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ДАНИ НАСЛЕЂА У НИШУ Heritage Days in Niš

Слика 1. Барутана бр.4 у Нишкој тврђави,
фотографија: Александар Ћирић, 2017.

“ДАНИ НАСЛЕЂА У НИШУ“
24.3. - 25.3.2017.
Ђорђе Стошић
“HERITAGE DAYS IN NIŠ”
24.3. - 25.3.2017.
Đorđe Stošić
Abstract: Institute for Cultural Heritage Preservation Niš and the Architect Aleksandar Radović Foundation organized a conference titled “Heritage Days in Niš” on March 24 and 25, 2017, bringing together a large number of
experts from the country and abroad to present the most significant achievements, publications, exhibitions and
projects from the past year. The final event was the first award inaguration, which is named after the architect
Aleksandar Radović.
Key words: Institute, preservation, Niš, conference, Foundation, award
Апстракт: Завод за заштиту споменика културе Ниш и Фондација Архитекта Александар Радовић
организовали су стручни скуп под називом “Дани наслеђа у Нишу” 24. и 25. марта 2017. године, који
је окупио велики број стручњака из земље и иностранства и представио најзначајнија достигнућа,
публикације, изложбе и пројекте из протекле године. Завршни догађај била је додела првог признања
које носи име архитекте Александра Радовића.
Кључне речи: Завод, заштита, Ниш, скуп, Фондација, признање

УВОД
Завод за заштиту споменика културе Ниш и
Фондација Архитекта Александар Радовић,
организовали су “Дане наслеђа у Нишу”, 24. и 25.
марта 2017. године. Скуп је окупио историчаре,
кустосе, архитекте, представнике музеја и архива из
целе Србије, као и из Хрватске, Босне и Херцеговине
и Бугарске. Ова манифестација организована је са
циљем да стручњаци из Србије и региона размене
искуства и да допринесе подизању свести о значају
заштите културних добара. Скуп је обухватио
промоције највреднијих остварења (публикације,
изложбе) и реализованих пројеката из земље
и региона. Поред музеја и завода из Србије, на
скупу су учествовали представници Републичког
завода за заштиту културног и природног наслеђа
Републике Српске, Хрватског конзерваторског
завода, Хрватске академије наука и уметности, али

и Амбасаде САД у Србији, Фондације Балканско
наслеђе из Бугарске и многи други.

ПРВИ ДАН СКУПА
Скуп је отворен у Барутани бр. 4 у Нишкој тврђави,
сесијом са симболичним називом “Наше наслеђе”,
на којој су представљена достигнућа у очувању
наслеђа у Србији.
Прва је у програму била промоција књиге „Топличка
епископија“ аутора мр Радоја Костића. Радоје
Костић и уредник Јулка Кузмановић Цветковић из
Музеја Топлице из Прокупља, говорили су о овој
књизи као резултату својеврсног истраживања
о најстаријој српској црквеној историји, коју је
пратила изложба „Прва велика обнова манастира
Св.Николе у Куршумлији“, аутора Елене Васић
Петровић.
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Слика 2. Елена Васић Петровић и Јулка Кузмановић
Цветковић, фотографија: А.Ћирић, 2017.

Слика 3. Изложба “Прва велика обнова манастира
Св.Никола у Куршумлији”, фотографија: А.Ћирић, 2017.

Слика 4. Изложба “Сима Жикић-хроничар свога
времена”, фотографија: А.Ћирић, 2017.

Слика 5. Мр Радоје Костић говори о књизи “Топличка
епископија”, фотографија: А.Ћирић, 2017.

Слика 6. Гордана Гаврић говори о књизи “Краљево-један
српски топос”, фотографија: А.Ћирић, 2017.

Слика 7. Публика у Барутани бр.4 у Нишкој тврђави,
фотографија: А.Ћирић, 2017.

Слика 8. Дејан Ристић о књизи “Кућа несагоривих речи”,
фотографија: А.Ћирић, 2017.

Слика 9. Дејан Ристић о књизи “Кућа несагоривих речи”,
фотографија: А.Ћирић, 2017.

„Ми смо направили корак испред и поносни смо на све
што смо урадили, почели смо причу о Немањићима
и о Топличкој епископији, коју је основао Сава
Немањић. Књига је црквена и световна историја
Србије. Топличка епископија била је прва српска
епископија и једна од осам првооснованих у Србији,
и ово је прва књига која говори о томе“ истакла
је уредник књиге, археолог Јулка Кузмановић
Цветковић.
Краљево и околина су представљени монографијом
„Краљево – један српски топос“, Гордане Гаврић
из Завода за заштиту споменика културе Краљево.
Намера аутора била је и да покаже да културна
баштина не треба да буде камен спотицања
у развоју локалне средине или државе као
целине, већ да се културно наслеђе покаже као
ресурс достојан поштовања, који отвара широке
потенцијале за развој културног туризма.
Сима Жикић, књижевни свештеник, вероучитељ,
сликар и учитељ цртања из Књажевца, представљен
је кроз изложбу „Сима Жикић – хроничар свог
времена“ аутора Милене Милошевић Мицић из
Завичајног музеја Књажевца. У Барутани бр.4 је
приказана значајна и богата уметничка заоставшина
Симе Жикића, а изложбу је пратио и документарни
филм истог назива. Уметничка заоставштина
проте Симе Жикића представља изузетан
пример завичајне баштине и прилог у процесу
расветљавања историјских и културних процеса у
Тимочкој крајини крајем XIX и почетком XX века.
Она је комплексан део баштине чија се вредност
огледа у разноврсности сачуване грађе, дужини
настајања, у њеним уметничким и литерарним
квалитетима, али и у “количини садржаја сећања”
и мноштву фактографских података о људима и
времену у којем је стварана.
На другој сесији под називом „Очување и трајање“,
одржаној у обновљеној згради „Официрског
дома“ у Нишу (непокретно културно добро од
великог значаја за републику Србију), приказан је
документарни филм „Сећања из пепела“, редитеља
Марка Савића, настао према рукопису књиге
историчара и некадашњег управника националне
библиотеке Дејана Ристића, под насловом „Кућа
несагоривих речи: Народна библиотека Србије
1838–1941“. Књигу је представио сам аутор, при
чему је посебну пажњу посветио делимичном
страдању националног фонда у Првом, као и
његовом потпуном уништењу током Другог
светског рата.

ДРУГИ ДАН СКУПА
Други дан скупа 25. марта 2017. године, почео
је промоцијом другог броја Гласника Завода
за заштиту споменика културе Ниш – „Стубови
баштине“, у оквиру сесије бр.3, а о којем је
говорила др Гордана Јеремић са Археолошког
института у Београду. Потом су се представили и
гости из Хрватске, а др Тајана Плеше, в.д.директор,
је приказала импресивне публикације из своје
институције, Хрватског рестаураторског завода из
Загреба.
Четврту сесију, “Тврђаве у фокусу”, отворио
је градоначелник Града Ниша, господин Дарко
Булатовић. Говорило се не само о Нишкој тврђави,
већ и о утврђењима у Пиротуи Кладову, као
и о Београдској и Петроварадинској трвђави.
Предавачи су представили проблеме са којима
се сусрећу у раду на заштити и очувању ове врсте
непокретних културних добара и резултате рада
на њима.
Др Тајана Плеше је кроз своје предавање
показала моделе за управљање средњовековним
градовима и утврђењима, развијеним у Хрватском
рестаураторском заводу, који представљају
изузетан пример холистичког приступа наслеђу.
Затим су презентовани резултати дугогодишњег
рада на уређењу Пиротске тврђаве, као пример
добре праксе у очувању културне баштине. Овај
пројекат презентовала је архитекта Александра
Манић из Јавног предузећа за планирање и
изградњу града Пирота, а сесији је присуствовао
је и директор овог предузећа Бранислав Костић.
Архитекта Сима Гушић је говорио о планској
и пројектној документацији за ревитализацију
тврђаве Фетислам у Кладову, а излагање Невенке
Новаковић из Завода за заштиту споменика
културе града Београда бавило се комплексном
проблематиком очувања Београдске тврђаве и
изазовима у савременом окружењу. Последње,
двојно предавање дало је упоредни приказ реалног
стања у којем се налазе, али и начине приступа у
заштити Петроварадинске и Нишке тврђаве, а које
су представиле Катарина Максимов и Елена Васић
Петровић.
Последња сесија је била посвећена „Пријатељима
наслеђа“ - организацијама које помажу његово
очување и разумевање и важним пројектима на
којима се ради у сврху истог. Др Љерка Дулибић из
Хрватске академије наука и уметности, говорила
је о истраживачком пројекту “TransCultAA”, који
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је први покушај да се истраже путање кретања
уметничких дела на простору Алпе-Адриа региона,
током XX века. Аташе за културу Амбасаде САД у
Србији, Ерика Кин представила је „Ambassadors
Fund for Cultural Preservation, Serbia“ и пројекте

који су до сада подржани код нас, док је Иван
Василев, дао преглед рада невладине организације
„Балканско наслеђе“ из Софије, у периоду од
2008 до 2016. године. Александар Вучур и Крстан
Лакетић говорили су о процесу изградње заштитних
конструкција приказујући примере из праксе, а
Дино Бергинц је приказао спровођење радова
на очувању градитељског наслеђа уз примену
такозваних „кречних система“ за обнову објеката.

ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА

Слика 10. Др Гордана Јеремић представља “Стубове
баштине бр.2”, фотографија: А.Ћирић, 2017.

Слика 11. Др Тајана Плеше представља публикације Хрватског
рестаураторског завода,
фотографија: А.Ћирић, 2017.
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Слика 12. Катарина Максимов и Елена Васић Петровић,
фотографија: А.Ћирић, 2017.

Завршни догађај у оквиру “Дана наслеђа” била
је церемонија доделе признања “Архитекта
Александар Радовић”, установљеног да подстиче
и промовише рад младих стручњака у области
заштите
наслеђа.
Асистенту
Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу, Мирку
Станимировићу из Пирота уручена је награда која
носи име чувеног нишког архитекте и конзерватора.
У име комисије која је доделила признање говорио
је професор др Славиша Перић са Археолошког
института у Београду, који је казао да се из
приложених Станимировићевих радова види да је
реч о “младој, амбициозној и свестраној особи”.
“Комисија је истакла да он заслужује да понесе
признање које носи име једног од најплодоноснијих
конзерватора и архитеката Србије свих времена,
Александра Радовића“ – додао је Перић.
На свечаности која је уприличена у вечерњим
сатима, архитекти из Пирота признање је уручила
ћерка чувеног нишког архитекте, госпођа Љиљана
Дир.
Идејни творац Фондације, која додељује ово
признање је в.д.директорка Завода за заштиту
споменика културе у Нишу Елена Васић Петровић.
„Посао око организације није био лак, али је
задовољство сада заиста велико. Окупили смо
представнике институција и установа из целог
региона, које се баве археологијом и историјом,
културом и наслеђем, и ово је први овакав
међународни скуп у Србији. Надам се да ће постати
традиционалан, и значи нам пуно због размене
искустава и због заједничког презентовања у
Европи“, нагласила је на крају Васићева.
Све презентације биле су отворене за јавност, а
први стручни скуп под називом “Дани наслеђа
у Нишу“ остаће запамћен по разноврсности и
квалитету програма, одличној посећености, доброј
организацији и атмосфери, као и лепој поруци коју
је ова средина упутила у правцу решености да
сачува и негује своје наслеђе, које истовремено
припада и европском наслеђу.

Слика 13. Архитекта Александра Манић,
фотографија: А.Ћирић, 2017.

Слика 17. Др Љерка Дулибић,
фотографија: А.Ћирић, 2017.

Слика 14. Архитекта Сима Гушић,
фотографија: А.Ћирић, 2017.

Слика 18. Ерика Кин,
фотографија: А.Ћирић, 2017.

Слика 15. Архитекта Невенка Новаковић,
фотографија: А.Ћирић, 2017.

Слика 19. Иван Василев,
фотографија: А.Ћирић, 2017.

Слика 16. Александар Вучур (“Archtech inženjering “Beograd)
и Крстан Лакетић (“Пирамида” Сремска Митровица),
фотографија: А.Ћирић, 2017.

Слика 20. Дино Бергинц (“Rofix Srbija“ Popovac),
фотографија: А.Ћирић, 2017.
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Слика 21. Архитекта Мирко Станимировић,
добитник признања “Архитекта Александар Радовић”,
фотографија: Александар Ћирић, 2017.
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***
Мирко Д. Станимировић, рођен је 22.12.1977. у
Београду, а основну школу и гимназију завршио
је у Пироту, дипломирао је (2005) на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу на смеру
Архитектура. Завршио је Académie des Beaux-Arts
Sainte Radegonde (2010) у Туру (Tours, France)
у класи проф. др Јована Зеца. Асистент је на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу,
на катедри Зграде за становање (2012). Значајнија
искуства у струци стекао као сарадник по уговору
у атељеу Миленије и проф. Дарка Марушића, у
Институту за архитектуру и урбанизам Србије
(ИАУС). Докторирао је (2017) на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу (тема докторске
дисертације: Архитектура српског православног
храма – утицаји и развој у првим деценијaма XXI
века. Члан је Центра за Црквене студије (2009),
Друштва архитеката Ниша (2009), Фото клуба Фокус
(2011), Српско-руског пријатељства Наисус (2011),
Нове арт сцене (2014), Међународног центра за
православне студије (2014) и Центра за византијскословенске студије Универзитета у Нишу (2015).
Имао је 10 самосталних и више од 60 колективних
изложби у земљи и иностранству (сликарство,
дизајн, примењена уметност, архитектура).
***

Слика 22. Заједнички састанак Управног и Надзорног одбора
Фондације Архитекта Александар Радовић са добитником
признања, фотографија: А.Ћирић, 2017.

Слика 23. Заједнички састанак Управног и Надзорног одбора
Фондације Архитекта Александар Радовић са добитником
признања, фотографија: А.Ћирић, 2017.

Слика 24. Проф др Славиша Перић председник комисије за
доделу признања,
фотографија: А.Ћирић, 2017.

Слика 25. Љиљана Дир на додели признања,
фотографија: А.Ћирић, 2017.

11

АЛЕКСАНДАР РАДОВИЋ О ХРАМОВИМА
Мирко Станимировић
ALEKSANDAR RADOVIĆ ON TEMPLES
Mirko Stanimirović
Abstract: This paper presents an interview with the architect Aleksandar Radović, recorded as a part of the project Temples on Temples in the library St. Bishop Nikolaj at the Centre for Church Studies in Niš, on October 13,
2012. The aim of the project is to draw attention to what lies at the heart of construction and project design of
a Serbian Orthodox church by discussing the construction rules, preserving cultural and spiritual heritage, and
analysing the architectural accomplishments of contemporary sacral architecture in Serbia. Presentation of the
church projects and of the works realized at the beginning of the 21st century provides record of the state of
latter-day Serbian Orthodox architecture. The variety of methods used in church construction, different sources
of inspiration, and burden that accompanies each project design process, would help to improve methodology
regarding architectural project design of churches.
Key words: Aleksandar Radović, architecture, church, temple, project design
Aпстракт: У овом раду, у форми интервјуа, приказан је разговор са архитектом Александром Радовићем,
који је снимљен 13. октобра 2012. године у оквиру пројекта „Храмови о храмовима” у простору Центра
за црквене студије у Нишу, у библиотеци „Свети владика Николај”. Намера пројекта је скретање пажње
на суштину грађења и пројектовања српског православног храма, кроз дискусију о правилима грађења,
очувању културног и духовног наслеђа и анализу архитектонских достигнућа савремене српске сакралне
архитектуре. Презентацијом реализација и пројеката храмова, насталих на почетку XXI века, документује
се стање новије српске православне архитектуре. Сагледани различити начини грађења храма, извори
надахнућа, али и терет при пројектовању, послужили би унапређењу методологије архитектонског
пројектовања храмова.
Кључне речи: Александар Радовић, архитектура, црква, храм, пројектовање

ИНТЕРВЈУ
МС: Поштовани господине Радовићу, захваљујем
Вам се што сте се одазвали мом позиву да
разговарамо о пројектовању српских православних
храмова. Као што сам Вам писао, према циљу
мог пројекта, који документује стање српске
православне архитектуре, волео бих са Вама, на
примеру Вашег објекта, да анализирамо однос
између наручилаца и пројектанта. Посебно ме
интересује тема спасења у складу са радом на неком
храму, питање канона, питање симбола и на крају
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препоруке архитектима за будуће пројектовање
храмова. Покушавам да помирим две стране,
између богослова и архитеката, ради унапређења
процеса пројектовања српских православних
храмова. Надам се да би ово истраживање некоме
било корисно и мислим да је веома потребно да
се одазове и неко из круга свештенства, ради
обликовања теолошког програма храма. Овај
слободан разговор је планиран да траје око 15
минута, мада можемо касније да га допунимо у

писаној форми и да се договарамо шта би од овог
снимљеног материјала могло да се презентује на
изложбама у иностранству и у Србији, као што
сам планирао.
АР: Доста сте Ви опширан, озбиљан и обиман
задатак себи дали. Изградити методологију данас
за пројектовање, у тако деликатној области, нисам
сигуран да ће моћи тако брзо да се оствари. С
обзиром на многе факторе, није било деценијама
ни пројектовања те врсте, да не кажем колико је
ту мањкавости у општој едукацији и у едукацији
архитеката, а посебно у њиховом познавању
сакралне архитектуре и њених карактеристика. Није
све једно радити било који функционални објекат,
од фабрике до позоришне дворане и радити храм.
Много тога што се у архитектури ради има врло
једноставне захтеве. Пођимо од најједноставније
– фабрика, зна се: имате технолошку схему и
Ваш задатак је да ту технологију затворите у
објекат, обезбедите нормално функционисање
те технолошке схеме и завршили сте све. Мањевише се ту нешто може око екстеријера и око
обликовања. Нама су најближи театри. Нећу рећи

да је храм позорница, али на неки начин постоји
нешто што се догађа ту, што је праћено од бројних
присутних, од верника који су у храму, као што се
на сцени догађа нешто што прати публика која седи
у театру, али опет није то то. Није баш све једно.
Но, то је ипак широка тема, да не елаборирамо о
тако широкој теми јер имамо само 15 минута.
МС: Који је ток стварања Вашег пројекта српског
православног храма?
АР: Имам један једини изведен пројекат храма.
То је црква у Хиландарском метоху Светог Саве
на Делијском вису у Нишу. Наручилац пројекта је
баш манастир Хиландар. То је врло једноставна
ситуација. Тада је игуман манастира Хиландар
био старац Никанор, светогорски и аустралијсконовозеландски, који је био најзаслужнији за обнову
овог метоха и он је врло одређено рекао: „Молим
Вас, хоћу да имам Хиландар у малом. То да
направим и умирем.” Чак је говорио и да би хтео да
се ту сахрани. Имао сам консултације наравно и са
нашим експертима и на Хиландару, и договорили
смо се да то буде тô. Он је заиста тада био у једној
великој мисији да обнови нешто што је пола века

Слика 1. Александар Радовић,
фотографија: Душан Жутинић
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било заборављено у Нишу и онда је требало да то
буде његова прва преокупација и да му испуним
очекивања.
МС: Интересује ме све оно што већину архитеката
мучи, а то су канони и симбол куполе. Да ли је
могуће доћи до неке нове форме или на другачији
начин применити неке од традиционалних модела
храмова?
АР: То зависи од много чега. У једном питању
спомињете најомиљенији сакрални објекат, и ја
сам издвојио три: Грачаницу, Манасију и цркву у
Роншану, која нема куполу…
МС: Која је оцењена као објекат са неуспешним
теолошким програмом…
АР: Да, али је једино дело у савременој архитектури
које је успело да досегне нешто што мислим да је
у храму приоритетно. То је једно осећање да се ту
посвећујете нечем другом, за разлику од оног света
из којег сте дошли. Имате многе наше храмове,
поготову међу новим храмовима, где малтене кад
уђете унутра немате то осећање да сте променили
амбијент, да сте дошли да се посветите Богу. Ушли
сте кроз нека стаклена врата, без рама, без оквира,
па онда сте ушли у супермаркет и да не илуструјем
сад то другим примерима… Мислим да је та црква,
иако нема куполу, постигла нешто у стварању тог
унутрашњег амбијента за остваривање оне мисије
коју храм има. Код нас имате сада, у последње
време, годинама већ, тенденцију да се граде куполе,
али углавном велике куполе великог пречника, које
до тих размера иду да поткуполни простор постаје
интегрални простор целине храма. Наша моравска
архитектура има витке тамбуре, елегантна кубета
и малу куполу на врху, наравно, и то је неки други
простор, кроз који одозго допире нека светлост и
не знам шта све још не, али сигурно то није саставни
део оног огромног простора сале храма у коме се
верници налазе. Дакле, то су те две битне разлике,
и могу да кажем да наша моравска архитектура
није случајно настала. Десило се нешто што је
остало као траг схватања међу нашим ствараоцима
у то доба. Дакле, слободна држава, која је била у
стању да дâ креаторима слободу да створе оно
што они мисле да треба, да створе према свом
осећању и свом некаквом умећу да досегну и они
Бога, као што га досегне верник који је у самом
храму. Дакле та купола нема ону функцију, коју је
имала раније, широка богато сликана купола. То је
сад само Пантократор горе и архијереји у тамбуру.
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У поткуполном простору имате евангелисте, она
четири пандантифа и то је то, ту се читав програм
своди само на то. Оно што се данас дешава,
мислим да данас мало тога представља резултат
дубљег разматрања потребе или сврхе нечега
што је саставни део храма. Најчешће, не говорим
о свим примерима, част неколицини изузетака,
најчешће се ту ради о задовољењу некаквог
схватања форме. Па чак кад се каже „ослањамо се
на традицију” онда је то ослањање манифестовано
на копирање елемената, можда чак и копирање
схеме, концепта, а о детаљима и да не говорим. Још
увек се практикују детаљи, који су практиковани
пре неколико стотина година, мада је друга
технологија, друго је време, други су материјали у
крајњој линији…
МС: Мајстори?
АР: Мајстори - други, па да. Зашто долази до тога?
То је један посебан проблем. Мислим да у извесном
смислу неки конзервативизам у том приступу јесте
последица ставова наручилаца. Најчешће имате
случај да свештеник има слику храма који он треба
да гради и ако то не задовољи он тражи другог.
Тако јесте и вероватно да је тако било раније. Зато
немамо безброј ремек дела, него су она ретка.
Вероватно да ће се из ове ситуације, где имате
мноштво таквих наручилаца и инвеститора, да
кажем у савременом речнику, да ће се из мноштва
таквих случајева издвојити неки који су направили
нешто посебно…
МС: Корак напред?
АР: Корак напред у том смислу да нису робовали
неким
укорењеним
давно
превазиђеним
схватањима, па и “форама” у крајњој линији.
Питање употребе материјала, може се дискутовати
на разне начине. Јесте нова технологија и нови
материјали, нове карактеристике и тако даље, али
ви још увек имате опеку која се користи као што
је коришћена пре две хиљаде година. Не као, али
је печена земља као материјал коришћена толико
дуго да је опстала до данашњих дана. На који
је начин употребити? То је сад питање. Да ли је
употребити онако како је употребљавана онда, у
сасвим другим околностима, или данас, када опека
не мора имати конструктивну улогу, а раније је била
конструктивни елемент. Дебљина зида је тада била
од великог значаја. Корбизије је у Роншану стварао
амбијент користећи велику дебљину зида, иако
није имао потребе да прави онако масиван зид,

али је добио прозор кроз који пролази светлост на
један посебан начин и ствара посебне ситуације …
МС: Амбијенте?
АР: Дакле има много ствари о којима може човек
да размишља кад примењује материјале да би
дошао до неког решења, које личи на нешто у
традицији, а није оно из традиције на онај начин и
није мотивисано таквим захтевима.
МС: Надахнуто традицијом у савременом и
аутентичном рукопису?
АР: Управо то. Сјајно сте дефинисали традицију, коју
треба користити само као ослонац за надахнуће, а
који може бити препознатљив, али не по копираној
форми него по нечем што је некакав стваралачки,
креативни резултат. Навео сам тај пример у
Роншану, мислим да је ту постигнут баш тај ефекат.
МС: Наслеђе се тако и чува, тим ставом да
остаје као надахнуће, а не копирање. Оно што је
направљено у оно време ми поштујемо и чувамо, то
је надам се довољно. Можда ако би се јавиле цркве
или објекти новије форме, која не мора да буде
боља, онда ће средњовековни објекат испливати
као вреднији. Време ће потврдити.
АР: Имате у том разматрању ситуацију да наша
традиција није униформна. Ви имате и ту извесну
генезу. Имате византијске и романске утицаје,
рашку и моравску архитектуру, дакле, не би било
тих достигнућа да није било слободе да се иде
даље. Тако треба и данас.
МС: Шта мислите, после једног века тражења
националног израза, како би могло да дође до
наставка развоја српских православних храмова?
АР: Мислите, код нас - једног века? Бојим се да
немамо један век тражења, имали смо један
прекид, један вакуум после Другог светског рата
на овамо, кад се није градило. Сад имамо један
нагли скок тих инвестиција, тих подухвата и лично
мислим да тек треба чекати да се избалансирају
две ствари, да и сами наручиоци сазру у том
смислу, а то су углавном свештеници, али не само
они, ту су и људи који су добротвори, ктитори,
ту су вам некада и неке друштвене целине. Село
хоће да гради храм или месна заједница и тако
даље. Појављују се разни људи са разним нивоима
познавања ствари и са разним схватањима, дакле
све то треба да се до те мере иживи, да прођемо ту
фазу, да све те појаве протутње једноставно и да се
онда искристалише нешто што ће бити пречишћени
став људи који познају ствари и не настоје да сами

пројектују - мислим на наручиоце. Најгора вам је
ствар да кад онај ко вам наручи пројекат, већ види
пројекат. Онда је он испројектовао, а ви му само
исцртате и готово.
МС: То могу да објасне њиховом визијом, коју
спроводе у дело. Можда су и архитекти криви
што прихватају, односно не упуштају се довољно
у решавање тих, ако могу да кажем, проблема.
АР: Признајем, али мислим да треба време да
се све то доведе у ред. Неће то тако брзо ићи.
Било је питање о конкурсима и мени је то доста
занимљива тема. Учествовао сам на пар конкурса,
што је мање битно, био сам у пар ситуација у
жирију. У једној ситуацији је било двадесетак
и нешто радова, из читаве земље, где је било
доста оних занимљивих. Најпре на конкурсима
можете да осетите ту појаву стремљења ка нечем
новом и нажалост, ту има и оних који тотално
иду назад, ретроградно. Видео сам пројекте
који дођу као конкурсни радови, а представљају
чисте копије нечега нашег средњовековног, али је
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било и пројеката који су потпуно слободни...то је
занимљива тема. Не знам колико та појава може
да допринесе унапређењу односа и схватања,
јер на конкурсима су само пројектанти, нису и
наручиоци. Један је наручилац, рецимо, за цркву
у Крушевцу, а тридесет пројектаната је дало своје
предлоге, своје радове. Кад би били у ситуацији да
такву конкуренцију, пре свега идеја и концепција,
да објављујемо, да то упозна што већи број људи
који наручују пројекте… Када би се црква мало
бавила и тим разматрањима шта је то што нам
долази као свежа идеја, као нов предлог, онда
би се вероватно и међу свештеницима и међу
наручиоцима рашчистило са тим. Не оптужујем
их зато што некада немају баш најшира схватања
и најшире погледе, јер једноставно не баве се они
градњом да би се изградили у том смислу, да би
они сами изградили неки свој став, али помоћ би
била увелико у томе да се упознају са резултатима
конкурса, не само са изабраним радовима, него
уопште са целим корпусом који дође на један
конкурс. Некад су веома занимљиви радови који
нису награђени. Имате у ненаграђеном раду неку
фантастичну идеју, нешто што може потпуно да
буде нови правац, нови пут, а човек је кренуо ту,
дошао до неке степенице и даље није ишао, завела
га нека друга идеја. Дакле, то је доста занимљива
тема. Можда би ту више могли факултети да се
потруде, да дају теме и студентима и дипломцима,
да праве оно што је сада познато као радионице, на
којима би се правиле ситуације где ће све већи број
људи имати то као задатак, уз менторство људи који
су стручњаци у тој области, уз познаваоце који би
могли да их усмеравају, бар да чисте оно што није
добро, да им бар осветљавају прави пут. Дакле, ту
мислим да би улога факултета била доста значајна.
Не знам додуше колико се на факултетима у
области пројектовања у настави помињу храмови,
као специфична тема.
МС: Помињу се код професора Љубише Фолића,
видео сам неке завршне радове студената из
области сакралне архитектуре. Вероватно због
опште ситуације код нас у општем образовању,
а онда и у образовању на архитектонским
факултетима, таква потреба није нашла своје
место у широј настави.
АР: Он је био пројектант, пројектовао је храмове у
своје време, па му је то и блиско. Занимљиво рецимо
у наше време кад смо ми студирали, имали смо
не један предмет из историје архитектуре. Имали

