Добрила ВЛАХОВИЋ и Ђорђије ВУШУРОВИЋ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ, ЦЕТИЊЕ

ДОБРИ ДУХ ЦЕТИЊА
Резиме
Развој Цетиња, као специфичног историјског и урбанистичког феномена, тешко је
пратити кроз уобичајене обрасце класичне урбанологије, јер се ради о настанку и развоју
насеља и његовом прерастању у виши урбани ниво вароши и града, са до те мјере атипичним карактеристикама које га одређују као изузетно оригиналан, аутентичан примјер у развоју једног друштва и његове духовне и материјалне културе. Историјско-природно-географски оквир је одредио физичку структуру архитектуре Цетиња, како у процесу њеног настанка и генезе, тако и у погледу њених облика. Данас је неопходно очување,
како силуета и визура историјског језгра, тако и објеката, посебно у примјени материјала, боје и архитектонских елемената којима се дефинише и препознаје простор и физичка структура града. Нарочито данас, када Цетиње улази у процес номинације за свјетску
културну баштину и када се принципима интегративне заштите, његово језгро у естетском и функционалном смислу мора довршити у циљу постизања општег животног склада и ликовно-амбијенталног континуитета. Историјско језгро, као културно добро прве
категорије, неодвојиво је од простора у коме се налази и зависи од пуноће његове функције, која је и императив одрживог развоја. Истовремено, његова интегративна заштита мора почети темељитим и мултидисциплинарним приступом у процесу проучавања и
доношења одлука. У том смислу, неопходна је интеграција правне регулативе и културне
политике, успостављање најшире сарадње на свим нивоима, примјена стратешког управљања културним добром као ресурсом.
Кључне ријечи: Genius loci, Цетиње, урбанизам, архитектура.

Као што постоје изузетни тренуци у времену, постоје и изузетна мјеста у
простору. Та мјеста своју магију и енергију исијавају у континуитету. Такав је
посвећени комадић земље и неба, над којима лебди genius loci (добри дух) града Цетиња. Тај дух чине душе, мисли и снови оних који су тај предио, простор
или град настањивали. И како протиче вријеме, тај дух се сублимира, претварајући се у непотрошиву магму.
Та историјска ведута, зрачење предјела и простора, меморија народа који
је некада живио у њему, гдје се његова егзистенција претворила у код или шифру, не без разлога од времена до времена, и од покољења до покољења, тражи своје тумаче, оне који ће да артикулишу то њено, наизглед невидљиво, али
евидентно, опипљиво биће.
Genius loci (изворни дух или идентитет) је на Цетињу створен скромним
људским интервенцијама у драматичној сценографији задатој природом.
Много пута излаган неминовностима удара историјских догађаја, он свој израз овдје налази у специфичностима које ниједан закон не може да предвиди
и каналише. Нема ту ни меланхолије ни носталгије, нема тривијалног, уличног
укуса, то је дјело достојно дивљења, стваралачко на свој начин – и животно.
Флуиdум феноменa Цетиња стваран је у антропогеном контексту грађења
средине, односно genius tempi (духу времена), стварајући на тој равнотежи нешаблонизовану архитектуру достојну феномена genius loci.
Само саздање Цетиња је епохални чин у црногорској историји. Оснивањем
Цетиња, Црна Гора улази у ново доба свог развитка, а једна њена планинска
голет добија значај пресудног историјског жаришта. Историју једног народа и
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културе одређују genius populi (гениј народа) и genius loci (гениј простора или
земље коју тај народ настањује). Балансирање у таквим релацијама, у условима не претјерано погодним за живот, у сагласности је с намјенским обиљежјем
простора и створило је нешаблонизовани урбанизам и архитектуру. Иницијална мјеста одбацују све клишее у планирању.
Настало из нужде, да се брани независност и поврати изгубљено, Цетиње
достиже у визији Црногораца највеће хуманистичке и ослободилачке вриједности. Оно је израстало као збјег црногорског народа и војни логор. Овдје су
живјели прави хероји отпора. А genius, бог, имао је обзира према овој земљи
растураној трибалним егоизмом. И оставио нам је мјесто које, не знамо увијек
како ни чиме, привлачи и окупља људе. Можда се у њему негдје скрива и
станује онај кућни дух у којег су вјеровали антички народи. Но, то је увијек било и мјесто којем су се морале приносити жртве да би опстало. Овдје су се сјединили genius loci, поетика природе и романтички дух старине, траг времена
пропадања.
Цетиње је настало у херојском чину црногорских горштака, и тако опстаје
и дан данас, и поред покушаја да се његова особеност потчини некој вишој
колективној логици, што би се супротставило ирационалним одлукама, на којим су наши хероји заснивали своје ослободилачке гесте. Тај таленат за преступ, нека чудна карактерна особина, која произилази из genius loci ових горштачких крајева, крије се у чињеници да су се код наших хероја њихове личне
емотивне и креативне побуде увијек усмјеравале према бројним задацима,
али никад према пукој репродукцији или баналном судјеловању у свакодневици, не водећи рачуна о географској збиљи, стварајући специфичан идентитет,
животни код и дух поднебља, азилског простора опстанка.
Цетиње није случајно постало пријестоницом Црне Горе. Његов постанак и
развој условиле су историјско-политичке прилике у XV вијеку. Надирање Турака изазвало је помјерање средишта Зетске државе из равница Доње Зете (Жабљак), у неприступачно, планинско подручје Ловћена. То пресељавање државног сједишта, преко Обода, под Ловћен, гдје је 1482. године Иван Црнојевић,
тадашњи господар Зете, засновао нову пријестоницу, догађај је од пресудног
значаја за будућност Црне Горе, јер ће Цетиње, са својом околином, преузети
улогу државног средишта и посљедњег одбрамбеног упоришта против турских
освајача. Тако је, захваљујући првијенствено геостратегијском положају, природним утврђењима – брдима, која опкољавају насеље са свих страна – Цетиње
представљало јако одбрамбено упориште, што значи да су у његовом формирању, осим антропогених фактора, знатну улогу одиграли и природни чиниоци,
што је обезбиједило вишевјековно очување слободе и независности Црне Горе,
али у исто вријеме и врло особени урбани развој насеља као средишта државе.
У погледу развоја Цетиња као специфичног историјског и урбанистичког
феномена, тешко је примјењивати уобичајене обрасце класичне урбанологије,
јер се ради о настанку и развоју насеља и његовом прерастању у виши урбани
ниво вароши и града, са до те мјере атипичним карактеристикама које га одређују као изузетно оригиналан, аутентичан примјер у развоју једног друштва
и његове духовне и материјалне културе. Треба при том истаћи да је и микролокација Дворца и Манастира била повољна. Између та два ренесансна утврђења текла је у то вријеме ријека Цетиња, а близу Двора помиње се извор, што
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је свакако било од значаја за локацију насеља. По свој прилици, Манастир и
Дворац су биле једине грађевине у Цетињском пољу. Због опште несигурности
нико није хтио ту да зида кућу и колико их је и било, грађене су по околним
падинама Ловћена. О значају локације говори и чињеница да је након турског
рушења Манастира, нови Манастир, такође конципиран као утврђење, изграђен на локацији некадашњег запустјелог дворца Ивана Црнојевића.

