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Сажетак: У ра ду је ис тра же на те ма ху ма ни стич ких аспе ка та 
ар хи тек ту ре у трак та ти ма Фран че ска ди Ђор ђа Мар ти ни ја. 
Пи та ња ху ма ни стич ког у ар хи тек тон ском ства ра ла штву ре
не сан сног до ба, ур ба ни про сто ри и на ме не обје ка та, не ке су од 
те ма Мар ти ни је вог ра да. У ње го вим трак та ти ма би ла су ак ту
а ли зо ва на раз ми шља ња о при ро ди и уло зи ар хи тек ту ре и чо ве ка 
у ре не сан сном све ту. Ху ма ни стич ка осно ва би ла је ба зи ра на на 
чо ве ку, од но сно оном аспек ту у ко ме је он био ме ра и циљ ре не
сан сне гра ди тељ ске прак се. Прак тич на и те о риј ска ин те ре со ва
ња Фран че ска ди Ђор ђа, у нај ве ћој ме ри би ла су усме ре на на вој ну 
ар хи тек ту ру, бе де ме, ку ле и утвр ђе ња, по ко ји ма је он био на ро
чи то по знат, али и цр кве не гра ђе ви не. Сто га се мо же за кљу чи
ти да су ње го ви трак та ти о ар хи тек ту ри про ду би ли ре не сан сну 
гра дитељ ску ми сао и афир ми са ли раз вој ху ма ни стич ке тра ди ци је.

Кључне речи: Ху ма ни зам, Трак тат, Ар хи тек ту ра, Мар ти ни, 
Рене сан са

Кул тур ни про бој и ства ра лач ки про грес ко ји је на чи њен у 
XV ве ку, без пан да на у вер ти ка ли исто риј ских то ко ва, озна
чио је по че так ре не сан сног до ба. На сту пи ло је вре ме у ко
ме је по но во про бу ђе но ин те ре со ва ње за чо ве ка, ко ји је био 
за бо ра вљен у пе ри о ду сред њо ве ков не дру штве не и ду хов не 
дог ма ти за ци је. От кри ћем но вих ху ма ни стич ких вред но сти, 
Ре не сан са је за по че ла сво ју ци ви ли за циј ску ми си ју. Ство
рен је ам би јент у ко ме су де ло ва ли зна ме ни ти на уч ни ци, 
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уметни ци, фи ло зо фи, пе сни ци и ар хи тек те, ко ји су сво ју 
ми сао угра ди ли у те ме ље ре не сан сне ци ви ли за ци је. Је дан 
од њих био је Фран че ско ди Ђор ђо Мар ти ни (Fran ce sco di 
Gi or gio Mar ti ni 14391501)1, све стра ни умет ник, сли кар, ва
јар, ар хи тек та и те о ре ти чар, ко ји је сво је гра ди тељ ске иде је 
ис ка зао у два трак та та о ар хи тек ту ри.2 Пр ви трак тат Мар ти
ни је на пи сао из ме ђу 1475. и 1476., а дру ги из ме ђу 1489. и 
1492. го ди не. Те ме про у ча ва ња су исте у оба трак та та, али 
не и њи хо ва ту ма че ња. Нај по зна ти ји ру ко пис пр вог Мар ти
ни је вог трак та та, Sa luz zi a nus 148, чу ва се у Би бли о те ци Ре
а ле у То ри ну. Дру ги, Ma gli a bec chi a nus II. I. 141, на ла зи се у 
На ци о нал ној би бли о те ци у Фи рен ци.3

Ху ма ни стич ка осно ва Мар ти ни је вих трак та та заснована је 
на чо ве ку, од но сно оном аспек ту по ко ме је он ме ра, али и 
крај њи циљ гра ди тељ ске прак се. У те о ри ји Фран че ска ди 
Ђор ђа ево ци ра на су ис ку ства кла сич не ли ни је ан ти ке, али и 
ње не рим ске ва ри јан те, по сред ством Ви тру ви је вих књи га о 
ар хи тек ту ри.4 На ње го ву те о риј ску ми сао та ко ђе су ути ца ла 
де ла ње го вих са вре ме ни ка, на ро чи то Фи ли па Бру нe ле ски
ја (Fi lip po Bru nel leschi)5, Ле о нар да Да Вин чи ја (Le o nar do da 
Vin ci)6 и Ле о на Ба ти ста Ал бер ти ја (Leon Bat ti sta Al ber ti)7, 
ко је и по ми ње у сво јим трак та ти ма. Кла сич ни узо ри се у 
ства ра лач ком и те о риј ском ра ду Фран че ска ди Ђор ђа могу 
об ја сни ти ар хи тек тон ским је зиком ре не сан сног ху ма ни зма 
који се очи та вао у про из вод њи чи стих обје ка та, иму них 
на спо ља шње ути ца је.8 Та ко је он про јек то вао са мо о др жи
ва утвр ђе ња и пра те ће објек те, бе деме и ку ле, али и па ла те 
и цр кве не објек те. У сва ком од њих је пре во дио кла сич на 

1 О Фран че ску ди Ђор ђу Мар ти ни ју ви де ти: Wel ler, A. S. (1943) Fran ce sco 
di Gi or gio Mar ti ni 1439–1501, Chi ca go: The Uni ver sity of Chi ca go Press; 
Hup pert, A. C. (2015) Be co ming an Ar chi tect in Re na is san ce Italy. Art, Sci
en ce, and the Ca re er of Bal das sar re Pe ruz zi, New Ha ven and Lon don: Yale 
Uni ver sity Press, рp. 2531. (U da ljem tek stu: Hup pert, Be co ming an Ar chi
tect).