смо историју архитектуре где се највише радило
на сакралној архитектури, проучавали смо, све,
сами знате, од античких храмова преко Византије
до…али се нисмо уопште бавили пројектовањем
храмова. То је невероватно, да смо ми тада
посветили много времена у свом образовању на
проучавању храмова и то је додуше тада и била
једина архитектура која је опстала до данашњих
дана…Ви имате једно питање да ли су храмови као
појава нешто што маркација за уопште проучавање
архитектуре јесте, али је занимљиво да тада ни у
једном предмету није ни један једини задатак био
црква. То је било друго време. Сад не мора бити.
Сад би требало, као што се у области пројектовања
стамбених зграда раде вишеспратне зграде, раде
се индивидуалне зграде, у области јавних објеката,
као што се ради позориште и да се ради храм.
МС: Макар да се стави слобода избора па студенти
нека бирају?
АР: Што кажете бар слобода, кад је у прилици да
бира. Кад се задаје обавезни рад свима, оно што
се некад звало графички рад, то смо морали сви да
радимо. Добијемо сви локацију шестроспратнице у
улици Ристићевој и ми сви радимо шестоспратницу.
Радили смо школу, основну и то је оно што сви раде
у току саме године. Зато не мислим да цркву треба
радити кроз семинарске или дипломске радове,
него као онај свакодневни едукативни процес.
Дакле ту би требало имати и нешто слично. Зашто?
Зато што кад људи ту наиђу на неки проблем,
онда се допринесе да се тај проблем рашчисти и
тада имате као професор групу од 15 студената
и сви на свој начин прилазе теми и онда ћете код
једног указати на једну појаву, код другог на другу,
код трећег на трећу, али ће сви они имати то
искуство пред собом. Мислим да је то можда једна
платформа која може да гарантује да се краћим
путем, за краће време, брже образује једна нова
генерација која ће бити ослобођена могућности да
погреши.
МС: Да ли сте размишљали о некој сарадњи између
људи који раде иконе, фреске, па и са појцима, да
све њихове потребе у једном буду спојене ради
наставка развоја наше сакралне архитектуре? Као
што ми размишљамо о форми и функцији споља
и изнутра, тако и они имају своје неке захтеве.
Можда и они хоће неки савремени израз, што у
музици, то у иконографији. Можда постоје услови
и да се о томе прича? Можда кад би се сви они
сакупили и када би разговарали о томе, можда

би и архитектима било једноставније. Рецимо да
постоји једна база, шта су канони и који су, која
слобода постоји, да ли је има или не, без обзира
на жеље наручиоца…Постоји богатство облика
у нашој сакралној архитектури, па што се из тог
крста не развијају даље и неки експерименти, није
обавезно да буду бољи, али макар да покушају.
Без покушаја тешко да се може доћи до неког
закључка…
АР: Права тема, да Вам кажем. Оно што је најчешће
у пракси, то је да се сликар консултује у вези са
техничким питањима - која врста малтера - да би он
могао да слика. Данас нови сликари, образовани
људи који не раде више оним бојама, раде
савременим бојама, јер за бетон и полиестер треба
употребити боју која је трајна. Имате оне који су и
даље на традиционалним решењима да се ради на
кречном малтеру. Онда узму па раде не „al fresco“, не на сировом малтеру, него раде на сувом,
што је погубна ствар, јер тад боја није стабилна.
Треба превазићи ту ситуацију да се други експерти
укључују само поводом неких спорадичних или
техничких питања. Напротив, сликаре треба
укључити и код разматрања првог концепта храма,

јер могу да предложе одређене потребне веће
површине. Човек који се бави иконографијом и
историчар уметности, сигурно би рекли: „Знате,
оставите слободни зид за Успење, западни зид,
немојте га бушити, да правите отворе јер онда
не можемо да насликамо ништа”. Имате објекте
који су скроз избушени и немате површину где
можете озбиљнију већу композицију да направите.
То ће Вам сваки сликар одмах рећи. Па историчар
уметности који се бави осликавањем храмова,
који то проучава, одмах ће рећи: „Чекајте, у
иконографском садржају морамо имати житија,
празнике и тако даље, немојте да правите такве
перфорације, сметају”. Онда кад је акустика у
питању, није у питању само акустички карактер
храма. Уграђивао сам акустичне елементе и могу
да кажем да је храм на Метоху, који је у формалном
смислу настао као нешто што је диктирано, али у
овом другом погледу даје сасвим добар ефекат.
Сви коментари које сам чуо говоре да је тамо сјајна
акустика. То није велики храм, али нема резонанце,
нема мешања звукова и неких других појава које су
штетне. Имате случај са великим храмовима, где
се појављује хор и питање је како то направити и

Слика 3. Црква Свети Сава у Хиландарском метоху у Нишу,
фотографија: Мирко Станимировић

17

18

да ли то да буде са малом или великом висином,
где је позиција хора, да не говоримо сада о свим
појединостима….Онда кад се ту појави хор,
позадина коју сликате, већ има други статус и не
можете је сликати као што бисте сликали ако нема
галерије, нема хора… Дакле све то је до те мере
испреплетано да је неопходно оно што сте Ви
рекли, да ти људи у неком интердисциплинарном
поступку дођу до чистог решења за дату локацију и
дати програм. Није сваки програм исти.
МС: Чини ми се да данас и сликари и појци имају неки
ред у свом раду, док планирање и изгардња храма у
смислу одговорности потпуно падне на архитекту,
на форму храма. Мислим да постоји проблем у том
делу стваралаштва, баш због прећутне слободе
и неписаних правила. Да ли мислите да форма или
амбијенти који постоје у храму могу да утичу на
одвијање Литургије или пут спасења?
АР: То је питање више за теологе. Лично мислим
да то може да се деси, јер није све једно да
ли је одвијање литургијског тока несметано,
неометано неком неподесном формом. Мислим
на све елементе форме, на облик, али мислим и
на бушење зидова, на велику количину светла, на
угласта ломљења зидних маса и тако даље. Дакле,
по мом неком поимању ствари, човек који је ушао
у храм, ушао је са одређеним циљем, очекивањем
да досегне Бога, како сте лепо написали у једном
тексту. Дакле, њему не треба сметати да оствари
тај свој циљ. Ничим. Због тога не можемо себи
дозволити неки егзибиционизам, који је сам себи
сврха, што иначе није у уметности дозвољено. То не
води ничему, а поготову не у оваквим ситуацијама
кад је то сметња остваривању смисла објекта. Није у
томе да се искаже нека егзибициозност, умешност
или једноставно екстраваганција архитекте. Да не
кажем и то, човек ће направити и храм од стакла…
МС: Зар нису велики храмови баш због тога
резултат идеолошке и друштвене ситуације?
АР: То да, то је посебно питање. Питали сте на једном
месту да ли може сваки пројекат одговарати свакој
локацији. Не може, наравно. Кад кажете велики
храм, то је питање да ли градимо велики храм зато
што имамо мегаломанске амбиције или хоћемо да
покажемо своју величину као ктитор или друштво,
или је велики храм резултат локацијских потреба.
Велика насеобина, велики град…Ниш очигледно
треба да има моћан велики храм који може да
окупи велики број људи у време најважнијих
празника. За сада га још увек немамо. Кад су велика

богослужења имате мноштво света напољу…
По манастирима то мора бити. Манастири имају
храмове који су намењени монаштву, монашкој
заједници. Кад је слава, онда се чак изнесе олтар
испред, али у реду, то је та ситуација.
МС: Мени се баш то свиђа…Шта мислите, да ли
пројектант треба да буде верник, као што је у
иконографији један Андреј Рубљов, јесте био жива
ватра која је страдала за Христоса, па је направио
велики искорак у иконографији уопште? Чак и у
његово време његова представа Свете Тројице је
била на врху уметничке и теолошке идеје. Такође,
да ли је могуће да суштину храма схвати неко
ко се не бави православљем? Споменули смо Ле
Корбизијеа који је направио својеврстан искорак,
али на који начин је могуће да се пројектант верник
одвоји од слике средњег века?
АР: То је занимљиво питање не само за архитекте,
него и за осликавање храмова, за сликање икона….
МС: Па чак и за инвеститоре… Чуо сам да поједина
свештена лица и не прихватају финансирање храма
ако већина новца није од народа. Сваки човек из
народа који ће бити у том храму мора да приложи
своју циглу и да само на тај начин храм може да
опстане и да живи, а они који су направљени без
благослова и са сумњивим новцем да су таквог и
сумњивог изгледа и такве судбине.
АР: Нисам ту баш прилично обавештен, али мислим
да кад је реч о пројектантима, о ствараоцима,
не може се стварати нешто што се не познаје.
Морате познавати веру пре свега. Свакако треба и
припадати. Мада није искључено да добар пројекат
храма дође од човека који није православне вере.
МС: Имају добра упутства или из унутрашњег бића
делују?
АР: Имају. Знате, данас у свету, људи имају све
шира познавања, чак сам имао прилика да видим
у неким земљама - у школама ученици се образују
тако што познају све религије. Нашем образовању
мањка то, да познајемо све религије, не само
православну, односно хришћанску него и све
друге и онда би сигурно имали чвршћи критеријум
и сигурнији би били у упознавању своје вере, ако
бисмо знали њено место у односу на друге. Али
мислим да стварати нешто што се не познаје у
ширем смислу, мислим да је тешко, да не кажем да
је немогуће. Не можете једноставно од човека који
ниподаштава религију очекивати да направи добру
кућу за религијски живот. То ако се и деси негде, то
би само био један изузетак…

МС: Сматрам и да иначе методологија
пројектовања захтева да свака од њених фаза,
као што је упознавање са задатком, анализа
или истраживање задатка, тражи љубав према
томе што се ради. Око нас се налази доста
објеката изведених без оног достојанства да би
се могли назвати кућом Божјом. То најпре мислим
у техничком смислу, јер нама управо то данас
недостаје као вештим мајсторима. У погледу
форме, иако може бити занимљиво, реализација
копираног модела постаје карикатура. Постојање
таквих објеката у нашем окружењу директно
утиче на друштвено формирање слике храма.
Кад некоме споменем цркву, он већ има представу
да је то објекат са куполом и тремом. То је чак
нацртано и на саобраћајном знаку, па се не зна да
ли је манастир или црква. А може бити и само
крст, велики симбол. Сећам се једног манастира
у околини Пирота, поправљен је кров и олуци који
шљаште. За време фотографисања свих цркава
у околини, застао сам јер сам био запањен лошим
техничким решењима неких детаља. Један од
чланова екипе је на моје чуђење одговорио „То је
модерна црква”. Сигуран сам да већина људи око
нас модерним сматра примену материјала који је
према њима савремен, као и да суштина сакралне
архитектуре уопште није важна. Оно што је Ле
Корбизије рекао за архитектуру, овде се не може
применити јер никог нису дотакли у срце…
АР: Он је иначе чудан био. Правио је болницу у
Чандигару од натур бетона, суровог до те мере да
су пацијенти морали себи да скраћују живот већ
уласком у болницу. Није се он доследно баш увек
придржавао својих начела…
МС: Углавном га архитекти узимају за идеју
промене у црквеној архитектури, јер у сваком
од нас постоји жеља да направимо корак даље.
Да ли је то из егоистичних разлога или из неке
унутрашње потребе, требало би да то измери
свако према себи. На крају, литургија се изводи и
под отвореним небом, уз присуство антиминса и
дозволе архијереја.
АР: Управо сам то хтео да Вам кажем, црква је
тамо где је Христ. Дакле, не мора бити ни физички
дефинисана као храм, али свеједно, храмови су
потреба и они се граде. Опет се враћам на оно, храм
мора обезбедити услове да се литургија оствари на
најнепосреднији начин у највећој могућој мери да
се доживи. То је императив свих императива, кад
су храмови у питању. Нема ту потребе да се нешто

додаје, да се нешто друго користи, да се дају нека
друга средства. Сама литургија, служба Божја, је
оно што се догађа у храму. Једини је догађај тô у
храму, ништа друго. Уосталом, у храму и верник
најчешће гледа испред себе. Нема потребе да лута
очима по облицима, по формама… Атрактивне
форме му привлаче пажњу и одвајају га од оног
основног…
МС: У том смислу византијске фреске су бољи
избор?
АР: Да. Скоро да увек видим храм осликан. Не зато
што се раније верницима причала прича… Данас
људи Свето писмо имају у кући и имају могућност
да се образују и у школи, преко телевизије, преко
књига, много начина има, дакле није оно време
кад се једино оним стриповским сликањем у
храмовима, путем пуно малих композиција,
тежило да се пуно тога исприча прича путем
фреске… Не видим увек тако… Елем, да Вам се
није некад десило да сте у цркви и да у једном
тренутку учествујући у свему томе доживите и оног
свештеника као део целог тог амбијента, где су и
архијереји и свеци на фрескама? Он је једна од тих
слика. Скоро се претопи једно са другим. Реална
ситуација се претапа са оном која је на зидовима.

Слика 4. Црква Свети Сава у Хиландарском метоху у Нишу,
фотографија: Мирко Станимировић
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СТУДИЈА ЗАШТИТЕ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СОКОГРАД
Елена Васић Петровић, Ивана Цветковић, Ђорђе Стошић
CONSERVATION STUDY OF SOKOGRAD CULTURAL MONUMENT

Elena Vasić Petrović, Ivana Cvetković, Đorđe Stošić
Abstract: Conservation study of Sokograd cultural monument in Sokobanja Municipality, was created on the basis of the stated needs for defining priorities and determining the guidelines for the development of planning and
project and technical documentation in order to protect, present and revitalize this immovable cultural property.
It was based on the initiative of the Institute for Cultural Heritage Preservation Nis and the Municipality of Sokobanja.
Key words: Sokograd, Sokobanja, protection, pesentation, revitalization
Апстракт: Студија заштите споменика културе „Сокоград“ у општини Сокобања, настала је на основу
исказаних потреба за дефинисањем приоритета и одређивањем смерница за израду планске и пројектнотехничке документације у циљу заштите, презентације и ревитализације овог непокретног културног
добра, а на основу иницијативе Завода за заштиту споменика културе Ниш и општинe Сокобања.
Кључне речи: Сокоград, Сокобања, заштита, презентација, ревитализација

УВОД
Тренутно стање споменика културе Сокоград
процењено је као крајње забрињавајуће.
Конзерваторско-рестаураторски радови нису
извођени више деценија, а текуће одржавање
комплекса се не спроводи редовно, нити
организовано.
Како би се обезбедили услови за заштиту и уређење
непокретног културног добра, констатовано
је да је потребно организовати јединствен и
развијен систем управљања целим комплексом и
обезбедити укључивање овог простора у развојне
планове општине, региона и Републике Србије.
Први корак свакако представља израда просторнопланске и урбанистичке документације, али ту
спадају и хитне интервенције на обезбеђивању
критичних делова објеката и комплекса.
Други корак је израда и реализација пројеката
конзервације и рестаурације архитектонских
остатака споменика културе, а затим и детаљно

уређење и презентација.
Сокоград већ представља значајну и познату
туристичку дестинацију и привлачи одређени
број посетилаца, па и ову област, као и претходне
треба уредити дефинисањем начина управљања и
одржавања у координацији надлежних служби и
предузећа.
Све горе наведено треба да прати систематичан
и одговоран приступ обезбеђивању формалноправних услова за несметану реализацију планова
и програма свих заинтересованих страна, а
предметна студија први је корак ка остваривању
ових планова (Васић Петровић, 2017).
ГРАНИЦЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ
ДОБРА
Споменик културе „Сокоград“ утврђен је за
непокретно културно добро на основу Решења о
заштити Завода за заштиту и научно проучавање
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споменика културе НР Србије бр. 1062 од 29.
фебруара 1948. године, док је за непокретно
културно добро – споменик културе од великог
значаја за РС, категорисано на основу Одлуке СРС
РС бр. 29 од 07.04.1979.године (Службени гласник
СР Србије бр. 14 од 1979. године).
Границе заштите Сокограда, према Решењу,
обухватају простор Горњег и Доњег града. Пошто
оне нису прецизно дефинисане, неопходно је
најпре приступити ревизији и допуни одлуке о
проглашењу Сокограда за непокретно културно
добро, уз обавезно проширење и јасно дефинисање
свих Законом прописаних параметара.
Предео изузетних одлика „Лептерија–Сокоград“
заштићен је, знатно касније, на основу Уредбе
05 бр. 110-6985/2002 од 09. маја 2002. године, у
Београду (Сл. гласник РС бр. 25 од 16.маја 2002.
године).
Подручје предела „Лептерија-Сокоград“ обухвата
површину од око 405 ha у катастарским општинама
Сокобања и Блендија, од чега је 390 ha у државном,
а 15 ha у приватном власништву. Споменик културе
Сокоград налази се у режиму заштите II степена у
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оквиру природног добра1 (Слика 1).

ИСТОРИЈСКИ И ИСТОРИОГРАФСКИ
ПОДАЦИ
У историјским изворима Сокоград се мало помиње.
Најстарији сачувани податак датира из 1413.
године, када је забележено да су га држали Турци
(Филозоф, 1936).
Када је кроз те крајеве 1663. године путовао
знаменити турски путописац Евлија Челебија,
град је и даље био турски, да би га 1690. године,
освојили Немци и Срби, а 1734. Аустријанци, а од
1810. године, град је опет српски (Станојевић, 1927).
Поменути путописац, на пропутовању из Видина
за Београд описује га овако: „Градска тврђава
налази се на ивици једног великог брда, а сазидана
је од тврдог материјала. Сама тврђава лежи на
једној шиљастој и окомитој литици. Град је током
времена руиниран, али га је поправио Џелали Абазапаша, када је био будимски валија, покривши куле
даскама. У град је сместио довољну количину
војске, топова и муниције. Како се град налази
на неприступачном месту, нема око њега окопа.

Слика 2. Границе заштите културног и природног добра,
преузето из: Студије заштите, ЗЗСК Ниш, 2017, обрадио: Александар Вукојевић

У граду има само неколико људи који на смену
чувају град, а остали војници станују доле у једном
муслиманском селу, које има четрдесет до педесет
кућа“ (Челебија, 1957).
Из његовог текста не може се реконструисати
потпуно слика града, али он зато даје неколико
вредних података. Видимо да је већ у то време –
почетком друге половине XVII века, град оронуо,
запуштен и скоро напуштен, и да већ тада ни у
њему, а ни у подграђу нема стално настањених.
Слику утврђења писац нам даје само у општим
цртама, али вредан је пажње детаљ о изгледу
кула, за које каже да су биле покривене даскама.
Ипак, скоро сасвим је сигурно да је град старији
и да је настао пре почетка XV века, када се први
пут појављује у историјским документима. Ђ.Сабо
сматра да је античког порекла – „на античким
фундаментима средњевековно утврђење; има
три дела доста сачуваног зида и остатака четири
куле и највише бранич куле. Сводови су ванредно
чврство грађени“. Да се зидови утврђења налазе
још на „античким фундаментима“ за сада још
увек није могло бити потврђено, али је место на
коме је подигнут такво да је морало бити утвђено
од најранијих дана.
По Феликсу Каницу, град је, такође, саграђен на
рушевинама античког утврђења: „Стрма стаза
води узбрдо ка трима деловима тврђаве, од
којих онај највиши стоји на потпуно изолованој
стени. У брижљиво грађеним сводовима његових
необично јаких темеља нашао сам поред античких
опека и друге техничке материјале по којима се
може закључити да je то био римски кастел за
заштиту терма и дела пута који je водио даље на
исток. Ова тврђава, коју Срби зову Соко, могла би
да буде идентична са Соколницом, поменутом у
опису живота деспота Стефана Лазаревића. Као
што се види на мојој скици, велик део тврђаве,
која представља један од најлепших примера
средњовековног српског грађевинарства, прилично
je очуван. Са подножја највише куле отвара се
изузетно леп поглед на Бањицу, која вијуга дубоко
у долини, и преко стеновитих зубаца на другој

страни на Сокобањску висораван. Док сам био на
овом археолошки интересантном излету, на коме
сам уживао и у лепоти предела, срески капетан je
извршио потребне припреме за излет на Ртањ”
(Каниц, 1987) (Слика 2).
За време првог српског устанка утврђење је два
пута прелазило у српске руке: први пут 1808. године
када га је освојио хајдук Вељко, а други пут 1810.
године.

ОПИС ГРАДА И ОКОЛИНЕ
Сокобањска котлина је мала област у централном
делу источне Србије, јасно је ограничена са свих
страна планинама, до 1600 метара надморске
висине - Ртањ на северу, Озрен, Лесковик и
Девица на југу и моравском долином на западу
и тимочком на истоку. Овако дефинисана, она
захвата површину од 515,5 km2. У кањону реке
Моравице, око 2 km јужно од Сокобање, на
стрмом и скоро неприступачном узвишењу налазе
се остаци средњовековног утврђења Сокоград,
позиционираном на самом врху литице. Рељеф је
на овом простору веома разноврстан, од клисуре
реке Моравице усечене у масивне кречњачке
стене, док је на северној страни отворена према
ниском заталасаном терену десне обале исте
реке2.
Овај велики комплекс састоји се из два дела Горњег и Доњег града.
Као и остала наша средњовековна утврђења,
Сокоград није сачувао ни један део крова
нити просторије са одговарајућим пратећим
материјалом. Ипак, мада у рушевинама, његови
остаци, масивни и солидно грађени зидови,
прилично су одолели разорној снази времена и

1 Предео изузетних одлика је подручје препознатљивог изгледа са значајним природним,
биолошко-еколошким, естетским и културно-историјским вредностима, које се током
времена развијало као резултат интеракције природе, природних потенцијала подручја
и традиционалног начина живота локалног становништва (чл. 33 Закона о заштити
природе „Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010“). Сходно овом закону, разликују
се природни предео изузетних одлика и културни предео изузетних одлика.
2 Соко-град познат је у народу и као Соколац, Соколник и Соколица.

Слика 3. Цртеж Ф.Каница из 1864. године,
преузето из: Феликс Каниц, Србија – земља и становништво
од римског доба до краја XIX века, књига 2, Српска књижевна
задруга. Београд, Србија, 1987.
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нападу многих непријатеља кроз векове постојања.
Иако је по имену познат као значајан споменик
средњевековне културе, Сокоград до сада још није
довољно проучен.
Основно обележије овог простора је уска клисура
Моравице и богато обрасла брда у залеђу, затим
доминантно утврђење средњевековног града
и велико богатство биљним врстама и биљним
заједницама.
Идући од Сокобање ка Сокограду пешачком
стазом пролази се кроз најужи део речног корита,
а највећим делом иде се самом обалом. На обе
стране реке уздижу се камене литице које су само
делимично обрасле зеленилом.
Горњи град Сокограда налази се на стеновитом
гребену који је скоро вертикалним литицама
одвојен од осталог дела терена и у њега се
улазило кроз кулу. Опасан је високим зидом којим
доминира Донжон кула. Усечена у стену, у горњем
делу града сачувана је цистерна са сводом од
камена и керамичким цевима у угловима.
Источно и западно од Горњег града, на врло стрмим
падинама, налазе се остаци бедема и капије Доњег
града, односно подграђа. На левој обали Моравице,
западно од подграђа налази се степениште са
засведеним пролазом које је вероватно служило
за снабдевање водом приликом опсаде.

Слика 4. Изглед утврђења према А. Дероку, преузето из:
А. Дероко Седњевековни градови у Србији, Црној Гори и
Македонији, Просвета, 1951, Београд.
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ХРОНОЛОШКА АНАЛИЗА
Тврђава и подграђе испод ње представљају врло
комплексан организам, који је настајао и формирао
се у току дужег временског периода, па самим тим
садржи и више грађевинских фаза.
На местима где је висина стеновитог гребена на
коме је подигнут град мања или је нагиб такав
да се може савладати, град је посебно утврђен и
обезбеђен. То је место где је подигнут Донжон, а
до средње куле на источном зиду са цистерном
и сама улазна капија са кулом. Свакако да на
овим деловима треба тражити најстарије делове
утврђења. Сви остали делови тврђавског система
највероватније су настајали касније, односно тек
по утврђивању ових истакнутих тачака.
Донжон кула се налази на месту са којег је најлакше
прићи гребену. Остаци зидова Донжона и њихов
међусобни однос показују пет фаза у настајању
овог објекта.
Средња кула лежи на остацима старије грађевине,
чији су зидови сачувани само на нивоу темеља и чији
се габарит не поклапа у потпуности са габаритом
куле. Свакако да је на том месту пре подизања ове
куле била нека друга грађевина сличне намене, али
нешто другачијег облика. На кули која је сачувана
до данас могу се уочити извесне разлике у зидању,
што може бити знак етапног настајања. Очувана

Слика 5. Поглед на Сокоград са северо-истока из 1969. године ,
преузето из: Студије заштите, ЗЗСК Ниш, 2107.

је у висини прве етаже. На јужном зиду, од кога је са новом концепцијом развоја, која подразумева
остала само западна половина сачувана су врата на децентрализацију и регионални развој, на нивоу
функционално - економских региона и области, као
спрату (Финдирк, 1970-71).
и дефинисање подстицајних посебних програма
и пројеката за подручја са посебним развојним
ИСТОРИЈАТ ИСТРАЖИВАЊА И
проблемима (неразвијена, изолована, слабије
КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИХ
приступачна и сл.) (Сл. гласник РС, број 88/10).
РАДОВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА
Истраживачке и конзерваторске радове на Општи циљ Регионалног просторног плана
Сокограду спроводио је у дужем временском Тимочке крајине јесте - унапређење квалитета
периоду Завод за заштиту споменика културе Ниш. живота и стварање услова за демографску
Радови су започети 1968. године, настављени од обнову, задржавање и подстицање насељавања
1969. до 1972. године, затим нису спровођени све и повратка становништва, посебно у економски
до 1979. године, када се спроводе конзерваторске заостале руралне пределе и центре, инвестирањем
изградњу,
обнављање
и
одржавање
активности сконцентрисане, у највећој мери, на у
Горњи град и трају све до 1984, односно 1986. инфраструктуре, јавних служби и услуга, очувањем
године. Након последњих наведених радова не и унапређењем природног и културног наслеђа,
постоје никакве активности на заштити и уређењу развојем економски исплативих и статусно
овог споменика културе и слободно се може рећи привлачних активности. Основно опредељење
је постизање већег степена функционалне
да је он у потпуности запостављен.
Документација о споменику културе Сокоград, интегрисаности подручја, како у оквиру простора
која се чува у архиви Завода за заштиту споменика Тимочке крајине, тако и са Републиком Србијом
међународним
окружењем
(суседним
културе Ниш, настала је током поменутих и
археолошких истраживања и конзерваторско- пограничним општинама и регијама у Републици
Бугарској) (Сл. гласник РС бр. 51/11).
рестаураторских радова.
Националне
стратегије
одрживог
Поред теренске документације, која се односи Визија
на радове расчишћавања, заштитна ископавања развоја је да је Република Србија 2017. године
и конзервацију и рестаурацију, архивирани су и институционално и економски развијена држава
извештаји, инвентар, цртежи, планови, пројектна са адекватном инфраструктуром, компатибилна
документација и фотографије (Документација са стандардима ЕУ, са привредом заснованом
на знању, ефикасно коришћеним природним и
ЗЗСК Ниш-Досије СК 07 – Соко град).
створеним ресурсима, већом ефикасношћу и
продуктивношћу, богата образованим људима,
ПРОСТОРНО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Подручје на којем се налази Сокоград третирано је са очуваном животном средином, историјским
у оквиру неколико актуелних просторно-планских и културним наслеђем, држава у којој постоји
партнерство јавног, приватног и цивилног сектора
докумената.
Први од њих је Просторни план Републике Србије и која пружа једнаке могућности за све грађане

Слика 6. Ситуациони план горњег и доњег града из 1968,
преузето из: документације ЗЗСК Ниш

Слика 7. Попречни план горњег Града из 1968,
преузето из: документације ЗЗСК Ниш
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(“Службени гласник РС”, број 57/08).
Простроним планом општине Сокобања из 2012.
године, непокретна културна добра су препозната
као развојни потенцијали због могућности
укључења у савремене животне токове и добијања
доходовне димензије (уз постојећу образовну).
Принципи просторног развоја планског подручја
засновани су на принципима просторног развоја
Србије и визији просторног развоја општине
Сокобања, а то су:
-формирање културног идентитета и просторне
препознатљивости и
-принцип стриктног поштовања заштите јавног
интереса, јавних добара и јавног простора, док
су општи циљеви просторног развоја Општине,
између осталих:
-унапређење животне средине засновано на
одрживом коришћењу природних ресурса, и
-одрживо коришћење природног и културног
наслеђа и предела, под утврђеним условима
њихове заштите.
Посебни циљеви који се односе на непокретна
културна добра су:
-заштита природних и културних вредности
(истраживањем целог подручја и стављањем под
заштиту проглашењем и уписом у регистар, према
закључцима истраживања).
Сокобања мастер план туристичке дестинације,
2007. као једну од снага и предности подручја
општине Сокобања такође наводи културно-

историјско наслеђе на овом подручју. Визија
Сокобање је да ће постати јединствена
бањска туристичка дестинација Србије по
испреплетености
јединствених
природних
лековитих фактора и традиционално-културних
вредности. Сокоград је препознат као једна од
културно-историјских привлачности и ресурса, са
недовољним коришћењем у туристичке сврхе,
али са потенцијално највишом могућом стопом
коришћења. Закључак анализе стања целог
подручја је да су темељни ослонци за развој
туризма природне привлачности и ресурси,
културно-историјски ресурси, постојећа туристичка
потражња, етнографске привлачности и ресурси,
као и манифестације.
Реално стање далеко је од предвиђених смерница
и планова, па то указује на потребу ревалоризације
и преиспитивање свих сегмената и аспеката
просторног планирања, које треба да буде
подстицајно у складу са могућностима, које свака
средина или регион заиста имају.

РЕВАЛОРИЗАЦИЈА
Поред
традиционалних
модела
процена
вредности (историјски, естетски, археолошки,
архитектонски...) коришћени су и новији модели, а
у складу са савременим принципима конзервације
и управљања баштином. Вредности и значај
су процењени у ширем оквиру и на начин који
укључује разумевање контекста у коме се наслеђе
тренутно налази, али и препознавање потенцијала
који би будућим управљањем требало стварати и
развијати (Табела 1).

ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ - УПРАВЉАЊЕ И
НАДЛЕЖНОСТИ
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Табела 1. Вредности и значај споменика културе Сокоград,
преузето из: Студије заштите, ЗЗСК Ниш, 2107.

О пределу изузетних одлика „ЛептеријаСокоград“ стара се управљач ЈП „Србија шуме“.
Ово предузеће обавља послове заштите и развоја
предела, затим обезбеђује обележавање добра,
доноси акт о унутрашњем реду и организује
чуварску службу и обавља друге послове, а уз
сагласност министарства надлежног за послове
заштите животне средине.
Завод за заштиту природе Србије, бави се
заштитом и унапређењем природе у складу са
својом основном делатношћу, која између осталог
обухвата и истраживање, утврђивање и заштиту
природних добара, вршење стручног надзора и
праћење стања заштићених подручја, издавање

услова за радове у заштићеним подручјима,
доношење програма и стратегија у свим
делатностима које утичу на природу, публиковање,
промоција и др.
Завод за заштиту споменика културе Ниш има
надлежност над остваривањем увида у стање
непокретних културних добара, утврђивањем и
праћењем спровођења мера заштите културних
добара, као и над преузимањем мера у вези
са њиховом заштитом и коришћењем. Такође,
укључен је у процес планирања и уређења
простора непокретних културних добара, како
би им се обезбедило одговарајуће место и улога
у одређеној средини, али такође, као и Завод
за заштиту природе, утврђује нова непокретна
културна добра, односно предлаже њихово
утврђивање, бави се промоцијом и публиковањем.
Локална самоуправа, општина Сокобања, има
обавезу старања над непокретним културним
добрима на основу члана 89 Устава РС: “Свако
је дужан да чува природне реткости и научно,
културно и историјско наслеђе, као добра од
општег интереса, у складу са законом. Посебна
одговорност за чување наслеђа је на територији
Републике Србије поверена аутономним покрајнама
и јединицама локалне самоуправе”.
Коришћење и унутрашњи ред у оквиру предела
изузетних одлика дефинисани су Правилником
о унутрашњем реду и чуварској службу предела
изузетних одлика „Лептерија – Сокоград“. Овим
правилником дефинисано је понашање корисника у
оквиру парка природе, начин на који се штити цело
подручје, као и правила уласка у природно добро.
Како се Сокоград налази у оквиру заштићеног
подручја ова правила је потребно примењивати и у

оквиру граница споменика културе.
Такође, на овом простору важе правила заштите
споменика културе.
У смислу презентације и интерпретације културног
и природног добра, може се констатовати да на
терену не постоје елементи који би ту били због
непокретног културног добра, док је природно
добро обележено основним информационим
панелима. Оба добра, на различите начине
презентована су кроз туристичке брошуре и
интернет презентације.
Може се закључити да и поред чињенице да је Сокоград веома посећен од стране туриста, као и да
представља један од заштитних знакова Сокобање,
важи и следеће: туристички потенцијали овог
подручја данас су, у поређењу с могућностима,
сасвим неразвијени.
Потребно је, дакле, постојеће ресурсе очувати,
умрежити, унапредити и привести намени
будућег развоја туризма, као могућег генератора
привредног развоја, а тиме ће се створити и
услови за побољшање квалитета живота локалног
становништва.

Слика 8. Утицај вегетације на деградацију архитектонских
структура Сокограда,
фотографија: Ивана Цветковић, 2017.

Слика 9. Деградација архитектонских структура Сокограда
услед небриге и вандализма,
фотографија: Ивана Цветковић, 2017.

ПРОЦЕНА ТРЕНУТНОГ СТАЊА СА АСПЕКТА
ЗАШТИТЕ
НЕПОКРЕТНОГ
КУЛТУРНОГ
ДОБРА
Након последњих обимних истраживачких
конзерваторско-рестаураторских активности на
Сокограду, о којима је већ било речи, а које су
завршене давне 1986.године, редовно одржавање
споменика културе је изостало, простор је потпуно
запуштен, а тренутна ситуација је таква да је
утврђење поново потпуно прекривено вегетацијом
интегрисаном у оригиналне архитектонске
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Слика 10. Изглед архитектонских структура Сокограда,
фотографија: Ивана Цветковић, 2017.

Слика 11. Изглед архитектонских структура Сокограда,
фотографија: Ивана Цветковић, 2017.

структуре (Слика 8).
Како планирани конзерваторско-рестаураторски
радови никада нису завршени до краја, а од
последњих активности на уређењу простора
Сокограда прошло је више од четири деценије,
тренутно стање споменика културе је поражавајуће
(Слика 9).
Недостатак
конзерваторско-рестаураторских
активности и перманентног одржавања, довео је
до стања озбиљне дестабилизације свих структура,
што заједно са неприступачном конфигурацијом
терена са великим окомитим стенама и значајном
денивелацијом терена, представљаја велики ризик
за безбедност посетилаца. Овај проблем постаје још
озбиљнији управо када у обзир узмемо чињеницу
да њих има много, нарочито током летњих
месеци. Посете Сокограду нису организоване,
већ индивидуалне, а посетиоци немају довољно
информација, које би им омогућиле безбедан
обилазак. Не постоје смернице за кретање ка
самом граду након излетишта „Лептерија“ у
подножју. Нема информација о дужини и тежини

пешачке стазе, која иначе спада у ред захтевнијих
пешачких стаза и потребна је употреба адекватне
обуће за њено безбедно савладавање. Не постоје
никакве информације о самом споменику културе
и објектима у њему. Неке деонице стазе, као и
делови унутар Доњег и Горњег града захтевају
уградњу ограда којима би се остварила безбедност
посетилаца (Слика 10).
У целини гледано читаво утврђење је тешко
оштећено. Не постоји ни један објекат у граду
или подграђу, ни једно зидно платно на коме
нису видљиви трагови разарања. Поједине куле
или читава зидна платна која су очувана у великој
мери, склона су паду. Велики део претходно
конзервираних структура је потпуно или делимично
порушен (Слика 10).
С обзиром на целокупнно стање комплекса могу се
издвојити само две категорије стања грађевинских
структура: 1.изузетно лоше и 2.веома лоше.
Архитектонске структуре на којима су реализовани
конзерваторско-рестаураторски радови су у бољем
стању очуваности, али без квалитетне техничке

Слика 12. Излетиште “Лептерија”,
фотографија: Ивана Цветковић, 2017.

Слика 13. Изглед присупног пута према Сокограду,
фотографија: Ивана Цветковић, 2017.

документације постојећег стања, немогуће је
сагледати да ли су и у ком степену угрожености.
Још је лошија ситуација са структурама на којима
нису спроведени конзерваторско-рестаураторски
радови, које имају озбиљне проблеме статичке
стабилности и прети им урушавање.
Простор Горњег и Доњег града, као и саме
грађевинске структуре окупиран је растињем,
које доводи до озбиљних разарања зиданих
структура у њиховој непосредној близини. Такође,
онемогућава сагледавање стања структура, као и
правца пружања у неким сегментима.
Приступна пешачка стаза дугачка је неких 1,2км
узводно уз Моравицу и сама по себи представља
атрактиван простор за излетнике, због свог
карактеристичног изгледа, близине реке, али
и постојања остатака средњовековног града.
Последњих 100 метара стазе испред утврђења је
веома стрмо и на самом прилазу Горњем граду
усечено у стену, док је улазна капија у оквиру
северне куле фундирана на стени која се уздиже
високо изнад прилазног платоа у Доњем граду.
Прилаз капији је преко поменуте стене, коју није
лако савладати.
До пешачке стазе стиже се асфалтираним путем,
веома уског попречног профила, који води
узбрдо од Сокобање. Излетиште „Лептерија“ има
импровизовани паркинг и граничи се са ограђеним
простором водозахвата, а мало даље је и црква
Пресвете Богородице, као и угоститељски објекат
изграђен непосредно уз Моравицу (Слике 12 и 13).
Већи број поменутих објеката није изграђен у
складу са законом. Није регулисана инфраструктура
која би служила наведеним објектима, што је
у потпуној супротности са Уредбом о заштити
предела изузетних одлика “Лептерија - Сокоград”
(“Службени гласник РС”, број 25 од 16. маја 2002.)..
Садашња позиција паркинг простора, непосредно
уз водозахват воде за пиће за снабдевање Сокобање
није адекватна и неопходно је предвидети нову
локацију за ову намену.
Неадекватна
и
ненадгледана
туристичке
експлоатације представља озбиљну претњу за
очување оригиналних структура и још један од
разлога обрушавања нестабилних зидних маса, што
доводи до потпуног губитка делова бедема, кула
или осталих грађевинских структура и разношења
материјала. Још један од проблема, који су веома
изражени свакако су графити и друге вандалске
деградације (Табела 2).

Табела 2. SWOT-АНАЛИЗА споменика културе Сокоград,
преузето из: Студије заштите, ЗЗСК Ниш, 2107.

ЦИЉЕВИ СТУДИЈЕ
При изради програма развоја Сокограда, мора
се водити рачуна о историјским и културним
вредностима споменика културе, као и о садашњем
стању и оштећености. У граду је сачуван мали
број објеката који се у целини могу користити, а
и оно што је очувано не даје могућности за веће
захвате. Неки од објеката се могу у извесној
мери реконструисати и оспособити за вршење
савремених функција.
С обзиром на чињеницу да Сокоград и сада без било
каквог уређења представља значајно излетиште и
атрактиван пункт бањске зоне, програм уређења
би требао да уреди приступне путеве, шетнице,
одморишта и видиковце, а затим да се ти делови
повежу функционално и просторно са кулама и
зидовима подграђа, Донжон кулом и платоом у
западном делу тврђаве.

ПЛАНОВИ
И
РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ

ПРОГРАМИ

ЗА

Локална самоуправа – општина Сокобања
декларативно има јасну свест о позицији тврђаве
као високо вредном ресурсу којим она располаже,
међутим у пракси то сада није видљиво. У том
смислу, развој туризма, као једне од главних
полуга за локални економски развој подручја се
намеће као логично решење за искоришћавање
природних вредности и културно – историјског
наслеђа на територији општине. Општина ће свој
утицај у највећој мери остваривати активним
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учешћем у управљању простором, регулисању
истог и ограниченом подршком предвиђеним
јавним инвестицијама. Од изузетне је важности
да представници општине буду активни учесници
у свим фазама развоја туристичког простора,
јер ће се тиме обезбедити локална подршка
реализацији пројеката и омогућити обављање
административних послова који ће гарантовати и
поштовање предвиђених временских оквира.
Туристичка организација локалне самоуправе ће
бити важан интересни субјект, имајући у виду да
би требала да буде задужена за дестинацијски
маркетинг целог подручја општине Сокобања.
Улога ове организације је да јасно одреди садржај
туристичке понуде региона са производима
заснованим на локалним специфичностима, да
предузме јасну комуникацију у односу на циљна
тржишта и дефинише регионални бренд туристичке
дестинације.
Завод за заштиту споменика културе Ниш имајући у
виду да Сокоград представља непокретно културно
добро од великог значаја представља изузетно
важну институцију у дефинисању и реализацији
будућих планова развоја туристичког простора, али
свакако све активности морају бити усаглашене и
са Заводом за заштиту природе Србије.
Управљање Пределом изузетних одлика „Лептерија
–Сокоград“, уредбом је поверено Јавном
предузећу за газдовање шумама „Србија шуме“,
Београд, док послове управљања непосредно врши
“Шумско газдинство-Ниш“, односно “Шумска
управа у Сокобањи”. Управљач је дужан да врши
надзор над целокупним заштићеним реоном
у смислу коришћења, али такође мора да има
директну и непосреднију комуникацију са осталим
заинтересованим странама (Табела 3).

ПРОГРАМ КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТАУРАТОРСКИХ И ИСТРАЖИВАЧКИХ
АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА
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Служба заштите споменика културе предвиђа да
се на основу анализе стања и степена очуваности,
а након спроведених активности из сачињеног
“акционог плана” предложи обнова Сокограда у
мери у којој је то могуће, као и детаљни и дугорочни
план свих даљих интервенција. Основни циљ свих
предметних активности је да се тврђава у целини
и сви њени делови доведу у стање грађевинске
исправности и оспособе за безбедно разгледање и
кретање посетилаца (Табела 4).

ПРОГРАМ ПРАТЕЋИХ
ПРОЈЕКАТА

АКТИВНОСТИ

И

Једна етапа ревитализације непосредне околине
Сокограда предвидела би проширење пута који
води од Сокобање до почетка пешачке стазе,
измештање паркинг простора са постојећег платоа
поред водозахвата и одређивање његове нове
локације, санацију целокупног простора и изградњу
визиторског центра.
Потребно је, такође, спровести едукацију
запослених у сектору културе, економије, туризма
и пољопривреде на локалном нивоу у циљу
подизања свести, а у вези са могућностима развоја
туризма и економије, као и самозапошљавања,
отварања нових радних места и нових занимања,
као и покретања тзв.”малих бизниса” (производња
и продаја хране и пића, сувенира, пружање услуга
смештаја у сеоским домаћинствима и сл.).
У сарадњи са другим службама на простору општине
Сокобања могуће је препознати више веома
интересантних дестинација, поред Сокограда, које
представљају симбиозу природних и културних
добара и чине ову општину јединственом. Међу
њима се истичу: Ртањ - популарно излетиште и
једна од најлепших планина у Србији, Врмџа - село
у коме се налазе остаци античког града, а у чијој
близини је и Врмџанско језеро; село Бован, у чијој
непосредној близини је атрактивна дестинација Бованско језеро, али и остаци Бованског утврђења;
тзв.”Милошева чесма” у близини Сокобање
где је откривен антички објекат изузетних
карактеристика; такође, Сокобања има очувану
заштићену просторну културно-историјску целину
у оквиру које се налази један од ретко очуваних
Хамама који се и даље користи.
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преузето из: Студије заштите, ЗЗСК Ниш, 2107.
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АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТУ
“СТАРО ВАШАРИШТЕ” У ПИРОТУ – НЕКА НОВА
САЗНАЊА О ПОСТОЈАЊУ SUBURBIUMA TURRES-А
Тони Чершков
ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS ON THE “STARO VAŠARIŠTE” LOCALITY IN PIROT
- SOME NEW KNOWLEDGE ON THE EXISTENCE OF TURRES SUBURBIUM

Toni Čerškov
Abstract: This paper presents an overview of the history of antiquity sites surveyed in Pirot, as an introduction to
the report on the latest archaeological excavations of 2017, which had protective character and were conditioned
by the construction of a large building at the site of the “Staro vašarište” in Pirot.
The results of the research in combination with earlier data, research and conclusions can lead to the assumption
what the investigated objects have served and what is their relationship to the so far known material remains.
Key words: Pirot, Staro vašarište, excavations
Апстракт: У раду је дат приказ историјата истраживања античких локалитета на простору Пирота,
као увод у извештај о најновијим археолошким ископавањима из 2017. године, кoја су била заштитног
карактера, а условљена су изградњом великог објекта на локалитету “Старо вашариште” у Пироту.
Резултати истраживања у комбинацији са ранијим подацима, истраживањима и закључцима, могу
довести до претпоставке чему су истражени објекти служили и каква је њихова веза са до сада познатим
материјалним остацима.
Кључне речи: Пирот, Старо вашариште, истраживања

УВОД
Mansio Turres (Turribus) појављује се на многим
картама античких картографа (Петровић, 1979),
a налазио се у питомој долини Нишаве подно
Видлича на веома важном царском војном друму
који је повезивао градове у унутрашњости од
Сингидунума (Singidunum), преко Виминацијума
(Viminacium), Наиса (Naissus) и Сердике (Serdicа)
ка Константинопољу (Constantinopolis). Налазио
се на средини пута између Ниша (Naissus) и Софије
(Serdicа). Био је у саставу провинција Мезије (Mesia) и Тракије (Tracia) да би у периоду тетрархије
ушао у састав нове области Средоземне Дакије
(Dacia Mediterranea). Не постоје подаци да је имао
статус муниципијума, али се претпоставља да је у
доба Јустинијана Првог добио статус градића под
називом Квимедава (Quimedava).
О античком периоду зна се веома мало.
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Спорадична археолошка истраживања дају нам
веома непотпуну слику о величини и значају овог
места у антици. Према резултатима досадашњих
истраживања
град
има
„хоризонталну“
стратиграфију, наиме до краја четвртог века
утврђено насеље налазило се на „Пазару“ данас у
централној зони Пирота, у доба Византије од V века,
па до дубоко у средњи век насеље се налазило у
оквиру брда Сарлах и његовог подножја да би
се у средњем веку живот одвијао око утврђења
„Момчилов град“, који је успео да преживи векове
и данас постоји као културно-историјски споменик.

РАНИЈА ИСТРАЖИВАЊА
О античким временима на овом простору поред
епиграфских споменика и случајних налаза
приликом изградње стамбених објеката и

инфраструктуре, могли смо да се упознамо и
преко резултата археолошких истраживања, која
су овде вршена током 50-их година прошлог века и
2015. године у парку испред утврђења „Момчилов
град“, где је пронађен већи део северозападног
бедема из периода IV века као и део полукружне
куле и вероватно једног од улаза у утврђење.
Истраживањима мањег обима 1991. приликом
изградње „Центра мале привреде“, на потесу
“Старо вашариште” (Пејић, 2015) пронађен је
већи објекат који је могао да представља вилу.
Нажалост неколико објеката из античког периода
том приликом уништено
је механизацијом.
Археолошка истраживања обављена 2005/6
испред тржног центра „Макси дисконта“ дала су
за резултат проналажење једног већег објекта,
димензија 20х9 m са три просторије (Пејић, 2008).
Објекат је већим делом истражен, конзервиран и
презентован (Слика 1). Приликом изградње петље
заобилазног пута око Пирота 1989/90 пронађена је
југозападна капија и део западног бедема Доњег
града на Сарлаху као и ранохришћанска базилика.
Истраживање базилике настављено је и 2016. и
2017. године, од стране археолога П.Пејића.
У склопу изградње два тунела на аутопуту Е75
на “Коридору 10” на јужној страни Сарлаха
2012. предузета су заштитна археолошка
истраживања
(П.Пејић).
Том
приликом
пронађени су делови насеља из касноантичког
и рановизантијског периода. У периоду од 1970.
до 1986. у средњевековном граду предузете су
обимне конзерваторске интервенције којима су
предходила археолошка истраживања. Приликом
истраживања 1983/84 (Дељанин, Папреница) на
источном крају Горњег града уз југоисточни део
“трапезоидног простора” откривен је источни
одсечак грађевине кружног облика који је
највероватније представљао издвојену кулу, burgium? пречника око 9 m. Објекат је настао у касној
антици. Сви ови налази недвосмислено говоре о
континуираном животу античког Turres-а, који је
био један мањи развијен град на веома значајном
војном путу. Последња археолошка истраживања
обављена током 2017. године на локалитету „Старо
вашариште” дала су део одговора о значају Turres-а
у античком периоду.

НАЈНОВИЈА ИСТРАЖИВАЊА НА
ЛОКАЛИТЕТУ „СТАРО ВАШАРИШТЕ“
Локалитет „Старо вашариште“ налази се у западном

делу града Пирота и представља већу равну и
слободну површину под баштама површине око 1
ha, омеђену улицама Алексе Шантића, Народних
хероја и Лава Толстоја са југоисточне, југозападне
и северозападне стране, као и асфалтираним
пролазом иза продајног објекта „Макси дисконта“
и тржног центра са североисточне стране.
Приликом ранијих радова на овом простору
констатован је део насеља, већим делом уништен
механизацијом од којих је преостао само један, већ
поменути објекат, који се може видети, а који се
налази у склопу паркиралишта „Макси дисконта“.
Спроведени истраживачки радови, дали су нова
сазнања пре свих оних који би се могли односити на
топографију урбане насеобине Turres у античком,
односно касноантичком периоду.
Прилика за археолошке радове заштитног
карактера на овом простору указала се због
предвиђене изградње већег продајног објекта са
пратећом инфраструктуром, током 2016.године.
Истраживањима је претходило дубинско “геомагнетно” снимање целог терена1. Том приликом
уочени су делови различитих зиданих структура
на ширем простору. То је дало неке смернице
за осмишљавање планираних археолошких
ископавања. У договору са инвеститором и
извођачем будућих грађевинских радова, а с
обзиром на ограничену површину доступну за
истраживање због техничких захтева дефинисаних
пројектом објекта и његове инфраструктуре,
пажња и акценат археолога су били усмерени на
неколико претходно снимљених структура које
су се издвајале, пре свега, својим димензијама у
простору. Истраживања су обављена у периоду од
19.02. до 05.03. 2017.
1 Снимање је обављено у периоду од 27.10. до 03. 11. 2016. Од стране фирме ГЕО ЗС из
Београда. Резултати снимања су показали постојање више објекта у габариту простора
као и постојање једног веома дугачког зида у југоисточном делу.

Слика 1. Објекат на паркингу “Макси дисконта”,
фотографија: из документације ЗЗСК Ниш, 2017.
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Постављено је шест сонди димензија 5х5 m у
деловима простора где су предвиђени темељи
„самци“ у којима су се појавили обриси зидова
приликом геомагнетне детекције. Истраживања је
обавила екипа од осам стручних лица са деветнаест
радника2.
У сондама бр. 1, 2 и 5 констатовани су зидови док у
сондама 3, 4 и 6 због подземних вода која се појавила
на коти од 1,4 до 1,5 m од нивоа асфалта није било
могуће даље копати те нисмо могли констатовати
да ли се на већим дубинама налазе остаци зидова.
Профили у ископаним сондама показали су да је
овде тресетно глиниште као остатак некадашње
мочваре, а што је показало постојање подземних
вода на овом простору које има локални топоним
„Барје“. Како се у сондама бр. 1 и 5 појавио остатак
једног дужег зида одлучено је да се он ископа у
целокупној дужини. Ископани зид имао је дужину
од 85 m, ширину 60 cm и висину не већу од 40 cm
и пружао се у правцу североисток–југозапад, где
2 Екипу су чинили: Чершков Тони, археолог-саветник у Заводу за заштиту споменика
културе Ниш- руководилац истраживања, Горан Илијић, Бранислав Васов и Милица
Илић, археолози који су пратили радове; Марија Јовић, археолог за обраду
керамике и покретног археолошког материјала, Петар Теодорски, за обраду
техничке документације; Милена Чершков, за цртање покретног материјала, док је
фотодокументацију водио Зоран Радосављевић Завода за заштиту споменика културе
Ниш.
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под правим углом скреће ка северозападу (Слике
2 и 3). Североисточни део зида залази под профил
сонде бр. 1 и иде у правцу „Макси дисконта“.
Зид је у својој структури имао ломљени камен,
фрагментоване и целе опеке постављене у техници
opus spicatum (налик на рибљу кост), лошег
квалитета, као и уломке керамике спајане лошим
кречним малтером (Слика 4). Зид је пронађен
само у темељној зони. Према начину зидања као
и проналаску неколико новчића и керамичког
материјала може се претпоставити да је настао у
периоду касне антике, на краја четвртог или у првој
половини петог века. Ради се о оградном зиду
неке веће површине од око једног хектара. Обиље
керамичког материјала из отворених сонди указује
да се у овом простору обављао интензиван живот
како у касној антици тако и праисторији (пронађени
фрегменти гвозденодопске керамике). Постојање
мањег зида (Слика 5) у сонди бр. 2 указује да су
се унутар овог простора могли налазити и мањи
објекти који су били коришћени за потребе ове
ограђене површине.
У току наших радова паралелно су се изводили и
радови на формирању партерне површине. Како у
већем делу простора нису вршена дубља копања

Слика 2. Структура откривена у току 2017.године,
фотографија: из документације ЗЗСК Ниш, 2017.

осим у деловима предвиђених стопа приликом
њиховог извођења нисмо приметили постојање
других старијих објеката. Приликом копања стопа
поред констатоване воде на релативно плитким
дубинама могло се уочити да је тресетна глина на
неким местима и дебљине од преко 2,5 m, испод
које се налазила жућкаста глина дебљине не веће
од 40 cm, испод које се налазио шљунак (Слика 6).

ЗАКЉУЧАК

су могли били у склопу дела насеља у коме су се
налазиле радионице, магацини, horreum, све оно
што је било неопходно за снабдевање већег броја
војника. Нажалост овај простор у потпуности је
урабанизован те потврда ових мојих размишљања
само је у домену претпоставке.

Чему је овај прилично велики ограђени простор
могао да служи? Уколико узмемо да је зид био
дужине 350 римских стопа нешто мало више од 103
m, a што је могао бити с обзиром да се подвлачи
под простор пута иза „Макси дисконта“ и уколико
је био четвртастог облика (Слика 7) заузимао
би површину нешто већу од једног хектара.
Овакав простор био би подесан за чување већег
броја грла стоке. Ако знамо да је антички Turess био mansio и да се у њему снабдевала војска
свим оним што је било потребно за њен даљи
пут, овакав велики простор био би неопходан за
чување коња, магараца, мула и говеда (Вуковић
Богдановић, Пејић, 2016). У непосредној близини
овог оградног зида констатовано је постојање
најмање четири објекта (Слика 7. / T.CLIIIa), који
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Слика 4. Структура откривена у току 2017.године,
фотографија: из документације ЗЗСК Ниш, 2017.

Слика 5. Сонде отворене у току 2017.године,
фотографија: из документације ЗЗСК Ниш, 2017.

Слика 6. Сонде отворене у току 2017.године,
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Слика 7. Резултати истраживања спроведених у току 2017.године,
прилог: из документације ЗЗСК Ниш, 2017.
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Слика 8. Распоред локалитета на простору Пирота, са предпостављеним изгледима објеката у основи,
прилог: из докторске дисертација П.Пејића, Београд 2015.

ПРОЦЕНА СТАЊА КОНСТРУКЦИЈЕ
ЦРКВЕ СВ. НИКОЛЕ У ЦРНОЈ ТРАВИ
Ана Момчиловић Петронијевић, Предраг Петронијевић,
Мирко Станимировић
CONDITION ASSESSMENT OF THE CONSTRUCTION OF SАINT NICHOLAS CHURCH IN CRNA TRAVA

Ana Momčilović Petronijević, Predrag Petronijević, Mirko Stanimirović
Abstract: The article provides an analysis of a church dedicated to St.Nicholas, located in Crna Trava, a town in
South Serbia. Architectural analysis of the building is followed by an overview of research, conservation, and restoration works carried out on the church. The largest section of the article deals with the analysis of the church
construction, as well as with the analysis and classification of the perceived damages. It also provides a proposal
relating to conservation measures that need to be carried out in order to prevent further degradation of the
building.
Key words: St.Nicolas, Crna Trava, church, stabilisation, construction
Апстракт: У раду је дат приказ цркве посвећене Св. Николи, која се налази у варошици Црна Трава, у
јужној Србији. Након архитектонске анализе објекта, дат је преглед истраживачких, санационих и
рестаураторских радова спроведених на цркви. Највећи део рада је посвећен конструктивној анализи
цркве, као и анализи и класификацији уочених оштећења на њој. Дат је и предлог санационих мера које
је потребно спровести како би се спречило даље пропадање објекта.
Кључне речи: Св.Никола, Црна Трава, црква, санација, конструкција

УВОД
Процена стања објеката категорисаних као културна добра, и оних који су у поступку проглашења,
представља својеврстан изазов. Циљ процене
стања објеката јесте класификација оштећења на
објекту, утврђивање узрока детериорационих
појава, одређивање општег стања објекта са
становишта носивости, употребљивости, као и
давање предлога санационих мера (Стикић, 2017).
У раду је дат приказ црквеног објекта посвећеног
Светом Николи, који се налази у варошици Црна
Трава, центру истоимене општине на југу Србије.
Овај објекат, саграђен још у XVII веку, a током
свог постојања доживео je многобројне радове,
углавном санационе природе. Током једне од

етапа санационих радова дошло је до промене
статичких услова над сводом објекта, услед чега се
појавио велики број прслина и пукотина на своду
цркве. У раду су сва уочена оштећења на објекту
класификована према узрочницима настанка, а дат
је и предлог санационих мера истих.

ИСТРАЖИВАНИ ОБЈЕКАТ
Црквени комплекс Светог Николе у Црној Трави
је позициониран на самом улазу у варошицу, из
правца Лесковца, на левој обали реке Власине.
Црквена порта је ограђена каменим зидом. У порту
се улази са северне стране, кроз монументалну
капију. Црква је саграђена на заравњеном платоу,
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од коjег се за западне и северозападне стране стрмо
уздиже површина коју становништво користи као
гробље. Са јужне стране цркве, на платоу изнад ње,
налази се звоник као и остаци темеља порушеног
парохијског дома (окументација ЗЗСК Ниш, 1989).
Према предању, црква је подигнута 1635. године.
Писани подаци сведоче о нешто ранијем периоду,
између 1565 и 1635. године. Градило ју је локално
становништво, познати црнотравски неимари.
Овај средњовековни црквени објекат представља
најзначајније културно добро на територији
општине Црна Трава.
Црква је једнобродна, правоугаоне основе,
са споља и изнутра полукружном апсидом на
истоку. Спољне димензије објекта су 15/8 метара,
укључујући и апсиду у ову димензију. Наос је
пресведен полуобличастим сводом, а над апсидом
је полукалота. Нартекс – припрата уз западни део
објекта је дограђена у периоду између 1807-1808.
године (Документација ЗЗСК Ниш). Нартекс је
од наоса одвојен са три лучна отвора која носе
масивни зидани стубови.
Улаз у цркву је са западне стране, кроз централно
постављена врата, у подужној оси објекта.
Постоје и двоја врата са северне стране. Прва су
уз северозападни угао припрате, која су у једном
моменту била зазидана, а данас су опет у функцији.
Друга врата на северној страни, која се данас
углавном употребљавају, су смештена приближно
на средини наоса. Постојала су и трећа са јужне
стране, уз олтарски простор, током времена
запуштености цркве накнадно пробивена врата,
која су током санационих радова зазидана.
Унутрашња површина зидова је живописана. Не
постоје прецизни подаци о аутору живописа.
Према писаној документацији из Завода за заштиту
споменика културе Ниш, иконостас је радила
непозната уметница руског порекла, а црквени
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намештај извесни Јован Цветковић.
Црква је зидана ломљеним каменом и обрађеним
пешчаром, а касније премалтерисана. Након
бројних санационих радова, на северној и западној
фасади цркве данас је видљив камен, са дерсованим
спојницама, док су јужни и источни зид, укључујући
и апсиду, омалтерисани и прекречени (офарбани)
у беж нијансу. Кровни покривач су изворно биле
камене плоче, које су касније замењене ћерамидом.
Данас је кровни покривач фалцовани цреп. У току
је процедура поступка проглашења овог објекта за
непокретно културно добро.

