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Невена ДЕБЉОВИЋ РИСТИЋ 
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА КЛИМАТСКЕ АРХИТЕКТУРЕ        
У ГЛОБАЛНОМ СИСТЕМУ ПРОМЕНА КАО МОГУЋИ 

МОДУЛ У ОЧУВАЊУ, ОБНОВИ И ЗАШТИТИ 
КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА 

 
Апстракт 

Суочавање са климатским неправилностима и променама, ограничењима енергет-
ских ресурса, великим интернационалним улозима, стратешким геополитичким поте-
зима, али често и проблемима рационалног, мада еколошки незадовољавајућег начина 
грађења, указује на неопходност предузимања иницијативе у сопственом домену, у ов-
ом случају очувању, обнови и заштити културног наслеђа, како би архитектура изнова 
открила своју моћ за поновно успостављање дијалога човека са природом, респекта 
према њој, што би био предуслов за препознавање, а затим и спровођење могућег  мо-
дула у решавању проблема насталих глобалним променама. 

Архитектуру  је потребно посматрати као привилеговану дисциплину коју је могуће 
„читати“, јер управао у њој се могу утврдити порекло, место и значење биоклиматских 
принципа на којима се темељи архитектонско наслеђе. 

Извор знања за проналажење јединствених метода у примени значајних технолош-
ки усавршених еко система најпре треба тражити у логичким поставкама које се могу 
уочити у градитељском наслеђу. Једна квалитетна, унапређена и одржива архитектон-
ска обнова, ефикасна и на енергетском плану, лежи у препознавању нераскидиве везе 
грађеног и природног окружења. У том са-односу наслеђа и природе стоје решења која 
је потребно сагледати, преиспитати, ревитализовати и имплементирати, како у изгра-
ђеним срединама, тако и у обнови и изградњи унутар заштићених целина, што би био 
вишеструк допринос унапређењу културног и природног наслеђа.  

Кључне речи: Биоклиматска архитектура, народна архитектура, клима, културно 
и природно наслеђе, алтернативни извори енергије. 

У условима сложених промена које су се у специфичним облицима ре-
флектовале на земље у транзицији, а нарочито на земље Западног Балкана, 
тежња за свеобухватним развојем, демократизацијом, економском и енерге-
тском одрживости, омогућавање ефикасног укључења у интеграционе про-
цесе, довело је и до проблема чије се решавање често одлаже неспремношћу 

да се они идентификују, а могућа решења спроведу.   
Заштита животне средине, као и делотворна политика енергетске ефика-

сности, кључне су одреднице које данас креирају слику одрживог развоја 

Европске уније.1 Последњих десетак година земље Западне Европе теже да се 

борба за очување човековог окружења, природних вредности и култура еко-
живљења устали, као један од основних постулата. Осим приступа заштити 

животне средине на макро нивоу, која је донекле позната у ширем смислу, 
                                                 
1 ESDP (Europen Space Development Perspective, Potsdam, 1999) један је од стратешких оквира и 

инструмената за постизање уравнотеженог и одрживог развоја ЕУ. Европска перспектива од-
рживог/просторног развоја као битне одреднице и циљеве политике територијалног развоја 
ЕУ истиче очување и развој природног наслеђа, креативно управљање културним пејзажима, 
управљање воденим ресурсима. 
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тежња за очувањем на микро плану укључује и методолошки измењен систем 

изградње и заштите објеката у урбаном и природном окружењу, оформљен 

по високим стандардима и потребама глобалне политике.  
Суочавање са климатским неправилностима и променама, ограничењи-

ма енергетских ресурса, великим интернационалним улозима, стратешким 
геополитичким потезима, али често и проблемима рационалног, али еколош-
ки незадовољавајућег начина грађења, указује на неопходност преузимања 
иницијативе у сопственом домену, у овом случају очувању, обнови и заштити 
културног и природног наслеђа, како би се преко архитектуре као репрезента 
културе, изнова успоставио дијалог човека са природом, указао већи респект 
према њој, што би био предуслов за препознавање, а затим и спровођење мо-
гућег модула у решавању проблема насталих глобалним променама. Познати 
су велики потенцијали Србије у обновљивим изворима енергије2 – сунчева ен-
ергија, енергија ветра, геотермална енергија, као и хидропотенцијал малих то-
кова, међутим свест о томе није довољно развијена. Иако је у септембру 2007. 
ратификован Кјото протокол,3 чиме је демонстрирана спремност за очување 
животне средине, подстицање и унапређење праксе одрживог развоја, за по-
дршку развоју и повећаном коришћењу нових и обновљивих облика енергије, 
кроз разматрања климатских промена и др., рад на утврђивању законске ре-
гулативе тек је започет, нарочито у областима урбанизма и грађевинарства. 

