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THE SuSTAINABILITY OF THE CONCEPT OF THE IdEA OF A 
“GARdEN CITY” IN THE PROCES OF COuNTRY REVITALIZATION

An Example of the Settlement of Kulpin in Vojvodina
Abstract

 In the sense of satisfying the need and intention to renew life in the 
country, an adequate solution of landscape and spatial arrangement 

of these locations represents a very important segment. For all that, it 
is crucial to keep those characteristics of space that are the ones that, 

from the aspect of local inhabitants, increase the feeling of belonging 
there and, through many generations, influence on people’s identity 

formation. At the same time, in order to enable the country 
revitalization, it is necessary to make it attractive enough and adjust it 

to more and more sophisticated needs of, particularly, younger 
intellectuals, who are missing mostly in the country. one of the 

possible models for achieving the arrangement that will keep and 
attract new population, but still keep the identity of a settlement is 

the application of the idea and concept of a garden city. The idea of a 
garden city, although it dates from the antique times, got 

materialized by the end of the 19th century in England, while here it 
has passed unnoticed. The crucial motive of Howard Ebenezer’s idea 
was to organize the existing functions of a town i.e. a settlement in 

general, on principles of organic growth. The very name “garden city” 
did not denote something particular related to the very notions and 

categories of garden of a city. The idea referred to rational and tidy 
approach to the complex system typical precisely of a garden. 

organizing the space defined by the idea of a garden city brings about 
harmony and uniqueness despite differences and enables its 

sustainability despite needs of growth, just like in a garden. Until all 
parameters of space get established, especially the ones that express 

its authenticity, in the sense of the non-existence of a precise 
solution,  the openness of the idea enables its application on different 

locations. The village of Kulpin, one of “street shaped villages” in 
Vojvodina, with its precise organizational space structure belongs to 

numerous villages that pass trough a crisis of all levels. At the very 
center of the settlement, there is a protected historical core, which 

represents a characteristic of a high level of city planning in a village 
environment. According to the idea of a garden city, the core becomes 

an initial point of space by which a new dimension of a whole 
settlement is created. At the same time, applying the idea of a garden 

city, there is created sustainability and relationship between urban 
and natural landscapes, which is also specific, improving not only a 

physical quality of the space, but also its contents and offers, so in 
that way also the complete socio-economical situation. 

Key words: garden city/space concept/country revitalization/
sustainable development.      

Апстракт
У смислу задовољења потребе и намере обнављања живота на 
селу важан сегмент представља адекватно решење пејзажног и 
просторног уређења тих локалитета. При томе је важно 
сачувати обележја простора која мештанима појачавају осећај 
припадања и генерацијама утичу на формирање идентитета. 
Истовремено, да би омогућили  ревитализацију села неопходно 
је учинити га довољно примамљивим и прилагодити све 
софистициранијим потребама посебно  млађих интелектуалаца, 
какви највише недостају нашим селима. Један од могућих 
модела за постизање уређености која ће задржати и привући 
нове популације а сачувати идентитет насеља је примена идеје 
и концепта вртног града. Идеја вртног града, иако потиче још 
из античких времена, материјализацију доживљава с краја 19. 
века у Енглеској а код нас пролази доста незапажено. 
Суштински мотив идеје Ebenzera Hauarda, био је у томе да 
постојеће функције града, односно насеља уопштено организује 
на принципима органског раста. Сам назив вртни град није 
подразумевао нешто одређено везано за саме појмове и 
категорије врт или град. Идеја се односила на рационални и 
уређени приступ сложеном систему какав управо има врт. 
Организацијом простора коју је дефинисала идеја вртног града 
ствара се равнотежа и јединственост упркос разликама и 
омогућава одрживост упркос потребама раста, баш као у врту. 
Отвореност идеје у смислу непостојања прецизног решења док 
се не утврде сви параметри простора којима се изражава 
његова аутентичност омогућују њену примену на различитим 
локалитетима. Село Кулпин, једно од војвођанских „ушорених 
села“, прецизне структуре простора спада међу многобројна 
која преживљавају економску, социјалну кризу, али и кризу у 
уређењу простора. У самом центру насеља постоји заштићено 
историјско језгро, које представља карактеристику високог 
нивоа урбаности у сеоској средини. Идејом вртног града језгро 
постаје иницијална тачка простора којом се ствара нова 
димензија читавог насеља. Истовремено применом идеје 
вртног града обнавља се и веза урбаног и природног пејзажа 
који је такође специфичан,  што поправља не само физички 
квалитет простора већ и садржаје и понуде, па самим тим и 
комплетну социо-економску ситуацију.
Кључне речи: вртни град / концепт простора/ 
ревитализација села / одрживи развој
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просторних преформулација. Тиме би ова идеја уједно 
постала модел за скоро 450 малих насеља у Војводини. И  то 
не као матрица, већ као могућност да се кроз њену 
флексибилност испоље аутентичности сваког простора 
понаособ, чиме и сама идеја добија на већој вредности.

