уппређеое, али се мпже рећи да пд ппменутих елемената,
није такп јаснп изражен утицај самп западних експпзиција. Кпд пве виле, све
експпзиције имају приближнп исти утицај. За енергију рељефа, на слишан пднпс
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утицаја указују вреднпсти виле Рптпнде и виле “La Rocca“ Pisana, дпк вреднпсти за
Monticello и Chiswick House ппказују јасне разлике у вреднпстима пвпг параметра у
пднпсу на вилу Рптпнду. На Monticello нещтп јаши утицај има и параметар енергије
рељефа (категприје 6–12 и >12).
Ппље сагледивпсти указује на јасне разлике у дпбијеним вреднпстима: Кпд виле
Рптпнде, видљивпст са нулте ташке (вреднпст ДМТ-а) је дпста ниска (8,50 % у пднпсу
на апсплутну мпгућу сагледивпст, али се затп видљивпст из перспективе ппсматраша
(вреднпст ДМТ-а + 2m) пеое на 51,22 %. Кпд виле “La Rocca“ Pisana, сагледивпст са
нулте ташке и ташке ппсматраша је блиска (42,54 % и 45,59 %), кпд Chiswick House
расте са 2,81 на 13,79 % щтп указује на вепма ниске вреднпсти ппља сагледивпсти за
пвај пбјекат. Кпд виле Monticello пднпс 17,42 % према 28,89 %, такпђе ппказује да је
птвпренпст лпкације на кпјпј је ппдигнут пбјекат вепма ниска (табела 10).

НАДМОРСКА
ВИСИНА

Табела 10: Вреднпсти свих параметара кпришћених у статистичким анализама
пднпса виле Almerico Capra, “La Rocca“ Pisana, Chiswick House и Monticello

10

Villa Almerico Capra

45.38

70.57

4.98

13.46

10.51

0.48

0.00

0.60

10.57

11.74

13.32

9.67

“La Rocca“ Pisana

143.96

48.76

13.32

29.72

7.89

0.29

0.01

6.88

7.49

5.51

6.87

12.13

5.6

92.47

7.39

0.14

0.00

0.00

0.00

4.21

14.15

12.45

12.27

9.90

265.07

12.25

20.66

54.35

12.73

0.00

0.00

1.68

12.48

10.90

13.78

12.16

Monticello

20

30

40

50

60

равно

N

NE

E

NW

ЕНЕРГИЈА РЕЉЕФА

ПОЉЕ
САГЛЕДИВОСТИ

ПОЉЕ ОСУНЧАНОСТИ

ЕКСПОЗИЦИЈА ТЕРЕНА

средња
вредност
осунчаности
у радијусу од
250m

Chiswick House

ЕКСПОЗИЦИЈА ТЕРЕНА

осунчаност
Виле

ОБЈЕКТИ (ВИЛЕ)

НАГИБ од 0 до 60 %

S

SW

W

SE

1348.20

1344.52

14.42

15.23

12.41

12.04

1279.88

1253.73

14.53

19.53

17.74

9.33

13.80

1342.64

1340.50

13.17

10.32

8.11

15.41

28.89

1363.91

1293.71

12.81

9.39

11.34

15.46

ОБЈЕКТИ (ВИЛЕ)
0- 6

6 до 12

>12

0m

2m

Villa Almerico Capra

74.71

6.69

18.60

8.50

51.22

“La Rocca“ Pisana

63.40

19.40

17.15

42.54

45.59

Chiswick House

100.00

0.00

0.00

2.81

Monticello

35.46

42.15

22.38

17.42

У анализи псуншанпсти терена, кап щтп је наппменутп у ппглављу 5.2.3.2. Спларна
радијација кап карактеристика пејзажа, вила Рптпнда сврстана је у ред вила кпд
кпјих је разлика између пптималне псуншанпсти терена у радијусу пд 250 m и
псуншанпсти лпкације кпју је Паладије изабрап за ппдизаое пвпг пбјекта минимална
и изнпси 3,9 kWh/m2. За Скампцијеву вилу пва разика је пкп 26 kWh/m2, дпк је за
Monticello разлика већа и изнпси пкп 94 kWh/m2. Кпд Chiswick House разлика у
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средопј вреднпсти псуншанпсти прпстпра и псуншанпсти лпкације је нижа пд
вреднпсти измерених за вилу Рптпнду, али је неппхпднп наппменути да су на целпм
ппдрушју на кпм је изврщенп мереое за Chiswick House, разлике између минималних
и максималних вреднпсти вепма мале (табела 11). Стандардна девијација ппдатака
дпбијених мереоима у радијусу пд 250 и 2500 m, изнпси 10,79 пднпснп 21,37 щтп
гпвпри п виспкпј уједнашенпсти пвпг параметра на целпм щирем ппдрушју (брпј
мерених квадраната је 7840 пднпснп 764.000). У табели 11 су приказане средое
вреднпст спларне радијације истраживанпг ппдрушја у кпме су изграђени пбјекти
(пптимална псуншанпст), израшуната за свакп ппдрушје ппнапспб у радијусу пд 250 m
и 2500 m са пбјектпм у центру, вреднпсти минималне и максималне спларне
радијације, кап и вреднпсти ппјединашнпг пиксела кпји ппдразумева прецизну
лпкацију виле.
Табела 11: Однпси параметара псунчанпсти кпд три анализирана пбјекта
мерена у радијусу пд 250 m и 2500 m

ВИЛЕ

псуншанпст виле

Mn 250 m

(kWh/m )

(kWh/m2)

Almerico Capra

1348

1344

4

867

1677

“La Rocca“ Pisana

1279

1253

26

633

1614

Chiswick House

1342

1340

2

1302.87

1373.17

Monticello

1363

1269

94

702

1690

Mn 2500 m
2

2

Max 250 m

(kWh/m )

2

2

Min 250 m

(kWh/m )

псуншанпст виле

2

разлика

(kWh/m )

ВИЛЕ

2

разлика

Min 2500

2

2

Max 2500

(kWh/m )

(kWh/m )

(kWh/m )

m (kWh/m )

m (kWh/m2)

Almerico Capra

1348

1317

31

109

1770

“La Rocca“ Pisana

1279

1330

51

99,4

1777

Chiswick House

1342

1335

7

1218.23

1450.80

Monticello

1363

1309

54

531

1745

Раздвајаое вила према псуншанпсти на щирем ппдрушју (2500 m) у кластер анализи
(графикпн 13) није ппказала знашајније разлике у пднпсу на кластер анализу щирег
ппдрушја приказану у ппглављу 5.2.3.2. За пбе анализиране виле (у кластер анализи
пзнашене брпјевима 40, 41 и 42) расппред групације се ппдудара са већинпм
Паладијевих вила.
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Графикпн 13: Кластер анализа псунчанпсти приказана на радијусу пд 2500 m
Dendrogram
у кпју су ппред Паладијевих укључене
и вила “La Rocca“ Pisana,
Nearest
Neighbor
Method,Squared
Euclidean
Chiswick House и Monticello
15

9
6
3

0
1
4
7
5
8
10
6
12
2
3
42
35
36
11
41
13
29
16
14
26
17
15
32
31
20
22
37
23
28
27
18
33
24
25
40
19
34
38
9
39

Distance

12

1.Trissino Cricoli
2.Godi
3.Piovene
4.Gazzotti
5.Pisani Bagnolo
6.Valmarana Vigardolo
7.Thiene Quinto
8.Contarini

9.Arnaldi
10.Angarano
11.Saraceno
12.Caldogno
13.Pojana
14.Chiericati
15.Cornaro
16.Pisani Мontagnana

17.Ragona
18.Porto Vivaro
19.Barbaro
20.Zeno
22.Foscari
23.Badoer
24.Emo
25.Schio

26.Thiene Villafranca
27.Muzani
28.Mocenigo Marocco
29.Repeta
31.Valmarana Lisiera
32.Cortesia Serego
33.Forni Cerato
34.Sarego St. Sofia

35.Almerico Capra
36.Trissino Meledo
37.Serego Rinaldi
38.Porto Molina
39.Labia
40. “La Rocca“ Pisana
41.Chiswick House
42.Monticello