Стога постаје обавезујућа улога да се у области заштите и управљања култур-
ним и природним наслеђем укључе и преиспитају могуће алтернативе. 

Сваки пројекат, било да се ради о појединачном заштићeном објекту или 
о интервенцијама које подразумевају нову градњу инкорпорирањем у зашти-
ћеној матрици или заштићеној околини, неопходно је започети социокултуро-
лошком и географском анализом места, укључујући микроклиматске услове, 
оријентацију, топографију, присуство извора воде, човекових интервениција 
у пејзажу, говора архитектуре места, као и анализом специфичности урбаног 
или руралног ткива са свим распоживим изворима енергије. Архитектуру је у 
том смислу потребно посматрати као привилеговану дисциплину коју је мо-
гуће одгонетати/читати, јер се управао у њој могу утврдити порекло, место и 
значење биоклиматских принципа на којима се темељи градитељско наслеђе 
и однос према природним карактеристикама којима се одређује. На тај 
начин могу се декодирати концепти ефективније употребе енергије природе, 
осмишљене још у прошлим временима. 

Извор знања за проналажење јединствених метода у примени значајних 
технолошки усавршених еко-система грађења најпре треба тражити у логич-
ким поставкама које текстолошки поседује наслеђе, а које се могу уочити на-
рочито у традиционаланој архитектури Балкана, где постоји несумњива ре-
ципрочна веза између «еколошки» конципираних грађевина и околине, иако 
различите перцепције природе резултују веома разноврсним концептима об-

                                                 
2 Обновљиви извори енергије према чл. 3, тачка 14. Закона о енергетици (Службени гласник РС 

бр. 84, Београд: 2004) су они извори енергије који се налазе у природи и обнављају се у целос-
ти или делимично, посебно енергија водотокова, неакумулирана сунчева енергија, биомаса, ге-
отермална енергија. 

3 Закон о потврђивању Кјото протокола уз оквирну конвенцију Уједињених нација о промени 
климе (Службени гласник РС бр.80, Београд: 2007) 
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ликовања. Спонтано интегрисање куће у карактеристичан крајолик без нару-
шавања природне равнотеже, кориштењем енергије природе, свесно или не-
свесно, било је приципијелно начело по коме су се водили самоуки градитељи. 
Биоклиматска архитектура стога не ствара «нову» димензију на релацији човек–
архитектура–енергија–екологија,4 већ се угледа на стваралаштво народног неи-
мара, чији је примарни циљ био решавање егзистенцијалних питања човековог 
станишта вођењем рачуна о природним законитостима и могућностима. Апсор-
пција и акумулација енергије, као и заштита од прекомерног загревања и ути-
цаја других атмосферилија се изразито уочавају у решењима спонтано настајале 
архитектуре. Овакав концепт присутан је при пројектовању биоклиматске/ 
соларне/еколошке/енергетски ефикасне/одрживе архитектуре.5 

Питање заштите, али и обнове градитељаког наслеђа се може решавати 
са позиције јасне дескрипције и анализе садржаја која лежи у култури оства-
реној кроз архитектуру. Једна квалитетна, унапређена и одржива архитек-
тонска обнова, ефикасна и на енергетском плану, стоји у препознавању нера-
скидиве везе грађеног и природног окружења. У том саодносу налазе се  ре-
шења која је потребно сагледати, преиспитати, ревитализовати и имплемен-
тирати, како у изграђеним срединама, тако и у обнови и изградњи унутар за-
штићених целина, што би могао бити вишеструк допринос унапређењу одр-
живог развоја.  