ИДЕјА ВРТНИ ГРАД

Идеја је потекла из Велике Британије с краја 19. века и већ 
дуже од сто година, иако често оспоравана, даје добре 
примере планирања у простору у целом свету. У нашим 
условима прошла је скоро незапажено с обзиром на 
историјски тренутак у ком је настала а у којем ми нисмо били 
спремни и отворени за њу. Сада, у контексту нових 
друштвених, социјалних и економских околности и промена, 
постала је интересантна и привлачна за истраживачки рад 
али и примену. Појавом, идеја није била оригинална, с 
обзиром да је као модел налазимо још у античком 
градитељству. Сам појам вртни град, такође, се овом идејом 
не спомиње први пут, али овог пута није из намере да укаже 
на пријатност простора већ да дефинише модел формирања 
урбане средине (Адлешић, 2007). Наравно, ту је и чињеница 
да је изграђено неколико стотина градова широм света, 
управо по идеји вртног града. Праћењем историјске 
дијалектике идеје уочава се изразита променљивост 
физичког модела али одрживост општег нивоа идеје кроз 
време. Посматрањем глобалних искустава у решавању те 
противречности отварају се нове могућности примене.
Сама идеја вртног града разликује се од сличних идеја из тог 
времена најпре по литерарном предлошку који није био 
манифест већ елаборат са описима структуре, техничких 
поступака, решења и финансијског модела. Hauard Ebenezer 
(Howard Sir Ebenezer), аутор идеје сам је и штампао књигу са 
насловом: Сутра: миран пут до праве реформе (Tomorrow: A 
Peaceful Path to Real Reform,1898) познатију по преименованом 
репринт издању Вртни градови сутрашњице (Garden Cities of 
Tomorrow, 1902). Хауард описује затечено стање и могућност 
решавања проблема кроз модел „магнета“ село град. Тако 
уводи идеју вртни град. Сваки од постојећих облика становања 
и живљења има своје добре и лоше стране и узимајући то у 
обзир долази се до средњег решења отелотвореног у идеји 
вртни град (Howard, 1968). Hauard Ebenezer је представио свој 
вртни град кроз систем концентричних кругова, где су центар 
чиниле јавне зграде и установе лоциране у простору Централ 
парка а на пола пута између централног и периферних 
кругова планирана је кружна авенија са травњацима и 
дрвећем. Периферни круг је представљао аграрни појас и 
појас заштитног зеленила и то је била линија сусретања са 
другим исто тако конципираним вртним градом. Вртни град 
осим пружене могућности органског развоја који обједињује 
најбоље урбане и руралне вредности у неком новом облику, 
успева да скрене пажњу јавности на битну природу самог 
града и потакне испитивање процеса његовог развоја. Вртни 
град није одмах схваћен на прави начин због понуђене идејне 