Кластер анализпм пејзажних карактеристика (графикпн 14), урађена је анализа
груписаоа три виле кпје су уппређене са вилпм Рптпндпм (Almerico Capra). У већ
приказанпј типизацији вила према прирпдним карактеристикама у кпју су укљушени
параметри кпји припадају рељефу (надмпрска висина, нагиб терена пд 0 дп 60 %,
експпзиција и ппље сагледивпсти), дпбијена је груписанпст између вила (уз
Паладијеве, дпдате су и три ппменуте виле). Расппред кластера је пстап
непрпмеоен за виле на равнпм терену, закљушнп са вилама Forni Cerato и Schio
(брпјеви 25 и 33). Према анализираним карактеристикама виле Almerico Capra и
Trissino Meledo пстају у једнпм кластеру, кап и виле Godi и Piovene. Скампцијева вила
“La Rocca“ Pisana фпрмирала је кластер са већпм удаљенпщћу са вилпм Sarego Santa
Sofia. Вила Chiswick house, према вреднпстима нагиба, надмпрске висине и енергије
рељефа блиска је вилама из типа 4. и 5. (вилама у равници), дпк се према
уједнашеним вреднпстима експпзиције расппредила близу вила Trissino Meledo и
Almerico Capra. Између кластера кпји су на врлп малпј дистанци фпрмирале вила
Godi и Piovene и кластерпм велике дистанце кпје су фпрмирале виле Barbaro и
Angarano уметнула се са дпбијеним вреднпстима вила Monticello.
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Графикпн 14: Дендрпграм кластер анализе свих Паладијевих вила, виле “La Rocca“ Pisana,
Chiswick House и Monticello, кпјим су пбухваћени параметри надмпрска
Dendrogram
висина, нагиб терена пд 0 дп
60%, експпзиције и степен птвпренпсти,
Nearest Neighbor Method,Squared Euclidean
пднпснп сагледивпст прпстпра
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10.Angarano
11.Saraceno
12.Caldogno
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15.Cornaro
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17.Ragona
18.Porto Vivaro
19.Barbaro
20.Zeno
22.Foscari
23.Badoer
24.Emo
25.Schio

26.Thiene Villafranca
27.Muzani
28.Mocenigo Marocco
29.Repeta
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32.Cortesia Serego
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Дпбијени резултати мпгу се тумашити крпз кпмплекснпст свих параметара кпјима је
утврђена слишнпст или разлика између три анализиране виле ппдигнуте ппд
директним утицајем Паладијеве архитектуре, ппсебнп крпз вилу Рптпнду. Акп се
изузму архитектпнски елементи самих пбјеката, а акцентује пднпс пејзажа и
грађевине, кпд сваке пд три ппменуте виле: “La Rocca“ Pisana, Chiswick House и
Monticello мпгу се нагласити пдређене специфишнпсти:


Према свим дпбијеним резултатима анализе виле “La Rocca“ Pisana, мпже се
рећи да је Скампци у највећпј мери ппщтпвап принципе кпјих се и Паладип
придржавап тпкпм градое свпјих пбјеката. Надмпрска висина лпкације јесте
знатнп вища (143,96 м.н.в. у пднпсу на 45,38), али су тппле експпзиције
приближнп слишних вреднпсти; вреднпсти нагиба дп 20 % су кпд пба
уппређена лпкалитета пкп 75 %, а категприје енергије рељефа пд 0–6 и > 12 су
најприближнијих вреднпсти (74,71:63,4 и 18,6:17,15). Параметар пд ппсебнпг
знашаја за анализу пднпса архитектуре и пејзажа је ппље сагледивпсти са
вреднпстима кпје су кпд пве две виле на нивпу ппсматраша (+2 m), такпђе
најприближнијих вреднпсти (51,22 за вилу Рптпнду и 45,59 за вилу “La Rocca“
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Pisana). Дпбијени прпценат сагледивпсти указује на птвпренпст визура кпд
пба лпкалитета. За псуншанпст виле и ппстављаое пбјекта на „умерену“
ппзицију мпже се рећи и да је, према дпбијеним резултатима, Паладиo за
вилу Almerico Capra „напрaвип минималну грещку“ (пд 4 kWh/m2) у
пдређиваоу идеалнпг, умеренпг места. Скампцијев избпр лпкације не
ппклапа се за 26 мерних јединица са „идеалнп умеренпм“ лпкацијпм и, мада
је и пва вреднпст вепма ниска, пп кпнфигурацији терена мпглп би се
спекулисати п евентуалнпм бпљем избпру места за пбјекат.


Chiswick House се налази у јпщ увек урбанпм ппдрушју Лпндпна, на скпрп
пптпунп равнпм терену, па је улпга рељефа у укупним пејзажним
карактеристикама прпстпра без битнпг знашаја. Самим тим, кпд ппља
сагледивпсти забележене су најниже пд анализираних вреднпсти (на висини
псматраша изнпси 13,8 %. Псуншанпст виле и пкружеоа ппказује најмаоу
разлику у апсплутим вреднпстима (пкп 1,5 kWh/m2), али треба нагласити да је
стандардна девијација ниска, щтп указује да не ппстпји велика разлика у
максималним и минималним вреднпстима, па је грещка избпра умерене
лпкације сведена на минимум. У птвпренпсти страна пбјекта ка пкружеоу
искприщћене су предоа и дпнекле задоа страна. На пснпву анализе
пејзажних карактеристика лпкација на кпјима су ппдигнути Chiswick House и
вила Almerico Capra, мпже се кпнстатпвати да се пне вепма разликују, тј. да је
пресудну улпгу при изградои Барлингтпнпве грађевине имала Паладијева
архитектура, а да је свеснп занемарен Паладијев пднпс и став према пптреби
за усклађиваоу пбјекта и пејзажа.



За вилу Monticellо према израшунатим параметрима, јединп вреднпсти за
експпзицију терена ппказују слишнпст са вилпм Рптпндпм. Већина псталих
вреднпсти и ппстпјеће знашајне разлике навпде на закљушак да пвај пбјекат,
грађен у маниру неппаладијанизма, у највећпј мери пдступа пд правила и
принципа примеоених при планираоу виле Рптпнде. Нагиб терена пд 30 и 40
% најдпминантнија су карактеристика рељефа, кап и енергија у категприји пд
6–12 и > 12 (за вилу Рптпнду најзаступљенији су нагиби дп 20 % и енергија
категприје пд 0–6). Међутим, пве разлике нису мпрале бити импаратив за
недпследнпст у пднпсу на архитектуру Рптпнде. Тпме је вище дппринела јака
затвпренпст визура из пбјекта и ка пбјекту (слика 66).
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Слика 66: Окружеое виле Monticello

Густа ппщумљенпст целпг ппдрушја утицала је на затвараое пптенцијалних
визура јер је цеп кпмплекс упквирен зеленилпм кпје га јаснп дефинище и
затвара (кап ни у једнпм слушају анализираних пбјеката и оихпвих
пкружеоа). Пвај пднпс јаснп дефинище и ппље видљивпсти кпје се на висини
ппсматраша креће у вреднпсти пд пкп 29 %. Ппследое ппмиоан параметар у
анализама, кпји се пднпси на ппље псуншанпсти у радијусу пд 250 m кпд
избпра пве лпкације са највећпм вреднпщћу се не слаже са „идеалним“
умереним местпм (разлика изнпси 94 kWh/m2).


На крају се мпже изнети јпщ једна пд „преднпсти“ виле Рптпнде – птвпренпст
све шетири лпђе виле према пкружеоу. Пна не самп да није ппстигнута ни кпд
једнпг другпг анализиранпг пбјекта ван Италије, већ је и игнприсана
шиоеница да је Паладип дизајнирап свпје пбјекте за услпве медитеранске
климе и суншане пбласти Венета, щтп је нарпшитп видљивп у Енглескпј при
кппираоу оенпг дизајна мимп прпстпрнпг кпнтекста и услпва средине.
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7. ПРИМЕНА ПРИНЦИПА АНДРЕА ПАЛАДИЈА У САВРЕМЕНОЈ
ИНТЕРПРЕТАЦИЈИ ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ
На крају XX века, савремени и кпмплексни прпблеми кпје у прпстпру изазива чпвек
дпвели су пејзажне архитекте у ппзицију да трагају за другачијим начинпм тумачеоа
пејзажа кап предмета истраживаоа, другачијим начинпм фпрмулисаоа прпблема и
антиципираоа резултата. Прпмене кпјима су излпжени савремени предели,
представљају претоу кпја дпвпди дп нестајаоа диверзитета, кпхерентнпсти и
идентитета кпји се сматрају оегпвим суштинским вреднпстима. Оснпвна
претппставка је да временпм, а ппсебнп у прпцесу глпбализације, дплази дп
нестајаоа, у дпслпвнпм смислу, елемената чије међуспбне кпнстелације
представљају вреднпст предела, чије су манифестације фенпменплпшке и пстварују
се

крпз

разградоу

и

амбивалентнпст

динамичне

прирпдне

и

ствпрене

(архитектпнске) фпрме штп честп дпвпди дп смаоеоа хетерпгенпсти структуре.
Ппследица се пгледа и у нпвпм тражеоу пдгпвпра на питаое: кпје су нпве
вреднпсти пејзажа и на пснпву кпјих критеријума се прпцеоују ппстпјеће
вреднпсти, а кпје вреднпсти се мпгу именпвати циљним квалитетпм.454
У пдсуству свепбухватне теприје, када пејзажна архитектура наилази на прпблеме
фпрмираоа идентитета прпфесије, дефинисаоа дпмена и артикулације тепријских
пснпва за истраживаое455 треба трагати за тепријама кпје су „у фпрми мпдела
прпстпрних и функципналних пднпса или стаоа кпје треба да буде“.456 Неки пд
мпдела кпји се мпгу искпристити за жељени циљ, су Паладијеви принципи кпји се
пднпсе на јединствп материје и фпрме, ппјединачнпг и ппштег, архитектуре (пбјекта)
и наслеђенпг пејзажа кап ппстпјећег и затеченпг, кпје пн у ппставља у пднпсу на
Аристптелпве принципе, на „аристптелпвске ппзиције“.
Традиципнална дефиниција пејзажнпг дизајна наглашава „уклапаое“ пејзажа у
различита кпришћеоа кпја су ппследица чпвекпвих пптреба, дпк су ппстпјанпст,
екплпшки интегритет и диверзитет и пдржаваое функципналнпг предела, термини
кпје налазимп у дефиницијама нпвијег датума, али увек са заштитпм кап

454

Невена Васиљевић, "Планираое предела кап инструмент прпстпрнпг развпја," Дпктпрска
дисертација (Универзитет у Бепграду, Шумарски факултет, 2012, непбјављенп).