2 Mar ti ni, F. G. (1967) Trat ta ti di ar chi tet tu ra, in geg ne ria e Ar te Mi li ta re, ed. 
Mal te se, C., 2 vols., Mi lan: Il Po li fi lo.

3 Lo wic, L. (1983) The Me a ning and Sig ni fi can ce of the Hu man Ana logy in 
Fran ce sco di Gi or gio’s Trat ta to, Jo ur nal of the So ci ety of Ar chi tec tu ral Hi sto
ri ans vol. 42, No. 4, p. 360. (U da ljem tek stu: Lo wic, The Me a ning).

4 Vi tru vi je Po lion, M. (2014) De set knji ga o ar hi tek tu ri, Be o grad: Orion Art.
5 Mar ti ni, F. G. (1841) Trat ta to di ar chi tet tu ra ci vi le e mi li ta re, a cu ra di Ce sa

re Sa luz zo, To ri no: Car lo Pro mis, Ti po gra fia Chi rio e Mi na (U da ljem tek stu: 
Mar ti ni, Trat ta to di ar chi tet tu ra).

6 Исто, стр. 6. 
7 Al ber ti, L. B. (1955) The Ten Bo oks of Ar chi tec tu re, trans. Le o ni, J., Lon don: 

A Ti ran ti.
8 Ze vi, B. (2007) Kon cept za kon tra isto ri ju ar hi tek tu re, Be o grad – Kru še vac: 

Cen tar Vam – Na rod na bi bli o te ka, str. 18.
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иску ства, ко ја је при ме њи вао у свом осо бе ном гра ди тељ
ском ма ни ру. Као дво р ски ар хи тек та вој во де Фе де ри ка да 
Мон те фел тра (Fe de ri co da Mon te fel tro), Фран че ско ди Ђор ђо 
је имао при ли ку да сво ја рас ко шна гра ди тељ ска уме ћа по
ка же при ли ком град ње Ур бин ске па ла те и утвр ђе ња ши ром 
вој вод ства.9 Фе де ри ко ва и Мар ти ни је ва са рад ња огле да ла се 
и на струч ном пла ну, бу ду ћи да се вој во да ак тив но за ни мао 
за ар хи тек ту ру и лич но уче ство вао у про јек то ва њу сво јих 
утвр ђе ња.10 Ова са рад ња је у ве ли кој ме ри ути ца ла на Мар
ти ни је ву ре пу та ци ју вој ног ар хи тек те.11 Зна чај Ур би на ни је 
се огле дао са мо у ње го вом прак тич ном ра ду, већ и у те о
риј ским про ми шља њи ма ко ја су са др жа на у трак та ти ма о 
ар хи тек ту ри.12 

Исто риј ска пре о бли ко ва ња ан тич ког фун ду са у Мар ти ни је
вом де лу, заснована су на ци ви ли за циј ским про це си ма ко ји 
су сво ју уни вер зал ност и спе ци фич ност по твр ди ли у кон ти
ну и те ту иде ја. Мар ти ни се у свом трак та ту за ла же за уме
ре ност мо ду ла на ан тич ком при ме ру, без по тре бе за на гла
ша ва њем и пре у ве ли ча ва њем. Ода тле про из и ла зи да ре ал на 
осно ва ар хи тек ту ре је сте она ху ма ни стич ка, ко ја са жи ма ар
хи тек тон ско ства ра ла штво на ме ру чо ве ка, ко ју те ме љи на 
иде ји ху ма ни за ци је ре не сан сне кул ту ре. Ан тич ки прин цип 
као ба зич ни еле мент ове ар хи тек ту ре, сво ју те о риј ску екс
пли ка ци ју тра жио је у ана ло ги ја ма, ко је Мар ти ни ге не ра ли
зу је на при ме ру Ви тру ви је ве Di noc ra tes, од но сно за ми сли 
пре о бли ко ва ња пла ни не Атос у људ ску фи гу ру, та ко што 
је укљу че на у зи ди ну гра да ко јем од го ва ра ју екс тре ми те ти 
људ ског те ла. Они се узи ма ју као са вр ше на ме ра при гра
ђе њу хра мо ва, гра до ва, твр ђа ва, дво ро ва и дру гог.13 Ху ма
ни стич ка по став ка по ко јој је чо век ме ра про пор ци је, опет 
вра ћа Мар ти ни ја на основ не иде а ле сло бо де и му дро сти ко
ји су до сег ну ти кроз гра ди тељ ске иде а ле. Ар хи тек ту ра је 
при бли же на чо ве ку са функ ци о нал ног, со ци јал ног и умет
нич ког ста но ви шта, чи ме је да ла зна ча јан до при нос у фор
мирању ре не сан сног кул тур ног про сто ра.

