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РЕКОНСТРУКUИЈА ГРАДОВА 
МИТОВИ И СТВАРНОСТ 

П 
ри погледу на руску историју архитектуре може 

се закључити, да се у потпуности своди на ствара

ње архитектонских дела, њихово рушење и са

нацију или реконструкцију. Такав је живот. Лично сам 

доживео деградацију грађевина у стилу конструктивизма, . . 
њихово уништење, переСТрОЈКУ, козметичку декораЦИЈУ 

фасада, да би нешто касније исте прогласили за архи

тектонске споменике, нападајући рецензенте, подража

вајући и реконструишући напола руиниране објекте из 

епохе конструктивизма. Био сам сведок идентичних зби

вања са делима модерне и класицизма. 

У детиљству, пред мојим очима су рушили Храм Хри

ста Спаситеља. Моја породица и ја живели смо поред 

Храма и мој деда - тада главни архитекта Москве, водио 

ме је у шетњу поред Храма. У сећање су ми се урезале 

успомене, како су се обрушавали зидови Храма, док је у 

кући на столу звецкало посуђе. После много година, у 

друштву српских пријатеља присуствовао сам црквеној 

служби у част почетка обнове Храма, а данас, за време 

хришћанских празника из велелепних, поново изграђе

них ентеријера Храма врши се пренос телевизијских 

емисија. 

Рушење Храма Христа Спаситеља било је последица 

државне атеистичке политике ЗО-тих година, када су 

срушене многобројне цркве по градовима и селима ши

ром земље. У Москви, на Црвеном тргу тих година уни

штена је свеже рестаурирана црква Казанске Богороди

це. У непосредној близини , ради неометаног допремања 

војне технике на Црвени трг за време парада, срушена је 

Воскресенска капија на самом улазу на трг. Све то , уз 

звуке химне »Уништићемо стари свет до темеља, а по

сле .... «, послужило је као својеврсни сигнал за рушење 

древних споменика у свим градовима широм СССР. 
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Точак историје окретао се тако моћно , да је кривити 

архитекте за рушење архитектонских споменика исто та

ко без основа, као и хвалити их за поновну изградњу. 

Повратак ка очувању културног наслеђа у земљи та

кође је почео са примерима санације, реконструкције и 

рестаурације вредних споменика културе у престоници. 

Карактеристична појава постала је изградња Храма 

Христа Спаситеља у Москви, која је одиграла важну по

литичку, културну и архитектонско-грађевинску улогу у 

обнови историјског изгледа престонице. Изградња Хра

ма Христа Спаситеља очигледно је илустровала нову 

епоху и политику земље која је била јасна сваком 

житељу, а са друге стране - очигледно је демонстрирала 

обнову величанственог грађевинског концерна. Народ, 

који је посматрао како преко ноћи у центру престонице 

ниче грандиозна грађевина православног храма, пове

ровао је у стварност обнове грађевинске индустрије, а 

можда и економије земље. Митови су, по први пут, поче

ли да се претварају у стварност. 

Изградња цркве Казанске Богородице на Црвеном 

тргу, као и раније, била је сигнал за остале градове, само, 

у овом случају, за обнову порушених светиња. 

Изградња Воскресенске капије и Иверске капеле ни

Је представљала само сведочанство новог односа према 

цркви. Затворивши пролаз до Црвеног трга , кроз који је 

допремана војна техника, градске власти су показале на

роду, да је у престоници крај војним парадама и вели

чанственим демонстрацијама , односно, очигледно су 

продемонстриране нове тенденције у друштву . 

У Русији У свему, на овај или онај начин , иницијативу 

даје престоница. Зато је рестаурација Храма Василија Бла

женог дала подстрек ка покретању рестаураторских радо

ва широм земље. Проширио се нови талас интересовања 



ИСКУСТВА I ВЛАдИМИР БЕЛОУСОВ 

1. Храм Василuја Блажеl/О/ у Москви 

за pecтaypa Ulljy 'IОСЈЈе рата, Kan<I су се рестаураторСКII 

раДО1I 1I ра:16УКЂ1JIII 11<) тep~nopllj~1 земље lIекада ОКУПllра

'Iе од СТрШlе фШlшста. I1te су у рушеВlIIшма лсжащ, " ра

ДОВН '1 ссла . 06ЩlНЉШ ll1 су IЮРушс'ш спомешщ" а рх ,, 

теК1'Уре. Ma 'laCТllp " '1 посе6,ю вредне цpK"e~le 'l'aђeH'I 

lIе СТШЈЉalll1 су 'ЮД Iшдлежност музеј а, И'lак, по СeJI II М::! 

