Мариа СИЛАЂИ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ – ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ПРОМЕНЕ У ХОРИЗОНТАЛНОЈ И ВЕРТИКАЛНОЈ
РЕГУЛАЦИЈИ БАНАТСКИХ СЕОСКИХ ТРГОВА
Резиме
Строго обликовани централни тргови су представљали места окупљања сеоског
становништва од XVIII до средине XX века, а њихов архитектонски оквир се састојао
од вредних јавних грађевина. Док је основна структура насеља у великој мери остала
сачувана, јавни простори и њихове околне грађевине су мењали облике и мењао се
доживљај простора померањем хоризонталне и вертикалне регулације тих тргова. Данас, кад сеоско становништо тежи да буде исто као и градско, потребно је обезбедити
отворена места за колективно дружење, као што је то случај у градовима. Ове „бесциљне“ активности би омогућиле поновно формирање колективне свести у сеоском
становништву и пре свега оживеле би и улепшале сеоски простор. Међутим, да би се
ови циљеви остварили, потребне су озбиљне трансформације на централним трговима
банатских села.
Кључне речи: банатска села, главни тргови, хоризонтална и вертикална регулација

Увод
Тргови у центрима насеља су увек били најрепрезентативнији делови, жижне тачке града, али и села, иако је у селима постојао само један једини трг.
Овде се одвијао друштвени живот села, на трг се долазило у свечаном оделу, ту
су биле све јавне грађевине као и куће угледних становника, лекара, војних
официра и учитеља.
У новије време центри села се користе само за неопходне активности, нема дужег задржавања, јер људи се не осећају добро у садашњем амбијенту
тргова.
Основни мотив рада је да укаже на то да се наша народна, градитељска
баштина убрзано трансформише, да веће сачуване површине с традиционалним објектима, као што је архитектонски оквир тргова, скоро да нема и да људи још увек нису довољно свесни тога каква је то вредност. Највредније архитектонско дело села се увек налазило у центрима насеља. Ови драгоцени
објекти као и већина традиционалних стамбених објеката у селима великом
брзином нестају. Основни проблем ових тргова је да су они примили градска
обележја а околина је остала изразито сеоска и сеоски људи се не осећају добро
у том новокреираном простору.
Почетни облик централног простора1 није имао никакав утицај на ток каснијих трансформација, али те промене су знатно уништилe првобитни облик.
Функција простора2 у великој мери је зависила од обликовања и промене
тргова.