9 Bi stic ci, V. (1970) Co men ta rio de la vi ta del Sig no re Fe de ri co, Du ca d’Ur
bi no, Le Vi te vol. 1, рp. 382383; Ri a hi, P. (2015) Ars et In ge ni um: The 
Em bo di ment of Ima gi na tion in Fran ce sco di Gi or gio Mar ti ni’s Dra wing,  
Abing don: Ro u tled ge, p. 11.

10 Mi lo sa vlje vić Ault, A. (2013) Pre zen ta ci ja i le gi ti ma ci ja vla da ra u de ko ra ci
ji re ne san snog stu di o la, Be o grad: Punkt, str. 8185.

11 De li mo, Ž. (2007) Ci vi li za ci ja re ne san se, Srem ski Kar lov ci: Iz da vač ka  
knji žar ni ca Zo ra na Sto ja no vi ća, str. 171177.

12 Mar ti ni, Trat ta to di ar chi tet tu ra, p. 1.
13 Lo wic, The Me a ning, рp. 360361.
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Иде ја о људ ском те лу у про ши ре ном по ло жа ју, у кру гу или 
ква дра ту као про пор циј ској ме ри, уве де на је у Ви тру ви је
вим ди ску си ја ма о хра мов ној си ме три ји, ко ји ма се Мар ти ни 
ко ри стио у сво јим ур ба ни стич ким ана ли за ма пла нин ских и 
рав ни чар ских гра до ва. Ге о ме триј ска фи гу ра као осно ва за 
план гра да би ла је ху ма ни стич ка по зи ци ја, ко ју је за раз
ли ку од свог узо ра Ви тру ви ја, Фран че ско ди Ђор ђо на сто
јао да уса ди у урба ну ма три цу сво јих град ских пла но ва.14 
Ин тер пре ти ра на из ван прин ци па про стог ми ме зи са, она је 
укљу чи ва ла од ре ђе не ге о ме триј ске и ап стракт не об ли ке, ко
ји ма је опле ме ње но гра див но тки во ре ал не ар хи тек тон ске 
форме.15 Прет по ста вље не су ге о ме триј ске фи гу ре као прин
ци пи гра ди тељ ске ло ги ке ко ја је би ла за сно ва на на про пор
ци о нал но сти људ ске фи гу ре.16

Ва жан па ра ме тар ових про ми шља ња би ла је ле по та у ње
ном из вор ном об ли ку, ко ја је сво ју естет ску уте ме ље ност 
ба зи ра ла на при ро ди и те лу као њеном са вр ше ном об лику 
кроз функ ци о нал ну уса гла ше ност де ло ва и це ли не. То би на 
кон крет ном ур ба ном при ме ру зна чи ло одр жив жи вот ни ам
би јент, од но сно град ску сре ди ну чи ја ло ги ка по чи ва на ре ду, 
ор га ни зо ва но сти и до број про сту ди ра но сти ху ма ни стич ких 
са др жа ја. Као што је при ро да људ ског те ла са же ла ле по ту и 
функ ци о нал ност, та ко и град ска сре ди на тре ба да се раз ви је 
и ор га ни зу је у ње ном нај оп ти мал ни јем об ли ку. Је ди но та ко 
до сег ну то ур ба но устрој ство би омо гу ћи ло да град има нео
п ход ну без бед ност, ле по ту и вла ду.17 

Упра во у ра ци о на ли за ци ји ур ба них и гра ди тељ ских про сто
ра, у те жњи за по сти за њем фор ме ко ја би се сво јим об ли ком 
и са др жа јем мо гла при бли жи ти ре ал ним по тре ба ма чо ве ка, 
од но сно на чи ни ма на ко је би функ ци о нал ност мо гла од го
во ри ти ху ма ни стич ким иза зо ви ма ар хи тек ту ре, Мар ти ни 
је по ка зао не скри ве ну на дах ну тост Ал бер ти је вим де лом. 
У те о риј ском и прак тич ном ра ду овог ве ли ка на ре не сан сне 
архи тек ту ре, на ро чи то ва жан био је њен умет нич ки ка рак
тер. То је би ла јед на од су штин ских ино ва ци ја у ре не сан сној 
ар хи тек ту ри, бу ду ћи да је гра ди тељ ска прак са кроз те о ри ју 
до при не ла за сни ва њу стру ке као са мо стал не ди сци пли не.18 
Ме ђу тим, Ал бер ти ипак ни је био по знат као ау тор ко ји је 

