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РУРАЛНА АРХИТЕКТУРА СТАРОГ ЈЕЗГРА ЗЕМУНА 

ВАЛОРИЗАUИЈА И КОНЗЕРВАТОРСКИ ТРЕТМАН 

РУРАЛНЕ КУЂЕ У ЈЕЗГРУ 

О 
IIajpa lllljcM насељу IШ зсмунском Гар~ошу, осим 

археолОUlКltх налаза свеДО'lе матерllЈални сред

њовеКОВlII1 остаци. Насеље је формирано око 

yrвpl)cњa на IшјВllwој КQl11 и даље се раЗВllјало спонта

НО ПО КОНЦСНТРII'"юј ОРllјеllтаuији . Услед Вl1синске раз
ЛlIке тepella lIастала је степенаста структура насеља која 

се с юмењеШIМ apx lltc,,-rollСКIIМ садржајем. задржала до 

данас у шематској оргatН1ЗЩllјll КОМУlIикаUllја око УЗВI'

wе lЮГ угврђења. ПеРIIОД од срсдњег века до владаВlше 

АУСТРllје, за Чllје време је од Ј 7 17. године креирано урба-

110 јеЗI'ЈЮ Зему., а, Вltше је забележеll у ПОЈНIТНЧКОМ 11 со

UИОЛОШlCOм tlрсображају. него што је сачуван у арх итек

тонском Iшслсђу . 

На Пllа t lУ ЗСМУl lа IIЗ 1740. гonlIl~el уочљнва је подела 
HaCeЉ<l према праВUll ма путева ка Беоt'Раду и ~IСТО'!IЮМ 

Срему. Језгро насеља фоРМllраlЮ IIЗмеђу Ду"ава , наведе-

1~11X праваца н I шјВllwе "'Q'ГC леСIIС зараВIIII , које се шири

ла од nanlllla lIа даље. већ у послеДЊIIМ деuеlшјама осам

IШестог века је IIЗI'Рађс в простор кoj ll , очуван до даIШС . 

наЗll8амо Гардош . На плану Земуна IIЗ ]790. године2 уо'! 
ЉlIве су две урба llе структуре IIЗведеllе у раЗЛI1ЧIlТИМ CII
стемима плаllllрања 11 пројсктовања. Доњ" део језгра је 

проширеll rpaђeBIIIICKIIM комплексом контумаца 11 вoj lle 

,,""Оманде IIЗведеllllМ према l,ајсавремеНllјнм урбаНIIМ. са

IillтapllIIM 1I војllll М I1рltllUi1ПlIма . Насупрот почеЦlIма 

I1ла .,ске ~tЗ I'Радње 11 npllMetl1l tlР"НЦlша 0PТOГOHallHorCII 

стема доњег дела језгра. Гардошје задржао саобраћај Н~I 

цс неједнаке WIIРlше. које се ешIПСШЏ1.НО пењу ка lIајВltшој 

К011t , усецајућн се чврсто у тepel ' . Улице . уличице, сокаШI 

и степеНlIшта јаВ IЮГ карактера стварају jenlmcтвeH сис

тем саобраћајllС КОМУНlIкаЦllјс. Гардош lюстаје 11 остаје 
спеЦИфllЧ IЮ урба lЮ Iшссље с елементима руралне архи

тектуре, које , за раЗЛIIКУ од ОЈУГОгоналне мреже доњег гра-
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да. садржи ~I "аСТ'3.в.ља споtпaну мрежу услоRЉeНу средњо

BeКOBНiIM наслеђем 11 конфигурацијом терена . ОСIЮВllУ 

структуру његовог аРХlrreктонскогфсшда ЧIIIIН МОдНфНКО

вatlll "П1П војвођанске руралltе куће, скромне у размерама 

1. КfЮ8081/ СШЩЮf јеЗfра Земуна, 

аоlлеg са Гарgomа. снњнљено 6О-их logllHa ClЈ1ОIIИОI века 
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2. Део Фlюнmо Ора'lке уЛ/ще у Сmщю.~1 јеЗlру Зе.МУIIО, 
СI/ШМХ!НО БО-их rogШ/Q UJюшлоr века 