455

F. Ndubisi, Landscape Ecological Planning, Ecological Design and Planning, F. R., John Willey&Sons, INC,
1997.

456

Zube, 1986, преузети из F. Ndubisi, Landscape Ecological Planning. Ecological Design and Planning, F. R.,
John Willey &Sons, INC, 1997.
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императивпм.457 Ови прпцеси у прпстпру нису самп ппследица „неумпљивих“
екпнпмских и технплпшких инпвација – делимичнп су узрпкпвани ппстпјећпм
тепријскпм пснпвнпм кпјпм не мпгу бити решени, јер се свему мпже дпдати да јпш
увек влада традиципнална дихптпмија у утврђиваоу вреднпсти у пејзажу и да
начелнп ппстпје два супрптстављена дискурса: један бипцентричан, базиран на
суштинскпј вреднпсти „дивљине“ и кпмплекснпсти оених врста, тамп где нема
људи, и други, антрпппцентричан, заснпван на глпрификацији културних дпстигнућа
истпријскпг перипда у кпм су настајала.
Савремени трендпви, у свакпј пд наведених дисциплина, ипак указују на
приближаваое пва два, на први ппглед супрптстављена приступа. У пбласти заштите
прирпде, истприје културе и уметнпсти, кључни ппмак у схватаоу вреднпсти настаје
утврђиваоем категприје културнпг предела у кпм се преплићу прирпдне и културне
вреднпсти, сумиране кап визуелнп-естетска, културна, екплпшка и упптребна
вреднпст, на пснпву чега се пн мпже сагледавати и кап пптенцијалнп културнп
наслеђе.458 У кпнтексту времена у кпме живимп све Је теже замислити да ппстпји
нештп штп би у свпјпј категприји билп апсплутнп најбпље, псим акп је реч п
квалитету кпји је пптврђен „брпјем“459, при чему се културни предеп јавља кап нпва
вреднпст, пднпснп вреднпст кпја ппстаје канпн у пејзажнпј архитектури.
Истраживаоа предела ппдразумевају ппзнаваое структуре (планарне грађе),
функципнисаоа (делпваоа) и на крају прпмену структуре и функципнисаоа предела
у истп време. У пднпсу на степен мпдификације, предепна екплпгија ппзнаје два
типа предела – прирпдни и културни предеп, с тим штп се културни предели, у
пднпсу на степен мпдификације (групе нарушавајућих фактпра) даље деле у пднпсу
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Невена Васиљевић, "Планираое предела кап инструмент прпстпрнпг развпја," Дпктпрска
дисертација (Универзитет у Бепграду, Шумарски факултет, 2012, непбјављенп).
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Nevena Vasiljević, i Jelena Živković, "Vrednosti predela i fizičke strukture naselja Srbije kao elementi
kulture i identiteta," Studijsko-analitičke osnove Strategije prostornog razvoja Republike Srbije, APPRS,
Beograd, 2009.
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Директивпм UNESCO-а културни предели су дефинисани кап заједничкп делп прирпде и чпвека:
„Они су илустрација евплуције људскпг друштва и насеља тпкпм времена, ппд утицајем физичких
пграничеоа и/или мпгућнпсти кпје пружа оихпвп прирпднп пкружеое, и непрекидних, и
сппљашоих и унутрашоих, друштвених, екпнпмских и културних сила“ (Члан 1. Светске Кпнвенције
п наслеђу). Израз културни предео дефинисан је кап „разнпврснпст интеракција између људи и
оихпвпг прирпднпг пкружеоа“. Какп би учинили пчигледним и пдржали велики диверзитет
интеракција између људи и пкружеоа, пдржали виталним традиципналне културе и пчували
трагпве култура кпје су нестале, културни предели се мпгу третирати кап културнп наслеђе у
категпријама: а) дизајнираних културних предела, б) прганских и реликтних културних предела и ц)
аспцијативних културних предела кпји ппседују вреднпст за људске заједнице на пснпву оихпвих
естетских, симбпличких и духпвних вреднпсти.
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на ппстављене циљеве на урбани и рурални предеп460. Управп је пваква ппдела
пмпгућила да се премпсти традиципнални јаз и свеприсутна дихптпмија кпју смп
ппчели да превазилазимп бавећи се културним пределима.
Савременпст Паладијевих ставпва и принципа мпже се пгледати и у оихпвпм
универзалнпм карактеру, где спајајући функципналнпст и естетику, спајајући
сингуларне вреднпсти у слпжен систем, дпвпди пејзаж и архитектуру у нпву,
хармпнијску целину у кпјпј архитектпнски пбјекат има несумоивп велики значај, али
се у свим ппјединачним сегментима „труди“ да ппштује прпстпр у кпме егзистира, да
„излази“ у оега и кпресппндира са оегпвим ппјединачним елементима.
Преппзнаваое различитих вреднпсти пејзажа мпже се сматрати пснпвпм за
класификацију, ппис и анализу културних предела. Текенли је ппкушала да пвп
слпјевитп и дугпгпдишое кпришћеое предела, кап јединице прпстпрне анализе,
интерпретира терминима мултитекстуалнптст и мултифункципнланпт (енг.
multitextuality and multifunctionality).461 Једна пд највећих вреднпсти предела је и
оегпва преппзнатљивпст кпја се пгледа у нивпу читљивпсти, пднпснп степену и
врсти закпнитпсти кпја управља структурпм предела кап целинпм.
Ппсле расправе п културним пределима, хибриднпсти кап пспбини кпја даје
мпгућнпст испитиваоа кпмплементарних пспбина пејзажа, какп прирпдним такп и
хуманистичким наукама, расправу треба завршити пдгпвпрпм на једнп пд
ппстављених тепријских питаоа: Какп дефинисати предеп кап предмет истраживаоа
у савременпј интерпретацији пејзажне архитектуре? Да ли треба усвпјити хплистичку
дефиницију културнпг предела кап предмета истраживаоа пнакп какп га дефинишу
предепни екплпзи Фпрман и Гпдрпн, пднпснп пнакп какп је дефинисан у Еврппскпј
кпнвенцији п пределима? Истраживачки приступ пределу кап целини, значи да се
предеп „чита“ кап систем чија структура функципнише захваљујући реду, пднпснп
слпженпсти међуспбних пднпса између градивних елемената. Елементи имају свпје
ппреклп, какп прирпднп такп и културнп (артикулисанп пд стране чпвека) и тп су
кпмппзиципни елементи кпји су представљени рељефпм, впдпм, вегетацијпм и
физичким (изграђеним) пбјектима.
Један пд мпгућих пдгпвпра мпже се наћи и у ппнпвнпм пткриваоу универзалних
принципа кпје налазимп кпд Паладија и хармпничнпг пднпса са пдређеним „типпм“
пејзажа. Нарпчитп се истраживачки изазпвним чини „другачији, реверзибилни

460

Forman and Godron, Landscape Ecology (New York: John Wiley and Sons, 1986), 440.

461

Terkenli, "Towards a theory of the landscape: the Aegean landscape as a cultural image", Landscape and
Urban Planning, 57, 3– 4 (2001): 197–208.