За препознавање биоклиматских елемената у архитектури, територија 
Балкана је изузетна просторна целина која припада јединственом цивилиза-
цијском кругу, али и особеним природним условима. Коришћење енергије из 
природе и материјала које ствара, присутно је од најранијих облика људске 
цивилизације.  На простору данашње Србије откривене су три праисторијске 
култре/цивилизације: Лепенски вир, Старчевачка и Винчанска култура. Оп-
сенарна сазнања о култури Лепенског вира егзистирају као егзактна и данас.6 
Трагови основа кућа Лепенског вира откривени су на песку, уз обалу Дунава, 
са јужне стране, низводно, на гребену који почиње са брда Коршо (или косог 

                                                 
4 Pucar,M.: Bioklimatska arhitektura, zastakljeni prostori i pasivni solarni sistemi (Beograd: IAUS, 

2006), str. 17. 
5 Исто, стр. 190–191; Kosorić, V.: Ekološka kuća (Beograd: Građevinska knjiga, 2008) str.10–77. Иа-

ко је присутна термилолошка пометња, ради се о архитектури која води рачуна о природном 
окружењу у коме егзистира или ће егзистирати, те се ове дефиниције могу схватити као се-
кундарне с обзиром на квалитет који овакави концепти нуде.  

6 Археолошка истраживања на Л. Виру отпочела средином 60-тих. Год. 1968. др Д. Срејовић 
приликом откопавања локалитета поставља тезу о основама кућа на ЛВ у облику трапеза, које 
размерава стопама, а конструкцију куће тумачи као брвнару, што је остао стандард тумачења 
у целокупној светској литератури.(Срејовић, Д.: Лепенски вир (Београд, СКЗ:1969)). Исте 
године арх. П. Ристић на објекту број 32 открива карактеристичну тачку "С" и др. тачке које 
су чиниле интегрални део “куће шатора” разапете на косом терену обале, облика кружног исе-
чка 60° („као кружне исечке – посматране аксиоматиком пуног простора, или као троуглове – 
посматрано аскиоматиком празног простора“). Тај принцип повезује са размеравањем гроба, 
који је претходио размеравању куће. Костур-гроб човека Лепенског вира преко основе куће 
био је кључ за реконструкцију (сл.1). Првог јануара 1979. у Политици експрес Д. Срејовић об-
јављује збирни цреж куће и гроба П. Ристића, изјављујћи да је то његов проналазак (!?). Год. 
1981. у Минхену излаже исти, само прецртани цртеж као свој, не помињући нигде име арх. П. 
Ристића(!?). Године 1981. арх. П. Ристић брани докторску тезу под називом „Architectur und Sie-
dlungsweisen in der mesolitischen Kultur von Lepenski vir” на Technische Universität Graz, која би-
ва прихваћена са највишом оценом. Нажалост, интелигентна архитектура Лепенског вира ос-
таје неоткривена/сакривена свима који би могли истраживати архитектуру/културу са мно-
гобројних аспеката. 
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брда), а који продире кроз цело насеље и задире двема истуреним стенама у 
Дунав.7 Конфигурација терена имала је изразит утицај на просторну органи-
зацију насеља. Уочљива је „мрежаста“ просторна организација која одговара 
принципима „соларног пројектовања“, где се оријентација и однос према Сун-
цу користе како за коришћење потенцијала сунчеве енергије, тако и обезбе-
ђење осенчења и проветравања. Истовремено, мрежа као систем организације 
са одређеним чвориштима, али и хијерархија у величини објеката говори о 
функционално уређеној заједници. Близина реке, облик и распоред кућа, па-
дина на којој су поникле, шумовито залеђе, количина јутарњег сунца, ветрови 
који дувају и др., довољни су параметри који одређују избор, промишљену ми-
кролокацију.8 Зарубљени кружни исечци, као одраз култних и конструктивних 
елемената архитектуре, као и њихов однос према странама света, близина 
Дунава у коме се крије извор за коришћење и експлоатацију снажног вртлога 
вира као енергетског потенцијала9, али и јасна окренутост кретању сунца, ка 
истоку, више него истинито приповедају о основним елементима природе и 
њиховој архетипској артикулацији (сл. 1,2). 