СЛИКА 1. – ЦЕТИЊЕ 1851. ГОДИНЕ (ГРАВИРА)

Изградњом Биљарде, отпочело је стварање урбанистичке матрице Цетиња.
Мали број кућа, поземљуша, сазиданих од камена, покривених сламом, формиран у два укрштена реда, окосница су Катунске и будуће Дворске улице, жила
куцавица историјског језгра Цетиња. То је зачетак насеља и његове организоване урбане структуре. Од Манастира и Његошеве Биљарде, Цетиње се постепено ширило у равни поља, пратећи при томе правце главних путева који су
одавде водили, један према Ријеци Црнојевића ка истоку, и други, готово управно на овај, према сјеверозападу, у правцу катуна на падинама Ловћена.
У генези те правоугаоно засноване схеме нема никакве стварне асоцијације на класичне композиције античког града, са карактеристичним осовинама carda и decumanusa, јер је, у случају Цетиња, несумњиво у питању примјер
спонтаног, органског раста насеља уз затечену трасу пута. Међутим, интересантно је запазити да је, у тако инстинктивно и спонтано насталој схеми присутан и извјестан нагон градитеља за једним одређеним редом и поретком,
који најмање карактерише случајно и органски настала ткива града. Баш та
привидна противурјечност, спонтаног и свјесног, органског и геометријског,
чини Цетиње особеним и изузетним примјером урбаног развоја, раста и уобличавања града.
Историјска Катунска (касније Његошева) улица постаје окосница структуре града и са Бајовом улицом, као другом – паралелном лонгитудиналном, де139

финитивно, у периоду највећег раста, уобличава слику града, са свим оним
особеностима које га одиста чине својеврсним феноменом материјалног и културног насљеђа у нас.
Године 1841, др Вилхем Ебел, доцент биологије из Кенигсберга саопштава
да се на извјесној удаљености од Манастира и Биљарде, према југу, налазила
мала зграда, у којој су становали Црногорци, а у три друге, сличне, поређане
једна уз другу, које су биле смјештене скоро паралелно с источним зидом владичине куће (Биљарде), становале су друге породице. То је опис југозападног
дијела Цетиња, на који се надовезује сјеверни дио града “једном, можда око
100 м дугом улицом, и то једином у мјесту. Али и овај се дио састоји само из
мало кућа опкољених око једне локве (бунара)1”. Године 1844. I. G. Wilkinson
наводи да Цетиње има 20 кућа и назива га најмањом пријестоницом свијета2.