и матеРllјалу, с јеДl-юставном органюацијом eHтeplljepa 

Чllја је ДllСПОЗllЩlја пр"лat'Ођена потребама њеНIIХ нег

дашњих КОРИСl lIIка - рибара, шајкаша, лађара, зatlaТЛllја 

11 CHTIНlX ТРl'Oваца. КOIщеНТРНЧllа оргаlНlзаuија IШСеља 

је омогућИШI да куће својом ужом страном буду OKpe~IY

те према Земуну, рекама, БеОI'Раду и да поред l13узетног 

погледа ))УЖlшају« у обllЉУ светлости 11 сунца у HtljAy
жем дневном трајању.З 

За савременије захтеве становања, Га рдош је остао 

по страни с оБЗllРОМ на прllроДУ терена 11 рано уоченом 
11сторијском, архитеКТОIIСКОМ и етнографском вреДllошћу 

УКУШlOг ур6аIШСТИЧКОГ садржаја којll је у знатној мери 

поштеђен IIноваuија. 

ПРИЛIIКОМ израде РегулацнOIIOГ ПЛalШ града Земуна 

1928. roДИ l lе Гардош је планира ll за реЗllДеlЩI1QllаЛlIII 

стамбеНII )жварт« у којем бll се градиле виле с јеДI1Нстве

ним погледом. 4 Овакав концепт Юlје заЖlIвео, алије по
слера1'Нl1 урбаНlIСТIIЧКII пла н условио да I1Зградња нове 

фЮII'lке структуре са чува l13узстне вредност" вюура ка 

доњем делу језгра Земуна, Београду 11 О"""ОЛ НIIМ пејсаЖII
ма. ДетаЉНl1 урба НllСТИЧКlI план, коначно донет 1980. 
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4. Део ФIХЈНmо ОIЮ'lке ул/ще У сmllJЮ.lI језrру Зе.wуна. 

CI/JI.wљeI/O БО-их rogшш прошло! века 

roДlше, ~Ia чијој су IIзрадll учсствоваЛII СТРУЧ Нlt 1'И МОВII 

lIадлеЖlIlIХ ИIIСТИТУl.lllја укључујућll 11 Завод за заштltту 
СПОМСНlIка културе града БеОI'рада, трсбало је да пред

ставља кваЛ IIтатltВ lm помак за урбанltСТИЧКlI развој Гар

доша. Извршеl lа је валоризација nocтojehllx ИСТОРllјских 
11 урбаних вреДНОСТl1 са Щlљем да конзерваторски усло

ВII као подлога будуће l' плаНllрања npolll1KHY у СУШТИНУ 
npocтopHIIX односа амбијента. Навешћемо катеroриза

lllljy 11 третман појеДIIIШЧНll Х објеката 113 Детаљног урба4 

нистичког плана како бисмо щ>еЦИЗllраЛ II став Службе 

заштите за преДМСТltl1 простор. 

у OДl-IOCY tla yrBpђel1ll метод заштите It метод peBIITa
лизаUllје IIcтopltjCKH X урбаних комплскса, појединаЧНII 

аРХIrt'eктонски објеКnI трс1'lIрају се као ТР" раЗЛИЧllТС ка4 

тсroрије BpcAIJOCТI!: као објекти дефИНltсаll1t IIсторијСКIIМ, 

грађеВИ llСКИМ и СТllографским c8ojCТBIt Ma, као објекти 

који IIмају амбијентални зна'laј Iшглашеll функцијом Гар

доша као видиковца 11 остаЛl t грађевински фонд слобоД· 

ногтре1'мана KOjl1 за ВIIСII од локаuије. ЗаВIIСНО од ваЛОРИ4 

заUllје , конзерваТОРСКII третман чува објекте у изворном 

стању, омогућује измене ентеријера у духу савремених 
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3. ПЛШI за уогра!ЈIbУ 1/ реКО/fсmРУ'Щllју куће "/је МI/Ј/ке Рајmер 113 1936. [О!јllllе. Зе.\IУ" , ОР(IЧА.·(ј бр. б4 

