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Резултати заштитних археолошких ископавања
на траси гасовода на локалитету Конопљиште
– Атарски пут, млађе гвоздено доба
Ненад Јончић
Кључне речи: археолошка ископавања, гасовод, Конопљиште, млађе гвоздено доба

Увод
У оквиру гасификације општине Сомбор, од
средине августа до друге половине октобра 2012.
године, извршена су археолшка ископаванја на
траси гасовода у селу Светозар Милетић. Ископавања је извршила археолошка екипа Покрајинског
завода за заштиту споменика културе из Петроварадина. На основу претходно сакупљених података о могућим археолошким локалитетима, одређене су мере заштите у оквиру којих је извршено ископавање на неколико локација на којима је претходно констатован археолошки материјал, у атару
села Светозар Милетић. Материјал, пронађен на
овим локацијама, могао би да се определи у позно
бронзано доба, млађе гвоздено доба, касну антику
и рани средњи век. Те локације су: Конопљиште –
Атарски пут, Конопљиште – Конопљанска улица I
и Конопљанска улица II, Лењинова улица и Чонопља водица (Карта 1).
Село Светозар Милетић налази на око 20 километара североисточно од Сомбора, на магистралном путу који повезује Сомбор и Суботицу
(Карта 1). Потес Конопљиште се налази на југозападном крају села, на овом потесу истраживане су три зоне, локалитет Конопљиште – Атарски
пут, као и локалитети Конопљанска улица I и Конопљанска улица II (Ситуациони план 1). на Атарском путу који повезује Светозар Милетић са салашарским насељем Милчић.
Потес Конопљиште налази се на терену, пролувијумске терасе сачињене од песковито-глиновитих алверита и ситнозрни пескови, на северозападној периферији, налази се барски терен који
се састоји од барских и органских седимената.
Оваква геолошка стратиграфија објашњава постојање хумусног слоја у виду тамномрке земље,
испод кога се налази слој леса који је жуте боје
(Geološka karta Somborа: 1992). Културни слојеви

се налазе у оба слоја. Вероватно је да су се насеља из различитих периода налазила на овом
платоу, услед његовог доброг положаја и близине
воде.
Локалитет атарски пут је подељен на три сектора, односно рова која прате кретање путање
гасовода (Ситуациони план 1), укупне дужине
од око 1300m. Слој земље који је поремећен дугогодишњим обрађивањем земље машински је
уклоњен до дубине од око 30–40cm, ширине од
око 60cm. Затим се приступало ручном продубљавању рова.
Културни слој који није поремећен пољопривредним радовима на овом локалитету констатован је на дубини од око 50–60cm. У њему су
откривени фрагменти керамике и животињских
костију, док су већ на дубини од око 70–90 cm
откривени објекти. Откривено је преко двадесет
непокретних археолошких објеката. Објекти из
позног бронзаног доба знатно су бројнији, док
се само три објекта могу определити у период
млађег гвозденог доба. Објекти који се по пронађеном материјалу могу окарактерисати као латенски су 13, 14, 15 у сектору 2 и сектору 3. Само
је објекат 14 истражен у целини, док су објекти 13
и 15 истражени делимично у складу са условима
на терену.

Непокретни археолошки
материјал
Објекат 13
Објекат 13 уочен је у основи другог откопног
слоја као неправилна зона мрке земље са фрагментима керамике. Објекат је неправилног овалног облика чија дужа страна није истражена до
краја услед ситуације на терену и немогућности
даљег проширивања. Димензије истраженог дела
Грађа XXVIII 7

Карта 1. Позиција археолошких локалитета на којима су спроведена заштитна археолошка истраживања у селу
Светозар Милетић

8 Грађа XXVIII

Ситуациони план 1. Положај локалитета Конопљиште – Атарски пут у односу на локалитете Конопљанска
улица и Конопљанска улица II (део катре 2)

објекта су 360 x 290 cm, дужа страна је оријентисана североисток-југозапад, највећа дубина
објекта у односу на висину констатовања је 100
cm (скица 1, скица 2, Сл. 1). У самом објекту није
констатована концентрација запечене земље или
огњиште. Није констатована ни подница, нису
откривене ни јаме стубова који би носили кровну конструкцију. У испуни објекта констатован је
гар и црвено запечена земља, као и налази фрагмената керамике, животињске кости и лепа. И поред тога што објекат није истражен у потпуности,
можемо констатовати да овај објекат није био намењен за становање и да је највероватније служио
као нека врста оставе.
Сл. 1. Објекат 13, II сектор, 6. проширење, основа након
пражњења, са југозапада

Грађа XXVIII 9
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Скица 1. Објекат 13, II сектор, 6. проширење, основа након пражњења
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Објекат 14
Објекат 14 уочен је у основи другог откопног
слоја као зона мрке земље са грумењем црвено запечене земље. Објекат је скоро елипсоидног облика и у целини је истражен (осим средишњег дела
кроз који пролази телефонски кабл). Димензије
објекта су 410 x 370 cm, највећа дубина објекта у
односу на висину констатовања је 135 cm (скица 3,
скица 4, Сл. 2). У североисточном и југоисточном
делу налазе се две елипсоидне зоне које су ниже,
док се у северозападном делу налази мало виша
зона. Испуна објекта је тамномрка са ситним фрагментима лепа. У самом објекту није констатована
концентрација запечене земље или огњиште. Нису
откривене ни јаме стубова који би носили кровну
конструкцију, што то не значи да она у неком облику није постојала. У испуни објекта констатован је гар и црвено запечена земља, као и налази
фрагмената керамике, животињске кости и лепа.
У испуни објекта констатован је гар и црвено запечена земља, као и налази фрагмената керамике,
животињске кости и лепа. Објекат није био стамбени, највероватније је коришћен као нека врста
спремишта или склоништа.
Сл. 3. Објекат 15, III проширење, основа након
пражњења, са истока

Сл. 2. Објекат 14, III сектор, 1. проширење, основа након пражњења, са југозапада

Објекат 15
Објекат 15, уочен је у основи трећег откопног
слоја као неправилна зона мрке земље. Након глачања основе, објекат 15 је подељен на неколико
зона, подела је урађена на основу другачије боје
текстуре земље у њима, започето је пражњење
објекта по зонама: зоне су испуњене земљом светломрке, тамномрке и пепељасте боје, са лепом, и
латенским материјалом, фрагметнима керамике, а
пронађени су и фрагменти наруквице и перле од
стаклене пасте Т.6.

Након пражњења установљено је да се објекат 15 састоји од више плитких јама овалног и
елипсоидног облика. Димензије истраженог дела
објекта су 800 x 250 cm, највећа дубина објекта у
односу на висину констатована је 90 cm (скица 5;
скица 6; Сл. 3). Објекат 15 састоји се од 6 зона и
делимично је истражен (истражен је у целости по
оси исток – запад, док је по оси север – југ истржен делимично услед ограничених могућности
ширења). Испуна објекта је веома разнолика, те је
зато и подељен у зоне. Боја испуне је од тамномрке до светломрке са прослојцима жуте, ситним
фрагментима лепа. У самом објекту није констатовано огњиште као ни подница, нити јаме стубова
који би носили кровну конструкцију. С обзиром да
није истражен у целости тешко је одредити намену
објекта, могуће је да се ради о позајмишту земље
или више објеката који се преклапају.
Сви објекти откривени на овом локалитету су
део насеобинске арихтектуре, очигледно је да се
не ради о објектима који су служили за становање,
у њима нису пронађени карактеристични предмети који би могли да их определе као радионице,
а ни семенке житарица или другог биља које би
их могле определити у силосе. По облику слични
објекти латенског периода познати су и са других
локалитета: Гомолава, Чарнок.
Грађа XXVIII 11
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Скица 3. Објекат 14, III сектор, 1. проширење, основа након пражњења
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Скица 4. Објекат 14, III сектор, 1. североисточни профил
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Скица 5. Објекат 15, III проширење, основа након пражњења
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Скица 6. Објекат 15, III проширење, северозападни профил
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Покретни археолошки
материјал
Покретни материјал који припада млађем
гвозденом добу на локалитету Конопљиште –
Атарски пут, углавном је керамички и може се
сврстати у насеобинску керамику, а типови посуда
који се јављају могу се поделити на зделе, лонце,
лонце у виду ситуле и питосе. Осим тога откривена су и два фрагмента наруквице од тамноплаве
стаклене пасте и фрагмент перле такође од стаклене пасте.
Керамика
Најбројније налазе латенске културе на Конопљишту – Атарски пут представљају фрагменти
керамичких посуда које су најчешће израђене на
брзом витлу. У мањем броју појављују се фрагменти посуда које су моделоване руком, ради се о
карактеристичним ситуластим лонцима заобљеног
тела и са жљебом испод руба. Материјалној оставштини латенске културе може се приписати и налаз пршљена начињеног од трбуха лонца у виду
ситуле.
Зделе
Зделе које су откривене на овом локалитету
у потпуности одговарају зделама овог периода на
латенским локалитетима: Турски шанац, Орлик
– Градина на Босуту, Попов Салаш, Чарнок, Карабурма, Роспићуприја, Жидовар, Звонимирово,
Осијек и другима (Sladić 1986: 38). Зделе су веома
бројне и карактеристичне за латенски период. То
је вероватно најчешће употребљавани облик посуде у свакодневној употреби и погребном ритуалу.
Основна подела може се извршити на коничне и
биконичне зделе. Биконичне зделе (Т. I. 1–4, 8–10)
са разгрнутим ободом карактеристичне су за период касног латена, односно период I век п. н. е.
Рађене су на витлу од добро пречишћене глине са
додатком ситног песка, добро су печене и танких
су зидова, боје су од светлосиве до тамносиве.
Лонци
У карактеристичну групу предмета који припадају материјалној култури Келта на овом локалитету могу се уврстити и уломци великих лонаца
заобљеног тела са водоравно постављеним рубом
(T.III. 14–15). Ради се о карактеристичном керамичком облику латенске материјалне културе. Израда овог омиљеног керамичког облика Келта, чија
је појава забележена и на осталим каснолатенским
насељима у Карпатској котлини, карактеристична
је за I век п. н. е.
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Лонци у виду ситуле
Лонци у виду ситуле једноставно су профилисани, коничне су форме са широким и стабилним
дном и задебљаним и равним ободом испод кога се
налази широки хоризонтални жљеб. На грубој површини изведен је метличасти или чешљасти орнамент (T.III: 12; T.IV:19., 21–22; T.V: 23–26). Обод
може бити потпуно раван (Даљ, Звонимирово, Жидовар, Гомолава) или задебљан (Осијек, Жидовар,
Чарнок). Једна варијанта ових судова има задебљани прстен или венац убода. Најчешћи су судови
задебљаног обода са кружним удубљењем испод
њега. Од прстена према дну налази се метличасти
или чешљасти мотив који је изведен целом површином (Тодоровић 1968 :44–45). Груба керамика
са графитом према Тодоровићу спада у другу врсту грубе керамике (1968: 45). Ове судове грубе израде треба одвојити од керамике у ранијем периоду млађег гвозденог доба. Судови са метличастим
или чешљастим орнаментом датују се у крај II и I
век п. н. е. Овакви мотиви јављају се на керамици истих облика али финије фактуре из периода
римске доминације (Гардош). Тодоровић преузима
поделу Ј. Филипа (J. Filip), који их везује за хоризонт јајастих гривни из II. века п. н. е., мада се на
основу налазе ове врсте керамике на некрополи у
Осијеку могу датовати и у рани III. век п. н. е. (Тодоровић 1968: 45, Spajić 1962: 41). Сладић, међутим, појаву овог тип посуда у употреби Скордиска
везује за другу фазу своје поделе, раздобље од 279.
год. п. н. е. до победе Луција Корнелија Сципиона
84. год. п. н. е. и то у другу подфазу (1986: 48–49).
Уобичајено је да се овај тип посуда везује за металургију услед веће количине графита у зидној
маси, који поспешује ватростална својства керамике. Међутим, када се узме у обзир да се овај тип
посуде веома често и у великом броју јавља на локалитетима касног латена, може се претпоставити
да су ови судови имали знатно ширу намену.
Пршљенак
Једини предмет овог типа који се може везати за латен на локалитету је направљен од трбуха
лонца у виду ситуле (T.IV 20).
Питоси
Питоси са локалитета Конопљиште – Атарски
пут добре су фактуре, мркосиве боје, рађени од
глине која је мешана са плевом (T.III: 13, 16). Као
судови за течну и зрнасту храну проналажени су
врло често како у насељима (Карабурма, Гомолава)
тако и некрополама где су служили као урне (Карабурма). Питоси се на овом локалитету на основу

пропратног материјала датују у другу половину I
века п. н. е, специфични су само у области Подунавља. А њихова појава везује се за келтске продоре у Македонију и Грчку, или на утицај Римљана
(Тодоровић 1968: 42).
Украсни предмети од стаклене пасте
Осим керамичког материја, на овом локалитету откривена је фрагментована наруквица од тамноплаве стаклене пасте (Т.VI 27.), као и фрагмент
перле од плаве стаклене пасте (Т.VI 28.). Стакло је
уз племените метале један од најчешће коришћених врста материјала за израду накита, стаклене
наруквице и перле су врло популарне међу Келтима. Током латена стаклене наруквице су популаран
модни детаљ, полупровидне могу бити плаве, зелене, жуте и без бојне, неке од њих су украшене
са моделованим жљебовима или орнаменатима око
ивица (Harding 2007: 8–9). Осим наруквица, у хронолошкој периодизацији латенске културе индикативне су и обручасте перле од стаклене пасте, док
већина осталих стаклених предмета поседују широке хронолпшке одреднице и мање су погодне за
уже датовање (Dizdar 2006: 68). Накит од стаклене
пасте познат је на скоро свим латенским локалитетима: Звонимирово, Карабурма, Градина на Босути
итд. Наруквице од стаклене пасте сматрају се карактеристичним женским накитом (Dizdar 2006:
68; Dizdar 2007: 131). Наруквице са овог локалитета вероватно потичу из радионица на средњем
Подунављу. Наруквице са латенских локалитета
веома су погодне за датовање, услед особине да су
веома крте оне нису дуготрајне, што их чини веома честим налазима. Датовању стаклених наруквица погодује велика сличност облика током целокупног периода њихове производње, а сматра се
да су масовно производђене од стране малог броја
мајстора (Dizdar 2006: 67–68). Стаклене наруквице
латенске културе израђиване су у великим серијама, те се јављају на широком простору, најчешће
се приписују раздобљу касног латена (Тодоровић
1968).
Наруквица која је пронађена припада групи 6б/2 или серији 11а. Наруквица је од кобалтно
плавог стакла1 са три ребра, на средњем најширем ребру налази се бела цик-цак линија, ради се
о једном од најзаступљенијих облик стаклених
наруквица. Овакве наруквице познате су са отворених или утврђених низијских насеља, а ретко су
гробни налази. Овај тип наруквица датује се у Lt
Плава боја стакла постизала се додавањем гвоздених,
кобалтних и бакарних оксида, а зависно који оксид преовладава, боја је више плава или зеленкаста (Dizdar 2006:
102).
1

C2 период (Dizdar 2006: 82–85; Čambal et al 2014:
114), а почетак производње може се определити у
Lt C1b период (Tanko 2006: 254).
Фрагмент перле припада типу II кобалтно плавих перли са окастим мотивима. Овај тип перли
датује се врло широко од V до I века п. н. е. (Guido
1978: 45–48).
На основу представљеног материјала, хронолошки, овај локалитет може се датовати најраније
у почетак I века п. н. е, а вероватно је да се ради
о локалитету из друге половине I века п. н. е. С
обзиром да се керамички материјал јавља у три
објекта која се налазе у два сектора, треба напоменути да се они налазе на малој међусобној удаљености. Наведени објекти не показују разлику у
хронолошком смислу.

Закључак
Заштитним археолошким ископавањем на локалитету Конопљиште – Атарски пут истражен је
део насеља из позног бронзаног и млађег гвозденог доба који је био угрожен радовима на гасификацији. Подаци са ископавања дали су значајне
резултате о постојању насеља латенског периода.
Ако узмемо у обзир податке са рекогносцирања и
ископавања која су рађена на осталим локалитетима у околини села Светозар Милетић, добијамо
податке да су се на овом простору налазила још
насеља овог периода. Насеље из латенског периода на локалитету Конопљиште – Атарски пут
највероватније се ширило ка југоистоку, истом насељу припада и пронађени латенски материјал са
локалитета Конопљиште – Конопљанска улица I
и II. На лопкалитету Конопљиште – Конопљанска
улица I констатован је ров који је датован у латенски период. Што се тиче целокупног локалитета,
можемо закључити да сектори 1 и 2 углавном садрже материјал позног бронзаног доба. Сектор 3
и сам крај сектора 2 (где је пронађен објекат 13),
припадају периоду млађег гвозденог доба. Просторно, то би могло значити да североисточни део
истраженог простора припада времену бронзаног
доба, док би југозападни део припрадао латену.
Локалитете Конопљиште – Атарски пут, Конопљанска улица I и Конопљанска улица II, свакако
треба сагледати као целину. Нажалост, ископавања
нису дала податке у виду стамбених објеката или
пећи, али керамика указује да се у близини налазило насеље из млађег гвозденог које се на основу
налаза опредељује у I век п. н. е.
Приказани налази са локалитета Атарски пут
важни су због препознавања керамичких облика
карактеристичних за познавање латенске културе
Грађа XXVIII 15

на простору Бачке. Досадашња заштитна истраживања нису презентована и материјал са њих није познат
научној јавности. Овај рад треба да прикаже материја са ископавања која су обављена пре неколико година. Пре свега да укаже на ново откривено насеље Скордиска у овом делу Бачке. У последњих неколико
година, од када су предузета заштитна археолошка ископавања већих размера у оквиру гасификације, као
и друга заштитниа ископавања на простору Бачке, број истраживања и количина прикупљених података
бележи раст. Када ти подаци буду обрађени и публиковани знатно ће допринети унапређењу познавања
простора северозападне Бачке у раздобљу које су обележиле заједнице Келта својим развојем, досељавањем и мешањем са аутохтоним становништвом.

ЛИТЕРАТУРА
Čambal, R.; Štrbík, J. Keltské sklené náramky z povodí Malokarpatských potokov. Zborník Slovenského Národného Múzea,
(2014): 103–126.
Dizdar, M. Nalazi staklenih narukvica latenske kulture u Podravini. Prilozi instituta za arheologiju u Zagrebu, 23, (2006):
67–128.
Bikonični lonci sa stepeničasto raščlanjenim ramenom s groblja Zvonimirovo-Veliko polje. Prilozi instituta za arheologiju
u Zagrebu, 24, (2007): 121–144.
Zvonimirovo-Veliko polje – Groblje latenske kulture 1. Zagreb: Institut za arheologiju, 2013.
Guido, M. (1978). The glass beads of the prehistoric and Roman periods in Britain and Ireland. London: Society of
Antiquaries of London : Distributed by Thames and Hudson.
Jovanović B., Jovanović M. Naselje mlađeg gvozdenog doba. u: Gomolava 2. Novi Sad – Beograd, 1988.
Јovanović, М. Utvrđeno kasnolatensko naselje Čarnok kod Vrbasa (Pregled istraživanja od 1984. do 2007. godine). Rad muzeja
Vojvodine br. 50, (2008): 61–78.
Osnovna geološka karta SRJ (1992). Sombor 1:100000 Odžaci L–34–87. Savezni geološki savez SRJ.
Sladić, M. Keramika Skordiska, latenska keramika u jugoslovenskom Podunavlju. Beograd: Centar za arheološka istraživanja,
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, 1986.
Spajić, E. Nalazište mlađeg željeznog doba s terena Osijeka. Osječki zbornik, (1962): 37–70.
Tanko, К. Celtic Glass Bracelets in East-Hungary. Thracians and Celts, (2006): 253–263.
Todorović, J. Kelti u jugoistočnoj Evropi. Beograd: Muzej grada Beograda, 1968.
Praistorijska Karaburma I, nekropola mlađeg gvozdenog doba. Beograd: Muzej Grada Beograda, 1972.
Skordisci istorija i kultura. Beograd – Novi Sad: Institut za izučavanje istorije Vojvodine, Savez arheoloških društava
Jugoslavije, 1974.

16 Грађа XXVIII

Грађа XXVIII 17

18 Грађа XXVIII

Грађа XXVIII 19

20 Грађа XXVIII

Грађа XXVIII 21

22 Грађа XXVIII

Protective Archaeological Excavations Along
the Pipeline Route on the Site Konopljište
– Regional Road, Early Iron Age
Nenad Jončić
Keywords: archaeological excavations, pipeline, Konopljište, early Iron Age.

Within the gasification of the municipality of Sombor, in 2012, the works on the gasification of the village
Svetozar Miletić were commenced. The data on the potential archaeological sites were collected during the field
survey within the framework of determining protection measures on the future route of the pipeline. Certain protection measures determined, within their framework, the excavation at several locations situated in the village,
where previously archaeological material was ascertained. The material collected at these sites could be dated in
the late Bronze Age, early Iron Age, late Ancient Period and the early Middle Ages.
Locality Konopljište – regional road is located on the regional road that connects the village of Svetozar
Miletić with the messuage settlement Milčić. The village Svetozar Miletić is about 20 kilometers northeast of
Sombor on the main road to Subotica.
The pipeline route passed through the periphery part of the settlement from the late Bronze Age and the
early Iron Age. The excavations were carried out on the part of the site which would have been destroyed by the
works on the installation of a gas pipe. Several immovable archeological units were ascertained and according to
the found material they can be dated in the early Iron Age.
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Map 1. Position of archaeological sites on which the protection archaeological researches were carried out in the village of
Svetozar Miletić
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Fig. 1. Building 13, sector II, 6th enlargement, the basis after discharge, from the southwest
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Гробови типа Мала Копашница – Сасе са
археолошких истраживања Манастира Бешеново
Биљана Лучић, Јасмина Давидовић
Кључне речи: Манастир Бешеново, гробови типа Мала Копашница – Сасе, римска провинцијална
керамика, светиљке, инцинерација

Сл. 1. Основа манастирске цркве са истраженим зонама локалитета

Остаци Манастира Бешеново налазе се на периферији Бешеновачког Прњавора, у плодној долини, на јужном обронку Фрушке горе. Обухватају
површину од 420 м2 и уздигнути су изнад нивоа
околног терена за око један метар услед нагомиланог шута. После рушења током Другог светског
рата, настављена је његова разградња коришћењем
грађевинског материјала за друге намене.
Манастирски комплекс сачињавали су црква посвећена арханђелима Михаилу и Гаврилу и
зграде конака.1 О изгледу Манастира данас нам
сведоче само ретке архивске фотографије, цртежи
и литографије које нису пружиле довољно елемената за реконструкцију оригиналног изгледа
комплекса.
1
Историографски и архитектонски подаци о Манастиру
сабрани су у делима Душка М. Ковачевића, Бешеново – манастир светих архангела Михаила и Гаврила, Историјски архив
Срем и Филозофски факултет Нови Сад, Сремска Митровица, Нови Сад 2011; Војислава Матића, Архитектура фрушкогорских манастира, Матица српска, Нови Сад 1984. и др.
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Заштитна археолошка истраживања Манастира Бешеново изведена су у току 2012. и
2013. године у оквиру радова на изградњи нове
манастирске цркве.2 Археолошким радовима је
Археолошки радови на локалитету Манастира Бешеново 2012. и 2013. године финансирани су средствима
Града Сремска Митровица. Конзервација покретних археолошких налаза извршена је уз финансијску подршку Покрајинског секретаријата за културу и информисање у току
2014. године. Стручну екипу Завода за заштиту споменика
културе Сремска Митровица сачињавали су: археолог Зорка Пејовић, руководилац радова, археолози Биљана Лучић
и Радослав Муждека, архитекта Иван Филиповић, грађевински техничар Јадранка Вулетић и студенткиња археологије Бојана Топлановић. Керамички материјал су обрадиле
Јасмина Давидовић и Биљана Лучић. Обраду нумизматичког материјала извршили су Павле Поповић, Радослав
Муждека и Мирослав Јесретић, а археозоолошки Драгана
Недељковић. Конзерваторско-рестаураторске радове на покретним налазима од метала извели су Ана Олајош и Драган Огар, а на керамичком материјалу Небојша Бобић, фотографије покретног материјала израдио Мирослав Илић.
2

Сл. 2. Део основе цркве са просторним распоредом гробова типа Мала Копашница – Сасе
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Сл. 3. Јужни и северни подужни пресек цркве са попречним пресеком гробова спаљених покојника 1, 3 и 4
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Сл. 5. Сребрни средњовековни прстен, 14-15. век

Сл. 4. Северни део манастирске цркве, истраживања
2012. године, поглед са истока

Сл. 6. Средњовековна здела, 15-16. век

обухваћена комплетна унутрашњост старије цркве, као и спољашњи део око ње на коме је било
предвиђено постављање темеља будућег објекта
(Сл. 1).3 Пре почетка археолошких радова, на терену су биле видљиве темељне зоне зидова јужног и северног крила конака, као и зидови звоника и делови западног крила конака чија висина је
досезала до 0.50 м. Зидови цркве били су очувани
само у темељним зонама. Мeстимично су били
сачувани делови пода у припрати и наосу цркве.

Обим изведених радова је скроман у односу на
величину манастирског комплекса, али су добијени изузетно значајни подаци. Детаљно је утврђена основа црквеног објекта који је коришћен у
континуитету од времена оснивања до разарања
током Другог светског рата, са најмање две фазе
у изградњи и бројним реконструкцијама (Сл. 2,
3). Истраживањима је констатовано тринаест монашких гробова око цркве и четири гробнице са
сводом (Сл. 4). Оскудност позносредњовековног
покретног археолошког материјала није нам оставила могућност да изнесемо поуздане закључке
о оснивању Манастира. Налаз сребрног прстена
(Сл. 5) у темељној зони зида певнице цркве, који
се датира у период 14. и 15. века (Милошевић
1990: 53, тип 3; Radić 2007: 98, кат. бр. 5; Radić
2009: 126, кат. бр. 3) и зделе из Укопа 1, датоване
у 15–16 век (Бикић 1994: 73–74, сл. 26, 5) (Сл. 6)
доприноси утрђивању веродостојности податка
о осликавању цркве 1467. године. Најзначајнији
резултати изведених истраживања представљају
налази гробова типа Мала Копашница – Сасе (Сл.
7, 8, 9).

Прве године истраживања, радови су извођени у
сонди 1 димензија 13 x4.50 м, која је захватала северни
део унутрашњости цркве и део порте северно од објекта.
Сонда је проширивана према западу како би се истражила припрата и према истоку да би се у потпуности испитао гроб бр. 5. У току 2013. године истражен је јужни део
цркве и део порте јужно од објекта. Постављена је сонда
димензија 7 x 6.80 м која је проширена према истоку како
би се у потпуности испитао олтарски део. Такође, археолошким радовима у потпуности је обухваћен ископ за темељ будућег сакралног објекта димензија 24.66 x 13.53 м.
Темељи будућег објекта постављени су тако да прате основу претходне цркве, па ће темељи раније цркве остати
сачувани унутар будуће. Пројектом је предвиђено да кота
пода будућег објекта буде за око 0.40 м виша у односу на
највишу коту на којој су очуване темељне зоне зидова старије цркве.
3
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Сл. 7. Основа сонде 2, сектор 1 после VI о. слоја са гробовима спаљених покојника 3, 4 и 5, поглед са запада

Сл. 9. Гробови 3, 4 и 5, поглед са истока

у унутрашњости црквеног објекта – у наосу и певничким просторима који су најмање били изложени грађевинским активностима током каснијих
епоха. Четири гроба имају гробне јаме правоугаоног, један елипсастог облика, а код првог гроба
нисмо били у могућности утврдити облик основе.
Сви правоугаони укопи су оријентисани у правцу
североисток – југозапад. У гробовима 2 и 5 уочене
су две етаже сахрањивања.
Гроб 1 (Т. 1)

Сл. 8. Основа сонде 2, сектор 1 са гробовима 3, 4, 5 и 6,
поглед са запада

Опис гробова типа
Мала Копашница – Сасе
и каталог налаза
Приликом археолошких истраживања Манастира Бешеново констатовано је шест гробова
спаљених покојника типа Мала Копашница – Сасе
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Гроб спаљеног покојника 1 пронађен је у сонди 1, сектор 2 – 3, између старе и нове олтарске
преграде, у ниши северног зида цркве (Сл. 10, 11).
Гроб је у великој мери оштећен изградњом црквеног објекта, тако да је констатован у ширини од
0.65 м и дужини 0.50 м. Пронађен је на дубини од
0.33 м, између кота 202.18 и 202.00 м н. в. Гробна јама је имала спаљене странице и била је испуњена са гари. Пронађени део гроба садржавао је
бројан инвентар:
1. Лонац, лонац, разгрнутог, тракасто профилисаног обода који је са унутрашње стране
ужљебљен, ширег овалног трбуха и равног
дна наглашених ивица. Испод обода лонац

Сл. 10 и 11. Гроб спаљеног покојника 1, поглед са севера

2.

3.

4.

има пластично ребро. Рађен витлом, грубље
фактуре са примесама крупних зрнаца песка,
сиве боје печења, необрађене спољне површине – оштећен спаљивањем. Димензије:
R обода 9,8 cm, R дна 5,8 cm, дебљина зида
0,5 cm. Тер.инв.број С–70/52. (Brukner 1981:
105, lonac tip 13, T.115/66–74; MarijanskiManojlović 1987: 69, T. 3, grob X/3, Т. 4, grob
XIV/6; Nikolić-Đorđević 2000: 73, lonac tip
II/16; Premk, Davidović: Keramika Sirmijuma,
tip II/14). Т. 1, Г.1/2.
Лонац, фрагмент дна, рађен на витлу, грубље
фактуре са примесама крупних зрнаца песка.
Тер. инв.број А–58. Т. 1, Г.1/11.
Тањир-здела прстенасто профилисаног обода, благо нагнутог ка унутра, са плитким
жљебом испод обода на унутрашњој страни, искошеног зида, и широког равног дна.
Рађена на витлу, финије фактуре, црвене
боје печења, црвено бојене и глачане површине. Димензије: висина 4 cm R обода
16 cm, R дна 11 cm, дебљина зида 0,6 cm,.
Тер.инв. број С–71/А–53. (Popilian 1976: Pl.
LXXI/890–894; Brukner 1981: 86, tanjir tip
3, T.65/12–17; Marijanski-Manojlović 1987:
69, T. 2, grob VII/1, T.5, grob XVI/5, T.21,
grob 26/4; Nikolić-Đorđević 2000: 112, tanjir
tip III/43; Raičković 2011: 74, T. II sl.br. 24;
Premk, Davidović: Keramika Sirmijuma, tip
III/4). Т. 1, Г.1/4.
Тањир-здела, сличан кат. број 3 – нагорео. Димензије: висина 4 cm, R обода 16 cm, дебљина зида 0,7 cm. Тер. инв.број А–54. (Popilian
1976: Pl. LXXI/890–894; Brukner 1981: 86,
tanjir tip 3, T.65/12–17; Marijanski-Manojlović
1987: 69, T. 2, grob VII/1, T.5, grob XVI/5, T.21,
grob 26/4; Nikolić-Đorđević 2000: 112, tanjir tip

5.

6.

7.

8.

III/43; Raičković 2011: 74, T. II sl.br. 24; Premk,
Davidović: Keramika Sirmijuma, tip III/4). Т. 1,
Г.1/5.
Тањир-здела, сличан кат. број 3. Димензије:
висина 4 cm, дебљина зида 0,5 cm,. Тер. инв.
број А–55. (Popilian 1976: Pl. LXXI/890–894;
Brukner 1981: 86, tanjir tip 3, T.65/12–17;
Marijanski-Manojlović 1987: 69, T. 2, grob
VII/1, T.5, grob XVI/5, T.21, grob 26/4; NikolićĐorđević 2000: 112, tanjir tip III/43; Raičković
2011: 74, T. II sl. br. 24; Premk, Davidović:
Keramika Sirmijuma, tip III/4). Т. 1, Г. 1/9.
Тањир-здела, сличан кат. број 3 – испрано. Димензије: висина 4 cm, R обода 15 cm, R дна
10 cm, дебљина зида 0,6 cm м. Тер. инв. број
С – 72/А–56. (Popilian 1976: Pl. LXXI/890–
894; Brukner 1981: 86, tanjir tip 3, T.65/12–17;
Marijanski-Manojlović 1987: 69, T. 2, grob
VII/1, T.5, grob XVI/5, T.21, grob 26/4; NikolićĐorđević 2000: 112, tanjir tip III/43; Raičković
2011: 74, T. II sl. br. 24; Premk, Davidović:
Keramika Sirmijuma, tip III/4). Т. 1, Г.1/3.
Крчаг, очувано уже, равно дно мањег крчага.
Рађен на витлу, финије фактуре, црвене боје
печења. Димензије: R дна 3,7 cm, дебљина
зида 0,4 cm. Тер. инв. број А–57. Т. 1, Г. 1/10.
Светиљка, 2 фрагмента, рађена од фино пречишћене, црвено печене глине. Светиљка је
кружна са очуваним издуженим кљуном и уздигнутом дршком која полази од дна и завршава се високо изнад отвора за гориво. Дно је
равно са две урезане концентричне кружнице.
Диск светиљке је удубљен и украшен вегетабилним орнаментом изведеним у рељефу. На
рамену је остала очувана једна брадавица и
две кружне линије. Димензије: висина 3.7 cm,
ширина 4.7 cm, очувана дужина 7.4 цм. Тер.

Грађа XXVIII 29

30 Грађа XXVIII

Гроб 2 (Т. 2)
Гроб спаљеног покојника 2 пронађен је у сонди 1, сектору 3 (Сл. 12, 13, 14).
Гробна јама је правоугаоног облика димензија 1.43×0.60 м и налазила се између кота 201.52
и 200.87 м н. в. Откривена је у целости. У средишњем делу налази се доња етажа неправилног
кружног облика, димензија 0.50×0.40 м. Садржај
гробне јаме: пуно гари, комада угљенисаног дрвета са ломаче, спаљене људске кости. Три ивице
гробне јаме су нагореле. Дебљина нагорелих страна је од 2 до 3 цм. Гробни инвентар је следећи:
Сл. 12. Гроб спаљеног покојника 2, поглед са запада

инв. број С–17, С–19. (Крунић 2010: тип VIII;
Korać 1995: 116 , жишци кратког заобљеног
кљуна; Loeschcke VIII; Ivany VI). Датовање:
II–III век. Т. 1, Г. 1/1; Т.6/1.
9. Новац, бронза, ав. портрет императора, окренут на десно; рв. персонификација провинције
Горње Мезија, у исечку AN VII (?), ковница
Виминацијум. Димензије: R= 2.8 cm. Тер. инв.
број C–23, кота 202.06 м н. в. Датовање: 246.
година. Т. 5/2.
10. Новац, бронза, ав. биста императора, окренут на десно; рв. персонификација провинције Горње Мезије, испод (P M S) COL VIM,
у исечку (A)N VIII, ковница Виминацијум.
Димензије: R=2.5 cm. Тер. инв. број С–22,
кота 202.02 м н. в. Датовање: 247. година. Т.
5/ 4, 5
11. Новац, бронза, нечитак. Димензије: R= 2.3 cm.
Тер. инв. број С–21, кота 202.04 м н. в. Датовање: II век (?).

12. Лонац, мањи, цео, кратког косо изведеног обода, неуједначеног, те је са једне стране наглашено размакнут споља а на другој половини
само прстенасто наглашен, наглашеног трбуха, поготово у горњем конусу и уског, равног
дна. Рађен на витлу, финије фактуре са примесом ситнога песка, сиве боје печења – нагорео.
Димензије: висина 8 cm, R обода 7 cm, R дна
3,8 cm, ширина трбуха 10,4 cm. Тер. инв. број
С–31. (Petru 1972: Т. IX/85, 20; Raičković 2011:
Т. VII/32). Т. 2/12.
13. Лонац, сличан кат. број 1. Димензије: R обода
9,2 cm, R дна 5,6 cm, дебљина зида 0,5 cm. Тер.
инв. број С–30. (Brukner 1981: 105, lonac tip 13,
T.115/66–74; Marijanski-Manojlović 1987: 69, T.
3, grob X/3, Т.4, grob XIV/6; Nikolić-Đorđević
2000: 73, lonac tip II/16; Premk, Davidović:
Keramika Sirmijuma, tip II/14). Т. 2/3.
14. Лонац, фрагмент обода, сличан кат. број 1. Димензије: R обода 9,8 cm, R дна 5,8 cm, дебљина зида 0,5 cm. Тер. инв. број А–61. (Brukner
1981: 105, lonac tip 13, T.115/66–74; MarijanskiManojlović 1987: 69, T. 3, grob X/3, Т.4, grob

Сл. 13 и 14. Гроб спаљеног покојника 2, поглед са југа
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

XIV/6; Nikolić-Đorđević 2000: 73, lonac tip
II/16; Premk, Davidović: Keramika Sirmijuma,
tip II/14). Т. 2/8.
Тањир-здела, сличан кат. број 3, сиве боје печења – нагорео. Димензије: висина 3 cm, R
обода 16 cm, R дна 13 cm, дебљина зида 0,6
cm. Тер. инв. број С–67/А–59. (Popilian 1976:
Pl. LXXI/890–894; Brukner 1981: 86, tanjir tip
3, T.65/12–17; Marijanski-Manojlović 1987:
69, T. 2, grob VII/1, T.5, grob XVI/5, T.21, grob
26/4; Nikolić-Đorđević 2000: 112, tanjir tip
III/43; Raičković 2011: 74, T. II sl.br. 24; Premk,
Davidović: Keramika Sirmijuma, tip III/4). Т. 2/4.
Тањир- здела, сличан кат. број 3 – нагорео. Димензије: R обода 18 cm, R дна 14 cm,
дебљина зида 0,7 cm, висина 4 cm. Тер. инв.
број С–68/А–60. (Popilian 1976: Pl. LXXI/890–
894; Brukner 1981: 86, tanjir tip 3, T.65/12–17;
Marijanski-Manojlović 1987: 69, T. 2, grob
VII/1, T.5, grob XVI/5, T.21, grob 26/4; NikolićĐorđević 2000: 112, tanjir tip III/43; Raičković
2011: 74, T. II sl.br. 24; Premk, Davidović:
Keramika Sirmijuma, tip III/4). Т. 2/5.
Тањир-тацна, фрагмент обода и фрагмент дна.
Мањи плитак, конквесних зидова са увученим ободом и широким равним дном. Рађен
на витлу, финије фактуре, црвене боје печења,
смеђецрвено бојене спољне површине – испрано. Димензије: висина 2,7 cm, R обода 13 cm, R
дна 13 cm, дебљина зида 0,6 cm. Тер. инв. број
А–62. (Brukner 1981: 87, tanjir tip 10, T.68/46–
52; Nikolić-Đorđević 2000: 97, tanjir tip III/6;
Raičković 2011: Т. IX/13, Premk, Davidović:
Keramika Sirmijuma, tip III/6). Т. 2/9.
Тањир-тацна, сличан кат. број 17, спољна површина испрана. Димензије: R обода 12 cm,
дебљина зида 0,7 cm. Тер. инв. број А–63.
(Brukner 1981: 87, tanjir tip 10, T.68/46–52;
Nikolić-Đorđević 2000: 97, tanjir tip III/6;
Raičković 2011: Т. IX/13, Premk, Davidović:
Keramika Sirmijuma, tip III/6). Т. 2/11.
Тањир-тацна, сличан кат. број 17, сиве боје
печења, спољна површина испрана. Димензије: висина 2,7 cm, R обода 12 cm, R дна
12 cm, дебљина зида 0,6 cm. Тер. инв. број
А–64. (Brukner 1981: 87, tanjir tip 10, T.68/46–
52; Nikolić-Đorđević 2000: 97, tanjir tip III/6;
Raičković 2011: Т. IX/13, Premk, Davidović:
Keramika Sirmijuma, tip III/6). Т. 2/10.
Крчаг, равног обода, мањи, цео са једном
дршком и ужим, равним дном. Рађен на витлу, финије фактуре, црвене боје печења, приглачан споља. Димензије: R обода 3,7 cm, R
дна 4,4 cm, ширина дршке 1,4 cm. Тер. инв.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

број С–28. (Brukner 1981: 115, krčag tip 26,
T.140/77–82; Nikolić-Đorđević 2000:144, tip
VII/24; Premk, Davidović: Keramika Sirmijuma,
tip VII/11; Ercegović-Pavlović 1980: Pl. I,2, II,1,
III,7.). Т. 2/2.
Крчаг, сличан кат. број 20. Димензије: R обода 4,4 cm, R дна 5,2 cm, ширина дршке 1,9 cm.
Тер. инв. број С–29. (Brukner 1981: 115, krčag
tip 26, T.140/77–82; Nikolić-Đorđević 2000:
144, tip VII/24; Premk, Davidović: Keramika
Sirmijuma, tip VII/11). Т. 2/1.
Питос, фрагмент трбуха. Рађен на витлу, финије фактуре са примесама ситног песка, сиве
боје печења, необрађене спољне површине.
Димензије: дебљина зида 1,2 cm. Тер. инв.
број А–68. Т. 2/17
Посуда, фрагмент обода, трбуха и два фрагмента дна. Рађена на витлу, финије фактуре,
црвене боје печења, приглачан. Димензије:
дебљина зида 0,8 cm. Тер.инв. број А–65. Т.
2/15–1, 15–2, 15–3, 15–4.
Посуда, један фрагмент трбуха и један фрагмент врата са урезаним линијама. Рађена на
витлу, финије фактуре, светлосиве боје печења, приглачана – спољна површина испрана. Димензије: дебљина зида 0,6 cm. Тер. инв.
број А–66. Т. 2/16–1, 16–2.
Посуда, два фрагмента трбуха. Рађена на витлу, сивоцрне боје печења, грубље фактуре са
примесама крупних зрнаца песка, необрађене спољне површине. Димензије: 0,6 cm. Тер.
инв. број А–67. Т. 2/18–1, 18–2.
Посуда, два фрагмента трбуха. Руком рађен,
грубља фактура са примесама туцане шкољке
и пужева, један са метличастим орнаментом.
Димензије: дебљина зида 0,6–0,9 cm. Тер. инв.
број А–69. Т. 2/19–1, 19–2.
Посуда (крчаг ?), фрагмент обода, три фрагмента трбуха и један фрагмент дна. Рађена на
витлу, финије фактуре, светлосиве боје печења
– испрано. Димензије: дебљина зида од 0,5 до
0,9 cm. Тер.инв.број А–70. Т. 2/20–1, 20–2, 20–
3, 20–4, 20–5.
Крушколика светиљка равног диска са вертикалном дршком, од црвено печене земље са
црвенкастим премазом на површини. Диск је
украшен представом борбe гладијатора која је
изведена у рељефу. Уоквирен је пластичном
траком. Испод сцене борбе налази се трозубац. На кљуну су изведени лучни урези (канелуре) са обе стране (варијанта II по Крунић
2011). Димензије: висина 4.2 цм, дужина 9.2
цм, ширина 6 цм. Тер. инв. број C–27, кота:
200.96 м н. в. (Крунић: 2011, 250, кат. 400,
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инв. број С–24, кота 200.96 м н. в. Датовање:
III век. Т. 2/13.
31. Новац, бронза. На аверсу биста императора на
десно (Александар Север ?); на реверсу представа са три војне инсигније. Ковница Никеја –
ΝΙ-Κ-Α(Ι)-Ε/Ω(Ν). Димензије: R = 2.1 cm. Тер.
инв. број С–25, кота 201.28–201.01 м н. в., из
слоја гарежи. Датовање: III век. Т. 2/14; Т. 5/6.
Гробови 3 и 4 (Т. 1)
Гроб спаљеног покојника 3 откривен је у сонди 2, сектору 1 (Сл. 15). Пронађен је само југоисточни део гробне јаме правоугаоног облика која
залази испод северног профила. Гроб је откривен
у дужини 1.50 м и ширини од 0.70 м. Налази се
између кота 201.71 и 201.43 м н. в. Испуњен је са
гари и мало спаљених људских костију. Странице
гроба су нагореле. Унутар гробне јаме пронађен је
минијатурни крчаг и закивак.

Сл. 15. Гроб спаљеног покојника 3, поглед са запада

Сл. 16. Гроб спаљеног покојника 4, поглед са југа

тип XXI; Бјелајац: 1982, 20,кат. III,13–14, тип
IV; Бојовић 1977, сл. 14⁄2). Датовање: крај II,
III век и почетак IV век. Т. 2/7.
29. Пређица (?), мања лучна, гвожђе. Димензије:
ширина 3.5 cm. Тер. инв. број С–26, између
кота 201.28– 201.01 м н. в. Т. 2/ 6; Т. 5/ 11.
30. Новац, бронза. На аверсу је биста императора
на десно са зракастом круном, нечитак текст;
на реверсу представа са војним инсигнијама.
Ковница Никеја (?). Димензије: R =2 cm. Тер.
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32. Минијатурна посуда-крчаг, цела, са кљунастим отвором, једном дршком и уским, равним дном. Рађен на витлу, финије фактуре,
окер боје печења, црвено бојен споља – нагорео. Димензије: висина 8,6 cm, R дна 2,7 cm,
дебљина зида 0,2 cm, ширина дршке 1,1 cm..
Тер. инв. број С–55, гроб 3. Т. 1, Г. 3/1; Т. 6/3
33. Закивак, фрагмент, гвожђе. Димензије: очувана дужина 2,2 cm ширина 1,3 cm. Тер. инв.
број. С–60. Т. 1. Г. 3/2.
Гроб спаљеног покојника 4 откривен је у сонди 2, сектору 1, у непосредној близини гроба 3, југозападно од њега (Сл. 16). Гробна јама је правоугаоног облика, откривена је само делимично и залази у северни профил. Гроб је откривен у дужини
од 0.77. м и ширини од 0.40 м. Странице гроба су
нагореле. Налази се између кота 201.71 и 201.50 м
н. в. Испуњен је са гари и мало спаљених људских
костију. У гробу нема гробног инвентара.
Материјал у жртвеном слоју, изнад гробне јаме спаљених покојника 3 и 4 био је бројан и
највећи део пронађеног инвентара потиче изнад
самих гробних укопа. То нам је онемогућило поуздану атрибуцију материјала по гробовима обзиром на њихову близину, па су обрађени заједно.
34. Лонац, широко споља разгрнутог обода,
крушколиког тела. Рађен на витлу, грубље
фактуре са примесама ситног песка, сиве
боје печења, необрађене спољне површине. Димензије: R обода 10 cm. Тер. инв. број
А–119. (Brukner 1981: 107, tip 22, Т. 119/105;

35.

36.

37.

38.