СЛИКА 2. – ПЛАН ЦЕТИЊА ИЗ 1860. ГОДИНЕ (ПО М. КОВАЧЕВИЋУ)

Иако је представљало пријестоницу државе, све до шездесетих година Цетиње није имало изглед градске агломерације у правом смислу те ријечи. Тек
1865. године оно је почело добијати изглед града, с правилним размјештајем кућа, којих је било око 70, претежно сламом покривених. Међутим, од 1870. на
Цетињу је забрањено покривање кровова ражаном сламом, јер је то било веома
опасно у граду гдје се куће ослањују једна на другу и гдје се није обичавало да се
праве камини и димљаци, па је стога слама замијењена цријепом (тиглом).
На урбанистичком плану, доба Николе I представља “златно доба”, посебно
након Берлинског конгреса. Седамдесетих година подигнуте су многе куће на
Цетињу, међу којима има и “лијепих грађевина”.
Cetinje 1482–1982, Dr Dušan Martinović, Postanak i razvitak naselja, CANU, Cetinje, 1994. 30
Ibid. 31
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Формира се Цетиње – невелика скупина сличних и разноликих здања, међу
којима посебно мјесто заузимају “палате” јавних зграда у свом свечарски
скројеном руху, свих могућих стилова и боја. Град се поступно развија, али све
интензивније, тако да је 1872. године имао 115 кућа, међу којима је био један
број лијепих “двокатница”. Број становника је порастао на 500.
Године 1875. извршен је попис и веома интересантна категоризација кућа
ради одређивања пореза. Према том попису, 124 куће су подијељене у четири
врсте, што потпуније илуструје стварно стање и изглед насеља. Наиме, 66 кућа
приземљуша су категорисане у прву и другу, а 42 са приземљем и спратом у
трећу и четврту “врсту”. У 14 кућа се није становало. Укупна површина кућа
од прве до четврте “врсте” износила је 1.050, 75 лаката (1 лакат = 71 цм2) корисне стамбене површине3.

СЛИКА 3. – ПЛАН ЦЕТИЊА ИЗ 1875. ГОДИНЕ (ПО СПИРИДОНУ ГОПЧЕВИЋУ)

Деведесетих година XIX вијека Цетиње у потпуности дефинише свој урбанистички лик. Године 1891. добија први водовод, подижу се знаменити паркови, зидају се Војни стан, Дворац пријестолонасљедника Данила, подиже се
Аустроугарско посланство, отпочела је и градња дворске цркве на Ћипуру.
Средином ове деценије Цетиње има око 400 домова, са 2.976 становника.
3

Ibid. 34
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Приликом градње Двора пријестолонасљедника, књаз је званично изјавио
да ће Цетиње остати трајно пријестоница Црне Горе, што је било од значаја за
даљи развој насеља. Од тада се Цетиње много интензивније урбанистички изграђује и територијално шири и у државном и у приватном власништву.
Ово вријеме, све до почетка Првог свјетског рата, назива се ‘златни период’ у развоју Цетиња, када се развила градска агломерација у ортогоналној
шеми, са градском мрежом улица и двије (Катунска и Бајова) главне лонгитудинално формиране улице. Градска мрежа попречних улица на овако малом
простору формирала је, с изградњом стамбених објеката, затворени тип урбаног блока с изграђеним двориштима од помоћних просторија, што је овај простор увело у свакодневни животни ток тог времена. За ондашње вријеме широке улице имале су већ тротоаре, одвојене каналом за атмосферску канализацију, тзв. ‘кунета’, који се нарочито изграђивао у новоформираном дијелу
града, званом ‘Нова варош’. Изградња стамбених објеката била је у релативно
правилном уличном низу, гдје су се објекти наслањали једни на друге, поштујући права сусједства.

СЛИКА 4. – ЦЕТИЊЕ 90-ИХ ГОДИНА XIX ВИЈЕКА

Тако је у овом периоду настао и наставио да се развија традиционални тип
градске стамбене куће Цетиња – спратност и приземље с поткровљем, у карактеристичној урбаној шеми и вези: улица – кућа – двориште и затворени
урбани блок. Као такав, формирани традиционални тип градске стамбене архитектуре и развоја Цетиња биће окосница изградње и развоја у наредним периодима. Тежња за савременијим начином живота на Цетињу, као пријестол142