услова станов3. ња 11 стамбеllе културе. Третман поједи

H3.'IIIII" објеката амб~lјеllтаЛlНl" ВреШЮС'ПI стамбене 11<1-
MellC - ова категорија обу"вата објекте с дел ИМII'I.Ю IUJII 
rю'пту.ю ОЧУВ<1 ШIМ CТJUICКlIM K3.paк-repIICТIIKaMa с3. ca'IY' 
BallllM првобllТIНlМ l'абаРII11lма, ,,'Ojll у ре"'ОНСТРУКЦllјll 
пружају реаmlС могућllОСТII за ревнтаЛIIЗЩllју. У даљем 

тре'Пlрању ОВII" објеката I1реДВllђ3. се строга реконструк

Ullja СО"" фаСМШI" слемеlЩта према rюсебном конзерва

торском щюје..-гу. У реВllтaJllIЗ3 Ullјl1 снтеРllјера rю'ГребllО 

је чува111 караК'ГСР~lстнчне елемеllте (детаље евеmуалllе 

ВIЩllе структуре, l-pene, деБЉllllе З llДова, веЛIIЧЮIУ 11 про

nopUllje I"IjЮ:ЮрсКlI" отвора IIТД.). РаС IЮред ПРОСТОРllја 11 
ЊII"ова веШIЧНlШ треба да се усаглаш,:шају с Н0811 М по

тре6а~ш. Друга катеГОРllја обухвата објекте мање архитек

ТОIIске вреДllОСТII Чllјll су габар"т" деЛl I МII'IНО сачуваНII 

IIЛII "е rlружају нсћс MoryhllOC'fIl з3. ре8нтаЛlШЩllју. У 

даљем тре'Гllра.њу 0811" објеката rютрсбно је ПОС1)'ПlIТI I 

преМ<I посеБШIМ КОlIЗеРlJаТОРСКIIМ УСЛО811ма, за cBaКl I слу

'шј посебllО. ПреД81IДСТII раЗЛ II'III'ге IНЩО8С реВlIталllЗ3-
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Шlје 11 реКOIIСТРУКЩlје објеката њ""овнм спајањем до· 

11ЩДlЬОМ , уграl)lIвањсм декораТlI8НН" ~ I ФУНКШlOнаЛНII " 

слеме.шта према аlШЛОl'нјн са ТНIНlЧНIIМ војвођанским ку· 

ћама l"lроШЛОГ 8Ска. Водећа Iщеја у ТрСТИр<lЉУ 0811" објека
тајестс чуван.оС Оlшml" а Р"lfтеКТОНСКII" 11 урбаШIСТIIЧКII" 
Kapaктepll C'fIlKa затсчеШI" амбllјената. Трећа Kaтeropllja 

обу"вата објек-re релаТllВНО мале аР"""Гектонске вредно
С11 I , ЛОUllране у ОКВlјРУ амбl1је llТ3ЛllltХ ЦСЛilна. У даљем 

тре1'lIрању ОВII" објеката MOI)'he је прltМСlНffit раЗЛlIЧIГТС 
поступке, од слободllltје PCКOl lCТPYKUl1je до пomу"ог пре

З llђивања. П0трс611О је за С8ак\! IlосеБНlI случај ypaдllTII 

коюерваторско-rlројеКТIlУ ДОКУМСlrraЦilју која ће сведо

'111111 о ПОШ1'Онању ОЮlOса према l-taслеђу. ПројеКТII ре

КОIIСТРУЮНlје I tЛlI реВl11'аJIIlза Шlје 0811" објеката морају 
бllТl1 заС l lDВUl lI 1 lIа ТltnllЧIIIIМ ФУllКUIЮllаЛlIlIМ 11 декора

TIIBIIIIM елементима 80ј80ђанске куће neBeтHaeCТO l' века. 