ИСТОРИЈАТ ИСТРАЖИВАЧКИХ,
САНАЦИОНИХ И РЕСТАУРАТОРСКИХ
РАДОВА НА ЦРКВИ
Данашњи изглед објекта је резултат многобројних
обнова које је током времена претрпео. Прва
санација овог објекта је вршена још почетком XIX
века, 1807-1808. године. У делу литературе, која се
односи на историјат Црне Траве се чак ове године
спомињу као године изградње цркве, а не њене
обнове (Димитријевић, 1985).
Црква је током времена била потпуно запуштена
и руинирана. Коришћена је као стамбени простор
социјално угрожене породице, а и као простор
за затварање и чување стоке, у коју сврху су
пробијена врата на јужном зиду у делу олтарског
простора. После Другог светског рата, за време
комунистичког режима, живопис у цркви је знатно
оштећен. Најпре је механички грубо пикован, а
затим и премалтерисан, те префарбан у плаво.
Током велике поплаве која је јуна 1988. године
задесила Црну Траву, црква је била значајно
оштећена. Након повлачења Власине у своје речно
корито, у порти цркве је остао дебео слој речног
муља и бујичног наноса, који је покрио доњи део
зидова цркве. Већ наредне, 1989. године су почели

Слика 1. Црква Св. Николе у Црној Трави ,
фотографија: Ана Момчиловић Петронијевић, 2017.

радови на обнови ове богомоље.
Црква је обнављана у периоду 1989-1993. родине.
Радови су спроведени у организацији Завода
за заштиту споменика културе Ниш. Тада су на
објекту спроведени опсежни истраживачки и
конзерваторско – рестаураторски радови. Након
реализације споменутих радова црква је поново
враћена у функцију, односно после дужег времена
је била оспособљена за богослужење. Осим
сондажних археолошких радова из 1989. године,
извођени су радови на чишћењу фасаде, изради
дела тротоара, реконструкцији поткровног венца,
а делимично је обновљен и кровни покривач ћерамида. У етапи радова од 1990. до 1991. године
извршено је уклањање неадекватних и накнадно
додатих лукова и пиластера у припрати, додате
су затеге у горњем делу објекта и на тај начин
је извршено статичко утезање горњег склопа,
вршена је обрада фасаде и прозорских отвора,
постављени су олуци, додат је тротоар са западне
и јужне стране, заштитни потпорни зид са западне
и дела јужне стране, као и део оградног зида на
југоисточном углу комплекса. Током етапе радова
1991-1993. године довршени су оградни зид и
улазна капија, извршена је нивелација дела порте
уз оградни зид, реконструкција портала јужних
врата наоса и изрћена су улазна врата цркве
(Документација ЗЗСК Ниш).
Након готово двадесет година одсуства било
каквих радова на цркви, од 2012. године се опет
ради на њеној обнови, овога пута без сарадње
са надлежним Заводом за заштиту споменика
културе: 2012. године је обновљен кров, под и
иконостас цркве, 2014. године су постављене
иконе у иконостас, 2015. су застакљени отвори у

зиду, постављен нов полилеј, и набављен потребан
инвентар за богослужења1. Од 2012. године
црква је опет у функцији, односно у њој је након
седамнаест година поново служена литургија. Тада
је организовано и масовно крштење Црнотраваца.

КОНСТРУКТИВНЕ
ОБЈЕКТА

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Носећу конструкцију цркве чине масивни зидови
од камена, дебљине око 100cm. Прозори су малих
димензија и завршавају се равно. Претпоставка
је да су испод зидова темељне траке, такође од
камена, које су приликом реконструкције у периоду
1989-1991. године делимично подбијене.
Над читавим корпусом цркве, дакле над нартексом
и наосом је полуобличасти свод од камена.
Над сводом је дрвена кровна конструкција,
нагиба око 30 степени, у виду двоводног крова,
изнад које је кровни покривач. Изворни камени
покривач је замењен ћерамидом положеном у
“мелез малтеру”, која је приликом последње
реконструкције замењена фалцованим црепом
постављеним на дрвену подконструкцију. Том
приликом је промењен начин ослањања крова на
конструкцију свода. Нивелета кровних равни је
подигнута и додат је лимени опшив на калканским
зидовима. Реакције свода се преносе на бочне
зидове, а због великих хоризонталних сила које се
јављају код оваквог система накнадно су стављене
металне затеге, како би се спречило размицање
зидова.

УОЧЕНА ОШТЕЋЕЊА НА ОБЈЕКТУ
Процена стања објекта је извршена на основу
детаљног визуелног прегледа зидова, свода и
1 www.eparhijaniska.rs, приступљено септембра, 2017.

Слика 2. Основа и северни изглед цркве Св.Николе у Црној Трави, стање из 1989. године,
обрадила: Ана Момчиловић Петронијевић према документацији ЗЗСК Ниш
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кровне конструкције. Зидови су анализирани
посебно за сваку страну света.
Зидана конструкција цркве се показала као
релативно постојана узимајући у обзир време
њене изградње. С обзиром да је објекат саграђен
од материјала порозне структуре, утицај влаге у
садејству са мразом је доминантан детериорациони
фактор у приземним деловима зидова. Неадекватно
одржавање, као и дугогодишња запуштеност и
изложеност временским приликама узроковали
су значајна конструктивна и неконструктивна
оштећења објекта. У приземним деловима зида
влага је проузроковала такозвану “биолошку
корозију” која се манифестује појавом гљивица,
лишајева и маховине на фасади, јер ови организми
могу живети искључиво на влажној подлози.
Утврђивањем врсте и степена оштећења камених
блокова нису запажени трагови распадања, ерозије
и љуспања (Драгићевић, 1996). У цркви нема камене
пластике и клесаних конструктивних елемената
тако да њихова оштећења нису ни разматрана.
Клесаним каменом су једино оивичени бочни улази
у цркву и на њима је видљиво интензивно деловање
алги и лишајева.
Приликом последње реконструкције начин
преношења оптерећења на сводове је промењен
са континуалног на концентрисано. Оптерећење
од дрвене кровне конструкције је у виду линијских
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реакција пренесено дуж темена свода. Засведене
конструкције су осетљиве на концентрицано
оптерећење, тако да се за исто тотално оптерећење
добијају до 50% већи напони затезања на интрадосу
свода настали савијањем (Слика 3).
Својство сводова зиданих каменом је мала
затезна чврстоћа услед мале носивости малтера
на затезање и недовољне спреге између камена и
малтера (Heyman, 1997). Затезна чврстоћа свода
зависи од врсте и квалитета малтера којим је зидан,
као и порозности, површинске храпавости камена
и геометријских односа камена употребљеног
за зидање. Притисна чврстоћа зиданих сводова
је значајна. Иако се теоретски може десити
локално дробљење камена глобални лом услед
притиска је мало вероватан, јер су напони притиска
занемарљиви у односу на притисну носивост свода.
Пукотине у своду су настале дејством ивичних
напона затезања изазваних савијањем (Слика 4).
Пукотине се простиру углавном кроз малтер и кроз
спојеве малтера и камена.
Распоред пресечних сила лучних конструкција
зависи
од
геометрије
потпорне
линије,
услова ослањања и консталације оптерећења.
Асиметрична и концентрисана оптерећења су
непожељна. Пожељан рад засведених конструкција
је једнозначан напон притиска, што омогућују косе
реакције ослонаца. Да би се осигурало пожељно

Слика 3. Промена напонског стања у сводовима након самоиницијативне реконструкције крова од стране црквеног одбора,
цртеж: Предраг Петронијевић

Слика 4. Оштећења на интрадосу свода цркве Св.Николе у Црној Трави,
фотографија: Предраг Петронијевић, 2017.

понашање свода сила притиска мора бити што
ближе тежишту пресека. Моменат савијања настао
услед ексцентричности нормалне силе сматра
се паразитним утицајем код лучних конструкција
(Favre, 2011). Идеалан облик потпорне линије дат
је једначином обрнуте ланчанице (Bláha и др,
2008). Затезање мора бити спречено, резултујућа
сила мора остати у средњој трећини висине. Лом
сводова настаје појавом неколико пластичних
зглобова чиме систем прелази у механизам.
Присутна оштећења свода су само делом
последица концентрације оптерећења настале
приликом неадекватних радова у последњој етапи
санационих радова, на препокривању цркве.
Највећи утицај на појаву и пропагацију пукотина
у своду имало је попуштање затега. Затеге имају
улогу да прихвате хоризонталну компоненту косих
реакција сводова. Тиме се подужним зидовима
поверава искључиво вертикална компонента
реакције сводова тј. гравитационо оптерећење.
Пад силе затезања у затегама је настао услед
попуштања монтажних спојева, пузања материјала,

корозије, као и неадекватног сидрења са спољашње
стране подужних зидова. Сидрење је реализовано
са по два „фирикет“-а (Слика: 6-б) на неадекватним
местима, једна затега чак пролази кроз прозор.
Сидрење је без подложних плоча и могућности
за накнадну коорекцију силе дотезањем затеге.
Засведене конструкције су изузетно осетљиве
на размицање ослонаца. Попуштање затега и
размицање зидова у висини венца за само 0.1%
распона свода повећава тангентни напон затезања
у темену и ослонцу свода неколико десетина пута.
Тиме се затезна носивост малтера вишеструко
прекорачује, настају прслине и пукотина, а
потпорна линија свода се деформише у зависности
од броја новонасталих пластичних зглобова (слика:
6-г). Попуштањем затега је узрокована широка
мрежа пукотина у своду која ствара потенцијалну
опасност од њиховог делимичног рушења.
Вертикално диференцијално слегање потпорних
зидова има значајно мањи утицај на промену
напонског стања у своду. Констатована мрежа
пукотина не указује на ову појаву. Асиметричан

Слика 5. Потенцијални механизми лома лучних и засведених конструкција,
цртеж: Предраг Петронијевић, 2017.
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Слика 6. а) мапирање пукотина, б) утицај размицања зидова и различитог слегања ослонаца на промену напонског стања и
механизам лома свода, цртеж: Предраг Петронијевић, 2017.

распоред пукотина и значајне површине отпалог
малтера на интрадосу свода наоса су пре настали
као последица прокишњавања крова у неком
временском периоду.
С обзиром да су зидови ослонци сводова њихово
стање је од виталног значаја за стабилност
конструкције. Стишњеност сводова је мала тако
да се оптерећење од крова и сопствене тежине
сводова доминантно преноси нормалним силама
унутар свода. Неефикасно попречно утезање
металним затегама за последицу је имало значајно
размицање ослоначких тачака сводова. Тиме је
изазвана флексиона деформација коју конструкција
свода зидана у камену није способна да прихвати.
Размицање сводова је највеће последице оставило
на месту споја свода са попречним зидовима
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(Слика 7).
Пукотине у подужним зидовима су местимично
присутне (Слика 8) али су по ширини зева знатно
мање од пукотина у попречним зидовима. Ширина
пукотина регистрованих у подужним зидовима је
до 2мм и вероватно је последица слегања темеља
и климатских утицаја. Екстремни климатски
услови изазивају замор материјала и доводе до
појаве пукотина веће или мање ширине. Највећа
концентрација пукотина је на споју зидова у
угловима нартекса и последица је размицања
сводова и одвајања од попречних зидова (Слика 8).
Тек ширине пукотина већа од 5 mm указују на знатно
поремећену носиву структуру и функцију зидова и
угрожену стабилност сводова храма (Драгићевић,
1996). Иако тренутна ширина пукотина у зидовима

Слика 7. Карактеристичне пукотине на споју свода и попречних зидова,
фотографија: Предраг Петронијевић, 2017.

Слика 8. Мапирање пукотина по зидовима, стање из 2017. године,
обрадила: Ана Момчиловић Петронијевић, 2017.

Слика 9. Потенцијални механизми лома предиспонирани постојећим системом пукотина,
обрадила: Ана Момчиловић Петронијевић, 2017.

није велика њихов распоред указује на развој
неповољних процеса. Постојећа мапа прслина даје
добре предуслове за настанак карактеристичних
механизама лома зидова при сеизмичким
дејствима (Слика 9). На могући неповољан развој
механизама лома значајан утицај има изостанак
сантрача у венцу и по висини зида.

МОГУЋЕ МЕРЕ ЗА САНАЦИЈУ СВОДА

Метода ојачања свода повећањем дебљине
бетонским
седлом
се
и
поред
своје
велике учинковитости ретко користи због
некомпатибилности механичких карактеристика
бетона и каменог зида, асиметричности пресека
и релативне деструктивности методе (Čaušević,
2014). Торкретирање интрадоса даје делимичне
резултате у ојачању сводова због мале дебљине
додатног слоја. Метода је била популарна 70-тих
и 80-тих година, али у овом случају је није могуће
применити због очувања живописа. Очување
живописа онемогућује и примену комозитних
полимера (fiber-reinforced polymer - FRP) на
интрадосу сводова. Иначе последњих година
примена FRP је веома заступљена у санацији и
ојачању зиданих и лучних конструкција (Valluzzi
и др, 2001). Ојачање FRP је веома учинковито јер
повећава затезну чвстоћу на местима пластичних
зглобова. Метода ојачања челичним луковима
је погодна код сводова израђених од великих
камених блокова. Пример успешног ојачања свода
низом челичних лукова је конструкција Јупитеровог
храма у Сплиту. Непостојње масивног венца у нивоу
ослањања свода ограничава примену ове методе у
случају цркве Св. Николе.

Обнова носеће конструкције цркве Св. Николе
би морала да укључи свеобухватну санацију
сводова и ињектирање камених зидова. Начин
на који се засведене конструкције понашају под
статичким оптерећењем, условљавају неколико
видова ојачања. Променом геометријске форме
(подебљањем свода) чиме се утиче на облик
потпорне линије сегмената између пластичних
зглобова. Циљ је да геометријска форма
примора структуру да буде претежно напрегнута
притиском, док се радијална деформација и
затезање ограничавају. Повећањем дебљине свода
интегритет се обнавља уклањањем два пластична
зглоба. Потпорна линија код свода са развијеним
пластичним зглобовима тангира интрадос и/или
екстрадос, док се ојачањем она помера унутар
геометрије свода. Уколико свод показује видљиве
деформације и почетак развоја механизма лома, ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ
као у случају цркве Св. Николе, ојачање и санација С обзиром да влага представља највећу опасност
захтевају и друге видове интервенција.
за квалитет и трајност камених и зиданих
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конструкција, многи узрочници деградације храма
Св Николе у Црној Трави били би елеминисани када
би се конструкција одржала у потпуно сувом стању.
До сада, истражни радови нису обухватили
сондирање темеља и одређивање њихове дубине,
тако да не постоје адекватне подлоге за евентуалну
могућност израде дренажног система око храма.
Могућност третирања зидова пенетратима је
ограничена због разноликости примењеног
камена и великих одступања у порозности.
Површинска обрада зидова пенетратима без
њиховог продирања у дубину пресека зида може
имати негативне последице. Вода би наставила да
продире испод обрађених слојева, али би њено
испаравање било онемогућено премазом, па
може да испарава само испод одређеног слоја,
где растворљиве соли кристалишу и изазивају
деградацију структуре зида. Такође, различита
влажност и термодинамичка својстава додатно
убрзавају деградацију зида. Из тог разлога за
импрегнацију и конзевацију темељног и приземног
дела зидова треба употребити полимерне
растворе ниског вискозитета аплициране цевним
системом по могућству под притиском. Овај вид
заштите је ефикаснији код порознијих зидова
зиданих каменом. Тиме се побољшавају многа
својства зида-смањено капиларно упијање воде
и отпорност на дејство мраза док се параметри
квалитета-коефицијент дифузије водене паре,
пропустљивост водене паре, коефицијенат
дифузионог отпора, не мењају или се мењају у
задовољавајућим границама.
Узрок распадања малтера је апсорбовање влаге,
која је на фасадама присутна током падавина
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и у сводовима услед пропуштања кровног
покривача. Могућност спречавања продора воде
у зидове заптивањем површина различитим
врстама синтетичких материјала треба узети са
резервом уколико је онемогућен пролаз воде у
гасовитој фази. Премазивањем зида се спречава
продор воде у унутрашњост материјала, али се
онемогућава пародифузни ток, јер материјал не
поседује довољну паропропусност. Правилним
одабиром материјала ова појава се може
предупредити. У ту сврху се најчешће примењују
заштитна средства на бази силиката. Код ових
средстава основна неорганска структура се
добро везује са неорганском подлогом малтера
и тиме омогућује добру пропустљивост за гасове.
За ефикасно импрегнирање средства на бази
силиконских средства неопходно је непрекидно
наношење у неколико слојева. Правилним избором
силиконских средстава и њиховом адекватном
апликацијом могуће је успорити процес разарања
малтера и зидова.
Неопходна је конструкцијска санација зидова
и сводова таванице: ињектирањем, уградњом
- полагањем карбонских трака са унутрашње
стране испод малтера, јер је спољашњи део
цркве у камену. Ињектирањем и премошћењем,
пукотине у сводовима се морају санирати и тако
елиминисати штетни ефекти које оне изазивају на
материјал и конструкцију. Неопходна је санација
свих сводова карбонским тракама и новим
малтером. На кровној конструкцији је неопходно
санирати затеге, урадити антикорозивну заштиту
и извршити њихово дотезање. Анкеровање затега
је пожељно променити и убацити подложне

Слика 10. а) Ојачање свода АБ седлом, б) Ојачање свода луковима (Јупитеров храм у Сплиту) (извор http://www.spegra.hr/hr/
home/krstionica-sv-ivana-jupiterov-hram), в) ињектирање зидова и обнављање затега (http://www.h-r-z.hr/index.php/djelatnosti/
konzerviranje-restauriranje/graditeljsko-naslijee/400-obnova-dvora-veliki-tabor)

плоче уместо клинова. Пукотине у сводовима
и зидовима које се протежу целом дебљином
зидова треба ињектирати. Санацију пукотина у
попречним зидовима и сводовима треба засновати
на постављењу челичних затега унутар брода и
анкеровати их преко плочевина на спољашњој
страни зида. Веће пукотине у своду се испуњују
репаратурним малтером
На унутрашњем живопису су неопходни
конзерваторско-рестаураторски радови. Накнадне
слојеве малтера треба одстранити, пукотине
ињектирати, полувезане делове малтера учврстити
и извести ретуш сликаног слоја.
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Conservation, Restoration and Revitalization

Детаљ са мозаика из “Стибадијума Б” на археолошком
налазишту Медијана у Нишу,
фотографија: Елена Васић Петровић, 2015.
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КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ
НА МОЗАИКУ ИЗ “СТИБАДИЈУМА Б”
НА АРХЕОЛОШКОМ НАЛАЗИШТУ МЕДИЈАНА
Немања Смичиклас, Маријана Протић
CONSERVATION/RESTORATION WORKS ON “STIBADIUM B” MOSAIC
AT MEDIANA ARCHAEOLOGICAL SITE
Nemanja Smičiklas, Marijana Protić
Abstract: Conservation/restoration works on the “Stibadium B” mosaic were initiated at the end of July 2015.
Those were the first mosaic conservation/restoration works at Mediana archaeological site executed through
public procurement. They were funded by the Ministry of Culture of the Republic of Serbia according to the project prepared by the Republic Institute for Protection of Cultural Monuments, Belgrade. The works were carried
out by two companies located in Niš, named “Forma Antika” and “In Situ”. It is highly important to stress that
both companies are from the local community, as advocated since 2011 by professionals of the Republic Institute
for Protection of Cultural Monuments. Through several mosaic conservation/restoration projects at Mediana archaeological site during the period between 2011 and 2015, young and ambitious conservators from Niš were
fully trained to carry out even the most complex conservation/restoration works. The works on this particular
project testify to successful field education through actual problems. The importance of involvement of young
local professionals is multiple. Probably the most significant point at the moment is establishment of a team of
conservators attending to the site of such importance. At any given moment, the team can inspect condition of
the mosaics, take basic steps to perform minor repairs, and inform competent authorities in the event of serious
problems.
Key words: stibadium, Mediana, mosaic, conservation
Апстракт: Конзерваторско рестаураторски радови на мозаику из “Стибадијума Б” отпочели су крајем
јула 2015. године. То су први конзерваторско рестаураторски радови на мозаицима са археолошког
налазишта Медијана који су спроведени кроз јавну набавку. Финансирани су од стране Министарства
културе републике Србије по пројекту израђеном у Републичком заводу за заштиту споменика културе
Београд. Радове су по том пројекту извеле две фирме из Ниша, “Форма Антика” и “In Situ”. Оно што је
изузетно битно нагласити, а за шта су се стручњаци РЗЗСК од 2011. године залагали, је да су обе фирме
из локала. У периоду од 2011. до 2015. године млади амбициозни конзерватори из Ниша су кроз више
пројеката конзервације и рестаурације мозаика на археолошком налазишту Медијана у потпуности
обучени да изведу и најкомпликованије конзерваторско рестаураторске захвате, а радови на овом
конкретном примеру су потврда успешне едукације на терену кроз конкретне проблеме. Важност
укључивања младих стручњака из локала је вишеструка. Оно што је, вереватно, најбитније је да сада
уз овако важан локалитет постоји екипа конзерватора која у сваком тренутку може да изврши увид у
стање мозаика, предузме основне кораке за мање санације оштећења, а у случају озбиљнијих проблема
обавести надлежне институције о томе.
Кључне речи: стибадијум, Медијана, мозаик, конзервација
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ИСПИТИВАЧКИ РАДОВИ
Непосредно
након открића мозаика из
„Стибадијума Б“ 2010. године извршен је увид
у његово стање, на археолошком налазишту
Медијана, и том приликом је констатовано да
је мозаик изведен техником оpus tessellatum,
тесерама величине 1х1х1 cm, које су полагане у
супрануклеус од чистог креча. Цела површина
мозаика била је прекривена дебелим слојем
калцификата због чега је његов ликовни садржај
био тешко видљив (Слика 1).
Подни мозаик „Стибадијума Б“ састоји се из
централног кружног дела пречника 6,73 m и два
анекса правоугаоног облика величине 3х2 m на
југоисточној и северозападној страни док је на југу
улаз. Ниво анекса виши је у односу на ниво мозаика
за приближно 10 до 20 cm, зависно од позиције. Оба
анекса су са свих страна била обложена каменом
оплатом беле боје чији су остаци и даље присутни.
На око 40% источног и 50% западног анекса био
је видљив слој статумена у угловима мозаика.
У близини средњег дела источног анекса могао
се уочити отисак стопала у малтеру нуклеуса,
највероватније настао када и сам мозаик (Слика 2).
Дуж целог централног дела било је видљиво
оштећење на коме уопште нема мозаика у виду
канала хипокауста затрпаног земљом, ширине 80
до 100 cm, који се простире из правца севера ка
југу, односно од префурнијума према улазу. Осим
тога, из префурнијума се гранају још два крака
хипокауста, који прате обод централног кружног
мозаика, и који су видљиви у дужини од 1,3 m у
правцу запада и 0,5 m у правцу истока, а остатак
је под мозаиком. Археолошким истраживањима
изведеним касније током конзерваторских радова

утврђено је постојање остатака зидова на којима
леже ивице мозаика са обе стране канала. Источни
полукружни сегмент као и јужни угао источног
анекса стоје уочљиво улегнуто у односу на остатак
мозаика који је раван.
Стварање услова за почетак конзерваторскорестаураторских радова извршено је уклањањем
заштитног слоја врећа са песком и „гео-платна“.
Прво је уклоњен песак на за то предвиђено и
припремљено место, где је одмах просејаван, а
потом пакован у џакове и одлаган за касније враћање
на мозаик. Након што је заштитни слој песка
уклоњен приступило се пажљивом одстрањивању
слоја „гео-платна“ које је због своје текстуре
на неким местима повукло нестабилне тесере
са собом па су оне пажљиво одвајане од платна
скалпелима. Платно је уклањано повлачењем од
ивица ка централним деловима мозаика паралелно
са површином без подизања како не би повукло
нестабилне тесере. Изразито нестабилан фрагмент
налазио се уз сам префурнијум са десне стране,
тесере су биле чврсто везане за платно па је комад
платна величине фрагмента заједно са тесерама
постављен на „медијапан плочу“ како би фрагмент
касније био реконструисан и враћен на своју
позицију. По одстрањивању „гео-платна“ површина
мозаика је детаљно прегледана и сакупљене су
преостале тесере ван контекста. Све сакупљене
тесере су очишћене и сортиране према локацији
проналажења, врсти и боји камена за потребе
реконструкције. Тесере су одлагане у пластичне
врећице са затварачем и адекватно обележаване.
Осим мозаика очишћени су и зидови објекта.
„Стибадијум Б“ је припремљен за фотографисање
разапињањем квадратне мреже канапа 1х1 m. Над

Слика 1. Мозаик “Стибадиума Б” пре почетка радова, документација РЗЗСК Београд, 2015.
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мозаиком је постављена привремена заштитна
конструкција од челичне скеле, са кровом од
„ондулине“ и олуцима за одвођење атмосферских
падавина, а објекат је додатно заштићен
преградама од најлонске фолије. То је урађено
из разлога што заштитна конструкција изнад
локалитета није завршена и један део мозаика из
„Стибадијума Б“ се налазио изван покривеног дела.
Други разлог је обезбеђивање услова за радове у
зимском периоду, с обзиром да је планирано да
радови трају четири до пет месеци што је био крај
новембра, односно почетак децембра по усвојеној
динамици.
Након откривања, детаљним прегледом затеченог
стања мозаика утврђено је следеће:
1.
Целокупна површина мозаика у западном
анексу била је таласаста. Тесере су у великој
мери биле нестабилне на више места. Очуваност
мозаика у централном делу била је највећа, док је
део око ивица са свих стана недостајао, а највише
на западној страни анекса. Мозаик је у средишњем
делу имао једну већу и неколико мањих лакуна.
Опшивак, постављен 2011. у току превентивних
конзерваторско-рестаураторских радова, који су
пратили археолошка истраживања, се задржао
само на неким местима, али је испунио своју
функцију заштите ивица мозаика. Било је лакуна
без опшивака, као и остатака старих фластера
газе које су биле залепљене око њихових ивица.
У угловима западне стране била је видљива
комплетна стратиграфија мозаика са великим
отвореним деловима статумена.
2.
Централни кружни мозаик на западној
страни био је без већих оштећења, али при куцању
велики део мозаика је вибрирао. Тесере су у великој

мери стабилно везане за кречни супрануклеус.
Нестабилност тесера била је присутна само око
ивица мозаика код зида и на средини где недостаје
део мозаика. Опшивка није било као ни већих
лакуна. Северна страна мозаика до ивице зида
није у потпуности сачувана. Тесере су уз ивицу биле
нестабилне и без опшивка.
3.
Централни кружни мозаик на источној
страни налазио се у задовољавајућем стању. Већих
потклобучења није било, али је прилично одзвањао
при куцању. Југоисточна стана мозаика од половине
ка ивицама је утонула и налазила се испод нивоа
остатка мозаика. Тесере су у североисточном делу
биле нестабилне, али део мозаика није био трошан,
а тесере су стајале на свом месту. Било је мањих
лакуна пуних блата и земље. Опшивка није било.
На овом делу мозаика било је остатака старих
фластера од газе, највише по ивицама мозаика и
на пукотини дела мозаика који је улегао.
4.
Источни анекс имао је мозаик који је најмање
сачуван. Мозаички под је био веома деформисан,
а тесере у великој мери нестабилне. На мозаику
је било остатака старих фластера и лакуна које су
веће и без опшивака. Највише је сачувана северна
страна док су остали углови делимично, односно
у малој мери сачувани. Централни део мозаика у
потпуности је недостајао.
5.
Улаз је био готово у потпуности без
теселатума осим уске траке ширине до 10 cm, дуж
леве бочне ивице (Слика 4).

ОДАБИР МЕТОДОЛОГИЈЕ
Након сагледавања затеченог стања мозаика
установљено је да је мозаик могуће конзервирати
и рестаурирати in situ. То је подразумевало
спровођење
свих
конзерваторско1 Археолошка истраживања извршили су археолози Народног музеја у Нишу Весна
Црноглавац и Археолошког института из Београда Надежда Гавриловић

Слика 2. Отисак стопала,
документација РЗЗСК Београд, 2015.

