Доц. др Илија ЛАЛОШЕВИЋ

УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ - АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

ЗАШТИТА УРБАНИХ ЦЈЕЛИНА НА ЛИСТИ СВЈЕТСКЕ
БАШТИНЕ НА ПРИМЈЕРУ ПОДРУЧЈА КОТОРА
Резиме
Рад садржи мултидисциплинарно разматрање проблематике заштите и обнове
подручја Котора уписаног на Листу свјетске баштине УНЕСКО-а. У тексту су изложена
основна полазишта за заштиту и обнову насљеђа у оквиру традиционалних урбаних
агломерација и њихову ревитализацију и одрживи развој.
Изнесено је мишљење да су конзерваторски захвати на сакралним грађевинама,
утврђењима и стамбеним ансамблима изведени lege artis. Насупрот томе, дате су критичке оцјене о прекомјерној градњи великих хотела, апартманских насеља и другим
непримјереним градитељским захватима.
Посебна пажња је посвећена осјетљивим подухватима урбане конзервације, заштити пејзажа, културном туризму и другим питањима, у складу са критеријумима и
стандардима међународне заједнице.
Кључне ријечи: Бока Которска, Котор, урбане цјелине, свјетско насљеђе, заштита
градитељске баштине

1. Топографске и историјске особености
Од давнина је Бока Которска представљала стратешки важан географски
регион. Њена три пространа, међусобно повезана залива (Херцегновски, Тиватски и Которски), чине једну од најбољих природних лука на свијету.
Кроз пролаз између рта Оштро полуострва Превлаке и рта Мириште улази
се у Херцегновски залив. Вериге представљају мјесто уласка у Которски залив
(Слика 1), и биле су истурени фортификациони пункт Пераста, који је, иако
окружен са свих страна турском територијом, био пресудан за одбрану пловног пута за Котор.
Западно од Пераста, улазећи дубље у залив, налази се Рисан, утврђени град
још од античких времена, који је доминирао подручјем и контролисао прилазне
путеве који су водили из Црне Горе и Херцеговине до морске обале (Слика 2).
Најважнији град и упориште Боке, Котор, налази се у подножју брда Св.
Иван, на стратешки веома повољној алувијалној заравни, између ријеке Шкурде, мора и извора Гурдић (Слика 3). У несигурним временима настанка Котора, топографски услови су били одлучујући фактор за избор положаја града,
његов урбани развој и опстанак. Најстарије утврђење – “градина” могло се, још
од илирских времена налазити на врху брда Св. Иван1.
На подручју самог Котора до сада нису пронађени поуздани трагови римског насеља, било под називом Catarum2 или Acruvium3. Ипак, постојање античког утврђеног града у великој мјери је извјесно. Највјероватније је антички
Acruvium са статусом утврђеног града (“oppidum civium Romanorum”) римски
претходник византијског Котора (Dekaderon).
1
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J. Martinović, Urbanistički razvitak grada Kotora kroz vjekove, Kotorska sekcija Društva istoričara
Crne Gore 1948–1968, Kotor 1970, 85
Ibidem, 88
Ibidem
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СЛИКЕ 1. И 2.

Најстарији градитељски слојеви подручја Котора налазе се данас испод
нивоа мора. О томе свједоче налази из антике и раног средњег вијека, пронађени на примјер на археолошком локалитету Шурањ, у склопу комплекса Фрањевачког манастира и знатно старије цркве Св. Петра4. Исто тако, крстионица цркве Св. Марије од ријеке из VI вијека, из времена Јустинијанове обнове
царства, пронађена је на дубини од cca 2 м испод коте пода данашње цркве5.
Како се она састоји од античких сполија, могло се очекивати да слиједећи
културни слој буде из римског периода, али истраживања нису настављена,
између осталог и због проблема с подземном водом.

СЛИКЕ 3. И 4.