Да је ДстаЉlII1 У lюа lIllСТII 'IКlI Ilлаll због l,eДOCТilткa 

матеРllјал"" " среДC'f'Јва. arpecllВlIOC1'II КОР"СНlIка 11 МО
гућllОС1'II да се "с IIcrlOurryjy уСЛОВII Службе заШТllте, 
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5. део ФРОl/mа Вuсm:е у.llще У сmаро,ијеЗlру Зем.Уl/а. 
CH II.'tfЉeHO 60-11X foglllШ llроииlO! дека 

остао lIереализован, свеДОЧII све већи број објеката не

одroварајуће аРХ IIТСКТУре. којl! својим габаритом, 8Qпуме

нам ~I материјалом нарушаваЈУ јеДИIIСТВО пpocroра н вред

ност амбl1јенТ'Ј.. Најчеш ћl1 [ ' Iример денастације објеката 

настаје ПРИЛI1КОМ адаПТl1рања тавана у стамбени про

C'rop. када КОР"СШЩI1 насупрот стаВОВI1м а Службе заш

l'НТС ПОДIIЖУ надзиткс 113 кућама и п!ме мењају типолошку 
карактеРl lСЋI КУ Iшјзаступљеllије војвођанске рураЛ~lе 

куће која представља ОСI ЮВ~IУ амбllјенталну вредност 

грађеВНl lСКОГ фонда Гардоша. 

Према Iшведсном ДУП-у у Високој УЛ Шll1 бр. 27 11 бр . 

35 на карти конзсрваТОРСКIIХ услова 11 валоризаuијс вред
нова не су две тршчаре као спомеlllЩИ културе 11 прсци

ЗIIРШШ је зашгнта цеЛОКУl lНИХ објската rlpeMa првобl1ТНОМ 
стању. Сходно законским одредбама ЗаКOIta о заШТIIТII 

КУЛТУрlНlХ добара, КОlIЗерваТОРСКII уСЛОВlt су t1здаТlI ко

РI1СIНЩllма гюмеllУТ"Х објеката, али I-Ја терену истн НIIСу 

испошrоваНII. На локаЩlј l1 у Вllсокој бр. 27 ГЮДIlГНУТ је 

спраПlI1 објекат који габа РIlТОМ и волуменом у потпуно

СП1 рсметн амбllјентаЛllе BpeAHOCТII ущщс и представља 

изразито деструктива ll 11 allaxpoH ПрllМСр Hcrнpaњa аРХIt-

6. део фРОl/mа Високе УЛllце У Сmоро .. '>IјеЗfРУ Зе.,IIУI/О. 
Сl/ и.,IIЉЕI/О 60-ux foglllШ ПРОШJIоl дека 

тeКТOl lcKor израза карактеРllСТIlЧНОГ за Гардош који је у 

ОКВIIРУ просторне КУJIТУРIЮ- IIСТОРllјске цеЛlНlе Старо је
З I'РО Земуна заштиће~1 и гtроглашен за културно добро од 

веЛIIКОГ зн а чаја за Ре llуБШ1КУ. 

Искуство је показало. не улазећll у разлоге спорадич

IЮ I' HlItepbel-lllСања lIадлеЖllИ Х ~t~lспекцијских служби , 

чије бll [ ' Iермане втно учешће свакако бllЛО од преСУДIIОГ 

ут~щаја , да рурална кућа ве задовољава просторне , естет

ске ~1 стамбене критеРllјуме власннка 11 КОР~IСШlка, чак 11 
староседелаца који су свакако и eMOТllВHo везаНllза место 

113 којем је одрасло више генерација. Такође н у доњем 
делу језгра , с аспекта КОРИСlIика најуrpoженијн 11 вајне

пожеЈЫВ1јll ТIII1 објекта за сr.нювање је рурална кућа која 

је , додуше. још увек задРЖalta по ободу језгра ~Ja потезу 

Орач ке 11 ЦеТI1 ЊСКС улице. Овакав тип куће зидала су 

домаћ lll lС'гва матернјаJIIЮ СКРОМlIl1ј нх МОI'ућIlОСТИ , која 

су се I lасељавала током осамнаестог ~I AeBCТllaecтor века 

према потезу БежаНllјске капије. Данас се променом мате

ријаJltЮГ стаља по праВIШУ јавља rlотреба за реконструк

lIијом објекта кој и lIажалост добllја и елемеlrre I ЮВОКОМПО

IЮВаЈЮГ система естетских и остал ИХ урбаНО-СОllијал НlI Х 
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7. део ф/юнmt;l Гробљанске УЛlще у СmаРОЛЈ јеЗfру ЗОIУIШ. 
СН/I . .w.љеIlQ 60-их fogUlШ йроU/лоf века 