14 Hup pert, Be co ming an Ar chi tect, рp. 4960.
15 Lu gli, E. (2015) Me a su ring the Bo nes: On Fran ce sco di Gi or gio Ma tri ni’s 

Sa luz za nus Ske le ton, Art Hi story 38: 2, рp. 346363.
16 Lo wic, The Me a ning, p. 361.
17 Исто, стр. 362.
18 Betts, R. J. (1993) Struc tu ral In no va tion and Struc tu ral De sign in Re na is san

ce Ar chi tec tu re, Jo ur nal of the So ci ety of Ar chi tec tu ral Hi sto ri ans vol. 52, 
No.1, p. 5.
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те жио ве ћем ис по ља ва њу ау тор ске ар хи тек ту ре. Он је остао 
до сле дан у по што ва њу од ре ђе них пра ви ла ком по но ва ња ко ја 
су сво ју умет нич ку но ту тра жи ла у ка но ну, на ста лом на ви
тру ви јан ским тра ди ци ја ма. За раз ли ку од Ал бер ти ја, Фран
че ско ди Ђор ђо је у свом ра ду по ка зао ви ше скло но сти ка 
ау тор ским им про ви за ци ја ма, не гу ју ћи сло бод ни ји при ступ, 
у ко ме је о ар хи тек ту ри раз ми шљао та ко што је ње ну функ
ци о нал ну на ме ну ис по ља вао сло бод ним и геометријским 
фор ма ма. Такође, промишљао је и о ап стракт ним фор ма ма, 
за ко је је сматрао да су би ле бли же умет нич ком ста њу ар хи
тек ту ре, не го ње ним ег закт ним по став ка ма.

Осим то га, Мар ти ни је ва ху ма ни стич ка ми сао до не ла је и со
ци јал ну но ту, по ко јој је ње го ва те о ри ја осо бе на у ре не сан
сним ар хи тек тон ским дис кур си ма. Со ци јал но осве шће на, 
ње го ва гра ди тељ ска ми сао утка ла је пут раз во ју ор га ни за
ци је ур ба них сре ди на ко је ба шти не бит не функ ци је кла сич
ног сти ла са на гла ше ном естет ском вред но шћу си ме три је, 
ко ја је ево ци ра на у но вом иде о ло шком и естет ском кон цеп ту 
свој стве ном ре не сан сној кул ту ри.19 Ху ма ни зо ва њем со ци
јал ног про сто ра, он је по ста вио прин ци пе дру штве но оправ
да не ур ба ни стич ке и гра ди тељ ске прак се. Из во ри се ви ше 
не пре у зи ма ју до слов но. Они су ин тер пре ти ра ни у но вом 
кон тек сту и при ла го ђе ни ху ма ни стич ким ре ла ци ја ма ре не
сан сног чо ве ка што им је омо гу ћи ло да по ста ну ау то ном ни 
еле мен ти но ве кул ту ре и осве до че не вред но сти ре не сан сног 
до ба.

Ху ма ни стич ка уло га ар хи тек ту ре ни је би ла са др жа на са мо 
у ње ним те о ре ти за ци ја ма. Мар ти ни је ви трак та ти су би ли 
ино ва тив ни у сми слу да су ар хи тек ту ру усме ри ли и за сно ва
ли као ху ма ни стич ку ди сци пли ну афир ма ци јом прак тич не 
по тре бе и ак тив не уло ге ко ју је она има ла у из град њи ре не
сан сног hu ma ni ta sa у ко ме је чо век у исто вре ме био узор, 
ин спи ра ци ја и ис хо ди ште. Ра ци о на ли за ци ја зна ња во ди ла 
је по зи ци о ни ра њу прак се уну тар ху ма ни стич ког дис кур са 
ар хи тек ту ре као ва жног до при но са Мар ти ни је вих трак та та. 
Они су упу ћи ва ли на по тре бу об но ве иде је о ху ма ни за ци ји 
ар хи тек ту ре ко ја би би ла за сно ва на по ме ри чо ве ка и ко ја је 
про бу ди ла усну ле ду хо ве ан тич ког до ба. Чи ни се да су ду
хо ви про бу ђе ни зву ци ма „Ди о ни со ве тру бе” ко ји су Мар ти
ни ју би ли по себ но ин спи ра тив ни.20 Ди о ни зи је су би ле че ста 
те ма ре не сан сне умет но сти, а сво ју ево ка ци ју има ле су и у 
дис кур зив ним по став ка ма ар хи тек ту ре. Фран че ско ди Ђор
ђо пред ла же по дра жа ва ње фор ме аку стич них ин стру ме на та 