Тргове насеља можемо поделити у три типа: 1. правилни тргови, 2. тргови дуж саобраћајница,
3. тргови на раскрсници две улице
2
Гел, 2010, стр. 9–11-аутор разликује три типа активности на отвореном: 1. Неопходне активности, 2. Активности по избору, 3. Друштвене активности
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Циљ рада је да упоређивањем старих и нових мапа насеља, анализом различитих модела тргова кроз историјски развој утврди њихову промену у хоризонталном и у вертикалном плану, констатује данашњу разноликост архитектонских облика, слободних површина и размотри могућност враћања хармоније и човекомерности у те тргове, помоћу адекватних трансформација.
Настанак насеља и главних тргова током XVIII, XIX и почетком XX века
Насељавање територије Баната од стране Хабзбуршке монархије се одигравало у три периода од почетка до краја XVIII века. Колонизација је, поред
економског, имала значајан национално-политички карактер. Главни циљеви
су били: повећање немачког становништва, покретање земљорадње и повећање становништва које плаћа порез и спремно је за ратовање.3 Планове насеља су радили војни инжењери по упутствима владара, а од друге половине
XVIII века по добро смишљеним правилима царице Марије Терезије. Тргови
су имали одређени облик и око тих облика су се ређале јавне грађевине села,
а никако нису улазиле у унапред утврђени габарит јавног простора.
Феудалци су оснивали насеља од краја XVIII века, односно од 1781/82. године, када је територија Баната продата на лицитацијама.4 „Купци банатских поседа били су велики закупци банатских пустара и трговци стоком јерменског и цинцарског порекла, који су куповином спахилука добијали племићке дипломе и улазили у ред угарског племства.“ 5
Простори Баната су били углавном ненасељени, мочварни предели, које
су нови власници насељавали и покренули привредни развој на својим имањима, тако да је до краја XIX века Торонталска жупанија постала једна од
најбогатијих и најплоднијих регија Аустроугарске монархије.6
После Првог светског рата, с оснивањем нове државе, владајућа елита оснивала је нова насеља у циљу бројчаног повећања југословенског живља. Банат је плански насељаван српским ратним добровољцима, који су добили земљу после прве аграрне реформе.7 Новооснивана насеља су у свему пратила правила Аустроугарске монархије. Села су била правилна, улице су се секле под
правим углом, а архитектонски оквир тргова се и даље састојао од цркве, школе
и крчме.
Промена структуре тргова од настанка насеља до Другог светског рата
Период од настанка насеља до средине XX века можемо сматрати статичним, добом хармоничног живљења, кад је све функционисало по увежбаним правилима Хабзбуршке монархије. Међутим, и у то доба су се дешавале
поједине промене у структури главног трга села.
У примерима насеља, која су била оснивана од стране централне власти,
био је утврђен архитектонски оквир тргова од стране Марије Терезије: „...у сре3
4
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Szentkláray, 1896, str. 421
Рошу, 2009, стр. 40
Рошу, 2009, стр. 38
Borovszky, 1911, str. 73: „1780-ban haszonbérbe vette a nagykiterjedésű torontálmegyei zsombolyai
uradalmat a kincstártól, majd 1800-ban, a kiírt becsáron, örökösen megvásárolta és azt teljes
elhagyatottságából, szakszerű gazdálkodási berendezéseivel, községek telepítésével, kiemelte és a
mai virágzó állapotának első alapját megvetette.”
Букоров, 1957, стр. 5
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дини села треба да буде црква, парохија, школа и крчма.“8 Изградњу ових јавних објеката је финансирала сама монархија, да би обезбедила својим становницима све услове за квалитетнији живот, тако да је у тим селима грађена средина трга била већ приликом настанка насеља дефинисана и није се
пуно мењала кроз векове. У својим Главним инструкцијама о насељавању9
царица је наредила изградњу цркве у селима, такође је навела све фазе рада
на подизању ових објеката.10 Једина већа промена се одвијала трансформацијом објеката образовања. Док је код цркава било наређено да се граде веће
од тадашње тренутне потребе становништва, за изградњу школа нису доношене такве одлуке. Тек 1897. године, у кружном писму министра образовања
се спомиње да приликом изградње и избора парцеле школе треба унапред размишљати о могућим проширивањима објекта. Зато парцела треба да буде велика и отворена са свих страна. Такође се препоручује да школа буде у близини цркве и да буде свима приступачна11, тј. да буде у центру насеља. У току XIX века у већини села је саграђено више школских објеката у оквиру центра и самим тим се променила и хоризонтална регулација.
У насељима, која су оснивали феудалци, била је тежа ситуација. Ова села
су настала само да би обезбедила места становања радницима имања. Феудалци нису хтели да превише троше своје паре на послугу и на радничка села, зато је углавном становништво скупљало новац за подизање јавних грађевина уз минималну помоћ својих газда или је касније морало својим радом да
надокнади позајмљени новац.12 Управо због ових чињеница, понекад је прошло и пола века од оснивања насеља до подизања цркве, и то је утицало на
трансформацију главног простора. На примеру села Нове Црње, које је основано крајем XVIII века од стране грофа Чеконича, могуће је пратити померање хоризонталне и вертикалне регулације и уједно и промену облика трга.
Верски објекат, који је изграђен средином XIX века, потпуно је ушао у габарит квадратног трга који се налазио на раскрсници две улице. На овај начин, осим облика, променио се и доживљај трга (Слика 1).
Имања феудалаца су представљала културно чвориште, ту су се окупљали
сликари, музичари, песници и, такође, значајни политичари.13 Дворци су изграђени у периоду од краја XVIII до почетка XX века14 и знатно су пореметили већ формирану руралну матрицу или, у ретким случајевима, кад су били саграђени у оквиру централног трга, у великој мери су променили хоризонталну и вертикалну регулацију главног сеоског простора, јер су објекти били једноспратни, великог габарита. Захваљујући своме изгледу, постали су друге доминантне зграде насеља – поред цркава – над приземним објектима.
Крајем XIX века, с изградњом саобраћајне инфраструктуре, дешавале су
се неке промене у структури насеља, али у већини случајева нови путеви су
се прилагодили постојећој матрици. У ово време је дошло до првих контаката
села и града, сеоско становништво је упознало градски живот. Док је пруга
Böhm, 1867, str. 103.
Impopulations Haupt-Instruction
10 Ministerium des Handels, 1849, Beilagen str. 7–8
11 Szabó (urednik), 1912, str. 71
12 Historia Domus, 1843
13 Német, 2003, str. 7
14 http://www.dvorci.info/
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углавном изграђена ван насеља, поплочан пут, који је спајао градове је обично пресецао или тангирао главне сеоске тргове. То је проузроковало трансформације, не у смислу померања регулације, него је више утицало на коришћење простора, који је тад постао фреквентнији и, поред пешака, појавиле
су се и кочије.
облик трга крајем
XVIII века
облик трга средином
XIX века