  
СЛИКА 1 – 2.  АРХИТЕКТОНСКА ПРОМИШЉАЊА СУНЦЕ -КЛИМА-АРХИТЕКТУРА – L E CORBUSIER (ЛЕВО) И ФЛУИДНО- 
          ЕНЕРГЕТСКО- УРБАНИСТИЧКА РАВНОТЕЖА У КРУЖЕЊУ ТОКА ЛЕПЕНСКОГ ВИРА  (ПРЕМА АРХ. П. РИСТИЋ ) 

Трагови архитектуре/културе Лепенског вира данас се могу видети као 
неприродно отргнуте од аутентичне локације поникле од реке, која је била 
укосо окренута ка њој, при чему је нарушена «једна аутентичност неопходна 
за схватање, доживљавање и реконструкцију ове културе, а то је аутенти-
чни амбијент»10  (сл. 3). 

                                                 
7 Д. Срејовић је тврдио да се насеље налази у ували и да је вир „опасан по живот“. (Срејовић, Д.: 

Лепенски вир (Београд, СКЗ:1969), стр. 82–83), док Ристић у својој дисертацији у V поглављу 
тврди супротно, наводећи да је насеље “истакнуто, на гребену, да би се река могла надзирати” 
и да су вирови “познати као погодна места за риболов”.(сл.3) 

8 Савремени истраживачи анализирају и предлажу концепте за идеално коришћење услова 
микролокације.Pucar, M.,Pajević, M. M., Jovanović Popović, M.: Bioklimatsko planiranje i projekto-
vanje: urbanistički parametri. (Beograd: Zavet, 1994.), str. 22, 40, 66, 76. 

9 У ХIV поглављу расправља о енегетским потецијалима вирова који су омогућили насељавање и 
Лепенског вира. Анализирајући ловачку културу Лепенског вира, аутор указује да је “флуидно-
енергетско-урбанистичка равнотежа у кружењу тока Лепенског вира.” Ова, неоправдано оста-
вљена по страни, докторска теза захтева посебну пажњу, али указивање на њу има намеру да 
позове на поновно преиспитивање и отклањање неправде, пре свега кроз немогућност да се 
даље истражује културна историја једног поднебља. 

10 Ристић, П.: Исконска архитектура. Књижевне новине (Београд), година ХХI, бр. 352 (1969). 
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СЛИКА 3.  КОСТУР-ГРОБ ЧОВЕКА ЛЕПЕНСКОГ ВИРА ПРЕКО ОСНОВЕ КУЋЕ - КЉУЧ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ  
                   (ПРЕМА АРХ. П. РИСТИЋ ) 

Да је човек као неимар осећао природу као део сопственог бића, говори 
архитектура настајала на свим крајевима света од најранијих цивилизација 
до данас, нарочито у оним крајевима у којима су одрази цивилизацијског и 
технолошког напретка били недоступнији. 

Посебан облик одабраног начина живота, удаљеног од цивилизације, а 
који би се могао тумачити савременим термином колективног, односи се на 
средњовековне манастирске комплексе. Иако се о природи архитектонских 
облика може говорити искључиво из перспективе тумачења археолошких ма-
трица11, јасна оријентација сакралног здања, а према њему и осталих грађе-
вина, распоређених по замишљеној кружници, као оси кретања Сунца, саоп-
штавају утврђену схему хијеротопије, односно хијерархијски утврђеног ра-
спореда грађевина у простору.12 Примећује се свестан одабир локације обје-

                                                 
11 Мојсиловић,С.: Просторна структура манастира средњовековне Србије. Саопштења (Беог-

рад), ХIII (1981), стр.10. 
12 Ristić Debljović, N.: Srpski srednjovekoni manastiri – mesta stapanja kulture i predela. Zbornik rado-

va Prve regionalne konferencije o integrativnoj zaštiti. (Beograd: ECPD, 2008), str. 229–230. 
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ката намењених становању монаха, тзв. „конака“ или келија, која одговара 
елементарним постулатима биоклиматског лоцирања објеката (сл.4,5). Север-
на страна је укопана и чини је манастирски обзид, док је јужна слободна као 
предња, главна фасада, што је обезбеђивало максимално осунчање, нарочито 
у зимским данима. Материјализацију формирају камени зидови приземља, а 
материјализација спратова се не може са сигурношћу утврдити. Доминантна 
је употреба камена и дрвета, као и присуство тремова, о чему сведоче траго-
ви стубова који су носили кровну конструкцију и стреху. Специфичност нај-
доступнијих материјала условљавала је начин грађења, те се за овакав облик 
архитектуре може тврдити да је углавном била „енергетски ефикасна“. 