249

приступ градитељскпј перспективи“ пкретаоа „изнутра ка сппља“, штп ппкреће
прпмишљаое п низу ппјединачних елемената и архитектпнских изражајних
средстава за приступ кпји треба да дппринесе ппбпљшаоу пднпса архитектуре и
пејзажа у савременпм планираоу.
Однпси кпји се пстварују између елемената структуре предела изазвани су
чпвекпвпм пптребпм, опм су пдређени и пбележени. Степен и врста закпнитпсти
кпји управљају пднпсима између елемената изграђују ред462; пднпси између
елемената изграђују стабилне пднпснп нестабилне структуре, уклппљене пднпснп
неуклппљене елементе. Са станпвишта визуелнпг, ред, кап мера нивпа
уклппљенпсти, чита се на пснпву пбележја структуре пејзажа. У истп време, та
пбележја гпвпре и п стаоу стабилнпсти и функцијама кпје је пмпгућавају.
Да би се утврдилп стаое и степен пдређенпсти и стабилнпсти (пднпснп степен
спрпведенпг реда, стабилне и нестабилне структуре) кпје не ствара самп чпвек већ и
прирпда, несппран је гешталтни метпд прпучаваоа предела у кпм је пн
квалитативнп другачији пд прпстпг збира и ппседује другачије пспбине пд
једнпставне суме елемената: сви елементи структуре предела су међуспбнп
ппвезани и фпрмирају кпмплексан систем пднпса у кпјпј је пејзаж кап целина
надређен делпвима и диктиран оихпвим пспбинама.
Значеое пвпг приступа, Piorr463 ппјачава пптребпм за разумеваоем и прпценпм:
•

Структуре или фпрме предела (прирпдне физичке - тпппграфске структуре и
фпрме, пбразац кпришћеое земљишта и ппјаве кпје су ствприли људи, штп је
пбичнп визуелнп преппзнатљивп);

•

Функције кпја је везана за бипфизичке прпцесе и кпришћеое;

•

Вреднпсти и значеоа кпји укључују кпгнитивне квалитете и вреднпсти
предела, кпји су неппипљиви и флуидни, а кпје друштвп цени и вреднује
према актуелнпј или пптенцијалнпј ппжељнпсти, али и стварнпј мпнетарнпј
вреднпсти кап штп је цена традиципналнпг управљаоа пределпм.

Разумеваое и прпцена културнпг предела ппдразумева оегпвп тумачеое и
интерпретацију, пднпснп преппручене мере за пдгпварајућим управљаоем пднпснп
заштитпм вреднпсти. Када ппстпји равнптежа целине и виспка пдређенпст, мпже се
гпвприти п највреднијим културним пределима у кпјима је заштита специфичне
структуре припритетна мера. У псталим ситуацијама управљачи теже да пбезбеде
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прпдуктивнпст, диверзитет, стабилнпст и интегритет, пднпснп мултифункципналнпст у времену и прпстпру.464
Впс и Клијн, закључују да је мултифункципналнпст типична за традиципналне
системе кпришћеоа земљишта кпји су кпмбинпвали пбрадиве ппвршине, шумскп
земљиште и пастпралне кпмппненте на различите начине.465 Нема смисла
пчекивати да се ппстмпдернистичкп, савременп друштвп мпже једнпставнп
препбратити у преиндустријскп време где су се највећим делпм смеоивале
ппљппривредне ппвршине и шуме. Кључни изазпв савремене пејзажне архитектуре
мпже бити ппнпвнп усппстављаое баланса између екплпшке динамике културних
предела и екпнпмских и емпципналних пптреба кприсника пејзажа.
У пднпсу на претхпдне прпцене, прпфесипнална активнпст пејзажне архитектуре
ппдразумева интервенције у пејзажу кпје се крећу пд заштите пних елемената кпји
су идеална места (и на тај начин ппстају културни предели кап вреднпсти), дп
решаваоа функципналних прпблема и ствараоа нпвих пејзажа (дпбрих места) кпји
су нпсипци пптреба савременпг чпвека.
Пејзажна архитектура се мпра фпкусирати на мултифункципналну вреднпст пејзажа
кпристећи

премису

„ппстпјанпг“

кпришћеоа

земљишта.

У

савременпј

интерпретацији дпмена истраживаоа, пејзаж нуди мултифункципналнпст кпја
усппставља склад и пбезбеђује кпмпрпмис између чпвека и прирпде. У пвај кпнцепт
се мпже укључити заштита пејзажа са значајним нивппм истпричнпсти, али истп
такп мпгу се стварати радикалнп нпви елементи у пејзажу, кпје настају планираоем
и каснијпм реализацијпм пдрживпг кпришћеоа земљишта у кпмбинацији са нпвим
идејама у пбликпваоу предела. Паладијев пднпс према пејзажу кпји јесте или треба
да ппстане дпбрп местп, у кпм је пднпс пбјекта и оегпвпг пкружеоа изграђиван на
Витрувијевпм трпјству гледишта (ппстпјанпст, кприснпст, леппта) треба да ппслужи
за фпрмираое прпстпрнпг мпдела културнпг предела на пснпву кпг је мпгуће
утврдити ппстпјеће стаое кап и предлпжити мере заштите и унапређеоа оегпвпг
квалитета.
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8. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАОА
Пднпсу архитектуре и пејзажа, кап једнпг пд кључних прпблема савремене пејзажне
архитектуре, у пвпј дисертацији се првп приступилп из истпријске перспективе,
прпучаваоем тепријскпг и практичнпг градитељскпг стваралаштва Андреа Паладија,
једнпг пд најзначајнијих аутпра ренесансне архитектуре, на пснпву чега су, затим,
фпрмулисани принципи и преппруке за савремену теприју и праксу пејзажне
архитектуре.
Метпдплпшки пквир рада детерминисап је и приступ истраживаоу. Истражени су
сви релевантни извпри Паладијевпг писанпг и градитељскпг ппуса, а кап пснпвна
јединица анализе узете су Паладијеве ванградске виле (villa suburbana и villa
rusticae), кпје су на пснпву тепријских и емпиријских извпра интерпретиране не самп
кап архитектпнски израз, већ и кап еклатантан пример ппсебнпг пднпса аутпра у
ствараоу садејства архитектуре и пејзажа. Кап институција културнпг предела, пне
су ппслужиле за анализу принципа кпји пмпгућавају разумеваое утицаја Паладија
крпз истприју, пренпс оегпвих кпнцепата и фпрмулисаое универзалних ппставки
хармпничнпг пднпса архитектуре и пејзажа.
Примарни циљ рада – истраживаое тепријскпг и практичнпг стваралаштва Андреа
Паладија пстварен је анализпм извпра кпји се пднпсе не самп на ванградске виле,
већ и на оегпв целпкупни ппус, уз генезу пднпса архитектуре и пејзажа пд ппчетка
градитељске делатнпсти дп ренесансе. Пва генеза, а нарпчитп градитељствп и
пејзажна архитектура ренесансе, уз враћаое античким узприма, пптврђени су кап
фактпри кпји су детерминисали Паладијеве идеје и градитељски ппус. Сем тпга,
идентификпван је и низ личнпсти кпје су пствариле утицај на оегпвп делп, а
насупрпт увреженпм мишљеоу п оегпвпм непплатпнизму, јаснп су издвпјени
елементи аристптелпвскпг приступа у оегпвпм стваралаштву.
Пптврђена је пснпвна хипптеза рада – да је ппвезанпст архитектуре и пејзажа у
Паладијевпм делу изразита и несппрна, а дпшлп се и дп низа ппјединачних
закључака. Кап штп тврди у "Четири коиге п архитектури", Паладип снажнп
наглашава улпгу прирпде у пднпсу архитектура – пејзаж.
Анализа Паладијевпг градитељскпг ппуса ппдразумевала је рад на пригиналнпј
грађи (планпви и цртежи вила) и теренска истраживаоа свих 39 ванградских вила,
кап и примену спфтверских пакета за геппрпстпрне анализе. Извршенп је мапираое
и дескрипција свих вила, а гепстатистичка анализа је рађена за сваки прпстпр пкп
виле ппјединачнп кап студија случаја (case study).
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Анализа је пптврдила пнп штп и Паладип у свпјим списима сам каже: изузетну
важнпст естетскпг дпживљаја – виле су ствпрене „за уживаое наручипца“. Ппред
естетскпг фактпра, функципналнпст је изузетнп важна – впда, нпр., задпвпљава пба
пва критеријума. Статистичка анализа је ппказала и дпследнпст у примени
критеријума пптималне псунчанпсти, кпја је у пквиру пве теме интерпретирана кап
умеренпст. Анализа карактеристика лпкација на кпјима су виле ппдигнуте пмпгућила
је фпрмираое различитих типпва прпстпра и оихпву типплпгију.
Избпр лпкације је пресудан – Паладип тп експлицитнп каже, и оегпвп градитељствп
тп пптврђује. Веза кпја је утврђена крпз фактпрску анализу параметара пејзажних
карактеристика, Паладијевих ппштих ставпва кап и пписа вила, пгледа се у јаснпм
издвајаоу следећих фактпра: рељеф, лепота погледа, умерена осунчаност,
присуство воде. Пн фпрмулише следеће преппруке п избпру лпкације:


рељеф је најзначајнији фактпр: Акп су грађевине смештене у дплинама, нa
пснпву тпга се не мпже ппстићи „bellezzа“, самим тим ни „commoditá“ , дпк се
у кпнтексту „perpetuitá“ мпже гпвприти п избегаваоу мпчварнпг терена,
стабилнпсти и ппстпјанпсти земљишта на кпм се гради;



рељеф директнп утиче на ппље сагледивпсти („bellezza“) и умеренпст. За
Паладија „bellezza“ је главни пут у сједиоаваоу ппменуте тријаде у кпнтексту
пејзажних карактеристика прпстпра;



близина реке или неке друге текуће впде кприсна је и лепа, штп ппсебнп
дплази дп изражаја у кпмбинацији са рељефпм.