Увод
Током процеса планирања и моделирања зелених простора 
малог бачког насеља Кулпин идеја вртног града појавила се 
као природно решење. Иако у нашој пракси пејзажно-
архитектонског и урбанистичког пројектовања није било 
покушаја да се овај модел планирања примени, Кулпин ипак 
на нивоу просторне организације има елементе вртног града. 
Компаративним посматрањем континуитета развоја насеља 
и саме идеје вртног града на најбољи начин се може уочити и 
потврдити ова паралела, и истовремено испитати њена 
одрживост. 
Резултат оваквог приступа нису само технички планиране и 
уметнички обликоване зелене зоне већ и оживљен на особит 
начин формиран урбани концепт ове мале средине. 
Урбанизација села је осмишљавање живљења у сеоској 
средини као креативног поступка који делује на све процесе 
који су повезани са размишљањима и потребама људи а да 
при том доводи и до преображаја у простору (Немањић, 
1995). Читаво истраживање потакнуто је чињеницом о све 
присутнијој маргинализацији малих локалних заједница 
чиме им је непосредно ускраћена могућност развоја и 
перспективе. То потврђују истраживања на нивоу АП 
Војводине која указују на извесне културне потребе ста-
новништва у малим локалним заједницама (Маџар, 2005). 
На основу добијених резултата скоро половина испитаника у 
одређеном узорку, као идеал културног живота у својој 
средини наводи уређен центар места, паркове, озелењене 
улице, стазе за шетњу и сл. Та чињеница указује на потребу и 
намеру обнављања живота на селу и развијања нове 
„руралности“ (Малешевић, 2003) што ствара још један 
оправдан разлог ефикаснијег налажења решења пејзажног и 
просторног уређења локалитета, као што је Кулпин. При томе 
јако је важно сачувати она обележја локалитета која 
мештанима појачавају осећај припадања и генерацијама 
утичу на формирање идентитета. Паралелно с тим, мора се 
радити на развијању свесне потребе за декоративним 
зеленилом и осмишљеним радом на његовом планираном 
уношењу у простор, као потребе културног модерног човека, 
гдегод да живи. 
Познавање и праћење елемената који нам помажу да 
објаснимо човека као корисника изграђене средине важна је 
активност у процесу планирања зелених простора. При томе 
је важно познавати претходна искуства као и чињеницу да су 
генерације одрастале у непосредном окружењу историјског 
парка (величине 5 ha) који постоји у насељу и формирале 
одређену врсту кооперативног живота у складу с тим. Идеја 
вртног града за основни принцип има испуњење свих захтева 
функционалности простора и реално је очекивати да насеље 
преобликовано по принципима ове идеје и њеном применом 
задовољи захтеве модерног човека, који све више развија 
потребу да живи на селу. Преобликовање простора као што је 
Кулпин, којим настојимо задржати руралне квалитете и 
унапредити их, без претензије да их начинимо градским, већ 
само подигнемо на урбанији квалитет, идејом вртног града 
уједно је и најприроднији приступ проблему, без великих 
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За разлику од булевара, који по осама деле простор, авеније 
се у одређеним размацима простиру концентрично од центра 
ка ободима града. Најважнија је Велика авенија која 
практично као заштитни појас, прстен, одваја део око Централ 
парка од остатка простора. Што се индивидуалних стамбених 
објеката тиче, у вртном граду су могле бити направљене 
једино приземне, приземне са поткровљем или ниже 
двоспратне куће. Често су формиране уличице са заједничком 
зеленом површином. То све је био једини ниво задате 
уређености, у форми неког правила односно услова  за 
изградњу. Многи су идеју вртног града одбацили као 
утопистичку, посебно јер ниједан вртни град није био 
дослован дијаграму. Модерним начином изражавања, 
дијаграмима, којима је идеја добила визуелни идентитет, 
представљена је фаза концепта идеје. Тако идеја може бити 
(као што и јесте) примењена на веома различитим 
локалитетима за различите групе корисника. Дијаграм је за 
Hauarda био начин да прикаже, илуструје своју идеју али 
никако није био условљавајући и задати изглед, и уколико на 
тај начин посматрамо идеју вртног града она је применљива 
и на већ формираним насељима, као што је у овом случају 
Кулпин. 
Суштински мотив ауторове идеје био је у томе што је постојеће 
функције града организовао као уређене делове једне целине 
засноване на принципима органског раста. Није се залагао за 
поистовећивање села и града, већ је схватајући дихотомију 
село – град трагао за есенцијалним вредностима живота у 
обема срединама. Одредница вртни у називу подразумевала 
је рационални и уредни приступ сложеном систему, управо 
какав имамо при градњи врта. Организацијом простора је 
створио равнотежу и јединственост упркос разликама и 
омогућио одрживост упркос потребама раста што је могуће 
оствараити управо у врту. Врт је такође простор који 
омогућава сусрет човека и природе, што је такође изражена 

отворености, можда и сувише изражене за тренутак у ком 
настаје. На први поглед то делује противречно, јер је понуђена 
идеја имала јасан просторни оквир који је наметао извесну 
ограниченост (Сл. 1).  

Сл. 1.
Вртни град – дијаграм 1, 
Fig. 1. 
The Garden city - diagram 1
Howard Sir E. (1968) : 
Gartenstädte von morgen, 
Verlag Ullstein GmbH, 
Frankfurt- Berlin

тежња вртног града. На тај начин, врт постаје својеврсни 
модел планирања урбаног простора  (Адлешић, 2007). Схва-
тао је да насељени простор који једном достигне оптималну 
величину, као живо биће, више не може и не сме да се 
повећава ни по површини, ни по броју становника, у 
супротном нарушена је равнотежа што води дис-
функционалности. За њега је било неприхватљиво 
представити идеју коначним прецизним решењем док се не 
успоставе сви параметри којима ће бити испоштована 
аутентичност простора на коме се ради. 