Marijanski-Manojlović 1987: T. 20. гроб 23/7). Т.
1, Г. 3–4/5.
Тањир-здела, два фрагмента обода, фрагмент
трбуха и четири фрагмента дна, сличан кат.
број 3, финије фактуре са примесама ситног
песка, сиве боје печења – испрано. Димензије:
дебљина зида 0,6 cm. Тер. инв. број А–116.
(Popilian 1976: Pl. LXXI/890–894; Brukner
1981: 86, tanjir tip 3, T.65/12–17; MarijanskiManojlović 1987: 69, T. 2, grob VII/1, T.5,
grob XVI/5, T.21, grob 26/4; Nikolić-Đorđević
2000: 112, tanjir tip III/43; Raičković 2011: 74,
T. II sl.br. 24; Premk, Davidović: Keramika
Sirmijuma, tip III/4). Т. 1, Г. 3–4/6.
Поклопац, фрагмент зида, грубље фактуре са
примесама крупног песка, сиве боје печења,
необрађене спољне површине. Димензије:
дебљина зида 0,6 cm. Тер. инв. број А–117. Т.
1, Г. 3–4/8
Посуда, фрагмент трбуха и дна. Рађена на
витлу, финије фактуре, сиве боје печења,
необрађене спољне површине. Димензије:
дебљине зида 0,6 cm. Тер. инв. број 118. Т. 1,
Г. 3–4/7–1,7–2.
Светиљка рађена од смеђе печене глине са
примесама песка. Испрана и патинирана површина. Очуван део диска са искошеним

широким ободом и улегнутим средишњим делом диска са отвором у средини и лептирастом дршком. Димензије: очувана дужина 5.2
цм, ширина 4.2 цм. Тер.инв. број С–46, С–47,
кота 201.76 м н. в. Т. 1. Г. 3–4/4.
39. Новац, бронза. Нечитак. Димензије: R 1,6 cm.
Тер. инв. број С – 41, кота 201.75 м н. в. Т. 1, Г.
3–4/ 3.
Гроб 5 (Т. 3)
Гроб спаљеног покојника 5 пронађен је у сонди 2, сектору 1 (Сл. 17, 18). Гробна јама је правоугаоног облика, димензија 1.50×0.70 м. Налази се
између кота 201.69 и 201.09 м н. в. Три странице
гробне јаме су спаљене, а њихова дебљина је око
2 цм. Дубина гроба варира од 0.25 цм на источној страни, до 0.55 м уз западну страну гробне
јаме, где се јавља доња етажа у дужини од 0.60 м
и ширини 0.70 м. Гробна јама је испуњена са гари,
фрагментима угљенисаног дрвета са ломаче и
мало спаљених људских костију.
40. Лонац, сличан кат. број 1, грубље фактуре са
примесама ситног песка, светлоцрвене боје
печења. Димензије: R обода 10,5 cm, R дна 4,9
cm, дебљина зида 0,6 cm. Тер.инв.број С–64.

Сл. 17 и 18. Гроб спаљеног покојника 5, поглед са запада и истока
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

(Brukner 1981: 105, lonac tip 13, T.115/66–74;
Marijanski-Manojlović 1987: 69, T. 3, grob X/3,
Т.4, grob XIV/6; Nikolić-Đorđević 2000: 73, lonac
tip II/16; Premk, Davidović: Keramika Sirmijuma,
tip II/14). Датовање: I–IV век. Т. 3, Г.5/1.
Крчаг, цео, са широким кљунастим отвором,
искошеним вратом, једном дршком, широким
трбухом и суженим и равним а споља прстенасто профилисаним дном. Рађен на витлу, финије фактуре, црвене боје печења, необрађене
спољне површине. Димензије: R дна 6 cm, ширина дршке 2,1 cm. Тер. инв. број С–63. (Orlov
1969, 237 i dalje; Brukner 1981: 116, krčag tip 48,
T.146/139;Nikolić-Đorđević 2000: 138–139, krčag
tip VII/9; Premk, Davidović: Keramika Sirmijuma,
tip VII/8). Датовање: III век. Т. 3, Г.5/2.
Посуда, фрагмент трбуха. Рађена на витлу, финије фактуре, црвене боје печења, необрађене
спољне површине. Димензије: дебљина зида
0,6 cm. Тер.инв. број А–114. Т. 3, Г.5/7.
Посуда, два фрагмента трбуха. Рађена на
витлу, финије фактуре, окер боје печења, необрађене спољне површине – испрана. Димензије: дебљина зида 0,5 cm. Тер. инв. број
А–115. Т. 3, Г. 5/8–1, 8–2.
Посуда, четири фрагмента трбуха и два фрагмента дна. Рађена на витлу, грубље фактуре
са примесама крупних зрнаца песка, сиве боје
печења, спољна површина нагорела. Димензије: R дна 7,6 cm, дебљина зида од 0,5 до 0,9
cm. Тер. инв. број А–115а. Т. 3, Г.5/6.
Пређица-копча, бронза, кружног облика, са два
задебљања одакле полази правоугаони наставак који се завршава полукругом назубљеним
по ободу. Полигоналног попречног пресека.
Димензије R=4 cm, дужина: 5.4 cm. Тер. инв.
број C–54, кота 201.27 м н. в. (Petković 2010,
224–225, тип 30, варијанта B; Redžić 2007, 54,
тип XXVIII, варијанта 2). Датовање: од половине III до IV века. Т. 3, Г. 5/3.
Пређица, гвожђе, кружног облика, квадратног
попречног пресека, са очуваним делом трна.
Тер. инв.број С–51, кота 201.58 м н. в, слој гарежи. Т 3, Г. 5/5.
Карика-алка, бронза. Плочаста овална бронзана алка полупрстенастог попречног пресека. R
=4.4–6 cm, ширина алке 0.9 cm. Тер. инв.број
С–53, кота 201.52 м н. в. Т. 3, Г. 5/4.
Гроб 6 (Т. 3)

Гроб спаљеног покојника 6 је елипсастог облика и откривен је само у западном делу (Сл. 19).
Највећим делом налази се испод источног зида

Сл. 19. Гроб спаљеног покојника 6, поглед са запада

певнице цркве. Констатована ширина гроба је 1.00
м, а дужина 0.47 м. Гробна јама налази се између
кота 201.54 и 201.42 м н. в. Има спаљене странице
дебљине 2–3 цм, испуњена је са гари и спаљеним
људским костима.
48. Тањир-здела, сличан кат. број 3, широког, конкавног дна; црвеносиве боје печења, црвено бојене
спољне површине. Димензије: висина 4,2 cm, R
обода 23 cm, R дна 21 cm, дебљина зида 0,6 cm.
Тер. инв. број С–65. (Popilian 1976: Pl. LXXI/890–
894; Brukner 1981: 86, tanjir tip 3, T.65/12–17;
Marijanski-Manojlović 1987: 69, T. 2, grob VII/1,
T.5, grob XVI/5, T.21, grob 26/4; Nikolić-Đorđević
2000: 112, tanjir tip III/43; Raičković 2011: 74, T. II
sl.br. 24; Premk, Davidović: Keramika Sirmijuma,
tip III/4). Т. 3, Г. 6/6.
49. Тањир-здела, сличан кат. број 3, сиве боје печења, необрађене спољне површине. Димензије: висина 4,1 cm, R обода 20 cm, R дна 16
cm, дебљина зида 0,6 cm. Тер. инв. број А–120.
(Popilian 1976: Pl. LXXI/890–894; Brukner
1981: 86, tanjir tip 3, T.65/12–17; MarijanskiManojlović 1987: 69, T. 2, grob VII/1, T.5, grob
XVI/5, T.21, grob 26/4; Nikolić-Đorđević 2000:
112, tanjir tip III/43; Raičković 2011: 74, T. II
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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

sl.br. 24; Premk, Davidović: Keramika Sirmijuma,
tip III/4). Т. 3, Г. 6/7.
Тањир-здела, сличан кат. број 3, сиве боје печења, необрађене спољне површине. Димензије: висина 3,9 cm, R обода 19 cm, дебљина
зида 0,4 cm. Тер. инв. Број А–121. (Popilian
1976: Pl. LXXI/890–894; Brukner 1981: 86,
tanjir tip 3, T.65/12–17; Marijanski-Manojlović
1987: 69, T. 2, grob VII/1, T.5, grob XVI/5,
T.21, grob 26/4; Nikolić-Đorđević 2000: 112,
tanjir tip III/43; Raičković 2011: 74, T. II, sl. br.
24; Premk, Davidović: Keramika Sirmijuma, tip
III/4). Т. 3, Г.6/8.
Поклопац, три фрагмента обода и два дна.
Рађен на витлу, финије фактуре са примесама ситног песка, сиве боје печења, необрађене спољне површине. Димензије: R обода 20
cm, R дна 17 cm, дебљина зида 0,6 cm. Тер.
инв. број С–66. (Premk, Davidović: Keramika
Sirmijuma, VIII/4). Т. 3, Г. 6/5. Т. 3, Г. 6/5.
Посуда, фрагмент трбуха, рађена на витлу, финије фактуре, сиве боје печења, необрађене
спољне површине. Димензије: дебљина зида
0,5 cm. Тер. инв. Број А–122. Т. 3, Г. 6/9.
Тоалетна бочица стакло, шест фрагмената прстенастог обода, врата и дна од стакла плавичасте боје. Димензије: R обода=2.2 cm, R
дна=4.0 cm. Тер. инв. број С–57. (Isings 1957:
99, тип 82⁄A1; Šaranović-Svetek 1986: кат. 176,
177, Т. XVI, 5). Датовање: II–IV век. Т. 3, Г. 6,
2. Датовање: II–IV век. Т. 3, Г. 6, 2.
Тоалетна бочица, стакло, 14 фрагмената прстенастог обода, врата, трбуха и дна од стакла зеленкасте боје. Димензије: Rобода=2.2 cm. Тер. инв.
број С–57 а и С–61. (Isings 1957: 99, тип 82⁄A1;
Šaranović-Svetek 1986: кат. 176, 177, Т. XVI, 5).
Датовање: II–IV век. Т. 3, Г. 6/ 3.
Карика-алка, бронза. Плочаста кружна бронзана алка полупрстенастог попречног пресека.
Димензије: R =2.7 cm. Тер. инв.бр. С–56, кота
201.47 м н. в. Т. 3, Г. 6/1.
Новац, велика бронза, нечитак. Димензије: R
2,5 cm. Тер. инв. број С – 58, кота 201.42 м н.
в. Т. 3, Г. 6/4.

58.

59.

60.

61.

62.

Материјал ван гробова спаљених
покојника (Т. 4, Т. 5. 1–7)
Керамика:
57. Графитни лонац, фрагмент равног обода, благо повијеног на унутрашњу страну, испод
кога је на спољној страни ужи жљеб. Високи
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63.

трбух, украшен метличастим орнаментом, у
благом луку повија се према дну. Рађен руком
од грубље глине са примесама туцане шкољке, пужева и графитног угљена, сивомрке боје
печења – делимично оштећен секундарним
спаљивањем. Димензије: R обода 22 cm, R дна
cca 13 цм, дебљина зида 0,5–0,8 цм. Тер. инв.
број А–30. (Brukner 1981: T. III/1–3,5; Premk,
Davidović: Keramika Sirmijuma, tip II/30). Т. 4/10.
Лонац, фрагмент обода и трбуха, сличан кат.
број 57. Димензије: R обода cca 26 cm, дебљина зида 1,2 cm. Тер. инв. број А–31. (Brukner
1981: T. III/1–3, 5; Premk, Davidović: Keramika
Sirmijuma, tip II/30). Датовање: век. Т. 4/13.
Лонац, фрагмент обода, сличан кат. број 57
– делимично нагорео. Димензије: дебљина зида 1cm. Тер. инв. број А–32. (Brukner
1981: T. III/1–3, 5; Premk, Davidović: Keramika
Sirmijuma, tip II/30). Т. 4/12
Здела, равног обода и цилиндричног врата, из
кога полази наглашени трбух. Рађена витлом,
фине фактуре, светлосиве боје печења, спољна површина углачана и испрана. Димензије:
R обода 15 cm, дебљина зида 0,3 cm. Тер. инв.
број А–34. (Brukner 1981: T. IV/8). Т. 4/7.
Здела, један фрагмент обода и три фрагмента
трбуха. Обод је разгрнут, са унутрашње стране ужљебљен, а споља троугласто профилисан, трбух је високо наглашен. Rађена на витлу, финије фактуре, светлоцрвене боје печења,
спољна површина приглачана. Димензије:
дебљина зида 0,5 cm. Тер. инв. број А–103,
Сонда 2, Сектор 1, V, VI, VII, VIII откопни
слој. (Brukner 1981: 93, zdela tip58, T.82/50–58;
Nikolić-Đorđević 2000: 42, zdela tip I/58; Premk,
Davidović: Keramika Sirmijuma, tip I/13). Т. 4/6.
Т. 4/6.
Здела, калотаста, хоризонтално разгрнутог
обода, са унутрашље стране дубоко ужљебљеног. Рађена на витлу, грубље фактуре са примесама ситног песка, сиве боје печења, спољна површина нагорела. Димензије: R обода
20 cm, дебљина зида 0,8 cm. Тер. инв.број
А–4, Сонда 1, Сектор 2 (олтарски простор) и
3 (Певница). I–IV откопни слој. (Brukner 1981:
95, zdela tip 74, T.88/104,106; Nikolić-Đorđević
2000: 29–30, zdela tip I/28; Premk, Davidović:
Keramika Sirmijuma, tip I/20). Датовање: II–IV
век. Т. 4/1.
Зделица, биконичне форме, благо искошеног обода. Рађена на витлу, финије фактуре,
окер боје печења, спољна површина испрана. Димензије: R обода 11 cm, дебљина зида
0,4 cm. Тер. инв.број А–5, Сонда 1, Сектор
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64.

65.

66.

67.

68.

69.

2 (олтарски простор) и 3 (Певница). I–IV откопни слој. (Brukner 1981: 81, zdelica tip
16, T.57/61–65; Premk, Davidović: Keramika
Sirmijuma, tip I/31). Т. 4/3.
Здела, фрагмент обода, слична кат. број 64.
Димензије: дебљина зида 0,4 cm. Тер. инв.
број А–42, Сонда 1, Сектор 2,3, III откопни
слој. (Brukner 1981: 81, zdelica tip 16, T.57/61–
65; Premk, Davidović: Keramika Sirmijuma, tip
I/31). Т. 4/2.
Здела, калотаста здела – имитација terra
sigillatae типа Drag. 35 са лучно савијен ободом. Рађена на витлу, финије фактуре, светлоцрвене боје печења, на прелому светлосиве. Димензије: R обода 17 cm, дебљина зида
0,5cm. Тер. инв.број А–6, Сонда 1, Сектор
2 (олтарски простор) и 3 (Певница). I–IV откопни слој. (Brukner 1981: 88, zdelatip 6, T.
72/28–41; Nikolić-Đorđević 2000: 28–29, zdela
tip I/26; Premk, Davidović: Keramika Sirmijuma,
tip I/43). Т. 4/4.
Здела, један фрагмент обода, слична кат. број
65. Рађена на витлу, финије фактуре. Димензије: R обода 14 cm, дебљина зида 0,6 cm.
Тер. инв. број А–43, Сонда 1, Сектор 2,3, III
откопни слој. (Brukner 1981: 88, zdela tip 6, T.
72/28–41; Nikolić-Đorđević 2000: 28–29, zdela
tip I/26; Premk, Davidović: Keramika Sirmijuma,
tip I/43). Т. 4/5.
Лонац, фрагмента обода. Рађен на витлу,
грубље фактуре са примесама ситног песка,
сиве боје печења, изглачане обе, украшен
чешљастим орнаментом у виду таласастих линија. Димензије: R обода 14 cm. Тер. инв. број
А–21, Сонда 1, Сектор 2 (олтарски простор) и
3 (Певница). I–IV откопни слој. Т. 4/16.
Лонац, фрагмент обода, сличан кат. број 1. Димензије: дебљина зида 0,8 cm. Тер. инв.број
А–7, Сонда 1, Сектор 2 (олтарски простор)
и 3 (Певница). I–IV откопни слој. (Brukner
1981: T. III/1–3, 5; Premk, Davidović: Keramika
Sirmijuma, tip II/30). Т. 4/9.
Лонац, три фрагмента два фрагмента трбуха, 1 фрагмент дна. Обод је разргнут, врат
цилиндричан, трбух лоптаст. Рађен на витлу, финије фактуре, окер боје печења, црвено
бојене и глачане спољне површине. R обода 19 cm, R дна 4,7 cm, дебљина зидa 0,6 cm.
Тер. инв. број А–49, Сонда 1, Сектор 2, II откопни слој, концентрација керамике и стакла.
(Brukner 1981: 101, sud sa dve drške tip 3, T.
103/4; Nikolić-Đorđević 2000: 78–79, lonac tip
II/31; Premk, Davidović: Keramika Sirmijuma,
tip II/22). Т. 4/17.
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70. Лонац, један фрагмент обода, сличан кат. број
1. Димензије: дебљина зида 1 cm. Тер. инв.
број А–104, Сонда 2, Сектор 1, V, VI, VII, VIII
откопни слој. (Brukner 1981: 105, lonac tip 13,
T.115/66–74; Marijanski-Manojlović 1987: 69, T.
3, grob X/3, Т.4, grob XIV/6; Nikolić-Đorđević
2000: 73, lonac tip II/16; Premk, Davidović:
Keramika Sirmijuma, tip II/14). Т. 4/8.
71. Лонац, један фрагмент обода, сличан кат. број
57 – окер боје печења, на прелому мрке, необрађена спољна површина украшена метличастим орнаментом. Димензије: R обода
25 cm, дебљина зида 0,9 cm. Тер. инв. број
А–105, Сонда 2, Сектор 1, V, VI, VII, VIII откопни слој. (Brukner 1981: T. III/1–3,5; Premk,
Davidović: Keramika Sirmijuma, tip II/30). Т.
4/14.
72. Лонац, један фрагмент обода, сличан кат.
број 57 – окер боје печења, необрађена спољна површина украшена урезаним линијама.
Димензије: R обода изнутра 25 cm, дебљина
зида 1 cm. Тер. инв. број А–9, Сонда 1, Сектор
2 (олтарски простор) и 3 (Певница). I–IV откопни слој (Brukner 1981: T. III/1–3,5; Premk,
Davidović: Keramika Sirmijuma, tip II/30). Т.
4/11.
73. Лонац, један фрагмент обода, шест фрагмената трбуха, сличан кат. број 57 – мрке боје печења, необрађена спољна површина украшена
метличастим орнаментом. Димензије: дебљина зида 1 cm. Тер. инв. број А–10, Сонда 1,
Сектор 2 (олтарски простор) и 3 (Певница).
I–IV откопни слој (Brukner 1981: T. III/1–3,
5; Premk, Davidović: Keramika Sirmijuma, tip
II/30). Т. 4/15.
74. Крчаг, фрагмент обода са једном дршком, 12
фрагмената трбуха, 2 фрагмента дна. Обод је
раван а испод се налази једно ребро из кога
полази дршка. Рађен на витлу, изузетно финe
фактура, наранџасте боје печења, спољна површина испрана. Димензије: R обода 8 cm,
дебљина зида од 0,2 до 0,5 cm. Тер. инв. број
А–8, Сонда 1, Сектор 2 (олтарски простор) и
3 (Певница). I–IV откопни слој. (Brukner 1981:
T.136/38–40,42; Nikolić-Đorđević 2000: тип
VII/10). Т. 4/19.
75. Крчаг, фрагмент обода. два фрагмента трбуха и једна фрагментована бифидна дршка.
Обод је благо разгрнут споља и незнатно уздигнут са унутрашње стране. Рађен на витлу, финије фактуре, сиве боје печења, спољна
површина испрана. Димензије: R обода 9 cm,
дебљина зидa 0,7 cm. Тер. инв. број А–24,
Сонда 1, Сектор 3 (Певница) III откопни слој,
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севеисточни угао певнице из слоја пепела и
гарежи и IV откопни слој, слој концентрације
гарежи у јужном делу певнице. Т. 4/20.
76. Питос, фрагмент обода и осам фрагмената
трбуха. Обод увучен на унутрашњу страну.
Рађен на витлу, финије фактуре са примесама ситног песка, мрке боје печења, необрађене спољне површине – оштећен спаљивањем.
Димензије: дебљина зида од 1,2 до 1,9 cm.
Тер.инв.број А–11. (Brukner 1981: pitos tip
8, T.128/19; Premk, Davidović: Keramika
Sirmijuma tip VI/8). Т. 4/18
Новац:
77. Новац, бронза. На аверсу попрсје Констанса
(337–350) са дијадемом и глобусом, лево окренут; DN CONSTANS PF AVG. На реверсу војник са копљем, на десно, вуче заробљеника,
около: FEL TEMP REPARATIO. Димензије: R=
2.00 cm. Тер. инв. број C–5, сонда 1, сектор 2,
олтарски простор, кота 202.51 м н. в, координате АD: 1.90 m, CD: 4.70 m.. Датовање: 337–
350. год. Т. 5/7
78. Новац, бронза. Слабо видљива аверсна и реверсна представа. Израђен у виминацијумској
ковници између 239–256. године. Димензије:
R=2.8cm. Тер. инв. број C–7, сонда 1, између
сектора 2 и 3, испред камених квадера олтарске преграде, II o. слој, слој гарежи, кота
202.44 м н. в, координате АD: 0.40 m, AB: 7.10
m. Датовање: 239–256 година.
79. Новац, бронза. Слабо читљив. На аверсу биста
Трајана Деција (?) окренута на десно. На реверсу је женска фигура поред чијих ногу су
бик и лав, (P M S C) OL VIM; у исечку (A)N
XII (?). Димензије:R=2.6cm. Тер. инв. број
C–8, сонда 1, између сектора 2 и 3, испред камених квадера олтарске преграде, II o. слој,
слој гарежи, кота 202.44 м н. в, координате
АD: 1.15 m, CD:5.93m. Датовање: 251. година.
Т. 5/3
80. Новац, бронза. Нечитка аверска и реверсна представа – можда виминацијумска ковница(?). Димензије: R=2.2cm. Тер. инв. број
C–11, сонда 1, сектор 3, брод цркве, II o. слој,
кота 201.96 м н. в, координате АD: 0.16m,
AB:1.86m. Датовање: III век (?).
81. Новац, бронза. Нечитак. Димензије:R=2.1cm.
Тер. инв. број C–12, сонда 1, сектор 3, певница, II o. слој, кота 202.23 м н. в, координате
АD: 1.00m, AB:4.90m. Датовање: III–IV век (?).
82. Новац, бронза. Слабо читљива аверсна и реверсна представа. Димензије:R–1.7 cm. Тер.
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инв. број C–13, сонда 1, сектор 3, певница, III
o. слој, кота 202.12 м н. в, координате АD: 2.00
m, AB: 5.10 m. Датовање: III век.
83. Новац, бронза. Нечитак. Димензије:R–1.6 cm.
Тер. инв. број C–14, сонда 1, сектор 3, певница, III o. слој, слој смеђе-мрке земље са гарежи,
кота 202.08 м н. в, координате АD: 1.10 m, AB:
5.90 m. Датовање: половина IV века.
84. Новац, бронза. Аверс нечитак (Аурелијан ?),
на реверсу император прима глобус од Јупитера, около: (FID)ES MILITVM. Димензије:
R=2.2 cm. Тер. инв. број C–20, сонда 1, сектор
3, певница, IV o. слој, кота 201.66 м н. в, координате АD: 0.72 m, AB: 4.45 m. Датовање: III
век. Т. 5. 1.
85. Новац, бронза. Нечитак. Димензије: R=1.3 cm.
Tер. инв. број C–44, сонда 2, сектор I, VI о.
слој, кота 201.69 м н. в, координате BC: 1.50
m, CD: 2.60 m.

Анализа гробног инвентара
Приликом археолошких истраживања Манастира Бешеново током 2012. и 2013. године откривен је само део некрополе спаљених покојника
са шест дефинисаних гробова. Откривени гробни
налази и начин сахрањивања не одступају од уобичајених гробова овог типа. Присутна су два доминантна начина сахрањивања: једноставни гробни
укопи запечених страна и гробни укопи запечених
страна са етажом.
Керамички материјал пронађен у шест гробова спаљених покојника је знатно бројнији у
односу на остале врсте материјала. Посуде су,
иако јако оштећених спољних површина, нагорелих и испраних, углавном читаве или се могу
реконструисати.
Као гробни прилози понављају се исти типови
лонаца, тањира и крчага. Интересантно је напоменути да су у гробовима 1, 2 и 6 пронађени, углавном читави тањири у већем броју, од три до пет,
што можда говори о типу хране која је прилагана
као понуда покојнику.
У гробном инвентару има шест примерака
лонаца који се јављају у три облика. Први и најчешћи је локална форма елипсоидног тела лонца
са изразито тракастим ободом испод кога је увучени кратки врат који се завршава ребром. Овај
тип лонца је посебно карактеристичан за Панонију (Brukner 1981: 105, lonac tip 13, T.115/66–74;
Marijanski-Manojlović 1987: 69, T. 3, grob X/3, Т.4,
grob XIV/6;; Premk, Davidović: tip II/14), али се
јавља и у Сингидунуму (Nikolić-Đorđević 2000: 73,
lonac tip II/16). Наш лонац има дужи век трајања и

изузетно је бројан у Сирмијуму где се може пратити од првог до четвртог века наше ере, при чему
је старија форма грубље фактуре, док је млађа финије песковите фактуре. Цели и фрагментовани
лонци јављају се у старијој форми у гробу 1 (Т. 1,
Г.1/2) и гробу 2 (Т. 2/3,8), док у гробу 5 један лонац
има фактуру која је карактеристична за млађе примерке (Т. 3, Г.5/1).
Друга форма лонца је заступљена са једним примерком у гробу 2 (Т. 2/12). То је мањи лонац, пронађен читав, знатно оштећен, са кратким косо разгрнутим ободом, који је неуједначен, те је са једне
стране наглашено размакнут споља а не друге само
прстенасто наглашен, крушколиког, наглашеног трбуха, поготово у горњем конусу и уског, равног дна.
Овај тип јавља се у Емони (Petru 1972: Т. IX/85,20) и
на Виминацијуму (Raičković 2011: Т. VII/32).
Трећа форма лонца са споља разгрнутим ободом, крушколиког тела нађена је у жртвеном слоју
изнад гробних јама гробова 3 и 4 (Т. 1, Г. 3–4/5.)
позната је са некрополе у Бешкој али у инхумираном гробу (Marijanski-Manojlović 1987: T. 20. гроб
23/7). Лонац се датује у IV век (Brukner 1981: 107,
tip 22, Т. 119/105).
Тањири су најбројнији од заступљених керамичких форми. Јављају се у два типа и то тањира-зделе и тањира-тацне. Тањир-здела са увученим
унутра, прстенасто профилисаним ободом, косим
зидом и равним или конкавним дном, рађен је на
витлу, финије је фактуре, сиве или црвене боје
печења, са бојеном мат спољном површином или
глачаном. Ова форма је настала као имитација
тзв. помпејанских тањира и има дуг век трајања,
мада је масовно произвођена у III веку у Панонији
(Brukner 1981: 86, tanjir tip 3, T.65/12–17) и Горњој
Мезији (Nikolić-Đorđević 2000: 112, tanjir tip III/43;
Raičković 2011: 74, T. II/24) и Дакији (Popilian
1976: Pl. LXXI/890–894). Тањира-здела има укупно десет и нађени су у гробу 1 – четири примерка
(Т. 1, Г.1/3, 4, 5, 9), у гробу 2 – два примерка (Т.
2/4,5), у гробу 3–4 – један примерак (Т. 1. Г.3–4/6),
у гробу 6 – три примерка (Т. 3, Г.6/6,7, 8).
Други тип тањира који се јавља као гробни
прилог нађен је у само једном гробу и то гробу 2
са три примерка (Т.2/9, 10, 11). То је мањи, плитак тањир-тацна конвексних зидова са увученим
ободом и широким равним или благо конкавним
дном, рађен је најчешће од сиве или црвено печене
финије глине са бојеном мат спољном површином.
Чести су у локалној производњи у II и III веку у
Панонији (Brukner 1981: 87, tanjir tip 10, T.68/46–
52) и Сингидунуму (Nikolić-Đorđević 2000: 97,
tanjir tip III/6) и Виминацијуму (Raičković 2011: Т.
IX/13).

Крчази су у гробовима спаљених покојника заступљени са четири примерка, који се јављају у три
форме. У гробу 3 пронађен је минијатурни крчаг
(Т. 1, Г. 3/1; Т. 6/3) са кљунастим отвором, краћим
вратом, дршком која иде незнатно изнад обода.
Минијатурни крчази или посуде налазе се у гробовима типа Мала Копашница-Сасе, али овај облик
је вероватно локална варијанта (Raičković 2011: Т.
XVII/29). У гробу 2 нађена су два крчага (Т. 2/1,2).
Ови крчази припадају истом типу крчага издуженог јајастог облика, полупрстенасто профилисаног
обода, краћег грлића и суженог дна, који су рађени од финије глине, црвене боје печења и мат или
глачане спољне површине, некад бојене. Они представљају локални производ карактеристичан за Панонију у дужем временском распону од I до IV века.
(Brukner1981: 115, krčag tip 26, T.140/77–82)
Цео крчаг из гроба 5 (Т. 3, Г. 5/2) са ширим
кљунастим отвором, искошеног врата, широког
трбуха и суженог, равног и споља прстенасто профилисаног дна сличан је крчазима из Паноније
(Brukner 1981: 116, krčag tip 48) и Горње Мезије
(Nikolić-Đorđević 2000: 138–139, krčag tip VII/9)
који се датују у III век.
У слојевима испод гробова јавља се керамика карактеристична за пре римски период и то су
лонци рађени руком са равним ободом (Т. 4/10,
11, 12, 13, 14, 15) и здела са дршкама високо изнад обода (Т. 4/7). Ови налази јасно сведоче о постојању насељавања простора око Манастира Бешенова и пре доласка Римљана и указују на аутохтони елемент, који се ослања на латенску културу.
Остали керамички налази из слојева непосредно изнад гробова спаљених покојника представљају форме карактеристичне за период од I до
IV века (Т. 4/1, 2,3, 4, 5, 6, 8, 9, 17, 18, 19, 20).
Aнализa керамичког материјала показала je да
се у оквиру гробова спаљених покојника, као и у
слојевима испод и изнад утврђеног слоја сахрањивања јавља керамика локалног карактера која се
оквирно може датовати од I до IV века.
Светиљке су присутне у половини откривених
гробова. У античким писаним изворима посведочена је њихова употреба у сакралном животу. Посебно је истакнута доминантна улога жижака у погребном ритуалу (Црнобрња 2006: 112).Најзанимљивији је налаз светиљке са сценом борбе гладијатора
који је откривен у доњој етажи гробне јаме 2 (Т. 2,
Г.2/7). Најближе аналогије потичу нам из Сингидунума. То је светиљка пронађена приликом истраживања терми (Бојовић 1977: 18, сл. 14⁄2; Црнобрња
2006: 60, сл. 9; Вујовић 2011: 248–251, Т. 3а, 3б) и
лампа откривена у близини римске гробнице (Крунић 2005: 65, сл.31; Крунић 2011: 150,251. кат. 400,
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403; Вујовић 2011: 248–251, Т. 4). За обе се претпоставља да су израђиване у локалним радионицама
у Сингидунуму. Према тумачењу М. Вујовића у
питању је фигурална представа борбе два гладијатора – ретијаријуса и секутора који се боре „прса у
прса“ или завршни чин борбе у којем један од противника клечи чекајући да прими смртоносни убод
мачем (Вујовић 2011:252). Поједини аутори порекло гладијаторских борби повезују са погребним
свечаностима – тзв. „ludi saeculares“ (Cermanović
– Kuzmanović, Srejović 1996: 324; Црнобрња 2006:
60). Друга светиљка (Т. 1, Г. 1/ 1) припада лампама кратког заобљеног кљуна (Крунић 2010, тип
VIII; Korać 1995, 116–173) које су код нас један од
најраспрострањенијих типова лампи који се јављају
током II и III века. Претпоставља се да су локални
производ (Крунић 2010, 69–70).
Прстенаста фибула са пуно ливеном стопом
(Petković 2010: 224–225) или фибула у облику прстена која је пронађена у гробу 5 (T. 3, Г.5, 3;T. 5,
8) најсличнија је налазу из гроба 56 инхумираног
покојника из Бешке (Marijanski-Manojlović 1987:
53, T. 35) и фибули са некрополе више гробаља из
Виминацијума (Redžić 2007: Т. XXV, 286). Фибуле
обе варијанте овог типа чест су налаз дуж рајнског
и дунавског лимеса и доводе се у везу са војском
која је боравила на овом простору (Redžić 2007:
25). По С. Петковић (Petković 2010: 225) варијанта
В овог типа израђивана је у Панонији и јавља се
од половине III до IV века.
Обе бочице пронађене у гробу 6 (Т.3, Г. 6/2,3)
припадају истом типу балсамарија. То су тоалетне
бочице у облику свећњака ниског коничног реципијента, прстенастог обода, уског грлића који није
сужен при бази. Аналогне примерке посуђа налазимо у материјалу из Мурсе (Šaranović-Svetek
1986: кат. 176, 177).
Пронађено је укупно шеснаест римских новчића унутар гробова и око њих. Новац је пронађен у четири гроба спаљених покојника. Од тог
броја пет примерака је нечитко, девет новчића
је датовано у трећи век, а само два ван гробова

у средину IV века. Потребно је посебно истаћи
да су четири примерка кована у виминацијумској
ковници.

Закључак
Опште је прихваћено становиште да су инцинерација покојника и полагање остатака у гробове специфичних гробних облика карактеристичне
за аутохтоно становништво и да се та традиција
задржала и након римског освајања ових простора (Срејовић 1965: 83–84; Garašanin 1968: 5–35;
Јовановић 1984: 100–110; Зотовић 1970: 19–24;
Golubović 1998, 247–260; Raičković 2011: 6). Налази гробног облика типа Мала Копашница – Сасе
на археолошком локалитету Манастира Бешеново представљају значајан налаз за проучавање
утицаја романизације на аутохтону популацију
ван градских центара провинције Паноније. Узимајући у обзир да је начин вршења погребне праксе у великој мери везан за социјалну структуру
(Mihaјlović 2011:13) можемо закључити да су локалне популације дуго очувале аутохтону традицију сахрањивања што је карактеристично у Панонији и на некрополама у Бешкој и Мачванској Митровици где се инцинерација изводи паралелно са
инхумацијом током краја III и у IV веку.
Археолошким истраживањима нисмо могли
добити податке о постојању насеља из римског периода у непосредној близини некрополе. Велики
број опека из римског периода који је секундарно
коришћен за изградњу цркве, може нам дати елементе за ту претпоставку.
У том правцу треба усмерити будућа истраживања приликом планираних радова на изградњи
манастирских конака. Само археолошким радовима већег обима на простору овог и осталих манастира добили бисмо поузданије податке о времену
њиховог оснивања и старијим културним слојевима на којима леже сви фрушкогорски манастири
(Станчић 1990: 94).
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Graves of Type Small Kopasnica Sase from
Archaeological Research of Monastery Besenovo
Biljana Lučić, Jasmina Davidović
Keywords: Monastery Besenovo, graves type Small Kopasnica-Sase, the Roman provincial pottery, lamps,
incineration

Protective archaeological excavations at the site of the former church in the Besenovo Monastery were
made in 2012 and 2013 within the works on the reconstruction of the monastery. Prior to the start of archaeological work at the site of the monastery shelter and the church, only the core zone of the walls of buildings had remained preserved. Today, only rare archive photos and lithographs witness on once a representative appearance
of the monastery, although they do not provide enough elements to reconstruct the original appearance of the
complex.
Due to the massive destruction which the Besenovo Monastery had suffered during and after the Second
World War, it is the only monastery in Fruska Gora that has not been ranked, from the standpoint of protection
of cultural property, but is registered as an archaeological site under previous protection.
Archeological works were performed within two probes which covered completely the interior of the
church, so as the outer part around it, where the foundations of the future building are supposed to lay. Investigations have established special stages in the construction of the church, a necropolis of the sacred object has
been documented, and the most important thing is the discovery of the graves of cremated deceased within the
church, which originate from the second to third century AD and belong to indigenous grave form of type Small
Kopasnica - Sase. In the ancient tombs, a great number of whole and fragmented ceramic vessels, lamps, coins,
iron and bronze fibulae, glass vessels had been discovered.
After completion of the excavation, one part of the found grave burials and the walls of the previous object
had been walled and protected by sand so that, after the construction of the future building, they could make
their presentation under the glass floor.
The processing and the analysis of the archaeological material from all the chronological phases in the development of the monastery had been covered in this work.

List of figures:
Fig. 1. Basis of the monastery church with explored areas of the site
Fig. 2. Part of the basis of the church with the spatial layout of the graves type Small Kopasnica - Sase
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Насеље из античког периода у околини Шајкаша
Ивана Пашић
Кључне речи: Бачка, Шајкаш, насеље, антички период, крај 2. и 3. век н.е, крај 4. и 5. век н.е.

Заштитним
археолошким
ископавањима,
најпре уз трасу оптичког кабла 2005. године, а потом на траси пута Ковиљ – Шајкаш 2006. године,
истражени су делови насеља из познолатенског и
античког периода на потезима Дрварица и Јоргован код села Шајкаш у југоисточној Бачкој. У овом
раду биће представљен само антички хоризонт
насељавања.
Терен у околини села Шајкаш благо је усталасан, са многобројним уским пешчаним гредама између којих су плитке удолине. Овакав терен настао
је померањем тока Дунава, који се данас налази на
око 10 km удаљености од Шајкаша. На овим ниским и уским гредама, југозападно од села, на потезима Дрварица и Јоргован, формирало се једно
од насеља античког периода у околини Шајкаша
(Карта 1).
Југозападно од Шајкаша налази се на обали
Дунава село Ковиљ. Два села била су некада повезана летњим друмом, уз који је 2004. године постављена траса магистралног оптичког кабла. Уз
ову трасу 2005. године обављена су археолошка
ископавања у организацији Покрајинског завода
за заштиту споменика културе из Петроварадина
и Градског завода за заштиту споменика културе
из Новог Сада.1 Траса оптичког кабла од Ковиља
према Шајкашу пружала се уз летњи пут правцем
југозапад - североисток, а онда је на месту локалитета Дрварица прешла преко њега и продужила
у правцу севера до локалитета Јоргован. Наредне,
2006. године, овај летњи друм је асфалтиран, па је
Покрајински завод обавио заштитна археолошка
ископавања на његовој траси. Тако су две године
заредом вршена археолошка ископавања на истом
локалитету на потезу Дрварица, док су ископавања на локалитету Јоргован вршена само 2005.
године, пошто се он не налази на траси пута. На
1
С обзиром да инвеститор „Телеком Србија“ није
испоштовао Програм мера заштите и Уговор, те је пре
обављених археолошких ископавања извео земљане и све
друге радове на постављању оптичког кабла, археолошке сонде су 2005. године постављене уз већ затрпан ров
за каблове, да би се установио степен оштећења археолошког локалитета.
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греди на потезу Дрварица истражен је део насеља
са 17 објеката, док су на греди на потезу Јоргован,
на око 300 m удаљености од Дрварице, откривена
само два трапа.

Локалитет Дрварица
Траса пута накосо сече греду на потезу Дрварица, док се траса оптичког кабла пружала дуж
ове греде, паралелно са њеном ивицом (Сл. 1).
Греда је ширине око 70 m, правца пружања приближно север – југ. Већина објеката је сконцентрисана на западној, блажој падини греде, у појасу
ширине око 40 m, док је источни део греде био без
археолошких објеката. Греда је највиша на источној страни (80,90 m), а потом се благо спушта ка
западу до 80,40 m надморске висине.
Као што је већ речено, на овом локалитету истражено је 17 објеката, од којих је већина вероватно чинила једно домаћинство (Сл. 1): кућа (објекат
24); објекат са хлебном пећи (објекат 2); објекат са
тунеластом пећи – вероватно пушница (објекти 12
и 26); два овално-бубрежаста економска објекта са
стубовима (објекти 13 и 23); три већа објекта неправилног облика, са плитким кружним јамама на
дну – вероватно позајмишта глине (објекти 4, 6 и
20) и девет јама – трапова (објекти 1, 2а, 15, 17, 19,
21, 22, 25 и 28).
Уз западну ивицу греде, у близини удолине, налазила се кућа. Непосредно око куће је био
празан простор – окућница, димензија најмање 10
х 10 m, а иза ње се, према истоку и унутрашњости греде, пружало економско двориште у коме су
се налазили објекти за чување и спремање хране
(објекат са хлебном пећи, објекат са тунеластом
пећи, овално – бубрежасти објекти са стубовима,
више кружних јама и трапова), као и позајмишта
глине. Иза економског дела дворишта, до супротне, источне ивице греде, био је празан простор,
ширине око 30 m, који је могао служити за башту
или чување стоке.
Кућа (објекат 24) је постављена паралелно
са ивицама греде, са улазом на северној страни.

Квадратног је облика, димензија 3,60 х 3,60 m, са
једним проширеним делом на коме се вероватно налазио улаз у кућу, укопана 0,90 m од савремене површине тла (Сл. 2). Кров је био подупрт
стубовима који су се налазили у средини куће. У
кући није било трагова огњишта нити пећи. Под је

вероватно био дрвен, пошто нема трагова утабане
земље, а у прилог овоме говоре и мало поткопане
странице при дну објекта. На простору Бачке овакве куће су откривене у касноантичким насељима 3
– 4. века у Чуругу (Трифуновић, Пашић 2003: 271),
Мошорину, Србобрану, Бачком Добром Пољу, а

1. Карта са локалитетима из римског периода у околини Шајкаша
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има их и на простору српског2 и румунског дела
Баната (Mare 2004: Pl. 2), као и у Мађарској (Vaday
1996: 83, Fig. 6; Vörös 1987: 134, Abb. 1). Сличне куће појављују се на европском простору и у
Кијевској култури, у 3 – 5. веку н. е. (Земцов 2007:
17, Рис. 27/5).
Објекат – кухиња са хлебном пећи (објекат
2) приближно је овалног облика, димензија 3,20 х
2,40, дубине 1,10 m од данашње површине тла (Сл.
3). Пећ је укопана у средину зида једне дуже странице и пречника је 1 m. У субструкцији запечене
поднице било је неколико фрагмената римске амфоре. Овај објекат налегао је на два старија трапа
(објекти 2б и 2в), а уз његову југоисточну ивицу
касније је укопан мањи трап (обележен као објекат
2а). Објекат 2а је такође из античког периода, док
у објектима 2б и 2в није било налаза који их могу
датовати. Овакви објекти са пећима су налажени
и на другим локалитетима овог периода у Бачкој
(Фекетић, Бачко Добро Поље)3.
Објекат са тунеластом пећи сачињавала су два
укопа (обележени као објекти 12 и 26), која су међусобно спојена кратким тунелом (Сл. 4). Са једне
стране тунела налазио се већи овални укоп (објекат
26), а са друге мањи, приближно квадратни укоп
(објекат 12). Већи овални укоп је димензија око 2,60
х 2,40 m и дубине 1,30 m, а мањи димензија 1 х 1 m,
дубине 0,90 m од данашње површине тла. Тунел је
дугачак 1,40 m и широк 0,60 m, висине 0,25 m. Дно
тунела је скоро у истој равни као и дно мањег укопа, док је уздигнуто у односу на дно већег укопа. На
почетку тунела, са стране већег објекта 26, ложила
се ватра, о чему сведочи црвено запечена земља на
страницама и дну тунела. Објекти са тунеластим
пећима налажени су и на простору Мађарске (Vaday
1996: 78–79, Fig. 189). Код нас су овакви објекти
откривени у Чуругу (Трифуновић, Пашић 2003:
271), Фекетићу, Меленцима, Елемиру.4 Неки од
њих, чини се, могли су имати функцију пушнице,
за димљење хладним димом. Ложење се обављало
увек само на једном крају тунела и то из веће просторије, а дим је стизао кроз тунел до мале четвртасте просторије, у чијем је надземном делу могло
бити окачено месо за димљење.
Овално – бубрежасти објекти (објекти 13 и 23)
су димензија 3,40 х 2,20 m и 3 х 3 m, дубине 1,40
и 1,10 m (Сл. 4 и 5). На горњем нивоу имали су
овалну основу, док су при дну добијали бубрежаст
Заштитна археолошка ископавања Покрајинског завода за заштиту споменика културе, необјављено.
3
Заштитна археолошка ископавања Покрајинског завода за заштиту споменика културе, необјављено.
4
Заштитна археолошка ископавања Покрајинског завода за заштиту споменика културе, необјављено.
2
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облик. Један је имао два стуба постављена у угловима бубрежастог дела објекта и трап уз његов
средишњи увучени део (објекат 23), а други само
један стуб постављен уз средину дуже странице
(објекат 13). Код оба објекта (13 и 23) уочене су
накнадне преправке, изведене на исти начин. Уз
једну дужу страницу и делимично уз краће стране,
формиран је банак набијањем слоја светло мрке
земље, у ширини од 0,50–0,60 m. Ови објекти су,
судећи по постојању трапа у једном од њих, могли
служити за складиштење и припрему хране. Овално-бубрежасти објекти са стубовима и траповима
постојали су и у Кијевској култури од средине 3.
до 5. века (Земцов 2007: 20, Рис. 86), а у Бачкој
нису до сада откривени на другим локалитетима.
Три већа објекта – објекти 4, 6 и 20 су неправилног облика, димензија 4,80 х 3,70 m, 3,00 х 2,20
m и 3,00 х 2,40 m, са плитким кружним или овалним укопима на дну (Сл. 6). Намена ових објеката
није сасвим јасна, али су највероватније служили
као позајмишта за глину.
Најбројнији објекти су мање и веће кружне
јаме – трапови, пречника од 1 до 1,80 m, укопани
од 1,00 до 1,30 m дубине од данашње површине
тла (објекти 1, 2а, 15, 17, 19, 21, 22, 25 и 28). Трапови су или цилиндричног облика или се благо
шире од отвора ка дну (Сл. 6 и 7).
О дужем коришћењу овог дела насеља говори
преклапање античких објеката у три случаја: објекат 2а је укопан у објекат 2 (Сл. 3), објекат 13 у 26
(Сл. 4) и објекат 20 у 19 (Сл. 6). Ипак, судећи по
налазима, временски распон између ових објеката
није већи од 50 година.
У испуни свих објеката налази су били малобројни и налажени су у слојевима засипа, што значи да нису из времена њиховог коришћења. Највише је налаза грнчарије, а осим ње, пронађени су и
део сребрне тракасте наруквице (Сл. 8/2), део стаклене перле (Сл. 8/3; 9), неколико гвоздених кланфи (Сл. 8/5,6), део гвоздене оплате (Сл. 8/4) и још
два гвоздена предмета (Сл. 8/7,8), делови жрвњева
(Сл. 10/5,6), један глинени пршљенак израђен гњетањем (Сл. 8/1) и неколико клизаљки направљених
од животињских костију (Сл. 10/1–4).
Стаклена перла (Сл. 8/2; 9) је округла, зелене
боје, са полихромним украсом у виду цветића (мозаична техника). Округле перле са украсом у виду
цвета појављују се на широком простору и датују
се од краја 2. до краја 4. века, а у централној, као
и у западном делу источне Европе најшире су
распострањене у 3. и почетком 4. века (Румяанцева 2008: 100). На територији Војводине налажене
су у некрополи у Војловици (Батистић-Попадић
1985: гроб 24).