СЛИКА 1. – ТРАНСФОРМАЦИЈА ТРГА У НОВОЈ ЦРЊИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА
ИЗВОР МАПЕ: http://archivportal.arcanum.hu/maps/html/katfelm2b_google.html

Трећи тип насеља, који је основан од стране управе Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, није се пуно трансформисао од настанка, тј. од 1920-их година до Другог светског рата. Једино одступање од правила Монархије је у
томе што више нису грађене цркве у западноевропским стиловима, него се враћају српским средњовековним стилским школама. Верске грађевине подизане у рашком, византијском и моравском стилу су биле знатно ниже од барокних и класицистичких цркава, тако да је вертикална регулација тих простора већ у старту била знатно мања.
Наведене промене у сва три типа насеља можемо сматрати безначајним
трансформацијама, јер упркос померању хоризонталне и вертикалне регулације, није се пуно мењао доживљај простора, нове грађевине су прилагођаване стилу већ постојећих објеката и формирале су једну целину.
Померање хоризонталне и вертикалне регулације главних простора
банатских села од средине XX века до данас
У другој половини XX века дошло је до радикалних промена у сваком пољу живота. Мењају се друштвени односи, феудалци више нису били привилеговани, промовисало се јединство свих људи, ново социјалистичко друштво је
тежило да уништи све вредности прошлих времена и створи нове. Захваљујући овим инетервенцијама и главни тргови су потпуно променили своју слику.
Социјалистичка власт је донела новине и у хијерархији јавних објеката, што
се испољавало у искључивању религије из свакодневног живота, у некоришћењу или, у горем случају, рушењу цркве, у уништавању објеката који су подсећали на прошлост, у грађењу модерних, безличних општинских зграда, школа и других јавних грађевина. Буђење колективне свести је такође било део политичких схватања у другој половини XX века. У циљу реализације овог важног задатка, настала су нова места окупљања, која су била примерени представници идеје о заједничком раду и о заједништву, и тако главни трг села
више није био једино место окупљања и забављања сеоског становништва. По271

јављују се спортски центри, пре свега фудбалска игралишта и центри пољопривредних задруга, који су представљали економске центре.15
Најдрастичнија промена која се догађала на трговима после Другог светског рата је била нестанак цркве у многим банатским селима, јер она више није
имала никакву улогу у новом животу заједнице, сматрана је бескорисним симболом претходног режима. Овим потезом је у потпуности био уништен дотадашњи идентитет јавних простора, знатно је поремећена хоризонтална и вертикална регулација. Нестанком доминанте простора тргови су изгубили основно обележје. На месту срушених црква су подизане партијске зграде по социјалистичком укусу или су те површине озелењене (Слика 2).

СЛИКА 2. – ГЛАВНИ ТРГ У НОВИМ КОЗАРЦИМА СА ЦРКВОМ СРЕДИНОМ XIX И БЕЗ ЦРКВЕ ОД СРЕДИНЕ XX ВЕКА
ИЗВОР СЛИКЕ: http://archivportal.arcanum.hu/maps/html/katfelm2b_google.html,
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Heufeld1.jpg

Од краја 1990-их година јавља се нова тенденција. Крај социјалистичког
периода је обележен масовном изградњом цркава и тамо где су постојале и
тамо где нису, и то цркава које се ослањају на српску средњовековну традицију и грађене су по принципима византијске и моравске стилске школе. Tи
верски објекти само су у ретким случајевима саграђени на месту некадашње
цркве – најчешће је то место већ било заузето другим садржајима. Дешавало
се да се подижу цркве и тамо где стари верски објекат није срушен. У сваком
случају, ове грађевине поново мењају карактер трга и померају све дотадашње регулације.
Разматрањем старог и новог архитектонског оквира трга уочава се да је
дошло до појаве новог садржаја, најчешће колективног становања у оквиру
јавног простора. Нове грађевине су знатно помериле вертикалну регулацију
тргова, смањиле су доминацију цркве и тиме уништиле уједначену слику села. Ови објети су представници градске архитектуре на селу, изражавају жељу сеоског човека да буде исти као градско становништво. Поред наведених
негативних својстава, битно је споменути да је стил ових зграда разбио „монотонију“ већ постојећих објеката и сведене грађевине ни у чему не подсећају на традиционалне војвођанске вредности. Поред тога, сасвим је нелогично
15
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грађење вишеспратних објеката у селима – где ништа не ограничава ширење
насеља, а по статистикама у 1960-им и ’70-им годинама долази до смањења
броја становника у многим банатским сеоским насељима16 и самим тим и до
повећања броја ненасељених кућа (Слика 3).