1I мањltм на РОШllцама цркве су аДШIТl1 ране у склаДl I Шта. 

l'IРОИЗВОДllе nOI'OIIC, клубоllе IUl II бllОекопске дноране. 
Рекощ:трукц" ј ::l '1 рестаура1'ОРСКИ раДОИI1 . током по

СЛСДЊ'IХ пола нека, уз ПОДршку , , ::!уке ПОСТII ГJll I су МIЮ" О 

то ,'<1, Као ОЧllГЛСДllа I1лустраШlја може Г'ОСЛУЖI1Т1I МОС

КОИСК I' I Кремљ, којlt је сачуиао СВУ ле 'lО'ГУ 11 драж I"PBO
БИТIЮ I IЗ 'l'а ђСliОГ аРХ llТеК1'ШIСКО-ЛIIКOIНЮГ юраза . И ако 

су на тему њеroве реКШIСТРУКЦllје 11 рестаУРШЏlјс нође"е 
ЖУ'I'lе распра ве, на РОЧI1'ГО у време I1зградње КОJlгрес l-l е 

двора.lе у Кремљу 11 током сана Щlје сала ста ро" кремаљ-
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2. ПОfлеg '/{/ каШеgр"ле Московско/ КреЛlJьа 

еко ,' двора која се ОДНllјала послеДЊIIХ годи'ш, АЛII , то је 

посебlШ тема, 

РеКШIСТРУКUllја фОРМI1 ране урБШlе СРСДIl IlС , као ре

акција на 6СЗJll1'IIIОСТ IЮВ~' Х 'l'аДСК~I Х I-Iаееља постала је, 
по мом Мltшљењу. својеврстан МОДНI'I тpC I IД, И зузепю је 

foНloro пројеката I lа тему реконетрУЮll1јс. ВећlНla Њ'IХ је 

ypaђelta на в " соком стручном 'HIВOY. одговара :Шд<'Щllма 

заШТllте споме'lI l ка архитектуре 11 6РIIЖ lЮГ од" оса пре
ма IICTOp ltjcko- културном I ,аслеђу, ОД I'I ОС IЮ према Ч lIта

вој урбаНlIзованој CpenIIIНl . МИТОН~1 о обнови IIСТОРllј 

ског јсзгра 110чеЩI су да ДOM ~11111pajy над стварношћу . 

МаЛ I1 број преДI1ВННХ "lpojeKaTa оп06РСI-l је за ре"IЛllза

Ulljy. уз <lI II'ажовање IшнеСТ l-lтора 11 'lотеllUllјаЩIИ Х гра

ДlIтеља, Још маљ" број се рсаЈ\ l13ује у стваРllOСПI 11, по 
правилу. од Iшеје. rl ројеКТlIIlХ нацрта, ЗШНlМЉIIВ ~I Х КОН

llе'Щllја , мало тога остаје, 



ГpaДOB~1 се у Iшјш ~.рем СМ I1СЛУ те рС'II. , мењају преко 

HOh,i . С једне CТPaJ I C, УОЧЉI1ВС су тежње ЮI демократl13З

Цltјl1 среДl1не . оБНОВII изгубљенmt: арх итеКТОНСКII Х ДОЩI

НаЈт. 11 КОМГЮЗIЩllја , а с друге стране могу се ВIIде11IIЮВII 

објекти ВЈ ЏТ<! »НОВIIХ PYCКlIX богатаШ<l « са apx llТCKTypoM 

СУМЊIIВOI' стила. АРХJlтектура јс IЮСТ'dЈШ cepВllcHa ДI .C Lill 

ПJllша . То З l lа 'lll . да је I IIIBeCТIlТOp увек у l iр<! ВУ. 11 па њсгов 
укус ДlIКТl l pa » праВllла 11 ГРС«. Н СД:}8~Ю сам бораВIIО у 