Грнчарија је рађена гњетањем (без употребе
витла) и на брзом витлу. Гњетањем су прављени
лонци, поклопци и минијатурне посуде (Сл. 11–16)
. На брзом витлу су локално израђивани зделе, бокали и питоси (Сл. 18), а увожена је и грнчарија са
римског тла (амфоре, зделе, бокали, лонци, траоница) (Сл. 17). Процентуално највише има гњетане грнчарије (60 %), а од грнчарије на брзом витлу
више је заступљена увежена римска (26 %), него
она локалне израде (14 %).
Гњетани лонци израђивани су од глине којој
је додавана дробљена керамика. Према величини могу се поделити у три групе: велике, лонце
средње величине и лончиће.
Велики лонци (Сл. 11/1–14) су различитих
облика, дебелих зидова, пречника обода од 18 до
32 cm. Обод је најчешће блаже или шире разгрнут, кратак или дугачак, често украшен јамицама
на усни. Само један лонац има украс на рамену у
виду утиснуте валовнице (Сл. 11/11). По форми
издвајају се конични лонац широког отвора и благо разгрнутог обода (Сл. 11/12) и биконични лонац
без истакнутог рамена и врата (Сл. 11/8). Већи део
ових лонаца је изгледа служио за чување намирница, јер на њима нема трагова излагања ватри.
Лонци средње величине (Сл. 12/1–19) коришћени су за кување. Пречник обода је од 10 до
15 cm. Тело је најчешће јајолико, са благо израженим трбухом и највећом ширином на средини посуде, али има и оних са јаче израженим раменом.
Ободи су углавном кратки, разгрнути, осим мање
групе лонаца са дужим, скоро усправним, односно
врло благо разгрнутим ободима (Сл. 12/16–19).
Лончићи (Сл. 12/20–21) су ниски (до 10–12
cm), пречника обода до 9 cm, а њихов облик је
сличан лонцима средње величине.
Поклопци (Сл. 12/22–30) су израђивани на
исти начин и од исте глине као и лонци. Купастог
су облика, са дугметастом дршком на врху.
Гњетани лонци и поклопци показују велике сличности са налазима из насеља код Оџака
(Анђелић 2004: Т. I, III), које је датовано у крај
2. и прву половину 3. века н.е, као и са оним из
Чуруга, из 3. века (Трифуновић, Пашић 2003:
Сл. 8/8,9,11,12). Конични лонци широког отвора, лонци украшени валовницом, као и поклопци и мале посуде у облику лончића, нађени су и
у јужном Банату, код Баранде (Трифуновић 2000:
Т. I/12,20,21,23,24), у насељу из прве половине 4.
века н.е.
Минијатурне гњетане посуде (Сл. 13–16)
могу се поделити у две групе. У првој су посудице у облику лонца (Сл. 13/1,2), а у другој посудице четвртастог облика (Сл. 13/3–6; 14–16). Мале

четвртасте посуде појављују се у позносарматској
култури на територији бивше СССР, од друге половине 2. до 4. века н.е. (Мошкова 1989: 202, Т.
80/36,38,39). Протумачене су као објекти култа –
кадионице и углавном су налажене у сарматским
гробовима, па се сматрају за један од карактеристичних сарматских налаза. Пишући о налазима четвртастих посудица на територији јужног
Баната, Д. Батистић-Попадић наводи са наше територије укупно осам налаза: четири из околине
Панчева, један налаз из Вршца (Црвенка) и три
посудице из Суботице (1991: 32,40,41, Т. I, II, III).
За три се зна да су гробни налази, једна потиче
из јаме, док се за остале не знају услови налаза.
Према овако малом укупном броју налаза четвртастих посудица на нашој територији, као и њиховој
појави углавном као гробних налаза, неуобичајено је да су у насељу у Шајкашу нађене чак четири
овакве посуде. Све потичу из различитих објеката
(објекти 2, 6, 13 и 17), поломљене су и потом бачене у ове објекте. Две су истог облика, плитке,
са равним дном, грубо израђене гњетањем (Сл.
13/4,6; 14; 15//1), као и остали налази са нашег тла.
Једна од њих је украшена урезаним украсом, изведеним пре печења, на све четири странице (Сл.
13/4; 14). Као мотиви на три стране појављују се
укрштене линије које обликују троугао или квадрат, звездице и валовите, змијолике линије, а
најистакнутији и најкрупнији мотив је приказан
на четвртој страни посуде – то је симбол сунчевог диска подељеног укрштеним линијама на осам
сегмената. Слична посудица украшена урезаним
украсом нађена је и у Ковачици (Батистић-Попадић 1991: Т. II, III). И на њој се појављује мотив
сунчевог диска, али донекле другачије изведен
(сунце је у четвртастом оквиру, са више зрака који
полазе од круга у средини). Преостале две посудице из Шајкаша (Сл. 13/3,5; 15/2; 16) нешто су финије израде и заравњене површине, дубљег рецепијента, с тим да је једна имала уже равно дно (Сл.
13/5; 15/2), а друга је била постављена на четири
ножице (Сл. 13/3;16). Четвртаста посудица са ножицама има аналогију у гробном налазу у некрополи у Мадарашу, у Мађарској, где су налажене у
већем броју и обичне мале четвртасте посудице са
равним дном (Vörös 2003: 42, 43). Цела некропола
је датована од средине 3. до средине 5. века.
Међу римском грнчаријом (Сл. 17) најбројније
су зделе које су црвено печене, са црвеним премазом (Сл. 17/1–5,7–16), док је само једна здела сиво
печена, са црним премазом (Сл. 17/6). Бројни су и
налази фрагмената амфора, које имају благо наребрену површину и беличасту енгобу (Сл. 17/23–
29). У мањој мери заступљени су бокали и крчази
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(Сл. 17/17–22), црвене боје печења. Пронађена је
само једна траоница (Сл. 17/30) зрнасте фактуре
и светло сиве боје, као и један фрагмент посуде
украшене печатним украсом (Сл. 17/31), црвене
боје, са црвенкастим премазом. Од кухињског посуђа из римских радионица потичу два лонца (Сл.
17/32,33) зрнасте фактуре, са песком у глини, сиве
боје печења. Овакви лонци датују се у 2. и до средине 3. века н.е. (Brukner 1981: Т. 113–114). Има их
и у хоризонту 3. века у насељу у Чуругу (Трифуновић, Пашић 2003: Сл. 8/7). Тарионице истог облика као шајкашка производе се од 1. до 4. века, али
се од 3. века украшавају глазуром (Brukner 1981:
38, Т. 61/20,22). Широко се датује, од 2. до 4. века,
и тип дубоких здела, које имитирају форму terra
sigillate Drag. 37, црвено печених и са црвеним
премазом (Brukner 1981: 87, Т. 69), а које су, поред
амфора, најзаступљенији облик међу римском керамиком на локалитетима у Бачкој (Рајковић 2004:
96). Крчаг (Сл. 17/19) је такође сличан налазима из
Чуруга (Рајковић 2004: Сл. 5/1–3, 6/2), а овај тип
је налажен и у Срему (Brukner 1981: T. 139), где
се датује у 2 – 3. век. Исти облик печатног украса, са гирландама и концентричним круговима, као
на посуди из Шајкаша, често се користи на посуђу
израђеном на простору Румуније у 2 – 3. веку н. е.
мада су овде посуде углавном сиве, а ретко црвене
боје (Filip 2008: Pl. CCVIII).
Међу сивом глачаном грнчаријом, локалне израде (Сл. 18), најзаступљенији облик су зделе, од
којих пет припадају зделама коничног облика, са
задебљаним ободом (Сл. 18/1–5), једна припада
тзв. „Патка“ типу здела (Сл. 18/6), једна је конична
са усправним ободом (Сл. 18/7), а једна биконична
са усправним ободом (Сл. 18/8) . Са четири примерка заступљене су мање посуде у форми питоса,
са водоравно извученим ободом (Сл. 18/9–12), а са
три бокали који имају углачан украс у виду вертикалних и водоравних трака (Сл. 18/13–15). Зделе
са проширеним ободом су широко заступљене на
простору Панонске низије и датују се од 2. до 4.
века (Vaday 1989: Abb. 39–41). „Патка“ тип здела,
сиве боје, налажен је у Чуругу, као и у радионицама Аквинкума заједно са новцем од половине
1. до краја 3. века н.е. (Рајковић 2004: 96). Бокали са једном дршком, кратким разгрнутим ободом
и усправно глачаним тракама на дугачком врату, датовани су у 2 – 3. век (Vaday 1989: 140, Abb.
34/27).
Наведене аналогије датују истражени део насеља код Шајкаша оквирно у 2 – 3. век н. е. Међутим, с обзиром на историјске околности, формирање насеља може се најраније датовати у крај 2.
века н. е. Према мировном уговору из 175. године,
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склопљеном након рата између Римског царства и
Сармата, Јазиги су морали да се повуку са обала
Дунава ради стварања пустог појаса. Дакле, ако се
узме у обзир више чиниоца – близина Дунава, већа
заступљеност римске керамике (што подразумева
добре односе и трговину са Римским царством) и
дуже трајање насеља (што показује појава преклапања, односно укопавања млађих у старије објекте), може се закључити да је насеље овде могло да
настане тек након престанка важења ове одредбе
мировног уговора и успостављања стабилних односа са Царством. Старији истраживачи претпостављају досељавање новог становништва у ову
област након Маркоманских ратова, дакле крајем
2. века н.е, и у овај хоризонзт сврставају налазе
гробова из оближњих насеља – Бачког Градишта и
Титела (Димитријевић 1975: 42, 43).
Грнчарија из Шајкаша, посебно гњетани лонци, као и процентуални однос заступљених врста
керамике, показују, као што је већ речено, велике сличности са насељем код Оџака, које је датовано од краја 2. до средине 3. века н. е. (Анђелић
2004: 81, Т. I, III, IV), као и са једним хоризонтом
насеља у Чуругу, из 3. века н. е. (Трифуновић,
Пашић 2003: 273, Сл. 8). У овим насељима процентуално је најзаступљенија гњетана грнчарија
(60 – 70 %), за њом следи увозна римска, а у најмањој мери је присутна локално израђивана сива
керамика. Као важан елемент за датовање насеља
из античког периода на територији Војводине, као
и шире на територији Панонске низије, мора се
узети и проценат заступљености ове три врсте керамике. Препознатљива сива, тзв. сарматска керамика, производи се од 2. века н.е, али у већој количини тек након римског напуштања Дакије (271.
године) и тада постаје доминантна и најбројнија
врста грнчарије. Римска terra sigillata се у највећој
мери увози на простор Панонске низије који је био
под контролом Сармата, у периоду од Маркоманских ратова до 230. године (Gabler, Vaday 1986). О.
Брукнер, према анализи налаза из Бачке и Баната,
такође сматра да је највећи увоз римске грнчарије
на ове просторе уследио након Маркоманских ратова, у другој половини 2. и почетком 3. века н. е.
(1990: 200, 203). Сличан процентуални однос ове
три врсте керамике на територији Бачке имају,
осим Шајкаша, Оџака и Чуруга, и насеља код Србобрана и Новог Сада.5 Дакле, у Бачкој постоји хоризонт насеља из краја 2. и прве половине 3. века
н.е., са сличним особинама грнчарије. У овим насељима појављују се и истоветни облици стамбене
архитектуре (четвртасте, плитко укопане куће са
Заштитна археолошка ископавања Покрајинског завода за заштиту споменика културе, необјављено.
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централним стубом, велике окућнице са низовима
трапова, уз које су и кухиње – објекти са хлебним
пећима, „пушнице“ и други економски објекти),
што говори у прилог томе да се ради о сродном
становништву. То је старији хоризонт културе
која се развијала на простору Панонске низије од
2. до 5. века н.е, на територији којом су владали
Сармати.
Дакле, откривено домаћинство код Шајкаша
живело је оквирно крајем 2. и у првој половини 3.
века н. е. С обзиром на површинске налазе у околини (Карта 1), живот се овде наставио и касније
кроз 3. и 4. век, али се насеље мало померило.
Синови су се вероватно одвајали од родитеља, насељавали на периферији села и стварали сопствена домаћинства, а стара домаћинства би временом
запустела, па се на тај начин насеље ширило и
померало.

Локалитет Јоргован
На око 300 m удаљености од локалитета Дрварица, такође на греди приближног правца пружања север - југ, истражена су 2 објекта, један поред другог (Сл. 19). Оба објекта су били кружни
трапови, врло уског отвора и широког дна, дубине 1,50 – 1,70 m (Сл. 20). Један (објекат 2) имао је
отвор ширине свега 0,60 m, док се дно ширило до
1,80 m. Други (објекат 1) првобитно је имао сличну форму (објекат 1а – отвор ширине око 1,00 m,
а дно ширине 2,00 m), али је накнадно проширен
(објекат 1б) и добио је овални облик, дужине отвора око 2,20 m. Ово проширивање вероватно је изведено да би у њега били убачени остаци трећег,
изгорелог објекта. Наиме, објекат 1 је скоро у потпуности био испуњен комадима јако изгорелог
кућног лепа, од којих су неки добили стакласту
структуру, што значи да су горели у великом пожару (Сл. 20). Ради се о зидном лепу, са отисцима
прућа. Међу комадима лепа били су и фрагменти
целог великог лонца који је такође изгорео у пожару, па је напукао и делимично се деформисао (Сл.
21/1). Лонац је вероватно служио за чување хране, пошто на њему нема трагова кувања, а томе у
прилог иду и његова форма и димензије – висок је
42 cm, има широк отвор и уско дно (пречник обода износи 30 cm, а пречник дна 14 cm). Пожару је
вероватно био изложен и један гњетани поклопац,
од кога је сачувана само дршка, распукла са једне
стране услед изложености јакој ватри (Сл. 21/4).
Осим овог лонца и поклопца, пронађено је још неколико фрагмената керамике (делови других гњетаних лонаца и поклопаца (Сл. 21/2–9), део римске
амфоре (Сл. 21/10), гвоздена кланфа (Сл. 21/11),

камени брусеви (Сл. 21/12–13). Два фрагмента
рамена амфоре (Сл. 21/10) израђена су на брзом
витлу, од глине са врло мало ситног песка, боје печења наранџасто – светло црвене, а површина је
споља глачана и украшена урезаним водоравним
линијама. У испуни другог трапа (објекат 2) нађен
је неуобичајен инвентар – у горњем слоју засипа
најбројнији су делови поклопаца (10 поклопаца)
(Сл. 21/24–31) и малих посуда (4 посудице) (Сл.
21/34–37), израђених гњетањем. Поред њих било
је и неколико фрагмената већих гњетаних лонаца
(Сл. 21/32,33), плитка гњетана посуда украшена
кружићима (Сл. 21/38), неколико посуда израђених на брзом витлу, сиве боје и глачане површине
(Сл. 21/16–19, 21, 23), као и један фрагмент римске
зделе (Сл. 21/15) и гвоздена кланфа (Сл. 21/14).
При дну трапа, у слоју светло мрке земље, нађени
су само делови бокала (Сл. 21/22) и амфоре (Сл.
21/20), израђених на брзом витлу.
Бокал са крагном (Сл. 21/22), са дна објекта
2, сиве је боје, са украсом од углачаних усправних трака. Овакви бокали датују се у крај 4. и прву
половину 5. века, односно у хунско време (Vörös
1987: 135, Абб. 2; Maszek 2013: 238, Abb. 4) . Исто
се датују и малобројни налази амфора (Сл. 21/20),
израђених на брзом витлу, сиве боје, углачане површине (Vaday 1989: 143–144, Abb. 37/16). Сиве
посуде израђене на брзом витлу и са глачаном површином (Сл. 21/16–23), заступљене су свеукупно
у малом броју, али у различитим формама – бокали, амфора, питос, здела. Неке имају и посебно углачан украс у виду окомитих и водоравних
линија, кругова, полукругова (Сл. 21/20–23). Две
посуде, првобитно затвореног типа, коришћене
су чак и након што су се поломиле – заравњени
су им и углачани врхови прелома да би се и даље
користиле (Сл. 21/16,17). Једна од ове две посуде
(Сл. 21/17) чак је два пута оправљана – најпре је
напукла, па су избушени отвори да би се везала,
а потом, када се сасвим преломила, горња ивица
поломљене посуде је заравњена и заглачана као
обод. Ово може да сведочи о тешким временима
када се није могло лако доћи до новог, квалитетног
посуђа, па је старо преправљано и даље коришћено. Масовна производња сиве глачане грнчарије
израђене на брзом витлу, на панонском простору
посведочена је у 4. веку, када је она заступљена и
са 70 % међу свим налазима грнчарије у насељима овог времена. У последњој фази, пред хунске
нападе, честа је појава глачаног украса. У хунским освајањима део радионица које су производиле ову врсту посуђа свакако је уништен. Мања
процентуална заступљеност ове врсте грнчарије у
насељу Јоргован, као и преправке старог посуђа,
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указују на наставак живота насеља староседелачког становништва и у доба хунске власти.
Римска здела (Сл. 21/15) је светло наранџасте
боје печења, а имала је и споља и изнутра црвени
премаз. Слична је нађена у Падеју, где је датована
у 4. век. (Трифуновић 1999–2000: 91, Т. VII/2).
Гњетани лонци (Сл. 21/1, 6–9, 32–33) израђивани су од глине са додатком дробљене грнчарије,
у више величина. Велики лонци дебелих зидова и
широког отвора вероватно су служили за чување
хране (као што је лонац из објекта 1, пречника отвора 30 cm), а мањи (пречник обода од 9 до 18 cm)
за кување. Лонци за кување имају кратак разгрнут
обод и истакнуто раме. Велики гњетани лонац из
објекта 1, који је изгорео у пожару, има аналогије
у насељу у Ракоцифалви, на Тиси, у Мађарској.
Овде су пронађени скоро идентични велики лонци
уског дна и датовани су у хунски период (Maszek
2012: 54, Fig. 11/25). У истом насељу се у истом
периоду користе и минијатурне посуде у облику
лончића и гњетани поклопци (Maszek 2012: 54,
Fig. 11/17–20). Као и у насељу у Шајкашу и у насељу у Ракоцифалви има објеката који су изгорели у пожару, а потом је сав шут од ових објеката
убачен у трапове (Maszek 2012: 59). У Падеју, у
Банату, користе се гњетани лонци са кратким разгрнутим ободом и израженим раменом, слични
налазима из Шајкаша, у 4. веку н.е. (Трифуновић
1999–2000: 91, Т. VII/17, 20).
Поклопци (Сл. 21/2–5, 24–31) такође су израђивани гњетањем, коничног су облика, пречника од 10 до 15 cm и имају дугметасту дршку, осим
једног који на врху има широк отвор за пару (Сл.
21/25). Углавном су израђивани од глине са додатком дробљене грнчарије, али понекад и само са
ситним шљунком. Један плитак поклопац дебелих
зидова, израђен је од глине са мало органских материја и лоше је печен, па се распада (Сл. 21/24).
Плитка гњетана посуда (Сл. 21/38) сличне је израде,
од глине са мало органских материја и без других
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додатака, али добро печена у тоновима окер, светло смеђе и сиве боје. Украшена је кружићима утиснутим цевчицом и споља и изнутра, као и по врху
обода.
Три гњетане мале посуде (Сл. 21/34,35,37)
имају облик минијатурних лонаца. Једна је имала отвор за качење (пробушен пре печења) испод
проширеног дела обода (можда почетак дршке ?)
(Сл. 21/35). Ова посудица је израђена од глине са
додатком дробљене керамике, док су друге две
по боји и фактури истоветне са плитком посудом
украшеном кружићима. Четврта мала посуда (Сл.
21/36) у потпуности се разликује од осталих – биконичног је облика, израђена такође гњетањем,
али од глине са органским материјама и каменчићима и има споља приглачану површину. Слична биконична посудица пронађена је у некрополи
у Црвенки код Вршца (Барачки 1961: Т. Х/1).
На основу наведених аналогија, део насеља на
потезу Јоргован може се датовати у хунско време.
Могуће је да је насеље делимично страдало у време хунске најезде, о чему би сведочили остаци изгорелог објекта, али су рушевине рашчишћене и
живот је овде настављен још неко време. Ово је
горња хронолошка граница трајања овог насеља,
које се формирало још крајем 2. или почетком 3.
века на оближњем потезу Дрварица. Судећи према површинским налазима на потезима Дрварица и
Јоргован, насеље се са првобитне локације на потезу Дрварица померало и ширило на суседне греде
и трајало је кроз цео касноантички период, све до
у хунско доба. Да ли је било прекида у животу овог
насеља и да ли је долазило до промене или прилива новог становништва, у овој фази истраживања се
не може рећи. Оближње насеље у Чуругу, на Тиси
(удаљено око 15 km од Шајкаша) истражено је у
знатно већем обиму и показује континуитет насељавања од 2. до 3. века па до хунског доба, али трајање
касноантичких насеља и кроз хунски период није до
сада на простору Војводине било посведочено.

Сл. 1. Ситуациони план локалитета Дрварица
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Сл. 2. Кућа – објекат 24
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Сл. 3. Објекат са хлебном пећи – објекат 2
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Сл. 4. Објекат са тунеластом пећи и овално-бубрежасти објекат – објекти 12, 13 и 26
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Сл. 5. Овално-бубрежасти објекат – објекат 23
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Сл. 6. Трап и велики неправилни објекат – објекти 19 и 20
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Сл. 7. Јаме – трапови
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Сл. 8. Налази краја 2. – прве половине 3. века са локалитета Дрварица

Сл. 9. Налаз краја 2. – прве половине 3. века са локалитета
Дрварица
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Сл. 10. Налази краја 2. – прве половине 3. века са локалитета Дрварица
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Сл. 11. Налази краја 2. – прве половине 3. века са локалитета Дрварица
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Сл. 12. Налази краја 2. – прве половине 3. века са локалитета Дрварица
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Сл. 13. Налази краја 2. – прве половине 3. века са локалитета Дрварица
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Сл. 14. Налаз краја 2. – прве половине 3. века са локалитета Дрварица

Сл. 16. Налаз краја 2. – прве половине 3.
века са локалитета Дрварица
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Сл. 17. Налази краја 2. – прве половине 3. века са локалитета Дрварица
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Сл. 18. Налази краја 2. – прве половине 3. века са локалитета Дрварица
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Сл. 19. Ситуациони план локалитета Јоргован

Сл. 20. Трапови – објекти 1 и 2
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Сл. 21. Налази краја 4. – прве половине 5. века са локалитета Јоргован
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A Settlement from the Classical Era near Šajkaš
Ivana Pašić
Key words: Bačka, Šajkaš, settlement, classical era, end of 2-3rd century A.D., end of 4-5th century A.D.

During protective archaeological research which was firstly done alongside the optical cable in 2005, and
then along the road Kovilj – Šajkaš in 2006, parts of settlements from the late Latin and the classical era were researched at Drvarica and Jorgovan localities near Šajkaš, in the southern part of Bačka. This paper represents only
the horizon of the settlements from the classical era, in which a house and fifteen outbuildings were discovered on
Drvarica locality, and two pits on Jorgovan locality. The vicinity of the two localities, which are placed on adjacent
parallel low beams and divided by a shallow valley, suggests that it is in fact one and the same settlement.
It is likely that most of the objects discovered at Drvarica locality belonged to one household, i.e. one house
with an infield – yard, with pits – silos for food storage, objects with furnaces and other outbuildings. Pheasant
kitchen pottery (pots and covers) was found in great numbers inside the objects, and to a lesser degree table and
packaging pottery made on potter’s wheel, among which there are some imported pots from the Roman territory
(amphorae, bowls, jugs). Uncommon findings from this settlement are small four clay square pots, which have
usually been found inside graves of this period, on the territory of Pannonian Plain, while only eight of them
were found on the territory of Vojvodina so far. Based on the analysis of the pottery, life in that household probably dates from the 3rd century A.D., most probably from its first half.
At about 300m north from the discovered settlement along Drvarica, two pits were dug along Jorgovan. According to the analysis of the few discovered ceramic pots, the pits could date from the second half of 4th and the
beginning of the 5th century. Those analyses testify about the spread of Drvarica settlement and its duration until
the Hun period, as well as the analysis of the surface findings of the reconnaissance of the area around the parts
dug around Drvarica and Jorgovan localities.

List of figures:
The map
1. The map of localities around Šajkaš from the Roman period
Figures:
Fig. 1. A situational plan of Drvarica locality
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Раносредњовековна некропола
на локалитету Чичови
Веда Николић
Кључне речи: аварска некропола, антрополошка анализа, ратничка популација, аномалије на
скелетним остацима, епигенетске карактеристике

Током 2012. године спроведена су заштитна
археолошка ископавања која су претходила радовима на изградњи гасовода у западној Бачкој, у
општини Сомбор. Овом приликом откривена је
некропола са скелетно сахрањеним покојницима
са прилозима. Ископавања су вршена од стране
Покрајинског завода за заштиту споменика културе1 из Петроварадина и у сарадњи са Градским
музејом из Сомбора. Некропола се налази у Чичовима, насељу салашког типа, дугачког свега неколико километара, које се простире приближно
у правцу север – југ. Позиционирано је јужно до
Сомбора и Великог бачког канала и између речице
Мостонге и магистралног пута Стапар – Сомбор
(Карте 1 и 2).
Истраживања су показала да је у питању релативно мала некропола на редове2, оријентисана приближно у правцу север – југ, а формирају
је правоугаоне гробне раке, углавном са гробном
конструкцијом, чија је релативна дубина од око 0,6
до око 1 m. Гробови су оријентисани у правцу северозапад – југоисток, са незнатним одступањем
ка северу. У њима су откривени скелетни остаци
покојника, у опруженом положају, на леђима, са
главом постављеном на потиљак или окренутом
на леву или десну страну и различитим положајем
руку. У гробовима је било прилога који одговарају
времену Другог аварског каганата, попут појасних
гарнитура, наушница, перли у облику семена лубенице и др (Koвачевић 1977).
Прелиминарна антрополошка обрада хуманог
остеолошког материјала из ових гробова, подразумевала је утврђивање степена очуваности костију,
морфолошке и метричке елементе, палеодемографска разматрања, утврђивање палеопатолошког
Посебну захвалност изражавам руководиоцу ископавања, Драгану Анђелићу, на уступљеном антрополошком
материјалу и приступу потребној теренској документацији
2
Са напоменом да је истражен само један њен део, те
је опсег ове могуће и већи
1
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Карта 1.

профила, денталну анализу, бележење епигенетских карактеристика и утврђивање степена активности сахрањених индивидуа.

Методолошки приступ
Степен очуваности антрополошког материјала
утврђен је према класификацији коју је предложио
Микић: I – скелет у целости добро очуван; II – добро очуван некомплетан скелет; III – осредње очуван скелет; IV – делимична очуваност скелетних

Карта 2.
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остатака; V – слаба очуваност скелетних остатака3
(Мikić 1978: 9).
Приликом утврђивања пола на скелетима јувенилних и одраслих индивидуа користила се
комбинација метричких и морфолошких метода.
Резултати метричке анализе приказани су за сваки скелет посебно (Табеле 1 и 2). Посебна пажња
усмерена је на морфолошке елементе лобање
(glabella, tuber frontale et parietale, os frontale, linea
temporalis, arcus supercilialis, processus mastoydeus,
crista supramastoydea, protuberantia occipitalis
externa, squama occipitalis, margo supraorbitale,
arcus zygomaticum, facies malaris ossis zygomatici)
и карлицe (изглед os coxae, pelvis major, pelvis
minor, arcus pubis s. pubicus et angulus subpubicus,
arc compose, corpus ossis ischii, foramen obturatum,
crista iliaca, fossa iliaca, sulcus praearicularis,
incisura inschiadica s. ischialis major, субпубични регион: вентрални лук, субпубично удубљење
и медијални изглед ишио – пубичне гране), а
сам начин рада је изведен по узору на онај који
су предложили Буикстра и Убелакер (Buikstra,
Ubelaker 1994). Исто тако посматрани су морфолошки елементи на мандибули (corpus mandibulae,
angulus mandibulae, trigonum mentale, capitulum
mandibulae), базирани на подацима које су установили Ферембах и његови сарадници (Ferembach
et al. 1980: 523–525), као и метрички елементи
важни за полно детерминисање (Bass 1995). Индивидуална старост код сахрањених индивидуа
утврђена је на основу степена облитерације лобањских шавова (Валоаова шема) (Vallois 1937);
затим, на основу степена истрошености оклузалних површина молара, чију је класификацију према степену истрошености и животном добу предложио Бротвел (Brothwell 1981: 72). У случају једне индивидуе (из гроба 7), старост је утврђена на
основу ерупције и смене млечних и сталних зуба.
Код посткранијалног скелета индивидална старост сахрањених индивидуа, дефинисана је на основу морфолошких промена на стерналним окрајцима ребара, при чему је посматрана метаморфоза дубине, зглобне јаме, облика, ивице и конфигурација бедема, као и глобално стање кости,
на основу 9 фаза (0–8) које обухватају период од
18 до преко 70 година, а које је установио Ишчан
III – осредња очуваност скелетних остатака подразумева сачуван цео скелет у гробу, али су његове кости крте
и ломе се приликом ископавања
IV – делимична очуваност односи се на ситуацију
када су у гробу очувани само делови скелета, који су притом јако ломљиви, те их је тешко подићи, спаковати и
транспортовати
V – слаба очуваност подразумева очуване само трагове скелета које је готово немогуће подићи у целости
3
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(Iscan et al. 1984a). Исто тако, иста је утвђена и
на основу степена морфолошких промена пубичне симфизе, користећи Тодов метод (Todd 1920:
285–334), који обухвата 10 хронолошких фаза метаморфозе површине ове регије, разврстане према
старосној доби, почевши од 18. године до преко
50. године живота. И на крају, индивидуална старост установљена је посматрајући морфолошке
промене на аурикуларној површини, према шеми
коју је поставио Лавџој са сарадницима, која је
подењена у 8 фаза према старосној доби, почевши
од око 20. до преко 60. године живота (Lovejoy et
al. 1985).
Анализа остеолошког материјала са некрополе у Чичовима обухватала је и утврђивање епигенетских варијација на кранијалном и посткранијалном скелету (Hošovski, Mikić 1995: 23–33),
констатовање палеопатолошких промена (ibid
1995: 35–131), денталну анализу (Hošovski 1996),
као и утврђивање степена активности сахрањених
индивидуа, што би обухватало развијеност припоја мишића на клавикули (lig.trapezoideum, lig.
conoideum, lig.costoclaviculare, m.subclаvius), хумерусу (m.latissimus dorsi, m.teres major, m.pectoralis
major, m.deltoideus, m.extensor carpi radialis
longus, m.flexor carpi radialis, m.extensor), радијусу
(m.supinator, m.biceps brachii), улни (m.brachialis,
m.supinator,
m.pronator
quadratus,
m.triceps
brachii, m.anconeus), фемуру (m.gluteus minimus,
m.piriformis, m.ilipsoas, m.vastus medialis, m.gluteus
medius, m.quadratus femoris, m.gluteus maximus,
linea aspera) и тибији (m.quadriceps femoris,
m.soleus).
Телесна висина код јувенилних и одраслих
индивидуа добијена је коришћењем формуле коју
су установили Тротер и Глесер (Trotter, Gleser
1952).

Резултати антрополошке
анализе
Гроб 1
Услови налаза: правоугаона гробна рака укопана у здравицу, са кружним удубљењима у угловима код ногу и главе. Испуна гробне раке била
је од црне растресите земље са јако мало горелог
лепа. На дну ове откривени су скелетни остаци
покојника, сахрањених у опруженом положају на
леђима, са главом на потиљку и рукама уз тело.
Скелет је оријентисан у правцу северозапад – југоисток, са главом на северозападу. У гробу је
нађено неколико фрагмената керамике, гвоздени ножић и гвоздени предмет непознате намене.

Антрополошка анализа показала је да је реч о
мушкој индивидуи, старости око 20 година4.
Од палеопатолошких промена, на десној страни париеталне кости уочава се кружна fossa величине неколико милиметара (Т.I, 1), док се са унутрашње стране исте, у пределу потпуно сраслог
лобањског шава уочавају трагови разградње коштане структуре, које је на једном месту начинило
и лезију величине око 1 cm (T.I, 2). Овај дефект је
сличан онима код особа оболелим услед инфекције изазване деловањем бактерија или пак код индивидуа оболелих од коштаног тумора. Изнад леве
очне дупље види се неправилно оштећење, могуће
настало као последица неког сукоба (T.I, 3), са
чим може имати везе и благо испупчење на средини фронталне кости. Палеопатолошке промене
на посткранијалном скелету видљиве су на левом
хумерусу где се антериорно у пределу pectoralis
major мишића уочава кружно оштећење величине
неколико милиметара.
За разлику од максиле где поједини зуби недостају, у фрагментованој мандибули сачувани су готово сви зуби, уз напомену да трећи молари нису
израсли. На основу абразије зуба, закључује се да
је у питању млађи adultus, старости око 20 година.
Дентална анализа показала је присуство каријеса
на зубу 21, који је захватио целу површину овог
што је изазвало и депигментацију корена зуба, док
се на 36 зубу уочава каријес контактне тачке на
дисталном делу крунице и корена.
Код покојника нису уочене епигенетске варијације ни на кранијалном ни на посткранијалном скелету.
Анализа маркера окупационог стреса показала је слабу физичку активност индивидуе. Припоји мишића на фемурима (нарочито M.ilipsoas,
Linea aspera) и тибијама (M.quadriceps femoris,
M.soleus) нешто су израженији у односу на остале
припоје, али у поређењу са осталим индивидуама
сахрањеним на некрополи, одговарају просечним
вредностима.
Гроб 2
Услови налаза: правоугаона гробна рака укопана у здравицу, са правоугаоним удубљењима
у угловима код ногу и главе. Испуна гробне раке
била је од црне растресите земље са јако мало горелог лепа. У њој су откривени скелетни остаци
покојника, сахрањеног у опруженом положају на
леђима, са главом окренутом на десну страну и
Степен очуваности скелета: IV категорија – у гробу
су нађени само делови кранијалног и посткранијалног
скелета јако лоше очуваних. Недостају ребра, готово сви
пршљенови, цела лева рука и кости стопала.

4

рукама уз тело. Скелет је оријентисан у правцу север – југ, са главом на северу. У гробу није било
покретних налаза. Антрополошка анализа је показала да је реч о мушкој индивидуи, старости око
20 година. 5
Палеопатолошке промене манифестују се једино деформацијом потиљачног дела лобање, у
виду зарављености истог, дуготрајним деловањем
артифицијелног притиска (Т. I,4).
Епигенетске варијације изражене су само кроз
додатне кошчице на ламбдодном шаву (Ц–21).
На зубима 28, 34 и 45 уочен је оклузални каријес у почетном стадијуму. Каријес контактне тачке медијалног дела уочен је на 48 и на дисталном
делу 27. На зубима 17 и 18 каријес је захватио корен зуба. Уочена је већа истрошеност 31 и 41 зуба, у
лингвалном делу и 32, 42, 33 и 43 у букалном делу.
Атриција оклузалних површина молара је јако изражена и указује на већу старост од око 35 година.
Маркери окупационог стреса нису нарочито
изражени, у поређењу са осталим индивидуама
сахрањеним на некрополи.
Гроб 3
Услови налаза: правоугаона гробна рака укопана у здравицу, са два правоугаона удубљења код
главе и ногу. Испуна гробне раке била је од црне
растресите земље. У њој су откривени скелетни
остаци покојника у опруженом положају са левом
руком уз тело. Скелет је оријентисан у правцу север – југ. Услед механичког одстрањивања земље,
скелет је оштећен, те је сачуван само један његов
део, тачније само источни део скелета, без лобање.
Није било гробних прилога.6
На основу сачуваних костију, не може се са
сигурношћу рећи о ком полу је реч, али се на основу непотпуно сраслих епифизно – дијафизних
спојева и на основу зуба 36 још увек видљивог у
алвеоларној шупљини, може рећи да је у питању
млађа индивидуа, старости испод 15 година, што
додатно потврђују и стернални окрајци ребара.
Нису примећене палеопатолошке промене, као
и потпуно одсуство епигенетских варијација.
Није било могуће утврдити степен физичке
активности сахрањене индивидуе, услед јако лоше
очуваних скелетних остатака.

Степен очуваности скелета: III категорија – у гробу
су очувани скоро сви делови скелета, сем кости трупа и
лобање, који су фрагментовани
6
Степен очуваности скелета: IV категорија – у гробу
су нађени само делови кранијалног и посткранијалног
скелета јако лоше очуваних. Недостају цела десна страна
тела.
5
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Гроб 4
Услови налаза: правоугаона гробна рака укопана у здравицу, са овалним удубљењима у угловима код ногу и главе. Испуна гробне раке била
је од црне растресите земље са јако мало горелог
лепа. У њој су откривени скелетни остаци покојника, сахрањеног у опруженом положају на леђима, са главом положеном на потиљак и десном
руком уз тело, а левом благо савијеном у лакту и
положеном на карлици. Скелет је оријентисан у
правцу северозапад – југоисток, са главом на северозападу. У гробу су нађени: керамичка посуда,
гвоздени предмет непознате намене, перле у облику семена лубенице и четири бронзане наушнице.
У испуни су нађени и фрагменти спаљених животињских костију и љуске од јајета. Поред овога, уз
скелет је положено и лево карлично крило и две
скапуле овце, као и пар птичијих костију.
Иако је нађен готово цео скелет, исти је јако
лоше очуван, те анализом остеолошког материјала није било могуће прецизно утврдити пол, као
ни старост. На основу опште скелетне старости и
на основу сраслих лобањских шавова, рекло би се
да је реч о индивидуи старој око 40 година. Грацилитет и поједини параметри на лобањи указују на
женски пол.
На проксималној половини левог фемура,
антериорно, видљива је кружна fossa величине неколико милиметара (T.I,5), чини се настала
postmortem, што је вероватно случај и са фрактуром на антериорној страни десне улне (Т.I,6). По
средини лумбалног пршљена, констатована је хоризонтална посекотина, дужине око 2 cm (T.I,7).
Уочена је депигментација појединих делова кранијалног и посткранијалног скелета, због гробних
прилога, положених уз скелетне остатке.
Епигенетске варијације испољавају се једино
постојањем једва видљивом sutura metopica (C1).
Фрагментована мандибула била је без зуба, изгубљених заживотно. У испуни гробне раке нађен
је један премолар, са каријесном лезијом која је
продрла до пулпе и захватила корен зуба са дисталне и букалне стране.
Анализа маркера окупационог стреса показала је да индивидуа није била нарочито физички
активна. Припоји мишића на клавикулама (Lig.
trapezoideum, Lig.conoideum) нешто су израженији
у односу на остале припоје мишића на дугим костима, који не одударају од просечних вредности у
односу на сахрањене индивидуе на некрополи.
Гроб 5
Услови налаза: правоугаона гробна рака укопана у здравицу, са два правоугаона удубљења

78 Грађа XXVIII

у пределу главе и ногу. Испуна гробне раке била
је од црне растресите земље. У њој су откривени
скелетни остаци покојника, сахрањеног у опруженом положају на леђима, са главом на северозападу, спалом у удубљење испод исте. Лева рука
је опружена уз тело, док десна није сачувана. У
гробу су нађени: бронзана трапезоидна пређица,
фрагмент бронзаног језичка, бронзана заковица,
кружни појасни оков, гвоздени предмет непознате намене, као и неколико фрагмената спаљених
животињских костију. Антрополошком анализом
остеолошког материјала7, установљено је да је реч
о женској индивидуи, старости око 25 година8.
Нису уочене било какве палеопатолошке
промене.
Од епигенетских варијација једино је видљив
део sutura metopica, од насиона до глабеле (C1), у
литератури позната као fissura metopica.
Опште стање сачуваних зуба је јако добро. На
букалним странама молара у обе вилице видљиво
је постојање денталног калкулуса, готово на површини целих круница.
Анализа маркера окупационог стреса показала је да сахрањена индивидуа има јако изражене
припоје мишића на тибијама, са појавом егзостоза, међутим, ови нису узети у разматрање због
оштећености истих.
Гроб 6
Услови налаза: правоугаона гробна рака укопана у здравицу, са два правоугаона удубљења уз
северозападну и југоисточну ивицу. Испуна гробне
раке била је од црне растресите земље. У њој су откривени скелетни остаци покојника, сахрањеног у
опруженом положају на леђима, са главом на северозападу и окренутом ка северу. Руке су испружене
уз тело. У гробу су нађени керамички пршљенак,
фрагмент гвоздене пређице и неколико спаљених
животињских костију. Такође су, уз скелет, нађени
и лева тибија овце и један астрагалус. Антрополошком анализом установљено је да је реч о индивидуи женског пола, старости око 25 година9.
Степен очуваности скелета: IV категорија – у гробу
су нађени само кранијални скелет и делови посткранијалног скелета (дуге кости ногу и руку, фрагменти леве клавикуле, скапуле, неколико пршљенова и фрагментована
карлица) јако лоше очуваних.
8
Индивидуална старост утврђена је једино на основу
абразије оклузалних површина зуба, и на основу слабо
сраслих лобањских шавова, док је општа скелетна старост
знатно већа.
9
Степен очуваности скелета: IV категорија – у гробу
су нађени само делови кранијалног и посткранијалног
скелета који су прилично крти и трошни. Недостаје десни
део фронталне кости и кости стопала.
7

Нису уочљиве било какве палеопатолошке
промене на скелету.
Епигенетске варијације видљиве су једино на
кранијалном скелету и испољавају се додатним кошчицама на коронарном шаву (C–19).
У релативно добро очуваној максили сачувани су готово сви зуби. Дентални калкулус видљив
је на 26 и исти захвата целу круницу и корен. На
медијалној страни зуба 15, 27, 28 и 36 уочен је каријес контактне тачке. Није сачувана круница зуба
35 и констатована је тамнија пигментација корена
истог. 43 је ротиран према дисталној страни.
Гроб 7
Услови налаза: правоугаона гробна рака
укопана у здравицу, са четири правоугаона
удубљења у западном, југозападном, источном и
југоисточном углу. Испуна гробне раке била је од
црне растресите земље. У њој су откривени скелетни остаци покојника, сахрањеног у опруженом положају на леђима, са главом на северозападу и окренутом ка северу. Руке су положене уз
тело. Од гробних прилога нађен је само гвоздени
предмет непознате намене. Анализа остеолошког
материјала показује да је реч о индивидуи претпостављеног узраста око 9 година, с тим да пол
није било могуће установити10. Индивидуална
старост утврђена је на основу ерупције и смене млечних и сталних зуба. Наиме, у сачуваним
фрагментима мандибуле и максиле, видљиви су
и млечни и стални зуби, при чему 33 није израстао у потпуности, док је у оштећеној максили видљив млечни 24, а у алвеоларној шупљини и његов стални заметак. На основу ових показатеља
рекло би се да је реч о индивидуи старости око 9
година.
Нису уочене палеопатолошке промене, као ни
епигенетске варијације.
Анализа припоја мишића на костима горњих
удова показала је изразиту физичку активност код
сахрањене индивидуе. Ова има изражен pectoralis
major са приметним лезијама и егзостозама, и
нешто израженији deltoideus са вредностима 3 и
4 (за десни и леви) (Т.II,1), што је знатно више од
просечне вредности опсервираних индивидуа. Са
друге стране, припоји мишића на костима доњих
екстремитета нису очувани, па се исти нису могли
ни посматрати.