Када је у питању антички Рисан (Rizon), богато археолошко насљеђе покретне и непокретне културне баштине рекогносцирано је још у XIX вијеку.
Тридесетих година XX вијека откривени су остаци римске виле с мозаицима, а
истраживања су интензивирана након земљотреса 1979. године, кроз активности Регионалног завода за заштиту споменика културе Котор.6
P. Mijović, Acruvium-Decatera-Kotor u svetlu novih arheoloških otkrića, Starinar XIII–XIV 1962–1963,
Beograd, 1965, 27–47
5
М.Чанак-Медић, Архитектура Немањиног доба II, Републички завод за заштиту споменика
културе СР Србије, Београд 1989, 238, сл. 20
6
Опсежна истраживања с веома значајним резултатима спроводе се посљедњих десетак година
у сарадњи Завода и Археолошког центра „Novae“ Варшавског универзитета, под руководством
археолога Вилме Ковачевић и проф. Пјотра Дичека
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Досељавањем Словена током 7. и 8. вијека завршени су велики покрети
народа у овим крајевима.7 Словени су релативно брзо окупирали територију
непосредно уз градске зидине, али унутар града римски утицај је преовладавао све до 10. вијека, а његова култура и знатно касније.
За овај период хронолошки се везује значајни сакрални објекат, меморијална црква централног плана посвећена Св. Трипуну из IX вијека, чији су
остаци пронађени у току археолошких истраживања Катедрале током њене
обнове послије земљотреса 1979. године. По Константину Порфирогениту, Сарацени су 867. године запалили доњи град Котор8. Ово посредно свједочи о томе да је тада постојао и горњи град, тј. тврђава у брду Св. Иван.
Током средњег вијека постепено је слабила власт Византије на овим периферним подручјима царства, што је условило јачање словенских земаља Дукље
(Зете) и Рашке. Посебан економски просперитет доживио је Котор и његово
подручје (дистрикт) за вријеме династије Немањића, која је владала приморским градовима од краја XII до друге половине XIV вијека (Котором од 1186. до
1371). Котор је имао статус аутономне комуне и главне државне луке, која је
повезивала прекоморске области с удаљеним одредиштима у залеђу. Которани
су били поморци, трговци, закупци царина, привредници и високи службеници на двору и у дипломатији. Економско благостање било је предуслов за
значајну градитељску активност, у првом реду на подручју града, али и његове
околине, која се огледа у формирању фортификација9, градњи резиденцијалних, а нарочито сакралних објеката10 и ансамбала.
Послије пада српске средњовјековне државе, наступио је буран период, па
се Котор након бројних молби успио 1420. године ставити под млетачку власт.
Млечани су постепено сужавали привилегије које су признали Котору приликом предаје, а град је коз XV и XVI вијек економски назадовао, јер се од привредног и трговачког претворио у војно средиште. Ово је, међутим, за посљедицу имало повећано интересовање за градске фортификације, предстраже
(„антемурале“) и обална утврђења.
Крајем XV вијека (1482. године) Турци су окупирали дијелове обале од Херцег Новог до Рисна. Подручје Верига на тој страни залива (Турске Вериге) било
је поприште честих борби Млечана и Турака око превласти над улазом у залив.
Иако су млетачки стратези ламентирали над судбином Котора, окруженог са
свих страна турском територијом, тврдећи да се он налази “у лављим чељустима”, и да не може дуго потрајати да два непријатеља улазе на иста врата,11
оваква подјела Боке, чак и самог Которско-рисанског залива трајала је два вијека, а Котор никада није пао у руке Османлија. Напори хришћанске алијансе
да ослободи сјеверни дио Боке од турске власти уродили су плодом крајем XVII
вијека (1684. године ослобођено је подручје Рисна, а 1687. Херцег Нови).
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G. Gelcich: Memorie storiche sulle Bocche di Cattaro, Zara, 1880, 1
P. Butorac: Teritorijalni razvitak Kotora, Anali historijskog Instituta JAZU u Dubrovniku, Dubrovnik,
1962–63, 48.
I. Lalošević, Kotorska tvrđava, proučavanje, zaštita i revitalizacija, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture, u okviru Programa participacije UNESCO-a za 2002–2003. godinu, Kotor, 2003, 9
M. Čanak-Medić, op. cit., passim
I. Lalošević, Fortifikaciona arhitektura Boke Kotorske od XV do kraja XVIII vijeka, Arhitektonski
fakultet Beogradskog Univerziteta, 2005, neobjavljena doktorska disertacija
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Током млетачке управе у Котору сачувано је историјско језгро (Слика 4) и
траса средњовјековног периметра с бедемима и кулама, који су ојачавани ескарпираним кортинама, контрафорима и бастионима. С обзиром на значај Котора на овом подручју Јадрана, окарактерисаног као “fortezza chiave”, и градитељски напредну Венецију тога доба, у Котору имамо примјера ране примјене
појединих рјешења војне архитектуре. Нека од њих се атрибуирају, или се са
великом дозом сигурности могу атрибуирати познатим архитектима тога доба.
Тако, на примјер, постоје индиције да је највећи которски бастион петоугаоног
облика, који носи назив Бембо, а у неким изворима Вендрамин, из 1539. године, настао у вријеме напада гусара Хајредина Барбаросе, могао бити реализован од стране чувених архитеката Микеле и Ђан Ђироламо Санмикелија.12
Слични утицаји постојали су и када је у питању сакрална и јавна архитектура Котора и осталих мјеста Боке. Током четворовјековне власти Венеције
подигнуте су бројне палате и цркве, међу којима, барокним концептом,
монументалношћу и раскошћу предњаче недовршена жупна црква у Перасту
и Богородичин храм на Прчању, млетачких архитеката Ђузепе Беатија и
Бернардина Макаруција. У уском обалном појасу развила су се, углавном у
данашњем обиму, насеља чије се становништво претежно бавило поморством
и трговином. Бокељски поморци и трговци („mercatores et nautae“, како је
забиљежено на прочељу Богородичиног храма на Прчању) били су водећа покретачка снага која је створила и за собом оставила културно насљеђе уврштено на Листу свјетске баштине УНЕСКО-а.
Послије пада Млетачке републике (1797. године) наступио је период честих
краткотрајних смјена власти, које нису оставиле значајнија градитељска
остварења. Напротив, бурни догађаји овог времена имали су у великој мјери
деструктивни карактер, нарочито у периоду француског режима који је
девастирао бројне цркве и манастире, претворивши их у војне објекте, након
чега су они опустјели или добили разне профане функције.
У периоду власти Аустроугарске монархије (1814–1918) Бока Которска је
била значајна ратна лука, а Котор стратешки важан погранични град. Захваљујући континуираној војној функцији све до 1918. године, Котор је у цјелини
сачувао систем фортификација, у вријеме кад су бројни градови, усљед савремених урбанистичких захтјева, порушили значајне дијелове својих утврђења. У самом старом градском језгру многе зграде су добијале нове етаже, углавном за изнајмљивање државним и војним службеницима, а дуж обале подизане су виле у облицима неостилске архитектуре.
Након распада Аустроугарске монархије, Бока Которска је припојена Југославији. Град и његово подручје углавном су сачували традиционалну историјску конфигурацију, опсег насеља и наслијеђени урбани склоп и његове карактеристике све до земљотреса 1979. године.
2. Стање конзервације
На својој 3. сједници (Каиро, октобар 1979. године) Комитет свјетске баштине УНЕСКО-а донио је одлуку да упише природно и културно-историјско
подручје Котора на Листу свјетске баштине и, на захтјев државе чланице, истовремено на Листу свјетске баштине у опасности. Упис се десио шест мјесеци
12
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I. Lalošević, op.cit., 198