А<'''Гр<lхану. У њеl'OВОМ цснтру БРIIЖНО се реконетрУItlЈ lе 

КОМГЮЗIЩllја прев,юг Кремља. са СТРО Јl lМ аРХlrreКТО'iСЮ.М 

формама зндова 1. кула тврђа ве. црквеНIIХ сабора. an~1II 

miстраПIIНЩХ објеката , траНСфоРМ llшућi l ilзглед 11ХUШ ~Ш 

ВОЈI П1. Непалско, у ДOJТllНlI мање реке. граД" се стамбе~ю 

~laсељс са ,шјраЗ IЮВРС НllјllМ кулама. баЛКОНlIма. ЛУКОВlI 

ма. MHOl'06poj llllM балустрадама ilТД. У народу ово насеље 
су ГIРОЗ .ШJllI »долlНЮМ просјака(. На ОСЈЮВУ ТОГ nYXOBII
тог ЈЩЗlIва схват,юсам . да ЖllтеЈЫI не npIIXBaтajy apx llтeK

туру која је »бо,'ап\«. аJIII Ilема естеТСК.I Х квалнтета. 

ПРОШЈЮЈ' лета , З<lјещю са Алекса,щром Купрјавце ВIIМ 

пуговао сам 110 севеРШIМ граДОВllма ВОЛОЈ'одске оБЛ:1-

СТII. Поред Фа .,таСПIЧ Ј .е npll pone 11 аРХ lIтектуре Гl релеПl I Х 

иркава . којс су реСТ<lУРl1р:ше 11 саЈ .... рш.е. снажан yrисак 

на ,IaС су ocтaBIUIII понос 11 поштовање 1-Р:1ђаЈla у односу 
на њltхове је1ll1llСТВСНС аРХ l1тектонске спомеНl.ке . Овај 

преокрет у односу ста ~ЮВНlIка l . реМ<l l1сториј ll КУЈПУр"ог 
наслеђа почсо је да се осећа свуД:1 11 одраЗ I1О се IIа аРХIЈ

TeKTOllcKY делатност у реГНOIН1ма. 

Очување и рсгеl lера щ!ј;Ј. ур6а 'i~IС1' 11чке срсдине могу 

се IШУС'I'РosаТI1 ,Ја примеру бlUЮ ко .' руског гр:ща. У ма

шt м l'paДOB~IMa OIШ Itзгледа. понекад, ,ШIIВНО ~1 C BOД~I се 

.ш два до '!'pl l објСКld која су cpet)e~ta JI са партеРIШМ 

уређсњсм простора у које су УJlожена маJlа сред<''Тва , алн 

МIЮI'О љубаВ~I . У већим градовима paдOB~ j ДОСћ1ЖУ за

страшујуће размере , а м~tтови се мешају са стварношћу. 

у MOCKB~I , у I'Cнер:UlНОМ урба.IИС111'1КОМ r lЈш.ну развоја 

престонице до 2020. ГОДИllе , саЧШЬСIIО јс посеб~ю поглав

ље под 'IaЗИВОМ >~Очување културног I .аслеђа Москов
ског реГllQШI.К У њсму су јаС IЮ <fюрмулиса l l l ll.Џ1љочувања 

Ј. обнове II С'ГОРllјСКО-КУЛТУРllоr' Ј lаслеђа , посеб,ю у по

гледу заl.lЛ'Ј.lћС 'I I1Х локаШlја, СПОМСНlIК<l apxlrreктype и пар

ковско-баштенске УМСТIЮСТII . У Москви У овом 'ГpCl lyrKY 
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постој Il 2. 1 67 apx , rreКТOHCKllx сrЮМСlIIlка , 333 11СТОРllјСЮ1 Х 

С lюме,Нl ка. 188 спомеЈН1 ка МО' Јуме ' Јтал ' ЈС УМСТIЮСТII , 154 
- а рхеОЈlOшкltх. 82 - у сфеРI IЈ·taрковско-баштеllске умет