КУЛПИН – ВРТНИ ГРАД

Применом и реализацијом идеје вртног града створили би се 
бољи услови коришћења простора и његових вредности које 
су тренутно изузетно занемарене. Као пример је изабран 
Кулпин јер поседује специфичну историјско – амбијенталну 
целину у центру насеља. Чињеница да Кулпин, као сеоско 
насеље има дворац са некада пројектованим и уређеним 
вртом подарила је овом месту јединственост и дала чак 
известан урбани карактер, што га чини различитим од многих 
места у Војводини. Истраживањем потенцијала простора које 
је обухватало и израду мануала биљног материјала на јавним 
просторима створени су почетни услови за развијање идеје и 
модела по идеји вртног града. Дендрофлору насеља Кулпин 
чини 110 врста са својим варијететима и формама 
заступљених са 5911 примерком. Од тог броја четинари чине 
16.08% односно 854 примерака а лишћари су са 4457 
примерака заступљени у 83.92% уз 2.50% или 17 примерака 
четинара и  97.50%  или 663 примерка лишћара у историјском 
парку Стратимировић - Дунђерски. У смислу територијалне 
покривености насеља зеленилом  највећи део се односи на 
улично зеленило. Дрвореди као категорија нису заступљени 
већ су то мешовите групе биљака и травњаци на уличним 
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коридорима у форми предбашти. Улични коридори покривају 
45,41 ha од укупне површине насеља а озелењени део истих 
је 73% односно 33,14 ha. Зона комплекса под заштитом је 
површине 5,19 ha док су гробља 9,17 ha. Велики потенцијал у 
смислу ширења зелених простора представљају спортско 
рекреативни комплекси пре свега новосаграђени ловачки 
дом „Фазан“ и спортски терени ФК „Кулпин“, који покривају 
11,54 ha, док скверови покривају свега 0,10 ha. У односу на 
нормативе и стандарде по којима је у градским условима  
оптимално 25 m2 зеленила по становнику, овдашњих 19,84 m2 
по становнику је недовољно., поготово што тај податак 
указује и на угроженост природног амбијента који 
карактерише сеоску средину (Адлешић, 2007). Слика простора 
носи структурални скелет геометријске форме рашчлањене у 
мноштво мањих, такође геометризованих форми. Присутне 
су дуге визуре местимично прекидане али без значајних 
маркера простора. Изузетак је, на неки начин, пресек 
централних оса односно раскрсница у центру насеља где се 
налазе звоници двеју цркава. Тиме су, њима као маркерима 
простора прекинуте две најдуже линије, али без елемената у 
околини који би давали равнотежу читавој слици. У читавом 
насељу визуре су уствари одређене правцима улица и 
отворене ка атару или улицама које их пресецају. У самим 
улицама визуре су скраћене, углавном густим склоповима 
биљака. То за последицу има доста сеновитих и замрачених 
простора. Уз то, постоји  велики број напуштених кућа и 
окућница, што није само просторни већ, пре свега социјални 
проблем. Од 90-тих година прошлог века дошло је до 
интензивних миграторних кретања како у смислу исељавања 
младих што за последицу има не само повећање старосне 
границе становништва већ, управо, и нестајање породица из 
села. С друге стране, досељавање избегличких породица које, 
на жалост још увек живе у неквалитетним условима. То све 
ствара неповољну социјалну слику и дестимулативну 
атмосферу за живљење. Томе доприноси и велики број 
незапослених због затварања производних погона или 
пропадања пољопривредних комбината. 
Стварањем одрживог модела не само насељеног простора 
већ и природног окружења не мења се само физичка слика 
простора већ и садржајне понуде. У том смислу примена 
идеје вртног града може створити ситуацију поновног 
активирања салаша у непосредном окружењу (укупно их је 
пет) и отварања нових зелених коридора ка њима. Салаши би 
осим становања и пољопривредне производње могли 
постати спортско рекреативни комплекси, едукативни центри 
за децу и младе, стационарни и радно терапијски центри за 
лечење различитих врста обољења, центри за едукацију 
становништва за производњу органске хране или 
алтернативних облика енергије. Заштићено урбано језгро у 
центру насеља можемо третирати као сегмент целине 
односно већег простора  (Benevolo, 2004). С друге стране, 
дајући му вредност потпуно другачију од основне процесом 
деконтекстуализацијe (Dorfles, 1991.) заштићено историјско 
језгро у руралној средини може дати нову димензију читавом 
простору чиме посебно чувамо идентитет места и његове 
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фигуралности којом се разликује од природног окружења 
(Norberg-Schulz, 2002), али са којом чини јединствену целину. 
Да би постигли резултат којим изграђени простор није 
камерна сценографија мора се узети у обзир  
антропосоцијални контекст простора (Neidehardt,1997), 
односно интерактивни односи људи и њиховог окружења. У 
случају насељеног простора, као што је Кулпин, од посебног је 
значаја отварање зелених коридора којима ће се остварити 
веза већ постојећи зелених простора са новоформираним 
зеленим просторима (Ђапа, 2006) У том смислу, идеја вртног 
града има задатак заштите и унапређења не само културних, 
историјских или социјалних нивоа простора, већ и 
инфраструктурних и пејзажно – архитектонских.  У односу на 
све остале подухвате од којих се очекује просторна промена 
планирање нових зелених простора и њихово подизање не 
захтева велика финансијска улагања, ефекат је врло брзо 
видљив и са конкретним утицајима (Црнчевић, 2005).  
Насупрот томе,  ситуацију какву налазимо  у насељу Кулпин и 
сличнима,  а односи се на запуштеност простора  није 
узрокована само неадекватним управљањем или 
недовољним финансијским улагањима већ и недовољно 
развијеном свешћу и непостојањем одговарајућег акционог 
или оперативног плана за решавањем оваквих проблема. 
Поштујући одлике простора и историјску комуникацију 
насеља са околином управо је повезивањем зелених 
простора у насељу са околним салашима (преобликованим и 
дефинисани одређеним наменама) могуће остварити идеју 
вртног града, деловањем пејзажне архитектуре. Биолошко - 
еколошким решењима и мерама које нуди ова дисциплина 
могуће је зелене просторе насеља интегрисати са 
ваннасељским идући од средишта насеља ка атару (сл. 2.). 
Спровођење идеје вртног града најизводљивије је процесом 
дизајна који опет својом вишезначношћу највише одговара 
захтевима овог концепта.  Та вишезначност се, односи на 
представљање, како формалних особина самог објекта 
(Neidehardt,1997), тако и просеца обликовања од најкрупнијих 
до најситнијих компонената. Прецизније, с обзиром на 
потребу стварања великих могућности избора у процесу 
интервенције комплетног животног окружења, креативна 
акција којом би се то описало најближа је појму тоталног 
дизајна. При том морамо узети у обзир да је материјал којим 
желимо да преобликујемо простор временом изложен 
променама. Кроз читав процес преобликовања као основни 
мотив  је средиште које чине дворци и парк и чија је вредност 
полазиште за све будуће акције .
Основна карактеристика, заједничка за скоро сва насеља у 
Војводини је подухват образовања праволинијских улица са 
истоветним постављањем кућа. То је јединствена појава 
геометризације насеља у Европи и шире, која у том 
просторном обиму нигде није била изведена. За последицу 
имамо ситуацију да данашња места у Војводини (око 450 
насеља различите величине), са малим бројем изузетака 
имају организован и изградјен простор према унапред 
утврђеној идеји (Којић,1961.).  Геометријска планска 
композиција позната по термину „ушорена улица“ настала је 
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као последица спољне интервенције техничке природе. 
Специфичну намену имао је известан број парцела који није 
био намењен за становање а које су уоквиравале сеоски трг 
или главну раскрсницу. Мањи број насеља имао је специјално 
оформљен трг као средишњу празну површину. И у доба 
оснивања, и у данашње доба, тај трг је имао посебну намену 
као окупљалиште или стајалиште за налажење превоза.
Кулпин је управо једно од таквих насеља са тргом који је 
центар историјско – амбијенталне целине, која обухвата 10 
ha. Ту амбијенталну целину чине Велики и Мали дворац са 
историјским парком, Православна и Евангеличка црква, 
родна кућа Георгија Бранковића и Прва вероисповедна 
школа. У објектима Двораца и помоћних зграда који су у 
склопу комплекса Стратимировић – Дунђерски је Пољо прив-
редна збирка Музеја Војводине (сл. 3. и 4.). 
 Главна одлика архитектуре у равничарском пејзажу су поред 
испреплетаних путева и уситњених линија канала и медја 
измедју поседа и мали урбани облици. Ниске, издужене куће 
које прате геометријску шему улица и парцела, велики 
салашарски комплекси као и зелена острва у простору атара 
која дају посебан изглед равничарског пејзажа. Иако у 
суштини топографски неправилна, равница је добила 
правилно али доста круто и у суштини неприродно решење 
ушоравањем улица које исправљају изломљену линију 
природног пејзажа. А управо је та валовитост то што даје 
узбудљивост простору. Пригушивањем те природне и овако 
сведене пластичности ускраћјује се потпунији доживљај 
аутентичности простора. 