након што је катастрофални земљотрес значајно оштетио његово градитељско
насљеђе, а на основу критеријума „c“-culture (i), (ii), (iii) и (iv).
У протекле три деценије најбољи резултати на пољу проучавања, заштите
и ревитализације градитељске баштине несумњиво су постигнути на подручју
старог Которског града, његовом историјском језгру унутар зидина. Такву
оцјену изрекли су, између осталих, у току мисије 2003. године13 и експерти
УНЕСКО-а ,који су по налогу Комитета свјетске баштине испитивали да ли су
се стекли услови за повлачење Котора са Листе свјетске баштине у опасности,
и о томе поднијели одговарајући извјештај. Као много већи проблем истакнуто
је стање конзервације околних насеља, а нарочито прекомјерна градња.
На засједању Комитета свјетске баштине у Паризу у току јуна и јула 2003.
године, гдје је разматран поменути извјештај, закључено је да је постигнут
значајан напредак на заштити и обнови земљотресом оштећених објеката и
урбаних цјелина, те да су се стекли услови за повлачење Котора с Листе свјетске баштине у опасности, о чему је и донесена одлука.
У току расправе изражена је забринутост због пријетње неконтролисане
прекомјерне урбанизације подручја, и било је предлога да се због тога подручје
чак не скида са Листе свјетске баштине у опасности. Међутим, како се радило
о разлозима другачијим од оних због којих је Котор стављен на Листу у опасности, преовладало је мишљење о повлачењу с Листе, али је дат налог држави
чланици да хитно изради Менаџмент план заштићеног подручја који би, између осталог, садржавао смјернице за спречавање ових негативних тенденција. Менаџмент план је урађен у јануару 2007. године у организацији Регионалног завода за заштиту споменика културе Котор.
Убрзо након уписа на Листу свјетске баштине (1980. године), основан је
Општински завод за заштиту споменика културе, како би се створили институционални услови за заштиту културне баштине, што је била и обавеза државе-чланице на основу Конвенције о заштити свјетског културног и природног
насљеђа (Париз, 1972). Он је новим Законом о заштити споменика културе
Републике Црне Горе из 1991. године прерастао у регионалну институцију за
подручје читаве Боке Которске, а тада је донесен и посебан Закон о обнови
заштићеног подручја Котора.
У протеклих тридесет година Регионални завод за заштиту споменика
културе Котор урадио је огроман посао на истраживању и документацији, заштити и проучавању археолошке и архитектонске баштине, конзервацији и
рестаурацији слика и другог покретног фонда. Завод је донедавно имао и одјељење за извођење санационо-конзерваторских и рестаураторских радова на
споменицима градитељства, које је извело радове на најзначајнијим споменицима културе старог града, заштићеног подручја па и ван њега.
У раду на заштити и ревитализацији споменика културе, успјешно су се
примјењивали међународно признати принципи и стандарди, о чему најбоље
свједочи награда Европе Ностре за 2002. годину за конзерваторско-рестаураторске радове на Катедрали Св. Трипуна. Упркос ограниченим финансијским
13