СЛИКА 3. – ВИШЕСПРАТНЕ ЗГРАДЕ НА ЦЕНТРАЛНОМ ТРГУ НАСЕЉА
ИЗВОР СЛИКЕ: ДЕЛО АУТОРА

Нова функција у саставу сеоског трга од половине XX века јавља се у виду ватрогасног дома, који до данас остаје један од константних садржаја јавног простора и у великој мери је одговоран за померање вертикалне регулације. Ове грађевине после Другог светског рата добијају нови облик, наглашену верикалу, која се сукобљава с кулом цркве у насељима у којима није рушена црква. Различити стилови просторних вертикала још више изражавају
њихову супротност (Слика 4).
Промене у хоризонталној регулацији су изазване улажењем габарита појединих објеката и појединих функција у површину трга.
Увођењем моторног саобраћаја у тргове и асфалтирањем пута који је спајао насеља долази до повећања броја возила, и овај број и данас константно
расте. Највећи проценат централних простора је пресечен или тангиран овим фреквентним саобраћајницама. Простор је често подељен на два или више делова и знатно је промењена и функција главних тргова, јер више не чине један јединствени простор.
Од средине XX века, с повећањем коришћења аутомобила, мирујући саобраћај, нажалост, постао је константан садржај главних тргова села, заузимањем великог дела, до тада, слободне површине или површине срушених
објеката, нпр. цркава.
Појава зеленила у саставу главних тргова се такође везује за схватања социјалистичке власти, а често је долазило и до претеривања и до стварања парковских површина у сеоским центрима. То се најчешће догађало на тргови16
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ма правилног облика, где је средиште простора остало празно услед рушења
цркве. Било је сасвим непотребно повећавати количину зеленила, јер једно
од препознатљивих обележја села јесте склад и блискост с природом. Насеља
су окружена њивама, шумама и све је то на дохват руке сеоском човеку. Потез озелењавања центара је био део тежње да се приближи градском животу, где
је било потребно у унутрашњим просторима обезбедити мале „оазе“ за побољшање расположења људи.

СЛИКА 4. – СУКОБЉАВАЊЕ ТОРЊА ВАТРОГАСНЕ СТАНИЦЕ И ЦРКВЕ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XX ВЕКА
ИЗВОР СЛИКЕ: ДЕЛО АУТОРА РАДА

Доступност и промена урбаног мобилијара је у мањој мери реметила заузетост трга. Скулптуре светаца или крстови су били мали вертикални акценти на трговима до половине XX века, док су после замењени скулптурама хероја Првог или Другог светског рата или спомен плочама с именима погинулих ратника. Ови нови акценти су обично заузимали веће површине од малих хришћанских обележја и понекад су постајали доминанте простора.
Ниједан од ових фактора од значаја за промену садржаја и карактера трга није завршен. И дан данас се озелењавају површине, изграђују цркве и сређују паркинзи, и све то без неког унапред утврђеног плана. Процеси трансформације и развоја су делови живота, али када би се они спроводили промишљено, допринели би улепшању и враћању идентитета банатским селима.
Могућа решења поновног оживљавања сеоских тргова
У прошлости, за колективна дружења у селима су увек биле везане неке
активности, постојала је нека сврха окупљања, било то окупљање пре мисе,
пре одласка у крчму, дружење приликом неке спорске игре или куповина на
пијацама. Данас се тргови користе само за неопходне активности, нема дужег задржавања, због недостатка функција забаве, а и због промењених навика људи. Ипак, кад би ти простори били пријатније уређени, у људима би се
поново пробудила жеља за дружењем на тим местима.
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Сам трг и карактер трга није могуће посматрати и анализирати без грађевина које га окружују, које га дефинишу и у великој мери одређују његову
намену и амбијент и због чега се људи осећају пријатно или непријатно у датом окружењу. Због ове важне чињенице је битно да ти објекти буду обликовани на такав начин да имају заједничке карактеристике и да људи више
времена проводе међу њима. С традицијом никако не би требало раскидати,
па је зато приликом поновног обликовања архитектонског оквира потребно
применити стара обележја објеката банатских насеља.17 То, наравно, не значи пресликавање истих елемената и детаља, него њихову савремену интерпретацију на такав начин да то не буде кич.
Такође, осим изгледа, веома је важна и функција објеката око трга, јер од
тога зависи колико времена ће људи провести тамо. Данас константан састав тргова чине објекти вишепородичног становања, објекат општинске управе, пошта, банка, школа, културни центар, црква, продавнице и кафићи.
У ствари, овакав садржај би омогућио да се јавни простор користи и за забаву, а не само за неопходне активности, јер услед недостатка одређених дешавања и недостатка проширивања приземља на површину трга, он остаје опустошен у највећем делу дана.
Сређивање слободних површина и њихово опремање је значајан корак ка
оживљавању јавних простора. Смањењем површине зеленила, искључивањем мирујућег и по могућности и активног саобраћаја добила би се могућност обогаћења простора урбаним мобилијаром, који је неопходан због удобности отвореног простора. Адекватно поплочање би такође допринело динамици јавног трга, одређивању праваца кретања и раздвајању појединих активности.
Основни циљ ових трансформација је да, осим неопходних активности, у
живот трга укључују и активности по избору и друштвене активности. Успешно функционисање трга свакако захтева промену данашњег изгледа, али
је исто тако важна и промена ритуала дружења становништва, јер и у селима је све израженија отуђеност људи.
Закључак
За поновно остваривање хармоније у центрима насеља потребне су озбиљне интервенције. Враћање слике коју су ова места пружала пре Другог светског рата је скоро немогућ посао, али ипак ти стари објекти треба да буду узори и полазишта за поновну трансформацију већ уништених сеоских тргова.
Промена фасада објеката, који данас носе сва обележља архитектуре социјалистичког периода, тако да подсећају на изгубљене вредности, допринела би
томе да се становништво пријатније осећа и да више времена проводи у датом простору.
Враћање старим вредностима и неговање идентитета никако није погрешан пут и треба омогућити да то поново има утицај на нашу архитектуру и
на рурално планирање, да стварамо пријатне просторе за боравак, уз поштовање традиције.