Слика 3. Отисак стопала,
документација РЗЗСК Београд, 2015.
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Слика 5. “Стибадијум Б”- стање пре радова, из документације РЗЗСК Београд

Слика 5. „ДА/НЕ графикон“, према ICCM методологији из 1996.
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рестаураторских захвата, који за циљ имају
спречавање даљег пропадања мозаика са
свим његовим елементима и начин финалне
презентације. За дефинисање начина конзервације
коришћен је једноставни “ДА/НЕ графикон” који је
1996. године ICCM1 развио за лакше одређивање
приоритета у различитим случајевима конзервације
мозаика (Слика 5). Поред тога констатовано је
да конзерваторско-рестаураторски радови не
могу отпочети без археолошких истраживања у
затрпаном каналу хипокауста и испод депресије
мозаичког тепиха на источној страни. Резултати
тих истраживања су требала да нам дају последњу
слагалицу у дефинисању начина презентације
мозаика и контекста у коме се он налази2.
Неопходна археолошка истраживања састојала су
се из ископавања хипокауста и депресије испод
мозаичког пода источне стране. Истраживање
хипокауста открило је остатке зидова канала, а
по пронађеним остацима опека дефинисани су
изглед и димензије плоча које затварају источни
и западни крак хипокауста и носе мозаик. Плоче
су од опеке величине 55Х55 cm, дебљине 5 cm,
носе их стубићи од опеке и малтера, призидани
уз спољне зидове кракова хипокауста док се са
унутрашње стране и у централном каналу ослањају
на зидове. Истраживање депресије испод мозаика
на источној страни показало је да је растресита
земља узрок њеног настанка и да би се пропадање
највероватније наставило уколико се депресија не
реши грађевински што је и довело до одлуке да се
тај део мозаика подигне, а након санације подлоге
врати на своје оригинално место.
Након археолошких истраживања одлучено је
да се изведе детаљна архитектонска санација
и потпуна реконструкција канала хипокауста и
његових бочних кракова, а да се плоче којима
је био покривен излију по узору на оригинал и
поставе на предвиђена места. То је пружило
могућност презентације на коме је, поред самог
мозаика, могуће приказати и начин изградње
хипокауста, као и комплетну стратиграфију
објекта. Реконструкција зидова канала је извршена
оригиналним опекама пронађеним на локалитету,
водећи притом рачуна да и саме опеке употпуњују
презентацију објекта и посетиоцима пруже лакше

разумљиву и занимљивију причу о изградњи,
контексту и намени свих присутних елемената.
У ту сврху су коришћене опеке са отисцима разних
животиња, шарама различитих радионица, па чак и
отисцима прстију античких мајстора остављених у
свежој глини пре печења опеке.

КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ
РАДОВИ
Прва фаза конзерваторских радова односила се
на детаљну консолидацију свих слојева мозаичког
предлошка. То је подразумевало консолидацију
и фиксирање нестабилних тесера, али и свих
слојева малтера носиоца. Радови су изведени по
већ устаљеној методолошкој пракси. Одређене
површине тесалатума су ињектиране ињекционом
масом или полимерима у зависности од дубине
и проблематике (Слика 6). Еродиране и напукле
тесере су консолидоване различитим растворима
консолиданса, а оне нестабилне су фиксиране на
своја места употребом конзерваторских малтера.
На консолидованом мозаику потом је извршено
обезбеђивање ивица острва и лакуна, опшивањем
на местима где нема опшивака и на местима са којих
је уклоњен стари и нестабилан опшивак. Опшивање
привременим опшивком вршено је само ради
заштите мозаика током пескирања и чишћења.
Овакав опшивак се након пескирања уклања тако
да није било неопходно користити украсни малтер,

1 International Committee for the Conservation of Mosaics, https://iccm-mosaics.org/
2 Археолошка истраживања извршили су археолози Народног музеја у Нишу Весна
Црноглавац и Археолошког института из Београда Надежда Гавриловић

Слика 6. Консолидација пре чишћења,
документација РЗЗСК Београд, 2015.
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нити прилагођавати изглед оригиналном малтеру.
Након консолидације могло се приступити
чишћењу. Цела површина мозаичког тепиха је
третирана антисептичким средствима и раствором
фунгицида како би се уклониле све наслаге буђи,
маховине и других микроорганизама. С обзиром на
дебеле наносе калцификације, чишћење је морало
бити изведено грубим и инвазивним методама.
У зависности од дебљине наноса коришћени су
различити начини чишћења, од употребе раствора
киселина, преко челичних четки на ротационим
алатима, па све до употребе микро и макропескатора са различитим агрегатима. Током проба
чишћења установљено је да ни један од начина
не нарушава стабилност и интегритет оригинала.
Финално чишћење урађено је парочистачем и
употребом грубих четки које не наносе оштећења
на површини камена. На тај начин мозаик је у
потпуности очишћен од свих видова нечистоћа,
а површина тесалатума је остала неоштећена у
свом изворном облику (Слике 7 и 8).
Када је чишћење завршено приступило се подизању
фрагмената мозаика из зоне депресије. Одређена
је линија сечења и одлучено да фрагмент мозаика
буде подигнут из три дела. За линију раздвајања
узете су већ постојеће пукотине, а на местима где
их није било изабрани су токови бордура. Како
би се олакшао приступ фрагментима приликом
дизања уз линију сечења извађена су два реда
тесера, која су пажљиво постављена у кутије са
песком по већ одређеном распореду. Те тесере
су касније биле искоришћене за попуњавање
линије споја. На тај начин осигурано је да се након
постављања фрагмената на нову подлогу линије

спојева не примећују. Арматура на лицу мозаичких
фрагмената постављена је коришћењем класичне
колете од анималног лепка и слојева газе и
јутаног платна. Подизање фрагмената изведено је
употребом челичних копаља посебно направљеним
за ту потребу. Одвојени фрагменти су постављени
на плоче израђене по њиховим мерама (Слике
9,10,11, 12).
Након подизања фрагменти су обрађени са
полеђине. Сав оригинални нестабилни малтер
је уклоњен, а преко теселатума постављен је
нови конзерваторски, на бази креча, приближно
истих карактеристика и састава. Након сушења
на полеђину фрагмената додат је слој арматуре
од стаклене мрежице и индустријски малтер уз
додатак полимера, еластичан, али изузетно чврст.
Тако припремљени фрагменти били су спремни за
постављање на нову подлогу.
Иста техника обраде полеђине је примењена и
на фрагменту подигнутом изнад бочног крака
хипокауста, након што је изведена реконструкција
тесерама скинутим са „гео-текстила“.
Археолошка истраживања на том делу мозаика
нису дала никакве значајније резултате.
Установљено је да је подлога од шута и земље, а
да се бочни кракови хипокауста не понављају на
тој страни. С 0бзиром на такав налаз одлучено је
да се зидови сонде озидају циглом, а средишњи
део попуни земљом и шутом извађеним током
археолошких истраживања. На тако припремљену
сонду је изливена армирано бетонска плоча. Иако
се у конзервацији избегава употреба бетона, у
овом случају коришћење овог материјала је било
неопходно, а условљено је временским приликама.

Слика 7. Чишћење,
документација РЗЗСК Београд, 2015.

Слика 8. Чишћење,
документација РЗЗСК Београд, 2015.

Ливење плоче је рађено почетком децембра, на
температурама које су неретко падале испод нула
степени по Целзијусу, па је употреба класичног,
кречног малтера била немогућа због времена
карбонификације и сушења. Из тог разлога је у
овом случају коришћен брзовезујући цемент како
би се скратило време сазревања и на тај начин
избегли сви проблеми изазвани евентуалним
мразом. Фрагменти мозаика су враћени на свеж
равнајући слој суве и растресите констистенције,
што је омогућило блага померања фрагмената,
корекцију позиција и коначно уклапање.
Завршна
фаза
конзерваторских
радова
подразумевала је постављање финалног опшивка
на ивице мозаика и пломбирање лакуна и оштећења
у оригиналном малтеру. Ово је изведено кречним
малтером, по боји и саставу, најприближнијем
оригиналу. За израду овога малтера коришћене су
различите гранулације кварцног песка и млевене
цигле како би се постигла већа хидрауличност.
Као посебан додатак, а у сврху постизања боље
хидрауличности и добијања одговарајућег тона,
у малтер је умешан фино дробљени оригинални
антички малтер који чинио подлогу скинутих
фрагмента мозаика. Поред побољшавања
квалитета новог малтера на овај начин је стари
антички малтер поново искоришћен и враћен у
објекат (Слика 13).

Слика 9. Конзерваторски поступци,
документација РЗЗСК Београд, 2015.

Слика 10. Конзерваторски поступци,
документација РЗЗСК Београд, 2015.

РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ
Сви рестаураторски радови на мозаику из
„Стибадијума Б“ имали су за циљ бољу читљивост
и адекватну презентацију мозаичког тепиха. У
овом конкретном случају водило се рачуна да
мозаик буде представљен на такав начин да
задовољи потребе обичног посетиоца, али и
стручног посматрача. Сходно томе одлучено је
да се реконструкција, односно ретуш, изведе на
свим мањим лакунама на мозаику, а да се веће
попуне декоративним малтером до нивоа тесера.
Реконструкција је изведена тесерама нађеним
у шуту током археолошких истраживања. С
обзиром да се радило оригиналним материјалом
и да се интервенције не примећују, израђена је
детаљна фото-документација како би се у неком
каснијем тренутку, када се за то укаже потреба,
могло са сигурношћу утврдити шта је оригинал,
а шта реконструкција. На сва већа оштећења
постављен је декоративни малтер истог састава
коришћеног за опшивке. Места на којима је

Слика 11. Конзерваторски поступци,
документација РЗЗСК Београд, 2015.

Слика 12. Конзерваторски поступци,
документација РЗЗСК Београд, 2015.

53

био очуван оригинални слој малтера, нуклеуса,
није покриван декоративним малтером. Тако је
одлучено из разлога што су у оригиналном малтеру
остали видљиви отисци тесeлатума на појединим
местима. Поред тога на улазима у бочне просторије
могу се видети малтерне спојнице оригиналних
камених прагова, односно отисци камена у малтеру,
што нам показује њихов конкретан положај и
облик. Такође у источном анексу, у оригиналном
малтеру се налази и отисак стопала, вероватно
радника који је радио на извођењу мозаика. Све то
заједно даје једну потпунију слику о самом мозаику
и објекту у коме се он налази и веома је важан
део целокупне презентације. Обичном посетиоцу
изузетна прича и нешто по чему ће сигурно
памтити посету локалитету, а стручњацима подаци
за даља истраживања и разумевање овог и сличних
објеката.
У поду источног анекса у финалној презентацији
остављена су и оштећења настала побијањем
кочева за неки каснији објекат, или насеобину. По
претпоставци археолога та оштећења су настала
у време инвазије Хуна и њиховог насељавања

на овом подручју. Оштећења су остављена као
својеврстан историјски податак и допуна опште
приче о конкретном мозаику, али и целокупном
локалитету уопште.
Ивице мозаика према каналу хипокауста су
консолидоване и у већој мери остављене у
изворном стању. Само на изузетно критичним
местима су извршене интервенције новим
малтером. За такве интервенције коришћен
је, такође, декоративни малтер како би цео
простор био унифициран. Инсистирано је на
минимуму интервенција на том делу како би
остала видљива стратиграфија мозаичког пода.
Преко централног дела канала су, на самом улазу
у „Стибадијум Б“, постављене три плоче, изливене
и тониране тако да опонашају оригиналне плоче
које су покривале канал хипокауста. Оне прате, у
потпуности, остатке античког малтера и уклапају
се у оригиналне спојнице, тачније у отиске старих
оригиналних плоча. Источни крак хипокауста је
у потпуности реконструисан таквим плочама, а
на њих су постављени слојеви малтера у који је
уроњен фрагмент мозаика. Стратиграфија тог дела

Слика 13. Конзерваторски поступци,
документација РЗЗСК Београд, 2015.
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Слика 14. Рестаураторски поступци,
документација РЗЗСК Београд, 2015.

Слика 15. Рестаураторски поступци,
документација РЗЗСК Београд, 2015.

у потпуности прати ону оригиналну и на примеру
показује како су оригинални мозаик и канал
хипокауста изведени.
На местима где су оштећења мозаика и свих његових
носилаца, као и зидова објекта, толико велика да
се изгубио конкретан облик просторије, нанешен
је декоративни малтер. На тај начин је дефинисана
силуета објекта и појашњен његов изглед, а самим
тим је и олакшана каснија архитектонска санација
и реконструкција зидова.
По завршетку рестаураторских радова мозаик је
још једном детаљно очишћен, а затим третиран
средствима против микроорганизама и заштитом
од UV зрачења. У канал хипокауста је насут слој
ломљене цигле ради уредније и боље презентације
(Слика 16).

ЗАКЉУЧАК
Конзерваторско-рестаураторски радови на подном
мозаику из „Стибадијума Б“ са археолошког
налазишта Медијана у Нишу су у потпуности
изведени у складу са устаљеном конзерваторском
праксом. Методологија рада и материјали који
су коришћени испуњавају све захтеве модерне
конзервације. Презентација је изведена по
највишим стандардима и на најадекватнији начин
представља уметничко дело и контекст у коме се

оно налази са свим његовим елементима.
Након
конзерваторско-рестаураторског
третмана мозаика остаје још неколико елемената
који морају бити испуњени како би заштита и
презентација објекта са уметничким делом била
на највишем нивоу. Под тиме се првенствено
мисли на завршетак заштитне конструкције изнад
комплетног локалитета. Тек тиме се стварају
услови да се привремена заштитна конструкција
од скеле и најлона, која у великој мери нарушава
изглед локалитета, уклони са објекта. Све до
тог тренутка мозаик не може бити адекватно
представљен. У току је израда пројекта финалне
презентације локалитета који предвиђа и радове
на архитектонској санацији објекта, као и на
приступним трасама за посетиоце, а тај пројекат
је такође условљен завршетком заштитне
конструкције.
Поред овога неопходно је едуковати водиче, на
локалитету, о важности овог дела, као и о свим
релевантним чињеницама о његовом настанку,
историјском контексту, али и конзервацији
и рестаурацији како би то могли да пренесу
посетиоцима. То је један од предуслова добре
презентације. Без тога радови изведени на овом
уметничком делу и начин на који је предвиђена
презентација губе смисао.

Слика 16. “Стибадијум Б”- после радова,
Слика 16. “Стибадијум Б”- после радова,
документација РЗЗСК Београд, 2015. документација РЗЗСК Београд, 2015.
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ПРЕДЛОГ КОНЗЕРВАТОРСКОРЕСТАУРАТОРСКИХ РАДОВА НА СРПСКОЈ
ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ СВ.ОЦА НИКОЛАЈА
У БАШАИДУ У ОПШТИНИ КИКИНДА
Дејан Рудић Вранић
A CONSERVATION WORKS PROPOSAL FOR THE SERBIAN ORTODOX CHURCH
OF ST.FATHER NIKOLAJ IN BAŠAID IN KIKINDA MUNICIPALITY
Dejan Rudić Vranić
Abstract: St. Father Nikolaj, a Serbian Orthodox church in Bašaid, belongs to Novi Bečej Deanery and is one of 200
church buildings located in the Eparchy of Banat. It was built in 1833, while its wall paintings and icons originate
from the period between 1860 and 1868.
On June 9, 1983, the church was inscribed on the list of immovable heritage as cultural monument, and on December 30, 1991, it was declared cultural heritage of great importance .
The first important activities relating to reconstruction and restoration of the building were initiated in 2001
following a detailed inspection of its condition and resulted in drawing up of the first survey containing technical
protection measures . On this occasion, along with other conclusions, it was established that the church was in an
extremely poor condition. As a result, it was concluded that detailed projects for its conservation and restoration
need to be prepared and that priorities need to be defined in terms of carrying out works by phases in order to
ensure that the most endangered and damaged sections are addressed first.
Works performed in the period between 2002 and 2015 involved the bell tower, front elevation, and roof of the
church. Having in mind that the above mentioned interventions dealt with respective sections only, thus failing
to secure adequate protection, and that not all causes of degradation were eliminated, it is necessary to carry on
the works. In this regard, the paper covers roof reconstruction along with the solving of static problems, reconstruction of all façade surfaces, and other necessary interior and exterior interventions in terms of solving both
functional and aesthetic problems, all of which are caused by the negative impact of water.
Key words: church, Bašaid, conservation, roof stabilisation
Апстракт: Српска православна црква Св.оца Николаја у Башаиду припада новобечејском намесништву и
једна је од 200 црквених грађевина Епархије банатске. Саграђена је 1833. године, а зидно сликарство и
иконе настале су у периоду између 1860. и 1868. године.
Црква је уписана у регистар непокретних културних добара као споменик културе 9. јуна 1983. године, а
категорија великог значаја утврђена је 30. децембра 1991. године .
Прве озбиљније активности везане за обнову и рестаурацију објекта започете су 2001. године, након
детаљног увида у његово стање, што је резултирало израдом првог елабората са мерама техничке
заштите. Том приликом је, између осталог, константовано да се црква налази у изузетно лошем стању
те да је неопходно израдити детаљне пројекте за њену конзервацију и рестаурацију и дефинисати
приоритете у смислу извођења радова по фазама како би се најпре интервенисало на најугроженијим и
најоштећенијим деловима.
У периоду од 2002. до 2015. године извођени су радови на звонику, чеоној фасади и крову цркве. С
обзиром на то да су наведене интервенције третирале само поједине делове објекта и нису обезбедиле
адекватну заштиту, нити су сви узроци пропадања одстрањени, неопходно је наставити радове. У том
смислу овај рад се бави реконструкцијом крова заједно са решавањем статичких проблема, обновом
свих фасадних површина и другим неопходним интервенцијама у ентеријеру и екстеријеру у смислу
отклањања функционалних и естетских проблема, проузрокованих негативним утицајима воде.
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КРАТАК ИСТОРИЈАТ ОБЈЕКТА
Изградња данашње цркве у Башаиду започетa
је 1830. године, освећењем темеља преко пута
старијег храма, који је такође био посвећен Св.оцу
Николају, а налазио се на месту данашњег парка.
Објекат је завршен након три године, а
позициониран је у оквиру простране ограђене
порте. Освећен је 22.маја 1833. године, о чему
говори натпис уклесан на плочи од црвеног
мермера постављеној на јужној фасади.
Осликавању цркве приступило се неколико
деценија касније, када су обрађени делови зидова
и сводова од стране академског сликара из Новог
Сада, Павла Симића1. Исти аутор израдио је и
иконе, укупно њих 46, док је послове на дрвеним
и резбареним елементима обављао Михајло Којић
из Велике Кикинде. Позлату иконостаса, певница
и других елемената црквене опреме израдио је
Јозеф М. Тепфен из Беча (Група аутора, уредник:
Габрић Почуча, В. 2006).

и XIX века2. Оно што је издваја од већине објеката
у окружењу, који се налазе у сеоским срединама,
јесте веома богато обрађено западно прочеље3.
Компоновано је од модификованих класицистичких
елемената „дорског реда“, са четири кружна
стуба на постаментима, надвишених архитравом,
триглифима и метопама и тимпаноном са малим
конзолним испустима. Метопе и унутрашњи
простор тимпанона додатно су оплемењени
флоралним орнаментима израђеним у малтеру.
Иза тимпанона, постављен је мали зид, на чијим су
крајевима позициониране две „акротерије“ у виду
ваза. Њега надвишује завршетак западног прочеља,
од којег се маса из пуне ширине прочеља лучно
сужава по вертикали према ширини самог торња.
Овај део такође је декорисан плитком малтерном
пластиком. Испод архитравне греде у оси прочеља
стоји декоративна пластика у виду две конзоле над
којима је једна мала препуштена греда. Централно
су постављена једна улазна врата, као и један

ОПИС ОБЈЕКТА СА СТИЛСКОМ
АНАЛИЗОМ
Црква Св. оца Николаја у Башаиду у основи је
једнобродна грађевина са звоником на западној
страни (Слика 1). Наос је од олтарске апсиде одвојен
иконостасом, а на западној страни од нартекса
дели га зид са три пролаза. Над њим се налазе
четири бачваста свода ослоњена на зидане лукове.
Певнице су формиране у плитким нишама. Изнад
нартекса су позиционирани галерија и звоник у
облику торња. Дужина цркве износи 35 метара,
а ширина 12.5 метара. Највећа висина свода је 14
метара, а укупна висина торња 40 метара. Црква
је у потпуности саграђена од пуне опеке. Кровна
конструкција је од дрвене грађе. Кровни покривач
је од бибер црепа, над главним делом објекта, и
лима на звонику.
Црква је пројектована као комбинација
неколико различитих стилова у маниру који је
карактеристичан за простор Војводине током XVIII
1 Павле Симић (1818-1876), академски сликар чије се црквено сликарство доводи у везу
са назаренским, са којим се вероватно упознао на студијама у Бечу.
2 Према Горану Болићу, сликару - конзерватору у МЗЗСК Суботица, „као архитектонско
остварење црква се може прикључити групи оних изведених највероватније по типском
пројекту инжењера у служби Војне границе, са малим варијантама у распореду
украсних детаља“ - Попис НКД по насељима: бр.27, СПЦ св.оца Николаја, у (уредник:
Вера Габрић Почуча): Заштитар-зборник заштите НКД (посебно издање поводом
двадесетпетогодишњице оснивања МЗЗСК Суботица 1980-2005), Суботица 2006, 65.
3 По сличном принципу конципирано је и прочеље цркве у Мокрину (Храм сабора
св.архангела), док остали објекти у окружењу имају једноставније декоративне
елементе.

Слика 1. Црква Св.оца Николаја у Башаиду-западна фасада,
фотографија: Дејан Рудић Вранић, 2017.
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прозор између њих и описаног декоративног
елемента. Симетрично у односу на прозор су 2014.
године, када је изведена рестаурација западне
фасаде, додата два савремена мозаика у оквирима,
који имитирају оригиналну шембрану прозора.
Бочне фасаде обрађене су једноставним равним
пиластрима са проширењима у нивоу сокле,
а између којих су богато декорисани оквири
прозора. Изнад пиластера се налази малтерисани
поткровни венац једноставне геометријске
профилације. Конципирани су тако што је позиција
прозорских отвора, по пет са сваке стране,
повучена ка унутрашњости, уз формирање малих
„касетираних“ пиластера неправилног облика,
који се преноси и на лук изнад прозора. Испод
свих прозора налази се скромни флорални рељеф
и још по један декоративно обрађен елемент,
правоугаоног или елипсастог облика4. Прво и
последње фасадно поље у горњем делу, делу
поткровног венца, садржи поновљене триглифе
и метопе, као на прочељу, с тим што су овде на
доњем делу поткровног венца придодате и мале
конзоле у његовој ширини. На јужној фасади, испод
средишњег прозора позиционирана су још једна
улазна врата, као и на северној. Апсида цркве је
далеко једноставније обраде и садржи описане
пиластре и три лучна прозора.
Кров цркве је двоводни, са благим испустима који
покривају прво и последње фасадно поље, иначе
за 50 центиметара померено ка споља у основи.
Описане кровне равни у делу олтарске апсиде
прелазе у полу-купасту форму.
Западни торањ у свом спољашњем изгледу
има елементе барока и класицизма. Његове
димензије у основи износе 6.54 m пута 6.54 m,
а у горњој половини 6.12 m пута 6.12 m. У обради
његових фасада, пројектант још једном уводи
класицистичке елементе у читав корпус и то
у средишњем делу по вертикали, где између
два хоризонтална подеона венца поставља на
угловима по један пиластер правоугаоног пресека
са сваке стране, али сада са капителима који својим
волутама асоцирају на класичне јонске стубове.
Свака фасада, између пиластера, има по један
централно постављен лучни прозор, надвишен са
већ описаним декоративним елементом, који се
налази и на прочељу испод архитрава. Највише

поље, смештено између последњег подеоног и
кровног венца, са сваке стране у оси симетрије
има уграђен по један сат и то тако што облик венца
прати кружни облик сата у том делу. Кров има
неправилан облик карактеристичан за звонике
војвођанских цркава. Кровни покривач од лима,
изведен преко дашчане подлоге, је једноставан и
нема додатих украса, позлата и сл. што је иначе
карактеристично за градске цркве овог периода.
На врху крова је метални крст постављен преко
лоптастог елемента од истог материјала.
Унутрашњост храма је пространа и богато
декорисана. Сводови су равно малтерисани,
а на зиданим луковима, који прате спољашње
пиластре бочних фасада, присутан је низ
осликаних касетираних поља. Дискретна сликана
декорација присутна је на оквирима прозора, у
пољима изнад њих, на почетку свода и на ребрима

4 На јужној фасади уместо једног од описаних елемената налази се поменута мермерна

Слика 3. Крст из цркве Св.оца Николаја у Башаиду,
фотографија: Дејан Рудић Вранић, 2017.

плоча са натписом.
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Слика 2. Иконостас цркве Св.оца Николаја у Башаиду,
фотографија: Дејан Рудић Вранић, 2017.

у апсиди. Зидови су обрађени зидном сликаном
декорацијом - мермеризацијом, која је коришћена
и за формирање декорације унутрашњих оквира
прозора. Подови су завршно обрађени мермерним
плочама жућкасте боје.
Храм у ентеријеру наоса има 119 пажљиво
изведених
дрвених
декорисаних
столова
(стасидијa) и две певнице. Иконостас, који у
основи има класицистичку композицију, садржи
иконе сликара Павла Симића, који је осликао како
певнице, тако и композиције у пољима на јужном и
северном зиду, сводовима и стубовима нартекса.
Резбарија иконостаса је врло богата и китњаста.
Истичу се архитрави, које подупиру стубови
„коринтског” типа, а вазе су и овде постављене као
“акротерије”. Сликарски део иконостаса одликује
се хладнијим колоритом и миром који је видљив
на ликовима, тканинама, уздржаности покрета,
што су такође одлике класицизма (Слика 2) (Група
аутора, уредник: Габрић Почуча, В. 2006).
Крст на хору је вероватно припадао старијем
иконостасу, пошто стил резбарије и сликарства
носи карактеристике радова из XVIII века. Од
предмета примењене уметности издваја се путир
од позлаћеног сребра са волутама на постољу,
виновој лози и ловоровом лишћу, са цветом на
вијугавој дршци, листовима и класјем који су веома
фине израде правилних линија.
На Богородичином трону је приказана Богородица
са Христом, а на Архијерејском је икона Св.
Саве. Српски владари су приказани у певничким
ламперијама. У свакој певници су по три фигуре у
стојећем ставу, Св. Кнез Лазар, Св. Симеон и Ссв.
Стефан Милутин су у јужној певници, а Св. Урош,
Св. Стефан Мироточиви и Св. Стефан Дечански у
северној.
На своду испред иконостаса су мале композиције,
по три са сваке стране, на јужној-Сретење, Анђео
изводи Петра из тамнице и Рођење Јована
Крститеља, а на северној - Рођење Богородице,
Исус Христос држи проповед на гори, и Ваведење
Богородице. Композиције на зидовима смештене
су у четири велике правоугаоне површине.
На стубовима у нартексу приказана је по једна
жена светитељка у монашкој одећи. У олтару су
још четири зидне слике са представама Светих
отаца у епископским орнатима. На горњем месту
је Христос на престолу. На своду изнад солеја
налази се композиција Свете тројице, у средини су
Христос и Бог отац, а у угловима су Јеванђелисти са

симболима (Група аутора, уредник: Габрић Почуча,
В. 2006).
Приликом обиласка цркве у мају 2017.године у
нартексу цркве константовано је присуство још
једног крста, који је такође могао припадати неком
иконостасу (Слика 3).

ПРЕТХОДНИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ
Током 2002. и 2003.године изведена је комплетна
реконструкција звоника (фасаде и кров). Радови
су финансирани од стране Министарства културе
и информисања, а изведени су према елаборату5
МЗЗСК Суботица6. Обнова западне фасаде
(рестаурација и бојење) обављена је 2013.године,
такође под руководством стручних сарадника
МЗЗСК Суботица, али средствима МЗ Башаид и
општине Кикинда. Следеће године, настављени
су радови на истој фасади и тада су постављени
поменути савремени мозаици. Санација кровне
конструкције и замена кровног покривача започета
је 2015.године, а финансирана је средствима
Црквене општине Башаид.

ОПИС СТАЊА ОБЈЕКТА
Комисија МЗЗСК Суботица је 17. јула 2001. први пут
констатовала стање црквеног објекта, након чега су
израђени елаборати и изведене су горе поменуте
интервенције. Део констатованих оштећења је
отклоњен, међутим обим изведених радова није
отклонио све проблеме, а стање неких делова
објекта се у међувремену погоршало.
Поновним
детаљним
прегледом
објекта
утврђено је да је претходна санација изведена
неправилно, те да је услед тога дошло до бројних
нових оштећења (Слике 6 и 7). Најизраженија
проблематика је везана за кров цркве, а огледа се у
следећем: прокишњавање, таласаст изглед - услед
деформација кровних летви и кровне конструкције,
а константовано је и да се на једном делу кровне
конструкције десио и лом подрожњаче. Кровна
конструкција изнад апсидалног дела је веома
црвоточна и оштећена, прети јој потпуни губитак
носивости, њено пуцање и урушавање. Недостају
две рожњаче, које се наслањају на кровне носаче
изнад брода цркве и тиме подупиру главни носач
и стуб апсидалног дела кровне конструкције,
5 Из документације МЗЗСК Суботица: “Утврђивање и израда услова за предузимање
мера техничке заштите за реконструкцију цркве Св.оца Николаја у Башаиду“, бр. 2032/83 од 25.07.2001.
6 Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица.
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што је довело до нагињања носећег стуба и целе
кровне конструкције изнад апсиде ка броду цркве
за приближно 60-80цм. Степен оштећења дрвене
конструкције је висок и немогуће је извршити њену
санацију, већ је потребна њена замена, односно
тотална реконструкција (Слика 4).
Из унутрашњег простора крова једноставним
прегледом прво се уочава мноштво отвора кроз
које продире светлост, као последица погрешно
изведеног летвисања крова, а самим тим и
недовољног налегања фалцованог бибер црепа
на исти (Слика 7). Приликом претходне санације
крова, рогови су нивелисани само једностраним
прикивањем дасака, различитих дебљина, у
неправилном распореду, што је довело до
повећања размака између тачака ослонаца летви.
Употребљене летве су неуједначеног квалитета и
малих димензија (2,5х5 цм) за постојећи распон,
што је довело до њиховог угибања.
Даље, уочава се да су лимени опшиви на крову
недовољне ширине са неправилно изведеним
рубовима и фалцевима. Преклопи нису адекватни
начину покривања и врсти употребљеног кровног
покривача. Хоризонтални и вертикални олуци су
неправилно димензионисани и изведени, а услед
неодржавања и нефункционалности, пропали су
због нагомилавања прљавштине и прекида протока
воде. Оваква ситуација, узроковала је даље –
изливање и преливање воде, па су видљива и велика
оштећења на поткровном венцу и фасадама.
Услед прокишњавања кровна конструкција,
зидови, сводови и сликарске композиције су
изложене различитим негативним утицајима, што је
проузроковало бројна оштећења. Ови утицаји воде
и влаге, утичу негативно и на све друге елементе
ентеријера, укључујући и коностас и иконе на њему
(Слика 10).
Поред већ описаних проблема, очигледно је и
присуство капиларне влаге у зидовима, која се
попела до висине од приближно 2 метра, што се
манифестовало оштећењем малтера и његовом
потпуном деградацијом на фасадним равнима, али
и у унутрашњости (Слика 11). Малтер у спојницама је
услед деловања капиларне влаге и минерала соли
растрешен и на додир се круни. Због већ поменутих
нестручно изведених и нефункционалних олука
(преломи под 90°) видљива су такође значајна
оштећења малтера на фасади. Испуст воде из
олучних вертикала је позициониран уз саме
углове цркве без изведених ригола за одвођење

Слика 4. Кровна конструкција над апсидом,
фотографија: Дејан Рудић Вранић, 2017.