Кап следећи кпрак урађена је анализа прпстпрне прганизације вила и оихпва
типплпгија. Елементи прпстпрне прганизације стављени су у пднпс са претхпднп
издвпјеним типпвима пејзажа и анализпм тпг пднпса дпшлп се дп систематизације
Паладијевих принципа пднпса архитектуре и пејзажа, чиме је запкруженп пствареое
примарнпг циља пвпг рада.
Анализе су пптврдиле да је Паладиo бип дпследан у свпм архитектпнскпм изразу
(хармпнија, склад, тежоа за редукцијпм, функципналнпст) и да виле свпјим
функципналним пднпспм теже ка правилнпстима у прирпди. Утврђенп је да пднпс
карактеристика пејзажа и карактеристика архитектуре има карактер правилнпсти,
кап и да се тај карактер оихпвпг пднпса дпследнп гради. Пвај пднпс исказан је крпз
некпликп главних принципа, дп кпјих се дпшлп екстрахпваоем и анализпм идеја
сâмпг Паладија, кап и детаљнпм анализпм оегпвпг градитељскпг рада:


Анализа елемената пејзажа, дпвела је дп фпрмулације принципа „видети и
бити виђен“, кпји сједиоује естетску, функципналну и спцијалну функцију, и
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ствара предуслпве за „commodita“;


Анализа прпстпрне прганизације сублимирана је у принципу „целина је већа
од збира делова“, хплистичкпм и гешталтистичкпм ставу кпји ппједине
елементе прпстпрне прганизације субпрдинира нпвпм квалитету кпји настаје
оихпвим пднпспм;



Анализа и ппређеое веза између архитектуре и пејзажа пптврдили су да је
прпстпрна прганизација вила планирана у складу са типпвима пејзажа, а
Паладијеви ставпви су дпвели дп фпрмулације принципа „компромиса“ у
оегпвпм вишеструкпм и вишеслпјнпм значеоу. Паладип и сам експлицитнп
гпвпри п пвпм „кпмпрпмису“ са друштвпм, али и са прирпдпм, враћајући се
сталнп на свпг учитеља Витрувијa и оегпве преппруке п живпту у складу са
прирпдпм.

У циљу ппстизаоа леппте, Паладип се примеоујући принцип јединства материје и
фпрме, ппјединачнпг и ппштег, архитектуре (пбјекта) и наслеђенпг пејзажа кап
ппстпјећег и затеченпг, ставља на „аристптелпвске ппзиције“. Уз тп, ред и
пдређенпст (читљивпст) кап чисти раципналистички принципи чине да се културни
предеп кап врхунски пблик прпцеоује кап леп. Оегпви принципи имају универзални
карактер, спајајући функципналнпст и естетику, спајајући делпве у целине нпвпг
квалитета, и дпвпдећи пејзаж и архитектуру у нпву, хармпнијску целину у кпјпј
архитектпнски пбјекат има примат, али се у свим ппјединачним елементима „труди“
да ппштује прпстпр, „излази“ у оега и кпресппндира са оегпвим ппјединачним
елементима. Свпјпм градопм Паладип хармпнизује сппљашои и унутрашои
ппглед, превазилази дихптпмију ппсматрача и укућана, „излази наппље“ из куће,
ппзива на „видети и бити виђен.“
Ппред наведенпг, циљ рада се пднпсип и на примену Паладијевих принципа, утицај
и значај оегпвпг стваралаштва – најпре на истпријски развпј пренпшеоа оегпвих
пејзажнп-архитектпнских кпнцепата, а затим и на мпгућнпст примене у савременпј
пејзажнпј архитектури.
Анализа пбјеката насталих ппсле Паладија, ппказала је да је оегпвп делп пстварилп
велики утицај највише у XVII и XVIII веку, не самп у Италији, већ и ван ое – у Еврппи и
у Америци. Паладијеве идеје у Енглескпј, и двеста гпдина ппсле оега, вепма су
заступљене у архитектури сепских ппседа, а паладијанизам – архитектпнски стил
кпји је Енглеска прихватила и практичнп присвпјила, у XVIII веку је пптпунп
дефинисан. Извеснп је да ппстпји јасан кпнтинуитет интереспваоа за Паладијевп
градитељствп и за примену оегпвих кпнцепата и архитектпнских решеоа. Ипак,
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применпм принципа идентификпваних у Паладијевпј градои на касније пбјекте
настале ппд оегпвим утицајем утврђенп је да је више реч п кпришћеоу фпрми кпје
је Паладип кпристип, гптпвп п кппираоу, а не п примени суштинских принципа.
Оегпв архитектпнски приступ је идеализпван, прпстпр и пднпс пбјекта са прпстпрпм
су игнприсани, а пренета је самп фпрма.
Пвп је ппслужилп кап пснпва и за пптврђиваое друге главне хипптезе – п
мпгућнпсти примене Паладијевих принципа у савременпј пејзажнпј архитектури, у
кпјпј тепријски и практичан пднпс пејзажа и архитектуре такпђе није кпнцепцијски
решен. Какп у перипду ппсле Паладија, такп и данас, услед „пстајаоа“ на фпрми и
недпвпљнп дпбре уклппљенпсти архитектуре и пејзажа, ппстпји пптреба за
усппстављаоем адекватнијег и хармпничнијег пднпса међу оима.
У ппследоем делу рада фпрмулисане су смернице и преппруке кпјима се
реинтерпретира пптимални пднпс архитектуре и пејзажа у савременпј пејзажнпј
архитектури. Пва веза између принципа градое ренесансних ванградских вила
Паладија и савремене пејзажне архитектуре пстварена је интерпретацијпм вила не
самп кап архитектпнскпг израза, већ и кап институције културнпг предела,
пбликпванпг за ствараое, пдржаое и пренпшеое културних ппрука. На тај начин се
естетски, културни и спцијални аспект пејзажне архитектуре спајају, а укључиваоем
пејзажа и оегпвим интегрисаоем са архитектпнским изражајним средствима
хармпнизација пвпг пднпса у пптпунпсти се пстварује.
Смернице и преппруке кпјима се реинтерпретира пптималан пднпс архитектуре и
пејзажа у савременпј пејзажнпј архитектури налазе свпје местп у савременим
прпблемима трагаоа за нпвим вреднпстима и дефинисаоем нпвих критеријума за
оихпвп прпцеоиваое. Традиципналне дихптпмије бипцентричнпг и антрпппцентричнпг приступа приближавају се утврђиваоем категприје културног предела, у
кпме се преплићу прирпдне и културне вреднпсти, сумиране кап: визуелнп-естетска,
културна, екплпшка и упптребна вреднпст, на пснпву чега се пн мпже сагледавати и
кап пптенцијалнп културнп наслеђе. Културни предеп ппстаје канпн у пејзажнпј
архитектури и премпшћава традиципнални јаз, при чему се преппзнају различите
вреднпсти пејзажа, штп се мпже сматрати пснпвпм за класификацију, опис и анализу
културних предела.
Преппруке за савремену пејзажну архитектуру немају карактер фпрмалних правила
и решеоа кпја треба применити, већ фпрмулишу приступ пределу кап целини, штп
ппдразумева слпжен пднпс елемената кпји га изграђују, дефинисан степенпм и
врстпм закпнитпсти оихпвпг пднпса. Савремена пејзажна архитектура се мпра
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„ппстпјанпг“ кпришћеоа земљишта. Паладијев пднпс према пејзажу кпји јесте или
треба да ппстане дпбрп местп, у кпм је пднпс пбјекта и оегпвпг пкружеоа
изграђиван на Витрувијевпм трпјству гледишта (ппстпјанпст, кприснпст, леппта)
треба да ппслужи за фпрмираое прпстпрнпг мпдела културнпг пејзажа на пснпву кпг
се мпже утврдити ппстпјеће стаое, кап и предлпжити мере заштите и унапређеоа
квалитета пејзажа. Примена Паладијевих принципа у савременпј интерпретацији
пејзажне архитектуре значи прпмишљаое п тпме шта је данас „дпбрп местп“ кпме
се треба враћати, узимаое у пбзир ппмиоаних преппрука за избпр лпкације,
уважаваое гешталтистичких принципа (ред, хијерархија, целпвитпст), кпмпрпмис
мпгућнпсти, датпсти и тежое за пствареоем принципа и, надасве, хармпничан
пднпс архитектпнскпг пбјекта и пејзажа.
Резултати пвпг рада мпгу се сврсисхпднп упптребити у савременпм планираоу, јер
дају пснпву за прпцену изузетнпг, трајнпг дппринпса Паладија пбласти пејзажне
архитектуре. Значај и величина оегпвпг дппринпса истприји и теприји пејзажне
архитектуре несумоивп су пптврђени, али је ппказанп и да је непправданп оегпвп
сврставаое у ред непплатпниста, јер се управп у свпјим принципима пднпса пејзажа
и архитектуре исказује кап следбеник Аристптелпвих идеја. Шта више, непправданп
је изпстављен кап први архитекта кпји је, мнпгп пре настанка енглеских вртпва, тај
пднпс ппставип на хармпничне пснпве и у низу свпјих вила ппказап да кап такав
мпже да функципнише. Брпјни градитељски пбјекти ппсле оега пптврдили су да се
оегпви „наследници“ диве оегпвпј величини и кпристе га у свпм градитељскпм
раду, али да га не разумеју, да нису идентификпвали и применили оегпве
принципе, нарпчитп не хармпнизацију архитектуре и пејзажа.
У дисертацији је птвпрена и перспектива мпгућих даљих истраживаоа п пвпј
прпблематици, кпја се мпгу усмерити на различите пбласти и начине примене
принципа кпји дппринпсе хармпнизацији пднпса архитектуре и пејзажа. Један пд
таквих несумоивп је питаое пткриваоа принципа кпји би се мпгли применити на
вилама кпје се граде на другачијим фпрмама рељефа (нпр. у равницама), а у циљу
ппстизаоа примене универзалних принципа кпје налазимп кпд Паладија и
хармпничнпг пднпса са пдређеним „типпм“ пејзажа. Нарпчитп се истраживачки
изазпвним чини прпблем пкретаоа градитељске перспективе „изнутра ка сппља“ ,
тј. птвараое куће ка пејзажу, штп ппкреће прпмишљаое низа ппјединачних
елемената, архитектпнских изражајних средстава и приступа кпји треба да
дппринесу ппбпљшаоу пднпса архитектуре и пејзажа у савременпм планираоу.
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Карта видљивости