ници, и примјена европских градитељских трендова које су донијели многи
архитекти, инжењери и градитељи, ангажовани на Цетињу у изградњи многих јавних и културних објеката, као и градитељска експанзија, наметнули су
градској управи и тадашњој Влади да врши контролу и уведе ред у грађење
стамбених градских кућа, на основу чега су донијети многи прописи, уредбе и,
коначно – ‘Упутстство за грађење кућа’ – 1911. године. Овај правилник је први
законски правилник у Црној Гори, који дефинише већ настали традиционални тип градске стамбене куће на Цетињу. Веома строг правилник дефинише
материјал од којег се кућа може градити, њену величину, спратност, те обавезу да се мора покривати ћерамидом.
Начин живота странаца, дипломата и других службених лица и њихових
породица на Цетињу утицао је на разноврсност друштвеног живота. У традиционалну црногорску непосредност уселио се дипломатски манир. Присуство
дипломатског кора одражавало се на градску свакодневицу, снабдјевеност,
забаву, хотелски амбијент, променаду, позоришни репертоар, културу, моду,
опхођење… Нарочито је био динамичан спортски живот, у којем су учествовали странци и виши слој пријестолничког друштва. Поред популарног клизања
на леду, играо се голф, чији су промотори, на игралишту поред италијанског
посланства, били турски дипломата и баронеса Кун, супруга аустроугарског
посланика. На почетку XX вијека на Цетињу је било десетак тениских, осам
голф терена, четири клизалишта. На отварању стазе за скеитинг 1910. године
у парку, било је преко стотину званица4. Град је добио електрично осветљење.
Од 1880. до 1907. године, Црна Гора успоставља међународне телеграфске
и телефонске везе. По проналажењу бежичне телеграфије склопљен је између
Црне Горе и проналазача Марконија уговор, на основу којег је 1904. године
прорадила радио телеграфска линија Бар–Бари.

СЛИКА 5. – ЦЕТИЊЕ 1900. ГОДИНЕ (ПОГЛЕД НА КАТУНСКУ УЛИЦУ И ЛОКАНДУ)
4
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Добијањем правног међународног статуса Црне Горе, територијално удвостручене након Берлинског конгреса 1878. године, један број европских
држава, у то вријеме најважнијих, успоставио је с њом дипломатске односе. У
почетку су неке од њих обављале дипломатске послове преко својих дипломатских представништава у Скадру и Дубровнику, одакле су акредитовани конзули, с времена на вријеме, долазили на Цетиње. Ту су код приватних власника узимали, под кирију или откуп, куће за смјештај својих дипломатских мисија. Друге су, крајем XIX и почетком XX вијека изградиле одговарајуће зграде
за своја посланства. Тако је на Цетињу настао један број занимљивих јавних
објеката, који се својом концепцијом и масом, а понекад и особитом архитектуром, издвајају од осталог градског организма. Међу љепше објекте ове врсте
спадају Аустроугарска легација, саграђена у посљедњој деценији XIX вијека.
Убрзо је на Цетињу било 11 дипломатских представништава.

СЛИКА 6. – ФРАНЦУСКО ПОСЛАНСТВО

Врло је карактеристично да се изградња објеката овог периода на Цетињу
темељи на јасној урбанистичкој основи, што се запажа на плану из 1901. Насе144

ље се формира у средишњем дијелу Цетињског поља, дуж првобитне уздужне
улице, смјера југоистог–сјеверозапад, и њој паралелне, новије, Бајове улице.
Њих пресијецају попречне улице, обично под правим углом; тако да је насеље
добило ортогоналан изглед. Улице су праве и равне, релативно широке, засађене дрворедима липа и багрема; изузетно су чисте, што сазнајемо из пера низа
страних путописаца; освијетљене су фењерима, тако да је град, у цјелини, својим спољашњим изгледом и животом остављао лијеп утисак на посјетиоца.

СЛИКА 7. – РУСКО ПОСЛАНСТВО

У главној улици куће су биле једноспратне и двоспратне, а у осталим, углавном, приземне. И једне и друге у архитектонском погледу биле су веома
скромне, с преломљеним крововима и карактеристичном мансардом. Једино
су се истицале и уљепшавале насеље зграде државних институција и, само дјелимично, приватне куће у којима су привремено била смјештена дипломатска
представништва. Али ни оне нијесу реметиле свеукупан амбијент. У ствари,
средишњи дио насеља је много љепше изгледао, јер су у њему биле концен145