Експертски тим УНЕСКО-а радио је у саставу: Хорст Гедике, представник УНЕСКО-а и Јозеф
Штулц, експерт ИКОМОС-а. Аутор овог рада учествовао је у раду мисије као домаћи експерт.
Мисија је реализована у марту/априлу 2003. године, у сарадњи са локалним институцијама, у
првом реду Регионалним заводом за заштиту споменика културе Котор.
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средствима, Завод је стално тежио да обезбиједи стручно усавршавање свог
особља и реализовао је бројне стипендије и студијске боравке у иностранству:
Италији, (ICCROM-Рим, Венеција, Болоња, Ферара, Равело), Норвешкој, Грчкој, Кипру и другдје. Службеници Завода такође су активно учествовали на домаћим и међународним стручним скуповима, уз развијене добре односе са
ИКОМОС-ом, ICCROM-ом и другим међународним организацијама и институцијама.
Међутим, Завод, нажалост, није имао ингеренције да се одупре све већем
притиску урбанизације обале и девастирању културног пејзажа, што може
прерасти у проблем већи него што је рестаурација појединачних заштићених
грађевина. У многим мјестима заштићене цјелине Которско-рисанског залива,
степен урбанизације је достигао границу чијим преласком би вриједности,
због којих је регион уврштен у Листу свјетске баштине, могле бити озбиљно и
трајно угрожене. Нажалост, тренутно се на заштићеном подручју множе нове
бетонске зграде, виле непримјерених волумена и станови за тржиште, а кроз
урбанистичке планове отварају могућности за још интензивнију градњу и уништење пејзажа.
Поред наведених реалних пријетњи „естетског загађења“, знатно је теже
процијенити колико напредујућа урбанизација погађа специфичне природне
вриједности региона, иако се и овдје ради о неспорној чињеници и далекосежним посљедицама. Доступни подаци показују да је вода у заливу загађена разним врстама отпада, и да урбанизација и загађење лоше утичу на флору и фауну, и на тај начин смањују биодиверзитет подручја, иако оно није својевремено уписано на Листу свјетске баштине на основу критеријума природних
вриједности („n“- nature), што не значи да их нема, односно да не би могле бити узете у обзир при евентуалној пререгистрацији добра на Листи свјетске
баштине.
Још увијек је на бројним локацијама присутан вриједни културни пејзаж
који треба сачувати и обновити. Тако, на примјер, у Морињу је највредније
подручје ријеке, гдје су постојали стари млинови, који су у рушевинама, осим
једног који је адаптиран у национални ресторан, уз поштовање аутентичних
вриједности културног пејзажа и традиционалног градитељства.
Сусједно насеље Костањица посједује изузетне карактеристике култивисаног пејзажа са кестеновим шумама, маслињацима и другим медитеранским
културама на терасастим парцелама.14 У Липцима се налазе вриједни праисторијски цртежи на окапини у подножју брда, као својеврсна синтеза природне и културне баштине, која може бити значајан генератор локалног развоја културног туризма.
Најгора појединачна интервенција у пејзажу Боке Которске десила се управо на овом потезу, на новом путу који се гради од Рисна до Жабљака (Слика
5). Пут пробијен без и најмањег уложеног напора уклапања у пејзаж, школски
је примјер како не треба радити у заштићеним подручјима. Истовремено, он
нажалост повезује два добра на Листи свјетске баштине, Природно и културно-историјско подручје Котора и Национални парк Дурмитор. Поред саме траI. Lalošević et al., Kostanjica, prirodno i kulturno nasljeđe, EXPEDITIO i Arhitektonski fakultet, Podgorica 2009. passim
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се пута, додатну девастацију узроковало је отварање каменолома на самој
обали и насипање материјала директно у море.