Степен очуваности скелета: IV категорија – сачуване
су само дуге кости ногу, фрагментовани хумеруси и фрагментована лобања. Карлица није сачувана, те није било
могуће са сигурношћу утврдити пол.
10

Гроб 9
Услови налаза: правоугаона гробна рака укопана у здравицу, са два правоугаона удубљења уз
северозападну и југоисточну ивицу. Испуна гробне раке била је од црне растресите земље. У њој су
откривени скелетни остаци покојника, сахрањеног
у опруженом положају на леђима, са главом на северозападу. Десна рука је опружена уз тело, док је
лева благо савијена у лакту и положена на карлицу. Од гробних прилога нађени су гвоздена пређица, гвоздени ножић и гвоздена мотичица. Анализа
остеолошког материјала показује да је реч о индивидуи мушког пола, старосне категорије: adultus
(21–23 године)11.
На дисталним крајевима фемура, постериорно и на проксималном крају леве тибије, уочавају
се лезије и пеиосталне наслаге могуће настале
intravitale као реакција на континуирани механички притисак. (Т.II,2). На фемуру су констатоване
две лезије једна изнад друге; величина мање лезије
на фемуру износи око 0,8 x 0,5 cm, а веће око 1,8 x
1,3 x 2 cm, док на тибији она износи око 2 x 1,2 x
0,5 cm. У дисталном делу десне тибије приметне
су посекотине и на антериорној и на постериорној
страни (T.II,3). Код три лумбална пршљена констатована је разградња коштане структуре у средишњем делу истих (T.II,4).
Епигенетске варијације изражене су једино на
кранијалном скелету и манифестују се постојањем
додатним кошчица на коронарном шаву (C–19).
Сачувани су готово сви зуби. Ерупција 48 није завршена у потпуности. На 37 и 47 констатован је каријес на букалним странама крунице, док се на 18
види оклузални каријес.
Анализом припоја мишића на костима горњих
удова, уочена је изразита физичка активност код
сахрањене индивидуе. Вредности на pectoralis
major-у, са израженим лезијама и егзостозама
(T.II,5), знатно су веће у поређењу са осталим индивидуама сахрањеним на некрополи. Остали припоји мишића код покојника одговарају просечним
и чак нешто нижим вредностима.
Гроб 11
Услови налаза: правоугаона гробна рака укопана у здравицу, са четири правоугаона удубљења
у угловима. Испуна гробне раке била је од црне
растресите земље. У њој су откривени скелетни
остаци покојника, сахрањеног у опруженом положају на леђима, са главом на северозападу. Десна
рука је опружена уз тело, док је лева благо савијена у лакту и положена на карлицу. Од гробних
Степен очуваности скелета: I категорија – скелет добро очуван у целости.
11
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прилога нађени су гвоздена пређица, гвоздени
ножић, гвоздени предмет непознате намене, бронзана пређица, бронзана апликација и кости свиње
(лева скапула, лева тибија, фрагмент леве улне и
астрагалус).
Анализа остеолошког материјала12 показује да
је реч о индивидуи мушког пола, старости око 25
година13.
На телима лумбалних пршљенова констатоване су посекотине, величине око 0,5 – 1 cm (Т.II,6),
док се у пределу леве фронталне кости изнад очног отвора, ближе темпоралној, уочава више паралелних набора и уреза, као и на проксималном
крају десног фемура, највероватније насталих приликом ископавања. На костима леве подлактице,
у проксималним деловима уочене су тафономске
промене, манифестоване траговима зелено – плаве
боје, настале од гробних прилога.
Додатне кошчице видљиве су у пределу коронарног (C–19), сагиталног (C–20) и ламбдоидног
шава (C–21), док се у пределу левог зигоматичног
лука уочава удвојен форамен (C–28).
Каријес оклузалне површине констатован је
на 16, 17, 26 и 38, док се зубни каменац може приметити на круницама готово свих зуба.
Анализа припоја мишића на дугим костима индивидуе сахрањене на некрополи, указала је на релативно слабу развијеност истих, односно, вредности не одударају у односу на остале индивидуе, сем
уколико се изузме нешто развијенији M.pectoralis
major, и на левом и на десном хумерусу.
Гроб 13
Услови налаза: правоугаона гробна рака укопана у здравицу, са два правоугаона удубљења
у северозападном и југоисточном крају. Испуна
гробне раке била је од црне растресите земље, са
јако мало горелог лепа и фрагментима горелих
животињских костију. У њој су откривени скелетни остаци покојника, сахрањеног у опруженом
положају на леђима, са главом на северозападу.
Од гробних прилога, констатовани су гвоздена
пређица, гвоздени ножић и гвоздени предмет непозанате намене. Уз скелетне остатке биле су положене животињске кости. Анализом остеолошког
Степен очуваности скелета: IV категорија – недостаје
десни део раменог појаса, као и већина десних ребара, док
су остали скелетни остаци релативно добро очувани.
13
Индивидуална старост утврђена је на основу морфолошких промена на аурикуларној површини и пубичној симфизи, што је додатно потврђено слабом истрошеношћу молара; међутим, на основу стерналних окрајака
ребара, рекло би се да је индивидуа старости око 21–23
године, што би одговарало и непотпуно сраслим епифизно-дијафизним спојевима.
12
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материјала14 утврђено је да је реч о индивидуи
женског пола, старости око 50 – 60 година.
У пределу оба париетална форамена, уочавају
се правоугаони отвори, од којих је онај на десној
париетланој кости израженији (1 x 0,4 cm). На унутрашњој страни лобање, насупрот истима, примећена је промена коштане структуре, манифенстована разређивањем коштане масе. Ова појава
уочена је и са унутрашње стране фронталне кости
и на десној страни темпоралне кости. (T.III, 1,2).
На левој страни фронталне кости констатована је
фрактура, дужине око 4 cm, док су на левој и десној страни рамуса, и на десној страни капут мандибуле приметне посекотине (T.II, 7,8).
Епигенетске варијације нису констатоване.
Сачувани су готово сви зуби у обе вилице,
с тим да је максила оштећена у пределу 27 и 28.
Зубни каменац уочен је на свим зубним круницама, док су оклузалне површине јако абрадиране.
Висок проценат истрошености констатован је чак
и на канинима и инцисивима. На 26 уочена је лезија, изазвана деловањем каријеса на оклузалну
површину, који је, чини се, заживотно излечен.
Развијена каријесна лезија видљива је на медијалној страни, на корену и круници 38.
Анализа маркера окупационог стреса показала је да је индивидуа била једна од физички активнијих особа међу сахрањеном популацијом на
некрополи у Чичовима. Припоји мишића на оба
хумеруса готово су подједнако развијени, међу
којима је најразвијенији pectoralis major, са вредностима од 3 (T.III,3). За разлику од ових, припоји на клавикулама доста се разликују за леву и
десну страну, конкретно на Lig.trapezoideum, док
M.subclavius готово да уопште није развијен. Мишићни припоји на костима доњих удова, махом
нису могли бити посматрани, али судећи према
Linea asprera на оба фемура и M.quadriceps femoris
на десној тибији, види се њихова развијеност која
упућује на изразиту физичку активност.
Гроб 14
Услови налаза: правоугаона гробна рака укопана у здравицу, са гробном конструкцијом. Са
свих страна гробне раке постоји банак, ширине око 15 cm, вероватно направљен за придржавање прекривних дрвених дасака, док је у северном зиду констатована полукружна ниша. Испуна
гробне раке била је од црне растресите земље. У
раку су положени скелетни остаци покојника, у
Степен очуваности скелета: IV категорија – кости су
јако лоше очуване, фрагментоване су и трошне; недостају
ребра у левом делу трупа и сакрум, док је лева карлична
кост знатно оштећена.
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опруженом положају, са главом на северозападу.
Међу гробним прилозима били су гвоздени ножић,
два гвоздена предмета (пређице?), гвоздена пређица, сребрна каричица, лоптаста перла од стаклене
пасте, бронзани појасни језичак и неколико животињксих костију. Анализа антрополошког материјала15 показала је да је реч о индивидуи мушког
пола, старости око 50 година16.
Деловањем остеопорозе на проксималним и
дисталним крајевима дугих костију уочено је разређивање коштане структуре, док су клавикуле
деформисане деловањем континуираног артифицијелног притиска, што се манифестовало периосталном реакцијом на старналним крајевима истих. На лумбалним пршљеновима констатован је
Шморлов дефект (T.III, 5).
На фронталној кости, у пределу левог очног
отвора, видљива је фрактура, настала вероватно
услед ударца оштрим предметом, док се на левој
страни фронталне кости уочава набор паралелан
са линијом temporalis.
Епигенетске варијације испољавају се једино
на кранијалном делу скелета, постојањем fissura
metopica.
На већини сачуваних зуба забележена је промена трећег степена, која подразумева оштећену
глеђ и дентин са отвореном пулпом. Интравитално
су изгубљени зуби 43 и 44.
Анализа мишићних припоја на костима
горњих и доњих удова указала је на њихову просечну развијеност и релативно умерену физичку
активност. Припоји на радиусима и улнама нису
могли бити посматрани, док су поједини мишићи на хумерусима, попут pectoralis major – а и
deltoideus – а, нешто развијенији, са видљивим лезијама на првом (T.III, 4).
Гроб 16
Услови налаза: правоугаона гробна рака укопана у здравицу, оријентације север – југ. На западној страни иста је пресечена приликом укопавања гроба бр.4, док је источна ивица оштећена
приликом механичког копања рова за гасовод.
Испуну гробне раке чини црна растресита земља.
У раку су положени скелетни остаци покојника
Степен очуваности скелета: III категорија – у гробу
су релативно добро очувани скоро сви делови скелета, сем
кости трупа и лобање, која је фрагментована, највероватније услед пропадања дрвене гробне конструкције
16
С обзиром на лошу очуваност карличних костију,
пол је утврђен само на основу параметара на лобањи који
указују на грацилну индивидуу мушког пола. Индивидуална старост је установљена на основу сачуваних фрагмената аурикуларне површине, стерналних окрајака ребара и
зубне атриције.
15

положеног на леђа, са рукама поред тела и главом
на северу и окренутом ка истоку. Међу гробним
прилозима констатовани су: керамички пршљенак
и неколико фрагмената спаљених животињских
костију. Анализа антрополошког материјала17 показала је да је реч о индивидуи женског пола, старости око 60 година.
Деловањем континуираног артифицијелног
притиска на лобању, у пределу сагиталног шава,
иста је зарављена. На посткранијалном скелету,
палеопатолошке промене манифестују се остеопорозом на карличним костима (T.IV, 1) и Шморловим дефектом на слабинском пршљену (T.IV,
4), са видљивом лезијом. Неправилна фрактура,
величине око 2 cm, уочава се на дисталном крају
десне тибије, антериорно (T.IV, 2), настала или
непосредно пре смрти или postmortem. На цервикалном пршљену, констатована је дубока секотина по телу истог (T.IV, 3). На метатарзалној кости,
уочен је калус, настао као последица неправилног
срастања након ломљења кости (Т.IV,5).
Епигенетске варијације видљиве су једино
на кранијалном скелету, тачније на ламбдоидном шаву констатоване су додатне кошчице – os
astericum (C13).
Максила није сачувана, а мандибула је
оштећена и фрагментована. На готово свим сачуваним зубима изражена је снажна зубна атриција,
нарочито испољена на оклузалним површинама
молара што је уједно био и један од показатеља
индивидуалне старости.
Анализа маркера окупационог стреса показала је да су припоји мишића на костима руку
знатно развијенији од оних на костима ногу (T.V,
1) који одговарају просечним вредностима. Приметна је развијенија лева страна на хумерусима
(M.pectoralis major, заједнички припоји флексора), радиусу (M.supinator), улни (M.brachialis,
M.supinator) i клавикули (T.V, 2,3), док су вредности њихове развијености нешто веће у односу на
остале сахрањене индивидуе.
Гроб 17
Услови налаза: правоугаона гробна рака укопана у здравицу, са два правоугаона удубљења у
северозападном и југоисточном крају, на око 0,2
cm нижој нивелети у односу на ниво на коме су
положени скелетни остаци. Испуна гробне раке
била је од црне растресите земље, са јако мало горелог лепа и фрагментима горелих животињских
костију. У њој су откривени скелетни остаци
Степен очуваности скелета: II категорија – скелетни
остаци покојника су добро очувани, сем кости стопала
које нису очуване.
17
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покојника, сахрањеног у опруженом положају на
леђима, са главом на северозападу. Од гробних
прилога, констатовани су гвоздени ножић, гвоздени предмет непозанате намене, гвоздене алке,
фрагменти бронзаних језичака, бронзане каричице, обрађени рог. Анализом остеолошког материјала18 утврђено је да је реч о индивидуи мушког
пола, старости око 25 година.
Потиљачни део лобање је деформисан, те је
иста удубљена у пределу сагиталног и испупчена
у пределу окципиталне кости (Т.V,10).
Под утицајем гробних прилога положених уз
скелет, поједине кости (десна клавикула и лева
карлична кост) посткранијалног скелета имају трагове зелено – плаве боје.
Међу епигенетским варијацијама примећене су
само додатне кошчице на ламбдоидном шаву (C–21).
Обе вилице су фрагментоване и оштећене, док
се на готово свим сачуваним зубима види зубни
каменац који је нагризао крунице и корене истих.
На 36 уочена је тамнија пигментација корена зуба,
док је на букалној страни 31, 32, 41 и 42 иста зелене боје. Истрошеност молара је слаба и одговара
узрасту од око 25 година.
Анализа припоја мишића на костима горњих
удова указује на изразиту физичку активност, што
је нарочито манифестовано на костоклавикуларном мишићу (T.V,4) са јако израженим лезијама
и егзостозама, док се на осталим мишићним припојима не уочава нарочита развијеност.
Гроб 18
Услови налаза: правоугаона гробна рака укопана у здравицу, са два правоугаона удубљења
у северозападном и југоисточном крају. Испуна
гробне раке била је од црне растресите земље. У
гробну раку су положени скелетни остаци у опруженом положају, са рукама уз тело и главом на северозападу, окренутом ка северу. Међу гробним
прилозима су констатовани: керамичка посуда (уз
ноге покојника), фрагменти праисторијске керамике, гвоздени ножић, гвоздени предмет непознате намене и бронзана наушница. Анализа остеолошког материјала19 показала је да је реч о индивидуи женског пола, старости око 50 година.
Услед деловања континуиране механичке силе, лобања је деформисана, у пределу
Степен очуваности скелета: II категорија – у гробу су
очувани скоро сви делови скелета, сем доњих окрајака обе
тибије и фибуле, и костију стопала, који су одсечени приликом механичког копања рова за гасовод.
19
Степен очуваности скелета: IV категорија – у гробу су
лоше очувани скелетни остаци. Недостаје само неколико ребара у доњем делу трупа, али су кости јако крте и трошне.
18
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сагиталног шава и потиљачног дела. На фронталној кости, изнад носног отвора, констатована је
фрактура, док се на левој страни максиле, непосредно испод очног отвора види коса посекотина.
На кранијуму су забележени и трагови остеопорозе, нарочито у пределу мастоидних наставака.
Палепопатолошке промене на посткранијалном
скелету изражене су једино на десној тибији,
у дисталном делу, антериорно, где је констатовано више паралелних секотина, као и на оба
хумеруса.
На коронарном шаву уочава се вишак костију
(C–19), док се на фронатлној кости виде трагови
sutura metopica (C–1).
Мандибула је релативно добро очувана, док
је максила фрагментована и оштећена. Готово сви
мандибуларни зуби имају други степен промене,
што се манифестује оштећеном глеђи, чак и дентином, што је видљиво чак и на инцисивима. 46 је
изгубљен заживотно. На 33, 34 и 35 констатован је
каријес контактне тачке на дисталној страни. Зуби
14, 15, 17, 24 и 25 имају тамнију пигментацију
корена.
Припоје мишића на костима горњих и доњих
удова у већој мери није било могуће посматрати, а
на основу опсервираних нису уочена значајна одступања од просечних вредности, сем на костоклавикуларном мишићу на обе клавикуле, где су приметне лезије и егзостозе (T.V,5).
Гроб 20
Услови налаза: правоугаона гробна рака укопана у здравицу, са два правоугаона удубљења
у северозападном и југоисточном крају. Испуна
гробне раке била је од црне растресите земље. У
гробну раку су положени скелетни остаци у опруженом положају, са рукама уз тело и главом која је
дислоцирана приликом копања рова за гасовод. Од
гробних прилога констатовани су: бронзана пређица, гвоздени предмети непознате намене, гвоздени ножић и неколико фрагмената спаљених животињских костију. Антрополошком анализом је
установљено да је реч о индивидуи мушког пола,
старости око 25 година20.
Лобања је деформисана и заравњена у потиљачном делу париеталних костију, деловањем
континуиране механичке силе. Палеопатолошке
промене на посткранијалном скелету манифестују
се окоштавањем четири пршљена (Ц6, Ц7, T1, T2)
и остеопорозом на карличним костима.
Вишак костију је констатован на сагиталном
шаву (C–20).
Степен очуваности скелета: IV категорија – у гробу
су лоше очувани скелетни остаци

20

Обе вилице су оштећене и фрагментоване.
Десни део корпуса мандибуле има јако изражене припоје мишића. Готово сви сачувани зуби су
здрави, изузев 38 који има каријес контактне тачке на медијалној страни корена и 48 код кога је каријес захватио букално круницу и корен. Оклузалне површине су прилично абрадиране.
Припоји мишића на костима горњих и доњих
удова нису нарочито развијени, што указује на релативно слабу физичку активност, с тим да није
било могуће посматрати све припоје.
Гроб 21
Услови налаза: правоугаона гробна рака,
оријенатције северозапад – југоисток, која залази под асфалтни пут на северозападној страни,
те иста није дефинисана у потпуности. Откривени су само десна тибија и фибула и фрагментована лева тибија и фибула, који су подигнути и
спаковани. Није било могуће прецизно утврдити
пол и старост индивидуе, али анализом метричких елемената утврђено је да је реч о одраслој
индивидуи.
Гроб 23
Услови налаза: правоугаона гробна рака укопана у здравицу, са два правоугаона удубљења
у северозападном и југоисточном крају. Испуна
гробне раке била је од црне растресите земље. У
гробну раку су положени скелетни остаци у опруженом положају, са рукама уз тело и главом на северозападу, окренутом ка југу. Међу гробним прилозима констатовани су: две бронзане каричице,
перле у облику семена лубенице, гвоздена пређица и животињске кости21. Антрополошком анализом установљено је да је реч о индивидуи женског
пола, старости око 40 до 50 година22.
Могућим деловањем тектонских померања
или пак континуираног механичког притиска, дошло је до деформисања лобање, у пределу париеталних костију. Такође је забележена изузетна искривљеност дијафиза оба фемура.
На два торакална пршљена примећено је окоштавање у пределу ртних наставака.
Епигенетске варијације нису забележене.
За разлику од мандибуле која је фрагментована,
максила је добро очувана. Сачувани су готово сви
зуби, изузев 11 и 21. Оклузалне површине сачуваних зуба су доста истрошене, укључујући и инцисиве и премоларе. Сви зуби су здрави, с тим што се на
већини уочава велика количина зубног каменца.
Торакални пршљенови свиње
Степен очуваности скелета: II категорија – скелет
већим делом добро очуван
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Анализа маркера окупационог стреса показала је да је индивидуа била доста физички активна,
на шта указују јако развијени поједини припоји
мишића на рукама и ногама (M.pectoralis major,
M.brachialis, Lig.conoideum, Lig.costoclaviculare и
M.piriformis), са присутним лезијама и егзостозама
(T.V, 6,7,9).
Гроб 24
Услови налаза: правоугаона гробна рака укопана у здравицу, са четири кружна удубљења у
угловима. Испуна гробне раке била је од црне
растресите земље. У гробну раку су положени скелетни остаци у опруженом положају, са рукама уз
тело и главом на северу. Од гробних прилога, констатовани су: фрагмент керамике, перле у облику
семена лубенице и животињске кости23. Анализирани антрополошки материјал24 указао је да је реч
о индивидуи мушког пола, старости око 25 година.
Палеопатолошке промене видљиве су на телу
последњег лумбалног пршљена и манифестују се
појавом Шморловог дефекта.
На сквамозалном шаву уочава се вишак костију (C–15).
Обе вилице су сачуване, с тим да је мандибула
фрагментована. Зуби су здрави, али се на појединим зубима уочавају трагови зубног каменца, док
оклузалне површине нису нарочито абрадиране.
У већој мери није било могуће посматрати
припоје мишића на костима горњих и доњих удова, док анализа појединих, одговара просечним
вредостима и указује на релативно слабу физичку
активност.
Гроб 26
Услови налаза: правоугаона гробна рака укопана у здравицу, оштећена приликом механичког
копања рова за гасовод, са југоисточне стране.
Испуна гробне раке била је од црне растресите
земље. У гробну раку су положени скелетни остаци у опруженом положају, са рукама уз тело и главом на северозападу и благо окренутом ка северу.
Међу гробним прилозима има малих лоптастих
перли од стаклене пасте и бронзана каричица.
Анализом остеолошког материјала25 није било могуће добити прецизне податке о полу и старости.
Највероватније пацова или неког другог ситног
глодара
24
Степен очуваности скелета: IV категорија – у гробу
су лоше очувани скелетни остаци. Лобања је фрагментована и оштећена; недостаје десна страна трупа и десна
скапула
25
Степен очуваности скелета: IV категорија – у гробу
су лоше очувани скелетни остаци. Недостају обе улне, кости шака и стопала, лева нога и десна тибија и фибула
23
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На основу параметара на лобањи може се претпоставити да је у питању женска индивидуа, млађе
старосне доби.
Нису уочене епигенетске варијације ни на кранијалном ни на посткранијалном скелету.
Мандибула је фрагментована и оштећена, док
максила није сачувана. Сви сачувани зуби имају
јако абрадиране оклузалне површине.
Није било могуће посматрати степен физичке
активности индивидуе.
Гроб 30
Услови налаза: правоугаона гробна рака укопана у здравицу, са две овалне јаме у северозападном и југоисточном крају. Испуна гробне раке
била је од црне растресите земље. У гробну раку
су положени скелетни остаци26 у опруженом положају, са рукама благо савијеним у лакту и положеним на карлици. Лева нога је благо савијена у колену и окренута на леву страну, док је десна опружена. Глава се налази на северозападу, окренута ка
северу. Међу гробним прилозима констатовани су:
три гвоздена предмета непознате намене и перле у
облику семена лубенице. Антрополошка анализа
је указала да је реч о индивидуи женског пола, старости око 20 година.
Нису констатоване никакве палеопатолошке
промене, док су епигенетске варијације забележене једино на кранијалном скелету. Наиме, вишак
костију уочава се на ламбдоидном (C–21), као и на
сквамозалном шаву (C–15), такође су видљиви и
трагови fissura metopica.
Сачуване су обе вилице са готово свим зубима, на којима је примећена слаба истрошеност
оклузалних површина.
Анализом маркера окупационог стреса констатована је релативно слаба физичка активност
индивидуе, с тим да већину мишићних припоја
није било могуће посматрати. Нешто већа развијеност примећена је на фемурима, али само на мишићима M.vastus medialis, M. ilipsoas (Т.V,8).

Дискусија и закључак
Тачан број сахрањених индивидуа на аварској некрополи у Чичовима није могуће са сигурношћу рећи, јер је истражен само један њен део,
али је антрополошкој анализи подвргнуто 20 индивидуалних скелета. Код њих 4 није било могуће
прецизно утврдити пол. Констатовано је присуство 8 мушких, 8 женских индивидуа и 1 детета,
Степен очуваности скелета: II категорија – скелет
већим делом добро очуван. Недостају само кости стопала.
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старосне категорије infans II (oко 9 година), што је
уједно и најмлађа сахрањена индивидуа.
На основу добијених метричких података кранијалног дела скелета, само код две индивидуе је
било могуће утврдити кранијални индекс. Индивидуа сахрањена у гробу 11 има долихокрану лобању
(са вредношћу од 72,13), док друга из гроба 23 има
брахикрану лобању (са вредношћу од 82,85). С обзиром да код већине других опсервираних индивидуа није било могуће добити поменути индекс,
не може се ништа више говорити о антрополошким типовима сахрањених индивидуа на некрополи. Код појединих (9,11,13,23) било је могуће
утврдити фацијалне индексе, који одговарају типу
hypereuryprosopy, или особама са широким лицима. Са друге стране, назални индекси нису униформни; тачније, код извесних индивидуа (9, 11,
13, 23, 20) констатовано је одступање од узаних до
широких носних регија.
Анализом остеолошког материјала утврђена
је подједнака заступљеност оба пола, док је њихова старост различита. Статистички приказано,
и мушкарци и жене су заступљени са по 40%, док
преосталих 20% чине они са неутврђеним полом.
Када је у питању старосна структура, процентуални учинак је нешто сложенији. Највећи број
сахрањених индивидуа одговара старосној категорији adultus (са око 25 година) – 30%, затим следе млађи adultus (са око 20 година) и maturus (око
50 година), са по 20 %, док 5% чине узрасти infans
II (oкo 9 годинa), iuvenilis (oкo 15 година), adultus
(око 40 година) i senilis (oкo 60 година). Преосталих 10% чине они са неутврђеном индивидуалном
старошћу27 (Графикон 1).
Палеопатолошке промене опсервираних индивидуа манифестоване су појавом већих или мањих
посектоина на кранијалном и посткранијалном
скелету, попут оних на мандибули (индивидуа из
гроба 13), телима лумбалних пршљенова (индивидуе из гробова 4 и 11) и на цервикалном пршљену
(код индивидуе из гроба 16) и на дугим костима
руку и ногу. Од аномалија у развоју скелета требало би споменути сакрализацију појединих пршљенова (индивидуе из гробова 20 и 23), Шморлов
дефект (индивидуе из гробова 14, 16 и 24), остеопорозу на костима кранијалног и посткранијалног
скелета, као и калус на метатарзалној кости (индивидуа из гроба 16). Такође, код поједних индивидуа приметна је деформација потиљачног дела
лобање, настала услед деловања континуиране механичке силе (индивидуе из гробова 2, 16, 17, 18,
20 и 23). Ниједна од поменутих палеопатолошких
Проценти су оквирно дати према досадашњем степену истражености некрополе
27

промена није могла да буде директан узрочник
смрти ових особа.
Дентална анализа показала је присуство већег
броја добро очуваних и здравих зуба, са потпуним
одсуством каријесних лезија (индивидуе из гробова 5, 14, 16, 17, 23, 24 и 30), док се код осталих
јавља у два облика као каријес контактне тачке и
као каријес на оклузалној површини, у зависности од подручја које је овај захватио. Зубни каријес је у нешто већем проценту заступљен код
мушког пола (са 9,29%), у односу на женски пол
(са 6,29%). Узрок овакве појаве не може се поуздано утврдити, јер појава каријеса, попут присуства
веће или мање заступљености абразије оклузалних
површина, не зависи само од старости већ и од
квалитета и врсте исхране коју је одређена индивидуа конзумирала (Đurić-Srejić, Letić, 1992: 85).
Дентални калкулуси или зубни каменац подједнако је заступљен код оба пола и приметан је само на
површини поједних зуба, најчешће молара (индивидуе из гробова 5 и 24), или пак захватају готово
целе површине свих зуба у обе вилице (индивидуе
из гробова 11, 13, 17 и 23).
Код индивидуа сахрањених на некрополи у
Чичовима, констатовани су епигенетски варијетети искључиво на кранијалном скелету, најчешће у виду додатних кошчица (ossa suturae
lambdoideae, os astericum, os squamosal), прекобројног шава у фронталном делу лобање, односно
непотпуно сраслог шава (sutura metopica), док је
само код индивидуе из гроба 11 примећен удвојен
отвор у пределу зигоматичне кости (foramen
zygomaticofaciale).
Анализа маркера окупационог стреса на костима горњих удова показала је изразиту физичку
активност код индивидуа сахрањених у гробовима 7, 9, 17, 18 и 23, док су остале индивидуе биле
или мање активне или то није било могуће утврдити. Према резултатима добијеним овом анализом
установљено је да су индивидуе сахрањене на некрополи више развиле мишићне припоје на рукама, у односу на оне на доњим удовима, чије вредности махом не одударају од просечних. Приликом
утврђивања степена активности, примећена је хипертрофија на pectoralis major-у и deltoideus-у, са
приметним лезијама и егзостозама, код индивидуе
из гроба 7, са око 9 година, док остали мишићни
припоји на хумерусима нису нарочито развијени и
одговарају просечним вредностима. Такође је приметна хипертрофија на pectoralis major-у, манифестованa лезијама и егзостозама, код индивидуе
из гроба 9, на brachialis-у (индивидуа из гроба 23)
и на костоклавикуларном мишићу (индивидуе из
гроба 17, 18 и 23).

Уколико се анализира однос мушкараца и жена
према физичким активностима, закључено је да су
оба пола подједнако заступљена у обављању свакодневних активности. Исто тако, узевши у обзир
старосну категорију, види се да су готово у истом
проценту развијени мишићни припоји код мушких
индивидуа, старости око 20 година, као и код жена
са око 50 година, са посебним освртом на дете,
узраста око 9 година. С обзиром да су мушкарци умирали прилично рано, мишићни припоји им
нису били у потпуности развијени, а жене су пак
могуће преузимале многе, можда, и теже послове.
Економску основу аварске зајединце чинила
је пољопривреда, нарочито после 626. године када
прелазе на полуседентарни начин живота. Наиме,
како су после снажног пораза пред зидинама Цариграда изгубили новчану помоћ од Царства, били
су принуђени да се окрену развоју пољопривреде и у мањој мери трговини (Бугарски 2009, 139).
Ово је потврђено и налазима из гробова, који су
махом занатлијски, односно коришћени у свакодневном животу, попут гвоздених ножева, мотичице и керамичког пршљенка, док ратничке и коњаничке опреме нема. Са друге стране, слабије развијени припоји на ногама, додатно потврђују теорију о полуседентарном начину живота, када Авари више немају потребу за толиким кретањима,
што пак не искључује могућност јахања. Јахањем
долази до већег рада одређених мишића на фемурима, а са друге стране врши се већи притисак на
кичму, односно на зглобну хрскавицу која се услед
оптерећења тањи и разграђује, што може да проузрокује и сакрализацију појединих пршљенова, као
што је то случај код индивидуа из гробова 20 и 23.
Судећи према наведеним подацима, поставља
се питање да ли је сахрањена популација искључиво аварска, како нам то гробни прилози и начин
сахрањивања налажу, или је пак реч о некој потчињеној популацији која је живела под њиховом
доминацијом!? У новијој литератури говори се о
вишеслојној етногенези, нарочито код ратничких
етницитета, ради заједничког интереса, односно
удруживања у јаче племенске савезе услед спољне
војне претње. Тиме се формирају вишејезични конгломерати припадника различитих народа који се
временом препознају под једним именом и културом. Међутим, треба имати на уму да исто тако ни
материјална култура не мора бити везана искључиво за припаднике једне етничке структуре, него
може зависити и од духа или моде тога доба. Због
свега наведеног, некропола у Чичовима, као и већина других аварских некропола у Бачкој, поуздано
се опредељује само културно-хронолошки, док се
етнички одређивање махом изоставља (ibid:14).
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ГРОБ БР.

1

2

4

5

6

9

11

13

14

16

17

18

20

23

24

30

Максимална дужина
(g-op)

-

-

-

-

-

-

18,3

-

-

17,3

-

-

-

17,5

-

-

Максимална ширина
(eu-eu)

-

14,8

13,8

-

14,5

-

13,2

14,3

-

-

13,6

14,1

-

14,5

-

-

Бизигоматични
дијаметар (zy-zy)

-

-

-

-

-

12,9

11,7

12,0

-

-

-

-

-

12,1

-

-

Висина лица (n-pr)

-

-

-

-

-

6,5

7,6

6,4

-

-

-

-

-

6,9

-

7,1

Ширина чела (ft-ft)

-

-

-

-

-

10,3

9,7

9,4

9,4

8,9

9,3

8,9

-

9,9

-

-

Ширина лица (fmt-fmt)

-

-

-

-

-

10,9

-

9,9

-

-

-

-

-

11,0

-

-

Назална висина (n-ns)

-

-

-

-

-

5,3

5,7

4,9

-

-

-

-

-

5,4

-

5,7

Назална ширина (al-al)

-

-

-

-

-

2,7

2,5

2,6

-

-

-

-

-

2,9

-

2,4

Ширина очница (d-ec)

3,3

3,9

-

-

3,1

4,1

4,1

3,7

3,4

3,2

3,2

-

-

3,9

-

3,9

Орбитална висина

-

-

-

-

-

3,2

3,3

3,1

-

-

-

-

-

3,2

-

3,5

Биорбитална ширина
(ec-ec)

-

-

-

-

-

10,2

10,3

9,1

9,6

8,8

9,2

-

-

10,3

-

-

3,8

-

-

-

-

2,2

2,0

1,8

2,1

2,6

3,0

-

-

2,4

-

1,7

Дужина фронталне
кости (n-b)

-

-

-

-

-

11,6

11,4

11,1

-

-

-

10,7

-

10,6

-

10,3

Дужина париеталне
кости (b-l)

-

-

11,4

-

9,6

-

11,6

10,3

-

-

10,9

10,9

-

11,2

-

11,1

Дужина окциоиталне
кости (l-op)

-

-

9,0

-

-

-

-

5,2

-

-

8,2

-

-

-

-

8,6

Дужина форамен
магнума (ba-op)

-

-

3,9

-

3,4

-

3,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ширина форамен
магнума

-

-

3,0

-

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,8

2,6

2,2

-

-

2,8

3,0

2,5

2,6

2,3

2,2

2,4

-

2,5

-

2,4

Максила
Мак.алв.ширина (ecmecm)

-

-

-

-

-

6,4

6,8

-

-

-

6,0

-

5,5

6,5

5,2

6,1

Мак.алв.дужина (pr-alv)

-

-

-

-

-

4,8

5,1

-

-

-

-

-

-

-

-

5,2

Мандибула
Висина id-gn

3,6

3,0

2,2

3,1

3,1

3,4

3,6

3,0

3,2

2,8

3,0

2,8

-

3,2

-

3,1

Висина мандиб.тела

3,5

3,1

1,5

2,8

3,0

3,2

3,3

2,8

3,2

2,6

2,9

2,7

2,8

2,9

1,8

3,0

Ширина мандиб.тела

1,2

1,8

0,9

1,3

0,8

1,2

1,2

1,2

1,4

0,9

0,9

0,9

1,8

1,1

0,9

1,1

Бигонијална ширина
(go-go)

8,1

9,9

-

-

-

8,5

-

9,9

-

-

-

8,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,2

-

12,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Мин.ширина рамуса
мандиб.

2,9

3,0

2,3

-

-

3,3

3,3

3,0

-

-

3,0

2,6

2,6

3,5

3,0

3,0

Мак.ширина рамуса
мандиб.

-

4,0

4,1

-

-

4,3

4,4

4,3

-

-

3,9

-

3,7

4,6

-

-

Макс.висина рамуса
мандиб.

-

5,9

4,3

-

-

6,3

6,1

5,4

-

-

5,9

-

-

5,6

-

5,0

9,0

9,6

10,0

-

-

7,8

-

10,4

-

-

10,2

-

-

-

-

10,4

Интерорбитална
ширина (d-d)

Мастоидна дужина

Бикондиларна ширина
(cdl-cdl)

Мандибуларна дужина

Табела 1. Метричке карактеристике кранијалног скелета
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ГРОБ БР.

1

2

4

5

6

9

11

13

14

16

17

20

21

23

24

30

-

15,1

14,3

-

-

15,4

-

12,3

11,5

13,7

-

13,9

-

13,3

-

-

Ант.пост.дијаметар

1,7

1,1

0,8

-

-

1,4

1,8

-

1,3

1,1

0,9

1,8

-

1,8

1,6

1,3

Супер.инфер.
дијаметар

1,2

1,8

1,8

-

-

1,0

1,0

-

1,3

0,9

1,5

0,9

-

0,9

0,9

1,0

Хумерус
Макс.дужина

-

31,8

-

-

-

31,8

32,1

32,7

-

29,1

29,8

-

-

28,7

-

-

Епикондиларна ширина

-

5,8

-

-

-

6,0

6,5

6,4

-

5,7

6,0

-

-

5,2

-

-

Макс.дијаметар главе

-

4,6

4,3

-

-

4,4

4,2

4,1

-

4,2

-

-

-

3,8

-

-

Макс.дијаметар
средине тела

-

2,1

2,1

2,2

1,7

2,4

2,4

2,5

-

2,0

2,0

-

-

2,0

1,9

1,9

Мин.дијаметар
средине тела

-

2,0

1,9

1,8

1,5

2,2

2,1

1,8

-

1,7

1,9

-

-

1,9

1,7

1,9

Радиус
Макс.дужина

-

22,9

-

-

-

25,4

24,2

14,1

-

21,8

-

-

-

21,8

23,5

22,9

Антер.пост. дијаметар

-

1,1

-

1,4

-

1,8

1,3

1,5

1,8

1,1

1,1

-

-

1,0

1,1

1,1

Медиолатерални
дијаметар

-

1,5

-

1,1

-

1,7

1,5

1,2

1,4

1,6

1,4

-

-

1,5

1,3

1,5

Улна
Макс.дужина

-

-

-

-

-

20,6

-

16,7

-

23,2

-

-

-

23,5

-

25,0

Физиолошка дужина

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,5

-

-

-

21,3

-

22,3

Мин.обим тела

-

4,7

-

-

-

5,0

-

-

-

4,4

3,0

-

-

4,4

3,3

3,3

Фемур
Макс.дужина

46,2

-

-

-

39,0

45,8

46,2

46,1

39,8

39,8

40,2

-

-

37,5

42,6

42,0

Бикондиларна ширина

8,2

7,7

-

-

-

8,0

7,4

7,6

7,9

7,2

7,6

6,5

-

7,2

7,1

6,6

Макс.дијаметар главе

4,9

-

-

-

-

4,7

4,5

4,6

-

4,4

4,5

-

-

4,2

-

4,6

Ант.пост.дијаметар
средине тела

2,9

2,3

2,6

2,5

-

3,0

2,6

3,0

3,2

2,4

2,3

2,1

2,7

2,4

2,2

2,6

Медиолат. дијаметар
средине тела

3,1

3,0

2,5

2,7

-

3,3

2,9

2,7

3,1

2,6

2,5

2,4

2,7

2,7

2,5

3,0

Обим средине тела

9,5

9,7

8,0

8,4

-

10,0

9,0

9,0

10,1

8,0

8,0

8,4

9,5

8,2

8,7

9,0

-

33,6

-

-

-

38,2

37,3

36,8

35,8

32,0

34,0

31,0

-

33,7

35,6

-

7,7

7,3

-

-

-

7,8

7,3

7,1

6,8

6,7

7,2

6,1

-

6,8

6,7

6,1

-

5,3

-

-

-

5,4

4,4

4,9

5,2

4,8

4,9

4,1

-

5,1

5,1

-

Антер.пост.диј.
(нутриц.отвор)

3,2

3,1

-

-

3,4

3,9

3,9

3,0

4,0

2,3

3,7

3,3

3,8

3,2

2,8

3,6

Медиолатерални диј.
(нутриц.отвор)

2,8

2,9

-

-

2,5

2,9

3,0

2,2

2,8

1,7

2,6

2,5

2,8

2,1

2,1

2,5

Обим (нутриц.отвор)

10,0

10,7

-

-

10,2

11,0

10,0

-

-

-

9,0

9,8

10,0

9,4

8,4

9,4

-

32,2

-

-

-

-

34,7

31,2

-

-

-

-

-

32,4

34,4

-

Клавикула
Макс.дужина

Тибија
Макс.дужина
Проксимална ширина
Дистална ширина

Фибула
Макс.дужина

Табела 2. Метричке карактеристике посткранијалног скелета
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ТI

1

2

3

4

6

5

1. Гроб 1 – кружна fossa на десној страни париеталне кости
2. Гроб 1 – трагови разградње коштане структуре, са приметном лезијом, са унутрашње стране париеталне кости
3. Гроб 1 – фрактура на фронталној кости
4. Гроб 2 – деформисана лобања
5. Гроб 4 – кружна fossa, на антериорној страни левог фемура
6. Гроб 4 – фрактура десне улне
7. Гроб 4 – посекотина на телу лумбалног пршљена
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Т II

1

2

3

4

6
5

7

8

1. Гроб 7 – маркери окупационог стреса, у виду хипертрофије са приметним лезијама и егзостозама у пределу pectoralis major-a и нешто израженијим deltoideus-ом
2. Гроб 9 – на дисталним крајевима фемура, постериорно и на проксималном крају тибије,
уочавају се лезије и периосталне наслаге
3. Гроб 9 – у дисталном делу десне тибије приметне су секотине и на антериорној и на постериорној страни
4. Гроб 9 – маркери окупационог стреса, у виду хипертрофије, са израженим лезијама и егзостозама на pectoralis major-у
5. Гроб 9 – разградња коштане структуре на телима лумбалних пршљенова
6. Гроб 11 – посекотине на телима лумбалних пршљенова
7, 8. Гроб 13 – посекотине на ramus-у и caput mandibulae
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Т III

1
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4

1, 2. Гроб 13 – fossae parietale; остеопороза на темпоралној кости
3. Гроб 13 – маркери окупационог стреса, у виду хипертрофије, са израженим лезијама
на pectoralis major-у
4. Гроб 14 – маркери окупационог стреса, у виду хипертрофије, са израженим лезијама
на pectoralis major-у и развијеним deltoiseus-oм
5. Гроб 14 – Шморлов дефект
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Т IV
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5

1. Гроб 16 – остеопороза изражена на карличним костима
2. Гроб 16 – фрактура на десној тибији
3. Гроб 16 – посекотина на цервикалном пршљену
4. Гроб 16 – Шморлов дефект на слабинском пршљену
5. Гроб 16 – калус на метатарзалној кости
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ТV
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1. Гроб 16 – маркери окупационог стреса, на фемурима
2. Гроб 16 – маркери окупационог стреса, у виду хипертрофије мишићних хватишта на
радијусима
3. Гроб 16 – маркери окупационог стреса, на клавикулама
4. Гроб 17 – маркери окупационог стреса, у виду хипертрофије костоклавикуларног мишића, са видљивим лезијама и егзостозама
5. Гроб 18 – маркери окупационог стреса, у виду хипертрофије на костоклавикуларном
мишићу
6, 7, 9. Гроб 23 – маркери окупационог стреса, у виду хипертрофије на хумерусима, клавикулама и радијусу
8. Гроб 30 – маркери окупационог стреса, на фемурима
10. Гроб 17 – деформисана лобања
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Early Middle Age Necropolis on the Site of Čičovi
Veda Nikolić
Key words: Avar necropolis, anthropological analysis, warrior population, anomalies on the skeletal remains,
epigenetic traits.

Protective archaeological excavations of Avar necropolis Čičovi were undertaken in 2012. The site Čičovi is
placed on the right bank of Veliki bački canal, south from Sombor and between the Mostonga river and the main
Stapar – Sombor road.
In this paper a detailed anthropological analysis is presented, encompassing the degree of bone preservation, morphological and metrical elements, determination of individual age and sex, dental and paleopathological analyses, noting of epigenetic traits and the analysis of occupational stress markers.
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Although we speak here about the warrior population, only few cases exhibitig injuries inflicted by a sharp
blade on the skull and on the vertebral bodies have been discovered. What is remarkable is a large number of
anomalies in the skeletal development (sacralisation, osteoporosis, Schmorl’s node), as well as several epigenetic traits which are predominantly rare on the skeletal remains from local sites.

List of figures:
Table I – Metric characteristics of the cranial skeletion
Table II – Metric characteristic of the postcranial skeletion
T. I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grave 1 – fossa on the right parietale bone
Grob 1 – pathological changes on the inner surface of the parietal bone
Grave 1 – the fracture of the frontal bone
Grave 2 – cranial deformation
Grave 4 –fossa on the anterior side of the left femur
Grave 4 – the fracture of the right ulna
Grave 4 – the cut on the body of lumbar vertebra

T. II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,8.

Grave 7 – occupational stress markers in the shape of hypertrophy on the pectoralis major and deltoideus
Grave 9 – presence of several holes on the distal ends of femur and on the proximal end of tibia
Grave 9 – the cuts on the anterior and posterior side of the right tibia
Grave 9 – occupational stress markers in the shape of hypertrophy on the pectoralis major
Grave 9 – degradation of the bone structure on the body of lumbar vertebra
Grave 11 – the cuts on the body of lumbar vertebra
Grave 13 – the cuts on the ramus and caput mandibulae

T. III
1, 2. Grave 13 – osteoporosis on the temporal bone;fossae parietal
3. Grave 13 – occupational stress markers in the shape of hypertrophy on the pectoralis major
4. Grave 14 – occupational stress markers in the shape of hypertrophy on the pectoralis major and deltoideus
5. Grave 14 – Schmorl’s node
T. IV
1. Grave 16 – osteoporosis on the pelvis
2. Grave 16 – the fracture on the right tibia
3. Grave 16 – the cut on the cervical vertebra
4. Grave 16 – Schmorl’s node on the lumbar vertebra
5. Grave 16 – callus on the metatarsal bone
T. V
1. Grave 16 – occupational stress markers on the muscular attachments of the right and left femur
2. Grave 16 – occupational stress markers in the shape of hypertrophy on the muscular attachments of the right and left
radius
3. Grave 16 – occupational stress markers in the shape of hypertrophy on the muscular attachments of the right and left
clavicula
4. Grave 17 – occupational stress markers in the shape of hypertrophy on the costoclaviculare ligaments of the right and left
clavicula
5. Grave 18 – occupational stress markers in the shape of hypertrophy on the costoclaviculare ligaments of the right and left
clavicula
6, 7, 9. Grave 23 – occupational stress markers in the shape of hypertrophy on the muscular attachments of the humerus, clavicula and radius
8. Grave 30 – occupational stress markers in the shape of hypertrophy on the muscular attachments of the right and left femur
10. Grave 17 – cranial deformation
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Архитектура
Architecture

Земунска тврђава на Гардошу – део
културног пејзажа Београда
Александра M. Дабижић
Кључне речи: Земунска тврђава, Миленијумски споменик, Старо језгро Земуна, Гардош, урбани
пејзаж Београда, културни пејзаж Београда

На Гардошу, доминантној лесној заравни изнад Доњег града и Дунава, налазе се остаци утврђења, који сведоче о прошлости насеља и стратешкој позицији Земуна. Прегледност терена с
узвишења, плодност земљишта и безбедност од
поплава омогуђили су људским заједницама да
се настане на овом месту. Полазећи од првобитних насеља на простору Гардоша до формирања
тврђаве, а потом током осамнаестог и деветнаестог века данашње урбане агломерације старог
језгра Земуна, предочићемо квалитет, особености,
специфичност и вредност Гардоша са Земунском
тврђавом и нагласити потребу да се овај урбани и
културни пејзаж сачува као део идентитета Београда, града дунавског слива. Указаћемо на историјски развој тврђаве која је настала, као противтежа београдској, на граници Истока и Запада,
на месту понављаних битака и ратова, где се на
ушћу налазе Велико и Мало ратно острво. Назив
острва, топоним говори о историјском коду и карактеру простора, а рекли бисмо објашњава сам
геостратешки положај Београда и Земуна током
миленијума трајања. Положај Београда и Земуна који се 1934. године уједињују и постају један
град и данас карактеришу две значајне тврђаве
које свака за себе документују битне историјске
периоде развоја.
Стална ратна попришта, сукобе и разарања
претрпело је становништво ових простора које се
управо ту настанило и развијало због погодности
терена и специфичности пејзажа. Покушаћемо да
дамо прилог значају овога природног пејзажа који
се временом, уз људске напоре, гради, трансформише и израста у престонички град. Учешће људског фактора је несумњиво у обликовању културног пејзажа данашњег Београда. Људска активност
у конструктивном и креативном смислу грађења, а
мора се рећи и деструктивном – разарања, обележила је град Београд на ушћу Саве у Дунав.

Историјски развој
Археолошка истраживања су потврдила да је
Гардош вишеслојно праисторијско налазиште са
вертикалном стратиграфијом неолитске (старчевачке и винчанске), енеолитске (баденске) културе
и културе гвожђа, која се везује за Келте (Јовановић 1958, Вранић 1985). Насеље Скордиска налазило се на југоисточном делу лесног платоа према
Дунаву, обухватајући данашњи Гардош и простор
земунског гробља. На основу случајно насталих
профила и налаза и компаративном методом може
се сагледати келтски опидум који користи конфигурацију земљишта, нарочито узвишене платое
изнад речних корита. Ширина реке са једне стране и прстенасти земљани бастиони и усеци с друге
стране штитили су настамбе које су изграђене унутар одбрамбеног система. Тада већ стално насеље
Таурунум стицало је одлике организоване урбанизације која је утицала на стварање физиономије
каснијег приградског сектора римског цивилног
града (Јовановић 1958, Дабижић 1988). Римско утврђење, у почетку мањих размера, изграђено је на
истом месту. Насеље се ширило низ падине тако
да је Таурунум добијао карактер мањег града с луком и кастела (војне утврде) у саставу одбрамбеног појаса – лимеса (Хаџипешић 1977).
После Хуна на овом простору смењивала су се
варварска племена, мада је град номинално припадао Византији. У време цара Јустинијана (527–
565) долази до продора Словена и Авара, тако да
се губе писани трагови о приликама и утврђеним
градовима на Сави и Дунаву. У борбе за ове крајеве укључују се и Бугари, Франци, Македонски
Словени и Мађари који ће се за превласт борити
са Византијом (Дабижић 1988).
С настањивањем Словена јавља се топоним
Земун – земљани (град) који се у писаним византијским изворима помиње тек у XII веку. У изворима који говоре о проласку и заузећу Земуна од
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стране крсташа монаха Петра Амијенског 1096.
године, забележено је да је Malеvilla castellum, односно да је насеље на Дунаву заштићено зидинама
(Дабижић 1988:182).
У XII веку на линији Саве и Дунава настављене су да се воде одлучујуће борбе између Византије и Угарске. Цареви из династије Комнена извели су низ војних акција и најжешћи окршаји
одигравали су се око Београда и Земуна, који
су прелазили из руку једних у руке других и при
томе је камен Београдске тврђаве преношен преко
река и утврђиван је Земун 1127. године. Цар Манојло заузима Земун 1151. године, руши утврде и

Сл. 1. Земун 1608. фотокопија минијатуре Прандштетеровог рукописа, Завичајни музеј Земуна, И 57; досије
Старо језгро Земуна, документација ЗЗСКГБ, ПЦ 3

обнавља Београд. Нешто касније 1165.г. догађај је
поновљен. У кратком мирном периоду, мада су Ромеји држали Београд, наређено је да се обнове утврде и у суседном Земуну који је крајем истог века
припао Угрима (castrum Zemlen).
У време првих продора Турака порастао
је значај постојећих одржаваних и запуштених

Сл. 3. Поглед на Земун и Београд са Гардоша 1789,
фотоснимак хромолитографије инж. кпт. S.Mancini-a
„Prospect der Stadt und Festung Belgrad von Semlin aus
anzusehen“, Музеј града Београда, И1/242; досије Старо језгро Земуна, документација ЗЗСКГБ, ПЦ 3; Београд у старим гравирама, Београд 1950., т. XIX

Сл. 2. Изглед Земуна 1719. гравира гренадирског инж. Лајтанта, Музеј града Београда, И1/475; досије Старо језгро
Земуна, документација ЗЗСКГБ, ПЦ 3; МГБ, Београд у старим гравирама, Београд 1950., т. XIX
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утврда на Сави и Дунаву. Крајем XIV и почетком
XV века обновљене су тврђаве на јужним границама Угарске, међу којима су Сланкамен, Земун
и Купник. Утврђени Земун имао је значајну улогу
у одбрани Београда 1440. и посебно у славној одбрани Угарске од турске најезде, коју је 1456. године извојевао Јанко Хуњади. У част велике победе
хришћанске војске организоване су процесије и
оглашавала су се звона у целом хришћанском свету. Исте године 11. августа у земунском граду је
од куге умро велики војсковођа Ј. Хуњади. Године
1521. приликом опсаде Београда нападнут је Земун који су бранили шајкаши под вођством браће
Скобалић. Под притиском надмоћнијих снага изгинула је посада земунског града и највероватније
да је на Гардошу пружен последњи отпор (Бајаловић Хаџипешић 1977: 83).
У време владавине Турака од 1521. године утврде на Дунаву нису биле потребне и према путописцима 1553. и 1557. оне су запуштене и полако
су пропадале. Дипломата Максимилијан Прандштетер је осим описа Земуна дао и драгоцен сликовни извор који каже да је утврђење на Гардошу
делимично оштећено, али се још виде три куле
кружне основе са купастим металним крововима.
(Сл. 1) Путописац Евлија Челебија је 1663. године забележио да је тврђава „током времена стално
пропадала“, а и да градска тврђава „доминира Дунавом“ (Челебија 1957: 109).
Опис и план Хенрика Отендорфа дају податке о Земуну из 1663. године. На брегу стоје рушевине и ненастањене зидине старог замка, у којима
Отендорф види остатке неке „лепе и велике грађевине“. (Шкаламера 1966: 4).
Када је 1717. године аустријска војска ушла у
попаљени и напуштени Земун, утврђење (das alte
Schloss) je затечено у руинираном стању. Тврђава
овога типа није обнављана, мада је узвишица у ратном времену коришћена за осматрање. (Сл. 2) У рату
1788–1790. у средишту утврђења подигнута је висока дрвена осматрачница. (Сл. 3) Земун је у истом
веку као погранични град опасиван рововима, насипима и палисадама, а пред поменути аустријско-турски рат и зидинама у Доњем граду, које су уједно
обухватале и веома значајну санитарну и привредну
установу – Контумац (Дабижић 1988: 182).
Крајем XIX века, 1896. године, када је Угарска обележавала национални јубилеј, у средишту
зидина саграђен је Миленијумски споменик у
виду куле – видиковца, с државним обележјима
– грбом и орлом раширених крила на врху, који
је био оријентисан ка Балкану. (Сл. 4) Мађарске
власти су у овом граничном подручју обележиле хиљадугодишњицу доласка у Панонску низију

Сл. 4. Миленијумска кула с тврђавом, разгледница 1906,
издавач Magyar fenynyomdai r. t. Budapest; Zemun na
starim razglednicama, Траг, Земун 1992.