ВРТНИ ГРАД КАО МОГУЋНОСТ РЕВИТАЛИЗАцИјЕ СЕЛА

Идеја за понуђени модел долази из самог простора Кулпина и 
изворног ауторског рада Ebenezera Hauarda али и од првих 
изграђених вртних градова Лечворта и Велвина. Читав 
концепт грађења подражаво је природу терена. Формирана 
естетика првог вртног града пренета је на читав низ касније 

Сл. 2. 
Нова структура простора, 
Fig. 2. 
New space structure, 
Ауторски рад  М. Адлешић 

Сл. 3.  
Дворац Стратимировић – Дунђерски, улаз, 
Fig. 3. 
Stratimirovic – Dindjerski Castle, 
front wiev, документација М. Адлешић

Сл. 4. 
Парк  „Стратимировића“ у центру насеља 
Кулпин
Fig.4. 
„Stratimirovic’s” park at  the center of the 
settlement Kulpin, документација М. 
Адлешић

насталих вртних градова али поштујући аутентичност сваког 
простора понаособ. Слику првих вртних градова формира 
доминација англо-саксонске традиције у архитектури, 
наглашено присуство зеленила и сценски изглед простора 
истакнут комбинацијом аксијалних и симетричних елемената 
композиције (Tagliaventi,1994). Ту је јасно поштовање 
природног и друштвено историјског контекста поднебља а 
одалте и увид у могућност примене идеје на било којим 
географским координатама.  
Интервенисање зеленилом и пратећим садржајима може 
ефикасно, ефектно али најмање изнемирујуће дати нову 
слику и функционалност простору. Такав поступак доноси 
истовремено и критички осврт на читаву идеју која се 
примењује на простор. Примена идеје вртног града на 
примеру већ формираног насеља имаће задатак не само 
природнијег и смисленијег обликовања зелених простора 
већ и подизања нивоа уређености простора какву је имао као 
и поновном повезивању са околним природним пејзажем. 
Таква интервенција пратила би све израженију и динамичнију 
промену урбане средине у непосредном окружењу и начина 
живота уопште. Наиме, све израженији развој интелектуалних 
снага које имају софистицираније потребе у слободном 
времену, па управо формирање те soft инфраструктуре води 
задовољењу тих потреба. Формирање те, „мекане“ 
инфраструктуре изводљиво је управо мерама пејзажне 
архитектуре. Обнављање унутрашњег пејзажа није 
декоратерски или стилски поступак, већ вештина коришћења 
елемената којима се располаже а то су куће, путеви, канали и 
салаши, парк и музеј, и то све у правцу стварања насеља 
угодног за живот. Тумачењем простора кроз функције сусрета 
и избора додељујемо му једну животну подлогу, тако да се 
читав простор може схватити као израз и медијум 
комуникације. А управо кроз ову димензију сусрета и избора 
читав простор се третира као врт и примењују основни 
принципи грађења врта. Куће с почетка 20. века,  који је у 
развоју ове заједнице кључни период, могу се рестаурацијом 