СЛИКА 5.

У периоду послије земљотреса, у заливу су настале локацијски и архитектонски непримјерене новоградње попут хотела „Теута“ у Рисну, над археолошким културним слојевима у приобалној зони локалитета Царине, и стамбено
насеље на излазу из Рисна ка Перасту.
Урбана матрица Пераста, која се одликује компактном структуром, остала
је углавном неокрњена, осим својевремене грубе интерполације хале фабрике
конфекције „Јадран“. Поред преовлађујуће барокне архитектуре, у најновијим
истраживањима приликом израде Студије заштите градитељског насљеђа
Пераста15, знање о његовој баштини обогаћено је новопронађеним значајним
остацима средњовјековног градитељског слоја.
Међу релативно још увијек добро очувана насеља спада Ораховац, који у
приобалном подручју, заједно са својим засеоком Дражин Врт, захвата простор између Пераста и Доброте, а дубоко се протеже у напуштено залеђе све до
подручја Кривошија, Цуца и Залаза. На истакнутој локацији даље од обале, на
великој слободностојећој стијени налази се средњовјековна фрескописана
црква Св. Ђорђа. Визуре на ову локацију умногоме су угрожене новим апартманским насељем у близини. Уз групацију кућа на пристаништу, доминантну
позицију заузима стољетни храст медунац, заштићени споменик природе. У
великој мјери девастиран је природни резерват делте ријеке Љуте и порушени
стари млинови на њој.
Вриједна градитељска особеност Доброте су репрезентативни „палаци“
(итал. palazzo), простране резиденцијалне цјелине с млетачком диспозицијом
„quattro stanze, un salon“, са пристанима, економским и одбрамбеним објектима (чардаци), окружени комплексима обрадиве земље (Слика 6). Поморци и
15I.

Lalošević et al., Studija zaštite graditeljskog nasljeđa Perasta, neobjavljena studija, Regionalni zavod
za zaštitu spomenika kulture, Kotor, 2002.
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трговци Доброте реализовали су два значајна сакрална ансамбла, цркву Св.
Матије, централну грађевину с куполом и високим потпорним зидом попут
млетачког бастиона, и цркву Св. Стасије (Св. Еустахије) с барокним приступним степеништем и платоом испред цркве (тзв. тамборје). Ови комплекси су у
значајној мјери визуелно поремећени бројним оближњим недекватним новоградњама.

СЛИКА 6.

Опште стање конзервације самог градског језгра Котора, као што је већ
речено, релативно је добро. Још увијек неријешен проблем представља падина брда с градским утврђењима и каштелом Свети Иван, гдје предстоји рад на
конзервацији и ревитализацији. Завод за заштиту споменика културе Котор је
прије десетак година отпочео бројне активности на подизању свијести о потреби ревитализације которске тврђаве, организујући округле столове, кандидујући овај споменички комплекс код међународних фондова и институција.
Дошло је и до реализације неколико оваквих пројеката.16 У процес презентације и ревитализације, кроз разне активности су се укључиле и општинске и
републичке институције.17
На подручју Мула, карактеристичног амбијенталног рибарског насеља у
подножју Врмца у самом предграђу Котора, новим градњама већ је нападнут
обални низ, а сада урбанизација креће ка стрмој падини изнад насеља, нарушавајући складност културног пејзажа.
Прчањ (Слика 7) је настао на вишим изохипсама терена, с појасом обрадиве земље испод кућа и пратећих објеката, а са пашњацима и макијом у дијеПрограм партиципације УНЕСКО-а за 2002–2003. годину, Донација из Фонда Амбасадора
САД за пилот пројекат санације дијела стазе и бедема (2003–2004), Округли сто организације
„Европа ностра“ 2003, обезбјеђење опреме за активности архитектонског атељеа и
специјализоване грађевинске оперативе на Которској тврђави путем Пројекта културне
сарадње Владе Јапана (2003–2004), обнова јужне градске капије финансирана од стране
шведске невладине организације „Насљеђе без граница“ итд.
17 Општина Котор, Дирекција за уређење и изградњу Котора, Туристичка организација, Републички фонд за запошљавање и др.
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ловима горњих падина Врмца. Касније се постепено формирало насеље уз
обалу с пристанима за чамце, тзв. мандраћи (итал. „mandrachio“). Међу каменим традиционалним зградама истицале су се палате помораца и трговаца и
Богородичин храм у маниру зрелог млетачког барока. Иза кућа формирани су
вртови с бунарима, виногради и маслињаци. Ови простори културног пејзажа
углавном се више не користе, а све су више предмет савремене урбанизације.