19 Lo wic, The Me a ning, p. 362. 
20 Mar ti ni, Trat ta to di ar chi tet tu ra, p. 1.
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ко ји су ко ри шће ни у ди о ни зи ја ма. За ме ру про пор ци је, узе та 
је гла ва, ко ја је до ве де на у ве зу са ре до ви ма кла сич не грч
ке ар хи тек ту ре, јон ским и ко ринт ским.21 Ху ма ни за ци ја те ла, 
би ла је прин цип про пор ци је, ума ње ња или уве ћа ња, ко ји је 
при ме њен за ти по ло шку и кла сну ди фе рен ци ја ци ју гра ди
тељ ског фон да, у ко ме ар хи тек та раз ли ку је ку ће за тргов це, 
плем ство и го спо да ре.22 (Слика 1)

Слика 1 Франческо ди Ђорђо Мартини, Пример антропоморфне 
пропорционалности у елементима грчког храма;  

Извор илустрације: Martini, F. G. (1841) Trattato di architettura 
civile e militare, a cura di Saluzzo, C. Torino: Carlo Promis, 

Tipografia Chirio e Mina.
На ан тич ке ау то ри те те, Мар ти ни се по зи вао у ту ма че њу 
етич ког уте ме ље ња све та и чо ве ка. У трак та ти ма се по зи ва 
на Ари сто те ла23 и ис ти че уло гу твор ца у те жњи ка по сти
за њу не ког до брог ци ља и за кљу чу је да је по треб но да ар
хи тек та сле ди овај узор и гра ди та ко да оства ри практичну 
ко рист или да сла ви чо ве ка.24

Из во ри шта со ци јал них и функ ци о нал них им пли ка ци ја у 
утвр ђи ва њу град ских сре ди на, Мар ти ни про на ла зи и код 
дру гих ан тич ких ми сли ла ца. Још су Пла тон и Ци це рон, 
људ ско те ло про ми шља ли као мо дел за „утвр ђе ни град”.25 
На дах нут њи хо вим при ме ром, Фран че ско ди Ђор ђо ис тиче 

21 Исто.
22 Исто.
23 Lo wic, The Me a ning, p. 366.
24 Исто.
25 Исто, стр. 362.
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ва жност ан тич ких мо де ла за ре ше ња ула зних пар ти ја26, па се 
они узи ма ју као идеј на осно ва за твр ђа ву XVI ве ка.27 Упра
во су твр ђа ве би ле глав на те ма Мар ти ни је вих гра ди тељ
ских ин те ре со ва ња, и сво је вр сни си но ни ми за ње гов мо дел 
„утвр ђе ног гра да”. Оне упу ћу ју на слич но сти и раз ли ке вре
мен ски уда ље них епо ха, ан тич ке и ре не сан сне, али и на оне 
иде је ко је су обе ле жи ле пе ри од ху ма ни стич ке ре фор ма ци је 
на сле ђе не дру штве но сти, ду хов но сти, кул ту ре и умет но сти, 
ко ја је на ро чи то ја сно би ла ис по ље на у XV ве ку. За гле дан у 
про шлост и су о чен с ан тич ким по и ма њем све та, Мар ти ни
јев ви зи о нар ски дух, био је за пра во опре де љен за бу дућ ност. 
Ње го ви трак та ти о ар хи тек ту ри, и мно го број на про јект на 
ре ше ња твр ђа ва ко ја он до но си у свом де лу, за пра во ра чу на
ју на вре ме ко је тек до ла зи, па због то га Мар ти ни и пи ше о 
твр ђа ви за XVI век.28 Она је би ла ам би ци о зно про јек то ва на, 
вир ту о зна, али и ло гич на. Би ла је пре сек зна ња, мо гућ но сти 
и же ља, чвр сто угра ђе них у те ме ље ху ма ни стич ког схвата
ња све та. (Слика 2).

Слика 2 Франческо ди Ђорђо Мартини, Пример војне 
архитектуре; Извор илустрације: Martini, F. G. (1841)  

Trattato di architettura civile e militare, a cura di Saluzzo,  
C. Torino: Carlo Promis, Tipografia Chirio e Mina.

Кон тек сту а ли за ци ја и про бле ма ти за ци ја ху ма ни зма у ре не
сан сној кул ту ри део је спе ци фич ног сег мен та ми сли ко ји 
екс пли ци ра и об ја шња ва етич ки мо дел кон цеп ци је чо ве ка 
и чо веч но сти у ре не сан сном раз до бљу.29 Кул тур не спе ци
фиц но сти ху ма ни зма ко је су за сту пље не у Мар ти ни је вим 