вреДНОСТИ . ретко афирмаПIВIНlХ у oдll(>CY ' Iа постојећу 

архш'Сктуру. Можда би пут разрешаваља проблема из

међу корисника ~I »заш'Ппара« требало да !ше у правцу 

анаЛllзе .Iач ина кој им би се девастаШlја једног Тllпа 

објекта у заштилеНIIМ јеЗ I-рима ОТКЛОНlLла на 1'lрllродан. 

нај6ез6ОЈIIН1јн начин, уз поштовање еВОЛУЦllје стамбене 

куће, завис.ю од IICТOP I1jCКl I X. aPX lltek-гонско-ур6аШIСТIlЧ 

КIIХ 11 амбllјеlпаJIIIL1Х вредности датог простора. 

ЊIШта IIOВО I lIIје речено ако се ПРIIМСТIf даје садаШЊII 

треlШ ПРОВ!lНцијализаUlIЈе града деСЧ!УКnIВаЈ l У односу на 

руралну архитектуру. која Је У llЮжена 11 у аУТОХТОНIIМ се

OCKIIM срединама. CBeCH ~1 друштвеlШХ промена које трају, 

морамо остати 11 дослеДШI у настојању да се најзначај llН 

ј и npllMepЦlI рураШlе аРХIIТСКТУре сачувају у аугеlГПIЧIЮМ 

стаљу као музејски еКСПОI\аТlI , према КОllзерваторским 

условима llaдлежних службll заштите. 

у циљу очуваља амбијента заштнћеНIIХ јеЗ \Ћра, мо

же се раЗМОТРllТlI замена руралне куће маловарошком у 

градОВIН.Ia. за које је карактеРIIСТllчаl 1 развој стамбеног 

објекта од тршчаре, тј . војвођаl-lске руралне куле , као што 

је то СЛУ'laј у старом језгру Земуна. Стамбена архитек

тура 11 култура становања I-Ia ОВОМ градском подручју, 
укључујућll 11 Гардош, раЗВllјала се и еволуирала од јед

tlOставне призеМНlще IIздужене основе с У'..ком страном на 

УЛИЦlI , преко прнзеМ Нllце I\здужене ос.юве са широм стра

ном на УЛIIЦII, која већ представља малоградску apXI-ГГCK

туру: до високопаРТСРl lе куће 11 даље једноспра11-lе стамбе-
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не зграде KapaктcpHCТII'lIIe за доњи део језгра. Поurryјућll 

еВОЛУUllју стамбеног објекта осамнаестог и деветнаестог 

века у заШТllћеНIIМ градским језгрима тре6а са гледати 

могућност 3..1. даљ\! развој града , прих.ватањем IlOве ! IЗГРад

ње која прати IlсторијСКlI КОIIТШIУИтет развоја ТlIПОЛОГI'

ја куће дате средине; свакако тамо где је то могуће и где 

бll предложеllа IIlIтсрве НUllја бllла афирмаТlIвна у удно

су IIа постојеће I1cтoplljcKe , аРХLП''Ск-гонске, урбаШlстичке 

11 амбllјеlrгaJlне вреДНОСТII (града, језгра , УЛllце, трга, бло

ка, парцеле) урба ног простора. Како су lIа простору јез

гра Земуна руралне куће у највећем проценту вредноване 
као амбијеllтаШlе, (дакле јеДIШМ од .1ИЖ~I Х степена вало

рнзаЦllје), tblIXOBOM трансформаЦllјом у маловарошки ТIlП 

којије IIСТОРllјСЮI I1 еВОЛУГIlВ.tO с eKOHOMCKQ-СОЦIIОЛОШКОГ 

аспекта оправдан. такође карактеР~IСПlча" за архитек

tohcko-урбаНIIСТI\ЧКУ СЛIIКУ језгра, (вреднован идентичво 

као амбијенталан). добщН\ бllСМО у појешша'lНОМ СМ~IСЛУ 

побољшање кваЛlггета СТ;lIювања које је .IУЖIЮ у градској 

среДI1НИ . а на макро плану 611 се очувала ам6ијентална 
вредност простора I1 еЛl IМllllllсала мо\·ућ.IОСТ деваСПlра· 

ља амбllјеНТЗЛНlIХ вредност" унутар просторне култур
НО-Ilсторијске цеЛИ.lе. 