Mајда Адлешић  /АУ27/2009/стр. 70-77  Одрживост  концепта  идеје  “вртни град”  у процесу ревитализације села Mајда Адлешић  /АУ27/2009/стр.  70-77   Одрживост  концепта  идеје  “вртни град”  у процесу ревитализације села



75

вратити у првобитно стање, као и рустичне капије, ограде и 
други вредни декоративни предпростори или простори 
„слепих“ улица и скверова. Симболична места у виду 
сабиралишта, улаза, прилаза и пролаза, малих пешачких 
стаза и пијаца, ознаке улица и амбијенталних целина, 
мобилијар и други детаљи могу оживети простор а уједно и 
сами постати симболи места (сл. 5.). Гробља се налазе поред 
пута на супротним странама насеља и такође представљају 
историјски и хортикултурни простор који захтева посебан 
третман. И трг и гробља носе симболику којом остварујемо 
везу и континуитет са прошлошћу и једино поштовањем и 
интеракцијом старог и новог, технологије и традиције може 
се превазићи насилно створен дисконтинуитет пејзажа 
(Jovanović Weiss,1995; Куртовић - Фолић,2002). 
Кад се говори о дизајну парка или било ког зеленог простора, 
говори се о дизајну објекта али посебно и о дизајну процеса, 
што захтева свест о слојевитости проблема па самим тим 
мора проћи кроз неколико етапа у дизајнирању. Дизајнирање 
процеса захтева од нас сазнање које прелази тренутно стање 
тако да се практично стварањем претпоставке о будућем 
изгледу може успоставити слика садашњег изгледа који 
желимо постићи. Значајно је на почетку поступка дефинисати 
најважније категорије или системе зелених простора,  
одабрати врсте које су  карактеристичне, препознатљиве за 
предметни простор и наравно позивати се на планска 
документа која постоје, од највиших до локалног нивоа 
(Црнчевић, Бакић 2008).  С обзиром да је дрво  - стабло, жбун, 
основни материјал којим изводимо захват примене идеје 
вртни град изузетно подложно променама, како кроз 
фенофазе тако и дугим временским периодима раста 
сазревања и старења, на тој чињеници се мора изузетно 
фокусирати процес рада. У том смислу, осмишљавање и 
одабир врста треба обављати у складу са историјским 
елементима насеља и атара, као и са природним 
предиспозицијама простора. Повезивањем делова насеља 
зеленим зонама добили би јединствен систем површина чије 
се функционално и просторно одређење мења зависно од 

нивоа посматрања (Ђапа,2006). Значајан сегмент чини 
улично зеленило, које представља основну шему и чијим би 
преобликовањем био постигнут највећи помак у естетском и 
функционалном смислу, међутим у насељу као што је Кулпин 
(сеоска средина) простор испред куће мештани доживљавају 
као свој и тако се према њему и опходе. Тако посматрано и 
јавни зелени простори такорећи непостоје. Уколико би, 
међутим, систематично и плански, следећи идеју вртног 
града и тај простор, који није занемарљив био формиран и 
уређен добили би највећи помак у естетском али и 
функционалном смислу. Тако би био унапређен и квалитет 
индивидуалног становања који би у садејству 
реконструисаних објеката и окружења добио бољи 
резиденцијални карактер. Слична је ситуација и са 
историјским парком који је део комплекса Стратимировић – 
Дунђерски и чијим би уређењем у правцу отварања музејске 
активности ка екстеријеру простор означили као музејски  
дајући му ткав квалитет и смисао. Пратећи идеју,  простор 
посматрамо као јединствен и тако га и организујемо. У том 
правцу је значајно и реанимирање малих интимних 
дворишта, окућница уз старе и нове зграде, на породичним 
газдинствима која већ имају дугу традицију вртларења и 
свест о важности постојања истог. Ширење озелењених 
простора, почев од најмање парцеле и цветне ронделе до 
наглашених група солитерних стабала или појединачно 
распоредјених маркантних примерака унеће динамику и 
пластичност линија у геометризовани простор. Помало 
заборављене салаше у непосредној близини насеља најбоље 
ће приближити отварање дворедних алеја које ће на излазу 
из насеља прерасти у зелене булеваре према отвореном 
простору и салашима. Остваривањем те везе читав би се 
простор отворио према природном пејзажу и са салашима 
обновио нарушену органску целовитост. Прецизније, био би 
обновљен насилно прекинут континуитет и веза салаша са 
насељем. То је најпре изазвано променама насталим у 
друштву и посебно у руралним срединама а односи се на 
старење и одумирање сеоских домаћинстава и све израженија 
миграциона кретања млађих интелектуалних слојева. Правци 
изласка из насеља у околни простор, од парка у центру ка 
салашима, пратећи спонтано настале, већ заборављене 
путеве испоштовали би принцип отворености вртног града и 
његове везе са природним пејзажем и околином уопште.  
Обликовање и структурирање простора је један комплексни 
и замршени посао. То је повезивање социјалних и економских 
захтева, биолошких потенцијала, психофизичких ефеката, 
материјала и облика, и све то у активном узајамном односу. 
Нису занемарљиве ни нове социополитичке околности 
демократизације, нове комуникацијске технологије и нове 
појаве у уметности и култури. Због човекове потребе да буде 
у контакту с природом и релаксира се или на било који други 
начин борави у њој, неопходно је сачувати је у изворном 
облику и квалитету. Томе се прибегава стварањем услова у 
самим резиденцијалним квартовима, стварањем парковских 
прстенова, изласком у околне области од историјског и 
културног значаја, стварањем зелених коридора који повезују 