26 Mar ti ni, Trat ta to di ar chi tet tu ra, p. 3.
27 Исто, стр. 3.
28 Исто.
29 Ba nićPaj nić, E. (1992) Pro blem »Hu ma ni zma« hu ma ni zma, Pri lo zi 3536, 

str. 1011; u da ljem tek stu: Ba nićPaj nić, Pro blem »Hu ma ni zma« hu ma ni
zma.
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трак та ти ма, има ле су фо кус на дис кур су о при ро ди др жа
ве. Од но си су ус по ста вље ни кроз ја сну слич ност иде ја, ко је 
су ху ма ни зам по ста ви ле у ре не сан сни кул тур ноисто риј ски 
кон текст. Иде је о др жа ви као сли ци чо ве ка, би ле су део ши
ре по ли тич ке кул ту ре XV ве ка.30 Би ло да су узи ма не фи гу ра
тив но или до слов но, оне су ова на че ла угра ди ле у про јек ци
ју за јед нич ког ду ха, где су дру штве ност и по ли тич ност ма
ни фе ста ци је др жав них и гра ђан ских кул ту ра. У том сми слу, 
кон ста то ва но је из вор но људ ско hu ma num у ко ји ма је чо век 
озна чен као ства ра лац, од но сно за чет ник оних иде ја на ко
ји ма ег зи сти ра ху ма ни зам у ре не сан сној умет но сти. Ег зем
пли фи ка ци ја ху ма ни стич ких иде ја, њи хов зна чај и зна че ња 
на при ме ри ма ар хи тек ту ре Фран че ска ди Ђор ђа, ту ма че се 
пре ма екс по зи ци ји њи хо вих уто пиј ских са др жа ја, по пут 
оних ко ји су би ли за сно ва ни на ви тру ви јан ској тра ди ци ји.

У на сто ја њу да сво ју те о ри ју уте ме љи на прин ци пи ма ан
тич ке ар хи тек ту ре, Ви тру ви јева мисао била је при род но 
упо ри ште Ма рти ни је вих трак та та. Ме ђу тим, очи глед не 
про из вољ но сти и не ус кла ђе но сти са узо ром, по кре ћу пи та
ња ње го ве упу ће но сти и ствар ног раз у ме ва ња Ви тру ви је ве 
те о ри је ар хи тек ту ре.31 С дру ге стра не, упит но је ко ли ко је он 
за пра во на сто јао да сле ди уз о ре, а ко ли ко да њи хо вим сло
бод ним ин тер пре та ци ја ма гра ди сво ју ви зи ју ар хи тек ту ре, 
сво ју ху ма ни стич ку уто пи ју.32 

С оп се гом им пли ка ци ја и зна че ња ко ја су би ла има нент на 
све ту иде ја ре не сан сног ху ма ни зма у Ма р ти ни је вој гра ди
тељ ској ми сли, на ме ће се основ но пи та ње о при ро ди ху ма
ни за ци је ар хи тек тон ског ства ра ла штва и ње го вих етич ких 
ис хо ди шта. Про бле ма ти за ци јом етич ког у под руч ју при ро де 
чо ве ка утвр ђен је ам би ва лен тан зна чењ ски оквир ху ма ни зма 
и ви тру ви јан ске тра ди ци је, као не по сред ног узо ра ње го ве 
те о ри је ар хи тек ту ре. У том сме ру, био је од ре ђен од нос из
ме ђу ар хи тек тон ског ства ра ла штва и ка рак тер них свој ста ва 
ху ма ни стич ке тра ди ци је. Мо ра ли за тор ска но та под сти че ху
ма ни за ци ју гра ди тељ ства и от кри ва прав це ње го вог ре а ли
зо ва ња у са мо стал ном ства ра ла штву. Ар ти ку ли са не су ма
ни фе ста ци је чо ве ка и чо веч но сти, ње го вог са мо разумевања 

30 Lo wic, The Me a ning, p. 362.
31 По је ди ни ау то ри са гла сни су у ста но ви шту да Мар ти ни ни је био ду бље 

упу ћен у Ви тру ви је ву те о ри ју ар хи тек ту ре. О то ме видети: Mil lon H. 
(1958) The Ar chi tec tu ral The ory of Fran ce sco di Gi or gio, Art Bul le tin XL, 
p. 257261; Ei sler, J. (1972) Re marks of Sa me Aspects of Fran ce sco di Gi
or gi o’s Trat ta to, Ac ta hi sto ri ae atri um aca de mi ae sci en ti a rum hun ga ri cae 
XVII, pp. 193231; Betts, R. J. (1977) On The Chro no logy of Fran ce sco di 
Gi or gi o’s Tre a ti ses: New Evi den ce from an Un pu blis hed Ma nu script, JSAH 
XXXVI, pp. 314; Lo wic, The Me a ning, p. 360.

32 Mar ti ni, Trat ta to di ar chi tet tu ra, p. 3.
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и ар хи тек ту ре као но си о ца ових мо ра ли за тор ских те ма. Оне 
има ју тен ден ци ју да про ши ре по ље им пли ка ци ја и зна че
ња, чи ме је ис так ну та ори ги нал ност и зна чај Мар ти ни је вих 
трак та та и њи хо ва уте ме ље ност на ви тру ви јан ској тра ди ци
ји.