Без Пре1'С\lЗнја да је предложе.ю решење на ј примере

Шlје. оБЗI\РОМ IIa О llШТС претходно наведене друштвене 

услове, његовом ПРIlменом умаЊl\О бl1 се темпо деваста

Ullје културног наслеђа. која траје. 
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КQНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП / АЛЕКСАНДРА М. ДАБИЖИЋ 

SUMMARY: Aleks(lIldra М. DabiZic 

RURAL ARCHITECTURE OF ТНЕ OLD CENTER OF ZEMUN 
VALDRIZATION AND CONSERVATORY TREATMENT 
OF RURAL HOUSE IN ТНЕ OLD TOWN CENTER 

Јп the а iш (о preserve the ашЫепсе оГ protected o ld town 
сепtеrs IП шodегп cities, опе шау consider а possibili ty оГ 

ТНЕ RURAL HOUSE REPLACEMENT ВУ SMALL 
TOWN HOUSE. Ј п (ће case оГ old town celHer јп Zeшuп, 

housing dеvеlоршепt Ьеgал with construction оГ reed 
houses, e.g., characteri st ic гигаl houses оГ Voivodina. 
Resident jal architecture and housing cu]ture јп (ће nOled 
part оГ town, inc]uding Gardo~, ешегgеd апЈ deve]oped 
from sil11p]e ground Поог dwellings оГ e]ongaled ground
р l ап wilh Iheir narrower el1d fac ing {ће Slreet. Ground Поог 
houses of e]ongated groundp]an wjth wjder side facing Ihe 
Slreet, already represenling (ће smal] town arch ilecture. suc
ce-eded Ihem. Houses with high ground Лоог (ћеп fo llowed. 
along with those having опе Лоог, which were IУРЈса] for (ће 
lower part of Ihe o]d lown cenler. Whi ]c laking саге аЬош 

evo]ulion of ХУ III and Х I Х ccntury dwelling objects јп (ће 
old town ccnters, а prospect Гог further town deve]opment 
shou ld a]so ье envis joned. We assume Ihal new build ing 
should ье al]owed ifthe historical continuity јп deve]opment 
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оГ house typology was respecled јп (ће given ambient . 
Certain]y. (ћа! could ье done оп]у јп p]accs where јl was 
practicabIe and where (ће proposed in lervenl ion cou ld 
аffi гш (ће exisling hjstorical. archltectura], urbanistic and 
ашЫепtаl уа l ие!; оГ игЬап space (Iown, o]d town centcr, 
street, square, bIock, ( гас! оГ lal1d). Rural houses ]ocaled јп 
(ће o]d 10wn center were Гог Ihe mosl раг! evalualcd as 
ашЫепtаl ones, ј. е., (ћеу coresponded 10 ]ower dcgree оГ 
evatualion . Their even tua] replacemcnt Ьу Ihe small 10wl1 
Iуре of houses ј!; soc io-economjcally justificd јп respect 10 
hjstorical evo]ution оГ housjng. Small town houses аге 

equally charactcristic Гог (ћс archi tectura]-urbanjslic picture 
оГ {ће o]d lown center, and (ћсјг уа] ие ј!; ranked idenl icall y
а!; ап ашЫепtа l оне. 111 I ћј !; way, а ООнег qualjty оГ housil1g, 
whjch ј !; substantial јп towns. соиlЈ оо obtained јl1 regard (о 
individual cases. 111 1l10ге generalteflns, the ambiel1 tal уаlие 
оГ space will оо preserved. and а possibi lily оГ devastatiol\ 
оГ ambiental уаlие!; јп the intcrior of cu llural-historical Ul11t 
could оо еl iш i l1аtеd. 