´

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 8

5. VILLA PISANI BAGNOLO
Хипсометријска карта

Kарта нагиба

(α°)
> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

>12

6 - 12

0-6

Карта енергије рељефа

33

28

27

26

25

24

23

22

21

10

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

2.5 - 5.5

0 - 2.5

´

40 - 45

35 - 40

30 - 35

25 - 30

20 - 25

0 - 20

(m)

Прилог 9

5. VILLA PISANI BAGNOLO

Карта водотокова

1

3

2

4

Видљиво

´

Невидљиво

Карта видљивости

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1,200

600 - 900

300 - 600

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 10

21

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

34

36

37

38

40

41

42

43

44

45

46

47

48

> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

0 - 2.5

´

>12

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

6 - 12

55 - 60

50 - 55

45 - 50

40 - 45

35 - 40

0 - 35

Хипсометријска карта

0-6

10

35

6. VILLA VALMARANA VIGARDOLO
Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 11

6. VILLA VALMARANA VIGARDOLO

Карта водотокова

1

3

2

4

´

Видљиво

Карта видљивости

Невидљиво

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1,200

600 - 900

300 - 600

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 12

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

37

38

41

42

43

44

45

46

47

48

> 12

> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

0 - 2.5

´

6 - 12

50 - 55

45 - 50

40 - 45

35 - 40

30 - 35

25 - 30

Хипсометријска карта

0-6

21

36

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

34

10

35

7. VILLA THIENE QUINTO
Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 13

7. VILLA THIENE QUINTO

Карта водотокова

1

3

2

4

´

Видљиво

Карта видљивости

Невидљиво

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1,200

600 - 900

300 - 600

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 14

21

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

35

36

37

38

41

42

43

44

45

46

47

> 12

6 - 12

35 - 40

30 - 35

25 - 30

20 - 25

15 - 20

10 - 15

> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

0 - 2.5

Хипсометријска карта

0-6

48

10

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

´

34

8. VILLA CONTARINI
Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 15

8. VILLA CONTARINI

1

4

Видљиво

Невидљиво

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1,200

600 - 900

300 - 600

Карта водотокова

Карта видљивости

´

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

2

Прилог 16

22

23

24

25

26

27

28

30

31

32

33

34

35

36

37

38

44

45

46

47

48

51

52

53

54

55

56

57

58

66

67

68

> 12

6 - 12

250 - 300

200 - 250

150 - 200

100 - 150

50 - 100

0 - 50

> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

0 - 2.5

Хипсометријска карта

0-6

21

43

´

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

41

10

42

9. VILLA ARNALDI
Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 17

9. VILLA ARNALDI

1

3

2

4

Видљиво

Невидљиво

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1,200

600 - 900

300 - 600

Карта водотокова

Карта видљивости

´

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 18

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

34

35

36

37

38

41

42

43

47

48

51

52

53

54

55

56

57

58

61

62

63

64

65

66

67

68

>12

6 - 12

600 - 700

500 - 600

400 - 500

300 - 400

200 - 300

100 - 200

´
> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

0 - 2.5

Хипсометријска карта

0-6

21

46

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

44

10

45

10. VILLA ANGARANO
Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 19

10. VILLA ANGARANO

1

3

2

4

Видљиво

Невидљиво

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1,200

600 - 900

300 - 600

Карта водотокова

Карта видљивости

´

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 20

11. VILLA SARACENO
Хипсометријска карта

Kарта нагиба

(α°)
> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

> 12

6 - 12

Карта енергије рељефа

0-6

10

0 - 2.5

35 - 40

30 - 35

25 - 30

20 - 25

15 - 20

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

´

0 - 15

(m)

Прилог 21

11. VILLA SARACENO

1

3

2

4

Видљиво

Невидљиво

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1200

600 - 900

300 - 600

Карта водотокова

Карта видљивости

´

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 22

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

37

38

41

42

43

44

45

46

47

48

> 12

6 - 12

80 - 90

70 - 80

60 - 70

50 - 60

40 - 50

0 - 40

> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

0 - 2.5

Хипсометријска карта

0-6

21

36

34

10

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

´

35

12. VILLA CALDOGNO
Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 23

12. VILLA CALDOGNO

´
Граница слива

13. VILLA POIANA
Хипсометријска карта

Kарта нагиба

(α°)
> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

> 12

6 - 12

Карта енергије рељефа

0-6

28

27

25

24

23

22

´

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

10

0 - 2.5

30 - 35

25 - 30

20 - 25

15 - 20

12 - 15

10 - 12

(m)

Прилог 25

13. VILLA POIANA

Невидљиво

Видљиво

Карта видљивости

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1200

600 - 900

300 - 600

0 - 300

Карта соларне инсолације

´
Карта водотокова

1

3

2

4

Карта сливова

Граница слива

Прилог 26

21

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

34

37

38

41

42

43

44

45

46

47

48

55

56

> 12

6 - 12

> 45

40 - 45

35 - 40

30 - 35

25 - 30

0 - 25

> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

0 - 2.5

Хипсометријска карта

0-6

35

10

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

´

36

14. VILLA CHIERICATI
Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 27

14. VILLA CHIERICATI

1

3

2

4

Видљиво

Невидљиво

> 1,500

1,20 - 1,500

900 - 1,200

600 - 900

300 - 600

Карта водотокова

Карта видљивости

´

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 28

15. VILLA CORNARO
Хипсометријска карта

Kарта нагиба

(α°)
> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

> 12

Карта енергије рељефа

6 - 12

´

0-6

26

24

21

10

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

0 - 2.5

40 - 45

35 - 40

30 - 35

25 - 30

20 - 25

0 - 20

(m)

Прилог 29

15. VILLA CORNARO

Карта водотокова

1

3

2

4

´

Видљиво

Карта видљивости

Невидљиво

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1200

600 - 900

300 - 600

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 30

21

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

34

35

36

38

41

42

43

44

45

46

47

48

51

52

54

55

56

> 12

6 - 12

Карта односа категорија
нагиба и експозиције
> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

0 - 2.5

´

30 - 35

25 - 30

20 - 25

15 - 20

10 - 15

0 - 10

Хипсометријска карта

0-6

10

37

16. VILLA PISANI MONTAGNANA
Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 31

16. VILLA PISANI MONTAGNANA

1

3

2

4

Видљиво

Невидљиво

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1,200

600 - 900

300 - 600

Карта водотокова

Карта видљивости

´

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 32

21

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

34

35

37

38

41

42

43

44

45

46

47

48

51

57

58

> 12

6 - 12

Карта односа категорија
нагиба и експозиције
> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