Сл. 5. 
Кућа с почетка 20. века 
Fig. 5. 
House on the beggining of XX century, 
документација М. Адлешић
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друштвене потребе (Loftin, 1998). Човеков однос према 
природи и присутност природе у урбаном животу с обзиром 
на психофизичке потребе  човека су у сталном опадању. У 
прошлости су насеља била изграђена подручја окружена 
природним пејзажем док ми данас све више угрожавамо тај 
исти природни пејзаж хиперизградњом и неадекватним 
коришћењем најквалитетнијег земљишта. Примарни 
задатак у овом тренутку је очување природног амбијента у 
који ће се сместити мале и велике урбане заједнице. Кроз ту 
димензију сусрета с природом урбани простор се приближава 
врту што је још један елемент идеје вртног града којим је она 
остварива и одржива. Поглед на Кулпин кроз идеју вртног 
града, ово мало место у Бачкој приказује  у више аспеката као 
простор са квалитетима који су очито недовољно проучени, 
признати и ангажовани. То је насеље, као и многа у региону, у 
којем се могу креирати нове друштвене потребе кроз 
мењање привредне  структуре и социјалну прерасподелу.
Примена идеје вртног града указује на потенцијале који су 
вишеслојни и међусобно повезани. То се пре свега односи на 
просторне потенцијале, људске кроз њихове идеје, знања и 
компетиције, затим инфраструктуру и природне али и 
историјске особености подручја. Опредељујући се за 
делатности у којима има најширих могућности да се људима 
пружи што квалитетнија шанса да брже и боље препознају 
своје способности, развију се и омогуће себи и својој породици 
достојанственији живот. Активирањем нетакнутих подручја 
или дуго запуштених простора уз енергију природних и 
људских ресурса отварају се могућности да Кулпин постане 
насеље где ће се не само стварати профит већ креирати 
пријатни услови за живот. 

унутрашње и спољашње зелене зоне, коришћење 
могућности које пружа канал са својим потенцијалима. Већ 
постојећи призори пејзажа у Кулпину су резултат аутентичних 
природних структура и деловања људи, посебних 
грађевинских структура и објеката типичних за Бачку као 
пољопривредни регион.  То се односи на објекте од културно 
историјског значаја – дворци, цркве, гробља, затим 
пољопривредне структуре типа хмељарника, млинова, 
конопљишта, камаришта сирка, уз то и зона канала и посебно 
парковска зона. Примена идеје вртног града укључује 
очување, развијање и управљање овим структурама. Тако би 
постојећи пејзаж и урбане структуре постале и суштински 
елемент новог облика живота. Свако настојање ка урбаном 
животу као уређеном облику живота временом се дефинише 
управо бригом о човеку кроз пружање могућности за 
живљење, запошљавање, учење, релаксирање и опуштање. 
Временом се, на жалост у Кулпину осетио пад у обиму 
упослености, опао је квалитет живота и услова за учење и 
културне садржаје а о постојећим зеленим и рекреативним 
просторима се није довољно бринуло. Овом идејом заправо 
би био осветљен овај проблем и покренуто његово решавање. 
Ми живимо у дигитализованом, електронском, економском 
и гасификованом окружењу али још увек зависимо од 
природних процеса и циклуса. Овако постављен концепт 
отвара могућност присуства свих допустивих форми и 
стилова у дизајнирању зелених зона (сл.6).
Једнаку пажњу и третман захтевају како велики просторни 
потези – излази према салашима, приобаље канала, парк, 
школско двориште, улице – тако и мање просторне целине 
– предбаште, окућнице, слободне површине без тренутно 
дефинисане намене. Зеленило, не само као естетски феномен, 
већ суштински елемент, у великој мери може да допринесе 
враћању тог осећаја природности простора измењеног 
геометријском структуром простора. Декоративна вредност 
зеленила опстаје независно од модних трендова којима је 
подложан сваки дизајнерски материјал. То је захваљујући 
неким својим одликама које су увек  константне а  односе се 
на препознатљиву узрастност и изглед хабитуса дрвећа, 
шибља, лијана, повијуша, цветних и травнатих врста. 
Комбиновањем, не само нових  материјала већ и технологија 
са традиционалним биљним сировинама добијамо нову 
димензију виђеног, нови сценски призори добијају сасвим 
другачију тежину у свом измењеном контексту. Одабрани 
приступ може помоћи да се многа занемарена места врате у 
живот, да се раскршћа претворе у тргове, од напуштених 
дворишта и имања могу настати камерни вртови, биобаште, 
исцелитељски вртови, дечја игралишта. Право просторно 
уређење почиње од малих затворених дворишта постепено 
прелази границу окућнице и излази на улицу ка малим 
јавним просторима па до парка као комплексног дела вртне 
уметности и пејзажне архитектуре.
Неопходно је познавати и пратити скуп чињеница које нам 
помажу да објаснимо човека као корисника изграђене 
околине, у којој он, разноликим социјалним одређењима, 
обавља адекватне радње да би задовољио личне и 