  
СЛИКЕ 4 – 5.  АУТЕНТИЧНА ЛОКАЦИЈА КУЋА НА ЛЕПЕНСКОМ ВИРУ И  КОМПЛЕКС МАНАСТИРА ЂУРЂЕВИ  
                         СТУПОВИ (XII ВЕК) И МАНАСТИРА СОПОЋАНИ (XIII ВЕК) . СЕВЕРНА СТРАНА КОНАКА ЗА  
                         СТАНОВАЊЕ ЈЕ УКОПАНА, ДОК ЈЕ ЈУГОИСТОЧНА/ЈУЖНА СТРАНА СЛОБОДНА – ИДЕАЛНА  
                         ОРЈЕНТАЦИЈА ЗА ОПТИМАЛНО КОРИШЋЕЊЕ СУНЧЕВЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 Најсликовитија архитектура манастирских грађевина које се окрећу пре-
ма сунцу и води је позната и динамична композиција манастира Свете Горе 
који сведоче о нераскидивој спони грађеног и природе (сл.6). 

 
СЛИКА 6. СВЕТА ГОРА- НЕРАСКИДИВА ДУХОВНА СПОНА АРХИТЕКТУРЕ И ПРИРОДЕ 
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СЛИКА 7. ВЕШТИНА ПРИЛАГОЂАВАЊА И ГРАЂЕЊА – ОДРАЗИ       
                   ПОДНЕБЉА КРОЗ АРХИТЕКТУРУ (ЦРТЕЖ. АРХ. С. РИСТИЋ)

Сви значајни биоклиматски елементи се одмах уочавају. Осим изражајн-
ог функционално и естетски спонтано усавршеног система градње на Светој 
Гори, о њој се може говорити и као о јединственом подручју за примену обно-
вљивих извора енергије. Данас су најзаступљенији фотонапонски, али и тер-
мални колектори. Постоји и једна мала хидроцентрала за продукцију елект-
ричне енергије, а користи се и енергија ветра.13   

 Света Гора је вековима била ра-
садник духовности, али и идејни 
родоначелник у многим правосла-
вним земљама, те се и у овој обла-
сти може интензивније размишља-
ти о светогорској пракси као узору 
за друге манастире и поседе који 
би могли утицати на подизање све-
сти о обновљивим изворима енер-
гије у ширим оквирима друштве-
не/религиозне заједнице. 

Народно неимарство, у које би се могло сврстати и подизање манастирск-
их грађевина, обједињујуће је у једном ширем систему значења, јер се креа-
тивни концепт прилагођавао превасходно климатским, морфолошким и ос-
талим природним карактеристикама. Намера нам је да се овим кратким осв-
ртом прикаже колико је прошловремени градитељ изузетно промишљено од-
говарао захтевима оних климатаких услова у којима је градио, користећи ма-
теријале из природе који су га окружавали, стварајући најразличитије гради-
тељске изразе (сл.7). Један од елементарних принципа архитектуре јесте да 
она настаје из локалитета, тла. Отуда се карактер архитектуре може скици-
рати из односа климе и присуства материјала који одговара тој клими, али и 
културолошки незаобилазних утицаја. „Вештина грађења и израз естетских 
тежњи“ архитектуре чија се структура развијала у прошлости као одраз пот-
реба и начина живота, уз најрационалнију употребу материјала и разумевање 
поднебља и климе14, нажалост, све се теже препознаје и налази у свом извор-
ном облику. Ипак остаје тачна формулација да су овакви облици архитектуре 
дубоко прожети духовним обрасцима градитељске филозофије која се данас 
изражава у појмовима регионализма и биоклиматизма.15 Неки од каракте-
ристичних елемената такве градитељске филозофије архитектуре Балкана су 
стреха, еркер, трем, чардак, застакљени доксат, спојени прозори, зеленило, 
акумулациони зид, огњиште или топлотно средиште, али и принципи лоцира-
ња као нпр. укопавање објеката северном страном у падину. Управо они чине 
комплекс биоклиматских елемената који истовренемо играју конструктивну, 
функционалну, али и естетску улогу (сл. 8).  