У фор мал ном сми слу, ху ма ни стич ки иде ал ле по те чо ве ка, 
укљу чио је ње го ву те ле сност у струк тур не и функ ци о нал
не аспек те гра ди тељ ства, као про пор циј ски код, али и као 
ши ру иде ју ху ма ни за ци је ар хи тек ту ре. Из ве сни сми сао про
на ђен је и у те о ло шким ту ма че њи ма по ко ји ма је чо век тво
ре ви на Бо га, ство рен по ли ку Бо га, и са мим тим са вр шен. У 
том по гле ду, ре не сан сни ху ма ни зам прет по ста вља ,,до сто
јан ство чо ве ка” али и ,,це ло ви тог чо ве ка” са чи ње ног од те ла 
и ду ше. Та ко се те ле сно од ре ђу је као бо жан ско, а то ме је 
прет по ста вље на и но ва ин тер пре та ци ја при ро де, на ста ла на 
ре ла ци ји Бог – при ро да, као осло ба ђа ње људ ске при ро де.33  

У хри шћан ском кон тек сту, из ла зи се са иде јом о је дин ству 
људ ског ро да и иде а лу дру штве не хар мо ни је. Чо век је и те
ле сан и ду хо ван у сво јој con di tio hu ma na, у свом од ре ђе њу, 
где се по ла же на слич но сти и па ра ле ле из ме ђу све та и чо ве
ка. Пред ност се да је чо ве ку, али се укуп ност ње го вог би ћа 
ипак про јек ту је у нео д ре ђе но сти ли ка, што ће ре ћи да чо век 
ни је ни не бе ско ни зе маљ ско би ће, али је би ће са вла сти тим 
sue sen ti men ta, са здан у сво јој сло бо ди, тво рац свог вла сти
тог све та.34 Ху ма ни за ци ја гра ди тељ ских мо де ла од ра жа ва
ла је и ши ре пер спек ти ве Цр кве као хри шћан ске за јед ни це, 
ко ја је би ла за ми шље на као Cor pus Chri sti mysti cum у ко ме 
је вре мен ски аспект све ви ше до би јао на зна ча ју.35 Оту да је 
иде ја Цр кве као вре мен ске ин сти ту ци је по сте пе но уве де на 
у дру штве носо ци јал ни ми ље, отво ре ном по ли ти за ци јом ху
ма ни стич ких ре фе рен ци. Ове тен ден ци је на за ма ху по себ но 
до би ја ју у рас пра ви Ни ко ле из Ку зе (Nic ho las Cu sa nus) ко
ји раз ли ку је вер ске и се ку лар не ау то ри те те уну тар др жа ве 
као по ли тич ке тво ре ви не. По ду ши и те лу све ште ни ци су 
упо ре ђе ни с еле мен ти ма цр кве не хи је рар хи је.36 Апо ло ге ти 
ху ма ни стич ких док три на сме ло су при бли жи ли про пор ци је 
те ла и цр кве не хи је рар хи је, по чев ши од Па пе као гла ве, па 
до кле ра као сто па ла. На сли чан на чин, ху ма ни за ци ја те ла је 
би ла уве де на у до мен ци вил них пи та ња, ко ја су ор га ни зам 
до во ди ла у ве зу са ца рем, у сим би о зи ду хов ног и те ле сног 

33 Ba nićPaj nić, Pro blem »Hu ma ni zma« hu ma ni zma, str. 12.
34 Исто, стр. 18.
35 Lo wic, The Me a ning, p. 363.
36 Wa ta na be, M. (1963) The Po li ti cal Ide as of Nic ho las of Cu sa with Spe cial 

Re fe ren ce to his De Con cor dan tia Cat ho li ca, Ge ne va: Li bra i rie Droz, p. 180.
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вођ ства. Ин сти ту ци о нал ни од но си ко ји су те о ре ти зо ва ни на 
овај на чин, че сто су би ли из ра же ни ху ма ни стич ким ре ла ци
ја ма ко је су би ле ус по ста вље не из ме ђу Цр кве и Др жа ве.37 
(Слика 3)

Слика 3 Франческо ди Ђорђо Мартини, Пример антропоморфне 
пропорционалности у подужном плану храма по висини људског 

тела; Извор илустрације: Pari, R. (2015) Ars et Ingenium: The 
Embodiment of Imagination in Francesco di Giorgio Martini’s 

Drawing, Abingdon: Routledge.
Мар ти ни је ви трак та ти о ар хи тек ту ри, у ши рем од ре ђе њу 
ис та кли су по тре бу да се ху ма ни зам и на чи ни ње го вог ре
а ли зо ва ња до ве ду у ве зу са чо ве ком. У фо ку су ње го вих ху
ма ни стич ких пре и спи ти ва ња, ни је би ло јед но знач но пи та ње 
о чо ве ку и ар хи тек ту ри, већ сва она пи та ња ко ја за ла зе у 
су шти ну ње го вог по сто ја ња и де ла, ње го ве исто ри је, умет
но сти и кул ту ре. То је под ста кло и по кре ну ло ху ма ни стич ку 
ре ви та ли за ци ју ду ха, ко ја је би ла има нент на чо ве ку. Упра
во у сво јој ду хов но сти, чо век је про на шао на чин да те ле
сно уз не се до бо жан ског, и да то из ра зи сво јом умет но шћу, 
у ко јој је пра вац ху ма ни за ци је те ла во дио кроз осло ба ђа ње 
људ ске при ро де.38 Та ко је ху ма ни стич ка ми сао до би ла сво је 
мо рал но упо ри ште у об ли ко ва њу чо ве ка пре ма иде а лу ко ји 
је био са др жан ка ко у осе ћа ју чо веч но сти, та ко и људ ског 
ро да, што је би ло бли ско пред ста ви о ан тич ком уни вер зал
ном чо ве ку, обра зо ва ном чо ве ку, ко га и Мар ти ни у сво јим 
трак та ти ма ви ди као твр ђа ву бу дућ но сти.39