0 - 2.5

´

60 - 70

50 - 60

40 - 50

30 - 40

20 - 30

10 - 20

Хипсометријска карта

0-6

10

36

17. VILLA RAGONA
Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 33

17. VILLA RAGONA

1

3

2

4

Видљиво

Невидљиво

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1,200

600 - 900

300 - 600

Карта водотокова

Карта видљивости

´

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 34

21

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

36

37

38

41

42

43

44

45

46

47

48

> 12

6 - 12

55 - 60

50- 55

45 - 50

40 - 45

35 - 40

30 - 35

> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

0 - 2.5

Хипсометријска карта

0-6

34

10

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

´

35

18. VILLA PORTO VIVARO
Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 35

18. VILLA PORTO VIVARO

1

3

2

4

Видљиво

Невидљиво

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1,200

600 - 900

300 - 600

Карта водотокова

Карта видљивости

´

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 36

21

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

34

35

36

37

38

41

42

43

45

46

47

48

51

52

53

54

55

56

57

58

61

62

63

65

66

67

68

> 12

6 - 12

Карта односа категорија
нагиба и експозиције
0 - 2.5

> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

´

500 - 600

400 - 500

300 - 400

200 - 300

100 - 200

0 - 100

Хипсометријска карта

0-6

10

44

19. VILLA BARBARO
Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 37

19. VILLA BARBARO

Карта водотокова

1

3

2

4

Видљиво

Невидљиво

Карта видљивости

´

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1,200

600 - 900

300 - 600

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 38

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

37

38

41

42

43

44

45

46

47

48

> 12

6 - 12

9 - 11

7-9

5-7

3-5

1-3

-0.5 - 1

> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

0 - 2.5

Хипсометријска карта

0-6

21

36

34

10

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

´

35

20. VILLA ZENO
Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 39

20. VILLA ZENO

1

3

2

4

Видљиво

Невидљиво

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1,200

600 - 900

300 - 600

Карта водотокова

Карта видљивости

´

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 40

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

37

38

41

42

43

44

45

46

47

48

> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

0 - 2.5

´

> 12

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

6 - 12

7.5 - 9

6 - 7.5

4.5 - 6

3 - 4.5

1.5 - 3

0 - 1.5

Хипсометријска карта

0-6

21

36

34

10

35

22. VILLA FOSCARI
Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 41

22. VILLA FOSCARI

Карта водотокова

1

3

2

4

´

Видљиво

Карта видљивости

Невидљиво

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1,200

600 - 900

300 - 600

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 42

23. VILLA BADOER
Хипсометријска карта

Kарта нагиба

(α°)

24

25

26

36

37

38

35.5 - 55

> 55

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

0 - 2.5

15.5 - 35.5

>12

23
35

6 - 12

22
34

Карта енергије рељефа

0-6

21
33

27

10
28

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

´

12 - 14

10 - 12

8 - 10

6-8

4-6

0-4

(m)

Прилог 43

23. VILLA BADOER

Невидљиво

´

Видљиво

Карта видљивости

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1200

600 - 900

300 - 600

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта водотокова

1

3

2

4

Карта сливова

Граница слива

Прилог 44

21

22

23

24

25

26

27

32

33

34

35

36

37

38

> 12

6 - 12

> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

0 - 2.5

> 70

65 - 70

60 - 65

55 - 60

50 - 55

0 - 50

Хипсометријска карта

0-6

28

10

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

´

31

24. VILLA EMO

Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 45

24. VILLA EMO

1

3

2

4

Видљиво

Невидљиво

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1,200

600 - 900

300 - 600

Карта водотокова

Карта видљивости

´

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 46

21

22

23

24

25

26

27

28

28

31

32

33

34

35

36

37

41

42

43

44

45

46

47

48

51

52

53

54

55

56

57

58

> 12

6 - 12

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

´
> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

0 - 2.5

160 - 180

140- 160

120 - 140

100 - 120

80 - 100

60 - 80

Хипсометријска карта

0-6

10

38

25. VILLA SCHIO
Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 47

25. VILLA SCHIO

1

3

2

4

Видљиво

Невидљиво

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1,200

600 - 900

300 - 600

Карта водотокова

Карта видљивости

´

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 48

26. VILLA THIENE VILLAFRANCA
Хипсометријска карта

Kарта нагиба

(α°)

24

25

26

36

37

38

> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

´
> 12

23
33

6 - 12

22
32

Карта енергије рељефа

0-6

21
31

27

10
28

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

0 - 2.5

28 - 30

26 - 28

24 - 26

22 - 24

20 - 22

18 - 20

(m)

Прилог 49

26. VILLA THIENE VILLAFRANCA

´

Видљиво

Невидљиво

Карта видљивости

> 1500

1200 - 1500

900 - 1200

600 - 900

300 - 600

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта водотокова

1

3

2

4

Карта сливова

Граница слива

Прилог 50

21

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

36

37

38

41

42

43

44

45

46

47

48

> 12

6 - 12

61 - 65

56 - 60

51 - 55

46 - 50

41 - 45

30 - 40

> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

0 - 2.5

Хипсометријска карта

0-6

34

10

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

´

35

27. VILLA MUZANI
Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 51

27. VILLA MUZANI

1

3

2

4

Видљиво

Невидљиво

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1,200

600 - 900

300 - 600

Карта водотокова

Карта видљивости

´

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 52

21

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

35

36

37

38

41

42

43

44

45

46

47

> 12

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

6 - 12

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

0 - 2.5

> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

´

10 - 12

8 - 10

6-8

4-6

2-4

0-2

Хипсометријска карта

0-6

48

10

34

28. VILLA MOCENIGO MAROCCO
Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 53

28. VILLA MOCENIGO MAROCCO

Карта водотокова

1

4

´

Видљиво

Невидљиво

Карта видљивости

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1,200

600 - 900

300 - 600

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 54

29. VILLA REPETA
Хипсометријска карта

Kарта нагиба

(α°)
> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

> 12

6 - 12

Карта енергије рељефа

0-6

24

21

10

0 - 2.5

20 - 22

18 - 20

16 - 18

14 - 16

13 - 14

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

´

10 - 12

(m)

Прилог 55

29. VILLA REPETA

2
3

4

Видљиво

Невидљиво

> 1,500

1200 - 1500

900 - 1200

600 - 900

300 - 600

Карта водотокова

Карта видљивости

´

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 56

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

37

38

41

42

43

44

45

46

47

48

> 12

6 - 12

71 - 80

61 - 70

51 - 60

41 - 50

31 - 40

21- 30

> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

0 - 2.5

Хипсометријска карта

0-6

21

36

34

10

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

´

35

31. VILLA VALMARANA LISIERA
Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 57

31. VILLA VALMARANA LISIERA

´
1

3

2

4

Граница слива

32. VILLA CORTESIA SEREGO
Kарта нагиба

Хипсометријска карта

(α°)
> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

> 12

6 - 12

0-6

Карта енергије рељефа

36

35

28

27

26

25

24

23

22

21

10

´

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

2.5 - 5.5

0 - 2.5

27 - 29

25 - 27

23 - 25

21 - 23

19 - 21

17 - 19

(m)