трисане готово све непривредне функције. Насупрот ужем средишту, већина
кућа у осталим дјеловима насеља имала је баште, а у периферним и нешто веће пољопривредне површине, што упућује на закључак да се становништво
бавило пољопривредом као допунским занимањем. С тим у вези, интересантно је напоменути да је већ тада Цетиње, иако у суштини незнатна варош по
величини, било издиференцирано на градске четврти, по економском стању и
социјално-сталешкој припадности становништва. Око старог историјског
језгра – Биљарде и Књажевог дворца – у Дворској улици, живјели су главарски
слој и више чиновништво.
Упоредно с повећавањем града и броја становника у њему, све већа пажња се поклањала инфраструктурним и општекомуналним објектима, тако да
је насеље у цјелини измијенило урбанистичку физиономију, посљедњих двадесет година XIX вијека. Уређују се улице (мада остају некалдрмисане), нивелишу се неравнине, уређује се прва модерна пијаца Балшића Пазар.
Подизање и уређивање Цетиња наставља се и почетком XX вијека, с више
динамизма. На помолу прве деценије град је имао око 500 кућа, са више од
4.000 становника. Број градског становништва се повећава не само природним већ и механичким прираштајем. Према попису из децембра 1909, у граду
је било 5.895 становника (3.394 мушких и 2.501 жена)5. Због развоја ранијих
резиденцијалних установа и нових државних надлештава која су се сваке године умножавала, због све већег разгранавања државне администрације и
потребе дипломатских представништава (која су до тада била смјештена у
бољим приватним кућама), било је неопходно подићи, у првој деценији овог
вијека, већи број објеката, који и данас представљају најљепша цетињска здања. Најзначајнија су, свакако, зграде аустроугарског, руског, француског,
италијанског, енглеског посланства и црногорског парламента – Владин дом.
Тих година се подижу и адаптирају многе приватне грађевине, што је такође био допринос љепшем изгледу града. Приватном изградњом индивидуалних објеката, заједно са поменутим државним здањима, Цетиње је за релативно кратко вријеме добило нови урбанистички изглед, постало је лијеп и привлачан мањи град. Међу приватним зградама, једна од најљепших је палата
Марка Ђукановића у Његошевој улици, подигнута 1910. године. Исте године је
подигнута, у њеној непосредној близини, тзв. “Квадратна кућа”, прва кућа од
армираног бетона на Балкану, са свим одликама раног, аутентичног кубизма.
Подигнута је и прва електрична централа.
Цетиње тада још није имало разрађени урбанистички план, па је Министарство унутрашњих дјела 1911. године, да би се увео ред у изградњу, објавило
нарочита упутства за грађење кућа, а 1914. године се “апсолутно забрањује на
Цетињу подизање ма каквих дефинитивних или привремених грађевина у
варошком рејону, прије него што се поднесе план за грађевину Општинском
одбору и не добије од њега одобрење”6.
Почетком Првог свјетског рата завршава се развој Цетиња у оном смјеру
који су одређивали дух народа и дух мјеста. У јануару 1916. године, сплетом
политичких околности, Црна Гора припојена је Србији, а касније, Краљевини
Срба, Хрвата и Словенаца.
Cetinje 1482–1982. 38
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СЛИКА 8. – ПЛАН ЦЕТИЊА ИЗ 1917. ГОДИНЕ, ПО L. LEVINU OBETU

До тада је Цетиње са својим genius loci представљало својеврсан феномен,
драгуљ који су брусиле генерације слободних људи. Ново доба, genius saeculi XX
вијека, није било у сагласју са оним што је човјек створио на том мјесту, а то је
антропогени контекст грађене средине, односно дух времена – genius tempi,
дакле стилско и намјенско обиљежје простора. Ново вријеме је инатило затеченој грађеној (дакле и социјалној) средини и новом градњом није било у сагласју
са постојећим стањем, нарушавајући антропогену равнотежу приземних породичних кућа. Било је то, на одређени начин, “гурање прста у око” духу Цетиња.

СЛИКА 9. – ЦЕТИЊЕ ИЗМЕЂУ ДВА РАТА

Први такав објекат је зграда Банске управе, реализован 1932. године, по
пројекту арх. Николе Краснова7. То је по обиму и квадратури највеће здање
Цетиња, које својом масом и архитектуром упрошћеног класицизма, с комбинацијом камена и малтера, озбиљно нарушава просторни и ликовни склад наслијеђене архитектуре и урбане структуре града. Лоцирана у историјском амбијенту, између изузетно вриједних здања Руског посланства, његове грациозне архитектуре барока и Зетског дома, љупког израза и складних пропорција,
7
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зграда Банске управе дјелује незграпно и тврдо, у својој псеудомонументалној
претензији конципирања.
Нажалост, овај објекат није остао једини случај своје врсте у урбаном развоју Цетиња прошлог вијека. Таква је и зграда основне школе “Његош”, подигнута 1934. године, по пројекту арх. Перише Вукотића,8 која припада оном реду објеката који су без одређене урбанистичке концепције, с архитектуром оскудне имагинације, доста осиромашиле питорескну, органски и спонтано изаткану силуету града. Смјештена између стамбених зграда, унутар блока, зграда школе, волуменом и ликовним третманом, дјелује хладно и одбојно и у сукобу је са својом непосредном и даљом околином.
Као посљедица, очигледно лоше урбанистичке политике и праксе тог времена, у прилично несрећној спрези концепције и периферије града, настала је
1935. године и зграда Гимназије, такође по пројекту арх. Перише Вукотића9. У
духу модернизоване “неокласике”, ово је, без сумње, једно од најбезличнијих,
сивих и гломазних здања архитектуре града.
У самом центру Цетиња – на историјском правцу Његошеве улице, преко
пута складног и архитектонски изузетно значајног објекта Француске легације, тог најатрактивнијег здања Цетиња – подигнута је 1934–1936. године палата Хипотекарне банке, према пројекту арх. Богдана Несторовића. Пројектована у духу официјелног еклектицизма, с коректно датим елементима класицизма, зграда својом академском строгошћу и исфорсираном монументалношћу
дјелује наметљиво у иначе питомом и хуманом амбијенту града. Доскоро је била резиденција предсједника државе, а ускоро ће се у њој наћи Министарство
културе Црне Горе.