                                                 
13 Nikolić, Z., Pucar, M., Dakić, P.: Obnovljivi izvori energije na Svetoj Gori. Zbornik radova Alternativni 

izvori energije i budućnost njihove primene (Podgorica: CANU, knj. 77, 2006), str. 109–115. 
14 Дероко, А.: Народно неимарство (Београд: САНУ, CXVIII, 1968), стр. 271. 
15 Vuksanović, D.: Tradicionalna arhitektura Crne Gore i bioklimatizam. (Beograd: Zadužbina Andreje-

vić, 1998) стр.13.  
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Заправо, оно што дели традиционалне климатске елементе пасивне архи-
тектуре од савремених активних система јесу свесно планирање, модерне те-
хнологије и материјали.16 Архетипски принципи остају непромењени. Стакло 
као грађевински изузетно унапређени материјал игра важну улогу у систему 
климатски и енергетски одрживе архитектуре. Неимар из народа, да је ра-
сполагао већим количинама овог материјала, својим искуством дошао би до 
решења која се подударају са савременим, а то донекле потврђује принцип 
спојених прозора у балканској архитектури, која свакако није изум Ле Корби-
зијеа. Иако је укорењено мишљење да је овај велики архитекта изумитељ куће 
издигнуте од тла, тракастих прозора (сл.9), дубоких тремова, као и да је ис-
траживао питање односа сенки са објектом, као и примену брисoлеја на вели-
ким стакленим површинама.17 Не сме се заборавити да је инспирацију могао 
црпети на свом „Voayage d`Orient”, где се сусрео сa живописном, складном и 
функционалном архитекуром Балкана.18 

 
СЛИКА.8 КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРИНЦИПИ НАРОДНОГ ГРАДИТЕЉСТВА  VS  БИОКЛИМАТСКИ ПРИНЦИПИ  

                                                 
16 Развој науке и технологије, проучавање природних процеса као и међузависности човека и ок-

ружења у коме обитава довели су до низа прогресивних решења која активном применом дају 
унапређене резултате. Ту спадају соларни колектори, директни, индиректни (Тромб-Мишелов 
зид, водени зид, кровни базен) или системи изолованог добитка при апсорпцији Сунца, при-
родне вентилације, термичке масе, термичке изолације и др.  Pucar, M.: Bioklimatska arhitektu-
ra, zastakljeni prostori i pasivni solarni sistemi ( Beograd: IAUS, 2006), str. 43–59. 

17 Да је Ле Корбизије развијао концепте своје архитектуре према принципима соларне оријента-
ције говори већина његових пројеката и изума. Ту су свакако La Ville Radieuse (1933–35), Unite 
d`Habitation (1947–52.), Chandigahr (1956–70) и др., али и системи као „Une respiration exacle”, 
“Mur neutralisant “, употреба “brise-soleill“ и др. Већина истраживача модерне у Ле Корбизијеов-
им радовима препознаје елементе интелигентне/адаптивне/климатске архитектуре. Ed. And-
rieux, J. Y.,Chevallier,F.: La réception de l'architecture du mouvement moderne (Saint-tienne: Univer-
site de St-Étienne, 2005)  стр. 39–40, 201–207, 279, 286.  

18 Le Corbusier: „Voayage d`Orient” Carnets (Electa architecture, 2002) Ле Корбизије 1911. путује по 
Балкану, одлази за Истамбул, Грчку, а у повратку обилази Италију, Рим, Фиренцу. 
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На традиционалном биоклиматизаму темеље се савремени концепти ен-
ергетски одрживе градње, односно архитектура прошлости, али и будућнос-
ти. Повратак традицији пропуштеној кроз концепт модерних технологија 
значајно би допринео функционалном, али и естетском квалитету градње, ка-
ко при обнови, тако и у сасвим новој градњи која неминовно разграђује стара 
урбана језгра. 

Када се самере аспекти традиционалног и модерног концепта тзв. кли-
матске архитектуре, обједињујући су снажна интеракција између изграђеног 
простора и пејзажа са битним елементима вегетације, извора воде, креирање 
простора са транзицијом између спољашњег и унутрашњег, заштита од неко-
нтролисаног упада сунчевих зрака, истраживање у домену природе локалних 
материјала, креирање једноставног природног окружења светлошћу, сенком 
и прилагођеном хармонијом форми, адаптираних специфичностима локал-
них климатских услова. 