и миленијум своје државности. Кула је конципирана у еклектичком духу, мешавини историјских
стилова са доминацијом романике. Тада је уређен
и мали парк око куле и унутар тврђаве који је до
1914. године био пријатно шеталиште са којег се

Сл. 5. Миленијумска кула с паркићем, разгледница,
издавач Милош Грабовачки, 1896; Zemun na starim
razglednicama, Траг, Земун 1992.
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пружа поглед на Доњи град и Велико ратно острво. (Сл. 5) Исте године, на почетку Првог светског
рата Миленијумски споменик је оштећен, а средином тридесетих година прошлог века обновљен.
Сматра се да постојећи бедеми земунске
тврђаве потичу с краја XIV и почетка XV века.
Средњовековно утврђење Земуна је сачувано у
остацима цитаделе тзв. готског типа. (Сл. 6) Четвороугаона тврђава са по једном кружном кулом

Сл. 8. Остаци Земунске тврђаве, 2103, снимио Ђ.
Чубрило

на свакој страни остала је у деловима спољних зидова и кула у висини до 2 метра. Тврђава је оријентисана према помоћним странама света, са зидовима дужине 32,60; 30,15; 32 и 30,80 м и просечним
промером кула од 10 м (Шкаламера 1967:60). Зидови су од ломљеног камена, обложени опеком у
кречном малтеру.(Сл. 7 и 8)
Рушевине тврђаве представљају најстарије
грађевинске остатке у старом језгру Земуна. Тврђава је проглашена спомеником културе 1948. године.1
Атрактивност локације на узвишици изнад старог језгра Земуна и позиција у непосредном сливу Дунава препоручују ову тврђаву као јединствен
културно-историјски споменик, јавно добро и ресурс који је неопходно обновити и презентовати.

Културни пејзаж

Сл. 6. Земунска тврђава, фотоснимак 1936, непознати
аутор, фотодокументација ЗЗСКГБ, СЈЗ Б-5

Гардош је са архитектонског, урбанистичког,
амбијенталног, историјског и туристичког становишта један од најатрактивнијих простора града
Београда. Налази се у просторној културно-историјској целини Старом језгру Земуна, која скоро
пет деценија ужива статус културног добра.2
Силуета гардошког насеља са Земунском
тврђавом истиче се својом особеном формом
као битан елеменат урбане слике Београда и
Решењем бр. 963/48 од 17.6.1948. Завода за заштиту
и научно проучавање споменика културе НРС у смислу
чланова 1,2,4,5 и 6 и Општег закона о заштити споменика културе и природних реткости, Сл. лист ФНРЈ бр. 81/II,
а по предлогу Војвођанског музеја и сагласности Савета
стручњака, документација Завода за заштиту споменика
културе града Београда, досије СК Земунска тврђава
2
Целина је проглашена културним добром, Решење
Завода за Заштиту споменика културе града Београда бр.
949/2 од 1.11.1966; културно добро од великог значаја,
Одлука о утврђивању „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79.
1

Сл. 7. Остаци Земунске тврђаве, 2103, снимио Ђорђе
Чубрило
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маркантно обележје ушћа Саве у Дунав. Њоме доминира вертикала Миленијумске куле која чини
равнотежу према силуети Београдске тврђаве са
вертикалом Победника. У панорами Града ове две
наспрамне тврђаве портално обележавају ушће
Саве у Дунав. Основну историјску и амбијенталну вредност Гардошу дају архитектонски објекти
– приземне типске грађевине и два комплекса –
Николајевска црква (1745–1752) и остаци зидина
средњовековне тврђаве са краја 14. и почетка 15.
века са миленијумским спомеником.
Посматрано шире ка истоку Гардош има обележја маркантног обронка изнад Дунава и представља пандан београдској обали. Миленијумски
споменик је саграђен на највишој тачки Гардоша,
у средишту тврђаве, у облику куле у функцији видиковца, те својом виткошћу чини доминантну
вертикалу у панорами Земуна. Изведен је у комбинацији белог камена, доминантне опеке и бакра, представља мешавину историјских стилова у
којима преовлађују романски стилски елементи.
Стамбени објекти Гардоша дају основне архитектонске и амбијенталне карактеристике физичкој
структури и изгледу насеља. Они представљају
и најстарији тип земунске приземнице руралне
провинијенције настао модификацијом сеоских
војвођанских кућа.
Хидроморфолошка структура ушћа Саве у
Дунав, једним делом уоквирена шумадијским побрђем, а другим делом препуштена панонским
равницама свакако је централно обележје целог
урбаног предела. Гардош, захваљујући своме положају, изнад двеју река, пружа величанствену
панораму сликовитог предела динамичног пејзажа београдског побрђа и смиреног пространства
панонских равница. Визуре се могу приближно
оријентисати на четири стране света, од којих свака има своју специфичност, с историјског, урбаног
и ликовног аспекта. (Сл. 9)
Преко земунске обале Дунава простире се
мирна североисточна панорама на супротну обалу
и банатску равницу. Дуж Дунава и преко сремске
равнице пружа се северозападна панорама помало
идиличне позадине града, док се југозападна панорама обликује урбаним контрастима. Поглед преко
црвених земунских кровова и црквених торњева,
води ка Новом Београду где су доминантни блокови савременог архитектонског израза. Најсликовитије призоре пружа југоисточна панорама која
почиње урбаним пејзажем XVIII–ог и XIX–ог века
на земунској страни обале, да би преко ушћа двеју
река, шеталиштима и мостовима дошла до шумадиског побрђа и утопила се у урбану слику Београда. (Сл. 10)

Сл. 9. Културни пејзаж Гардоша, 2013, снимио Ђ.
Чубрило

Све четири панораме су видљиве са Куле. Панораме се сагледавају и са већег броја природних
видиковаца, које пружа гардошки обронак својим
терасама. Са степеништа пружа се поглед на југозападну панораму Старог језгра Земуна и на
савремене новобеоградске блокове. С платоа пружају се визуре на две источне панораме – мирну

Сл. 10. Панорама Земуна, издавач Ана Степнер, разгледница, издата око 1914; Zemun na starim
razglednicama, Траг, Земун 1992.
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панонску (североисточну) и питорескну београдску (југоисточну). При силажењу с платоа, свака од тераса обронка – Висока, Стара и Гардошка
улица, потврђују ове призоре, па их постепено из
птичије перспективе преносе у једну раван.
Вођен трасама овог моделованог низа, посетилац осећа интензивно присуство неба, које се провлачи кроз саме улице и отварањем видика спаја са
далеким пејзажима. Услед померања визура при
кретању појављују се кровови пређених коридора,
који се доласком на плато Куле стапају у континуирану масу прострту по терасама обронка. Њихова
немирна површина изломљених линија спушта се
ка граду, да би крововима Његошеве улице ушла у
панораму доњег Земуна. Патинирана црвена боја
црепа, ритмичност кровова и улица, боје цигле и
калдрме, са светлим површинама фасада и витким
вертикалама куле и црквеног торња, чине Гардош
најлепшим ликовним мотивом Земуна. У срцу Гардоша налази се девастирана Земунска тврђава која
има посебан значај и велики потенцијал да афирмише урбани пејзаж Земуна у саставу Београда.
Силуета Гардоша је инспирација сликара
и фотографа који су га забележили као препознатљив мотив Београда, а самим тим дунавског и
европског пејсажа.3 Овим су уметници препознали и идентификовали се са специфичностима овог
урбаног пејсажа. (Сл. 11)

савремених уметника, најважнији искорак у домену
очувања и заштите пејзажа су јачање свести, законска регулатива и квалитетне мере урбане обнове.

Правна заштита
Правац теоријског разматрања и правне заштите споменика културе Земунске тврђаве, кретао се у
правцу посматрања не само културно-историјских
и архитектонских вредности објекта и простора,
већ и природног положаја фортификације, тј. природних реткости које је прописивао тадашњи закон.
Еволуција таквог начина размишљања и синтетисања споменика културе у простор, види се у терминологији закона примењеној у ФНРЈ, односно
у називу закона. Разумевање и неопходност овог
вредносног критеријума заштите препознат је на
примеру Земунске тврђаве 1948. године, када је
проглашена спомеником културе на основу Општег
закона о заштити споменика културе и природних
реткости, Сл. лист ФНРЈ бр. 81/II.
Овим наглашавамо интегративност наведеног закона исказану у самом називу,4 и потцртавамо свест друштвене заједнице, институција и
стручњака да се значајан споменик заштити и очува. Наиме, закон је тада примењен на комплекснији и суштаственији начин, него што је то данас
могуће према важећем законодавству5 Републике Србије, којем недостаје синергија културног
и природног добра.6 До доношења новог закона о
културним добрима, у будућем третирању културних пејзажа можемо да се ослонимо на предности међународних конвенција. Навешћемо поједине које подржавају заштиту културног пејзажа.
Низ докумената бави се интегративним односом
Nomen est omen.
Закон о културним добарима, објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 71/94. не садржи културни пејзаж
као врсту културног добра.
6
21. септембра 2007 (SEEcult.org.node/23952) – Србија
је приступила европским конвенцијама о вредности културног наслеђа за друштво, заштити археолошког наслеђа
и пределу, у оквиру централне прославе Дана европске
баштине, која је одржана у Београду. Потписивањем тих
конвенција симболично почиње реформа домаћег законодавства у области управљања културним наслеђем.
Министар културе Србије Војислав Брајовић потписао је
конвенције о наслеђу, док је министар за инфраструктуру Велимир Илић потписао Конвенцију о пределу, док је
потписник у име СЕ био генерални секретар те организације Тери Дејвис који је међу гостима централне прославе
Дана европске баштине, организоване од 20. до 23. септембра под покровитељством председника Србије Бориса
Тадића, у сарадњи СЕ и Европске комисије са Министарством културе и Градом Београдом.
4
5

Сл. 11. Панорама Гардоша, поглед са Калварије, разгледница, издавач Милан Илић, почетак XX века, поштански жиг 1914; Zemun na starim razglednicama, Траг,
Земун 1992.

Осим естетске артикулације уметничког доживљаја локалних стваралаца, који сликајући стварају трајна бележења, документују и презентују
посебност пејзажа, од цртача гравира из 17. века до
Ведуте, силуете и пејзаж Земуна сликају многи уметници, међу којима ћемо поменути најзначајније: Патар
Марковић, Марклен Мојсијенко, Јелка Нешковић Думовић, Драган Руменчић...

3
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културне и природне баштине, а за нашу тему нагласићемо и значај Конвенције о заштити светске
културне и природне баштине, Париз 1972.7 Конвенција прописује одговарајућу идентификацију,
заштиту, конзервацију и презентацију баштине.
Значајно је и разматрање које се бави делотворношћу Конвенције после двадесет година (Pressouyre
L. 1996:49) и констатује недостатке приликом презентације наслеђа и запоствљања примене одредби
и контроле коришћења, што доводи до озбољних
последица мењања карактера наслеђа због велике
туристичке експлоатације. Донет је низ конвенција
од интереса за тему пејзажа, али како не разматрамо културни пејзажа Београда интегрално, већ дефинишемо његов земунски сегмент, првенствено
као део европског културног пејзажа Дунава навешћемо релевантна документа, а задржати се на
одређеним,8 с намером да нагласимо потребу заштите и унапређења пејзажа главног града.
Свакако да је темељ правне заштите Светска
конвенција о наслеђу из 1992. године, која представља први међународни документ у коме је препознат и валоризован културни пејзаж и дате смернице да се културни пејзаж уврсти у Листу светске
културне баштине.
Европска конвеција о пејзажима9 је први
међународни уговор који третира искључиво заштиту, управљање и унапређивање европских пејсажа. Односи се на природна, градска и приградска подручја, укључујући копно, копнене воде и
мора. Обухвата природно и културно наслеђе у интегративном смислу. С обзиром да је Велико ратно
острво у средишту ушћа заштићено као природно
добро,10 на иницијативу грађана и Општине Земун,
UNESCO:Конвенција о заштити светске културне и
природне баштине, Париз 16. новембар 1972.
8
The Convention on the Conservation of European
Wildlife and Natural Habitats. Bern. September, 19. 1979.
The European outline Convention on Trans-frontier Cooperation between Territorial Communities or Authorities.
Madrid. May, 21. 1980.
The Convention for the Protection of the Architectural
Heritage of Europe. Granada. October, 3. 1985.
The European Charter of Local Self Governments. Strasbourg.
October, 15. 1985.
The Convention on Biological Diversity. Rio. June, 5. 1992.
9
Европска конвенција о пејзажима, члан 24,Фиренца
20. oктобар 2000.
10
Природно добро Велико ратно острво заштићено
2005. године, састоји се из две речне аде Великог (210,66
ha) и Малог ратног острва (0,72 ha). Острво је настало
као седиментна алувијално-акумулативна творевина услед успоравања и заустављања пешчаних наноса на ушћу
Саве у Дунав. Током периода настанка, острво је често
мењало облик, а период промена траје и данас. Појава острва је први пут забележена у XVI веку, као мањи
7

може се даље разматрати проширење заштите на
шири предео. Треба имати у виду да предео према наведеној конвенцији „доприноси формирању
локалних култура и да представља један од основних елемената европског природног и културног
наслеђа, који доприноси добробити човечанства
и јачању европског идентитета“. Дунавски пејсаж
са историјским слојевима од праисторије до данас,
са тврђавама и адама представља значајан интегративни чинилац европског идентитета.
Према Конвенцији из Фиренцe државе се обавезују у разматрању улоге коју пејсаж има у међународним политикама и програмима, не доводећи при том строже одредбе о заштити пејсажа,
управљање и планирање, члан 12. Ратно острво је
планирано као природни ресурс за резервно водоизвориште Београда, што говори о стратешком планирању и управљању11 на делу пејзажа града. Уједно
се овим штити и природни потенцијал и чува Ратно
острво као део предела. Део острва се користи као
рекреативна зона и купалиште у току летњег периода године. Грађани Земуна су заинтересовани да се
сачува природно добро и унапреди плажа Лидо.
Европска конвенција о пејзажимa управо говори о значају ангажовања заједнице у процесу
одрживог развоја и наглашава: „Уколико се људима омогући да имају активну улогу у одлучивању
о пејзажу, постоји већа вероватноћа да ће се идентификовати с областима и градовима у којима проводе своје радно и слободно време. Уколико имају
већи утицај на своје окружење, они ће моћи да ојачају свој локални и регионални идентитет и специфичности, а за то ће бити награђени постизањем
личног, друштвеног и културног задовољства, што
ће помоћи при пропагирању одрживог развоја
регије. Квалитет пејзажа има значајан утицај на
успех економских и друштвених иницијатива, јавних и приватних....“12
Конвенција из Фиренце садржи опште мере
заштите, управљање и планирање пејзажима, које
би биле од несумњиве користи за заштиту пејзажа
Београда у чијем саставу је Земун. Осим законског верификовања пејзажа и интегрисања истих у
програме регионалног планирања, потписнице се
обавезују да ће обезбедити укључивање шире јавности, локалне и регионалне власти. Предвиђено
пешчани спруд, који је касније раздељен каналом у правцу
тока Дунава о чему сведоче ликовни извори – гравире. У
периоду између два светска рата острво је било у поседу
Општине Земун. Данас је предато на управљање ЈКП-у
Зеленило Београд.
11
Генерални урбанистички план Београда, Скупштина
града Београда је усвојила 27. септембра 2003.
12
Европска конвенција о пејзажима, члан 24,Фиренца
20. oктобар 2000, (ЕТS No. 176)
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је указивање грађанима, приватним организацијама и јавним властима на вредност пејзажа, њихову улогу и промене које се дешавају. Овај сегмент
је неопходан, пошто одређена места одлучивања
у земљама у транзицији не схватају значај, непоновљивост и аутентичност пејсажа, што може довест до његове девастације.
Такође је предвиђено подстицање обуке намењене стручњацима за процену пејзажа. Обухваћени су и мултидисциплинарни програми обуке
за вођење пејзажне политике, заштиту, управљање
и планирање за стручњаке јавног и приватног сектора и заинтересована удружења. Што се тиче утицаја грађана, Земунци артикулишу своје активности и учешће у обнови града, иницијативама Клуба матичне културе, пуних двадесет година, што
је свакако добродошло, али недовољно утицајно и
делотворно у локалној управи.13
Конвенцијом су обухваћени школски и универзитетски курсеви који се баве вредновањем пејзажа и њиховом заштитом, управљањем и планирањем. Неопходно је прихватање помоћи свих заинтересованих страна у циљу унапређивања и стицања сазнања о пејсажима и стварања услова да се
поступци идентификације и процењивања спроводе уз размену искустава и методологије међу државама потписницама, на европском нивоу.
Са становишта заштите животне средине и
пропагирања одрживог развоја и у вези сарадње
на заједничким програмима везаним за пејзаже,
члан 9, битан је и документ – Водећи принципи за
одрживи просторни развој европског континента
који пропагира флексибилност. Наиме, државама
је дозвољено да прецизирају територију и границе
на којима ће се конвенција примењивати.
Такође, Европска конвенција о заштити археолошког наслеђа14 наглашава да потреба за заштитом археолошког наслеђа треба да се одрази у урбанистичком и просторном планирању, као и у политикама културног развоја. Интегралну заштиту
Постоје спорна питања око неадекватне изградње и
мењања изгледа обалоутврде пројектоване према нацрту
инж. Драгутина Капуса, 1889. године, која је заштићена
као културно-историјска вреднодност споменичког карактера, ауторско остварење градског инжењера, по мери
човека, која и данас делом девастирана великим волуменом од Масариковог трга до Старе капетаније, а потом део
до улива Његошеве улице. Овом изградњом стогодишњи
ресторан Венеција изгубио је карактер који остаје само у
имену и што је битније, тј. горе, измењена је граница културног добра од великог значаја. Део од Масариковог трга
до Улице Стевана Марковића још увек чини аутентичну
заштићену границу Старог језгра Земуна.
14
The European Convention on the Protection of the
Archaeological Heritage (revised). Valetta. January, 16. 1992.
13
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археолошког наслеђа прецизира члан 5 којим се
прописују редовне консултације између археолога,
урбаниста и стручњака за просторно планирање.
Дубина археолошких слојева простора око Земунске тврђаве је потенцијал за културни развој Градске општине Земун у саставу Београда и региона.
На крају ћемо рећи да служби заштите културних добара у Републици Србији недостаје адекватна правна регулатива којом би се прогласили и
заштитили културни пејсажи. Најдаље се отишло
у вредновању простора пејзажа тврђавских комплекса и археолошких налазишта. Заштитари су
конзерваторско-рестаураторским методама и поступцима унапредили свој рад и афирмисали идентитет региона, највише на пројектима везаним за
тврђаве дунавског слива. Осим Петроварадинске,
Београдске, Смедеревске, Голубачке, тврђаве Рам,
на току Дунава налази се и Земунска тврђава на
Гардошу која се одликује посебностима, а управо
је ове године увршћена у програм обнове тврђава
Дунава. У Заводу за заштиту споменика културе
Београда у току је рад на пројекту рестаурације
и реконструкције овог значајног фортификационог објекта. Пројекат ће допринети презентацији
тврђаве у склопу Старог језгра Земуна и културног пејсажа Београда.

Закључак
Можемо закључити да Гардош са Земунском
тврђавом на лесном засеку представља у топографском смислу јасно омеђени сегмент пејзажа
настао захваљујући дејству различитих комбинација, утицаја људских и природних фактора, који
представљају илустрацију, документују, сведоче о
развоју људске заједнице, друштва, његовог установљавања, карактера, развитка, трајања у времену и простору. Такође, пандан у просторном и
историјском смислу Београдскa тврђава поседује
своје особености. Обе тврђаве су са становишта
културно-историјских вредности, захваљујући сачуваним материјалним остацима који сведоче о
намени и коришћењу земљишта у прошлости, као
попришта историјских дешавања део културног
пејзажа престоничког Београда, а самим тим и дунавског пејзажа и слива. У интегративном контексту реч је о европском пејзажу који твори идентитет континента.
Када говоримо о особеностима пејзажа ушћа
Саве у Дунав са средишње наталоженим Великим
ратним острвом, уоквиреним пропилејима Земунске и Београдске тврђаве, намеће се и Лајбницово
тумачење простора који сматра: „Држим да је простор нешто релативно, попут времена; сматрам да

је он поредак разних са-постојања, као што је време поредак разних узастопности. Јер простор означава, као могућност, поредак ствари које постоје
истовремено, за које се сматра да постоје заједно
(Еlles existent ensemble), без залажења у начин
постојања. Када су ствари сагледане заједно, опажа се тај поредак међу њима.“ (Leibnic 1890:363).
Слободно преносећи аналогијом поимање простора значајног филозофа на простор пејзажа наглашавамо повезаност и заједништво два споменика
културе – Београдске и Земунске тврђаве. Запажамо постојање заједно. Наиме, у питању су модуси
бивствовања својствени просторним односима,

представи склопљеној у временским околностима, историјског контекста, настајања и трајања
Београда које данас називамо урбаним, културним
пејзажем.
С обзиром да је Београд престоница на једном
од најмаркантнијих положаја у Европи у геостратешком смислу, историјска копча Истока и Запада,
која је детерминисала континуитет насеља, историјски след, походе, грађења и разарања, а стога и
недостатак старог грађевинског фонда, намеће се
потреба заштите културног пејзажа града, као нераскидивог дела идентитета, не само регионалног,
већ и европског значаја.
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Zemun Fortress on Gardoš - Part of
Cultural Landscape of Belgrade
Aleksandra M. Dabižić
Key words: Zemun fortress, Millennium Monument, old core of Zemun, Gardoš, urban landscape of Belgrade,
cultural landscape of Belgrade

On Gardoš, the dominant loess plateau above the Lower Town and the Danube, there are the remains of the
fort, which bear witness to the past of the settlement and the strategic position of Zemun. Transparency of the
terrain from the height, soil fertility and protection from flooding enabled human communities to settle and to
last seven millennia on this location. The existing walls of Zemun fortress date from the late fourteenth and early
fifteenth century. The medieval fortress of Zemun is preserved in the remnants of the citadel of so-called Gothic
type. The ruins of the fortress are the oldest building remnants in the old core of Zemun and therefore they were
declared a cultural monument in 1948.
The attractiveness of the site on a hill above the old core of Zemun and its position in the vicinity of the
Danube basin recommend this fortress as a unique cultural and historical monument, a public good and a resource that is necessary to be restored and presented. Gardoš is, from the architectural, urban, scenic, historical
and primarily touristic point of view, one of the most attractive areas of the city of Belgrade. It is situated in a
spatial cultural and historical entity of the old part of Zemun. The silhouette of Gardoš settlement with the Zemun fortress stands out with its distinctive form as an essential element of urban image of Belgrade. It is dominated by the vertical of the Millennium Tower, which seems to balance the silhouette of Belgrade fortress with
the vertical of the Winner. In the panorama of the city, these two opposite fortresses represent the portal mark
of the confluence. Hydro-morphogical structure of the Sava and Danube confluence, on one side framed by
Šumadija hills, and on the other side relinquished to the Pannonian plains, is certainly the central feature of the
entire urban landscape. Gardoš, thanks to its position above the two rivers, offers a magnificent panorama of the
picturesque area with dynamic landscape of Belgrade hills and calm stretch of the Pannonian plains.
Gardoš with the Zemun fortress on a loess notch represents, in topographical terms, a clearly defined segment of the landscape that was created due to the effects of different combinations, the impact of human and
natural factors that document and testify to the development of the human community, society and its establishment, character, development, existence in space and time . Also, a counterpart in the physical and historical
point, the Belgrade Fortress has its own peculiarities. Both fortresses, from the standpoint of cultural and historical values and owing to the preserved material remains that testify to the purpose and use of land in the past,
are the scene of historic events and part of the cultural landscape of the capital of Belgrade, and thus, also the
part of the Danube basin and landscape. In the integrative context, it is the European landscape that forms the
identity of the continent. We emphasize the connection and coherence of the two cultural monuments - Belgrade
and Zemun fortress. Specifically, these are the modes of existence distinctive to spatial relationships, the concept
reached in period circumstances, historical context, origin and continuation of Belgrade that nowadays we call
the urban cultural landscape. Given that Belgrade is a metropolis in one of the most distinguished position in
the world, the need is imposed to protect the cultural landscape of the city as the integral part of the identity, not
only of regional, but also of European importance.
At the heart of Gardoš, there is the devastated Zemun fortress, which has a special significance and a great
potential to promote cultural landscape of Zemun as an integral part of Belgrade.

106 Грађа XXVIII

List of figures:
Fig. 1. Zemun in 1608, photocopy of a miniature of Prandstatter manuscript, Zemun Home Museum, I 57; dossier Old Core of
Zemun, documentation ZZSKGB, PC 3
Fig. 2. Zemun in 1719, engravings of grenadier engineer Laitant, Belgrade City Museum, I1 / 475; dossier Old Core of Zemun,
documentation ZZSKGB, PC 3; MGB, Belgrade in old engravings, Belgrade, 1950, v. XIX
Fig. 3. View to Zemun and Belgrade from Gardoš in 1789, photo shot of chromolithograph of engineer captain S.Mancini “Prospect der Stadt und Festung Belgrad von Semlin aus anzusehen” Museum of the City of Belgrade, I1 / 242; dossier
Old Core of Zemun, documentation ZZSKGB, PC 3; Belgrade in old engravings, Belgrade, 1950, v. XIX
Fig. 4. Millennium Tower with the fortress, postcard, 1906, publisher Magyar fenynyomdai r. t. Budapest; Zemun on old postcards, Trag, Zemun, 1992.
Fig. 5. Millennium Tower with a small park, postcards, publisher Miloš Grabovački, 1896; Zemun on old postcards, Trag, Zemun, 1992.
Fig. 6. Zemun fortress, photo shot in 1936, unknown author, photographic documentation ZZSKGB, SJZ B-5
Fig. 7. The remnants of the fortress of Zemun, 2013, recorded by Đorđe Čubrilo
Fig. 8. The remnants of the fortress of Zemun, 2013, recorded by Đ. Čubrilo
Fig. 9. Cultural landscape of Gardoš, 2013, recorded by Đ. Čubrilo
Fig. 10. Zemun panorama, publisher Ana Stepner, postcards, issued around 1914; Zemun on old postcards, Trag, Zemun in
1992.
Fig. 11. Gardoš panorama, view from Calvary, postcards, published by Milan Ilić, the beginning of the twentieth century, postmarked in 1914; Zemun on old postcards, Trag, Zemun in 1992.

Грађа XXVIII 107

Прилог биографији Јаноша Пањија, грађевинског
мајстора из Великог Бечкерека
Бојан Којичић
Кључне речи: Јанош Пањи, сецесија, грађевински мајстор, пројектант, парна циглана, Велики
Бечкерек

Градитељскa дeлaтнoст Јaнoшa Пањија (János
Pányi) до сада није билa предмет студиозног истраживања и свеобухватног валоризовања oд
стрaнe стручнe jaвнoсти. Већи део његовог рада је
дoнeдaвнo био непознат, а самим тим и значај за
развој архитектуре града у прве четири деценије
XX века, периоду у коме је активно деловао.
На десетине oбjeкaтa у Великом Бечкереку
подигнуто је квалитетним циглама из Пaњијeвe
циглане, а многи грађевински планови стамбених кућа потписани су његовим именом. Дo сaдa
je идeнтификoвaнo прeкo двадесет грaђeвинa извeдeних пo њeгoвим плaнoвимa, oд кojих нeкe и
данас постојe у нeизмeњeнoм oблику – три имају
својство споменика културе, а неколико њих је под
претходном заштитом. Пaњијeвa oствaрeњa дeo су
врeднoг нaслeђe грaдa Зрeњaнинa, a пojeдинa дeлa
превазилазе локалне оквире и представљају значајне примере сецесијеске архитектонске заоставштине Војводине.
Иaкo ниje биo шкoлoвaн aрхитeктa, вeћ сaмo
грaђeвински мajстoр (пo тaдaшњим грaђeвинским
зaкoнимa Aустрoугaрскe мoнaрхиje, грaђeвински
мajстoри – зидари су мoгли прojeктoвaти и пoтписивaти грaђeвинскe плaнoвe oбjeкaтa oдрeђeнe
спрaтнoсти искључивo привaтних нaручилaцa),
њeгoвa дeлa пoкaзуjу нeoспoрaн тaлeнaт и тeхничкo знaњe кoje je стeкao нa мajстoрскoм шкoлoвaњу
у Будимпeшти. Прojeктoвao je у стилу сeцeсиje
и врлo брзo je фoрмирao стил пo кoмe ћe бити
прeпoзнaтљив. При дeкoрисaњу фaсaдa, чeстo
je кoристиo спeцифичнe дeкoрaтивнe мoтивe из
рeпeртoaрa мaђaрскe, a пoнeкaд и бeчкe вaриjaнтe
сeцeсиje; a oнo штo гa je издвajaлo oд других прojeктaнaтa тoг врeмeнa у Вeликoм Бeчкeрeку, jeстe
упoтрeбa стилизoвaнoг симбoлa пупoљкa цвeтa нa
фaсaдaмa кућa, кojи je пoстao прeпoзнaтљив мoтив
њeгoвe aрхитeктурe, oднoснo свojeврстaн aутoрски пoтпис нa фaсaди. (Укoликo нe пoстoje пoуздaни дoкaзи o aутoрству Пaњијa, oвaj дeтaљ нaс увeк
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упућуje нa њeгa). Aрхитeктoнскa oствaрeњa Jaнoшa
Пaњијa прeдстaвљajу oригинaлнa aутoрскa дeлa
aутeнтичнoг ликoвнoг изрaзa.
Рођен у прeдгрaђу, сирoмaшнoг пoрeклa, Пањи
ниje биo у финaнсиjскoj мoгућнoсти дa зaврши
жeљeни фaкултeт, али је мaрљивим рaдoм (и дoбрoм
жeнидбoм) пoстao успeшaн грaђeвински прeдузимaч, a кaсниje и влaсник пaрнe циглaнe, ствoривши пoзaмaшнo бoгaтствo, oд чeгa je сeби мoгao дa
пoдигнe нeкoликo рaскoшних кућa и jeдну пaлaту у
цeнтру грaдa, кoja и дaнaс нoси имe пo њeму.
О Јаношу Пањију мало је тога остало записано, а породична архива није лако доступна, јер потомци породице живе у Немачкој. О овом, за наш
град, значајном човеку, имали бисмо само скромна
и ограничена сазнања, да није било добре сарадње
са унуком Ержебет Сабо, која је несебично пренела своја сећања и део породичне историје уступила
јавности. Оно што смо сазнали из разговора и породичних фотографија, осветлило је његов живот и
помогло да се његов лик и дело извуку из заборава.
Иако га унука Ержебет, уствари, није ни упознала, јер је умро када је имала свега годину дана, о
њему су остале да сведоче породичне фотографије,
живописна сећања њене мајке и фирма коју је са
својим супругом успешно водила након очеве смрти, нешто сачуваних писама, планова и прорачуна.
Након вишемесечног истраживања, којe је, између осталог, захтевало скоро свакодневни боравак
у Историјском архиву Зрењанина и након прегледа већег дела архивске грађе која обухвата период
његовог деловања,1 добијена је заокружена слика о
градитељском опусу Јаноша Пањија. Прикупљено
је и скенирано преко тридесет планова из Архива
1
Архив града Зрењанина, Фонд 1 – Инвeнтaр збиркe кaрaтa и плaнoвa 1752–1992, Х. Рeгулaциja грaдa сa
плaнoвимa згрaдa 1851–1961. Фoнд 3 – Вeлики Бeчкeрeк,
грaд сa урeђeним сeнaтoм 1769–1918. Фoнд 97 – Грaдскo
пoглaвaрствo Пeтрoвгрaд 1919–1945. и Фoнд 45 – Збиркa
фoтoгрaфиja 1890–2003.

који имају његов потпис, а који садрже и пропратну
писану документацију – молбе и дозволе за градњу,
извештајe комисија и сагласности надлежних органа, преписке и споровe, ако их је било итд. Веродостојност усмених извора потврдили су подаци у
црквеним књигама рођених, венчаних и умрлих.
Због значаја овог аутора за локалну средину, али и због губитка већег дела његовог стваралаштва – што срушених, што деградираних грађевина, родила се идеја да се у скоријој будућности,
на годишњицу његовог рођења, односно смрти,
2018. године, организује изложба и изради пропратни каталог у коме би били приказани сви сачувани планови.
Циљ овог рада је да се истакне и валоризује
допринос који је Пањи имао у развоју архитектуре
града Великог Бечкерека, данашњег Зрењанина, а
који уопште није занемарив. У раду ће бити представљени његови најзначајнији изведени пројекти.
***

Сл. 1. Јaнoш Пањи (János Pányi) (у средини), портрет

Јанош Пањи (Сл. 1) рођен је у Великом Бечкереку 1878. године у сиромашној мађарској католичкој породици, као последње рођено од шеснаесторо деце. Но, велика смртност код деце, која је
била је учестала појава у то време, поготово код
сиромашног слоја, није заобишла ни породицу
Пањи, у којој је свега њих четворо доживело зрело животно доба – две сестре, брат Јожеф и Јанош.
Детињство је провео у скромној земљаној кући у
Синђелићевoj улици (Dogonics utcza 1257), која се
налазила на тадашњој периферији града.2 Отац Јанош је био надничар (operatius).3
2
На плану града Великог Бечкерека из 1894. године,
поред уцртаних габарита објеката и бројева парцела, уписани су и бројеви кућа. Број 1257 је стара нумерација кућа.
3
Подаци су преузети из књиге рођених из римокатоличке парохије у Великом Бечкереку, која се данас чува у
Архиву града Зрењанина: мкр бр.7 1875–1880.

Своју личност формирао је у малом граду
(Велики Бечкерек постаје варош са уређеним Сенатом 1872. године) на периферији Аустроугарске
монархије, који је, на уласку у нови век, убрзано
мењао своје урбанистичко и архитектонско обличје. У кратком периоду од свега двадесетак година, у време привредног и културног успона, подигнуте су многе значајније јавне палате и приватне куће, у тада актуелним европским стиловима, а
град је, од провинције полусеоског изгледа, добио
карактеристике средњеевропског града. Овакав
градитељски и културни полет, сигурно је утицао
на опредељење младог Пањија и пробудио у њему
жељу да и он сам буде део тог креативног импулса. Још веома млад, отиснуо се на школовање у Будимпешту, где је имао прилику да похађа средњу
грађевинску школу, изучи зидарски занат и стекне
знање које му је било неопходно за остварење његовог крајњег циља – звање архитекте. Међутим,
његова амбициозност није у потпуности задовољена. Није наставио школовање, иако је несумњиво
имао талента и потенцијала, јер није имао довољно новца за упис на архитектонски факултет. У
недостатку биографских података о периоду када
је боравио у престоници, остаћемо ускраћени за
одговоре у вези са његовим школовањем и професионалним обликовањем. Да ли је након повратка шегртовао код локалног грађевинара у родном
граду или је то искуство донео са собом и одмах
кренуо у самостални рад, остаће непознаница. У
сваком случају, почетак његовог зидарског заната
морао је бити везан за неког искусног зидара или
чак архитекту.4
Већ са двадесет и осам година живота, односно
од средине прве деценије XX века, појављује се као
пројектант и самостални извођач грађевинских радова у Великом Бечкереку.5 Први већи ангажман добио је 1909. године, када се у главној градској улици градила прва савремена робна кућа намештаја
Да није имао таквих амбиција, као и посвећеност архитектури до последњег дана (умро је на радном месту у
својој циглани), не би отишао у Будимпешту на школовање,
него би завршио мајсторске школе у неком ближем граду.
5
Планове породичних кућа, који су потписани његовим именом, пратимо од средине прве деценије XX века.
Најстарији до сада пронађен план у Архиву са његовим
потписом датира из 1906. године [ИАЗ M 1769–1918:
201/1906]. У питању су две скоро идентичне куће панонског типа у Тамишкој улици. Инвеститор је његов рођени
брат Јожеф. Следећи пројекат је доградња левог крила већ
постојеће куће за Алојза Тунера, каменоресца из чувене
каменорезачке породице [ИАЗ M 1769–1918: 182/1908].
Ова кућа, у Немањиној улици бр. 9, врло је сведене декорације, јер прати декорацију већ постојеће куће. Још увек
се ништа не уочава од Пањијевог стила.
4
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„Бенце и син“ (Којичић 2010: 119–123).6 Пројектант
је био архитекта Детки Иштван (Detky Istvan), а
извођач грађевинских радова Јанош Пањи. [ИАЗ,
М 1769–1918:438/1909] (Сл. 2) Из овог документа
закључујемо да је, већ са тридесет година, морао
поседовати велико извођачко искуство и признато
име, што му је била референца за добијање овако
значајаног посла за важног инвеститора – имућног
власника фабрике намештаја Антона Бенцеа.

Сл. 2. Робна кућа намештаја „Бенце и син“

Намеће се логично питање: како је могуће да
је, за тако кратко време, стекао позамашан капитал, ако из поузданих извора знамо да је био сиромашан? Наиме, оженио се Ержебет Гион, богатом
Немицом из Равног Тополовца (Katharinfeld).7 Мираз је, затим, паметно уложио у развијање предузетничког, односно грађевинско-извођачког посла.
Бенцеова робна кућа је прва модерна зграда левог
фронта улице и представља сведочанство тенденције претварања центра Зрењанина од стамбеног и стамбено-пословног у изразито трговачко-пословни центар. Ово је
прва зграда јединственог трговачког садржаја, прва савремена робна кућа. Робна кућа „Бенце и син“ је утврђена за
споменик културе и део је Просторне културно-историјске
целине старог језгра Зрењанина од великог значаја за Републику Србију.
7
Село Равни Тополовац (немачи назив – Katharinfeld)
је пре ослобођења било насељено, углавном, немачким
становништвом. Било је богато, о чему сведоче сачуване куће раскошних фасада и уличне капије из тог периода. Једна од тих кућа, која и данас постоји, али веома
запуштена, је кућа фамилије Гион, у улици Миленка Симића бр. 30 (стара нумерација 102). Судећи по декоративној пластици уличне фасаде, која је карактеристична за
Пањијев рукопис, са великом поузданошћу можемо претпоставити да је његово ауторско дело. На премеру села из
1940–44. године, педантно су исписана имена и презимена
власника парцела и број кућа. Једна од њих, чија се позиција у плану поклапа са данашњом кућом, била је у власништву Матиас Гиона, оца Ержебет Пањи.
6
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Млад, перспективан и амбициозан, привлачног изгледа, Јанош је ушао у високо бечкеречко друштво.
Уследиле су препоруке, наруџбине и признања, а
потом и реализације конкретних послова!
Године које следе ће за Јаноша Пањија представљати најкреативнији период стваралаштва.
Године 1910. постао је власник простране угаоне
парцеле у јужном делу центра града, на којој је, у
кратком периоду, пројектовао и изградио себи чак
три куће. Прву кућу, коју је, претпостављамо, наменио за издавање, подигао је у пролеће 1911. године и поставио на регулацију улице царице Милице
(Bakics utcza). Кућа је била једноставно конципирана, имала је основу у облику латиничног слова L са
две собе према улици и економским просторијама
према дворишту. Имала је четири улична прозора и плитку малтерску пластику у стилу сецесије.8
У току исте године, (можда истовремено) подигао
је још једну кућу, зa сeбe и свojу супругу, али овог
пута много репрезентативнијег изгледа и оријентисао је ка Улици војводе Петра Бојовића (Vörösmarty
utcza 2925) [ИАЗ M 1769–1918:400/1911]. Кућа има
разуђену правоугаону основу са мањим дворишним крилом. Улична фасада је симeтричнo кoмпoнoвaнa и има двa бoчнa ризaлитa кoja су дoдaтнo истaкнутa пирaмидaлним крoвoм, a срeдишњe
пoљe, испред кога сe нaлaзи дeкoрaтивнa oгрaдa oд
кoвaнoг гвoжђa са елементима сецесијске стилизације, увучeнo je сa рeгулaциoнe линиje улицe. На
овој кући, али и осталим реализованим пројектима
у том периоду, јавља се симбиоза старијих стилских елемената са елементима сецесије. Поред декоративне пластике на фасади, на којој прeoвлaђуjу
гeoмeтризoвaнe сeцeсиjскe линиje и двe жeнскe
глaвe изнaд прoзoрских oтвoрa ризaлитa, сaчувaн je
и oригинaлaн крoвни пoкривaч сa eтeрнит плoчaмa.
Зaдржaнa je трaдициoнaлнa oргaнизaциja унутрaшњeг прoстoрa; четири сoбe су oкрeнутe кa улици, a кухиња, остава и тоалет ка дворишту (Сл. 3).
Кроз средину куће протеже се ходник који повезује
улицу са пространим двориштем.9
У години када му се родила ћеркa Розалија
Ержебет (1913), изградио је и трећу кућу, коју је
поставио на сам угао парцеле, на место старе куће
О њеном оригиналном изгледу сведочи план куће
који се чува у градском Архиву [ИАЗ M 1769–1918:
430/1911]. Порушена је тридесетих година XX века и на
њеном месту је подигнута нова кућа.
9
Немамо поузданих података где се у том периоду налазио његов пројектантски биро. По распореду унутрашњег
простора, можемо претпоставити да се налазио у левом
делу куће, који је од десног одвојен ходником. Године 1914.
кућу је доградио у дворишном делу, додавши још три собе.
Кућа је била у власништву Пањијевих до 1918. године, када
је продата. Данас ужива статус претходне заштите.
8

кућa je oбликoвaнa у стилу сeцeсиje, пoд утицajeм мaђaрскe фoлклoрнe умeтнoсти, кojи сe мaнифeстуje у флoрaлним oрнaмeнтимa, рeзбaрeним
oпшaвимa стрeхe и кeрaмичким слeмeњaцимa
сa „кљунoвимa“. Угao кућe je, сa три стрaнe, нaглaшeн висoким зaбaтним зидoвимa. Фaсaдну
дeкoрaциjу чини aркaдни низ кojи садржи oкруглe
„туфнe“ oд кeрaмикe, пoстaвљeнe у oсoвини пoлукругa aркaдицa. Нa зaсeчeнoм углу изнaд прoзoрa
je низ oрнaмeнaтa, oсликaних или рaђeних у тeхници „згрaфитo“, у виду пупољка цвета. (Мајсторовић 2014: 134–138). Четири луксузне просторије
оријентисане су на две улице, а у објекат се улази
са дворишне стране. Једна просторија, одвојена
посебним улазом, била је у функцији пројектантског бироа. Вила је имала и луксузно купатило са
кадом у самом средишту куће и посебан тоалет.
Пословна сарадња два брата

Сл. 3. Фасада Пањиjеве куће и план фасаде

[ИАЗ M 1769–1918:1704/1914] (Сл. 4). На овој
рaскoшној градској породичној вили динaмичнe
структурe може се сагледати његово пројектантско умеће – то је најинтересантнији објекат из це-

Исте године, када је пројектовао сопствену
кућу у Улици Петра Бојовића (1911.), у Гундулићевој улици (Toldy Ferency utca) пројектовао је кућу
за свог брата Јозефа, на којој је применио веома
сличан декоративни образац фасадне пластике, али
скромнијег садржаја. За свог брата је пројектовао
још неколико кућа у различитим крајевима града,
које су, уствари, биле намењене за препродају. Наиме, постојао је одређени пословни аранжман између
њих двојице: у том периоду уносан посао био је куповина и рушење старих кућа, потом изградња нових на њиховом месту, а затим препродаја истих.11
Пословна сарадња два зидара

Сл. 4. Вила Пањи – изглед пре пола века

локупног Пањијевог опуса, на ком се уочава вeћ
фoрмирaн прeпoзнaтљив стил.10 То је призeмнa,
угaoнa кућa висoкoг пaртeрa, сa oснoвoм у oблику латиничног слoвa V, са засеченим углом. Нaглaшeнa je рaзигрaнa крoвнa мaсa кoja свojим,
скoрo вeртикaлним крoвним рaвнимa, aсoцирa
нa jaпaнскe пaгoдe. (Поповић 1985:18) Meђутим,
10
Званично, кућа носи назив по професору хемије др
Војсилаву Борјановићу, председнику подружнице Српског
хемијског друштва Војводина, који је ту живео шездесетих година XX века. Из тог разлога, кућа је проглашена за
споменик културе 1971. године (Решење број 01–104/1–72,
од 3.02.1972, Нови Сад)

У том периоду (од 1912.) сарађивао је са још
једним грађевинским мајстором – Јаношем Мершбахером, са којим је основао грађевинску фирму „Pany & Mercshbacker epizomesterek“ („Пањи и
Мершбахер – грађевински мајстори“) која је функционисала до њиховог разлаза 1927. године (Станојловић 1938:296). До сада имамо увид у преко
тридесет планова које је потписао Пањи, а неке од
њих је пројектовао заједно са Мершбахером. Једна
кућа вредна пажње, која је настала у време њиховог удруживања, налази се у Улици Николе Пашића
бр.16 (Tamasováczi ut.), пројектована за богатог Бечкеречанина Миту Алексића, јула месеца 1912. године [ИАЗ M 1769–1918:908/1912]. Oву прoстрaну
грaђaнску кућу ширoкoг уличнoг фрoнтa, карактеришу oтвoри суженог горњег дела и тaлaсaста
линиjа извeдeна у мaлтeру, кoja сe прoстирe изнад
У Архиву је пронађено још шест планова кућа, за чију
изградњу тражи дозволу – инвеститор Јожеф Пањи. [ИАЗ M
1769–1918: 210/1906, 96/1910, 623/1810, 326/1910 и 310/1912].
11
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Сл. 5. Кућа Мите Алексића

отвора цeлoм дужинoм грaђeвинe (Сл. 5). У питању
је кућа за рентирање, са два улична стана и четири
стана у двoришним крилима.