СЛИКА 10. – ПЛАН ЦЕТИЊА ИЗ 30-ТИХ ГОДИНА XX ВИЈЕКА

Још једно од јавних здања града, подигнуто 1931. године, за потребе Жандармеријске станице10, конципирано је у духу класицистичке обраде фасадних површина, с архитектуром лажних стубова и наглашеном аркадом изнад
Ibid. 135
Ibid. 136
10 Ibid. 137
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њих. За разлику од претходно наведених објеката, овдје се у односу на волумен и основне пропорције, задржала мјера града, а накнадним интервенцијама на аркади и додавањем мансардног елемента архитектуре (1967. године,
по пројекту инж. В. Вукотића) у извјесном смислу приближена је традиционалном схватању и обликовању кровних равни, доста карактеристичних за
куће Цетиња. Данас је у овој згради смјештен Државни архив Црне Горе.

СЛИКА 11. – ЗГРАДА НЕКАДАШЊЕ БАНСКЕ УПРАВЕ ИЗ 1932. ГОДИНЕ

Поред грађења, ново, међуратно вријеме је, опет у име новог грађења, рушило. Немајући однос повезивања архитектуре и урбаног планирања с историјом Цетиња, то вријеме је срушило Његошеву Табљу из 1833. године, један
од симбола града, у намјери да, заравњујући узвишење на којем је она била,
сагради монументални храм св. Саве, који је требало да надвиси Цетињски
манастир и његову светопетровску снагу. На срећу, недостатак средстава је
након градње темеља омео ову причу.

СЛИКE 12. И 13. – ЗГРАДЕ НЕКАДАШЊЕ НАРОДНЕ БАНКЕ И НЛБ БАНКЕ НА БАЛШИЋА ПАЗАРУ
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Свака архитектура која је икада настала, свјесно или несвјесно, шаље
одређену поруку у свијет који је окружује, из разлога што је неизбјежно да је
посматрач доживи на одређени начин. Стога је принцип genius loci визуелизовање града и урбаног сусједства, као осјећање које је живо. Да би архитектура служила као средство комуникације, потребно је да носи са собом одређени израз или поруку, али и да буде регистрована од стране посматрача. Архитектура је средство помоћу којег је могуће изразити одређене мисли, идеје,
ставове, односе, достигнућа технологије, моћ, богатство, статус… Бизарност и
стилска неспојивост елемената, које стоје једно уз друго, у овом периоду,
запријетила је да направи од Цетиња колажни град. Но и поред тога, остало је
довољно елемената да се очува оно што људи обично називају genius loci. Томе
доприноси и неколико објеката који су, у сагласју с временом и не игноришући
историју, даровали Цетињу нову снагу. То су некадашњи хотел Њујорк, с формалним елементима лучног облика завршног мотива ризалита на главној
фасади, што асоцира на неке елементе архитектуре средњег вијека; зграда
Црквеног суда, која представља ријетко вриједан прилог градитељства Цетиња, кућа Вујовића, духом нове ренесансе с неким елементима готицизма и
маштовитим односом основних волумена, игром живих детаља и изузетним
шармом своје искрене и самоникле отмености, неодољиво зрачи својом љепотом и свјежином лика и кућа Вучековића на самом Балшића пазару, пројектована у духу наивног и уздржаног ренесансног стила, добро одмјерених пропорција и занатски пажљиво изведених детаља спољње обраде, у малтеру и
вјештачком камену.
Читав период послијератне изградње Цетиња је доба стагнације. Градња индустријских
погона фабрике “Обод”, у самом центру града
и зграде Народне банке у изузетно осјетљивом
простору градског трга, с наслијеђеном структуром и архитектуром особених својстава и димензија, недопустиви су промашај, као очигледан несклад новог и старог у нашој урбанистичкој пракси. Непромишљеним поступком
крајње импровизације, дошло је до двоструке
СЛИКА 14. – ПОДВОЖЊАК У ИСТОРИЈСКОМ
негације просторне синтезе, без скоро икакве
ЈЕЗГРУ ЦЕТИЊА

шансе да се изгубљено надокнади. Којим средствима помирити два толико међусобно страна и неспојива језика…? Овоме се може придружити још неколико објеката стамбених зграда као и објекат још једне банке у непосредној близини Народне банке. Цетињско историјско језгро тешко је рањено осамдесетих година прошлог вијека, изградњом подвожњака кроз његово срце. Ови
објекти нијесу у сагласју са оним што је “Бог створио” на том мјесту, са духом
мјеста – тј. са енергетским, биолошким и информационим токовима изабраног простора. А нова градња је инатила томе.
О укусу и критеријумима инвеститора је излишно говорити. Оно што је и
кроз старе и кроз нове школе било једно од светих правила је genius loci, који
су многе архитекте својим рјешењима игнорисале. Архитектура је увијек некоме намијењена и подстиче однос архитектура-човјек, односно дијалог, перцепцију, доживљаје и реакције у посматрачу и на тај начин активира ствара150