Слика 5. Претходне интервенције на кровној конструкцији,
фотографија: Дејан Рудић Вранић, 2017.

Слика 6. Претходне интервенције на кровној конструкцији,
фотографија: Дејан Рудић Вранић, 2017.

Слика 7. Претходне интервенције на кровној конструкцији,
фотографија: Дејан Рудић Вранић, 2017.

атмосферске воде, што је погрешно јер долази до
сливања воде у тле испод и непосредно око објекта
(Слика 9).
Присуство велике количине воде очигледно је
и у унтурашњости саме грађевине у зони подне
конструкције која је местимично деформисана, а
на целој површини подне облоге присутна је велика
количина талога исољавања.
На основу свега наведеног закључује се да је
неопходно извршити стручну свеобухватну
архитектонско-конструктивну
анализу
са
предлогом санације ради спречавања даљег
пропадања кровне конструкције, зидова и сводова
цркве, као и даље девастације ентеријера са свим
припадајућим елементима. Уједно потребно је
посветити посебну пажњу обнови и рестаурацији
свих елемената фасада.

Слика 8. Изглед горњег дела северне фасаде-оштећења,
фотографија: Дејан Рудић Вранић, 2017.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РАДОВА
На основу извршеног увида на лицу места и детаљне
анализе предметне проблематике формулисани
су сви конзерваторско-рестаураторски поступци,
као и редослед њиховог извођења према
Слика 9. Изглед доњег дела северне фасаде-оштећења,
фотографија: Дејан Рудић Вранић, 2017.
приоритетности.
Прво је потребно урадити сондажне јаме, да би се
установило стање темеља и појава односно ниво
подземне воде, и узети отиске и профилације
сачуваних узорака декоративне пластике на
фасадама, а затим обити сав оштећен малтер ради
исушивања зидова. Следеће активности односиле
би се на санацију и реконструкцију крова. Након
тога се приступа обнови фасаде. Паралелно са
радовима на фасади, може да се изведе и санација
подне конструкције. Потребно је израдити и
дренажу око цркве и ново поплочавање са
Слика 10. Изглед полукалоте апсиде-оштећења у
риголама.
унутрашњости, фотографија: Дејан Рудић Вранић, 2017.
Највећи и најбитни узрочник свих оштећења
на објекту је вода, како атмосферска тако и
она у зидовима у виду капиларне влаге. Ову
проблематику потребно је решавати приоритетно
да би се приступило даљим кнзерваторско рестаураторским радовима на осталим деловима
објекта.
Проблем атмосферске воде тј. њеног продора
у објекат треба решити санацијом кровне
конструкције изнад брода цркве, тоталном
реконструкцијом кровне конструкције изнад
апсидалног дела, поновним, правилним слагањем
црепа изнад брода цркве и заменом црепа изнад Слика 11. Изглед зидова у апсиди-оштећења у унутрашњости,
фотографија: Дејан Рудић Вранић, 2017.
апсидалног дела. Такође је потребно правилно
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извести спој двеју кровних равни у виду увале,
између брода цркве и апсиде, бакарним лимом.
Потребно је израдити нове хоризонталне и
вертикалне олуке као и скупљаче воде, “казанчиће”,
одговарајуће величине тако да могу да прихвате
атмосферску воду са кровних површина.
Што се тиче фасада, поред узимања отисака
сачуваних
узорака
декоративне
пластике
и профилације, треба извршити њихово
обележавање, а затим обити сав оштећен малтер.
Оштећења на фасади решавају се рестаурацијом
свих њених елемената уз претходно природно
исушивање зидова и додатно, уз помоћ
бесцементног микропорозног малтера на бази
природног хидрауличног креча и кварцног песка.
Затим је неопходно реконструисати профилације
и све елементе декоративне пластике на основу
цртежа и одливака узетих на лица места, као и на
основу најочуванијих узорака.
Унутар објекта потребно је извести санацију
деформисаних подних конструкција и комплетне
подне облоге. Уклања се целокупна облога од
мермерних плоча, врши замена подлоге, равнање
и стабилизација и поновно постављање облоге у
истом слогу уз додатак недостајућих плоча. Пре
него што се врате на своју позицију, мермрне плоче
је потребно опрати и очистити од прљавштине и
наслага соли.
Такође је потребно извести и ново поплочање око
цркве са риголама и дренажом које би одводиле
атмосферску воду даље од објекта.
Напомена: Пре него се отпочне са процесом
исушивања зидова и сводова, обавезно је
консултовати сликара-конзерватора, који ће
извршити процену утицаја ових процеса на
сликарске композиције и по потреби извршити
одређена мерења или спровести превентивне
мере (фиксирање, опшивање и сл.).
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КОНЗЕНВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ
НА СПОМЕН-ПАРКУ „БУБАЊ“ У НИШУ
Ивана Цветковић, Ђорђе Стошић
CONSERVATION/RESTORATION WORKS AT MEMORIAL PARK “BUBANJ” IN NIŠ
Ivana Cvetković, Đorđe Stošić
Abstract: Bubanj Memorial Park is a place of Nazi mass executions of the Serbs, Jews, and Roma during the World
War II. It is located approximately 2 km southwest of the centre of Niš, on a hill bearing the same name.
The article recounts historical facts and executions that happened on the grounds of the Memorial, and presents
the history of the complex as we know it today: protected as immovable cultural monument – memorial site in
1973, and declared a monument of outstanding importance by the Republic of Serbia in 1979.
The article also provides an overview of conservation/restoration works carried out during 2017, as a part of restoration and decoration project supported by the Ministry of Labour, Employment, Veteran, and Social Policy of
the Republic of Serbia.
Key words: Bubanj, Niš, conservation, Мemorial Park, World war II
Апстракт: Спомен парк „Бубањ“ представља место на коме су се десила масовна стрељања Срба, Јевреја
и Рома од стране нациста у Другом светском рату. Налази се на истоименом узвишењу у југозападном
делу Ниша, на удаљености од око 2 км од центра града.
Рад представља осврт на историјске чињенице и страдања која су се десила на простору Спомен-парка,
приказује историјат настанка комплекса какав данас познајемо, а који је заштићен 1973. године као
непокретно културно добро – знаменито место, а категорију изузетног значаја за Републику Србију је
добио 1979. године.
Такође, даје преглед спроведених конзерваторско-рестаураторских радова током 2017. године, у
оквиру пројекта обнове и уређења, подржаног од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања РС.
Кључне речи: Бубањ, Ниш, конзервација, спомен парк, Други светски рат
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Узвишење Бубањ у Нишу је аутентично место
масовног стрељања Срба, Јевреја и Рома од стране
нациста у току Другог светског рата. Обухвата
простор под шумом и травнатим површинама од
око 62ха. Спомен-парк представља комплексну
просторну целину у којој се, поред „прилазне
стазе“, „меморијалног рељефног зида“ и
„бетонских песница“, повезаних „поплочаним

платоом“, као главних елемената спомен обележја,
налазе још: старо спомен-обележје – у виду
зарубљене пирамиде, амфитеатар са позорницом,
простори за спорт и разоноду и старо утврђење
из 1870. године звано Абдипашин фор, или “Књаз
Милошева табија“ из времена после ослобођења
од Турака, а на улазу у спомен парк лоциран је и
паркинг простор.

Током Другог светског рата ово место је било једно
од највећих стратишта на подручју Југославије.
Овде су нацисти масовно стрељали невине
грађане, родољубе, учеснике НОР-а и комунисте,
као и ратне заробљенике у времену од јануара
1942. до септембра 1944. године. Прво стрељање
на брду Бубањ спроведено је јануара 1942. године,
извођењем групе од 24 Крушевљана из логора на
Црвеном крсту (Андрејевић, 1985). Након познатог
“фебруарског бекства“ из логора 12. фебруара
1942. године, само за два дана 16. и 17. фебруара,
стрељано је преко 1400 логораша.
Број стрељаних се не може тачно утврдити. Тела
су прво затрпавана булдожерима, а последњих
дана окупације Ниша, крајем августа 1944. године,
настојећи да прикрију своје злочине, нацисти су
ископавали и палили кости стрељаних (спаљивање
је трајало 20 дана). О овим догађајима не постоји
скоро никаква документација, јер је приликом
повлачења Немачких трупа из наше земље, иста
потпуно уништена (Група аутора, 1986).

ИСТОРИЈАТ ИЗГРАДЊЕ СПОМЕН ПАРКА
Обележавање места где је вршено стрељање
отпочело је одмах по завршетку рата. Већ 1945.
године урађена је крипта за посмртне остатке
стрељаних.
Стратиште је 1950. године првобитно обележено
поменутим скромним спомен - обележјем,
откривеним 7. јула 1950. године (Народне Новине,
1950). То је место за полагање венаца, меморијалних
помена и протоколарног одавања поште. На
спомен плочи је записано: „У току четворогодишње

Слика 1. Прво обележје на брду Бубањ, подигнуто 1950.
године, фотографија преузета из:
“Споменици Ниша и околине” Б. Андрејевића

борбе, коју су народи Југогославије водили под
руководством КП и друга Тита, на овом месту су
мрски окупатори стрељали преко 10.000 бораца
и родољуба из свих крајева Народне Републике
Србије, верне синове револуционарне борбе
наших народа и њихове слободарске прошлости.
Савез бораца НОР-а и града Ниша“ (Слика 2).
Припреме за изградњу спомен-парка почеле су
још 1958. године, када се одржан први састанак на
тему подизања спомен-обележја палим жртвама
за народно ослобођење овог краја. Уследило је
расписивање јавног конкурса на коме су одабрана
два рада и додељене две равноправне друге
награде ауторима Михајлу Митровићу, архитекти
из Београда и Ивану Саболићу, вајару из Загреба.
Аутори су даље разрадили пројекте на основу којих
је жири донео одлуку да меморијални комплекс
буде изграђен према Саболићевој замисли.
Изградња је започета априла 1962. године.
Данашњи споменик, „који је морао да одговара
величини палих жртава“ свечано је откривен на
дан ослобођења Ниша 14. октобра 1963. године.
Централни елемент спомен-комплекса представља
композиција од “три армирано-бетонске песнице”
различитих висина, мермерног фриза са рељефом
на „меморијалном зиду“, “пијететне прилазне
стазе”, 470 m дужине и “поплочаног платоа”
који такође има форму песнице, али видљиве из
ваздуха.
Направљен као опомена да се оно што се десило се
никада више не деси и никада не падне у заборав,
спомен-комплекс „Бубањ“ саграђен је у време
када је сиви бетон био у „моди“, као симбол снаге,

Слика 2. Посета Јосипа Броза Тита спомен-парку Бубањ,
1968. године, фотографија Музеја историје Југославије
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моћи и победе социјалистичке изградње земље.
Делови овог меморијални парка имају вема јасну
и снажну симболику. Па тако, хоризонтални фриз
величине 32x2,5м од белог прилепског мермера,
са рељефним сценама на „меморијалном зиду“,
приказује пет композиција које симболизују
„машину за убијање, стрељање и вешање“, „бунт
народа“, „капитулацију освајача” и “победу“.
Смрт невиних људи приказана је брутално и
наглашено, што изазива неверицу и тугу. Стихови
Ивана Вучковића из Ниша уклесани на овом месту
допуњују целокупну замисао: „Из крви комуниста
и родољуба ницале су песнице бунта и опомене,
песнице револуције, песнице слободе. Стрељали су
нас, али нас никад нису убили, никад покорили. Ми
смо згазили мрак и сунцу ослободили пут“.
Три велика бетонска елемента, постављена као да
су неки огромни људи у горчини и бесу пробили
површину земље, представљају уздигнуте руке
са стиснутим песницама. Ове монументалне
грађевине различитих висина, симболизују децу,

жене и мушкарце који су стрељани на овом месту.
Песнице су висине 16, 14, 13 метара и начињене су
од армираног бетона, дебљина зидова је 40 cm,
изнутра су шупље и у просеку свака је саграђена
од по 150 кубних метара бетона. Оне имају сведену
и поједностављену форму, изведене су грубо од
неуглачаног бетона, са намером да се у што већој
мери нагласи симболика споменика, да стиснута
песница представља симбол борбе, победе и
пркоса и опомену евентуалним новим нападачима.
Завод за заштиту споменика културе Ниш је
решењем број 650/1 – 696/1 од 30. маја 1973.
године утврдио Споменик на Бубњу и Спомен-парк
„Бубањ“ у Нишу за непокретно културно добро знаменито место (ЗМ 2, 1973). Одлуком Скупштине
Социјалистичке Републике Србије у Београду од
29. марта 1979. године (Службени гласник СРС број
14 од 7. априла 1979. године), Спомен-парк „Бубањ“
категорисан је као непокретно културно добро од
изузетног значаја за Републику Србију.

Слика 3. “Меморијални зид” од белог мермера пре и после радова, фотографија:из документације ЗЗСК Ниш, 2017

Слика 4. Бетонске “песнице” пре и после радова, фотографија: из документације ЗЗСК Ниш, 2017

66

КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ
РАДОВИ ИЗ 2017. ГОДИНЕ
Завод за заштиту споменика културе Ниш је
покренуо пројекат обнове Спомен-парка „Бубањ“,
чију реализацију је финансирало Министарством
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Републике Србије.
Током 2017. године први пут, од како је овај
комплекс свечано отворен 1963. године, предузети
су опсежни радови на његовом уређењу и обнови
и спровођењу захтевних конзерваторских захвата
на свим споменичким елементима. Пројектом
конзерваторско-рестаураторских
радова
и
текућег одржавања Спомен-парка „Бубањ“ је
обухваћена потпуна рестаурација „меморијалног
зида“ од белог мермера, чишћење, конзервација
и рестаурација “армирано-бетонских песница“,
обнова „старог спомен-обележја“, партерно
уређење „поплочаног платоа“ и дела „приступних
стаза“, постављање мобилијара, постављање
видео-надзора и декоративног осветљења.
Пројектом је целокупни комплекс третиран
јединствено као меморијални простор са
садржајима који подстичу на посећивање
(појединачно, групно или масовно) сваког дана и у
свако годишње доба.
Пројектна документација за реализацију програма
обнове Спомен-парка израђена је такође у току
2017.године. Одговорни пројектант архитектуре
је Ивана Цветковић, диа–конзерватор, а сарадник
на пројекту је Ана Костић, диа-конзерватор, док
је одговорни пројектант електро-инсталација
Јадранка Поповић, дие. На основу израђеног
пројекта и спроведене јавне набавке, извођење
радова поверено је конзорцијуму од три фирме
чији је представник ДОО „Форма антика“ из Ниша.
Радове на терену контролисали су надзорни
орган: Ивана Цветковић, диа-конзерватор,
Предраг Пенчић, дие и сарадник у надзору Горан
Радосављевић
диа-конзерватор.
Одговорни
извођачи радова су били терену били су Милош
Гушић, диа, Игор Ђорђевић, дие и Александар
Стефановић, дие.
„Меморијални зид“, који се састоји се од бетонске
конструкције у коју је уграђено 40 комада
масивних мермерних блокова импозантних
димензија (1,8х0,25х1,17 m) и начина обраде, по
први пут је био предмет детаљних конзерваторскорестаураторских третмана. Радови на овом

делу спомен-комплекса обухватили су санацију
бетонског дела зида, обијање и демонтажу
деградираних бочних елемената и круне зида и
њихову поновну израду, затим, чишћење површина
завршно обрађених вештачким каменом од
наслага боја, графита и прљавштина, обијање
њихових деградираних делова, а затим и поновна
завршна обрада свих површина истим начином
обраде. Конзерваторски радови на мермерним
површинама обухватили су деликатне послове
чишћења уз коришћење хемијских препарата,
механичких поступака или њихове комбинације,
као и полирање равних површина одговарајућим
алатом, како би се постигли жељени резултати
и успешно санирале претходне нестручне
интервенције. Посебна пажња посвећена је
уклањању пенетрираних остатака графита
и заштити свих површина хидрифобним и
антиграфитним средствима, као и пажљиво ручно
чишћење спојница између мермерних блокова и
њихова поновна израда специјалним “фуг-масама”
за мермер, са додатком мермерног праха (Слике
3 и 4).
Радови на бетонским „песницама“ представљали
су велики изазов приликом извођења, како због
тешких услова рада на висини од око 15 метара,
тако и због саме природе посла - санације више
од 50 година старе бетонске конструкције и свих
њених површинских оштећења. На бетонским
површинама спроведен је третман хемијским
препаратима адекватним за уклањање биолошких
деградација, које су се могле уочити у зонама близу
тла, али и на прегибима и вертикалним површинама
песница. Спроведено је чишћење целокупних
површина бетонских елемената, при чему су
посебно третирани делови који су били угрожени
бојеним слојевима, графитима или другим
нестручним интервенцијама и вандализмом. Затим
је извршен третман антиграфитним премазима.
Ови конзерваторски радови су захтевали посебну
пажњу због каракеристика материјала на коме
су вршени третмани, а који је изузетно порозан.
Како би се продужио век трајања конструкције и
санирала оштећења, спроведена је инспекција свих
површина, па су све оне на којима су били уочени
непокривени делови арматуре посебно третирани
поступцима за њено санирање, извршен је третман
специјалним антикорозивним премазима и
попуњавање репаратурним малтерима. Приликом
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извођења радова на песницама један од битнијих
захтева свакако је било очување аутентичности
и оригиналне материјализације елемената –
„натур бетона“, којим је аутор успешно постигао
монументалност и пренео жељену поруку.
Прегледом документације Завода, утврђено је да
проблем са којим су се конзерватори сусрели и
приликом ове обнове - појављивање браон мрља
на деловима песница, датирају непосредно након
изградње и откривања споменика и да потичу од
тзв. „изгубљене оплате“ у унутрашњости бетонских
песница, коју није могуће санирати без озбиљних
рушења бетонских делова и неповратног губитка
аутентичног ткива споменика (Слика 5).
Изведени су и радови на обнови „старог
спомен-обележја“, које представља важан
историјски објекат. Радови су обухватили
третман и елиминисање неповољних утицаја

микроорганизама и биолошких деградација,
чишћење неадекватних цементних спојница
између камених блокова и поновно дерсовање,
затим чишћење и конзервацију свих преосталих
површина спомен-обележја, постављање нове
мермерне плоче са натписом и нове петокраке
на врху зарубљене пирамиде и заштиту
свих површина специјалним пародифузним
антиграфитним премазима. Извршено је поновно
постављање гранитне коцке на платоу око
пирамиде и спроведени су конзерваторски радови
на металним оградним стубићима и ланцима.
Најобимнији радови су свакако радови на
“поплочаном платоу“, који су обухватили чишћење
и уклањање сувишног хумуса и траве, из спојница
између камених плоча на површини од око 4000m2.
Након овог поступка камене плоче неправилног
облика на целој површини платоа очишћене су

Слика 5. “Бетонске песнице” пре и после радова, фотографија: из документације ЗЗСК Ниш, 2017
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Слика 6. “Поплочани плато” пре и после радова, фотографија: из документације ЗЗСК Ниш, 2017

Слика 7. Спомен-парк “Бубањ” пре и после радова, снимљен из ваздуха, фотографије: Александар Ћирић, 2017

механичким путем и опране водом под притиском,
а простор између њих попуњен је туцаником, а у
складу са оригиналним стањем спомен- комплекса.
Извршено је механичко демонтирање и чишћење
растрешених и деградираних газишта степеника
од притесаног камена и њихово поновно зидање
постојећим и новодопремљеним каменом на
деловима на којима камен није постојао. Саниран
је мали потковичасти зид реконструкцијом и
спроведено је његово пажљиво дерсовање (Слика
6).
На „прилазној стази“ и степеништу спроведено је
рушење и уклањање бетонских рампи и асфалтних
интервенција и израђена је нова бетонска рампа
којом се обезбеђује прилаз особама са посебним
потребама.
Такође, извршени су земљани радови којима је
саниран неплански направљен пут у непосредној
близини песница, затим је спроведено насипање
плодне земље на том делу и преко откривених
темеља око песница и извршена је сетва траве
на свим третираним површинама. Израђене су
стазе оивичене белим ивичњацима и извршено је
насипање, разастирање и набијање слоја туцаника
у оквиру њих (Слика 7).
Један део пројекта представља набавку и
постављање мобилијара (канте за смеће, клупе,
механичка саобраћајна рампа, информационе
табле и јарболи) са циљем да се простор споменпарка опреми адекватним садржајима, учини
доступним за посетиоце и обезбеди квалитетнију
презентацију уз пружање основних информација
о Спомен парку, али и заштити од непланског
кретања возилима кроз сам простор, којим се
нарушава његов изглед и константно наноси штета.
У том смислу јоп један посебан део пројекта

односио се на опремање комплекса потребним
инфраструктурним елементима за постављање
декоративног осветљења и видео надзора. На тај
начин обезбеђена је боља заштита комплекса,
као и боља видљивост непокретног културног
добра, али је постигнута и већа атрактивност самог
пкомплекса.
Укупна вредност изведених грађевинских радова
износи 15.724.705,69 РСД (без ПДВ-а).
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“Битна је симболика
- да оно што се десило,
никада
не падне у заборав”
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ПРОЈЕКАТ „ПРЕНОС КУЛТУРНИХ ДОБАРА У
АЛПЕ-АДРИА РЕГИОНУ У XX ВЕКУ”
(„TransCultAA“)
Љерка Дулибић
TRANSFER OF CULTURAL OBJECTS IN THE ALPE ADRIA REGION IN THE 20TH CENTURY
(“TransCultAA”)
Ljerka Dulibić
Abstract: The article presents the international project “Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region
in the 20th Century” (“TransCultAA”) and the HERA “Humanities in the European Research Area” framework
within which the project is funded. In addition to the basic data on the international research consortium and the
structure of the Croatian research team, the methodology and research goals of the project “TransCultAA” are
explained. In the end, through the selected examples, the research potential of studying the inter-war Yugoslav
art market is emphasized as a potentially highly suitable topic for the further development of regional research
cooperation.
Key words: history of protection of cultural objects, transfer of the works of art, Croatia, region Alpe-Adria, inte-war Yugoslavia
Апстракт: У чланку је представљен међународни пројекат „Пренос културних добара у Алпе-Адриа
региону у XX веку“ („TransCultAA“) и програмски оквир „HERA“ („Humanities in the European Research
Area“) у оквиру којег је пројекат финансиран. Осим основних података о међународном истраживачком
конзорцијуму и структури хрватског истраживачког тима, објашњени су и методологија и истраживачки
циљеви пројекта „TransCultAA“. На крају се путем одабраних примера истиче истраживачки потенцијал
проучавања међуратног југословенског уметничког тржишта као потенцијално изузетно погодне теме
за даљи развој регионалне истраживачке сарадње.
Кључне речи: историја заштите културних добара, пренос уметничких дела, Хрватска, регион АлпеАдриа, међуратна Југославија

УВОД
„Промет културних добара у Алпе-Адриа региону
у XX веку“ („TransCultAA“, www.transcultaa.eu) је
заједнички научно-истраживачки пројекат (Collaborative Research Project, CRP) четири истраживачка
тима из четири земље (Немачка, Италија, Словенија,
Хрватска, уз придружене партнере из Аустрије),
финансиран од стране „HERA JRP“ (Humanities
in the European Research Area Joint Research
Programme), као један од осамнаест пројеката
од укупно више од шест стотина кандидованих
пројектних предлога на HERA конкурсу „Uses of
the Past 2016-2019“.
„HERA“ (Humanities in the European Research

Area) је програмски оквир Европске комисије и
институција које финансирају и промовишу науку из
више од двадесет европских држава, а намењен је
искључиво научницима из подручја хуманистичких
наука. Тиме се овај програм издваја од многих
сличних програма финансирања доступних путем
различитих европских програмских и финансијских
оквира, који међутим по правилу обједињују
све научне области, при чему су хуманистичке
науке неретко у релaтивно незавидној позицији
такмичења с осталим научним областима. Програм
„HERA“ осмишљен је управо с циљем прихватања
специфичности
хуманистичког
подручја
и

71

промовисања тих специфичности 1.
Сврха
програма
„HERA“
је
подстицати
транснационалну истраживачку сарадњу унутар
хуманистичких наука, омогућити хуманистичким
наукама да врше одговарајућу динамичку улогу
унутар европског истраживачког простора (European Research Area, ERA) и унутар програма Европске
уније, превазићи фрагментованост истраживања,
унапредити нова и иновативна истраживања у
хуманистичким наукама, побољшати сарадњу
између већег броја европских организација,
односно агенција које су задужене за финансирање
и администрацију научних истраживања и - на
крају, привући додатне изворе финансирања
за истраживања, остварујући притом допринос
даљем профилисању хуманистичких дисциплина и
сродних струка.