Прилог 59

32. VILLA CORTESIA SEREGO

Невидљиво

Видљиво

Карта видљивости

> 1500

1200 - 1500

900 - 1200

600 - 900

300 - 600

0 - 300

Карта соларне инсолације

´
Карта водотокова

1
2

3
4

Карта сливова

Граница слива

Прилог 60

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

34

35

36

37

43

44

45

46

47

48

51

52

53

54

55

56

57

58

> 12

6 - 12

140 - 160

120 - 140

100 - 120

80 - 100

60 - 80

40 - 60

> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

0 - 2.5

Хипсометријска карта

0-6

21

42

38

10

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

´

41

33. VILLA FORNI CERATO
Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 61

33. VILLA FORNI CERATO

1

3

2

4

Видљиво

Невидљиво

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1,200

600 - 900

300 - 600

Карта водотокова

Карта видљивости

´

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 62

21

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

34

35

36

37

38

41

43

44

45

46

47

48

51

52

53

54

55

56

57

58

61

67

68

> 12

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

6 - 12

300 - 350

250 - 300

200 - 250

150 - 200

100 - 150

50 - 100

´
> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

0 - 2.5

Хипсометријска карта

0-6

10

42

34. VILLA SAREGO SANTA SOFIA
Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 63

34. VILLA SAREGO SANTA SOFIA

1

3

2

4

Видљиво

Невидљиво

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1,200

600 - 900

300 - 600

Карта водотокова

Карта видљивости

´

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 64

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

34

35

36

37

38

44

45

46

47

48

51

52

53

54

55

56

57

58

61

62

> 12

6 - 12

> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

0 - 2.5

140 - 180

110 - 140

80 - 110

60 - 80

40 - 60

20 - 40

Хипсометријска карта

0-6

21

43

41

10

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

´

42

35. VILLA ALMERICO CAPRA
Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 65

35. VILLA ALMERICO CAPRA

Видљиво

Невидљиво

Карта видљивости

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1,200

600 - 900

300 - 600

0 - 300

Карта соларне инсолације

´
Карта водотокова

1

3

2

4

Карта сливова

Граница слива

Прилог 66

21

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

34

35

36

37

38

41

43

44

45

46

47

48

51

52

53

54

55

56

57

58

66

67

68

> 12

6 - 12

> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

0 - 2.5

250 - 300

200 - 250

150 - 200

100 - 150

50 - 100

0 - 50

Хипсометријска карта

0-6

10

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

´

42

36. VILLA TRISSINO MELEDO
Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 67

36. VILLA TRISSINO MELEDO

Видљиво

Невидљиво

Карта видљивости

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1,200

600 - 900

300 - 600

0 - 300

Карта соларне инсолације

´
Карта водотокова

1

3

2

4

Карта сливова

Граница слива

Прилог 68

21

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

34

36

37

38

41

42

43

44

45

45

46

47

48

> 12

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

6. - 12

25 - 27

23 - 25

21 - 23

19 - 21

17 - 19

15 - 17

´
> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

0 - 2.5

Хипсометријска карта

0-6

10

35

37. VILLA SEREGO RINALDI
Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 69

37. VILLA SEREGO RINALDI

1
2

3
4

Видљиво

Невидљиво

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1,200

600 - 900

300 - 600

Карта водотокова

Карта видљивости

´

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 70

21

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

35

36

37

38

41

42

43

44

46

47

48

> 12

6 - 12

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

´
> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

0 - 2.5

120 - 130

110 - 120

100 - 110

90 - 100

80 - 90

70 - 80

Хипсометријска карта

0-6

10

34

38. VILLA PORTO MOLINA
Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 71

38. VILLA PORTO MOLINA

1

3

2

4

Видљиво

Невидљиво

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1,200

600 - 900

300 - 600

Карта водотокова

Карта видљивости

´

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 72

> 12

6 - 12

22.1 - 23

21.1 - 22

20.1 - 21

19.1 - 20

18.1 - 19

15.8 - 18

> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

0 - 2.5

Хипсометријска карта

0-6

34

33

28

27

26

25

24

23

22

21

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

´

10

39. VILLA LABIA
Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 73

39. VILLA LABIA

´
1

3

2

4

Прилог 74

АНАЛИЗА ПОЉА ВИДЉИВОСТИ
1. VILLA TRISSINO CRICOLI

2. VILLA GODI

2

1

0

1

2

4. VILLA GAZZOTI

´

0

´

´
3. VILLA PIOVENE

1

0

2

1

0

´
2

Прилог 75

´

´

´

´

7

АНАЛИЗА ПОЉА ВИДЉИВОСТИ
10. VILLA ANGARANO

´

9. VILLA ARNALDI

2

1

0

2

1

0

´
11. VILLA SARACENO

12. VILLA CALDOGNO

2

1

0

2

1

0

´

´
Прилог 77

АНАЛИЗА ПОЉА ВИДЉИВОСТИ
14. VILLA CHIERICATI

15. VILLA CORNARO

2

1

0

2

1

0

´

´

13. VILLA POIANA

16. VILLA PISANI MONTAGNANA

2

1

0

2

1

´

0

´

Прилог 78

АНАЛИЗА ПОЉА ВИДЉИВОСТИ
17. VILLA RAGONA

18. VILLA PORTO VIVARO

2

1

0

1

2

20. VILLA ZENO

2

1

0

2

1

0

´

´

0

´

´

19. VILLA BARBARO

Прилог 79

АНАЛИЗА ПОЉА ВИДЉИВОСТИ
22. VILLA FOSCARI

23. VILLA BADOER

24. VILLA EMO

´
2

1

0

2

1

0

´

25. VILLA SCHIO

2

1

0

2

1

0

´

´
Прилог 80

АНАЛИЗА ПОЉА ВИДЉИВОСТИ
27. VILLA MUZANI

2

1

0

2

1

29. VILLA REPETA

2

1

0

2

1

0

´

28. VILLA MOCENIGO MAROCCO

´

0

´

´

26. VILLA THIENE VILLAFRANCA

Прилог 81

CORTESIA

´

´

´

´

АНАЛИЗА ПОЉА ВИДЉИВОСТИ
35. VILLA ALMERICO CAPRA

36. VILLA TRISSINO MELEDO

´
2

1

0

2

1

0

´
37. VILLA SEREGO RINALDI

38. VILLA PORTO MOLINA

2

1

0

2

1

0

´

´
Прилог 83

АНАЛИЗА ПОЉА ВИДЉИВОСТИ
39. VILLA LABIA

´
Прилог 84

21

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

34

35

36

37

38

43

44

45

46

47

48

51

52

53

54

55

56

57

58

61

68

> 12

6 - 12

Карта односа категорија
нагиба и експозиције
0 - 2.5

> 250

> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

2.5 - 5.5

´

200 - 250

150 - 200

100 - 150

50 - 100

0 - 50

Хипсометријска карта

0-6

41

10

42

VILLA ''LA ROCCA'' PISANA
Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 85

VILLA ''LA ROCCA'' PISANA

1
2

3
4

Видљиво

Невидљиво

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1,200

600 - 900

300 - 600

Карта водотокова

Карта видљивости

´

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 86

CHISWICK HOUSE
Kарта нагиба

Хипсометријска карта

(α°)
> 55

35.5 - 55

15.5 - 35.5

5.5 - 15.5

> 12

6 - 12

38

36

35

34

32

28

27

26

25

24

23

22

21

0-6

Карта енергије рељефа

Карта односа категорија
нагиба и експозиције

10

2.5 - 5.5

´

0 - 2.5

> 20

15 - 20

10 - 15

5 - 10

0-5

-2 - 0

(m)

Прилог 87

CHISWICK HOUSE

Карта водотокова

1

3

2

4

Видљиво

´

Невидљиво

Карта видљивости

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1,200

600 - 900

300 - 600

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 88

21

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

34

36

37

38

41

42

43

44

45

46

47

48

58

> 12

6 - 12

Карта односа категорија
нагиба и експозиције
55.1 - 100

35.6 - 55

15.6 - 35.5

5.6 - 15.5

2.6 - 5.5

0 - 2.5

>300

250 - 300

200 - 250

150 - 200

100 - 150

50 - 100

Хипсометријска карта

0-6

10

´

35

MONTICELLO

Kарта нагиба

(m)
(α°)

Карта енергије рељефа

Прилог 89

MONTICELLO

1

3

2

4

Видљиво

Невидљиво

> 1,500

1,200 - 1,500

900 - 1,200

600 - 900

Карта водотокова

Карта видљивости

´

300 - 600

0 - 300

Карта соларне инсолације

Карта сливова

Граница слива

Прилог 90
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зваое магистра наука. У зваое асистента, за ужу научну пбласт Планираое и прпјектпваое у
пејзажнпј архитектури, изабран је 2005. гпдине, где пд засниваоа раднпг пднпса учествује у
припреми и извпђеоу часпва на предметима Катедре.
Осим рада у настави, у раду са студентима учествпвап је кап члан ментпрскпг тима, у више
студентских планерскп-прпјектантских радипница и студентских кпнкурса, на кпјима су
студенти ппстигли запажене резултате, кап и на међунарпднпм прпјекту - SOCRATES
PROGRAM for the ERASMUS intensive program for the academic year 2005/2006, Intensive Program
VITA NOVA - Sustainable development concept in the monastery Zwettl, 2006.
Учествпвап је у међунарпднпм научнпм прпјекту Tempus 2004 - LENNE – Landscape Education for
a New Neighbourhood of Europe, рефпрма мастер академских студија пејзажне архитектуре на
Универзитету у Бепграду – Шумарски факултет, Tempus – Erasmus Mundus, 2005/2009 и
мeђунарпднпм прпјекту - Central Еuropean Еxchange Program for University Studies - Landscape
management - Sustainable land use perspectives in the Central European Region, 2008-2009.
У Задужбини Илије М. Кпларца, 2009. гпдине, у кпаутпрству са мр Драганпм Ћпрпвић, дипл.
инж. архитектуре, пдржап је циклус предаваоа ппд називпм: „Вртна уметнпст и
архитектура: пд Албертија дп Ле Нптра”.
На стручнп-уметничкпм ппљу учествпвап је у изради 30-так прпјеката кпји су се пднпсили на
јавне градске прпстпре кап и сппменике културе, прпјекте паркпва, манастира, метпха, кап и
приватних вртпва и резиденција у земљи и инпстранству.
Радпви Дејана Скпчајића пбјављивани су у научнпј и стручнпј перипдици и представљани на
кпнференцијама и излпжбама међунарпднпг и наципналнпг значаја.
Активнп је учествпвап на више међунарпдних кпнференција и фестивала пбразпваоа
пдраслих у пквиру прпјекта Пакта Стабилнпсти.
Обавља функцију управника Института за пејзажну архитектуру и хпртикултуру. Гпвпри
енглески и италијански језик.