ње односа с повратном спрегом. Мора се узети у обзир и концепт топофилије,
који означава везу између људи и мјеста тј. идентификацију с простором и
концепт осјећања мјеста. Доживљавање архитектуре разликује се од доживљавања умјетничког дјела, које је ријетко стављено у животно окружење. А
окружење може одиграти кључну улогу у свеукупној слици објекта, посебно
када је ријеч о локалитетима снажног карактера, с посебно израженим genius
loci, који се преноси и на архитектуру. Цетињу је неопходно очување његовог
духа, сједињавање објеката и локалитета добрим одабиром архитектонског рјешења, при чему се мисли на природни и урбани амбијент. Уосталом, историјско-природно-географски оквир је одредио физичку структуру архитектуре
Цетиња, како у процесу њеног настанка и генезе, тако и у погледу њених облика. Неопходно је чување, како силуета и визура, тако и објеката, посебно у
примјени материјала, боје и архитектонских елемената, којима се дефинише и
препознаје простор и физичка структура града. Посебно данас, када Цетиње
улази у процес номинације за свјетску културну баштину, принципима интегративне заштите његово историјско језгро се у естетском и функционалном
смислу мора довршити у циљу постизања општег животног склада и ликовноамбијенталног континуитета. Историјско језгро, као културно добро прве
категорије,11 неодвојиво је од простора у коме се налази и његов пун живот зависи од пуноће његове функције, која је и императив одрживог развоја. Истовремено, интегративна заштита мора почети темељитим и мултидисциплинарним приступом у процесу проучавања и доношења одлука. У том смислу,
неопходна је интеграција правне регулативе и културне политике, успостављање најшире сарадње на свим нивоима и примјена стратешког управљања
културним добром, као кључним ресурсом. И одређивање зоне заштите мора
бити условљено, како потребама културног добра као намјенски дефинисане
цјелине која је у служби одрживог развоја историјског језгра, тако и као ресурса укупног развоја града.
И поред свега, ова локација свог генија лоци има. Завлачи се он по зидовима и ћошковима дворишта, већ више од пет стотина година. Привлачи људе у простор к себи, веома мало узме од њих, али им увијек нешто и са поприличном каматом врати. Међутим, за разлику од оних лијених и мирних духова,
који имају срећу поприлично неометано куњати по кућама свијета, тек повремено продрмани и поремећени каквим кречењем или реконструкцијом, дух
Цетиња је у својој петстогодишњој каријери имао прилично немиран живот.
Куће су му рушили, палили, био је и избјеглица, завлачио се под оближње камење, стварали су ране на његовом бићу, али никад му није падало на ум да
одлута заувијек. Остао је заувијек ту, неухватљив, немјерљив, али задржан у
свијести корисника простора, који га насљеђује као таквог, макар и подијељеног на два разнородна дијела града – старо језгро и Нову варош. Фантастичан
призор на подловћенском кршу, са свим неухватљивим елементима онога,
што на жалост или на срећу, не можемо ставити на скалу и мјерити као
образац простора и мјеста, или негирати његово постојање – genius loci.

11

Документација РЗЗСК – Рјешењем број 02-1492/1, од 16. 06. 1978. године, Историјско језгро
Цетиња проглашено је спомеником културе прве категорије.У оквиру Историјског језгра Цетиња, појединачно су законом заштићена 23 споменика културе, а у општини Цетиње 54.
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Summary
Dobrila VLAHOVIC; Đorđije VUSUROVIC