СЛИКЕ 7. И 8.

Столив обухвата два насеља: Горњи и Доњи Столив. Горњи Столив је старије насеље на стрмој падини обраслој кестеновом шумом и културом маслине
(Слика 8). Насеље чини неколико групација, углавном једноспратних традиционалних кућа с терасама и вртовима, којим доминира звоник жупне цркве
Св. Илије. Изузетно атрактивна напуштена стара агломерација, чије вриједности су препознате још педесетих година XX вијека,18 заслужује брижљиву ревитализацију. Својим квалитетима Горњи Столив могао би постати својеврсни
пилот пројекат насеља на падини, рехабилитованог по принципима одрживог
развоја и интегративне заштите.
4. Перспективе заштите и ревитализације
У оквиру самог Котора, па и његовог ширег подручја, највећи тренутни
изазов заштите и ревитализације представља његова тврђава, посебно дио
утврђења у брду. Овај сектор тврђаве с одбрамбеним зидовима и бастионима,
приступним стазама, културним пејзажом брда Св. Иван и истоименим Каштелом (локални романизам: „каштио“), изразито је неприступачан, запуштен и,
за разлику од приобалног дијела, у посљедњих деведесет година није имао
никакву, чак ни привремену функцију.
Укупно градитељско ткиво, иако изворно физички квалитетно, неминовно
се растаче и деградира. Куле, бастиони, кортине, артиљерски положаји, касарне, складишта, цистијерне и саобраћајнице перманентно се оштећују под
утицајем атмосферилија, вегетације, земљотреса.
Ипак, бројне споменичке вриједности овог дијела которских фортификација, уз атрактивност природне околине и визура, добар су предуслов изналажења могућности и интереса за њихову ревитализацију. Свакако да су у овом
18