Н0С111 . Поред тога, [lOд зашп1ТОМ државе налаЗII сс 1.407 
crlOMCllJIKa IIскропола. ВрШII се надзор над десет Х llљада 

вреШI1lХ објеката, кој llllllСУ apXlrrel\l'O •• cКl1 спомешщ~t . Све 

то IIЗ lI скује веЛlIке lIапоре' l<I о" увању 11 одржавању 1IC11 IX. 
СваЮI гр:ш траЖII своје пугене за. наЧII II за.llmlТC КУЛТУРI ЮГ 

'laслеђа, at-ll-ажовање III11ЈС<''11пора, 'I:IЧllllа еКСП1l0ашцијс. 

Тако. у граду Вruюгш t. '"'Ojll ОО. тује неllзмер'НlМ богат

С'гвом у В IШУ CI.IpllX дрвсшtх кућа са слеме,lТI .ма дуборс

за, ГЈрОЗОРСКlIХ oKBllpa, улаЗlНl Х Bpard, балкOIШ, калка на , 

венаца, постојll проблсм: ка,,"'О IIХ О'lувати? Куће се обру

Ш<lвају, спаљују IIХ. претварају у ДРВ" IУ l-рађу . ИСТОРllчаРl1 

су се , заједllО са аРХllтеЮll ма СЛОЖIUIII да постоји опасан , 

алJt по мом МIIШљењу јеДШIII MOгyhl J rlyr за с пашавање 
Ilзгледа стаР' I Х lIpBeHIIX објекаТ<I. кој ll се састој ll у слсдс

ћем. Куће се продају IjМyhllllM l'J)ађ'Н lIIма. 1·1 ЛOLщраЈlе су у 
I"IреСТIIЖIIОМ ,шсељу у строгом 11CТOPl1jCKOM језгру древ-

1I0Г града. ВлаСIНЩII имају право да у ПОТПУ Ј IОСТII рсста

ypll pajy clrrepltjep објеJ\l'а, аШI су Прlf том обаВСЗШI да ре

КОI.СТРУIIШУ ДРВС I Је фасаде са cтa pllM дуборезом. Кућс се 

руше, др"е ' Ја ~>Л3МПСРllја « се рсстаУрllра , а кућа се [' I рак

ТlIЧ,Ю град" ПОIIOВО од опеке са КОМI1ЛСТНII М уређењем и 

IШ крај у се облаже дрветом. Нове куће Ilзгледају попyr 

преле ml Х О'lУВШIl1Х кућа 113 прошлог века , а услови Ж~I 

вота 11 комфор У ЉlIма ОДl'Oварају XXI веку . 

М еђу етрУ'l њацима не п рестају Д~IСКУСllје на тему на

УЧllе аргуме .паШlје радова на реКО~I(.'1'рУКЦllји , обнови . 

pccтaypaHllj ll , саllаЩФI споменика архитектуре. Радове 

IIЗВОДС Мlюroброј llИ рестаураТОРСКII , арх итеКТОIIСКИ ~1 

урбаН ИСТ.IЧ КII б~IРОI1 . Воде се ~IС'!'раЖltвањ..1 у наУ'lН ~IМ 

установама '-Ја тему » шта је добро, а шта лошс« у свету 

pecT:1ypa Ullje. ОСIIОВШЈа јс Академија архитектонског 

'Јаслсђа. Остваре •• је сан мог ПР~lјатеља - предсеДНlIка 

Акадсмије архитсктонског наслеђа Олега ПРУЦlIна , кој .1 
. . 
ЈС ~III ИЩIЈатор I1здавања СТРУ'lног 11 научно- полуларtюг 

'laCOIllICa »РеС'гауратор«. У њему се објављују подаШI о 

I lројСК'I'има и paДOB~1Ma на рестаурацијll. раЗМl1Шљања. 

Х .IПОТСЗС. иt.формације о древним .1 саврсмеliИМ теХ Ј Ю

ЈЮГllјама материјала за рестаураЩlју .1 М IЮГО тога. 