У осви ту ре не сан сног до ба, јед на те ма, за бо ра вље на и 
по ти сну та у дав ној ан тич кој про шло сти, би ла је по но во 
откривена. Ова те ма био је чо век и ње го ва ху ма ни за ци ја у 

37 Ar cham ba ult, P. (1967) The Ana logy of the Body in Re na is san ce Po li ti cal 
Li te ra tu re, Bi bli othèque d’ Hu ma ni sme et Re na is san se XXIX, рp. 2153.

38 Ba nićPaj nić, Pro blem »Hu ma ni zma« hu ma ni zma, str. 12.
39 Mar ti ni, Trat ta to di ar chi tet tu ra, p. 3.
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ре не сан сној ар хи тек ту ри. Дог ма ти за ци ја сред њо ве ков ног 
ду хов ног про сто ра, ис кро ји ла је ци ви ли за ци ју по ме ри др
жав них и цр кве них ау то ри те та у ко јој је ин ди ви ду ал ни раз
вој чо ве ка био пот пу но за по ста вљен. По нов но от кри ва ње 
чо ве ка во ди ло је пре и спи ти ва њу ње го ве уло ге у кул тур ном 
по рет ку ре не сан сног све та. Сто га је у Мар ти ни је вом те о риј
ском ра ду про ве ја ва ла ми сао на дах ну та ан тич ким ми сли о
ци ма, од Пла то на и Ари сто те ла до Ци це ро на и Ви тру ви ја. 
Јед на ко ва жно ме сто има ли су и ње го ви са вре ме ни ци Ле о
нар до, Бру не ле ски и Ал бер ти. На овим узо ри ма, Фран че ско 
ди Ђор ђо по ступ но је об ли ко вао сво ју ми сао и пре то чио је у 
два трак та та о ар хи тек ту ри. У њи ма је ар хи тек ту ра схва ће
на као ди сци пли на ко ја је от кри ве на у про шло сти, усме ре на 
по тре ба ма и ду хом сво га до ба и отво ре на за бу дућ ност. Би ла 
је то ар хи тек ту ра за сно ва на ка ко по ме ри, та ко и за по тре
бе чо ве ка. Из одр жи вог схва та ња са др жи не ар хи тек ту ре, за
кљу че но је да ње на фор ма по ка зу је ло ги чан и спе ци фи чан 
од нос иде ја ко је су би ле ус по ста вље не уну тар ху ма ни зма и 
чо ве ка као ње гове сре ди шње те ме.
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THE HUMANISTIC ASPECTS OF ARCHITECTURE IN 
THE TREATISES OF FRANCESCO DI GIORGIO MARTINI

Abstract

The treatises on architecture by Francesco di Giorgio Martini occupy 
an important place in the Renaissance thought and they place him 
deservingly among the most important artists, architects and theorists of 
his time. They reflected the need to render both humanism and the ways 
of its realization as accurately measured processes, while architecture 
itself was interpreted from functional, social and artistic points of view. 
The important questions of humanism in architecture, the relations 
between the anatomy of a city, its structures and the man were the focal 
points of Martini’s architectural theory. They were deeply woven into 
the physiognomy of the Renaissance humanism and into architecture as 
an autonomous creative discipline. Thus, the thoughts about the nature 
of Man and about the role of architecture in the world of Renaissance, 
were actualized in his treatises: the world that was to be measured 
according to Man. It launched the humanistic revitalization of spirit 
imminent to Man, who in his very spirituality found a way to elevate 
the corporeal to the godly, and to express it in art and architecture. 
Martini’s architectural principles understood the humanist ideal of the 
beauty of Man, which introduced his corporeality into the structural 
and functional aspects of architecture, in proportionality of design, 
as well as in the wider idea of humanization of architecture, which 
formulated humanism after the image of a dignified man. Conscious 
of social circumstances, in his architectural thought he set the path 
for the development of urban landscape. With humanization of social 
space, he has laid the basic principles of the socially sensible urbanistic 
and architectural practices. These ideas demonstrated a tendency to 
widen the field of implications and meanings. Thus, it may rightly be 
concluded that Martini’s treatises on architecture have deepened the 
Renaissance architectural thought, whose universality and specificity 
were confirmed by the relationship between creativity and the character 

of the humanistic tradition.
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