З. Петровић, Село и сеоска кућа у Боки Которској, Зборник Архитектонског факултета, III
књига 1956/1957, свеска 9, Београд 1957, 3–18
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погледу основни проблеми инфраструктура, комуникације и др., а они морају
бити генерално ријешени. Стратешка опредјељења у погледу намјене у првом
реду би морала бити везана за туризам, културу и сл.19
Основно дугогодишње питање, да ли главни објекат на врху брда Св. Иван
– каштел треба повезати с градом жичаром (као што је било до 1918. године)
или успоставити приступни пут за снабдијевање са стране Шпиљара20, недавно је разријешено одлуком о изградњи тунела и лифта кроз брдо од Јужне
градске капије на Гурдићу до Каштела Св. Иван. Дирекција за уређење и изградњу Котора управо је обезбиједила пројектну документацију и очекује се
приступање реализацији пројекта.
„Освајањем“ коте Каштела Св. Иван, било би релативно лако започети радове на ревитализацији нижих дијелова тврђаве, преко постојећих рампи и
степеница. У поступку ревитализације, низ међусобно повезаних туристичких
пунктова одговарао би старим кулама, бастионима и објектима за посаду.
У самом старом градском језгру, у протеклих тридесет година углавном су
обављени санациони радови и обновљена комунална инфраструктура, осим
канализационог система у дијелу града у подножју брда. Преостало је и нешто
напуштених и разрушених објеката, углавном с неријешеним имовинскоправним статусом. Њиховој ревитализацији свакако треба дати приоритет, јер
они умањују вриједност обновљене цјелине. С друге стране, након три деценије од обнове града, уочени су и извјесни недостаци тада примијењених метода
санације, па је прилика да се они коригују.
Када су у питању приобална насеља заштићеног подручја, уз градитељску
баштину значајну улогу игра и културни пејзаж. Управо је равнотежа између
урбанизованих зона и зелених цезура јако драгоцјена. Чињеница да компетенције службе заштите не укључују аспект природне баштине и културног пејзажа, као својеврсне синтезе самоникле природе и људских активности, имала
је до сада бројне негативне посљедице. Наиме, заштита културног пејзажа очигледно је до сада играла недовољну улогу у оквиру заштићеног подручја, како
са институционалне тачке гледишта, тако и у свијести опште, па и код стручне јавности.21
Реализовани, или већ планирани, а још увијек неизграђени комплекси, најчешће апартманског типа, попут комплекса изграђеног деведесетих година у
Столиву на имању породице Ивановић (Стамбена задруга „Простор“ из Београда), поменуте групације у близини цркве Св. Ђорђа у Ораховцу, или апартманског насеља планираног на мјесту старе борове шуме Лековина у склопу насеља
Прчањ, по правилу мијењају не само визуелне компоненте пејзажа, већ и
природне услове, вегетацију, одлике тла и рељефа, па и микроклиму.
Евидентно је да постоје озбиљни проблеми у спровођењу интегративне
заштите, односно примјени релевантних закона заштите природне и културне
I. Lalošević, Utvrđeni punktovi Kotorske tvrđave venecijanskog perioda, Boka, br. 30 (7–16), Herceg
Novi, 2010, 16
20 I. Lalošević, Kotorska tvrđava..., 29
21 Настојања да, макар због специфичности подручја, Завод за заштиту споменика културе
надлежан за Боку Которску прошири ингеренције и на природно насљеђе, нису уродила
плодом. Чак није успио ни својевремени покушај да се у оквиру Одјељења за заштиту
архитектонске баштине и амбијента, формираног актом унутрашње организације и
систематизације Завода, упосли пејзажни архитекта.
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баштине, уређења простора и управљања морским акваторијумом и обалом,
гдје у пракси долази до преклапања надлежности, па самим тим и неефикасности, и што упућује да је неопходно проширити обим надлежности и дјеловања службе заштите у том смислу.
Уз чување постојећег, значајни резултати могу се постићи планирањем
нових групација зеленила, како код новопланираних градњи, као тампон зона
за њихово одвајање од старих цјелина по хоризонтали и вертикали, тако и за
„визуелно покривање“ већ изведених неадекватних рецентних интервенција.
Нове локације за градњу треба повући од обале и окружити појасом зеленила. На овај начин новоградње неће стварати баријере на иначе уском појасу
уз обалу мора одвојеном од окружења трасом старог пута,22 што је чест случај у
приобалним насељима заштићеног подручја.
Без обзира на генерално опредјељење за развој туризма, као преовлађујуће
привредне гране на заштићеном подручју, једна од значајних развојних опција била би стварање еколошких резервата за производњу здраве хране (натуралног уља, агрума, приморског поврћа, ароматичног биља),23 уз обнову још
увијек присутног рибарства. Умјесто гломазних габарита бетонских хотела масовног туризма и апартманских насеља, који би једнократно, или на кратке
стазе донијели профит, а дугорочно девастирали простор, успјешна формула
по принципима одрживог развоја била би пракса мањих породичних хотела и
пансиона уз уређена имања, активирана пристаништа и могућност пласмана
органских производа на лицу мјеста.24 Тако би јединствени културни пејзаж,
захваљујући којем је подручје Котора сврстано на Листу свјетске баштине, остао сачуван као ресурс одрживог развоја и један од главних мотива туристичких посјета.
Током неколико претходних година значајно је порастао промет некретнина у заливу. Сасвим јасна намјера већине купаца је једнократно остваривање
екстремног профита. У том смислу неопоходно је обезбиједити стриктне параметре и зонирање, којима би се онемогућило да основни постулати урбанизације буду стихијна купопрадаја, жеље инвеститора и закон свршеног чина, а
геометри главни урбанисти. Потребно је да архитекти-конзерватори и пејзажни архитекти за сваки ниво планске документације обликују генералне и индивидуалне услове за заштиту и унапређење насљеђа, укључујући и културни
пејзаж, а по могућности и графичке смјернице за интерполацију и обликовање
новоградњи, које су у новије вријеме постале саставни дио студија заштите
градитељског насљеђа (Слика 9).25
Код згуснутих и компактних историјских цјелина с јасним периметром,
макар он не био у виду бедема, као на примјеру Пераста, и очување ликовних
карактеристика је културно насљеђе првог реда којем морају бити подређени
сви будући захвати.26 Императив је да се спријечи појава тампона новоградњи између насеља и тврђаве, и да се у цјелини очува затечена граница насеља.
22
23
24
25
26

