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Америчком инс:rитуту архите1<ата (А. I. А.), а у заједници са
,,Producem Council Inc." тј. са претставницима гра ђеnю-юске' инду
стрије, посебан истраживачки завод, коме је стављено у искључиви
задатак проучавање грађевинског модула и његова постерена при- мена. Паралелно са радом. овог завода· креhу се тежње "Modular
Service A�sociation" у смислу даље разрq.де Bemis-oвoг система.
У избору величине грађевинског модула, Ernst Neufert, у
његовој значајној књизи "Bauordnungslehre" заступа, ·насупрот
Bemis-y, друкчије 1:1 убедљивије гледиште. Neufert предлаже
увођење.., тзв. октаметарског система у грађевинарство који за
снива на пqд·�ли метра на 8 уместо 10 једнаких делова ) усвајајуhи
�ритоl\1 1,25 м и 2,50 м као грађевинске јединачне мере. Грађе
�ински модул, по Neufeгt.:.y, следује из деци!\lалне .поделе :мање
125 cm.
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поред Bem±s-oвor модула, примењују се,. у великој мери, једи
начне вредности
2' == 61 см, .4' == 121,9 см и 10" == 25,4 см, што са
..
довољноl\1 тачношhу, преведено на Neufert-oв грађевински модул,
одговара вредностима 5М', lOM" и 2М'.
. . По докуl\lентованиl\1 излагањима Neufert-a, основаност за
усвајање напред поменутих · грађевинских �јединачних !\!ера и од
говарајућег r-рађевинског !\юдула, произилази, по речима cal\юr
писца:
( 1) из l\lатематич1<их саз_ нања;
(2) из њихове уске повезаности с·а нор!\IНИ!\1 1 бројеви�ш;
(3) из ' дефиниције човека као l\1epe свега на грађевини (ме
рило: човек);
(4) из историског испитивања главних систе!\lа l\Iepa у про
·шлости и то нарочитим обзиром на доба античке кла
сике, и најзад
( 5) из супротног опита независних америчких изнал ·ажења.
Neufert-·oви предлози и докази су заиста сугести в· ни. Мене
. лично, у првоме реду, интересовало је, у погледу грађеnинског
. ·модула од 12,5 см, његова примена у самоl\1 пројектовању тј. сми
шљено оперисање са мерама у октаметарском систему и њихово
укопчавање у пропорциске системе који сле_ дују из простих гео
метриских потеза по правилу о гномону, као и оних потеза који
се заснивају-на три основна.пр�вилна полигона_- на шестоуглу,
осмоуглу и петоуглу. - тј. који!\rа је дефинисано пропорциони
сање путем тзв. трианrу_латуре, квадратуре и златног пресека.
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Приликом решавања основа служићсыо се по!\юћноl\1 подлогом у
виду квадратне l\lpeжe тј. l\lОдуларном 1\1режо!\1, са еле!\lентом у
дужини осног размака или, када је овај ·подељен на више једнаких
делова, у дужини једног таквог дела. Али сматра!\1 да треба под
вуhи чињеницу да he дужина елемента у Ј\tрежи - уколико се
буде усв�јио грађевински· !\юдул од 12,5 Cl\l - морати бити изра167
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жена дужином грађевинске јединачне мере од 1,25 :м или више
струком дужином rрађеnинсl(ОГ модула n х 12,5 (n = цео број).
Потподе.тiа грађевинског модула биhе, када се за то буде указала
потреба, ИСI(ЉУЧИВО децимална (грађеВИНСКИ субмоду� . 1,25 cm).
*
До-rакао сам се пробл�Ј\ЈаТИI(е која интересује с�аког про
ектан
, ј
i'а. У супротностима које постоје између пројектантских
метода у прошлости и оних к оје нам се даНlас намеhу, можемо
закљу�ити:
(а) да се занемарено познавање науl(е о пропорцијама у
архитектури мора, обновити и да њен значај треба упоредити са
значаје�1 који има наука о хармонији у музици;
(б) _да КОЈ\Шозициски поступак треба дисциплиновати у
правцу . смишљеније примене научних метода;
(в) да неће бити потребног јединства у нашој· архитектон
с1<ој делатн�сти без утврђеног и, консекветно спроведеног грађе
винског модула у целокупној нашој грађевинс1�ој индуст�ији.
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