ПРОЈЕКАТ
Конкурс објављен 2015. године привукао је 605
пријава истраживачких конзорцијума састављених
од истраживача из четири или више земаља.
Међународни жири за вредновање одабрао је
100 пројектних предлога, односно истраживачких
конзорцијума, које је позвао да поднесу комплетну
пријаву (FullProposal). Од тих 100 пројектних
предлога, који су ушли у други круг конкурса,
укупним средствима у износу од 21 милион
евра, подржано je осамнаест међународних
истраживачких тимова, међу којима и истраживачки
конзорцијум пројекта “TransCultAA” 2.
Руководилац пројекта (Project Leader, PL) је др
Кристијан Фурмајстер (Christian Fuhrmeister) са
Централног института за историју уметности (Zentral institut für Kunstgeschichte) у Минхену, уједно
и главни истраживач (Principal Investigator, PI)
немачког истраживачког тима. Главни истраживачи
(PIs) осталих националних истраживачких тимова су
проф.др Доната Леви (Donata Levi) са Универзитета
из Удина (Università degli Studi di Udine),проф.др
Барбара Муровец (Barbara Murovec) са Института
за историју уметности Францета Стелета – Научноистраживачки центар Словеначке академије наукаи
уметности (Umetnostno zgodovinski inštitut Franceta Steleta – Znanstvenoraziskovalni center Slovenske
akademije znanosti in umetnosti), као и др Љерка
Дулибић (dr.sc. Ljerka Dulibić) из Штросмајерове
галерије старих мајстора Хрватске академије наука
1 http://heranet.info/welcome-hera-humanities-the-european-research-area
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2 http://heranet.info/funded-projects

и уметности (Strossmayerovа galerijа starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti). Остали
чланови хрватског истраживачког тима (Project
Members, PMs) су др Ива Пасини Тржец (dr.sc. Iva Pasini Tržec), виша научна сарадница у Штосмајеровој
галерији старих мајстора Хрватске академије
науке и уметности, др Антонија Мликота (dr.sc.Antonija Mlikota), доцент на Одељењу за историју
уметности Универзитета у Задру, као и докторант
Иван Ференчакч (Ivan Ferenčakč), чије је радно
место асистента у потпуности финансирано из
буџета пројекта, а у току имплементације пројекта
хрватском истраживачком тиму се придружују и
спољни сарадници (dr.sc. Sandra Šustić i Darija Alujević). Институционални носилац хрватског дела
пројекта (Host Organisation of Principal Investigator) је
Хрватска академија наука и уметности (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti), институција у својству
придруженог партнера (Associated Partner, AP) за
хрватски део пројекта је Хрватски рестаураторски
завод (Hrvatski restauratorski zavod), а даља
институционална сарадња током имплементације
пројекта у Хрватској планирана је и са одељењем
за историју уметности Универзитета у Задру, где ће
се у септембру 2018. године одржати „TransCultAASummerSchool“.
Пројекат је трогодишњи (септембар, 2016 - август,
2019.) и подразумева читав низ истраживачких и
презентационих пројектних активности у којима ће
мултинационални тим истраживача у сасвим новим
оквирима транснационалне сарадње анализирати
“употребе прошлости” (Uses of the Past) у
контексту културне баштине на подручју АлпеАдриа региона, посебно с обзиром на конфликтне
ситуације власништва и наслеђа.
Наш план истраживања фокусиран је на АлпеАдриа регион у XX веку, дакле на мултикултурално,
мултиетничко и мултинационално подручје чија је
историја битно обележена комплексним тензијама.
Алпе-Адриа регион није формална географска,
па чак ни политичка одредница с унапред јасним
и договореним значењем или границама. Реч
је о доста неодређеном појму регије која се
распростире северно од Јадранског мора до
подручја Алпа, а укључује северо-источну Италију,
скоро целу Словенију, као и делове Хрватске и
Аустрије. Географске и културне границе АлпеАдриа региона, велики број националних ентитета,
учесталост политичких промена, као и стална
ратна превирања током XX века, представљају

једниствено, па чак и парадигматско европско
искуство.
Већ из веома површног увида у хронологију
догађаја, па и само истичући кључне године(1914,
1918, 1939, 1941, 1943, 1945, 1989, 1991)3, веома је
јасно да је реч о низу сукоба који су обележили
тај кратки и интензивни XX век, а унутар којих су
различити учесници примењивали различите или
сличне стратегије присвајања културних добара
било физички или симболично.
Посебна пажња у оквиру истраживања које је
у фокусу хрватског истраживачког тима биће
посвећена оним деловима некадашње Југославије
који су припадали Италији пре Другог светског
рата, затим дуготрајним процесима реституцијских
преговора након Првог и Другог светског
рата, као и поновној дистрибуцији културних
добара која су претходно била у власништву
Јевреја, а која је уследила након конфискација
и заплена током Другог светског рата, али и
механизмима национализације приватне имовине
у социјалистичкој Југославији након 1945. године.
Комплексност ових процеса и њихов континуитет
разматрамо праћењем конкретних преноса
одређених предмета у Алпе-Адриа региону, али и
проучавањем административних пракси, које су се
примењивале у управљању баштином пренешеном
у различите земље.
Реч је дакле о темељном процесу, који подразумева
истраживање архивских извора, уз примерену
обраду уметничких дела и осталих предмета
културне баштине у области историје уметности,
а који су пренесени, односно дислоцирани у
Алпе-Адриа региону током XX века. Предмети,
именовани у називу пројекта као „културна добра“
(“cultural objects”), укључују, али не искључиво,
уметничке предмете (слике, скулптуре, цртеже,
графике...), књиге, намештај, порцелан, таписерије,
музичке инструменте, углавном све артефакте
(и натуралије), који су могли бити сакупљани,
чувани, излагани, продавани, украдени, штићени,
конфисковани,
ускладиштени,
„спашавани“,
евакуисани, размењивани, пренешени на различите
начине.
Главна истраживачка питања пројекта „TransCultAA“ су: Ко је преносио и дислоцирао које
предмете у Алпе-Адриа региону, када и зашто?Која
су објашњења, ако их има, (била) за те поступке?
3 https://www.transcultaa.eu/timeline/
4 Види библиографију хрватског дела пројекта TransCultAA (у прилогу)

Која су се образложења у ту сврху користила и
зашто? Како архивски документи из региона,
али и из ширег подручја, чији су ствараоци жртве
или починиоци или саучесници, које није могуће
једнозначно одредити, помажу разумевању тих
регионалних и пре свега националних, употреба
прошлости?
Како би се нашао одговор на бар део тих питања,
бавимо се не само појединачним итинерарима
појединих предмета у јавним и приватним
збиркама, већ истражујемо оперативне и
институционалне позиције историје уметности,
археологије, рестаурације и конзервације, као и
других сродних дисциплина у процесима отуђења
културних добара у периодима обележеним
сукобима.
Упркос
регионалном
фокусу,
занимају нас последице трансфера, дислокације,
измештања, конфисковања, заплене и крађе
културних добара, који су умногоме одредили
целокупну заједничку европску историју односа
према културној баштини.
Свесни смо да је притом нужно применити
интердисциплинарни приступ, као и превладати
ограничења историје уметности, ослањајући
се на савремену историју, културну историју,
музеологију, „студије сећања и конфликата“ („memory and conflict studies“), војну историју, политичку
историју и историју идеја, примењену етику,
студије људских права... Такође је од пресудне
важности превладати националне границе, будући
да су се многи, ако не и сви, досадашњи слични
истраживачки напори ослањали првенствено
на националне агенде и наративе, или су пак
примењивали сингуларну перспективу поједине
институције. Управо је тај изазов да се превладају
традиционалне институционалне и националне
баријере полазна тачка пројекта „TransCultAA“.
Резултати истраживања која спроводимо у оквиру
пројекта „TransCultAA“ биће презентовани у
читавом низу различитих облика дисеминације,
од научних чланака и излагања на конференцијама
до заједничких публикација одабраних примарних
извора као и музејских и виртуелних (online) изложби4.
Међународне радионице и
конференције које организујемо током трајања
пројекта сматрамо врло важним „полигоном“ не
само за представљање сопствених истраживања
и драгоцену размену искустава с осталим
истраживачима, који се баве сличним темама, већ
и за подстицај другим колегама који су се тема, а
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које су у фокусу нашег инетереса, досада дотицали
само површно, ако их је уопште било5. У том смислу
важно нам је такође и да развијемо флексибилан
приступ ка новим тематским и проблемским
склоповима, који се отварају у току истраживања.
Проучавање интензивног развоја заједничког
уметничког тржишта након успостављања
југословенске државе 1918. године, једна је од
таквих, до сада готово у потпуности запостављених
истраживачких тема, а потенцијално веома
погодних за различите облике сарадње. С обзиром
на то да је у међуратном периоду Штросмајерова
галерија, највише заслугом тадашњег управитеља
Артура Шнајдера (Artur Schneider), била препозната
као водећа музејско-галеријска институција, која
је тада релативно често реализовала и откупе
уметничких дела, у нашем архиву су сачуване
многе понуде за откуп из свих делова тадашње
Југославије, од понуђача најразличитијег профила
(Dulibić, Pasini Tržec, 2016).
На пример, „пешад.пуковник Арновљевић
П.Милан, Нови Сад, Дунавска улица 30“, 5. априла
1934. године писао је Артуру Шнајдеру (Arturu
Schneideru), и не знајући му име и адресу: „Много
поштовани господине професоре! Молим извините
ми, што нисам ставио Вашу пуну адресу на писму,
које сам Вам упутио 27.марта о.г., пошто је нисам
знао. Још као командант Ср.Митровачког војног
округа приликом рекрутовања у 1933.г. чуо сам за
Ваше презиме, али за име и поближу адресу нисам
могао дознати, већ су ми рекли, да Вас сви познају у
Загребу па се радујем што вас је моје писмо и поред
сасвим недовољне адресе нашло”6. Арновљевић
наставља своје обраћање угледноме управитељу
Штросмајерове галерије: „У вези Вашег цењеног
писма од 3. априла о.г. достављам Вам фотографију
слике ради огледа и проучавања. Ова фотографија
репродукована је у Новом Саду са плоче која је
ранијих година израђена у Сомбору, па није баш
најбоље испала. У десном горњем углу слика је
оштећена приликом селидбе из ранијих година, но
платно још држи и може се лако поправити. Код
мене су долазили уметници ради оправке ове слике,
но ја нисам дао бојећи се да неће слика изгубити од
своје вредности“ 7 (Слика 1).
Артур Шнајдер, коме су у то доба сличне понуде
пристизале несмањеним интензитетом, стрпљиво
је одговарао сваком понуђачу, најпре тражећи на
увид фотографију понуђеног дела, чему би власници
по правилу удовољавали. Део тих фотографија је

до данас сачуван у архиву Штросмајерове галерије
заједно са писмима чији су биле прилог, као
изузетно драгоцен извор о уметничким делима
којима се често у међувремену у потпуности
изгубио траг. Део власника, међутим, захтевао је
повратак фотографских снимака, а неки понуђачи
се нису ну упуштали у тада још увек висок трошак
израде фотографија.
На пример, „Божић В. Драгомир, књиговођа,
Београд, Цара Уроша 23/I”, у августу 1938. године
предлаже Шнајдеру да му пошаље оригиналне
слике које нуди на продају, јер није у могућности
да плати израду фотографија8. У архиву
Штросмајерове галерије сачуван је попис, који уз
основне податке о ауторима и прецизне димензије,
укључује и детаљан описи четири понуђене слике,
као и опаску о њиховој провинијенцији: „Припадале
су колекцији г.Масарика бившег власника каване
Руски цар у Београду. Ја сам их купио као пропалу
залогу за неплаћену двогодишњу кирију“ (Слике 2а
и 2б) 9.
Овде представљена два примера тек су мали
део понуда сачуваних у архиву Штросмајерове
галерије. Реч је о документима који су драгоцено,
можда и једино преостало сведочанство, не само
о понуђеним уметничким делима, већ и о профилу
и судбини њихових власника. Управо кроз призму
таквих приватних понуда индивидуалних понуђача,
врло често и веома интимно интонираних, огледа
се читав паноптикум ширих друштвених збивања,
која су условила динамичан трансфер уметничких
дела и читавих збирки на међуратном уметничком
тржишту, које је у великој мери обележено
политичким и историјским околностима, које ће
ускоро довести до избијања Другог светског рата
(Dulibić, Pasini Tržec, 2018).
5 Досада су одржане TransCultAA међународне радионице у Љубљани (TransCultAAInternal Workshop, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, март 2017.) и Lucci
(The Transfer of Jewish-Owned Cultural Objects in the Alpe Adria Region International
Workshop, School for Advanced Studies Lucca, септембар 2017, https://www.imtlucca.it/
transcultaa2017/), а у припреми је међународна конференција у Љубљани (Dispossessions of Cultural Objects between 1914 and 1989/91 - Alpe Adria Region in Comparative
Perspective, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, март 2018, https://www.
transcultaa.eu/2017/10/11/ljubljana-call-for-papers/). За остале предстојеће догађаје види:
https://www.transcultaa.eu/2016/09/01/perview-on-upcoming-events/.
6 Milan P. Arnovljević Arturu Schneideru, Novi Sad, 5. travnja 1934., Arhiv Strossmayerove
galerije starih majstora HAZU.
7 Исто.
8 Dragomir V. Božić Arturu Schneideru, Beograd, 8. kolovoza 1938., Arhiv Strossmayerove
galerije starih majstora HAZU.
9 Исто.
10 https://www.transcultaa.eu/2016/09/01/perview-on-upcoming-events/.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Пројектом „TransCultAA“ ће у оквиру његовог
трогодишњег трајања многе истраживачке
теме бити могуће тек назначити, отворити и/
или покренути. Уз бројне дефинисане пројектне
активности и предвиђене резултате до закључења
пројекта у јесен 2019. године10, управо је
сензибилизација шире стручне и научне заједнице
за истраживање сродне проблематике оно што
сматрамо нашим веома важним задатком. У том
смислу изузетно нам је драгоцена била могућност
представљања пројекта „TransCultAA“ на Данима
наслеђа у Нишу, као и учешће у публикацији која
обједињује радове са тог скупа.
Литература:
Dulibić, Lj, Pasini Tržec, I. (2016): Schneiderovi prilozi za
Strossmayerovu galeriju starih majstora, Zbornik radova
znanstveno-stručnog skupa Hrvatski povjesničari umjetnosti 1. Artur Schneider (1879.-1946.), (ur.) Ljerka Dulibić,
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Dulibić, Lj, Pasini Tržec, I. (2017): Akvizicije Društva prijatelja
Strossmayerove galerije (1928-1947), Zbornik u čast Zvonku
Makoviću, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
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ЦРКВА СВ. ЦАР КОНСТАНТИН И ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА
У ЦРВЕНОЈ ЈАБУЦИ
Мица Ђенић
THE CHURCH OF ST.EMPEROR CONSTANTINE AND EMPRESS HELENA IN CRVENA JABUKA
Mica Đenić
Abstract: An overview of a church in Crvena Jabuka, an almost deserted village in the region of Lužnica. Its fall
to oblivion is prevented by a religious shrine – the church built prior to liberation from the Turks (1868). There is
a theory, which is highly probable and potentially provable through expert analysis, that the object was built on
the foundations of an early Christian church. The article gives a short overview of the village history and distinguished persons who were much ahead of their time. The church, bearing the name of St. Emperor Constantine
and Empress Helenа, is the pillar of the story. It deserves attention as a surviving structure that warns and calls
for state protection.
Key words: church, Crvena Jabuka, church building, St. Emperor Constantine and Empress Helenа
Апстракт: Приказ цркве у Црвеној Јабуци, селу у Лужничком крају, које је на издисају, али верско
светилиште-црква сазидана пре ослобођења од Турака (1868), не дозвољава да падне у заборав.
Претпоставка, али и велика могућност да је изграђена на темељима ранохришћанске цркве, што се може
доказати стручном анализом. Укратко је приказана и сажета историја села са истакнутим личностима
које су искорачивале време у којем су живеле. Црква, која носи име Свети цар Константин и царица
Јелена је стуб ове приче, која завређује пажњу као преживело здање које опомиње и обавезује да је
треба ставити под заштиту државе.
Кључне речи: црква, Црвена Јабука, изградња цркве, Св. цар Константин и царица Јелена

УВОД
Ризикујући да опис једне старе, али незаборављене,
и по много чему значајне цркве, одступа од стручне
анализе, али у жељи да се не заборави, дат је један
скроман приказ.
На самој граници са Бугарском, још увек, може
се рећи, живи село Црвена Јабука. Преостале
знаменитости, рефлексија су прошлости, а
љубоморно их чувају мало преостали сељани,
али и они, који су одавно напустили село и који
чине велики напор да се не заборави и убаштини
културно и верско наслеђе предака.

ИСТОРИЈАТ
Црква, која носи име Св. цар Константин и царица
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Јелена, има своју историју. Саграђена је 1868.
године (пре ослобођења од Турака), а име добија
по родоначелнику хришћанства, цару Константину
и његовој мајци, Јелени.
Према казивању старих Црвенојабучана, овде
је храм постојао од давнина, сазидан од камена
и носио је име Св. Пантелеј. У налету турског
разарања, он је порушен. Два пута је на том месту
настајала црква - брвнара, али оба пута спаљивана.
Суочени са оваквом судбином своје цркве,
Црвенојабучани одлучују, да уз подршку турских
власти добију одобрење за подизање нове цркве.
Дозволу за њену изградњу дао је султан Ферманом
од 30.10.1868. године, који је сачуван. Чува се у

Српској академији наука и уметности у Београду,
превео га је професор Глиша Елезовић и гласи:
“Ферман издао султан. Потписан у Цариграду
четвртог дана Џемази ул Ахира Хирџиске 1384.
(3.10.1867). Упућен дунавском валији Амед Митхад
паши,нишком муфтији и кадији,са наређењем,да
не ометају припаднике Цариградске патријаршије,
сељане села Црвена Јабука, да подигну цркву, која
се има подићи на истом месту, где се и сада налази
порушена црква”.
О овоме сведочи и легат Душана Ћирића, познатог
учитеља и истраживача, који се налази у Музеју
Понишавља у Пироту. Из рукописа се чита: “1868.
благословениемb свемb село Црвена Јабука црквени
храм Св. цар Константин и царица Јелена” - запис
који стоји изнад западног улаза у цркву. Те године
црква је освећена (21. маја 1868). Од тада је овај
дан заједничка сеоска слава - а по новом календару
3. јуна. Освештао је парох Милан Ристић, рођен
у Стрелцу, стар 75 година, школован у Трнову у
Бугарској. За првог свештеника, 16. новембра
1868. године био је одређен Милан Спасојевић.
Одмах после ослобођења од Турака, архиепископ

београдски и митрополит српски, писмом бр.
1241 од 9. септембра 1878. године, наређују да се
записују рођени, венчани и умрли у ослобођеним
пределима. Први упис рођених је од 12. јануара
1879. године.
Све до 1892. године, црква није имала звоно.
Како је у селу већ радила основна школа, учитељ
Булатовић Милисав, као рођак неког министра у
Влади краља Александра Обреновића, обраћа се
за помоћ, да краљ обезбеди велико звоно за цркву
и мало звоно за школу. Краљ Александар прихвата
молбу. Звонара је саграђена од храстове грађе,
а 12. октобра 1892. године, звона, са утиснутом
посветом, долазе у Црвену Јабуку уз личну пратњу
краља Александра.
Село приређује краљу дочек. Испред капије, на
улазу у црквено двориште, на стази покривеној
изатканим платном, дочекује га, прва писмена
жена у Црвеној Јабуци, па можда и у Лужници,
Стојанка, кћи трговца Давида Петковића, али
и првог посланика у Влади, добивши за узврат
“наполеон” од краља, у знак захвалности.

Слика 1. Црва у Црвеној Јабуци,
фотографија: http://static.panoramio.com/photos/large/108550063.jpg, приступљено: 5.12.2017.
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виду латице цвета, окружен плочама на којима
Црквено двориште је ограђено каменом оградом су исписана имена родољуба који су, почев од
и капијом од храстове грађе са покривеном ослобођења од Турака до Другог светског рата,
настрешницом са западне стране. Ограда и дали своје животе у одбрани слободе и очувању
двориште се релативно одржава. Главни улаз у верског и националног идентитета. На северној
цркву је данас са јужне стране, који се амбијентално страни иза цркве је споменик Давиду Петковићу о
уклапа и повезује шире црквено подручје, те чини којем је било речи.
јединствену целину са двориштем зграде основне О кратко описаном амбијенту црквеног комплекса
школе која је подигнута 1902. године. Посебно доста говори и посета екипе из Завода за заштиту
место, испред самог јужног улаза у уже црквено споменика културе из Ниша у години обележавања
двориште, заузима бунар заштићен дрвеном јубилеја - 17 векова Миланског едикта.
грађом.
Том приликом, директорка нишког Завода, Елена
Шири део црквеног дворишта, између цркве и Васић Петровић, предложила је неке мере у смислу
школе, краси огромно стабло липе - старо преко отварања археолошких сонди са евентуалном
стотину година. Липа има висину преко 25 метара, дренажом око темеља цркве. Указала је и на
а њене гране наткриљују простор од близу 120 m2 одређене примедбе, јер су мештани сами извели
и сматра се светим. У делу изнад саме липе, дуж неке радове у циљу заштите цркве од пропадања,
камене ограде цркве, постоји простор на којем се али и дала сугестију, да се читав комплекс: црква
одржавају црквене свечаности и сеоска славља. са ограђеним двориштем, црквена порта, зграда
Задњих година се у том амбијенту организују изграђена на темељима старе школе и споменик,
ликовне колоније. На источној страни од липе, преуреди јединственим урбанистичким решењем,
близу црквене ограде, подигнут је споменик у уз додатак нових садржаја. Препоручила је и
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Слика 2. Црва и школа у Црвеној Јабуци,
фотографија: http://static.panoramio.com/photos/large/94994020.jpg, приступљено: 5.12.2017.

уређење унутрашњости цркве: санација плафона
(замена дотрајалих дрвених елемената) и
облагање пода неком врстом камена.
Иконостас и фреске су добро очуване, при
чему треба истаћи дивну дуборезачку уметност
иконостаса.
У цркви је чувана велика књига, “Св. Јеванђеље”,
златом оковано и мајсторски украшено драгим
камењем, које су цркви поклонили Милан Ристић,
свештеник из Стрелца и Давид Петковић, трговац
из Црвене Јабуке. Дародавци су Јеванђеље уручили
цркви 20. априла 1889. године, које се данас налази
у Завичајном музеју у Бабушници.
Самујући у тузи, на самој граници са Бугарском,
село и црква (посебно очувана светиња), остаје као
вечити стражар, као што је вазда и била, скривајући
и љубоморно чувајући сва херојства и све тајне да
постане слободна и у вери достојна.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
У недрима својим, село Црвена Јабука, неговаће
док год буде могло, цркву сазидану 1868. године,
Тумбу на којој се извија јасно бели споменик
ослободилачких ратова у XIX и XX веку, чији је
ктитор краљ Александар Карађорђевић (1923),
лучоноше писмености (1852), темеље најстарије
цркве и школе у Лужничком крају (1902), сећање

Слика 3. Ликовна колонија у Црвеној Јабуци,
фотографија: http://static.panoramio.com/photos/original/85391866.jpg, приступљено: 5.12.2017.

на посету краља Александра Обреновића (1892),
првог посланика Давида Петковића (1878). Све
ово завређује већу пажњу него што је до сада
имало... А ми смо у обавези, да макар у сећањима,
и у походима сачувамо све врлине једног скоро
напуштеног села, којем се, давно отишли људи,
враћају и покушавају да сачувају оно што се
може сачувати. Црква, као давно светилиште
Црвенојабучана заслужује да се о њој бринемо
сви, а постоји велика жеља и намера Црквеног
одбора, да уз помоћ државе буде заштићена и
тиме отргнута од заборава.

Литература:
Анђелковић, Д.Г. и др. (2004): Лужничко село Црвена
Јабука - хроника, Народна библиотека, Бабушница
Нова Србија-Отаџбина (1880/81): књ. 6, 123, Београд
Необјављени извори:
Стари српски записи и натписи - Пирот и околина,
рукописни легат Душана Ћирића, Музеј Понишавља
Пирот, бр. 123
Збирка фотокопија Илије Николића, Историјски архив
Пирот, 1877/78, к.2
Документација Завичајног музеја у Бабушници

Слика 4. Споменик у Црвеној Јабуци,
фотографија: http://static.panoramio.com/photos/original/85391966.jpg, приступљено: 5.12.2017.
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КОНЗЕРВАЦИЈА, РЕСТАУРАЦИЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА

Conservation, restoration
ИЗВЕШТАЈИ
and revitalization
Reports

Слика 1. Изглед крова Куће Христића након завршених
радова,
фотографија: Александар Ћирић, 2017.
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КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТУРАТОРСКИ И САНАЦИОНИ РАДОВИ
НА КРОВУ КУЋЕ ХРИСТИЋА У ПИРОТУ
Елена Васић Петровић
CONSERVATION AND STABILISATION WORKS ON THE ROOF OF HRISTIĆ’S HOUSE IN PIROT
Elena Vasić Petrović
У другом делу 2017. године
изведени су конзерваторскорестаураторски и санациони
радови на крову Куће Христића
у Пироту, а према пројекту који
је за Музеј Понишавља израдио
Завод за заштиту споменика
културе Ниш.
Финансијска
средства
за
извођење радова, у износу од
3.877.236,00 РСД, обезбедило
је Министарство културе и
информисања РС, а за вршење
стручног и конзерваторског
надзора локална самоуправа је
издвојила додатних 120.000,00
РСД.
Ауторка текста и главни и
одговорни пројектант, је уједно
била и вршилац стручног надзора
испред нишког Завода.
Извођач радова је била фирма
ДОО “Форма антика” из Ниша,
која је испунила све услове
јавне набавке, укључујући и
поседовање тзв. велике лиценце
неопходне за извођење радова
на
непокретним
културним
добрима која имају категорију
изузетног значаја, што је случај и
са Кућом Христића у Пироту.

Кућа Христића саграђена је
1848.године од стране српског
трговца познатог као Мали Риста
и представља једну од најлепших
кућа традиционалне архитектуре
XIX века на Балкану.
Проглашена је за споменик
културе 1953.године, а категорију
изузетног значаја добила је 1979.
Припремни
радови
су
обухватили:
монтажу
и
демонтажу заштитне ограде и
фасадне скеле, израду заштитне
надстрешнице изнад улаза,
демонтажу кровног покривача
од ћерамиде, опшивки, кровних
летви и оштећених рогова. Затим
је извршен детаљан преглед, као
и санација и ојачање елемената
кровне конструкције, уградња
нових рогова, опшивање увала,
иксни и продора, покривање
крова
новом
ћерамидом,
замена опшива стреха, санација
таванских отвора, бојење стрехе,
обијање малтера и поновно
малтерисање
„теферџика“
и
димњака, као и санација
димњачких капа.
Радови су завршени у децембру
2017.године.

Слика 2. Изглед објекта након завршених радова,
фотографија: Александар Ћирић, 2017.

Слика 3. Изгледи објекта и делова
третираних конструкција у току
радова , фотографије: документација
ЗЗСК Ниш, 2017.
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ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИХ РАДОВА И
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА НА СПОМЕНИКУ ПАЛИМ ТОПЛИЧАНИМА У РАТОВИМА
1912-1918. ГОДИНЕ – ПОСВЕЋЕНОГ ТОПЛИЧКОМ УСТАНКУ У ПРОКУПЉУ
Ђорђе Стошић, Ивана Цветковић
PROJECT FOR CONSERVATION WORKS AND MAINTENANCE AT PROKUPLJE MONUMENT
DEDICATED TO THE UPRISING IN TOPLICA AND WWI
Đorđe Stošić, Ivana Cvetković
свечаном чину, поред државног
Споменик Топличанима палим у солунског фронта“.
и
званичних
ратовима 1912-1918. се налази у На конкурсу је победила скица руководства
самом центру Прокупља, на Тргу вајара Франа Менегела Динчића делегација из целе Југославије,
је
неколико
топличких јунака, централно (1900-1986), па је споменик присуствовало
хиљада
житеља
постављен у оквиру парковске изведен по његовом решењу, јер десетина
је оно у потпуности задовољило Топлице и околних крајева, као
површине.
и сам аутор споменика. Овом
Године 1930. расписан је конкурс услове конкурса.
за његову изградњу, а према Споменик се дакле састојао, у приликом обележено је и хиљаду
условима истог, морао да буде време изградње, од вертикалног година од изградње прокупачке
у виду призме од белог камена, елемента, завршно обрађеног цркве Свети Прокопије.
висине од 7 до 8 метара, са блоковима и плочама од белог Ово је био последњи званични
којем
је
краљ
две фигуре од бронзе висине мермера, постављеног на платоу догађај
2,5 метра, од којих је једна подигнутом за три степеника са присуствовао пред његов пут у
требало да представља четника, предње стране са три рељефа од Марсељ, где је на њега извршен
а друга српског војника у ратној бронзе у доњем делу, и бронзане атентат. Након посете Прокупљу,
спреми. На споменику су на скулптуре ратника, која се налази после месец дана он одлази у
посету Француској. Из разарача
три стране требало да буду на врху.
израђени рељефи са следећим Скулптура ратника у бронзи, ,,Дубровник“ силази у луку
темама: „Робовање за време под приближних димензија 1,4/1,4/2,6 Марсеј, 9.октобра 1934. године,
окупацијом“, „Топлички устанак метара, представља српског где је приликом проласка улицом
1917, са представама Косте војника у нападу у униформи са у старом кабриолету који се
Пећанца и Косте Војиновића“ пушком и бајонетом, и топличког кретао 8 km/h убијен у 16:20
и „Повратак српске војске са устаника у народној ношњи са сати хицима бугарског убице
бомбом у десној и пушком у из ВМРО-а, Владе Георгијева
Черноземског.
левој руци.
Од три рељефа, данас имамо Споменик палим Топличанима у
сачувана два. Трећи, који је ратовима 1912-1918. је одлуком
представљао бугарска зверства СО Прокупље бр. 06-53/89-02
над становништвом, скинут је и од 15.3.1989. године утврђен за
однет од стране бугарске војске непокретно културно добро2. септембра 1944. године, а споменик културе(Слика 1).
на његово место 90-их година Завод за заштиту споменика
прошлог века постављена је културе Ниш је у току 2016.
мермерна плоча са натписом и 2017. године, у сарадњи
са Министарством за рад,
који говори о томе.
борачка
и
Занимљиво је да је дана запошљавање,
9. септембра 1934. године социјална питања РС реализовао
споменик
открио
краљ пројекат његове обнове. Током
Александар Карађорђевић, а 2016. године прикупљена је
освештао патријарх Варнава техничка и фотодокументација,
Слика 1. Споменик палим Топличанима у уз служење литургије са око као
и
архивска
грађа
ратовима 1912-1918. године,
стотину
свештеника.
Овом (фотографије, записи и сл.), што је
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архивска фотографија

послужило као основа за израду
пројектне документације, која
је израђена под руководством
одговорног пројектанта Иване
Цветковић,
диа-конзерватор
(сарадници: Ђорђе Стошић,
историчар-конзерватор
и
Гораном Радосављевићем, диаконзерватор).
На
основу
израђеног
Пројекта
Министарство
за
рад,
запошљавање,
борачка и социјална питања
РС финансирало је његову
реализацију у 2017. години.
Извођење радова поверено
је фирми „Мијић Божидар“
из Пирота, као најповољнијем
понуђачу изабраном путем јавне
набавке. Радовима на терену,
као надзорни орган руководила
је такође Ивана Цветковић.
Радови су се одвијали у две фазе.
Прва фаза је подразумевала

обнову
самог
споменика
демонтажу
мермерних
елемената и замену истих
новим, као и санацију бетонских
елемената који представљају
подконструкцију за постављање
нових мермерних елемената.
Даље је уследио свеобухватни
конзерваторски
третман
бронзане скулптуре на врху
споменика и бронзаних плоча
у подножју, као и репарација
оградних стубића од гранита
и металних ланаца. Друга фаза
радова обухватила је радове
у партеру, израду армирано
бетонске
подконструкције,
постављање гранитних и бехатон
подних плоча, ако и развод
и постављање декоративне
расвете, као и јарбола (Слика 2).
С обзиром на лоше стање у коме
се споменик налазио, али и због
планиране прославе великог

јубилеја у оквиру државног
програма – „Сто година од
Топличког устанка“, Завод је
у сарадњи са Министарством
одредио овај пројекат као
приоритетан за финансирање и
извођење.
Дана 26.2.2017. уз присуство
државног врха Републике Србије
и Републике Српске и бројне
друге званице, обележен је овај
важан догађај, само неколико
дана након успешно завршених
радова.
Поред
изузетног
залагања
директних учесника у пројекту,
треба напоменути и да је
локална самоуправа пружила сву
неопходну помоћ у реализацији
овог подухвата.
Укупна вредност изведених
грађевинских радова износи
4.484.110,69 РСД (без ПДВ-а).