S.Vučenović, Tretman svetske baštine Kotora u Studiji za prostorni plan 2009, Boka, br. 30 (17–64),
Herceg Novi, 2010, 49
Ibidem, 50
Ibidem
I. Lalošević et al., Studija zaštite graditeljske baštine Kostanjice, neobjavljeni rad, Arhitektonski
fakultet Podgorica, 2008, 39–40
S. Vučenović, ibidem, 51
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Потреба заштите погледа на Пераст кроз Вериге и обратно, визура из
самог града на предворје унутрашњег заштићеног залива и његову околину,
проблематизују идеју израде планираног моста преко залива. Ово поново отвара питање захтјева УНЕСКО-а за разматрање увођења тампон зоне, коју заштићено подручје Котора нема, будући да је једно од најстаријих на Листи
свјетске баштине, а да се ради о нешто новијој пракси.
Нажалост, регионални приступ у развоју Боке Которске, посебно у њеном
урбанистичком планирању није заступљен, а неизвјесни су и судбина, компетенције и будућа кадровска структура Регионалног завода за заштиту споменика културе, који је тренутно једина институција која се интегрално бави
подручјем Боке.27
Потребно је проширити и ојачати стручне компетенције службе заштите,
ради обезбјеђења очувања интегритета и одрживог развоја широког спектра
категорија културне баштине, почев од појединачних споменика до културног
пејзажа и нематеријалне културне баштине, а путем метода научно утемељене
заштите и конзервације.
Једна од значајних улога службе заштите коју треба ојачати, и гдје је
пожељна сарадња са научним и академским институцијама, јесте обезбјеђивање поштовања одређених принципа пројектовања и градње у заштићеним
подручјима. Новоградње у оваквим зонама треба, по правилу, да буду једноставне геометрије и сведених елемената и форми, засноване на традиционалном градитељству, али не на пуком подражавању и копирању, већ на креативној примјени његових простудираних искустава, и параметрима који се
често у теорији дефинишу термином “genius loci”.
Деликатне пројектантске задатке у оквиру заштићеног подручја, било новоградње или интерполације, треба повјеравати квалифкованим познаваоцима историје и насљеђа овог подручја, или макар радити у консултацији с
њима. Први корак, како је већ поменуто, јесте добра студијска припрема, која
је “conditio sine qua non” за квалитетне пројекте на темељу медјународних критеријума за подручја свјетске баштине.
Основно полазиште је да диспозиција, капацитет и обликовање новоградњи морају бити прилагођени културном пејзажу, затеченим вриједним ансамблима и међународној заштити простора, а не обратно. Минимум који је у
овом поступку потребно обезбиједити јесте прилагођеност природном облику
терена, чување традиционалних градитељских цјелина, и чување вегетације,
макар на нивоу значајнијих састојина и развијених вишедеценијских стабала.
Умјесто градње хотелских капацитета масовног, тзв. индустријског туризма у подручјима заштите природног и културног насљеђа, прихватљивија је
пракса културног туризма, који је усмјерен на упознавање и доживљавање
градитељства, умјетности и читавог низа традиционалних искустава, која се у
новије вријеме дефинишу као нематеријална културна баштина. За потребе
развоја овог специфичног вида туризма могу се у приобалним насељима адаптирати старе и саградити нове виле мањих капацитета, уз разне осмишљене
излете и посјете заштићеном подручју и његовој околини.
27

“Закон о културним добрима” који је недавно ступио на снагу предвиђа реорганизацију службе заштите културне баштине која је у току.
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* * *
Заштићено подручје Котора је изразити примјер културног пејзажа у којему су свестрано повезани предјели аутохтоне природе и људског дјеловања. Да
би се обезбиједио даљи развој подручја, неопходно је да се простудирају и дефинишу дугорочне мјере регенерације културног пејзажа и успостави режим
еколошке равнотеже. Да би се сачувало архитектонско и урбано насљеђе, умјесто масовног туризма, за који ово подручје нема предуслове, чак и уз апстраховање заштитарских аргумената, предлажу се модели културног туризма, за
који постоје све претпоставке и компаративне предности, и који карактерише
стални раст у свијету, који има својства одрживог развоја, и који омогућује интегративну заштиту градитељске баштине и природног окружења.
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Summary
Ilija LALOSEVIC, PhD
UNIVERSITY OF MONTENEGRO - FACULTY OF ARCHITECTURE

WORLD HERITAGE SITES URBAN CONSERVATION
KOTOR CASE STUDY
The paper contains multidisciplinary approach studies on the protection and revitalization of the settlements and built heritage of the Kotor region inserted in the UNESCO World
Heritage List. In the text the basic standpoints for the protection, revitalization and sustainable development of the traditional urban complexes heritage are exposed.
The most comprehensive results, in the field of the built heritage studies, preservation
and revitalization, so far have been achieved in the Kotor Old Town urban core, historical
nucleus within the medieval town ramparts.
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The opinion is expressed through positive estimation of the „lege artis“ researches, studies and restoration works performed on sacral buildings, residential ensembles and fortifications. Contrary, critical opinions were expressed regarding investment works conserning
construction of the massive hotels, apartment complexes and other unapropriate developer’s activities.
Because of the treats of intensive uncontroled urbanisation, special attention should be
paid to the delicate procedures of urban conservation, preservation and revitalization of
landscape, cultural tourism activities and other issues according the criteria and standards
of international community.
Key words: Boka Kotorska Bay, Kotor, urban setllements, world heritage, historic preservation, revitalization.
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