17
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Summary
Maria SILAĐI
UNIVERSITY OF NOVI SAD – FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES

ALTERATIONS IN HORIZONTAL AND VERTICAL CONTROL
OF THE BANAT`S VILLAGE SQUARES
Banat`s villages and their central areas had the specific organizational characteristics,
planned by the side of Austrian government from the second half of the eighteenth century.
Strictly shaped central squares were the meeting places of rural population, and their architectural framework consisting of the valuable public buildings. While the basic structure of
the settlements in a great measure left preserved, public spaces and their surrounding buildings have changed their forms as well as the experience of the space by the alteration of horizontal and vertical control.
The main motive of this paper is to point out that our nation`s, architectural heritage is
rapidly transformed, that there are no larger preserved surfaces with traditional structures
such as architectural framework of the squares, and the people are still not aware of what
kind of worth is that. The most valuable architectural work of the villages has always been situated in the settlement`s centres. These outstanding structures as well as the most of traditional residential buildings in the villages are disappearing rapidly. Basic problem of these
squares is that they have absorbed the urban characteristics, but the surrounding area remained extremely rural one.
The objective of this paper is, by comparison of the old and new maps of the settlements
and by analysis of different models of the squares through historic development, to determine
their alteration in horizontal and vertical plan and to consider the possibility of restoring the
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harmony according to men`s requirements into these squares, by use of adequate transformation.
In 1960ies, it came to the radical changes in every aspect of the life, the new socialist
society tended to destroy all past times values and create the new ones. Thanks to these
interventions, even the new squares have completely changed their image.
With the consideration of the old and new architectural framework of the square, it is
noted that it came to the appearance of new facilities, mostly collective housing in the public
space. The new buildings were considerably shifted the vertical line of the squares, destroying
the balanced image of the village. These structures are the representatives of the urban architecture in the village, expressing a desire of rural men to be the same as urban ones. Alterations in the horizontal control are caused by the penetration of the dimensions of individual
structures into the square surface, which has not been rare occurrence even in the nineteenth
century, when it didn`t strictly obey the rules set up by Maria Theresa.
For re-achieving the harmony of the village centres, there are needed the serious interventions. Restoring the image that these places had before the World War II is almost impossible
assignment, but still these old structures should be the model and the starting points for
retransformation of already destroyed village squares. Change of the facades of the buildings,
which today carry all the characteristics of socialist period reminding on the lost values, would
contribute to the fact that population feels more comfortable and spend more time in that
area. Relocation of stationary traffic and reduction of the green would significantly increase
the free surfaces in central area and people would rather go to the central square.
I think that the restoration of the old values and fostering the identity is by no means the
wrong way and again it should have an impact on our architecture as well as on the rural
planning.
Key words: Banat’s villages, main squares, horizontal and vertical control
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