је изграђен на плавном терену, на месту где је у
прошлости протицао меандар Бегеја, који је током XIX века постепено затрпаван, те је већ крајем
истог века био ширине дренажног канала. Поставља се питање зашто је баш на таквом терену
изграђен, јер је то изискивало посебан опрез приликом градње. Због тога су темељи ове грађевине
на том делу били дубоки око четири метра, што
се јасно види на пресеку објекта. Испод подрума
је пролазила кишна канализација. Кафана угоститеља Иштвана Гала је приземна угаона грађевина,
разуђене основе са два дворишна крила, која прати
трапезаст облик парцеле. По архитектури се одмах
уочава да је у питању објекат угоститељске намене
– има дугачак улични фронт са уједначеним низом
широких отвора, чији угао је назначен пирамидал-

Сл. 6. План кафане Гал Иштван

Велики Бечкерек се почетком XX века, захваљујући интензивној индустријској производњи,
брзим темпом развијао и постајао све значајнији
привредни, просветни и културни центар Баната.
Предуслов за овако динамичан економском успон,
била је изградња саобраћајне инфраструктуре а
посебно жељезнице. Промет робе и људи, покренуо је развој и услужне делатности, те су почели
да се граде хотели и угоститељски објеката широм града. Једна таква градска кафана са „рестаурацијом“ и собама за преноћиште, изведена је
по плановима фирме „Пањи и Мершбахер“ 1912.
године [ИАЗ М 1851–1961: Х 220]. Кафана је подигнута у ширем рејону центра, у западном делу,
поред важног пута који повезује центар града са
Новим Садом. (Сл. 6) Локација на којој је објекат
изграђен имала је једну специфичност, која је сигурно представљала изазов за пројектанта. Објекат
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ним кровом. Фасада је једноставно декорисана:
према главном друму, односно Улици бригадира
Ристића (Aradaci utca) налазе се пространи отвори
који указују да се у том делу објекта налазио ресторан, док су собе биле смештене у задњем, дворишном делу куће. На фасади се појављује таласаста линија са „туфнама“ идентична оној на кући
Мите Алексића.12 Угоститељ Гал Иштван је 1917.
године кафану преуредио у биоскоп и назвао је
„Орион“ [ИАЗ ГПП 1919–1945:5890/1932]. (Сл. 7)
У то време, није постојао наменски грађен објекат за
приказивање покретних слика, већ су угоститељи претварали своје кафане у биоскопе. Године 1935., Јохан Кифер
преузима биоскоп и мења му име у „Авала“ [ИАЗ ГПП
1919–1945:8955/1935]. (Станојловић 1938:174), Биоскоп
је радио до 1985. године, када је порушен због пробијања
градске магистрале. Иако је зграда срушена пре тридесет
година, и даље се овај део града у народу зове „код Авале“.
12

Сл. 7. Биоскоп ‘Авала’ – рушење 1985. године

Пред сам почетак рата, маја 1914. године,
у Улици војводе Петра Бојовића, тачније преко
пута Пањијеве виле, Мершнахер је подигао себи
породичну кућу. Овог пута, на плану, поред званичног печата фирме, стоји потпис Мершбахера
као пројектанта [ИАЗ М 1851–1961:10748/1914].13
Кућa je висoкa призeмницa, oснoвe у облику латиничног слова L, пoстaвљeнa нa рeгулaциoну
линиjу улицe. Оно што овој кући даје посебност
је централни, благо истурен ризалит са висoким
зaбaтoм који aсoцирa нa бaрoкну киблу, aли имa
сeцeсиjску извиjeнoст. У срeдини зaбaтa je вeћи
тaвaнски oтвoр у oблику чeтвoрoлиснoг цвeтa.
Кућа има висoк стрм крoв који је пoкривeн бибeр
црeпoм. На уличној фасади се налазе четири правоугаона, симетрично распоређена прозора, које
уоквирује маштовита криволинијна орнаментика изведена у плитком малтеру. Чини се као да је
за ову специфичну разиграност и пластичност
фасаде инспирацију нашао у делима познатог

Сл. 8. Кућа Мерсхбахера – изглед пре
пола века
13
Од 1945. године до своје смрти 1968, у кући је живео
и радио песник, драмски писац, преводилац и позоришни
критичар Тодор Манојловић. Из тог разлога, кућа је проглашена за споменик културе 1971. година (Решење број
01–104/1–72, од 3.02.1972, Нови Сад).

Сл. 9. Кућа Мерсхбахера – данас

мађарског архитекте Беле Лајте.14 Нажалост,
фaсaдa ове куће je врeмeнoм изгубилa свoj oригинaлни изглед.15 (Сл. 8), (Сл. 9)
Изгледа да је за фирму „Пањи и Мершбахер“
време ратних дешавања било погодно за пословање. Важан тренутак у Пањијевој пословној каријери била је куповина циглане 1917. године и
њена модернизација (Станојловић 1938: 296). Овај
пословни подухват је био значајан, јер је фирми „Пањи и Мершбахер“ омогућио јефтинију изградњу, а самим тим и увећања прихода, односно
већу конкурентност на тржишту. Пањи је на тај начин затворио пословни круг: имао је сопствену производњу цигала и црепа, средства за превоз грађевинског материјала, пројектантску и извођачку фирму, а остали грађевински материјал је могао компензовати са другим предузећима. Циглана „Пањи
и друг“ се налазила на крају града, у новоформираној индустријској зони, на путу према Београду. 16
Аутора зграде ватрогасне касарне из 1904. године и
кројачеве куће у Сенти.
15
Током 2010. године нови власник куће је адаптирао
простор за своје потребе. Кров је обновљен, постављена је нова грађа и нов бибер цреп. Фасада је делимично
урађена по Условима Завода. На основу сачуване фотографије из шездесетих година XX века, могуће је враћање
фасаде у изворно стање.
16
Парну циглану „Пањи и друг“, на адреси Ечански друм
бр. 7, основао је Валпек 1900. године. У прво време, радила
је са обичним пећима, 1904. подиже се кружна пећ, а 1905.
је инсталирана преса за „штангфалц“ цреп, преса за машинску циглу и локомобил са 48 kc. У пероду од 1917. до 1927,
када су власници били Јанош Пањи и Јанош Мершбахер,
предузеће је израђивало око милион и по цигала и црепа годишње. Године 1927, Пањи је преузео власништво над цигланом и водио је заједно са својом супригом до своје смрти 1938. После национализације индустријских предузећа,
циглана „Пањи и друг“ је обједињена са цигланом Вељка
Гојкова, и од тада наставља са радом под називом Градска
циглана. Године 1962. циглана је интегрисана у Грађевинско
индустријски комбинат „Банат“. (Малбашки 1966:255).
14
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Послератни период
У измењеној друштвено-политичкој клими,
која је обележила период након Првог светског
рата (односно када је територија данашње Војводине, која је до тада била део Аустроугарске империје, присаједињена новој држави – Краљевини
Срба, Хрвата и Словенаца), уследиле су значајне
промене које су подразумевале реорганизовање
државног административно-чиновничког апарата,
усклађивање закона и њихову имплементацију на
целој територији новоформиране државе. То је важило и за област грађевинарства. Почели су да се
примењују Закони и правилници о грађевинарству,
који су били на снази у Краљевини Србији. С обзиром на чињеницу да су пројектанти у Великом Бечкереку углавном били Немци и Мађари, проблем је
постала језичка баријера, јер су сви званични документи, који су до тада били на мађарском језику, од
сада морали бити написани на српском језику, односно ћирилици. Осим обавезе прилагођавања новом званичном језику, остале промене као да нису
имале негативне ефекта на Пањијево пословање,
напротив. Како је политика града била таква да је
стимулисала обнављање грађевинског фонда, ослобађајући инвеститоре десетогодишњег пореза, градило се много, а велики део кућа је, или изграђен
циглама из Пањијеве циглане или пројектован у
бироу „Пањи и Мершбахер“.17 Даљи развој индустрије и предузетништва допринео је економском
уздизању грађанског сталежа, који је свој капитал
улагао у подизање зграда различитих намена.
Догађаји који су изнедрили промене и у друштву,
нису утицали на Пањијеву архитектуру – његов препознатљив стил, очигледно добро прихваћен од стране инвеститора, није трпео никакве промене. Пањи
није одустао од добро утемељеног обрасца и остаје
доследан својој архитектонској естетици.
Иако је до сада пројектовао искључиво партерне породичне куће, у наредном периоду ће показати умешност и када су у питању захтевнији
пројекти. Први већи послератни посао био је израда архитектонског пројекта за санаторијум др
Јохана Клеича у Улици Петефијевој бр.4 (Улица
Арчибалда Рајса) који je Пањи израдио заједно са
Мершбахером [ИАЗ ГПП 1919–1945:12635/1926].
(Сл. 10) Сaнaтoриjум зa лeчeњe вoдoм пoдигao je
Изгледа да је Пањијева највећа мука била у прилагођавању новим прописима и правилницима у којима је сада
званични језик постао српски (ћирилица), што се види из
граматичких грешака у насловима планова. „Србизација“ је
такође присутна, па Јанош постаје Јован. Натпис фирми је
могао остати на латиници, односно мађарском језику, али је
обавеза била да поред буде исписано и на ћирилици.

17
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др Joхан Клeич у пeриoду oд 1921. дo 1926. гoдинe. Када је изграђена, била је најмодерније
опремљена болница у граду.18

Сл. 10. Санаторијум др Јохана Клеицха 1926. године

Зграда санаторијума има сложену основу у облику неправилног латиничног слова L, коју чине
улично и дворишно крилo. Ова једноспратна зграда, својим бочним ризалитима, излази на регулациону линију улице, док је средишњи део увучен.
Ризалити су повезани ниским оградним зидом од
опеке, на којем је jeднoстaвнa ограда од жице. Овај
концепт применио је раније, на својој породичној
кући. Ризалити се завршавају трапезастим забатима сa дрвеним резбареним опшавом, над којима су
мали троводни кровови, који улазе у главни двоводни кров покривен бибер црепом.
Фaсaду
згрaдe
одликује
дeкoрaтивни
рeпeртoaр свojствeн Пaњију – богато је украшена
малтерском пластиком сeцeсиjскe стилизaциje: вeгeтaбилни aмблeми у облику пупољака, тaлaсaстa
пoљa oд нaрубљeнoг мaлтeрa, кружнe линиje oкo
oтвoрa, женска глава у гипсу итд. На овој грађевини је евидентан ауторов модус операнди – у случају завршне обраде фасаде, пре свега се мисли на
калупе за штуко декорацију, користио се идејама
преузетим са старијих пројеката, о чему сведочи
пројекат једне куће из 1911. године.19 (Сл. 11)
Дaнaс сe у згрaди нaлaзи спeциjaлнa бoлницa зa плућнe
бoлeсти „др Вaсa Сaвић“. Године 1994, стaрa бoлницa je
прoширeнa дoгрaдњoм двoришнoг анекса, a таван је адаптиран у канцеларијски простор. Првобитно, улаз у болницу сe
нaлaзио нa лeвoм ризaлиту, aли je, приликoм aдaптaциjе, oн
прeтвoрeн у прoзoр. Дaнaс се глaвни улaз налази у нoвoсaгрaђeнoм дeлу. Приликом конзерваторско-рестаураторских
радова на обнови фасаде болнице 2006. године, на основу
старе фотографије, враћена је оригинална фасадна пластика
до детаља! Зграда је под претходном заштитом.
19
У питању је кућа Тарчул Јулијана која се налазила у
Улици војводе Петра Бојовића. Кућа је срушена, те о њеном изгледу сведочи план који се чува у градском архиву.
[ИАЗ M 1769–1918: 848/1911].
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Сл. 11. Плућна болница 2006. године

У просторној организацији, користи се
двотрактном схемом са ходником у средини. У
просторијама окренутим ка улици, налазила се
соба за преглед, трпезарија, спаваћа соба, соба
за децу; а у просторијама оријентисаним ка дворишту, налазила се чекаоница, лабораторија, рендген и кухиња. У дворишном крилу биo је смештен
санитарни чвор, купатила и свлачионице. На спрату се налазила велика сала и канцеларије.
Приликом градње санаторијума, искоришћен
је темељ и подрум старије куће која је била на том
месту, што се види и по полуобличастом своду над
старијим делом подрума, док већи део подрума
има пруски свод.
Године 1924. израдио је планове за две куће у
низу у Улици Стевице Јовановића (Улица Хајдук
Вељка) под бројем 4 и 6 [ИАЗ ГПП 1919–1945:
3771/1931 и 3758/1931]. Пaњи je претходно купиo
стaру кућу сa вeликим плaцeм, кojу je зaтим пoрушиo, издeлиo катастарску пaрцeлу нa двe пaрцeлe
и нa истoм мeсту изгрaдиo двe скoрo идeнтичнe
кућe, кoje je врлo брзo нaкoн изгрaдњe прoдao.
Jeдну oд тe двe je купиo др Ђурa Дeкaнић – нaчeлник гинeкoлoгиje тoрoнтaлскe бoлницe, а другу
Стефан Хофман – трговац. Пoсeбно је занимљива

Сл. 12. Кућа др Деканића

кућа др Деканића, чија је дeкoрaциja фaсaде извeдeнa у тeхници згрaфитo. Пoрeд Пaњијeвих
oмиљeних пупoљaкa, пojaвљуjу сe aпликaциje других флoрaлних eлeмeнaтa и жeнских ликoвa, пo
углeду нa бeчку сeцeсиjу. (Сл. 12)
На кући Јозефине Вајдиш у Улици Николе Тесле бр.14 и на кући Јосифа Брингера у њеној непосредној близини, на углу Улица Николе Тесле и
Цвијићеве, поново се појављује кaрaктeристичaн
стилизoвaн флoрaлни мoтив пупoљкa, aли je
дeкoрaциja фaсaда ових кућа свeдeниja. Прва кућа
је очувана скоро у изворном облику, док је друга
у већој мери девастирана. Ипак, на старој фотографији види се готово иста декорација фасаде –
поља у фугнама са лучним делом изнад отвора, у
коме се налази мотив пупољка и декоративни низ
вегетабилних линија на поткровном венцу. (Сл. 13)
Ови вегетабилни орнаменти сецесијске стилизације нису Пањијева креација, они се појављују

Сл. 13. Кућа Јозефине Вајдис

у различитим варијететима и на многим другим
сецесијским грађевинама у то доба и спадају у репертоар флоралних елемената мађарског фолклора
произашлих из књиге Јожефа Хуске, која је постала ризница „мађарских мотива“ и приручник архитектима „националног стила“ у Угарској. Међутим, колико нам је до сада познато, само графичко
решење јесте спецификум овог аутора.
Као најзначајнија година у Пањијевој професионалној каријери могла би се издвојити 1926.
година. У потрази за Пањијевим плановима у
градском Архиву, пронађен је пројекат који није
реализован [ИАЗ ГПП 1919–1945:7406/1926] (Сл.
14). Наиме, у питању је пројекат једноспратне
зграде за трговца Јоцу Радивојевића на Вилсоновом тргу, која је требало да се гради на простору
између Мунчићеве куће и Јанковићеве палате, на
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Сл. 14. План зграде Јоце Радивојевића
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месту приземне радње Јакоба Ланга.20 Иaкo je дoбиjeнa сaглaснoст нa aрхитeктoнски прojeкaт и
издaтa дoзвoлa зa извoђeњe грaђeвинских рaдoвa
oд нaдлeжних грaдских влaсти, oвa угaoнa jeднoспрaтницa ниje извeдeнa. Можемо само претпоставити штa сe зaпрaвo дoгoдилo и збoг кojих
рaзлoгa ниje дoшлo дo рeaлизaциje oвoг прojeктa.
Могуће је да су градске власти, из неког разлога,
инвеститору одбиле молбу за опрост пореза у периоду од десет година. Ово закључујемо на основу
молбе коју је упутио градском Сенату, јер, како наводи у Молби, уколико му се не одобри овај захтев, неће бити у могућности да гради. Простор на
коме је предвиђена градња заузима само мали део
Улице краља Александра, док је већи део окренут
тргу. У пројекту је угао пословно-стамбене зграде назначио пирамидалним кубетом покривеним
црепом. Ова сецесијска зграда има широке отворе
у приземљу намењене излозима радњи, док су на
спрату била предвиђена два стана.
Пањијева палата
Његов, свакако, најзначајнији подухват двадесетих година XX века била је изградња двоспратне зграде у главној градској улици, која данас
носи назив Палата Пањи. Након више десетина изведених објеката широм града, Пањи је решио да
крунише свој дугогодишњи рад и подигне палату
у склопу градског блока елитног дела града. Маја
месеца 1926. године, купио је парцелу са зградом,
која се простирала на три улице – Краља Александра Карађорђевића, Светозара Марковића и Гимназијску улицу и већ истог месеца поднео градском сенату Молбу за подизање нове двоспратне
палате. Након рушења старе једноспратне зграде
из прве половине XIX века, Пањи је испарцелисао
парцелу на два дела, од којих је једну исте године продао.21 Током новембра месеца је зграда била
завршена.
Овим примером ћемо показати како је текла
процедура прикупљања дозвола надлежних органа, која је, за разлику од данашњих времена, строго поштована:
Чини се, на основу документације сачуване
у архиву, да је ишло све по плану: 20. маја Јанош
Пањи је поднео градском Сенату Великог Бечкерека Молбу за зидање своје двоспратне зграде:
20
Ову интересантну партерну трговачку грађевину,
Ланг је реконструисао у стилу сецесије свега пет година
раније. [ИАЗ ГПП 1919–1945: 4627/1921]
21
Парцела која је продата обухватала је мањи део раније парцеле, односно део према Гимназијској улици. На
том простору је 1927. године Николас Килбах подигнута
једноспратну зграду. [ИАЗ ГПП 1919–1945: 21211/1928]

„Стару зграду на углу Улице Светозара Марковића 7, намеравам срушити и на истом месту
нову зграду са два спрата подићи. О истој план
прикључујем под А и молим да се одреди извиђање
на лицу места, по приложеном плану ми ипак зидање дозволи“
Приликом
комисијског
прегледа
плана,
5.6.1926. је састављен записник. Чланови комисије су изашли на лице места и прегледали план,
начин и материјал за зидање према поднесеном
нацрту, коjи је градски инжењер, као стручњак,
прогласио одговарајућим. „Уколико зидање зграде
тангира улицу, одређена је улична линија, према
којој се зидање има равнати. Уколико, пак, овим
зидањем тангирани су приватни интереси суседа,
то су исти саслушани и покушано је између њих
измирење пријатељским путем. Пошто је измирење између суседа постигнуто, то исти против
зидања немају никакве примедбе“
Датум 14. 11. 1926. „Част ми је пријавити да
сам довршио зграду, за чије зидање сам добио дозволу од градског Сената, под бројем: 14164/926
„молим да изађе стручна комисија, која ће зидање
и зграду прегледати и према одредбама градског
грађевинског правилника дати мишљење у погледу употребљивости зграде, на основу којег ће ми
градски полицијски капетан издати дозволу за
усељење“.
Комисија је изашла на терен и констатовала да је све урађено по плану (иако видимо да има
мањих одступања од приложеног пројекта) и да
се дозвољава подносиоцу плана усељење.
Монументална двоспратна грађевина, постављена је краћим крилом ка главној улици, а
дужим на регулацији Улице Светозара Марковића. Угао, који наглашава чело блока, истиче се
полукружним еркером, који се протеже кроз две
етаже и завршава украсном капом од цинк лима.
Еркер је, на првом спрату, пуних зидова у којима су три прозора, а на другом спрату је отворена тераса са стубовима кружног пресека. Фасаде
су пиластрима издељене на поља у којима су по
један или два прозора. На фасади према главној
улици је по један балкон на сваком спрату, израђен од камених масивних плоча и конзола, а
ограда је од камених балустара. На бочној фасади
су мањи балкони са оградом од кованог гвожђа.
Зидно платно приземља је изведено у имитацији
тесаника.
Палата настаје у време ширења Ар декоа,
који потпуно руши академско, односно класично
схватање архитектонске форме и функције. Инвeститoр и уједно пројектант, примeњује кoнцeпт
клaсичнoг кoмпoнoвaњa фaсaднoг плaтнa, у кoмe
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je ритaм кoмпoзициje утeмeљeн у aкaдeмским
нaчeлимa прojeктoвaњa, где се садржај подређује
форми фасаде: угаоно акцентовање грађевине,
уједначен растер отвора и расподела украса на
фасади, јасна хоризонтална и вертикална подела – њене су главне карактеристике. Симетрија је
доминантан принцип у обликовању фасаде, која је
украшена декоративним елементима из репертоара сецесије, али и класичне архитектуре. Пословни, односно трговачки део зграде је по правилу
обликован употребом великих застакљених површина, а спратови намењени становању су затварани чврстом зидном масом, перфорираном мањим
отворима.
Уочавају се извесне разлике у приложеном
плану и изведеном стању зграде. Очигледно је
уследила промена у завршној фази изградње, односно приликом обраде фасаде, те се пројектант
определио за класичнији изглед палате. На цртежу
фасаде [ИАЗ ГПП 1919–1945: 30775/1927] отвори
су без шпалетни и кључног камена, само са банком, а између спратова на првом и трећем пољу
налази се орнамент у виду таласастог малтерског
украса са три пупољка. Између прозора су лезене
са женским главама и типичним сецесијским елементима вертикалних линија и кружним медаљоном на крају (скоро идентичан елемент налази се
на фасади санаторијума др Клеича). Једино је угао
идентичан, с тим што је кубе изведено са више
детаља.
Конструктивни склоп палате чине зидови од
печене цигле дебљине 40 цм, а оно што ову зграду чини пиониром у Пањијевом пројектантском
опусу је то да по први пут користи међуспратну
конструкцију од армираног бетона, односно ситноребрасту таваницу. То је главни разлог због чега у
пројекту, поред Пањијевог потписа, стоји и потпис
градског инжењера Николе Терека.22
На старој фотографији, која је настала приликом освештења зграде у пролеће 1927. године, (Сл.
15) уочава се да је фасада бојена принципом наглашавања декоративне пластике тамнијом бојом,
а основна зидна раван светлијом. Такође се може
уочити да су портали приземља изведени у гвожђу,
украшени сецесијским орнаментима. У приземљу
су закупци локала већ истакли своје рекламе, а испред палате позирају људи који су учествовали у
изградњи, док на тераси првог спрата, испред свог
стана, стоји Пањи са супругом и ћерком.

Армирано-бетонска конструкција се користила већ 20
година уназад у Југославији, а те године се, по први пут,
користи пренапрегнути бетон у грађевинарству.
22
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Сл. 15. Палата Пањи 1927. године

Ентеријер
Јанош Пaњи je пoдигao нajaмну пaлaту, кoja
je, зa врeмe кaдa je нaстaлa, удoвoљaвaлa висoким
стaмбeним стaндaрдимa. Призeмљe je тргoвaчкoг кaрaктeрa, дoк сe нa спрaтoвимa нaлaзe чeтири луксузнa стaнa. Улаз у стамбени део зграде је
позициониран на самом крају уличног крила у
Ул. Светозара Марковића. Степенишни простор
је простран, са газиштима од вештачког камена
и декоративном оградом од кованог гвожђа. (Ови
вијугави елементи ограде појављују се и на огради
балкона). Основе првог и другог спрата су идентичне. На сваком спрату налазе се по два салонска
стана, један трособан и један четворособан. Поред пространих соба, ту су просторије купатила,
кухиње, оставе, собе за послугу и издвојен санитарни чвор намењен послузи у бочном дворишним
крилу. Због облика парцеле, која је доста издужена и уска, пројектант је применио концепт низања
просторија дуж улица, док се економске просторије оријентишу ка дворишту. У станове се улази
из дворишног комуникационог балкона (наслеђе
из XIX века). У пројекту је било предвиђено да
економски део станова који је користила послуга,
буде потпуно физички одвојен од стамбеног, чиме
се избегавао контакт између послуге и станара
(постоје посебни улази за кухињу, оставу, собу
служавке и за газдински стан.) Међутим, изведено стање је другачије – у стан се улази на један
улаз, из ког се приступа кухињи и соби за слушкињу. У приземљу је било предвиђено шест локала
са пространим стакленим површинама на уличној

Сл. 16. Ходник и декоративна ограда

Сл. 17. Салонска двокрилна врата

фасади, који су мали приступ унутрашњем дворишту.23 (Сл. 16), (Сл. 17)
Да би станарима обезбедио осећај конфора, висину плафона просторија задржао је на
3,50 м, иако је, у другој деценији XX века, стандардна висина 3 м, због ефикаснијег загревања
просторија. Међутим, са друге стране, техничка
опремљеност је у духу времена: модерна купатила са кадама и тоалетима, централно грејање,
водовод,
електрично
осветљење.
Рaспoрeд
прoстoриja и оригинална стoлaриja су у вeликoj
мeри сaчувaни. Једнокрилна и двокрилна врата са
первазима, која имају на својим површинама вегетабилне детаље, представљају најинтересантније
елементе ентеријера. Испод целокупне површине
зграде пружају се подрумске просторије, које су
служиле за складиштење угља, као оставе станара

или магацински простор локала приземља. У подруму се налазио грејни котао и једна просторија
у којој је боравио настојник зграде. Мало унутрашње двориште, у коме се налазила чесма и
простор за одмор, могли су да користе и станари
зграде.24 И тавански простор је био искориштен:
сем остава, ту је просторија у којој се налази резервоар за воду.
Након смрти Јаноша Пањија, наследник палате је била његова ћерка Розалија (Пањи) Брининг.
Након Другог светског рата, пре национализације,
госпођа Розалија је продавала стан по стан, локал
по локал, да би, на крају, продала и последњи, онај
у коме је живео и радио Јанош.

Палата Пањи је утврђена за културно добро 1971 године и део је Просторне културно-историјске целине старог језгра Зрењанина од великог значаја. Палата je 2002.
године рeстaурирaнa пo Meрaмa и Услoвимa Пoкраjинскoг
зaвoдa зa зaштиту спoмeникa културe из Нoвoг Сaдa. Изведени су конзерваторско-рестаураторски радови на обнови фасаде и крова.
24

У унутрашње двориште могло се ући из степенишног
ходника и из два локала. Дворишни комуникациони балкони на спратовима, обухватали су три стране фасаде, а не
само једну, како је изведено. Оно што је нелогично је да
на плану није уцртан приступ дворишту из локала и ходника зграде.
23
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Сл. 18. План зграде Јулиjе Краус фасада

Последња деценија
Године 1928. Пањи је пројектовао једноспратницу за имућног занатлију – кинематографа Јулија
(Ђуле) Крауса25, на Обали пионира бр. 4. (Обала
кнеза Михајла) (Сл. 18) Ово, скоро класицистичко
здање, изражава више жељу инвеститора него креативно ангажовање самог аутора. Компонована је
симетрично, са благо истуреним централним ризалитом, на коме се налази зидани балкон и тимпанон, украшен декорацијом која данас недостаје.
Ђула (Јулиус) Краус био је ливац гвожђа и метала.
Међутим, његова пасија је била филм. Током друге деценије XX века давао је биоскопске представе у градском
позоришту, а 1920. године направио је свој први биоскоп
са концертним и кабаре представама у кафани која се налазила у Улици војводе Петра Бојовића. [ИАЗ ГПП 1919–
1945: 18637/1920] (Станојловић 1938:303)

25
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Сл. 19. Кућа Јулиус Крауса

Улаз у објекат је померен крајње десно. Фасадна
пластика је плитка и преовлађују сецесијске линије. У приземљу су се налазиле канцеларије, а
на спрату стан власника. [ИАЗ ГПП 1919–1945:
137/1928] Овај део града је био намењен искључиво магацинима и објектима индустрије, али је,
како се мењао однос према реци као визуелном
императиву, временом постајао све атрактивнији
за становање.
У тридесетим годинама XX века не наилазимо на планове са потписом Пањија. Могући разлог
лежи у чињеници да се Пањи посветио развоју и
унапређењу пословања циглане, након разлаза са
Мершабером 1927. године.26 Током деценије рада,
дограђивао је и проширивао производне капацитете своје циглане. Из једног плана циглане из 1926.
сазнајемо да је од надлежних градских власти тражио парцелисање своје земље, која се налазила у
непосредној близини циглане, да би на њој изградио стамбене куће за своје раднике, a 1938. тражи
дозволу за градњу димњака.
Једна од последњих активности у 1938. години је донација црепа за покривање крова католичке цркве на главном градском тргу, због чега је
добио посебну диплому – захвалницу од црквених
власти. Пањи није био члан тајног удружења, попут Великобечкеречке масонске ложе, као што је
то био случај са многим архитектама и инжењерима у то доба, а није био ни посебно религиозан
човек. Но, можда можемо бити толико слободни и
протумачити овај донаторски потез као потребу за
26
Занимљиво је напоменути да се тридесетих година XX века смањује формат цигле на, и данас актуелни,
25х12х6,5 цм.

измирењем и свођењем овоземаљских „рачуна“,
јер као да је знао да му се ближи упокојење. Врло
брзо након тога, умро је у шездесетој години живота од срчаног удара, за радним столом у својој
циглани. Вредно и самопрегорно је радио до последњег дана.27
На римокатоличком гробљу у Зрењанину
налази се гробно место фамилије Пањи. Оно је
скромно обележено мањим надгробним спомеником од пешчара у облику крста. Ту су сахрањени његови родитељи и сестра, док његовог имена
нема, иако је ту сахрањен заједно са својом женом.

Закључак
Овај рад има за циљ скретање пажње, како
стручне, тако и шире јавности, на значај имена
и дела Јаноша Пањија за историју архитектуре
Војводине, а нарочито војвођанске сецесије, који
превазилази локални оквир у којем је искључиво
деловао. Његове грађевине до сада нису препознате као вредна архитектонска дела локалног аутора, него више као куће знаменитих људи – проф.
Борјановића или Тодора Манојловића. Палата
Пањи је споменик културе од великог значаја само
зато што се налази у оквиру Просторне културно-историјске целине старог језгра Зрењанина.
Стога овим зградама ваља додати још једну димензију важности, а то је ауторство.
Последњих година живота, вођење финансија је препустио ћерки Елизабети Брининг. Након Пањијеве смрти,
циглану је водио Елизабетин супруг, Лајош Брининг. Циглана је порушена шездесетих година XX века. О томе сведочи
сачувана фотографија на којој се види рушење димњака.
27
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Contribution to the Biography of Janoš Panji,
Master Builder from Veliki Bečkerek
Bojan Kojičić
Key words: Janoš Panji, secession, master builder, architect, steam brickyard, Veliki Bečkerek.

The building activity of Janoš Panji (János Panyu) until now has not been the subject of detailed research
and comprehensive valorization by the professional public. Much of his work was until recently unknown, and
therefore his significance for the development of the city architecture in the first four decades of the 20th century, a period in which he actively worked.
Dozens of buildings in Veliki Bečkerek were built with the quality bricks from Panji’s brickyard, and many
building plans of residential houses were signed with his name. So far it has been identified that there were over
twenty buildings that were constructed according to his plans, some of which still exist in the original form three have the status of cultural monuments, and several of them have the landmark status. Panji’s achievements
are part of the valuable heritage of the city of Zrenjanin, and some works prevail over the local boundaries and
represent the significant examples of the secession architectural legacy of Vojvodina.
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Fig. 1. Janos Panji (János Panyu) (in the middle), portrait
Fig. 2. Department store of furniture “Bence and son”
Fig. 3. Façade of Panji’s home and the facade plan
Fig. 4. Villa Panji – aspect half a century ago
Fig. 5. House of Mita Aleksić
Fig. 6. Plan of the tavern Gal Istvan
Fig. 7. Cinema ‘Avala’ - demolition in 1985
Fig. 8. House Mershbaher - aspect half a century ago
Fig. 9. House Mershbaher - today
Fig. 10. Sanatorium of Dr. Johan Kleich in 1926
Fig. 11. Pulmonary Hospital in 2006
Fig. 12. House of Dr Dekanić
Fig. 13. House of Josephina Vajdis
Fig. 14. Plan of Joca Radivojević’s building
Fig. 15. Palace Panji in 1927
Fig. 16. Corridor and decorative fences
Fig. 17. Salon double doors
Fig. 18. Plan of Julie Kraus’s building, façade
Fig. 19. House of Julius Kraus
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Две школске зграде у стилу сецесије архитекте
Часара К. Ференца у Зрењанину
Весна Мајсторовић
Кључне речи: школа, амбијент, сецесија, архитектура, план

Увод
Архитектура школских зграда саграђених у
стилу сецесије у Зрењанину, до данас није била
тема малобројних истраживача градитељске
баштине нашег града. Писало се спорадично
углавном о школским грађевинама или некадашњим приватним васпитним заводима и интернатима подигнутим у XIX веку у стилу академизма, или о њиховом историјату настанка у оквиру
малобројних општих прегледа историје града Великог Бечкерека (Петровграда), данас Зрењанина
или Торонталске жупаније (Милекер 1933: 82–85),
(Станојловић 1938: 143–149), (Малбашки 1966,
331–381).
Светлана Бакић у прилогу под називом „Архитектонско и урбанистичко наслеће Зрењанина“,
између осталих износи и краће описе следећих
зграда: Гимназије у Гимназијској улици, мушке
грађанске школе и Трговачке академије, Средњотехничке школе, Завода сиромашних школских
сестара „De Notre Damme“ и зграде некадашње
Средње медицинске школе. (Бакић, Грађа XXII–
XXIII, 2008: 47–48, 55–59).
У монографији „Познати архитекти и њихове грађевине у Великом Бечкереку крајем XIX и
почетком XX века“, представљен је и васпитни
Завод сиромашних школских сестара „De Notre
Dame“, подигнут 1880. године, из заоставштине Каролине Сатмари, рођ. Михановић, од стране
арх. Едуарда Рајтера (Мајсторовић 2009: 27–32).
Такође, у истој монографији, налази се и прилог о
згради Трговачке академије, данас Електротехничке средње школе, саграђене 1892. по плановима
арх. Иштвана Киша (Каравида 2009: 35–40).
Најважнији историјски извори коришћени при
писању овога прилога су докумената Историјског
архива Зрењанина из Фонда Магистрата и Фонда
69 и 70, која се односе на великобечкеречке основне школе бр. 2 и 3.

Кратка историја развоја
школства у Зрењанину до
Првог светског рата
Развој школства у Великом Бечкереку може
се пратити негде од средине XVIII века када започињу да се оснивају и граде прве вероисповедне и
општинске школе. До 1912. године град је имао три
државне школе: Централну основну школу подигнуту 1882. године, преко пута зграде Торонталске
жупаније (уго улица Суботићеве и Народног фронта), Основну школу у Етвешовој улици (Сарајлијина улица) и Државну основну школу у Мађарској
улици (Улица Николе Тесле). Поред тога, радиле су
српске вероисповедне школе (поред средварошке и
граднуличке цркве, и у Милетићевој улици) као и
приватни васпитни заводи и интернати.1
Због све већег броја ученика и малог смештајног капацитета постојећих школских установа, град је 1912. године одлучио да подигне још
две нове зграде за потребе основних школа: једну
у Оповачкој четврти, на углу некадашњих улица
Томашевачке и Чарнојевићеве (данас Пашићеве
и Чарнојевићеве) и другу, у Немачкој четврти, такође, на углу улица Хонведске и Мађарске (данас
Македонске и Николе Тесле). Тада је извршена и
прерасподела ученика и поред Централне основне
школе и Основне школе у Етвешовој улици (данас
Сарајлијиној), ђаци су били распоређени у две новоподигнуте, Великобечкеречку основну школу
бр. 2 (Пашићева улица бр. 5) и Великобечкеречку
основну школа бр. 3 (Македонска улица бр. 11а).2
О краткој историји школства у Зрењанину в: (Милекер 1933:); (Станојловић 1938: 143–149); (Малбашки 1966,
331–381); Lokales. Für di Verwundeten, Gross – Becskereker
Wochenblatt 44, 31.10.1914, 5. (Болница у комуналној
школи).
2
ИАЗ, Ф. 69 и 70, Великобечкеречка основна школа
бр. 2 и Великобечкеречка основна основна школа бр. 3.
(Водич кроз архивске фондове XIV/1, Зрењанин 2007, стр.
127–130).
1
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Тако је на крају Првог светског рата град имао
четири државне основне школе од којих је једна
била помоћна (јеврејска). У свим овим школама
настава се одвијала на мађарском језику, сем у два
српска и три немачка одељења.
За време Првог светског рата већина школских просторија била је одузета за потребе војске
тако да је рад у школама био нередован и испрекидан. У обе школске зграде смештене су биле војне
болнице.

Историјат изградње двеју
народних основних школа
Историјат изградње двеју народних основних
школа у некадашњој Оповачкој и Немачкој четврти, могуће је пратити још од 1908. године, када
је град први пут упутио допис краљевском просветном надзорнику, др Ђули Вертешију (Vertesy
Gyula), у Будимпешту, с обавештењем да ће закуп
привремених просторија у којима је смештено пет
разреда државних основних школа ускоро да истекне и да би тај проблем требало што пре решити. Предвиђено је да се реконструишу старе или
изгради нова зграда, обзиром да је и просветни
надзорник у више наврата имао замерке на већ постојеће.3 Исто тако, у допису је замољен краљевски просветни надзорник да информише град, да
ли би госп. министар био у могућности да прикупљених 5% школског пореза са територије града, врати граду, у циљу решавања овог проблема.
На одговор из Будимпеште није се дуго чекало. Из неколико дописа упућених градоначелнику
сазнајемо да је могуће прослеђивање прикупљених 5% школског пореза, али да би град требало
прво да упути захтев и остала потребна документа, затим се препоручује да се нова школска зграда
сагради у Оповачкој четврти града и да капацитет
будуће школе буде 450 ученика, као и то да до изградње нових школских зграда треба задржати
статус кво, односно, не треба школу пресељавати
из једне трошне зграде у другу.4
Даље, исте те 1908. године, из записника са
скупштине града сазнајемо да је потребан новчани
износ за две школске зграде – у Немачкој и Оповачкој четврти 200 хиљада круна.5 Министарство
ИАЗ, Фонд: Велики Бечкерек, град са уређрним Сенатом (1769–1918), Ф. 3. 854/1911 – Предмет у вези изградње двеју народних школа: у Немачкој и Оповачкој
четврти (мађ. број листова 87).
4
Исто
5
Просветна инспекција Торонталске жупаније није се
сложила са одлуком да се изградња школа финансира из
3
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вера и образовања препустило је граду 5% - ни
школски порез, те се од стране пореске инспекције
наложило градоначелнику достављање планова.
Скупштина града је донела одлуку о подизању зајма од 230 хиљада + 50 хиљада круна. Уместо планираних 8 учионица у школи у Немачкој четврти,
морају се планирати 12.6
Како су договори надлежних органа око подизања школских зграда у Великом Бечкереку већ
прилично одмакли, 14. априла 1910. године, из записника сталне грађевинске комисије Магистрата,
сазнајемо да је наложена израда планова за изградњу две школе и да се задужује градоначелник
да ступи у контакт са инжењерским заводом главног града Будимпеште, ради контактирања троје
еминентних архитеката.
Поред листе препоручених архитеката од
стране инжењерског завода Будимпеште,7 већ маја
и јуна месеца, 1910. године, у град је приспело
неколико понуда у вези са изградњом школских
зграде. Тачније, своје понуде су дали следећи архитекти: Ћула Шанди (Sándy Gyula), Јанош Шулек
(Schulek János), Ото Ервин Шаркањ (Sárkany Ervin
Otto) и Ференц Часар (Császar Ferenc).
Скупштина града је одлучила да за израду
пројекта, односно изградњу школа, ангажује Ференца К. Часара (K. Császar Ferenc), архитекту из
Будимпеште, за износ од 7529 круна. Исто тако,
крајем 1910. године, потписан је и уговор између
градоначелника др Золтана Перишића – испред
Магистрата и Франца Манголда (Mangold Franz),
испред Великобечкеречке штедно – кредитне задруге, о куповини куће са плацем на којој ће бити
изграђена школа, за износ од 24 000 круна. Кућа
је купљена од Марије Лињачки, рођ. Буковала
(Linyácsky szul. Bukovalla Mária), удовице Пала
Лињачког (Linyácsky Pálne).
На одлуку Скупштине града, којом се архитекти Ференцу Часару поверава израда планова за школе, као и о куповини плаца, жалбу је
поднео Шаму Кандаш (Kandas Samu), адвокат и
члан Градског већа. У тексту жалбе се наводи да
се не даје образложење – „зашто се ангажује Ференц Часар – архитекта који је понудио скупљу
средстава намењених за одржавање државних школа, већ
је предложила подизање кредита у чијој отплати ће учествовати са потребним износом годишње, издвајајући одређену суму из 5% - ног школског пореза. Исто.
6
Исто
7
Листа препоручених архитеката од стране инжењерског завода Будимпеште, од 10. маја 1910. године је следећа: Јожеф Кајзер (Kauzer Jozsef), Јожеф Комер (Kommer
Jozsef), Ћула Партош (Pártos Gyula), Бела Еберлинг
(Eberling Béla), Бела Рерих (Rerrich Béla) и Лајош Ибл (Ibl
Lajos). Исто.

цену. Једини стручни члан Градског већа, градски
инжењер се противио ангажовању поменутог архитекте, чак се и сам понудио“, како он наводи у
жалби, „да руководи грађевинским радовима. Како
није реч о изградњи монументалне грађевине, већ
о згради народне школе – шаблонској грађевини“
– није било разлога, по мишљењу Кандаша, за
ангажовањем скупог архитекте из главног града.
„Нико од чланова градског већа није лично познавао препоручене архитекте, нити је био упознат са
њиховом стручношћу“. Зашто се, дакле, питао се
даље, Шаму Кандаш, ангажовао по скупљој цени
Ференц Часар, „када су се градски челници непрекидно жалили да смо сиромашни.8
Почетком марта 1911. године, архитекта Часар К. Ференц (K. Császár Ferenc), допутовао је из
Будимпеште у наш град, како би се на лицу места
упознао са пројектним задатком и планираним локацијама за изградњу школских зграда.
Након израде планова који су прихваћени од
Техничког одељења Мађарског краљевског министарства вера и образовања – од главног инжењера
г. Јакаблија (Jakablly), архитекта Часар К. Ференц
је исте послао на увид и градоначелнику Великог
Бечкерека, с тим да га је у допису замолио да му
се они врате, након што се прегледају, како би их
могао употребити као сигуран ослонац приликом
градње.9
На жалост, у до данас сачуваним горепоменутим писаним документима, нису пронађени
оригинални грађевински планови, који су, претпостављамо, постојали у прошлости као део пратеће
документације.
Међу сачуваном документацијом, на крају,
наилазимо и на допис архитекте, од 23. јуна 1912.
године, којим обавештава градоначелника Золтана
Перишића о могућем закашњењу радова при изградњи школе. Он износи податак да је одсуство
Најзад, слична је ситуација била и са куповином плаца. Истим тоном Кандаш је подсетио да се школа у градском кварту „Опова“ налазила у кући Хајдушкових и да ју
је власник, баш као и плац, понудио за продају, по знатно
нижој цени. Ипак, истакао је он, они су се одлучили за куповину скупље, зато што су, понавља он још једном, били
толико сиромашни. Образложење које су градски челници дали, да плац и кућа „Хајдушка“ нису били погодни,
по Кандашију не стоји, „јер се тамо већ годинама раније
налазила школа, а ни просветни надзорници нису имали
примедбе“. На крају жалбе моли се Мађарско краљевско
министарство унутрашњих послова да измени спорне делове ове Одлуке и упути градско веће на доношење нове.
Ипак, сачуван је допис поджупана Торонталске жупаније
од 23. фебруара 1911. године, којим се жалба одбацује.
Исто.
9
Исто.
8

члана тима који је руководио изградњом, од 28
дана, довео у питање рок завршетка радова.10

Основна школа у некадашњој
Оповачкој четврти
(Пашићева улица бр. 5)

Сл. 1. Основна школа из Пашићеве улице

Отприлике две деценије пре изградње једне
од две нове школске зграде, на углу некадашњих
улица Чарнојевићеве и Томашевачке, у Оповачкој
четврти (данас Чарнојевићеве и Николе Пашића),
као што се види на мапи града из 1894. године, налазио се угаони објекат, неправилне основе чија су
крила затварала угао блока са све четири стране,
формирајући тако пространо централно двориште
у виду атријума.
Нова школска зграда архитекте Часара К. Ференца је угаона, једноспратна грађевина високог
партера са неправилном основом у облику ћириличног слова „П“. Решена је са три фронта, с тим
да је угао широко засечен и повучен од уличне
регулације ради формирања мањег дворишног
претпростора који води до главног улаза у зграду (Сл. 1). Широко наглашена угаона форма са
ИАЗ, Фонд: Велики Бечкерек, град са уређеним Сенатом (1769–1918), Ф. 3. 590/1912 – Архитекта К. Часар
Ференц извештава о могућем закашњењу радова при изградњи школе (мађ. број листова 4); Како су нам документа у вези са изградњом две основне школе пружила драгоцене податке у вези са тада важећом процедуром добијања
дозволе за градњу као и избором архитекте, сматрала сам
да би било корисно да се у најкраћим цртама овде и изнесу, посебно у контексту расветљавања друштвеног амбијента и културно-просветне климе једног мањем града,
на рубу Аустроугарске монархије, непосредно пред Први
светски рат. Захваљујем се Ибоји Тошков, архивисти
из Историјског архива Зрењанина, на преводу списа са
мађарског на српски језик.
10
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истакнутим централним ризалитом, продужава
крилима која излазе на регулационе линије бочних
улица, краћим крилом на Улицу Николе Пашића,
а дужим на Чарнојевићеву. Зграда има подрум
смештен на крају десног уличног крила из Пашићеве улице, као и таван.
Школа је поред спољашњег дворишта испред
главног улаза у зграду имала и унутрашње, омеђено са три стране дворишним фасадама, а са четврте зиданом оградом. Предње двориште испред
било је ограђено зиданим стубовима и парапетом.
Између стубова налазила се транспарентна једноставна решетка од вертикалних дрвених профила
која је у међувремену уклоњена, и замењена металним. Дрвена је била и главна улазна четворокрилна капија постављена на улазу у двориште, са
карактеристичним троугаоним надкапијским дрвеним делом (Сл. 2). И овај део некадашње ограде је
у каснијем периоду замењен новом металном капијом, која ниучему више не подсећа на стару.

Сл. 2. Основна школа из 1912. године

Облик и величина угаоне парцеле у великој
мери су одредили решење основе ове школске
зграде, односно њену унутрашњу организацију
простора. У осовини засеченог угла и централног
ризалита је главни улаз у школу, а у дну мањег
предворја са његове десне стране је двокрако степениште за спрат испод којег је портирница или
просторија за домара школе (Сл. 3). Основа је образована предњим трактом просторија и ходником
позади, окренутим ка дворишту и осветљеним
целом дужином двокрилним прозорима са надсветлом. Поред главног улаза школа је имала још
један, на споредној, бочној фасади из Пашићеве
улице, у међувремену зазидан. Постоји и пролаз
у виду ајнфорта на крају левог крила из Чарнојевићеве улице који води у двориште. У продужетку главног улазног хола које је са шест степеница
повезано са приземљем, и главног степеништа са
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Сл. 3. Улазни хол школе

десне стране, налази се санитарни чвор, споља,
са дворишне стране, на месту додира два крила,
наглашено вертикалним испустом (Сл. 4). Помоћно, ректификовано степениште смештено на крају
десног крила из Пашићеве улице, повезује приземље и спрат, као и подрумски простор са таванским делом.
На спрату се понавља исти распоред учионица приземља, с тим да је свечана сала, некадашња
зборница за наставнике, лоцирана на почетку левог крила спрата, према Чарнојевићевој улици (Сл.
5). Над улазним делом објекта, на првом спрату,
налазе се канцеларија директора и секретара школе. Школа је имала укупно дванаест пространих и
добро осветљених учионица, димензија негде око
9 x 6 м.
У складу са наменом ове образовне установе
пројектант се трудио да функционалност и једноставност буду доминантни при обликовању њеног
ентеријера. У просторијама влада јединственост,
почев од главних улазних врата, преко ограде степеница, до благо или веома заобљених ивица зидова и плафона (Сл. 6). Свод над ходником као и
подрумом је раван, а зидови једноставно обрађени
и без декорације (Сл. 7).

Сл. 4. Изглед дворишних фасада

Ограда главног и помоћног степеништа је од кованог гвожђа, с тим да је код главног она наглашена извијеном линијом и геометријским формама, који јој дају посебну елеганцију и динамику
облика. Учионице су се некада загревале тучаним пећима на чврсто гориво а под у њима био
од уских дрвених дасака у виду бродског пода.
Земљаним подом покривена је целокупна површина тавана.

Сл. 5. Зборница за наставнике

Сл. 7. Део ходника приземља

Сл. 6. Простор главног степеништа

У ентеријеру школе сачувани су сви детаљи
дрвенарије, врата, прозори и рагастови. Врата
на учионицама су дрвена, пуна једнокрилна док
су остала двокрилна и трокрилна са пуним крилима у доњем делу, а у горњем су шпроснама подељена на мања застакљена поља, као и надсветло, изнад. Ходници и степениште израђени су од
вештачког декоративног камена (терацо) (Сл. 8).