Слика 2. Изглед споменика пре и после радова , фотографије: документација ЗЗСК Ниш, 2017.
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КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТУРАТОРСКИ РАДОВИ
НА СПОМЕНИКУ ОСЛОБОДИОЦИМА У ПИРОТУ
Елена Васић Петровић
CONSERVATION WORKS ON THE LIBERATORS MONUMENT IN PIROT
Elena Vasić Petrović
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Споменик ослободиоцима у
Пироту, налази се у оквиру
заштићене просторне културноисторијске
целине
“Стара
чаршија Тијабара” у Пироту,
на Тргу републике, али је због
свог значаја и сам проглашен
за непокретно културно добро
(СК
370, на основу одлуке
СО Пирот 02 бр.020/42-87).
Посвећен је ослобођењу од
Турака и представља један
од најзначајнијих споменика
културе у Пироту.
Пројектну документацију за
конзерваторско-рестаураторске
радове израдио је Завод за
заштиту споменика културе Ниш,
а главни и одговорни пројектант
је ауторка текста, Елена Васић
Петровић, а уједно је била и
вршилац стучног надзора над
извођењем радова.
Финансијска
средства
за
реализацију пројекта у укупном
износу од 1.860.000,00 РСД,
обезбедило је Министарство за
рад, запошљавање, борачка и
социјална питања РС.
Извођач радова је била фирма
“Мијић Божидар” из Пирота,
која је посао добила на основу
спроведене јавне набавке.
Споменик је у потпуности
саграђен од камена пешчара,
а на његовом врху је скулптура
орла са раширеним крилима,
чији је распон крила приближно
4 метара, а која је изливена у
бронзи. Његова укупна висина
износи око 10,5 метара, а
позициониран је у оквиру малог
поплочаног платоа, ограђеног

каменим стубићима са ланцима
између њих.
На белој мермерној плочи
налази се натпис: “КАПЕТАНУ
МИЛУТИНУ КАРАНОВИЋУ И
ОСТАЛИМ БОРЦИМА КОЈИ ЗА
ВЛАДЕ Њ.В.КЊАЗА МИЛАНА
ОБРЕНОВИЋА
ПАДОШЕ
ДЕЦЕМБРА 1877. ГОДИНЕ У
БОРБАМА ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ
ГОРЊЕГ ПОНИШАВЉА
ОД
ТУРАКА - ЗАХВАЛНИ, ПИРОТ И
СЕЛА ОКРУГА ПИРОТСКОГА”.
Град Пирот сваке године
обележава
пригодним
програмом и полагањем венаца
на сам споменик, 28.децембар,
као дан ослобођења од Турака.
Споменик је већ дуже време
у
веома
тешком
стању
деградације, а главни разлог
томе су нестручне интервенције
које су на њему изведене у
последњих неколико година.
Поред тога, сам материјал од
кога је саграђен додатно је
закомпликовао проблематику
сагледавања свих врста и узрока
деградација, али и опредељења
за адекватне конзерваторске
методе. Наиме, ради се о
камену, који испољава веома
прогресивну деградацију, једном
када овај процес започне.
У том смислу основни циљ
планираних
конзерваторскорестаураторских радова, био
је да се пре свега заустави
стварање нових оштећења и
умањи негативно деловање
атмосферски прилика и воде
на првом месту, као и да се сам
споменик и његово непосредно

окружење уреде и доведу у боље
стање.
Припремни радови су обухватили
следеће: демонтажу оштећених
камених плоча на припадајућем
платоу, пажљиво обијање старих
цементних пломби, третман свих
камених површина тоталним
хербицидима,
пажљиво
чишћење спојница, пукотина,
равних и рељефних површина,
плоча платоа, камених стубића,
демонтажу и чишћење ланаца
и плоче од белог мермера са
натписом. Затим је извршена
замена оштећених плоча на
платоу, попуњене су спојнице
између њих, рестаурирани су
недостајући делови на каменим
стубићима, а метални ланци су
очишћени, заштићени бојом
за метал и враћени на место.
Најзахтевнији послови обављени
су на каменим деловима
споменика: третман површина
са
плитким оштећењима
адекватним
консолидантима,
фуговање спојница тонираним
продужним
малтером,
консолидација блокова са већим
пукотинама
и
испуњавање
спојница
ињектирањем
хидраулично-кречним малтером,
консолидација мањих пукотина,
рестаурација
недостајућих
делова вештачким каменом
уз
претходно
армирање,
испуњавање свих спојница и
пукотина адекватним малтерима
и
наношење
хидрофобних
премаза. Такође, извршено је и
наношење заштитних премаза на
бронзану скулптуру.

Слика 1. Разни типови оштећења и деградација, фотографије: Елена Васић Петровић, 2017.

Слика 2. Конзерваторско-рестаураторски поступци, фотографије: Елена Васић Петровић, 2017.

Слика 3. Изглед пре радова,
фотографија: Е. В. Петровић, 2017.

Слика 4. Изглед у току радова,
фотографија: Е. В. Петровић, 2017.

Слика 5. Обновљена плоча са натписом,
фотографија: Е. В. Петровић, 2017.
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Слика 1. Волонтери на Акропољу Царичиног града,
фотографија: Александар Ћирић, август 2017.
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КОНЗЕРВАЦИЈА, РЕСТАУРАЦИЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА

Conservation,АКТУЕЛНОСТИ
restoration and revitalization
News

ПРВИ АКЦИОНИ КАМП У СРБИЈИ ПОД
ПОКРОВИТЕЉСТВОМ UNESCO-a
ОДРЖАН НА А.Н. ЦАРИЧИН ГРАД КОД ЛЕБАНА
Дејан Рудић Вранић
The First UNESCO Action Camp in Serbia Held at Caričin Grad Archaeological Site
Dejan Rudić Vranić

У периоду од 12.08. до 25.08.2017. године одржан је први међународни
волонтерски акциони камп у Србији под покровитељством УНЕСКО-а
(UNESCO-а) и WHC-a (World Heritage Center), а у оквиру програма
WHV 2017. (World Heritage Volunteers - Heritage in our hands), под
називом “Спашавање и конзервација декоративне архитектонске
камене пластике на археолошком налазишту Царичин град - Justiniana Prima, Србија” (Decorative Stone Elements Rescue and Conservation, Caričin grad-Justiniana Prima archaeological site, Serbia), у оквиру
образовног програма UNESCO-а (UNESCO World Heritage Education
Programme).
Носилац пројекта је био Завода за заштиту споменика културе Ниш,
а реализиван је уз помоћ Фондације Архитекта Александар Радовић
и Општине Лебане(Туристичка организација Лебана) и подршку
др Вујадина Иванишевића и његових сарадника из Археолошког
института из Београда, као и господина Берта Лудвига који
представља организацију European Hertitage Volunteers, а чије је
седиште у Вајмару у Немачкој.
Акциони камп је окупио 14 волонтера из 7 земаља, који су на
Царичином граду боравили укупно две недеље.
Основна идеја овог програма је давање доприноса очувању наслеђа
волонтирањем, али и прилика да се боље упозна земљом у којој се
камп одвија, као и њени обичаји, људи, култура и историја.
Боравећи на терену и на самим објектима и локалитетима који
представљају део светскох наслеђа (World Heritage List), волонтери
добијају конкретна теоретска и практична знања, која им могу
користити у даљем усавршавању и школовању.
Управо тако је конципиран и акциони камп на Царичином граду,
археолошком налазишту које се налази на тзв.тентативној листи
светске баштине UNESCO-а.
Смештај целе екипе обезбеђен је захваљујући локалној самоуправи
у објекту “Теодора”, где су се одвијала и предавања и рад у оквиру
радионица.
У првих неколико дана волонтери су кроз бројна излагања наших
еминентних стручњака могли да се упознају са системом заштите
светске баштине, затим са заштитом непокретних културних и
природних добра у Србији, као и са самим археолошким налазиштем
Царичин град и Парком природе Радан планина, у оквиру кога се оно
налази.
Добили су теоријска знања о традиционалним грађевинским
материјалима и техникама грађења карактеристичним за ово
налазиште, о конзервацији и рестаурацији камена уопште, али и
о врстама које су заступљене на налазишту, као и о савременим
методама прикупљања, обраде и чувања података у области
истраживања, конзервације, рестаурације и презентације.
Волонтери су били укључени у снимање и формирање документације
о 167 комада декоративне камене пластике. За сваки од њих
направљен је детаљан опис стања и врста оштећења, уз креирање

Уводно предавање, Елена Васић
Петровић, директор Завода за
заштиту споменика културе Ниш,
фотографија: Д.Р.Вранић, 2017.

Гостујући предавач, Наташа Панић,
Завод за заштиту природе Србије,
фотографија: Д.Р.Вранић, 2017.

Гостујући предавач, др Иван Бугарски,
Археолошки институт Београд,
фотографија: Д.Р.Вранић, 2017.

Гостујући предавач, Невенка
Новаковић, Завод за заштиту
споменика културе Града Београда,
фотографија: Д.Р.Вранић, 2017.

Предавач, Ивана Цветковић, Завод за
заштиту споменика културе Ниш,
фотографија: Д.Р.Вранић, 2017.

87

ARCHAEOLOGICAL SITE CARIČIN
GRAD – JUSTINIANA PRIMA,
LEBANE, SERBIА 12.8. - 25.8.2017.
*programme*
PART 1: ARRIVAL/REGISTRATION
SATURDAY, 12/8 | DAY 1| ARRIVAL
13:00-19:00Arrival of participants to
Caričin Grad / Registration
19:00-20:00Welcome dinner

PART 2: LECTURES
SUNDAY, 13/8 | DAY 2|
08:00-08:45 Breakfast
09:00-09:45INTRODUCTION
(Elena Vasić Petrović)
09:45-10:30Natural Heritage of Serbia
(Natаša Panić)
10:30-11:15 UNESCO World Heritage
(Elena Vasić Petrović)
11:15-11:30 Coffee break
10:45-11:30 Caričin grad, Research and
Excavation (Phd Ivan Bugarski)
11:30-12:15 Caričin grad, Conservation
(Phd Ana Momčilović Petronijević)
12:15-13:00 Radan Planina, Natural and
Cultural Heritage (Dragana Nedeljković)
13:00-15:00 Lunch
15:00-16:00 Working session
16:00-18:00 Guided tour of the site
(Phd Ivan Bugarski)
MONDAY, 14/8 | DAY 3|
08:00-08:45 Breakfast
09:00-09:45 Stone as a building material
(Nevenka Novaković)
09:45-10:30Stone degradation
(Ivana Cvetković)
10:30-11:15Methodology of building
stone testing (Nevenka Novaković)
11:15-11:30Coffee break
11:30-12:15Recording, Documentation
and Analytical Sketching
(Ivana Cvetković)
12:15-13:00Stone Conservation
(Elena Vasić Petrović)
13:00-15:00Lunch
15:00-15:45 PPE (Ivana Cvetković)
15:45-16:30 Working session
Free afternoon
PART 3: WORKING IN SITU/HANDS-ON
ACTIVITIES
TUESDAY, 15/8-23/8 | DAYs 4-12|
08:00-08:45Breakfast
09:00-09:45
09:45-10:00 Introduction to the day’s
working activities
10:00-13:30 IN situ/Hands-on activities
14:00-16:00Lunch
16:00-18:30IN situ/Hands-on activities

основних конзерваторских картона за сваки елемент, са техничким
цртежима и пратећом фотодокументацијом.
Поред овог посла који је обављен in situ, део програма је подразумевао
и тзв. hands-on активности. Овде је учесницима пружена прилика да
сами испробају методе чишћења и конзервације камених елемената
на самом налазишту. Пробе су рађене на карактеристичном сивом
андезиту од кога је саграђен велики део објеката на локалитету.
За волонтере је организована и стручна ексурзија, па су сви имали
прилику да обиђу Народни музеј у Лесковцу и Народни музеј у Нишу1,
као и Ћеле-кулу, археолошко налазиште Медијана, Нишку тврђаву и
друге делове Града Ниша.
Завршни догађај у оквиру акционог кампа биле су презентације
које су припремили волонтери након рада у групама, као и додела
сертификата о учешћу у овом програму, којој је присуствовао и
председник општине Лебане.
Координатор пројекта је била Елена Васић Петровић, а тренери на
терену Ивана Цветковић и Ана Костић.
1 Овом приликом се захваљујемо колегама из оба музеја на сарадњи и гостопримству.

*информације о волонтерским камповина у Србији: www.fondar.rs*

Волонтери на локалитету израђују документацију-мапирање деградација
декоративних камених елемената, фотографија: Д.Р.Вранић, 2017.

*SUNDAY, 20/8 | DAY 9| EXCURSION DAY
09:00-10:00Breakfast
10:00-19:30Excursion to Leskovac an
Niš
PART 4: CONCLUDING/DEPARTURE
THURSDAY, 24/8 | DAY 13| HANDS-ON
ACTIVITY
08:00-08:45Breakfast
09:00-11:00Camp test and evaluation
11:00-14:00Group presentations
14:00-16:00Lunch
16:00-18:30Certificates Delivery
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FRIDAY, 25/8 | DAY 14| DEPARTURE
08:00-08:45Breakfast
Participants leave Caričin Grad

Волонтери на локалитету раде на чишћењу камена,
фотографија: Д.Р.Вранић, 2017.

Волонтери, организатори и гости на локалитету,
фотографија: А.Ћирић, 2017.

Волонтери, организатори и гости у посети Нишу,
фотографија: Д.Р.Вранић, 2017.
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ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ
НА “18.МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТУРИЗМА И
АКТИВНОГ ОДМОРА” У НИШУ
Ана Костић
Institute for Cultural Heritage Preservation Niš at the
“18th International Fair of Tourism and Active Holidays“
Ana Kostić

“18. Међународни сајам туризма и активног одмора”, одржан је
у пероду од 30. марта до 01. априла 2017. године у хали СЦ „Чаир“
у Нишу. Преко 45 организација и више од 100 учесника, како из
Србије тако и из иностранства, представило се на овогодишњем
сајму, а по први пут међу њима је био и Завод за заштиту споменика
културе Ниш и то захваљујући позиву Туристичке организације
Ниша и љубазности директора господина Уроша Парлића. Заједно
са Заводом представила се је и Фондација архитекта Александар
Радовић, која је основана фебруара 2016. године од стране Завода,
као недобитна, невладина организација, са циљем да трајно чува
успомену на лик и дело нашег познатог архитекте и конзерватора.
Завод је промовисао пре свега културно наслеђе Ниша и околине,
а нарочито је био дат акценат на промовисању међународног
акционог кампа на Царичином граду, који је касније и био одржан
у периоду од 12. – 25. августа 2017. године. То је први међународни
акциони камп светских волонтера за наслеђе WHV (World Heritage
Volunteers) – Спашавање и конзервација декоративне архитектонске
камене пластике на археолошком налазишту Царичин град, у оквиру
образовног програма UNESCO-a (UNESCO World Heritage Education
Programme).
Пројекат заштите села Гостуша у околини Пирота је такође заузео
значајно место у представљању Завода на Сајму ове године.
На штанду је посетиоцима био доступан разноврсни пропагандни
материјал, као и часопис „Стубови Баштине“, чији су издавачи Завод
и Фондација.
Своје место на штанду Завода имали су и Народни музеј Топлице из
Прокупља, који је овом приликом промовисао Архео-парк „Плочник“,
као и Народни музеј из Књажевца са представљањем народних
рукотворина из Књажевца и околине и Архео-етно парка „Равна“.
Посећеност штанда и интересовање за културно наслеђе је било
изузетно велико.
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ПРЕДСТАВЉАЊЕ НАГРАЂЕНОГ ПРОЈЕКТА
“СТУДИЈА ЗАШТИТЕ СЕЛА ГОСТУША У ОПШТИНИ
ПИРОТ” У ТОКУ 2017.ГОДИНЕ
Ивана Цветковић
Presentation of the Awarded Project “Conservation Study of the Village Gostuša in
Pirot District, Serbia” during 2017.
Ivana Cvetković

“Студија заштите села Гостуша у општини Пирот” награђена је 2016.
године од стране Европе Ностре и Европске уније, а носилац је и
Гран-при награде, као један од најбољих пројеката међу лауреатима
ове најпрестижније европске награде.
Међутим, интересовање јавности за пројекат наставило се и у току
2017.године, па је студија представљена на неколико конференција, у
телевизијским емисијама и бројним новинским прилозима.
У јуну месецу у Београду је организована конференција “Cultural Heritage Counts for SE Europe”, од стране Europa Nostra Srbija, а један
од повода је било и представљање награђене студије. Пројекат је
представила ауторка текста, а у Дому омладине у Београду где се
одржавао програм, била је постављена изложба “Старопланинско
село Гостуша”.
На позив организатора награђену студију је представила је Елена
Васић Петровић, на престижној конференцији “The Best in Heritage” у Дубровнику у септембру месецу, где је сврстана међу 20-ак
најбољих остварења из целог света, раме уз раме са пројектима из
САД, Русије, Кине и многих других земаља. Конференцију је пратила
и изложба са свим награђеним пројектима, која је после Дубровника
била представљена и у Загребу, али и у другим европским градовима.
У организацији “Сталне конференције градова и општина”-(СКГО)
и Амбасаде Француске, одржан је семинар „Валоризација наслеђа
- подстицај за локални економски развој - Перспективе за европску
сарадњу и анализа примера добре праксе” у Медија центру у
Београду 24. октобра 2017. године.
На позив општине Пирот представљен је наш награђени пројекат у
оквиру сесије: Примери добре праксе у промоцији културе и наслеђа
у Србији и Француској. Студију заштите, као и све друге активности
везане за овај и пратеће пројекте представила је Елена Васић
Петровић.
Почетком године екипа Радио-телевизије Републике Српске из
Бањалуке боравила је у Гостуши и снимила емисију о селу, као и о
пројекту и награђеној студији.

Ивана Цветковић на представљању
Студије заштите на конференцији
“Cultural Heritage Counts for SE Europe” У Дому омладине у Београду,
фотографија: FB Europa Nostra Srbija,
2017.

Гостовање поводом конференције
“Cultural Heritage Counts for SE
Europe”(Елена Васић Петровић,
директор Завода, Снешка Квадвлих
Михаиловић, генерални секретар
Европа Ностре и Вишња Кисић,
генерални секретар Европа
Ностре Србија) на Радио Београду,
фотографија: FB Europa Nostra Srbija,
2017.

Пројекти представљени на
конференцији “The Best in Heritage” у
Дубровнику,
фотографија: FB The Best in Heritage,
2017.
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ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЗБИРКЕ УМЕТНИЧКИХ
ДЕЛА ФАБРИКЕ “ПРВИ МАЈ” - ПИРОТ НА
МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ У БАСЕЛОНИ
Александар Ћирић, Елена Васић Петровић
Presentation of the “1st May” from Pirot Art Collection
at International Conference in Barcelona
Aleksandar Ćirić, Elena Vasić Petrović

Мозаици из уметничке збирке
“Први мај” Пирот,
фотографије: А.Ћирић, 2017.
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Учесници конференције у “El Born”
центру у Барселони,
фотографија: Д.Р.Вранић, 2017.

На тринаестој по реду конференцији, посвећеној конзервацији
мозика, коју организује ICCM Foundation (International Committee for
the Conservation of Mosaics), а која је одржана од 15 до 20. октобра у
Барселони, захваљујући Заводу за заштиту споменика културе Ниш
представљена је изузетно вредна уметничка збирка фабрике “Први
мај” из Пирота.
ICCM Foundation је једна од најзначајнијих светских организација која
се бави проблематиком истраживања, конзервације и презентације
мозаика. Ове године, у оквиру конференције, обележен је и велики
јубилеј - 40 година рада ICCM-a.
Србија је од пре неколико година укључена у рад ове организације
преко својих стручњака који се баве предметном проблематиком,
а у плану је и да се сарадња ојача између наших институција и ове
организације, како би се ова област унапредила и у нашој земљи.
Конференција је одржана у културном и меморијалном центру “El
Born”, који представља историјски објекат (некадашња затворена
пијаца) прилагођен новој намени.
Програм је пратило више од 300 учесника из целог света, а Србију су
представљали стручњаци из три институције.
Завод за заштиту споменика културе Ниш учествовао је у
новоуспостављеној категорији - “Video sessions”, где се кроз кратке
видео записе представља рад појединаца и институција из целог
света. Од 30 пријављених, одабрано је 14 кратких филмова, међу
којима је и “Art for all”-The Magnificent Art Collection, including Contemporary Mosaics, of the Socialist Textile Factory in Pirot (аутор: Елена Васић
Петровић, сниматељ и монтажер: Александар Ћирић, сарадник:
Ивана Цветковић, консултант: Радмила Влатковић).
Као један од 15 стипендиста J.P.Getty Foundation (L.A./USA) Елена
Васић Петровић је учествовала на конференцији, али и на Pre-conference Worshop-у, који су организовале управо ова фондација и њен
конзерваторски институт (GCI - Getty Conservation Institute), а чија је
тема била “обезбеђивање финансијских средстава за пројекте”.
Уметничка збирка фабрике “Први мај” Пирот, формирана је 70-их и
80-их година прошлог века, а укупно је бројила 170 предмета, од тога:
32 скулптуре, 97 слика и графика, 1 витраж, 9 таписерија и 11 мозаика.
Већина мозаика налази се у отвореном простору, односно на
зградама фабричког комплекса, па је као део ових објеката могуће
радити на њиховој заштити и презентацији, заједно са скулптурама
које се налазе у парковским површинама између њих, док је већина
покретних уметнина временом нестала, тако што су поклоњене или
распродате.
Основни циљ спроведеног истраживања јесте припрема предлога
за проглашење овог комплекса заједно са преосталим уметничким
делима, чију срж чине управо мозаици и скуплптуре, за непокретно
културно добро.
Треба напоменути и да је архитектура појединих зграда такође
посебно занимљива за истраживање, како у екстеријеру, тако и када
је у питању унутрашње уређење.

“ПЛОЧНИК” - МУЗЕЈ НА ОТВОРЕНОМ И
АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ
(КОЛЕВКА МЕТАЛУРГИЈЕ И МОДЕ)
Јулка Кузмановић Цветковић
“Pločnik” - an open-air museum and an archeological site
(cradle of metallurgy and fashion)
Julka Kuzmanović Cvetković

Село Плочник се налази на 42. километру железничке пруге од Ниша
према Куршумлији, приликом чијег трасирања је, далеке 1927.године,
у усеку откривена велика количина археолошког материјала. Било је
то откриће које је свету представило “Плочник”, неолитско насеље и
колевку металургије бакра.
Прва археолошка ископавања, која је обавио М.Грбић, кустос
Народног музеја из Београда и публикација на немачком језику,
захваљујући значају налаза, позиционирају „Плочник“ на археолошку
мапу Европе.
Истраживања током 60-тих година XX века и поготово трећа
кампања у организацији Народног музеја из Београда и Народног
музеја Топлице из Прокупља од 1996 до 2011.године, дала су значајне
резултате. Културни слој од 3,5 m је пружио обиље материјала:
посуде од печене земље изузетних облика и квалитетне израде,
фигурине као врхунска уметничка дела, камене и коштане алатке и,
оно што Плочник издваја од осталих налазишта Винчанске културе,
педесетак бакарних предмета од готово чистог бакра, направљених
овде. Међународна истраживања спроведена у сарадњи са „УКЛ“
из Лондона у току 2012. и 2013.године су дефинитивно потврдила
аутохтоне почетке металургије Винчанске културе датоване у крај 6.
миленијума, најстарију, засад познату металургију бакра у Евроазији.
Насеље у Плочнику се простирало на стотинак хектара, налазило
се на обали Топлице, трајало је од 5500 до 4400 година старе ере,
била је то метропола у којој је почело метално доба. То је једно од
најзначајнијих насеља Винчанске културе, која је захватала читав
централни Балкан и имала утицаје на све стране света.
На самом локалитету, у згради “Железнице Србије” је музејска
поставка која приказује историјат истраживања у Плочнику и
најзначајније налазе. Крај надвожњака је 2009. године реконструисано
неолитско насеље од 5 кућа – „Архео-парк Плочник“.
На тако организованом локалитету се сваке године одвија велики
број активности, манифестација и организованих посета.
*Тренутно је у припреми поставка у Музеју Топлице посвећена јубилеју-90
година истраживања локалитета Плочник.
Плочник - учионица на отвореном,
фотографија: Ј.Ц.Кузмановић
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ПРИКАЗ ИЗЛОЖБЕ
“УМЕТНИЧКО-ЗАНАТСКИ ИЗРАЗ
ТРАДИЦИОНАЛНЕ НАРОДНЕ АРХИТЕКТУРЕ У
РЕГИОНУ СТАРЕ ПЛАНИНЕ”
Александра Манић

Review of the Exhibition “Artisanal Exppression of the Traditional Architecture
in Stara Planina Region”
Aleksandra Manić

У Галерији „Чедомир Крстић” у Пироту, одржана је у фебруару и
марту 2017. године изложба под насловом „Уметничко-занатски
израз традиционалне народне архитектуре у региону Старе
планине“, ауторке др Горице Љубенов. Изложба је на укупно 35
паноа у „форекс пени“, презентирала део пробраног материјала, из
обимног истраживачког фундуса ауторке, из области старопланинске
архитектуре и остварила значајну поруку локалној и широј јавности,
а то је: да је изузетно богата градитељска баштина, настала на крају
19. и почетком 20. века по селима Старе планине, у веома лошем
стању очуваности и да ово наслеђе које измиче испред наших очију
треба сачувати за будуће генерације.
На самој изложби доминирали су са уметничко – занатског аспекта,
репрезентативни примерци обраде дрвета који показују богатство
варијација, тема и маште народног стваралаштва. Приказани су
и описани тремови са стубовима и јастуцима, рогови и стрехе,
елементи кровне конструкције, прозори и врата раскошних форми
и декорација. Истакнути су бројни традиционални, симболички
елементи, као што су чуваркућа, ћенарка и квачке, који су у савременом
градитељству изгубили своју функцију и место. Значајно је што су
на изложби приказани и сачувани елементи покућства - сандуци,
пресеци, начве, а уз елементе дати су преглед и опис алата којим су
они на традиционалним кућама изведени и обликовани. Колажирани
панои, праћени текстуалним садржајем и квалитетним каталогом,
употпуњеним информацијама о садржају изложбе, пружили су
вредне информације о старопланинском градитељству и начину
живота који је функционисао у свом сјају и у првим годинама XXвека, за разлику од данашњих безнадежних и беживотних садржаја
по селима.
Одржавањем изложбе, ауторка је значајно допринела употпуњавању
истраживања традиционалног градитељства на простору Старе
планине, а уједно и укупне културне баштине ширег балканског
региона.
Надамо се да је ова изложба само једна у низу, и да ће нам ауторка
презентовати и остатак богатог материјала који је прикупила.
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ПРВА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
О УРБАНОМ ПЛАНИРАЊУ
- ICUP 2016.
Тања Обрадовић

The First International Conference on Urban Planning – ICUP 2016.
Tanja Obradović

У организацији Кластера урбаног планирања и Грађевинскоархитектонског факултета Универзитета у Нишу, 18. и 19. новембра
2016.године је одржана прва Међународна конференција о урбаном
планирању (”International Conference on Urban Planning – ICUP 2016”).
Уз присуство великог броја учесника из земље и иностранства,
представљени су оригинални научно-истраживачки радови у
различитим тематским подобластима.
Програм скупа је био подељен на три дела у оба дана. У првом
делу биле су презентације и лекције кључних предавача. Други део
програма био је намењен излагањима осталих учесника скупа, чији
је редослед утврђен по сесијама. Трећи део програма скупа био је
резервисан за презентације спонзора.
У завршном делу скупа организован je округли сто на коjем су
разматрани актуелни проблеми и донети значајни закључци.
Урбана структура је комплексан и вишедимензионални систем који
је склон променама. Из тог разлога, она захтева да буде помно
праћена константним истраживањем. У том смислу, закључци скупа
посебно истичу:
-Значај феномена неформалне урбанизације градова. Како би се
ублажили негативни ефекти неформалних облика урбаног развоја
у различитим деловима града, треба редефинисати постојеће
приступе, ка флексибилнијим концептима планирања;
-Нове моделе за ефикаснију интеракцију и интеграцију локалних
заједница. Више спремности од стране планера и урбаниста да
сарађују са локалном заједницом, не само као са циљном групом,
већ као са партнером у свеобухватном процесу урбанистичког
планирања;
-Више алата за имплементацију планских докумената како би се
омогућила боља контрола над великим пројектима (нарочито
изградња великих стамбених насеља);
-Неопходност спровођења холистичких студија (истраживања),
како би се јасно препознали потенцијали сваког града и утврдиле
свеобухватне стратегије њиховог даљег развоја.
*Више информација доступно на: http://upcluster.org/icup.html
**Предавачи из иностранства
Demetrio Muñoz Gielen, Nijmegen School of Management, University Radboud Nijmegen;
Netherlands
Kosta Mathéy, Global Urban Studies Institute, Berlin, Germany
Cristian Suau, STUDIO POP, Scotland, United Kingdom
Ali A. Alraouf, Head of CB, Research and Development - MME, Doha, Qatar
Francesco Rotondo, Polytechnic University of Bari, Italy
Derya Oktay, Ondokuz Mayis University, Turkey
Teo Keang Sood, Faculty of Law, National University of Singapore
Hossam Ibrahim, Faculty of Urban & Regional Planning, Cairo University, Egypt
Aida Nayer, Effat University, Kingdom of Saudi Arabia
Zorica Nedovic –Budic, Professor Chair of Spatial Planning School of Geography, Planning
and Environmental Policy University College Dublin
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