Свеукупно унапређење енергетског биланса објеката коришћењем основ-
них елемената из природе – сунца, ветра, воде, геотермичких својстава земље 
у технолошки унапређеним системима, као што су соларни фото напонски 
системи као одговор на енергетску кризу, савремених ветрењача као еколош-
ко решење проблема воде кроз системе структурирања водених снага, вегета-
лизованих зидова и кровова, постају стандарди, који се називају и mynergie, а 
теже бољем квалитету живљења употребом енергије на рационалне начине, 
чији је превасходни циљ глобално смањење утицаја нарушавања човековог 
окружења (сл.9). 

 
СЛИКА 9. АРХИТЕКТУРА БАЛКАНА – KУЋА У ЂAКОВИЦИ /LE CORBUSIER –VILLA SAVOYE 

Међутим, било би погрешно закључити да је у домену заштите културног 
наслеђа могуће реаговати с предлозима који овакве принципе могу и морају 
усвојити. 

Код историјских објеката се мора водити рачуна о веома опрезном пред-
лагању одговора на комплексна питања која стварају глобалне промене, јер се 
не сме занемарити да се морају првенствено штитити природа материјала и 
аутентични облици, који се могу у неким аспектима сукобити са природом 
наведених решења проблема, јер је немогуће, бар не на овај начин, санирати 
стања деградираности материје, недовољне термичке и акустичке изолова-
ности, високе осетљивости физике материјала, свих појава проузрокованих 
влагом, несумњивих енергетских губитака итд., а да се не наруши аутентич-
на природа материјала, облика, амбијента. 
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Стога је веома важно преиспитивање могућих начина да се реконструк-
цијом, а нарочито обновом постигну вишезначни резултати, који би очували 
како идентитет места, тако и природу која га окружује, узимајући и дајући јој 
истовремено. Савремени концепти биоклиматског пројектовања могу дати 
необичне резултате у којима се не мења смисао и карактер, а облици подс-
тичу на размишљање о многобројним могућностима(сл. 10, 11). Сагледавањем 
свега што из наслеђа проистиче и истоветних тежњи које савремени концепти 
нуде, отвара се могућност самеравања предлога којом се тежи унапређењу, 
заштити културног и природног наслеђа истовремено, задовољавајући при 
том многобројне потребе које су проистекле из система глобалних промена.  

 
СЛИКА 10. МАНАСТИРСКИ КОМПЛЕКС ПРОЈЕКТОВАН ПО ПРИНЦИПИМА БИОКЛИМАТСКЕ АРХИТЕКТУРЕ  
                    (АУТОР: С. РИСТИЋ, 2000.)  

 
СЛИКА 11. ПРОЈЕКАТ – МОДЕЛ МАНАСТИРСКОГ КОМПЛЕКСА У НОВОМ САДУ (АУТОР: С. РИСТИЋ, 2000.)  
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Abstract  
The identification of climatic architecture in the global system change as prospective 
module for preservation, reconstruction and protection of cultural and natural heritage 

Facing the climate change and irregularity, energy resource limits, large international 
stakes, strategic geopolitical moves, but also the problems of rational, although ecologically 
unsatisfactory building methods in ecological respect point to the necessity of undertaking 
imitative in its own domain, in this case in preservation, renewal and protection of cultural 
heritage, whereby architecture reveals its power to re-establish a dialogue between  human 
and nature, respect toward nature, which would be precondition for recognition and then the 
implementation of prospective module in solving the problems created by global climate changes. 

The architecture may be considered for privileged discipline that may be „decoded“, be-
cause exactly inside her may be established origin, position and meaning of bioclimatic prin-
ciples, which the architectural heritage is based on. 

Source of knowledge, to find unique methods for the implementation of significant tech-
nologically sophisticated ecosystems, should be primarily looked for in logical postulates that 
may be found in architectural heritage. A qualitative, improved and sustainable architectu-
ral renewal, with energetic efficiency, lies in recognizing the unbreakable connections bet-
ween the built and natural environment. The solutions, lie in such correlation between the 
heritage and nature, and are to be perceived, revalued, revalidated and implemented, both 
in built environment as well as in reconstruction and construction of the protected entities, 
which would lead to multiple contribution to improving the culture and nature heritage. 

Key words: bioclimatic architecture, vernacular architecture, climate, cultural and na-
tural heritage 
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