Сл. 8. Ходник на спрату
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Сл. 9. Простор помоћног степеништа

Карактеристични детаљи ентеријера видљиви
су на заобљеним ивицама довратника и надвратника на учионицама чија су врата дубоко усечена у
основну зидну раван. И код осталих зидних површина закривљене форме непрестано се прожимају
као да теку јединственим простором дајући му
посебну динамичност (Сл. 9). Још један конструктивни елемент чини занимљивост овог ентеријера
а односи се на употребу челичне греде која подупире газиште главног степеништа.
Архитекта Ч. Ференц се и у спољашњем обликовању ове јавне грађевине определио за тада
владајући сецесијски стил у архитектури, и то за
мађарску варијанту овога стила, препознатљиву
само у дискретној примени једног од мотива из
богатог репертора народне уметности, мисли се
пре свега на мотив срца на металним спратним
жардињерама као и на примени новог материјала,
дрвета, као што се види на резбареним опшавима
стрехе изнад спољашње и дворишне фасаде или
таванских прозора, оба бочна крила. Од целокупног спољашњег изгледа објекта најупечатљивији
је управо угаони део на коме доминира централни
ризалит са забатом трапезастог облика над којим је
кров у виду зарубљене пирамиде. Кров на бочним
крилима је стрми, двоводни са истакнутим кровним прозорима и покривен бибер црепом.
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Са обе стране централног истакнутог ризалита пружају се, од средине његове висине, мањи
једноводни кровићи троугаоног облика који наткривљују плитке зидне испусте смештене на сусрету централног ризалита и бочних крила. Оваквим распоредом архитектонских елемената у ритму увучених и избачених маса геометријског облика, постигнут је скоро скулпторални ефекат главног прочеља зграде. На ризалиту су три осе отвора
са централно постављеним главним улазним четворокрилним вратима полукружне конструкције,
са надсветлом.
Ефекту живописности главне фасаде доприносе и наглашени широки оквири око главних
улазних врата и плитких полукружних ниша са карактеристичним кључним каменом у свом темену.
Рађени су у малтеру и благо истакнути у односу
на основну зидну раван као и плитки испусти који
фланкирају главни улаз у зграду а у форми су, у
свом горњем делу, малих једноводних кровића покривених бибер црепом.
Лево и десно од главног портала су, у приземљу као и на спрату, правоугаони двокрилни
дрвени прозори са надсветлом, док је у централном пољу изнад улаза већи застакљени прозорски
отвор дрвеним шпроснама подељен на мања правоугаона поља. Изнад овог отвора некада се налазио натпис са називом школе.
Основна организација фасадних поља две бочне фасаде има тежиште на хоризонталној подели
што је постигнуто низовима отвора приземља и
спрата, истакнутом соклом и солбанком, којом се
завршава, а који спаја прозоре приземља, као и истакнутим и профилисаним кровним венцем. Дужа
фасада из Чарнојевићеве улице има шеснаест оса
отвора, а краћа из Пашићеве дванаест. Њихов једноличан низ разбијен је груписањем од по четири у низу једноставних, правоугаоних, троделних

Сл. 10. Прозори спрата

дрвених прозора са надсветлом, тако да је, постигнутим уједначеним ритмом, пројектант успео донекле да оживи једноставно малтерисане уличне
фасаде, а увођењем у архитектуру боје, да покрене
и истакне волумене (Сл. 10).
С обзиром да се ради о угаоној грађевини која својим крилима затвара чело блока, као у
случају куће професора Борјановића, недалеко од
ове школске зграде, вешто је, и на овом примеру,
остварено њено уклапање у већ формирано окружење, наглашавањем засеченог угла и централног ризалита главне фасаде, испред које је мало
ограђено, спољашње двориште.
Из школског дворишта некада се излазило на
мали трг испред, формиран на сусрету две бочне
широке улице, још увек у то време мирне, слабо
фреквентне и безбедне за школску децу. Дакле,
зграда је својим положајем, волуменом, суздржаном применом сецесијских декоративних елемената, допринела стварању амбијенталних вредности
овог дела града.
Аутентичан изглед школе познат нам је са фотографије снимљене пре почетка Првог светског
рата, непосредно након њене изградње (Сл. 3). Као
што се може запазити, њена спољашњост сачувана
је скоро у потпуности до данашњих дана, иако је
у међувремену променила више власника, а самим
тим и намена. Поред ограде и капије које су претрпеле највеће измене, декоративан дрвени украс на
слемену централног ризалита је уклоњен а споредни улаз, на почетку десног крила зграде, из Улице
Николе Пашића, је зазидан. Исто тако, на прозорима приземља централног ризалита и главне уличне фасаде, десно и лево од главних улазних врата,
пробијени су парапети како би се формирали већи
отвори за прозоре и нова врата.
И поред свих, током времена спроведених
измена, историјско-уметничке вредности ове
школске зграде до данас су остале сачуване, за
разлику од амбијенталних, на којима су промене
највидљивије.
Рад школе је после Првог светског рата настављен 1921. године, да би 1930. променила име
у Државна народна школа „Ђура Јакшић“. Под
тим именом радила је до 1955. године, када добија
данашњи назив, Основна школа „Жарко Зрењанин“.11 Настава је школске 1979/1980 у потпуности
11
Школа је почела са радом 1921. године на основу
Закона о народним школама у Србији из 1904. године. У
Краљевини Југославији 1929. године излази Закон о народним школама, по коме оне постају државне установе.
Школовање у народним школама је трајало четири године и било је обавезно. Државна народна школа „Ђура
Јакшић“ имала је 19 одељења и била је смештена у пет

премештена у нову школску зграду у Улици Ђурђа
Смедеревца. (Извадити поседовни лист и видети
коме је све школа припадала и када).
Зграду је средином осамдесетих година XX
века од града купила фирма „Медивет“ која се бавила дистрибуцијом хуманих и животињских лекова. За потребе ове фирме њено реновирање је
трајало негде од 1989. до 1992. Оно се односило
на адаптацију учионица у приземљу у магацински
простор, а на спрату у канцеларијски. Том приликом су у свим учионицама стари дрвени подови
замењени новим од керамичких плочица а уведено
је и подно грејање. Истим плочицама прекривен
је и ходник у приземљу. Даље, пробијена су и врата унутар плитких полукружних ниша на фасади,
лево и десно од главног улаза, како би се обезбедили отвори за магацине лекова, иза. Лекови су,
дакле, кроз ове новоформиране отворе улазили у
зграду, а извожени су на исти начин кроз дворишна врата, преко ајнфорт капије, из Чарнојевићеве
улице. Тих година замењен је и стари кровни покривач новим бибер црепом.
Од 2005. године власник зграде постаје „Ирадиа“ Д.О.О. из Сремске Каменице. Како се фирма
бави живинарском производњом још увек, до данас, зграда није добила своју праву намену, иако
се надамо да нови садржаји у будућности неће деградирати њену архитектонску и историјско-уметничку вредност.
Зграда некадашње основне школе налази се у
непосредној близини заштићене проширене зоне старог језгра Зрењанина, са њене југоисточне стране, а
сама грађевина је добро под претходном заштитом.

Основна школа у некадашњој
Немачкој четврти
(Македонска улица 11а)
Друга грађевина архитекте Ч. Ференца у Великом Бечкереку јесте Великобечкеречка основна
школа бр. 3, на углу некадашњих Улица Хонведске
и Мађарске, у Немачкој четврти (данас угао Македонске улице и Николе Тесле), саграђена у исто
време када и школа у Оповачкој четврти.
Крајем XIX века, на истој парцели, налазио
се објекат основе у облику ћириличног слова „П“,
дужом страном постављен на регулациону линију
Хонведске улице, док су се два дворишна крила,
школских зграда. Управа ове школе налазила се у Пашићевој улици бр. 5; ИАЗ, Ф. 101 Државна народна школа
„Ђура Јакшић“ – Петровград (Зрењанин), (1921 – ?), 1921
– 1941; Група аутора, Петровград, (уредио А. Станојловић, Петровград 1938, 145.
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Сл. 11. Данашњи изглед некадашње школске зграде

краће и дуже, поростирала уз десну и леву ивицу
парцеле. У то време су се, пре изградње школе, у
овом, северном делу града, налазила још два јавна објекта, Хонведска касарна у Хонведској улици,
тачније, на углу Улица Хонведске и Реваи (данашње Македонске и Солунске), и Среско начелство
у Меленачкој улици (данас Улица Иве Лоле Рибара), при крају њеног левог фронта12.
Нова школска зграда архитекте Ч. Ференца је, такође, угаона, једноспратна грађевина високог партера са основом у облику латиничног
слова „L“. Оба улична фронта поставњена су на
регулационе линије двеју улица, с тим да краћим
крилом излази на Македонску улицу, а дужим на
Улицу Николе Тесле (Сл. 11). Постоји још једно
мање дворишно крило при крају фронта из Улице
Николе Тесле. На сусрету уличних крила угао је

Сл. 12. Фасада из Македонске улице

ИАЗ, Инвентар збирке карата и планова 1769–1918,
А10 (Торонталска жупанија, 1896. г.) – Јавне грађевине,
канцеларије, фабрике и институције у Великом Бечкереку
1896. године.

12
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у спратном делу наглашен отвореном терасом са
зиданом оградом, испод које су се, некада, из обе
улице налазили полукружни отвори трема.
Данас се поред полукружно конструисаног
улаза из Улице Николе Тесле на објекту налази
још један, нешто мањи улаз архитравне конструкције, поставњен на фасади из Македонске улице и
наглашен плитким правоугаоним еркером са троугаоним фронтоном, изнад (Сл. 12).
За разлику од основне школе у Оповачкој,
школа у некадашњој Немачкој четврти није имала
спољашње двориште, већ само унутрашње, омеђено са три стране дворишним крилима (Сл. 13). На
истој парцели, насупрот ове зграде, налази се још
један, нешто касније саграђен објекат, правоугаоне
основе, постављен уз леву ивицу парцеле, дужом

Сл. 13. Изглед дворишних фасада

страном окренут ка дворишту, а краћом уз регулацију Македонске улице. Између ова два краћа
улична крила оба објекта из Македонске улице,
налазио се колско-пешачки пролаз који је водио у
њихово заједничко двориште.
Решење основе у облику латиничног слова
„L“ и у овом случају је оправдано величином и
обликом парцеле, односно урбанистичким положајем грађевине. Улаз за наставнике постављен је
асиметрично у односу на централну осу симетрије
фасаде из Македонске улице и споља је наглашен
плитком вертикалом еркера, изнад, са троугаоним
фронтоном. Школа је имала класичну унутрашњу
организацију простора типичну за све школске
грађевине тога доба.
У осовини овог улаза из Македонске улице и
мањег предворја, долазило се до, двокриним дрвеним вратима одвојеног степенишног простора,
који је са десетак степеница у дну повезан са приземљем. Одатле се, са његове десне стране, развија
главно степениште за спрат са два крака, споља

Сл. 14. Простор главног степеништа

фасаде (Сл. 15). Исти је распоред као и број добро
осветљених и пространих учионица приземља и
спрата. Укупно их има осам, као и шест WC-а за
ученике. Свод над ходником је раван, а зидна декорација оскудна и своди се на спорадичне пиластре једноставних капитела и плитке слепе нише
видљиве само у мањим улазним холовима.
У ентеријеру школе сачувани су сви детаљи
дрвенарије, врата, прозори и рагастови. Врата су дрвена, пуна, једнокрилна на учионицама,
или двокрилна и трокрилна, са пуним крилима у
доњем делу, док су у горњем шпроснама подељена
на мања застакљена поља као и надсветло, изнад.
Трокрилна и највећа одвајају простор главног степеништа од ходника, приземља и спрата. Ходници
и степениште израђени су од вештачког декоративног камена (терацо) као и делови зидане ограде
главног степеништа који су њиме обложени. Ограда помоћног степеништа је од кованог гвожђа са
једноставном геометријском орнаментиком. Учионице су се некада загревале „краљица“ пећима на
чврсто гориво, а под у њима био је од уских дрвених дасака у виду бродског пода. Земљаним подом
покривена је целокупна површина тавана.
Карактеристични детаљи ентеријера односе се
на заобљене ивице довратника и надвратника на
учионицама који су дубоко усечени у зидну раван,

наглашено вертикалом еркера (Сл. 14). Основа је образована предњим низом учионица из Улице Николе
Тесле и ходником позади, окренутим ка дворишту
и осветљеним целом дужином, двокрилним прозорима са надсветлом. У кратком бочном дворишном
крилу смештени су санитарни чвор и помоћно степениште које повезује подрум са таванским делом
зграде. Некада се у подрумском простору само испод овог дела зграде налазила фискултурна сала,
касније преуређена у котларницу. Плитки сегментни
(пруски) свод је коришћен за формирање међуспратне конструкције, изнад подрума и приземља.
У крилу из Македонске улице, поред главог
степеништа са његове десне стране на спрату, простирала се свечана дворана за састанке, са карактеристичном отвореном зиданом терасом, на самом
углу грађевине, на коју је излазила. У нижем уличном делу истог крила, налазиле су се, вероватно, помоћне просторије, за домара и послужитеља школе.
У складу са њеном наменом, ентеријер и ове
школске зграде решен је функционално и једноставно са понеким карактеристичним детаљем.
Једноличан низ правоугаоних просторија у виду
учионица надовезује се једна на другу док испред тече комуникациони ходник, дуж дворишне
Сл. 15. Део ходника спрата
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Сл. 16. Ограда главног степеништа

као и на декоративан детаљ, постављен на кружном постаменту изнад зидане ограде, на сусрету
два степенишна крака, у делу одморишта главног
степеништа (Сл. 16). Састоји се од доњег бакарног
дела у облику полулопте и металне жардињере, изнад, са елегантно извијеним ногарима. На бакарном делу остала је урезана, на мађарском језику,
парола намењена свим тадашњим основцима школе: „Марљивост Писменост и Патриотизам“. Исто
тако, аутор овог ансамбла, мајстор Фолтин Игњац
(Foltin Ignácz), поред свог имена, забележио је и
назив заната којим се бавио, казанџија.
Некада свечаније уређена сала на спрату са
штуко декорацијом, данас се користи као канцеларија за састанке директора компаније.
И ова школска зграда изграђена је са стилским
карактеристикама мађарске варијанте сецесије у
архитектури, као и већина тадашњих грађевина
архитекте Часара Ференца у Мађарској, и по својој
спољашњости најсличнија је основној школи у
Оповачкој четврти. Мисли се пре свега на њихов
урбанистички положај, на распоред основних архитектонских елемената у ритму увучених и избачених маса са наглашеним и карактеристичним
угаоним деловима, на стрмо и високо кровиште са
кровним прозорима као и на основну организацију
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фасадних поља бочних фасада где доминира хоризонтална подела наглашена низовима прозорских
отвора приземља и спрата, соклом и солбанком.
Исто тако препознатљиве су по профилисаним и
истакнутим кровним венцем испод којег се, у овом
случају, простире још и декоративни украс рађен у
малтеру са мотивом срца у виду уске траке.
На централном истакнутом ризалиту главне
фасаде, обе школске зграде су три осе отвора, са
централно постављеним главним улазним вратима,
сада архитравне конструкције, док су лево и десно,
у приземљу као и на спрату, правоугаони дрвени
прозори са надсветлом. У централном делу изнад
улаза су правоугаони застакљени прозорски отвори, дрвеним шпроснама подељени на мања поља.
Такође, врло слични су и троделни дрвени
правоугаони прозори са надсветлом, дуж бочних
фасада, где се на дужој фасади из Улице Никола
Тесла појављује исти број отвора, као и на фасади
из Чарнојевићеве улице, школе у Оповачком кварту. Једноличан низ шеснаест оса отвора разбијен
је и у овом случају груписањем од по четири у
низу, тако да је, постигнутим уједначеним ритмом,
архитекта успео, донекле, да оживи и овде једноставно малтерисане уличне фасаде.
Улазна врата на школи из Македонске улице
су трокрилна, дрвена, са крилима која су пуна у
доњем делу, док су у горњем правоугаони отвори
са изувијаним гвозденим гитерима. Иста се налазе и на бочној фасади из Улице Никола Тесла, намењена ђацима, само што су ова четворокрилна и
са застакљеним полукружним надсветлом у којем
је, такође, стилизовани метални украс, по ободном
његовом делу.
Као што се види, обе уличне фасаде на Основној школи бр. 3 у Македонској улици су при обради и украшавању подједнако третиране и имале су
исти значај. Водило се рачуна да једна од најмонументалнијих јавних грађевина тога времена у граду, а друга по величини зграда, овог, северног дела
града, одмах иза Хонведске касарне у истој улици,
саграђене седамдесетих година XIX века, делује
снажно и препознатљиво, управо захваљујући
свом волумену избалансираног сменом увучених и
избачених маса уличног корпуса, отвореним и затвореним њиховим површинама, као и једноставном и ненаметљивом обрадом спољашњих фасада.
Још једном је архитектонско-урбанистичким
решењем Часар Ференц успео да оствари успешно
уклапање наменски грађене образовне институције
у амбијент који се тек крајем XIX и почетком XX
века почео формирати изградњом нових приземних
грађанских кућа на месту раније изграђених, старијих, у њеном непосредном окружењу.

Аутентичан изглед школе познат нам је са фотографије снимљене око 1930. године. Запажа се
да је њена спољашњост сачувана скоро у потпуности до данашњих дана. Једина промена односи
се на угао грађевине, на којем је зазидан улаз из
Македонске улице, док су на другом полукружном
отвору из Улице Николе Тесле постављена четворокрилна дрвена врата, са надсветлом. Кровни
прозори из исте улице су у међувремену, такође,
уклоњени.
После Другог светског рата у згради је дуго
била смештена Основна школа „Никола Тесла“.
Од краја седамдесетих година XX века, до данас, и
унутар ове школске зграде долази до неизбежних
промена намене и изгледа ентеријера. Најзначајније су оне које се односе на постављање система
централног грејања и котларнице на месту фискултурне сале, у подруму. У новије време стари
бродски под по учионицама замењен је новим од
ламината, а уклоњена су и унутрашња крила прозора, приземља и спрата. Поједине учионице су
преграђене, плафони спуштени како би се добио
мањи и функционалнији канцеларијски простор.
У згради се данас налазе канцеларије фирме Д.О.О
„Производња Миле Драгић“.
И поред свих горе наведених промена, историјско-уметничке и амбијенталне вредности зграде остале су до данс у великом степену сачуване.
Зграда некадашње основне школе налази се
у северном делу града Зрењанина, у тзв. Горњем
граду, а сама грађевина је добро под претходном
заштитом.

архитектуре на Вишој грађевинско-индустријској
школи у Будимпешти, а од 1936. постаје и њен
директор.
Познатији пројекти из прве две деценије XX
века су му: пројекат палате правде у Берегсасу
(Beregszász), 4. награда и откуп 1907. године, исте
године учествовао је на конкурсу за изградњу палате правде у Карансебешу (Karánsebes) и Шепшисенђерђу у Румунији (Sepsiszentgyőrgy), заједно са Миклом Карољем (Mikle Károly). За пројекат
Сомборског суда и затвора похваљен је са Хлаткај
Шлихтер Ђулом (Hlatky Schlicher Gyula). Године
1908. пројектовао је зграду грађанске школе у Улици
Балатон у Будимпешти, у стилу сецесије, као и зграду казине у Келенфелду (Kelenfőld), 1914. године.
Остали познатији и изведени пројекти углавном се односе на зграде Окружних судова које Часар Ференц пројектује у највећем броју.13
Пројектовао је судове у: Нађатаду (Nagyatádi),
1913. године, сецесија, обновљен 1980. године, Барчу (Barcs), 1927, Шимегу (Sümeg), Сиксу (Szikszó),
Шиклошу (Siklós), Мезекевешду (Mezőkővesd) и
Нађ Кањижи (Nagykanizsa), заједно са Хибнер Тибором (Hübner Tibor), 1936/37. године. (Сл. 17)
Његово дело је и затворска болница у Вацу
(Vác), заједно са предузимачем Пап Ференцом
(Papp Ferenc), 1931, проширење палате правде у
Ђеру (Győr), као и многа друга. Поред судских и
школских зграда, бавио се пројектовањем и најамних палата, пре свега у Будимпешти.

Архитекта Ференц К. Часар
(K. Császar Ferenc 1879 – 1955)
Архитекта Ференц К. Часар (K. Császar Ferencz
1879 – 1955) рођен је у Будимпешти где и завршава факултет Техничких наука. Након дипломирања
усавршавао се у Паризу код Луиса Паскала (Louis
Pascal, 1837–1920), француског архитекте академске орјентације који је предавао на Школи ликовних уметности (École des beaux-arts, atelier GilbertQuestel). Паскал је као професор имао велики утицај на међународне студенте који су лекције из ове
школе касније примењивали у својим матичним
земљама. По повратку у Будимпешту најпре је радио код Алојза Хаусмана (Hauszmann Alajosnál), а
потом код Фишера и Детома (Fischer és Detoma). Године 1907. отвара свој архитектонски биро.
Ференц Часар се поред пројектовања бавио
и теоријским радом. Од 1914. био је професор

Сл. 17. Окружни суд у Нађатаду

Опширније о судским зградама саграђеним у доба
Аустроугарске, као и биографске податке о Часару К.
Ференцу, в. у: Pusztai László – Hadik András: Igazságügyi
épületek magyarországon a dualizmus korában. Székesfehérvár – Budapest: OMF Magyar Épitészeti Múzeuma, 1986–
1987, 16, 19, 21, 22, 28, 29, 38, 47, 76; Извор у вези са
краћом биографијом архитекте К. Часара Ференца: Révai
nagy lexikon, Budapest 1914.
13
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Закључак
Највећи број објекта архитекте Ч. Ференца саграђен је у слободнијој варијанти академског стила
или у стилу мађарске варијанте сецесије у архитектури, са још увек наглашеном симетријом при компоновању фасада. Управо зграде обликоване у овом
новом сецесијском стилу, као што су Грађанска школа у Будимпешти, 1909. године, Окружни суд у Нађатаду, 1913. године и Окружни суд у Мезекевежду,
најсличније су у свом спољашњем изгледу двема основним школама у Великом Бечкереку.
Ради се о грађевинама које су углавном једноспратнице, високог партера, са наглашеним партерним делом од фасадне опеке који у виду сокле
спајају прозоре приземља. Једноличан низ прозорских отвора разбијен је груписањем од по два,
три или четири у низу, док су уличне фасаде једноставно малтерисане са профилисаним и истакнутим поткровним венцем. Ризалити или еркери завршавају се троугаоним забатима или трапезастом
атиком, кровиште је стрмо. Исто тако, у архитектури се примењују боје, нови материјали, покренути волумени као и заобљене ивице допрозорника, карактеристичне посебно за школску зграду у
бившој Немачкој четврти у Зрењанину.
Трагајући за националним особеностима,
увођењем уметности у свакодневни живот ослањајући се на народно градитељство и традицију,
применом локалних материјала и техника израде,
као једне од главних особина мађарске сецесије,
и у обликовању ентеријера архитекта је створио
препознатљив и карактеристичан архитектонски
израз. Он се огледа, на примеру двају школских
зграда, у заобљеним ивицама безорнаменталних
зидова инспирисаним начином обраде кућама из
мађарског народног градитељства.
Код обе школске грађевине у Зрењанину, акцентована су, за разлику од других, угаона решења, која су морала бити прилагођена облику и
величини парцеле као и самој намени објекта.
Архитекта Ч. Ференц своје две школске зграде у Зрењанину пројектује и гради у периоду до
Првог светског рата, након отварања архитектонског бироа 1907. године у Будимпешти, када се као
уметник налазио у фази интензивног грађења и
пуног напона својих стваралачких потенцијала. До
тада уствари и настају његова најпознатија архитектонска остварења, грађевине у стилу мађарске
варијанте сецесије у архитектури, мисли се пре
свега на судске палате и школе по којима је постао
познат широм Аустроугарске, и за које прима признања и награде већ после 1907. године, учешћем
на многобројним конкурсима. Ускоро затим, 1914.
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године, као један од најважнијих момената у његовој дугогодишњој каријери, изабран је за професора архитектуре на Вишој грађевинско-индустријској школи у Будимпешти, а од 1936. постаје
и њен директор, када се све до своје смрти највише бавио теоријским радом.
И у осталим градовима тога периода, овог јужног дела некадашње Аустроугарске, граде се почетком двадесетог века и други јавни објекти у новом
сецесијском стилу. Поред државних школских зграда, подижу се и приватни интернати и васпитни заводи, као и многе друге административно-управне
грађевине, здравствене и културне установе и сл.
Још једна школска зграда у Зрењанину, приватни васпитни завод интернатског типа, познатији
под називом Средњошколски конвикт „Енгел“, саграђена је 1907. године у стилу сецесије, недалеко
од најужег центра града, у насељу „Мала Америка“. Завод се бавио васпитањем и одгојем мушке
деце која су у њему и становала. Име пројектанта
ове монументалне, једноспратне грађевине, није
нам на жалост познато, али се у њеном компоновању фасадних декоративних елемената препознају
утицаји бечке геометризоване сецесије.
Познатије образовне институције у нашем
најближем окружењу саграђене у стилу мађарске
варијанте сецесије у архитектури су: Музичка школа „Петар Коњовић“ у Сомбору из 1906. године,
архитекте Ернеа Ферка (Foerk Ernő) из Темишвара и средња Музичка школа у Суботици из 1913,
архитекте Пал Вадаса. Посебно треба споменути
основну школу у Руском Крстуру из 1911. године,
архитекте Денеш Ђерђиа (Győrgyi Dénes) из Будимпеште, који у то време гради и друге основние
школе, широм монархије. Карактеристична је по
умерености у декорацији и по изразито стрмом и
разиграном кровишту тако да, како је примећено,
делује пре на неки мањи али чврсти трансилвански
замак него на објекат за васпитање деце (Мартиновић-Цвијин, Зборник XII–2, 1985, 41–42).14
О стилу сецесије у архитектури видети још: (Дуранци, Грађа VI–VII, 1976, 91–97; (Кадијевић, Наслеђе V,
2004); (Станчић 2005: 332–337); (Gerle 1998: 249–275);
(Howard 1996); (Moravánszky 1998: 13–31, 73, 190–202);
(Merényi 1969); (Petényi 1971). Познато је да је у архитектури Војводине мађарска варијанта сецесије оставила
нека од својих најзапаженијих остварења. За разлику од
ње, бечка сецесија је, као што је већ истакнуто, стигла у
мање инвентивном облику. Иако у Војводини није подигнут велики број јавних објеката са одликама бечке сецесије, овај стил често је употребљаван приликом изградње
школа и болница. У овом стилу изграђена је Мађарска
гимназија у Новом Саду, Техничка школа у Суботици, Основна школа у Сремским Карловцима и друге. (Јањушевић, Грађа XXVII, 2014: 83–84).
14
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Two School Buildings in the Secession Style of
the Architect Časar K. Ferenc in Zrenjanin
Vesna Majstorović
Keywords: school, neighborhood, secession, architecture, plan.

The exposition about the architecture of two school buildings consists of several interrelated parts.
The introductory part of the article briefly presents the history of the development of education in Veliki
Bečkerek, starting from the middle of the eighteenth century, when they started to establish and build the first
confessional and municipal schools. Until the construction of two national primary schools, by the architect Ferenc Časar (K. Csaszar Ferencz), in 1912, in the secession style, the city had three state schools. It also brings the
results of research on the architecture of school buildings in our city.
In addition, a brief history of construction of two national schools in the district Opovačka and the district
Nemačka is presented, which can be traced from 1908 when the town first sent a letter to the king’s educational supervisor, Dr. Đula Verteš in Budapest, with a notice that the lease of the temporary premises in which five
grades of public schools were located, would soon expire and that the issue should be resolved as soon as possible. The City Council, after the submitted bids, in 1910, finally decided to engage Časar Ferenc, an architect
from Budapest, to create a project, in other words for the construction of schools.
As the documents concerning the construction of two primary schools, for the first time published in this paper,
provide valuable information regarding the then valid procedure of obtaining building permits, as well as a selection
of architects, I thought it would be useful to have them presented in more detail here, especially in the context of clarifying the social environment and cultural and educational climate in a small town on the edge of the Austro-Hungarian monarchy, just before the first World War and the facts that the original plans have not yet been discovered.
Furthermore, for both school buildings, firstly histories of their location are described, then architectural
and stylistic analysis of the external appearance of buildings is provided, and also their bases and interior appearance are analysed. In addition, the condition of the buildings nowadays is briefly mentioned, that means, the
changes that occurred to date in their outward appearance and interior, and the degree of protection.
Finally, the basic biographic data of the architect Ferenc Časar are mentioned as well as the overview of the
most important of his works. The importance is given to the works built in the secession style, with special emphasis on the distinctive decorative elements common to all of them as well as for both school buildings in Zrenjanin.

List of figures:
Fig. 1. 1st Primary School from Pasic’s Street
Fig. 2. Elementary School from 1912
Fig. 3. Entrance Hall of the School
Fig. 4. Appearance of the courtyard facade
Fig. 5. Teachers’ room
Fig. 6. The area of the main staircase
Fig. 7. Part of the hallway of the ground floor
Fig. 8. Upstairs hallway
Fig. 9. Space of the auxiliary staircases
Fig. 10. Upstairs windows
Fig. 11. The present appearance of the former school building
Fig. 12. The facade from the Macedonian street
Fig. 13. Appearance of the courtyard facades
Fig. 14. The area of the main staircase
Fig. 15. Part of the upstairs hallway
Fig. 16. Fence of the main staircase
Fig. 17. The District Court in Nagyatád
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Реорганизација депоа Железничког музеја у Београду
– оптимизација доступности и конзервације збирки
Александра Николић
Кључне речи: Музејске збирке, депо, конзервација, доступност, RE-ORG методологија

Увод
За музејске збирке, депо је критична просторна тачка. У депоу се укрштају сви кључни путеви музејског живота и у депоима је, неке процене
помињу1, смештено 90% свих светских музејских
збирки. Уколико су збирке и даље кључни музејски ресурс , следи значај улагања у њихово очување (Кеене, 2002), а тиме и у простор за чување.
Упркос томе, музејски професионалци различитих профила не деле једнаку посвећеност организацији овог простора. Међународна анкета коју је
2011. године спровео ICCROM (International Centre
for Study of Preservation and Restoration of Cultural
Property) у сарадњи са UNESCO-oм2, а која је обухватила САД и већи број земаља Европе, Азије и
Африке, показала је да се чак 60% музејских збирки чува у веома лошим условима. Неколико година
раније, ICCROM и UNESCO су први пут удружили
снаге у циљу решавања проблема музејских депоа,
које су почели да идентификују још раних осамдесетих година XX века. ICCROМ је 2007. године,
под покровитељством UNESCOа, окупио тим професионалаца са искуством уређења музејских депоа из различитих земаља и започео рад на развоју
методологије за реорганизацију депоа. С обзиром
да су се до тада прикупљене информације и искуства углавном базирале на увиду у стање збирки и
депоа мањих музеја у земљама у развоју, програм
је од почетка био намењен оваквим музејима. Ситуације у којима су се налазиле похрањене збирке
ових музеја су управо и усмериле програм ка реорганизацији, а не организацији музејских депоа
– требало је помоћи музејима да на једноставан и
ефикасан начин искористе постојеће ресурсе за побољшање услова у којима се збирке чувају.
Подаци из дидактичког материјала Generation 2 –
Storage Management ICCROMовог програма PREMA
(Prevention in museums of Africa).
2
http://www.re-org.info/images/survey/2011storagesurveyresults_en-libre.pdf
1

Од 2013. године, програм у међувремену назван RE-ORG, чија је окосница фазна методологија доступна на адреси www.re-org.info, ушао је
у нову фазу, са развојем едукативних програма на
националном и регионалном нивоу као основним
циљем. Централни институт за конзервацију у Београду је, у оквиру ове фазе, започео реализацију
дугорочног едукативног пројекта за музеје Југоисточне Европе, под називом RE-ORG SEE. Први
део програма одржан је у октобру 2014, када је,
кроз пројекат реорганизације Техничког депоа
Железничког музеја у Београду, спроведена обука
професионалаца из 14 музеја земаља Југоисточне
Европе, превасходно Западног Балкана.
Овај рад се фокусира на факторе функционисања музејских депоа којима се постиже ефекат
усклађености конзервације и коришћења збирки,
те на оне делове RE-ORG методологије који заснивају активности реорганизације депоа на тим факторима, пружајући, тиме, услове да депо испуни
своју улогу. Утолико се у раду заступа став да REORG методологија пружа основу за решавање конфликта између конзервације и коришћења збирки
на нивоу депоа.
Овде се, под улогом музејског депоа, подразумева обезбеђивање оптималних услова чувања и омогућавање доступности збирки које се у њему чувају,
за потребе истраживања и презентације. Дакле, музејски депо је место у коме се чувају музејске збирке на начин који омогућава њихову доступност, у
смислу приступа различитим врстама корисника.
Два основна термина на којима почива теза
су, стога, конзервација и коришћење. Под коришћењем се овде мисли на све типове истраживања и презентације музејских збирки, а
предуслов коришћења, у вези са темом овог рада,
јесте доступност. Термин конзервација у раду се
користи у складу са Резолуцијом о терминологији3
У преводу Резолуције који је објављен у часопису
Диана 11, 2009. године, дат је предлог тумачења термина
на српском језику.
3
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Конзерваторског комитета Међународног савета
музеја (ICOM CC), у следећем значењу: „Конзервација се односи на све мере и активности које се
спроводе ради чувања материјалног културног наслеђа и које истовремено омогућују његову приступачност данашњим и будућим генерацијама.
Конзервација обухвата превентивну конзервацију,
куративну конзервацију и рестаурацију. Требало
би да све мере и активности подразумевају поштовање значаја и физичких особина предмета културне баштине.“

RE-ORG из угла
доступности збирки
Идеални услови чувања збирки у депоу, односно њихова потпуна конзервација, подразумевали би одсуство сваког приступа збирци и тиме
и одсуство коришћења. Како кaже Џонатан ЕшлиСмит (Jonathan Ashley-Smith), „Очување се најбоље постиже закључавањем врата и гашењем
светла. Приступ намеће управо супротно до тога.“
(Ешли Смит, 2011, str. 34). Искоришћеност збирки је пропорционална величини ризика по њихово очување. Сврха постојања збирки је истраживање, образовање и уживање, како данашњих тако
и будућих генерација корисника (Pye, 2001; ICOM,
2013,). С обзиром да је за испуњавање ове сврхе у
садашњости потребно омогућити максималан приступ збиркама, а да их је за будућност неопходно
конзервирати, испоставља се да је и сама окосница
постојања збирки оптерећена дијалектичким односом коришћења и конзервације.
Оптимизација односа конзервације и коришћења збирки је задатак чије се решење, у
пракси, најчешће прилагођава случају – одлука се
доноси на основу укупних околности, које подразумевају тренутно стање предмета, претходну и
тренутну изложеност факторима ризика, усклађености типа експлоатације која је у питању са
општим циљевима и наменом предмета, односно
збирке. У таквим ситуацијама, јасно, остаје нерешен проблем мерљивости и тиме проблематичан
механизам информисаног и објективног доношења
одлука (Clark, 2001; Mason, 2002). Питање је да ли
је овај проблем уопште решив на задовољавајући
начин, јер овде баратамо вредностима, а не јединицама (Ешли Смит, 2011: 34).
С друге стране, музеји у Србији, као, уосталом, већи део музеја у региону и значајан број
мањих музеја на међународном нивоу, углавном
немају јасно дефинисану стратегију коришћења
збирки, нити дугорочнији план конзервације.
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Поред ове чињенице, значајно ограничење у доношењу информисаних и избалансираних одлука о мери коришћења и конзервације представља
непотпуност документације. У ситуацији где не
постоје или су оскудни подаци о претходном третману, кретању и излагању предмета, те о његовом
актуелном стању, нема основа за прецизнију процену потреба за будући третман. Могућности су,
често, додатно ограничене одсуством услова за
ажурирање документације путем прегледа стања
збирке, процене ризика и других дијагностичких
приступа.
Алтернативу циљаним одлукама о приступу конзервацији у функцији коришћења, представља генерална оптимизација конзервације и
коришћења збирке. Овде говоримо о усклађености
превентивне конзервације збирке и њене доступности, кроз примену мера које имају позитиван
ефекат у оквиру оба задатка. Иако су, генерално
узевши, конзервација и коришћење у односу обрнуте пропорције, у условима чувања збирки у
депоу могуће је задовољити оба захтева истом
мером. Зашто су простор и функција депоа различити у смислу потреба и могућности баланса конзервације и коришћења збирки у односу на друге
музејске просторе и функције? Чак и да занемаримо раније наведену тврдњу да је највећи део светских музејских збирки, па тако и наших локалних,
дугорочно смештено у депоима, остаје чињеница
да се једино у функцији депоа укршта више музејских делатности, односно активности везаних
за збирку. Теоријски гледано, када су у питању
збирке, функција депоа рефлектује функцију музеја. Примарна функција депоа је чување. Међутим, свака могућа употреба збирке физички полази из простора депоа, а функционално се ослања
или одражава на депо. За разлику од изложбеног
простора, који покрива само један од могућих начина коришћења збирки, те других музејских простора у којима се крећу и користе збирке, депо,
поред чувања, мора да покрије захтеве и да буде у
функцији како презентације, тако и истраживања,
омогућавајући, истовремено, све друге, посредне
и помоћне музејске активности (Verner Johnson,
Horgan, 1979). Додајући свему томе раније истакнуту премису да је чување, односно конзервација, у функцији коришћења збирки у будућности,
долазимо до крајње комплексности захтева када
је реч о депоу, који, испоставља се, није само простор за одлагање, него, напротив, активно и кључно место за живот музејских збирки.
Непостојање прихватљивог метода мерења
ефекта који приступ депоновању може да има на
дугорочно очување у функцији коришћења збирке

у будућности остаје проблем и за генералну оптимизацију конзервације и коришћења. Међутим,
оно што максимизација конзервације у функцији
приступа пружа јесте позитиван тренд у очувању
узимајући у обзир све могуће начине коришћења
збирке, према типу предмета, врсти материјала,
историји коришћења и општој намени.
РЕ-ОРГ методологија, с обзиром да је и настајала имајући у виду мање музеје у земљама у
развоју, представља одговарајући методолошки
оквир за овакав уравнотежени приступ оптимизацији конзервације и коришћења збирки, кроз процес реорганизације музејског депоа.
У оквиру методологије, која је подељена у четири фазе и четири области деловања , низ елемената указује на чињеницу да се приступ заснива
на холистичком схватању процеса реорганизације,
који подразумева „фазни приступ побољшању
потенцијала коришћења и доступности збирке,
истовремено обезбеђујући њену дугорочну конзервацију“4. У сегменту који се односи на менаџмент
у оквиру Фазе анализе стања депоа и збирке, наводе се све могуће активности у вези са збирком које
могу да се дешавају у простору депоа, али да при
дефинисању тих активности треба имати у виду да
се у депоу чувају искључиво збирке. Постојање и
третман тзв. не-збирке јесте један од фактора који
се, у негативном контексту, провлачи кроз све фазе
методологије, имајући у виду последице које присуство материјала који не припада збирци оставља
на функционисање депоа. Ово се односи и на студијске збирке, дакле неинвентарисан и необрађен
материјал, најчешће археолошки, који се, у недостатку другог решења смешта заједно са збирком.
С друге стране, посебна пажња је, кроз фазе
утврђивања стања и планирања акција, посвећена деловима збирке који се, евентуално налазе ван простора депоа, а нису изложени на било
који начин. Методологија предвиђа кораке за регруписање збирке у јединственом простору који
јој је намењен и који пружа услове за чување и
коришћење.
Процедурални, односно институционални
однос према збиркама је директан извор последица по функционалност депоа: Како се третирају студијске збирке, односно неинвентарисани
материјал са терена? Како се институција односи
према „вишку“ материјала с обзиром на проблем
недостатка политике излучивања, карактеристичним за наше подручје, збор недостатка регулативе? Да ли је дефинисана намена збирке и да ли
постоји стратегија њене заштите? Методологија
посебно инсистира на утврђивању ових питања, те
4
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предвиђа надокнађивање докумената који не постоје, а којима се установљава политика заштите и
процедурално регулишу активности и предвиђају
мере које омогућавају функционисање депоа и
одржавање стања збирки и њиховог окружења.

Случај депоа
Железничког музеја
Пројекат реорганизације депоа Техничке збирке Железничког музеја, иако реализован као студија случаја у оквиру програма професионалне
едукације, указао је на потенцијал РЕ-ОРГ методологије у односу на специфичности српског музејског контекста. Као и у претходно реализованим пројектима према РЕ-ОРГ методологији, а у
складу са идејом о прилагодљивости методологије
контексту и потребама, те у складу са условима
реализације, у процесу је један мањи број корака
ниско приоритизован и одбачен. Кораци који су
изведени, тако представљају одговор на критичне тачке функционисања депоа Техничке збирке.
Међу овим критичним факторима функционисања
депоа, најмање пола задовољава раније поменути
захтев за усклађеном оптимизацијом превентивне конзервације и доступности збирки, односно
остварује двоструки ефекат реорганизације:

1. Систем локализације
Документација је једнак приоритет како за
истраживање и комуницирање збирке, тако и
за функционисање депоа, а видљив и јасан систем локализације смештајних јединица убрзава
и поједностављује приступ. РЕ-ОРГ методологија сугерише систем једног броја и једног слова
(нпр. 1а), при чему се бројеви крећу хоризонтално,
а слова вертикално, одоздо на горе. На тај начин,

Сл. 1. Увођење новог система локализације. (фото: ЦИК)
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сваки ниво сваке смештајне јединице добија ознаку која се уноси у документацију предмета.
У депоу Железничког музеја уведен је систем
на крају процеса реорганизације, када су сви предмети добили своје место. Обележени су и за сада
празни простори, како се систем не би реметио у
будућности, када се ти простори искористе за нове
смештајне јединице.

2. Руте
Слободан прилаз депоу и пролази између
смештајних јединица омогућавају физички приступ збиркама које су, будући у смештајним јединицама или на подлогама издигнутим од пода, заштићеније од механичког оштећења, продора воде
и штеточина. Физички приступ је sine qua non за
било коју врсту коришћења збирке.
Посебан проблем депоа Техничке збирке Железничког музеја су предмети који су из различи-

Сл. 3. Реализовани предлог реорганизације простора
депоа. (фото: ЦИК)

3. Распоред предмета

Сл. 2. Ситуација пре пројекта реорганизације. (фото:
Gael de Guichen)

Како ће предмет бити смештен на полици или
другој подлози, зависи од низа фактора који су
углавном везани за његову физичку стабилност и
смањење ризика од физичког оштећења. Међутим,
број и распоред предмета у полици, у смислу претрпаности, а тиме и прегледности, утиче на могућност приступа.
Проблем претрпаности је у депоу Железничког музеја више био везан за предмете који су
били смештени на поду, у центру просторије, а у
мањој мери за предмете на полицама. Овде је за
прегледност већи проблем представљала неприлагођена величина полица, односно смештај предмета по дубини полице. Тенденција да се искористи
цела површина полице је у сукобу са захтевом за
видљивошћу и доступношћу предмета. У Упитнику за самосталну процену (RE-ORG Self-evaluation
Tool5), запослени су дали следећу процену доступности и видљивости предмета у полицама:

тих разлога били смештени на поду или наслагани једни на друге на средини просторије, што је
додатно отежавало кретање и приступ. Један део
предмета на поду није припадао збирци и могао је
да се измести у друге музејске просторе. У складу
са ергономским мерама, потребама манипулације
и кретања механизације за измештање тешких
и габаритних предмета, те у складу са условима
које пружа простор депоа, након премештаја једне
полице у центар просторије, постигнути су пролази од 80 цм са обе стране. У ходнику испред улаза
у депо, делимично је рашчишћена опрема за чување и излагање збирки, као и предмети који припадају збирци и који су на крају пројекта враћени
у депо.

Сл. 4. Смештај предмета у полицама пре реорганизације. (фото: ЦИК)
5
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„Видљивост већине предмета је отежана.“
„У свим полицама, фиокама и регалима, сваки
предмет мора да се помери на неки начин да би се
дошло до жељеног предмета.“
„Најмање десет минута је потребно да би се
дошло до жељеног предмета.“

За потребе пројекта и у сврху опремања реорганизованог депоа Железничког музеја, набављене
су мердевине и ручна колица и тацне за предмете
мањих димензија.

4. Осветљење

Смештај предмета у контејнере пример је
мере која има врло јасну конзервацијску корист
– тиме се умањује ризик од физичког оштећења,
предмет је заштићен од прашине и могуће га је додатно кондиционирати, уколико је у питању предмет посебно осетљив на осцилације РХ, светло и
руковање. С друге стране, чињеница да амбалажа
омогућава безбедније руковање директно олакша-

Идеална конзервација би подразумевала
смештај збирки у потпуном мраку, дакле – осветљење у депоу постоји искључиво у сврху коришћења. То, истовремено, значи да осветљење
треба да буде функционално за кретање и приступ
предметима, а да јачина и тип осветљења треба да
буду прилагођени врсти и степену осетљивости
материјала који се чува у депоу.
Техничка и историјска збирка, најприсутније
у депоу који је реорганизован, углавном садрже
предмете који нису осетљиви на светло. У питању је већином неоргански материјал (75%), а
органски материјали – дрво и текстил – су током
пројекта реорганизације кондиционирани хемијски стабилним и непровидним заштитним фолијама и папиром (заставе, делови костима) или смештени у затворене ормане (униформе). На тај начин
умањен је ризик од оштећења под утицајем светла, а нове расветне инсталације су потпуно прилагођене кретању и доступности.

5. Амбалажа

Сл. 6. Пластична амбалажа као решење за руковање
ситним предметима. (фото: ЦИК)

Сл. 5. Осветљење у депоу након реорганизације.
(фото: ЦИК)

Опрема
У контексту коришћења, сагледава се опрема
за прилаз, руковање и премештање збирке, па се,
заправо, ради о мердевинама, свим врстама подлога које могу да служе за безбедно ношење предмета, те колицима и другој механизацији коју је могуће безбедно користити у условима депоа.

ва и његово коришћење. Специфичност употребе
амбалаже у односу на коришћење, тј. доступност
предмета, јесте да се тиме смањује прегледност,
односно видљивост предмета у депоу. Дакле, по
питању доступности, употреба амбалаже носи са
собом и предности и недостатке.
Стратегија употребе амбалаже у случају Техничке збирке Железничког музеја начелно је подразумевала смештај ситних предмета6, јер пројектом
није била предвиђена набавка планотеке или неког
другог типа смештајне јединице са фиокама. У том
смислу функција амбалаже се у овом депоу свела
на решавање проблема руковања, што умањује ризик од физичког оштећења, али и поједностављује
коришћење. Индиректно,већа заштита од прашине,
коју затворена амбалажа омогућава, такође олакшава руковање, а тиме и коришћење предмета.
У подели збирке по димензијама, коришћен је приступ у оквиру кога се под ситним предметима подразумевају предмети до 10цм највеће димензије, без обзира која
од могуће три димензије је у питању.
6
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6. Процедуре
Коришћење збирки, као уређен процес, захтева документацију и регулативу. У музејским околностима, регулатива се јавља у форми процедура,
којима се уређују кључне активности и критичне
тачке музејске делатности.
Превентивна конзервација збирки у депоу се,
теоријски, ослања на процедуре које покривају значајан део већих ризика, почевши од процедура и
правилника за ванредне ситуације. Процедурална
уређеност активности превентивне конзервације у
депоу је пожељна из разлога потребе за редовном,
односно континуираном контролом процеса.
Овде говоримо о низу различитих процедура,
те иако, збирно гледано, постојање процедура покрива потребе и коришћења и конзервације збирки, само неке од могућих процедура заиста служе
и једном и другом . Међу њима могу да буду процедуре за руковање предметима, изношење предмета из депоа, транспорт и паковање.