INSTITUTE FOR THE PROTECTION OF CULTURAL MONUMENTS OF CETINJE

GOOD SPIRIT OF CETINJE
As there are exceptional moments in time, there are as well exceptional places in space.
Those places radiate their magic and energy continuously. This is a dedicated piece of land
and sky, over which hovering the genius loci of Cetinje town. This spirit is made of the souls,
thoughts and dreams of the ones who inhabited this landscape, space or town. And as the
time passes by, this spirit sublimates, turning to inconsumable magma.
Fluidum of Cetinje phenomenon, has been created in anthropogenic context of environment building, that is genius tempi (spirit of time), creating upon that balance the non
stereotype architecture worthy of the phenomenon genius loci.
The paper defines the particularity of historic and urban phenomenon of Cetinje, its
transformation from the refuge and military camp to the higher urban level of a little town and
city, with up to such extent, with atypical characteristics determining it as an exceptionally,
authenticable example in development of one society and its material culture.
In 1841 year, Vilhelm Ebel PhD, assistant professor of biology from Konigsberg, reported
that at a certain distance from Manastira and Biljarde, to the south, there was a small
building where Crnogorci lived, and three other, similar ones, stacked side by side, which were
placed almost parallel to eastern wall of the Bishop`s house (Biljarde), were occupied by other
families. This is a description of south-western part of Cetinje, which follows northern part of
the town, “one may be around 100 m log street, and the only one in the village. But even this
part is composed only of few houses, cornered around a pond (well)”. In 1844 year, I.G.
Wilkinson noted that Cetinje had 20 houses, and called it the smallest capital of the world.
In addition to the meticulous analysis of urban woof of historic core of Cetinje, the paper
is determined both according to the emergence of traditional urban house, and according to
the representative structures of public buildings and legations, which coherence has created
picturesque, organic and spontaneously embroidered silhouette of the town.
After the Berlin`s Congress and the construction of the embassy building, a diplomatic
manner moved into traditional Montenegro`s immediacy.
At the beginning of the twentieth century, there were ten tennis, eight golf courses, and
four skating rinks at Cetinje. At the opening of the skating track in 1910 year in park, it was
over hundred quests. After World War I the situation is changed completely. Until then, Cetinje with its genius loci represented a special phenomenon, the jewel, grinded by generations
of free people. New age, genius saeculi of the twentieth century, was not in accordance to the
one that man created at that site, and that was anthropogenic context of built environment,
that is the spirit of time – genius tempi, i.e. stylish and purpose features of the space.
The new time was often spited to the found built (and therefore social) environment and
with new construction performed the violence against existing situation, disrupting
anthropogenic balance of ground-family houses. It was “pushing a finger in the eye” to the
spirit of historic town of Cetinje. Construction of faceless, grey and bulky buildings, in the new
part of Cetinje (“New town”) in the period between two World Wars and after Second World
war, which with their strangeness and stylish inconsistency of the elements, standing side by
side, threatened to make of Cetinje a collage city. With a thoughtless action of extreme improvisation, it came to a double negation of spatial synthesis. By what means is it possible to
reconcile two mutually incompatible languages…? These objects are not in accordance with
what “God created” at that place, with spirit of the place – i.e. with energy, biological and
information flows of the selected area. New construction persistently moved on.
The aim of this paper is exactly insistence on the necessity of keeping the silhouette and
the views of historic town centre, the use of materials, colours and architectural elements that
define and recognize its space and physical structure. Especially today, when it made decision
about the preparation of Nomination dossier, for the registration of Cetinje on the World Heri153

tage List of UNESCO, the principles of integrative protection, its historic centre in aesthetic
and functional terms must be completed in order to achieve overall harmony of life and artistic
ambient continuity.
For perception of overall historic development and the town architecture, it is not good if
there are preserved only extremely valuable patterns of certain periods or only the works of
distinguished architects. The goal of the architectural heritage should be as complete and
objective valorisation of each individual work as the expression of certain period of time, but as
well highlighting the role of this heritage in building the overall picture of development and
identity of the town.
It is needless to speak about distinction and criteria. Genius loci were one of the sacred
rules in the old as well as in the new schools, which many architects ignored in their designs.
Architecture is always intended to someone and it encourages the relationship architecture –
man, that is a dialog, stimulating the perception, experiences and reaction of the viewer, and
in that way it activates the creation of the relationship with feedback. As well it must be taken
into account the concept of topofily, which means the relationship between people and places
i.e. identification with the space and the sense of place concept. Experiencing the architecture
differs from the experiencing of the work of art, which rarely placed in living environment.
Environment can play a key role I overall picture of the object, especially when it comes to the
sites of very pronounced character, with particularly pronounced genius loci, which is as well
transmitted to architecture.
It is necessary to preserve the spirit of Cetinje, merging of the objects and sites with a good
selection of architectural designs, in terms of natural and urban ambient.
After all, historic – natural – geographic framework laid out the physical structure of Cetinje architecture, both in the process of its formation and genesis, and regarding its forms. Nevertheless, there are genius loci at this location. It crawls on the walls and the corners, the yards, for more than five hundred years. It draws people in the space to itself, very few take them,
but it always return them with a quite interest. However, unlike those lazy and quiet spirits,
drooping in the houses of the world undisturbed, and only occasionally shaken and disturbed
by painting or reconstruction works, the spirit of Cetinje in its five hundred years lasting
career had a quite restless life. Its houses were demolished, burnt, it was a refugee as well,
retracting under the nearby rocks, creating the trauma on its being, and it never occurred to it
to run off forever. It stayed there forever, elusive, immeasurable but retained in the consciousness of the space beneficiaries, which inherited as such.
Even divided into two different cities – the old town centre and the new town (Nova varos).
Fantastic scenery on Podlovcenski karst, with all elusive elements of that, which fortunately or
unfortunately couldn`t be placed on the scale to measure as pattern of the space and place, or
deny its existence - genius loci.
Key words: Genius loci; Cetinje; urban planning; architecture.
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