Сл. 6. 
Илустрација модела Кулпин – вртни град, 
Fig. 6. 
The Garden city model – Kulpin, illustration, Ауторски рад  
М. Адлешић 
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запошљавање великог броја локалног становништва. 
Дефинитивно је да вртни град нису само естетски и санитарно 
бољи услови за живот, софистициранија понуда и хуманија 
средина већ и квалитетни услови за рад и бољи стандард. 
Такође, близина Новог Сада и Београда као универзитетских 
центара, са великим бројем студената и научника, може овај 
простор, који нуди разнородне садржаје, претворити у 
истраживачки полигон за различите програме и намене 
(workshops, кампови, семинари и научни скупови).                 
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ЗАКЉУЧAK
Имплементирање идеје вртног града кроз концептом 
понуђена решења ствара нову слику насеља. Побољшањем 
квалитета окружења на чему се, већ у почетној фази,  мора 
ангажовати пуно људи различитих струка ствара иницијацију 
за укључивањем локалног становништва у овај процес. 
Поред тога што би реализацијом био запошљен велики број 
људи, сваки сегмент решења би створио могућност за 
дуготрајније ангажовање и улагање. Тако би најпре локално 
становништво, као директни корисник било у могућности 
стварања малих акционарских улога у развој сопственог 
насеља, управо по узору на оригиналну идеју. Наравно, ту се 
као могућност појављују средства из општинских, државних, 
сада и европскох фондова, страна улагања и инвестиције или 
донатори. У сваком случају је, позната чињеница да 
квалитетни садржаји пејзажно архитектонског уређења 
доприносе бољим ценама на тржишту некретнина али и 
индустријских објеката. Поштујући стратешка документа 
развоја најпре Општине Бачки Петровац којој Кулпин, 
административно припада потребно је приступити 
дизајнирању пејзажно – архитектонског решења простора. 
Дислоцирање главне саобраћајнице која пролази кроз 
насеље, што је по Општем плану уређења насеља предвиђено,  
ствара могућност да се улице претворе у авеније и алеје које 
излазе из места према салашима чиме се обнавља историјски 
континуитет комуникације ових простора.  Стари парк 
продужава живот добијањем статуса арборетума, огледног 
парка и матичњака, експерименталног добра и банке гена 
дендролошког материјала. То ствара услове за ширењем  
музејског преостора ван објеката чиме би се интензивирале 
постојеће активности и створиле нове могућности за научне, 
културне и туристичке садржаје. Пратећи Хауардову идеју 
овако конципиран простор добија економски потенцијал 
којим би одржавао и иновирао сопствену инфраструктуру и 
запошљавао велики број мештана. Изразите могућности 
спортско рекреативних програма и понуда, уз постојећу 
инфраструктуру али обогаћене програмске садржаје још су 
један економски бенефит за ову средину. Надасве идеални 
услови мира и тишине, не само за здравствени и wellness 
туризам већ и стационарни  смештај болесника којима је 
неопходна радна терапија за бржи опоравак (Алцхајмерова 
болест, деменција, болести зависности).  
Развијање економских потенцијала може се добрим делом 
заснивати и на стварању малих породичних мануфактура и 
погона традиционалних вештина и заната, типичних за 
средину (метларство, корпарство, ткање и вез, производња 
хране и цвећа). То је уједно прилика за формирање малих 
музејских поставки традиционалних заната, биљне 
производње или симулације начина живота у прошлости у 
породичним кућама (или старим кућама које би биле 
рестауриране и тиме биле сачуване од пропадања, тзв. 
музеји свакодневног живота). Највеће могућности економског 
просперитета сторило би отварање малог индустријског 
погона, тихе и чисте делатности, који би омогућио 
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