7. Класификација према
вишеструким критеријумима
Међу факторима функционисања депоа, класификација предмета заузима критично место. Она
је можда то још и више зато што обухвата есенцију
потентног конфликта коришћења и конзервације, с
обзиром да се од уобичајених критеријума класификације (по типу, функцији, облику, величини/тежини, материјалу, теми/контексту, учесталости коришћења), два или три односе на коришћење и исто
толико на конзервацију – ниједан не покрива оба
захтева. Једино подела по типу предмета у мањој
мери може да се назове компромисном, јер, заправо, може да се веже за облик предмета, али и да се
приближи његовој функцији. Утолико је класификација, иако припада факторима функционисања депоа, по питању конзервације и доступности, заправо, клацкалица у малом и потпуно одвојен проблем.
Ако се изузме Збирка примењене уметности,
којој припада мањи број предмета (27), главнину
предмета у депоу Железничког музеја чини 18 подкатегорија, од којих 1237 припада Техничкој, а 973
Историјској збирци. Број подкатегорија не значи
да је у депоу смештен поменути број потпуно различитих типова предмета, али указује на известан
диверзитет типова, димензија и материјала. Приступ регруписању предмета у оквиру пројекта реорганизације депоа показао је да је и на нивоу појединачне акције потребно комбиновати приступе да
би се постигао баланс између два супротстављена
захтева. Резултат је, дакле, хибрид, али и компромис класификације на бази више критеријума, од
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којих су неки директно супротстављени – већи број
габаритних предмета смештен је на највиши ниво
полица, јер се ради о предметима који се најређе
користе. Завршно решење подразумева основно
груписање три збирке, односно њихово међусобно
физичко раздвајање, те класификацију подзбирки
према више различитих критеријума у оквиру сваке
од три збирке. У прилогу 1 овог рада налази се табела која приказује начин на који су класификовани,
а тиме и редистрибуирани, сви делови збирки.

Дискусија
Претходни подаци говоре о факторима функционисања депоа којима се постиже ефекат усклађене
оптимизације конзервације и доступности збирки.
Начин на који се ови фактори односе према сваком од
ових захтева појединачно, приказан је у прилогу 2.
У оквиру RE-ORG методологије, дата је листа
индикатора квалитетног депоа. Ова листа функционише као контролна алатка за стање депоа пре и после пројекта реорганизације. Индикатори су следећи:
1. Постоји особа која је задужена за депо
2. Постоје административни документи
3. Зграда је у солидном стању
4. Постоји депо са најмање три сектора (пријем,
депо, отпремање)
5. У депоу се налазе само музејски предмети
6. Ниједан предмет није на поду
7. Сваки предмет има своје место
8. Сви предмети су инвентарисани
9. Предмети могу да се нађу за мање од 3 минута
10. Да би се приступило жељеном предмету, не
мора да се помери више од једног предмета
11. Сви предмети су у солидном стању и спремни
за истраживање и излагање
Листа указује на једноставан и практичан
став у односу на побољшања услова чувања и коришћења збирки у депоу, који се провлачи кроз
овде заступани приступ. Осим индикатора стабилности простора и, евентуално, постојања задужене
особе за депо, сви остали су директно везани за
омогућавање приступа збиркама у сврху различитих начина коришћења. У случају Железничког
музеја, пре реорганизације био је присутан само
индикатор постојања задужене особе, а након
пројекта број се попео на 8. Инвентарисање преосталих 20% збирке је дугорочнији план, зграда
није у солидном стању и тај проблем је комплексан зато што је везан за административне процесе и одлуке на више нивоа, а сам депо тренутно
не пружа услове за пријем и отпремање, односно
распакивање и паковање предмета, што ће бити

Прилог 1: Систем класификације и дистрибуције збирки у депоу Железничког музеја.
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Прилог 2: Фактори функционисања депоа са двоструким ефектом.
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решено планираном адаптацијом других простора депо зоне. Међутим, најважнији индикатори за
доступност збирке су присутни: кретање је олакшано, јер на поду нема предмета, сваки предмет
има своје место захваљујући новом систему локализације, а предмети, према сведочењу корисника,
могу да се нађу за мање од 3 минута, а да се при
томе не помери више од једног предмета.

ПО МАТЕРИЈАЛУ ЦИЉАНИ КЛИМАТСКИ
ПАРАМЕТРИ

ПРИСТУП У
ВАНРЕДНОЈ
СИТУАЦИЈИ

СВИ ПРЕДМЕТИ У
СМЕШТАЈНИМ
ЈЕДИНИЦАМА

КОНЗЕРВАЦИЈА

Узимајући у обзир да су кључни показатељи
квалитетног депоа видљиви у решењу које је реализовано у депоу Железничког музеја, може се
закључити да RE-ORG методологија, инсистирањем на факторима који имају двоструки ефекат,
представља солидну основу за унапређење функционалности депоа кроз усклађену оптимизацију
конзервације и доступности збирки.
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Storage Reorganization in the Railway
Museum in Belgrade - Optimization of Access
and Conservation for Collections
Aleksandra Nikolić
Keywords: Museum collections, storage, conservation, access, RE-ORG methodology.

The role, use and preservation of collections in storages is a live issue of museum work and an important subject of preventive conservation internationally. On the other hand, contemporary approach to collections
management shows the need for balance between conservation and use, taking into account societal role collections play for present and future generations of users.
The paper offers a posible approach to creating conditions for balance between conservation and use of
museum collections through museum storage reorganization. The approach is based on RE-ORG methodology,
jointly developed by ICCROM (International Centre for Study of Preservation and Restoration of Cultural Propery) and UNESCO, which is, in the case study of Technical storage of the Railway Museum in Belgrade, adapted to local needs and conditions.
RE-ORG methodology is aimed at small museums in developing countries and as such, it represents optimal basis to create local and/or regional approach to storage reorganization in Serbia and a large number of
countries in Southeast Europe. The paper argues that applying methodology of storage reorganization, adapted
to local context, leads to achieving optimal relation between access and conservation of museum collections in
storage. To this purpose, the process of Technical collection storage of the Railway Museum reorganization is
described, with a special attention to contribution of this case to the original methodology. Further on, the paper
shows how the storage reorganization project in the Railway Museum dealt with the issue of access to collections stored, upgrading, at the same time, the level of preventive conservation up to the maximum for given
conditions.
The Technical collection storage of the Railway Museum in Belgrade was reorganizad as the case study
within the scope of the RE-ORG SEE training workshop, jointly organized for museums in Southeast Europe by
ICCROM, Central Institute for Conservation in Belgrade and Regional Alliance of ICOM for Southeast Europe.

List of figures:
Fig. 1. The introduction of a new system of localisation. (Photo: CIK)
Fig. 2. The situation before the reorganisation project. (Photo: Gael de Guichen)
Fig. 3. Implemented proposal of the reorganisation of the depot space. (Photo: CIK)
Fig. 4. Arrangement of objects in the shelves before the reorganisation. (Photo: CIK)
Fig. 5. Lighting in the depot after reorganisation. (Photo: CIK)
Fig. 6. Plastic packaging as a solution for handling small objects. (Photo: CIK)
Appendix 1. Classification system and distribution of collections in the depot of the Railway Museum.
Appendix 2. Factors of depot functioning with double effect.
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О архитектури ватрогасних домова у
Војводини између два светска рата
Валентина Брдар
Кључне речи: архитектура, ватрогасна станица, модернизам, кула-осматрачница

Добровољна ватрогасна друштва оснивана
су у сваком месту у Војводини јер је, због равничарског терена, опасност од пожара била велика.
Ватрогасни домови, иако припадају архитектури
техничке намене, грађени су на важним местима у
насељу, у центру, или ширем центру, а важност су
показивали и својом архитектуром. Ови домови су,
нарочито у малим варошима, представљали значајно градитељско обележје.
Колико су ватрогасни објекти били битни говори и архитектура Ватрогасне станице у Сенти за
коју је био ангажован један од тада најталентованијих будимпештанских архитеката – Бела Лајта
(Béla Lajta, Будимпешта, 1873 – Беч, 1920), (Vámos
1970; Šadi 2003; Duranci 2005:74–75; Valkay 2007).
Грађевина, подигнута 1904. године, сматра се врхунским делом овог архитекте, а својом сведеном
изражајношћу и функционалношћу упућује на долазећу модерну архитектуру.
Ватрогасна удружења су се у Угарској оснивала од прве половине деветнаестог века (прво у
Араду 1835), али власт у Бечу није благонаклоно
гледала на њихово оснивање због сумње да такве
врсте удружења могу да прерасту у национална
окупљања народа, због чега је, Наредбом царског
и краљевског министарства полиције 1863. године,
зауставила формирање ових друштава. Оваква ситуација трајала је све до Аустро-Угарске нагодбе,
тачније до 1869. године, када је Мађарско министарство унутрашњих послова Уредбом прописало оснивање добровољног ватрогасног друштва у
сваком насељу. Тих година технички фонд ватрогаства је значајно унапређен савременом опремом,
као што су механичка штрцаљка са резервоаром и
машине са шмрком. Ове административне и техничке новине додатно су популаризовали оснивање добровољних друштава (Gal 1972: 28–29; Орбовић 2015: 1).
У Војводини су, као и у осталим деловима
Угарске, под утицајем европских земаља, усвајани
различити прописи и статути градских општина
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којим су пописивана правила у случају појаве пожара. Године 1868. основана је Добровољна ватрогасна организација у Зрењанину, 1870. у Земуну и
Панчеву, наредне године у Новом Саду и Сомбору,
1885. у Бачкој Тополи, 1887. у Кули, 1889. у Кањижи, наредне године у Сивцу и Каравукову, 1904. у
Новом Врбасу, 1906. у Старом Врбасу итд. Након
Првог светског рата број добровољних ватрогасних друштава повећао се у селима Војводине (Орбовић 2015: 2).
Сва ватрогасна друштва оснивана су на иницијативу грађана. Издржавала су се и набављала
справе и опрему од добровољних прилога. Свака
заједница или савез ималa je посебне прописе, ознаке и униформе до 1933. године када је законом
о ватрогаству обједињена организација на тлу
Карљевине Југославије. Овим законом је и реорганизована територијална припадност савеза по
бановинама. На челу се налазио Ватрогасни савез који је обједињавао рад у организационом и
техничком погледу. По овом Закону ватрогасне
организације су подељене на: добровољне, индустријске, заводске, обавезне и званичне – професионалне (Закон о организацији ватрогаства
1933: 6). Добровољне, званичне и обавезне чете
сматрале су се јавним ватрогасним четама што је
значило да на исте оштинска управа при гашењу
пожара преноси један део своје власти.1 Поменутим Законом, ватрогаство је било стављено под ресор Министарства за физичко образовање народа.
Пред Други светски рат на територији Војводине
постојало је 317 ватрогасних друштава са 355 јединица и 11 270 чланова. Чланови ватрогасне чете
су учествовали у бројним такмичењима и курсевима (Орбовић 2015: 3).
1
Индустријске и заводске ватрогасне чете биле су
приватног карактера. Индустријских ватрогасних друштава између два светска рата било је највише на територији
Војводине 14, док у исто време Београд није имао ниједну,
на подручју уже Србије било их је седам, а на Косову и
Метохији такође није било оваквих удружења.

Ватрогасна друштва у Краљевини Југославији у духу владајуће идеологије и јачања осећаја
југословенства, имали су и додатну културно –
просветну функцију. Задатак једне ватрогасне
чете био је, као прво, да систематским и стручним деловањем штити и брани иметак и животе
грађана од пожара и поплава, земљотреса и других елементарних непогода и да организује у ратном стању за случај напада из ваздуха, од пожара
и загушљивих плинова и гасова. Поред тога, циљ
ових друштава је био и да делују на националном,
културном и просветном подизању својих чланова
и осталог становништва подручја на ком су деловала. Ватрогасна друштва су организовала биоскопске и позоришне представе, а имала су и своје
музичке оркестре (Правила „Добровољне ватрогасне чете у Старом Бечеју из 1933“ Архив Војводине Ф. 126. II – 956).
Материјална средства су обезбеђивана од
доприноса чланова, дарова, легата, прихода
предвиђених законом о организацији ватрогасаца. Било је обавезно плаћање ватрогасног доприноса, а чланови ватрогасне чете молили су често
да се изузму од плаћања кулука. Ватрогасна чета
је могла имати извршујуће чланове, нараштај, помоћне и почасне чланове. Извршујући чланови су
се распоређивали у навални и одбрамбени одсек,
самарићански, односно спасавајући – санитетски
и културно-просветни, односно музичко-дилетантски одсек који је подразумевао читаонице, предавања итд. Помоћне чланове чинили су добротвори
(који су уложили 1000 динара у чету), утемељивачи и редовни чланови (Архив Војводине Ф. 126. II
– 956).
У већим градовима постојале су професионалне и боље опремљене ватрогасне чете. Ватрогасци су се углавном сами старали о шивењу зимских и летњих униформи. Од опреме кориштене
су колске пумпе и црева од кудеље, хидрофори,
бурад, тенкови и ватрогасне сирене. (Miler 2004:
39–42).
Ватрогасни дом је била грађевина која je требала да обухвати не само свакодневне и радне активности него и различите свечане манифестације.
Поред смештаја своје опреме и сигурности за њихову сталну спремност, значај ватрогасног дома
огледао се и у простору за одвијање друштвеног
живота чланова ватрогасне чете. У ранијем периоду, нека ватрогасна друштва су у замену за ватрогасни торањ користила црквени (Недељковић Ангеловска, 159).
Добровољна ватрогасна чета Шид основана је 1924. године, док је зграда у улици Цара
Лазара 17 (некада Велики шор односно Краља

Петра I 962) саграђена према пројектима познатог вуковарског инжењера Франа Фунтака (Харкановци, 1882. – Жупанија, 1961)2 из 1932. године (Damjanović 2009). Овај аутор је исте године
био задужен и за пројекат Римокатоличке цркве
у Шиду (Дамјановић 2008: 225–245). Сачуван
је и пројекат другог торња Ватрогасног дома из
1938. године, иако се данашњи разликује од оба
пројекта (Техничка документација ватрогасног
дома Шид).3 Зграда је исте године 1932 добила
и дозволу за градњу (Архив Војводине Ф 126 V
374).
Зграда, основе у облику латиничног слова
L, краћом страном је постављена на регулациону
линију улице, а спратна је само дуж уличне стране, док је дуж дворишне приземна. У приземном
појасу са леве стране је, увучен у масу зида, колски пролаз из којег се излазило у унутрашње двориште и у стубиште које је било у средишту два
крака. Десно од пролаза је спремиште за возила, а потом се дуж десне дворишне стране нижу
соба, кухиња и изба (мала соба, можда остава).

Сл. 1. Ватрогасни дом у Шиду, Фран Фунтак, 1932–
1938, изглед грађевине

Фран Фунтак сматра се једним од најзначајнијих
и наплоднијих архитеката Славоније у првој половини
20. века. Након повратка са школовања у Будимпешти
врло брзо је постао један од првих хрватских стручњака
за градње у армираном бетону у којем је реализовао низ
објеката с обележјима сецесијског стила. Градио је мостове по целој Хрватској, бројне јавне, стамбене и сакралне
објекте у Вуковару. По заврштеку Првог светског рата његови радови попримају елементе ар декоа и међуратног
класицизма. Подиже бројне стамбене објекте и храмове.
Током тридесетих година усвојио је и елементе модерне. Након Другог светског рата живео је и радио у Жупанији, најпре за грађевинско предузеће „Норма“, а потом
за „Радник“. http://www.leykam-international.hr/publikacija.
php?id=44
3
Пројекат се чува у Ватрогасном дому у Шиду (данас Сектор за ванредне ситуације МУП-а Србије). Искоришћен је и прилагођен штампању у раду захваљујући
Маринку Маринковићу из Ватрогасне јединице Шид.
2
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Сл. 2. Ватрогасни дом у Шиду, Фран Фунтак, 1932–1938, пројекат основе приземља, првог спрата и темеља

На спрату су изнад колског пролаза две собе, док
је изнад гараже била велика дворана намењена
друштвеном животу ватрогасаца (Техничка документација Ватрогасне чете Шид).
Висока масивна једноспратница је широким,
равним пиластрима подељена на четири вертикале од којих је лева ужа од осталих јер у приземном делу има пешачку улазну капију, док су капије
у осталим пољима намењене ватрогасним возилима. На спрату су у свакој вертикали по један

трокрилни прозор које надвисује хоризонтална
трака једноставно профилисана. Бочне вертикале
завршавају се забатно обликованим атикама које
су хоризонтално ижљебљене са малим слепим
отворима у средишту. С дворишне стране у средишту се уздиже торањ који је другачији него што
је предвиђено пројектом. Састоји се из осмоугаоне
основе која је на врху оивичена танком гвозденом
оградом, а из ње се потом уздиже правоугаони део
са великим застакљеним прозорима. На пројекту

Сл. 3. Ватрогасни дом у Шиду, Фран Фунтак, 1932–1938, уздужни и попречни изглед торња и зграде, изглед главне
фасаде
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је видљиво осмоделно купасто кровиште које се
састоји од два сегмента. Грађевина је подигнута
у стилу позног, огољеног историзма са остацима
традиционалне архитектуре као што су пиластри и
троугаони забати на врху фасаде.
У Бачкој Тополи на месту старог, 1937. године, саграђен је нов Ватрогасни дом према пројектима познатог суботичког архитекте Фрање Бедеа
(Ferenc Bedo, Будимпешта, 1890 – Берген Белсен,
Немачка 1945)4, најактивнијег суботичког архитекте који се издваја и по томе што је готово читав опус остварио у модернистичком стилу. Зграда
је требала да буде спратна, али је због недостатка
новца саграђена приземница (Harkai 1992: 52).
Бедеов идејни пројекат је подразумевао
спратну грађевину са приземљем где су били
предвиђени кухиња, шпајз, просторија за домара која би се састојала од собе, две канцеларије,
купатила, заједничке просторије, кабинета и приручног кабинета, док су на спрату биле предвиђене једна пространа соба и библиотека. Овај
пројекат је реализован, али без изградње спратног дела зграде, док је на месту планиране собе
за домара изграђена већа заједничка просторија
немењена различитим делатностима (Ber, Brindža
1986: 38).5
Колики се значај придавао изградњи Ватрогасног дома очит је и по томе што је за пројекат
ангажован тада један од најангажованијих и најпознатијих војвођанских архитеката – Фрања Беде.
Искусан архитекта завршио је пројекат 15. марта 1934. године, када је затражена и дозвола за
градњу (Архив Војводине Ф. 126. – 13365/1934).
Сачувано је више предрачуна из којих се види да
се рачунало на бесплатне зидарске, тесарске и
друге занатске радове. Поводом обележавања педесетогодишњице постојања Друштва, принцу Томиславу је 19. јуна 1937. године упућено писмо из
Фрања Беде сматра се једним од најзначајнијих
војвођанских архитеката између два светска рата. Дипломирао је на Техничком факултету у Будимпешти 1914.
године, а после Првог светског рата настанио се у Суботици. Између два светска рата пројектовао је стамбене и
стамбено-пословне зграде, породичне куће и индустријске
објекте. Његови објекти, иако поштујући принципе модерне архитектуре, често садрже и неке декоративне елементе, као што су – скулпптуре, профилисани венци због чега
се многи могу сврстати и у опус ар декоа. Врхунац стваралаштва представљају његове две куће – тзв Црвена (1932)
и Зелена кућа (1933) у Суботици, однос (Demeter 2001;
Mitrović 2010: 348).
5
Књига Sto godina Vatrogasnog društva Bačka Topola,
у којој је сачуван и део документације везан за изградњу
дома, била је доступна захваљјући Харгити Гажо из Музеја Бачка Топола.

кога се сазнаје да је зграда завршена (Ber, Brindža
1986: 40).
Зграда је наглашене хоризонталности са
квадратним испустом, односно посматрачким
торњем на предњој страни, помереним улево. Торањ, грађен од опеке, има приземље у виду трема
који обликују три аркаде на стубовима правоугаоног пресека. Изнад је, на предњој страни, застакљена степенишна вертикала, док су на бочним странама мањи узани правоугаони отвори. На
врху је осматрачница у виду отворене терасе са
све четири стране торња. На фасадама осматрачнице су окулуси, мотив који се понавља и дуж
горње, таванске зоне основног кубуса. Доња, приземна зона је у решеткастим конструкцијама које
одељују полустубови од црвене опеке. Повезују
их стилизован малтерски украс који подсећа на
капителе и аркаде. Између приземних отвора и
окулуса је подеони малтерски, једноставно профилисани венац, а такав је, само истуренији, дуж
горњег руба фасаде. Калкански зидови се степенасто повлаче ка задњој страни објекта. Зграда
показује доследну примену начела модерне архитектуре, уз коришћење и сведене декорације геометријског и биљног порекла.

Сл. 4. Ватрогасни дом у Бачкој Тополи, Фрања Беде,
1936–1937, изглед зграде данас

4

У Новом Врбасу Управни одбор Ватрогасног
друштва је 1936. године упутио молбу Опшинској
управи да им за потребе изградње ватрогасног
дома са торњем додели плац поред Гимназије. Након непуних годину дана Општинска управа донела је одлуку у јануару 1937. да се плац од 180
квадратних хвати (око 341 квадратна метра), додели бесплатно ватрогасном друштву. Овлашћен од
стране Управног одбора, командант Крамер са инжињером Хенрихом Вебером, направио је потребну документацију и пројекат. Новац је обезбеђен од
добровољних прилога. У јуну је Управни одбор поверио зидарске радове Фридриху Лоренцу из Новог Врбаса, тесарске радове Јакову Кирсту такође
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Сл. 5. Ватрогасни дом у Врбасу, Хенрих Вебер, 1937–
1938, изглед зграде током завршетка радова 1938. година

Сл. 6. Ватрогасни дом у Врбасу, Хенрих Вебер, 1937–
1938, изглед зграде из 1938. године и данас

из Новог Врбаса. Осамнаестог јула 1937. године
постављен је камен темељац за ватрогасни дом.6
Ватрогасни дом је био завршен до маја 1938.
године, али је освећење одложено за наредну,
1939. годину, када је Удружење обележавало тридесет пет година постојања. У међувремену се
приступило опремању просторија дома, пре свега
– увођењу електричне енергије, телефона, копању
бунара, куповини неколико пећи за загревање, изградњи шупе и оставе за дрва и намештаја (Музеј
у Врбасу, Ф1 ДВД, К1, 1898–1944, ф.87; Oрбовић
2015: 13).
Из једноспратнице наглашене хоризонталности израња висока кула водоторња. Приземље је,
као што је то уобичајено за грађевине ове намене
резервисано за смештај ватрогасних возила, као
и за кухињу са помоћним просторијама. На спрату су просторије намењене друштвеном животу
ватрогасаца.
Готово читава грађевина обложена је фасадном опеком, сем приземља које је равно

малтерисано. У левом делу приземног појаса су
широка улазна врата увучена у масу зида, фланкирана истуреним полустубовима, док су у продужетку три прозора. Кордонски венац који раздваја
приземље од првог спрата је у виду једноставно
профилисане траке која се изнад отвора савија у
виду троугаоних забата. На спратном појасу, обложеном жутом опеком, налазе се прозори – три
трокрилна, у густом растеру, и по један двокрилни, са бочних страна. Сви су повезани јединственим оквиром од црвене опеке. У поткровној зони
су два венца увучена мало у масу зида, такође
од црвене опеке, а њоме је фланкиран и спратни
појас. У средини, при врху уличне фасаде, налази
се правоугаоно малтерско поље, троугаоно завршено, и уоквирено црвеном опеком, у којем је
година почетка градње – 1938. Изнад отвора приземља је малтерска трака са натписима – Ватрогасни дом на српском и немачком језику. Кула је
такође од жуте опеке обрубљена са свих страна
црвеном, а мали квадратни прозори тракама од
црвене опеке су повезани у вертикалне траке. При
врху је извидница, опасана са свих страна терасом
са оградом коју чине хоризонталне металне шипке. Кров је раван.
Зграда ватрогасне станице у Бачкој Паланци,
грађена је од 1935. до 1938. године, према пројектима, како се претпоставља, новосадског архитекте Стевана Фајста (Stefan Feist) који се наводи

Приликом постављања камена темељца окупио се
Управни одбор и ватрогасни оркестар у присутству ватрогасне чете. У једну рупу темеља Ватрогасног дома
уграђен је натпис на немачком језику следеће садржине:
Добровољно ватрогасно друштво Нови Врбас. Наш дом је
по нашем избору, место слободе, добровољне и људске помоћи, као што наш слоган каже: Богу на част, осталима
за спас (Ф1 ДВД, К1, 1898–1944, ф.87; Oрбовић 2015: 13).
6
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Сл. 7. и 8. Ватрогасни дом у Бачкој Паланци, Стеван Фајст, 1935–1938, изглед зграде из 1938. године и данас

као извођач радова (Трећи каталог занатлијско
трговачке изложбе 1938).7 Фајст је иначе аутор
бројних стамбених зграда у Новом Саду, али како
је сачуван отисак печата овог архитекте са мотивом ватрогасне куле, претпостављамо да је он аутор пројекта.8 Зграду одликују првобитно једноспратни кубични основни корпус и, уз леву страну,
висока кула која у приземном појасу има два окулуса, док се изнад, читавом висином протеже застакљена степенишна вертикала. Улаз је уз кулу,
наткривен надстрешницом. Десно од њега су три
двокрилна прозора, док је на крајњој десној страни колска метална капија. Приземни појас је од
Каталог је био доступан захваљујући Драгани
Петрић из Библиотеке Вељко Петровић у Бачкој Паланци.
8
Стеван Фајст, новосадски пројектант, помиње се као
новосадски предузимач и архитекта током тридесетих година двадесетог века. Нарочито се истакао као пројектант
стамбених објеката. Најпознатији јавни објекти су му Занатски дом у Новом Саду из 1938. године и Ватрогасни
дом у Бачкој Паланци. Остварио је чист, функционалистички стил. На неким делима присутна је и декорација,
вероватно по жељи наручилаца.
7

спратног раздвојен истуреним профилисаним венцем. У спратној зони су пет оса прозора. Газишта
степеништа до другог спрата су од вештачког камена, док се после надовезују дрвена. Ограда је
од гвоздених шипки до другог спрата, а потом од
дрвених летви. Подови су од беж керамичких плочица са црвеним цветним мотивима, а у кули од
другог спрата дрвени. У таванском појасу главне
фасаде су била два окулуса, док је између њих, у
средишту био држач за заставе. У међувремену је
овај тавански део адаптиран у спрат.
Ватрогасни домови су у међуратном периоду
били међу најзначајнијим архитектонским темама
за које су се ангажовали неки од најискуснијих и
најпознатијих пројектанта у окружењу. Удружења,
која су била наручиоци архитектонских објеката,
истицала су се хуманитарним радом, као и организовањем друштвеног живота у одређеном насељу.
Сви домови, због углавном истих функција које су
им биле прецизно прописане правилницама, имале су сличан изглед, али и врло сличан распоред
просторија. Свима је приземље служило, или још
увек служи, за смештај возила. Поред гаража, у
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Сл. 9. и 10. Ватрогасни дом у Бачкој Паланци, Стеван Фајст, 1935–1938, степениште

приземљу, углавном смештени у дворишном краку,
налазе се кухиња и помоћне просторије. Ватрогасни домови су требали да имају и просветно – васпитну улогу, због чега је спрат, уколико га је било,
био предвиђен најчешће за собе и велику дворану
намењену друштвеним активностима, концертима, баловима итд. Сви домови, као обавезан део,
имају високе куле осматрачнице са застакљеним
вертикалама које осветљавају степеништа. На врховима су излази на терасе са металним решеткастим оградама. Ватрогасни домови су због ових
кула осматрачница спадали међу најупечатљивије

објекте у насељима. Анализирани ватрогасни домови у Шиду, Бачкој Тополи, Врбасу и Бачкој Паланци, показују одлике тада владајућег, модерног
стила у архитектури. Док је на Ватрогасном дому
у Шиду овај стил још увек у назнакама, на осталима је примењен готово у потпуности. Ватрогасни
дом у Бачкој Тополи има декорацију око приземних отвора, док се на станицама у Врбасу и Бачкој
Паланци свака декорација изгубила. Ови домови
својим положајем у насељу и архитектуром говоре
о важности које су имале за живот грађана, али и о
важности места у ком су саграђени.
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On Architecture of Fire Stations in Vojvodina
Between the Two World Wars
Valentina Brdar
Keywords: architecture, a fire station, modernism

Voluntary Fire companies in Vojvodina had begun to establish in the second half of the 19th century, while
the building of the structures for their needs began early in the 20th century. They had great significance for
the former settlements because of frequent fires, but they were also important because of the social facilities
that were offered - concerts, balls, cinema and theater performances. So they were built usually in the center of
the town and building engaged famous and experienced architects. Fire stations in Sid (1932-38), Backa Topola (1934-37), Vrbas (1937-38) and Backa Palanka (1935-38), built in the period from 1932 to 1938 show the
characteristics of modern architecture and the International style of a firehouse in Sid that appeared in all the
purer form. These buildings of flat surfaces had been a framework for a number of functions - accommodation
vehicles, firefighters, administration, social life and entertainment. T he part that makes a special feature of these
buildings is the tower, that is –the watchtower.

List of figures:
Fig. 1. Fire station in Sid, Fran Funtak, 1932-1938, the appearance of the building
Fig. 2. Fire station in Sid, Fran Funtak, from 1932 to 1938, the project of basic ground floor, first floor and foundation
Fig. 3. Fire station in Sid, Fran Funtak, from 1932 to 1938, the longitudinal and transverse layout of the tower and buildings,
the layout of the main façade
Fig. 4. Fire station in Sid, Fran Frutek, 1932-1938, projects of the details of the staircase and the tower
Fig. 5. Fire station in Backa Topola, Franz Bede, 1936-1937, the appearance of the building today
Fig. 6. Fire station in Backa Topola, Franz Bede, 1936-1937, the appearance of the building today, details
Fig. 7. Fire station in Vrbas, Heinrich Weber, 1937-1938, the appearance of the building during its completion in 1938.
Fig. 8. and 9. The fire station in Vrbas, Heinrich Weber, 1937-1938, the appearance of the building from the year 1938 and
today
Fig. 10. Fire station in Backa Palanka, Stevan Feist, 1935-1938, the appearance of the building from 1938
Fig. 11, 12 and 13. Fire station in Backa Palanka, Stevan Feist, 1935-1938, the staircase
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Парне локомотиве – спомен обележја
на територији Војводине
Зоран Бундало, Драган Ђорђевић
Кључне речи: парна локомотива,спомен обележје, Војводина, заштита

1. Уместо увода
Парне локомотиве су више од једног и по века
лајт мотив у многим књигама, причама и филмовима, ТВ емисијама, на грамофонским плочама...
Парне локомотиве, популарне парњаче
опијају бројне армије љубитеља железнице (и не
само њих), јер су тајновите и вероватно су једина људска творевина која је успела да искорачи ка
живим бићима.
Парне локомотиве, као опсесивне слике могу
се тумачити психоаналитичким начелима, јер
имају готово митску димензију, једно експресивно
значење, такво да делују као огромне животиње
– мастодонти. Својим фрктањем, знојењем, галопом и писком парне пиштаљке, парњаче стварају
застрашујућа и дозивајућа осећања, као сирене у
телу аждаје.
Живојин Павловић, книжевник
Године 2014. навршило се 160 година од
пуштања прве железничке пруге на територији данашње Војводине, односно Републике Србије. Индустријска пруга од Оравице до Базијаша је 1854. године пуштена у саобраћај као рударска пруга, да би већ
после две године била отворена за јавни саобраћај.
У другој половини XIX и почетком XX века
кренуо је интензиван развој железнице на овој територији, тако да је пред I светски рат железничка
мрежа у Војводини била једна од релативно најгушћих мрежа у целој Европи (Сто година железнице у Србији, 1951: 80).
Развојем технике и технологије, парне локомотиве, са којима је отпочео железнички саобраћај,
замењиване су дизел и електро вучним возилима,
тако да је крајем 80–тих година прошлог века угашена и последња парна локомотива на територији
Војводине.
У другој половини XX века, почело се у свету,
односно у Европи са заштитом парних локомотива и њиховим постављањем као спомен обележја,
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што није мимоишло ни Војводину, где тренутно
постоји 11 сачуваних парних локомотива.

2. Кратак историјат
железнице у Војводини
У време грађења првих пруга, територија данашње Војводине била је у целини под Аустријом,
односно од 1867. године под двојном монархијом,
Аустро-Угарском. Све одлуке о изградњи пруга
доношене су у Бечу и Будимпешти (види: Чонкић
1958; Миленковић 1936).
У Аустрији је 1837. године предата у саобраћај прва пруга, која је припадала Северној
железници цара Фердинанда. Прва железница са
локомотивском вучом од Беча према истоку била
је мађарска Централна железница на левој обали Дунава. За претходне радове издата је 02. 04.
1839. године концесија, а у 1847. години предат је
саобраћају део пруге Пешта – Солнок. Аустријска
држава је 1850. године откупила ову пругу од акционара и затим су кренули радови према југу и
1853. године пруга је била изграђена до Сегедина,
чиме је ова саобраћајна артерија доспела на границу данашње Војводине.
Повод за изградњу прве банатске пруге (и
прве пруге на територији Војводине) настао је
када је Државна рударска организација 1845. године почела интензивно да ради на подизању банатског рударства, посебно важног Штајердорфског
угљеног базена (Steierdorf, данашње место Анина
у Румунији). Предвиђена је изградња пруге којом
би се остварила веза са Дунавом.
Градња пруге почела је 1847. године, али је
одмах била повезана са тешкоћама, да би 20. 08.
1854. године била отворена железничка пруга
Оравица – Јасеново – Базијаш као рудничка пруга, чиме је наш део Баната односно данашња територија Војводине и Србије добио своју прву пругу. Та пруга била је дуга 62 km, а станице су биле

Сл. 1. Мрежа железничких пруга у Војводини пред I светски рат (Архив Железничког музеја)

Оравица, Ракасдија, Жам (Јам), Јасеново, Бела
Црква (Weisskirchen) и Базијаш (Basiasch).
Године 1854. када су се нашли у критичној
ситуацији, банатски рудници и железничка пруга
Оравица – Базијаш су понуђени на продају. „Царско
– краљевско привилеговано аустријско друштво државних железница (K. k. privilegierte österreichische
Staats Eisenbahn Gesellschaft – St. E. G.)“ купило је
ова банатска добра 01. 01. 1855. године и једно од
првих дела овог новог Друштва било је пуштање у
јавни саобраћај пруге Оравица – Базијаш на дан 01.
11. 1856. године. У годинама 1856. и 1857. грађена
је пруга Темишвар – (Вршац) – Јасеново.
Прва пруга у Бачкој била је изграђена 1869. године. Наиме 11. 09. 1869. године пуштена је у саобраћај пруга Хоргош – Суботица – Сомбор, која је
следеће године, 20. 12. 1870. продужена до Богојева.
Пруга од Келебије до Суботице пуштена је у
саобраћај 5. децембра 1882. године, а пруга од Суботице до Новог Сада у дужини од 101,3 km, 05.
03. 1883. године.

Прве изграђене пруге у Срему биле су пруге
Нови Сад – Земун и Инђија – Сремска Митровица,
које су пуштене у саобраћај 10. 12. 1883. године.
Пруга од Сремске Митровице до Шида пуштена је у саобраћај 07. 10. 1891. године. У периоду
до краја XIX века изграђене су и пруге Панчево –
Зрењанин – Кикинда (по деоницама до 1894. године) и Панчево – Вршац (по деоницама до 1896. године), чиме је створена мрежа данашњих главних
железничких пруга у Војводини.
До почетка I светског рата изграђено је још
11 пруга у оквиру разних вициналних железница1 тако да је укупна дужина железничких пруга
Назив вицинална железница је француског порекла
и реч вицинал значи општински (chemin vicinal – општински пут), па је то име пренесено на саму железницу, на ознаку железничког пута. Градњу вициналних железница су
Аустрија и Мађарска регулисале специјалним законодавством, издајући концесије (дозволе) за изградњу таквих
железница (које су се због тога звале и концесиониране
железнице).
1
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Табела 1: Преглед свих изграђених пруга на територији Војводине
Назив пруге или деонице пруге

Ред бр.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

(Жам) Држ. гр. Јасеново – Врачев Гај – Држ. гр. (Базијаш)
(Söreg) Држ. гр. – Б. Аранђелово – Кикинда – Држ. гр. (Jimbolia)
(Стамора Моравита) Државна граница – Вршац – Јасеново
Хоргош – Суботица – Сомбор
Сомбор – Богојево – Државна граница (Даљ)
(Келебија) Државна граница – Суботица
Суботица – Нови Сад
Кикинда – Велики Бечкерек (Зрењанин)
Нови Сад – Земун
Инђија – Сремска Митровица
Земун – Савски мост
Суботица – Суботички салаши – Државна граница (Чикерија)
Сремска Митровица – Сремска Митровица Сава
В. Бечкерек (Зрењанин) – Модош (Ј. Томић) – Држ. гр. (Cruceni)
Модош (Државна граница) – (Државна граница) Међа
Сечањ – Маргита
Рума – Врдник
Суботица – Сента – Бечеј
Хоргош – Распутница (Сента)
Маргита – Вршац
Сремска Митровица – Шид – Држ. гр. (Товарник)
Банатско Александрово(Зрењанин Поље) – Панчево Варош
Вршац – Ковин
Риђица – Сомбор – Нови Сад
Вршац – Велико Средиште
Панчево Варош – Владимировац
Панчево Варош – Панчево Дунав
Држ.гр. – Ђала – Чока – Драгутиново (Бан.Милошево)
Црно Брдо (Ловћенац) – Кула
Кула – Нова Паланка
Модош (Јаша Томић) – Државна граница (Cruceni)
Спојни колосек код Драгутинова (Банат.Милошево)
Велики Бечкерк – Црња – (Hatzfeld)
Чот – Алибунар
Нови Сад – Бечеј
Римски Шанчеви – Тител
Рума – Кленак Сава
Сомбор – Бечеј
Кикинда – Наково – Државна граница (Nyerö)
Петроварадин – Беочин
Суботица – Црвенка – Богојево
Паланка – Каравуково
Сомбор – Бачки Брег
Сомбор – Апатин – Сонта
Сонта – Оџаци Калварија
Шид – Сремска Рача
Самош – Ковачица
Батајница – Бољевци
Спојни колосек, Нови Сад
Сента – Чока
Бољевци – Бољевци Сава
Орловат – Книћанин
Црња – Кларија
Сремска Рача – Сремска Рача Сава
Тител – Книћанин
Спојни колосек код Инђије (тријангла)
Београд – Шид – Државна граница (2. колосек)
Београд Дунав – Панчево Варош
Овча – Кишвара
Нови Сад – Петроварадин
Нови Сад – Нови Сад Ложионица
Чока – Сента
Нови Сад – Сајлово распутница
Нови Сад – Римски Шанчеви
Батајница – Сурчин (Остружница)
(Р.Шанчеви) Распутница 1 – Подбара
(Каћ) Распутница 2 – Распутница 3 (Подбара)
Стара Пазова – Голубинци (леви колосек)
Нови Сад – Нови Сад Ранжирна – Сајлово распутница
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Назив
управе

Кол.шир.
(м)

Дуж.(км)

Датум
изградње

St. E. G.
St. E. G.
St. E. G.
MAV
MAV
MAV
MAV
Виц. жел.
MAV
MAV
MAV
MAV
MAV
Виц. жел.
Виц. жел.
Виц. жел.
MAV
Виц. жел.
Виц. жел.
Виц. жел.
MAV
Виц. жел.
Виц. жел.
Виц. жел.
Виц. жел.
Виц. жел.
Виц. жел.
Виц. жел.
Виц. жел.
Виц. жел.
Виц. жел.
Виц. жел.
Виц. жел.
Виц. жел.
Виц. жел.
Виц. жел.
Виц. жел.
Виц. жел.
Виц. жел.
Виц. жел.
Виц. жел.
Виц. жел.
Виц. жел.
Виц. жел.
Виц. жел.
Виц. жел.
Виц. жел.
А.в.в.
MAV
MAV
А.в.в.
СХС
СХС
СХС
СХС
СХС
СХС
ЈЖ
ЈЖ
ЈЖ
ЈЖ
ЈЖ
ЈЖ
ЈЖ
ЈЖ
ЈЖ
ЈЖ
ЈЖ
ЈЖ

1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
0,76
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
0,76
1,435
0,76
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435
1,435

27,5
54
35,5
85
35,1
8,1
101,3
67,7
71,4
42
3,4
12,7
3,5
45,7
3,9
36,3
18,9
76,2
31,3
18,8
40,9
65,4
84,7
121,5
13,4
31,5
0,8
57,6
10
44,7
2,4
0,7
60
44
64,8
37,8
28,9
85,5
8,4
17,2
100,6
35,1
27,5
32
19
28,4
20,9
23,4
5,9
7,6
5,5
24,9
7,9
1,8
2,7
1,3
120,1
26,3
30,5
6,1
3,4
8,3
3,6
10,1
20,7
3,1
1,1
9,2
3,6

01. 11. 1856.
15. 11. 1857.
20. 07. 1858.
11. 09. 1869.
20. 12. 1870.
05. 12. 1882.
05. 03. 1883.
08. 07. 1883.
10. 12. 1883.
10. 12. 1883.
15. 09. 1884.
08. 01. 1885.
xx. xx. 1885.
04. 05. 1889.
04. 05. 1889.
04. 05. 1889.
04. 07. 1889.
14. 11. 1889.
14. 11. 1889.
11. 07. 1891.
07. 10. 1891.
09. 04. 1894.
08. 12. 1894.
14. 09. 1895.
03. 07. 1896.
26. 08. 1896.
26. 08. 1896.
15. 09. 1896.
04. 11. 1896.
04. 11. 1896.
04. 05. 1897.
xx. xx. 1897.
20. 10. 1898.
25. 11. 1898.
02. 07. 1899.
02. 07. 1899.
15. 09. 1901.
04. 07. 1907.
xx. xx. 1907.
11. 12. 1908.
24. 12. 1908.
30. 04. 1909.
05. 07. 1912.
14. 08. 1912.
14. 08. 1912.
22. 10. 1912.
xx. xx. 1912.
01. 10. 1915.
xx. xx. 1915.
xx. xx. 1915.
xx. xx. 1915.
25. 11. 1925.
28. 03. 1926.
03. 02. 1927.
15. 06. 1927.
15. 12. 1928.
15. 12. 1928.
11. 11. 1935.
15. 05. 1950.
23. 10. 1961.
23. 10. 1961.
xx. xx. 1963.
31. 05. 1964.
31. 05. 1964.
28. 05. 1967.
01. 03. 1969.
01. 03. 1969.
xx. xx. 1992.
09. 12. 1992.

Сл. 2. Мрежа железничких пруга у Војводини после I светског рата (Архив З. Бундало)

(државних и приватних – вициналних) износила
укупно 1713 km (Сл. 1).
За време I светског рата, у 1915. години изграђено је свега 4 пруге, из војних односно стратешких ралога:
•
Батајница – Бољевци,
•
Бољевци – Бољевци Сава (760 mm), са
трајектном везом на узану пругу Забрежје
– Обреновац,
•
Сента – Чока, са мостом на Тиси због бржег
транспорта трупа са италијанског на руски
фронт и обрнуто,
•
спојни колосек у Новом Саду, дужине 5,9 km.
После I светског рата силе Антанте су са Централним силама склопиле Версајске мировне уговоре. Мађарска је са земљама Антанте потписала
посебан, Тријанонски мировни уговор, 04. 06.
1920. године. По овом уговору Краљевини СХС
припао је западни део Баната, Бачка, Срем, Барања, Међимурје и Прекомурје.
У периоду између два светска рата, на територији Војводине изграђено је само 6 пруга, укупне
дужине 65 km, као и други колосек од Београда до
Шида (Табела 1) (Грујић, Бундало 2004: 316).

После II светског рата наставило се са изградњом пруга тек 1961. године у оквиру Новосадског железничког чвора. Последња пруга изграђена у Војводини је пруга Нови Сад – Нови Сад Ранжирна – Сајлово распутница, такође у Новосадском железничког чвору. Ова пруга која служи искључиво за теретни саобраћај изграђена је крајем
1992. године.

3. Сачуване парне локомотиве
на територији Војводине
Парне локомотиве, од свог настанка почетком
XIX века, обележиће и постаће симбол железничког саобраћаја у наредних 150 година, како у свету
тако и на нашим просторима. Међутим, развојем
технике и технологије, парне локомотиве су замењиване савременијим дизел и електо вучним возилима, тако да је крајем 80–тих година прошлог
века угашена последња парна локомотива на територији Војводине.
У другој половини XX века, почело се у свету,
односно у Европи са заштитом парних локомотива и њиховим постављањем као спомен обележја,
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што није мимоишло ни Војводину, где тренутно
има 11 сачуваних локомотива (7 серија локомотива), на следећим локацијама:
•
01 – 070, 070
(Суботица, депо – још није
постављена као споменик)
•
20 – 196, 196
(Сомбор)
•
50 – 100
(Шећерана Црвенка)
•
51 – 007
(Нови Сад)
•
51 – 037
(Зрењанин)
•
51 – 152
(Вршац)
•
51 – 159
(Кикинда)
•
60 – 004
(Витал Врбас)
•
62 – 074
(Рума)
•
62 – 086
(Панчево)
•
Nо 283 (ĐĐ)
(Потисје Кањижа)
Све локомотиве, осим три које се налазе у кругу фабрика у Црвенки, Врбасу и Кањижи су у фундусу Железничког музеја из Београда.
3. 1. Парна локомотива серије
ЈЖ/ЈДЖ 01 (СХС 1000)
Српске државне железнице (СДЖ) су 1910.
године од берлинске фабрике „Schwarzkopf“ наручиле 14 локомотива типа „Prairie“, распореда осовина 1 – C – 1. Те локомотиве су у Србију стигле
1912. године и то 8 локомотива са засићеном паром (касније ЈДЖ 04) и 6 локомотива са прегрејаном паром, обележених са СДЖ 121 до 126 које
су 1935. године пренумерисане у ЈДЖ 01 – 121 до
01 – 126. У 1922. и 1923. години немачке фабрике „Schwarzkopf“ – Berlin i „Maschinenfabrik“ –
Karlsrue, испоручиле су на име репарације нашим
железницама 120 локомотива ове серије, СХС 1001
до 1120 (Бундало 2000)
Ове локомотиве, популарне „хиљадарке“
пренумерисане су 1935. године у ЈДЖ 01 – 001 до
120, тако да је у инвентарском парку ЈДЖ/ЈЖ било
укупно 126 локомотива серије 01. Ове локомотиве
биле су домицилиране у ложионицама у Србији
(Војводини) и Хрватској, као и у ложионици у
Скопљу и служиле су за вучу путничких и делимично брзих возова (лака брзовозна локомотива).
Ова близна локомотива са прегрејаном паром има
парну машину са 4 цилиндра и ваздушну кочницу
Knorr.
Посебан куриозитет представљала је локомотива ЈЖ 01 – 101 са посебним аеродинамичним
обликом по узору на немачке брзовозне локомотиве, названа „Летећи Београђанин“. Идеја је зачета
у машинском одељењу Генералне дирекције ЈЖ, а
у ложионици Београд је октобра 1936. године извршена прерада локомотиве. На пробној вожњи на
прузи Београд – Загреб, 1937. године, локомотива
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је вукла воз састављен од 5 кола, тежак 158 тона
брзином од 122 km/h. Сама локомотива је на једној
деоници постигла за то време фантастичну брзину
од 146 km/h, чиме се сврстала у ред суперекспресних парних локомотива.
Почетком шездесетих година, ЖТП ’Београд’ је у свом инвентарском парку имао 56 локомотива серије 01 и која је тада била водећа
серија локомотива у путничком саобраћају. Ове
локомотиве су биле домицилиране у ложионицама Београд, Ниш, Краљево, Зајечар, Суботица и
Косово Поље и „покривале су већину пруга ЖТП
’Београд’“. Последњих 5 локомотива ове серије
„угашено“ је 1985. године у ложионици Зајечар.
Као музејски експонати, сачуване су следеће
локомотиве:
– 01 – 035, 035
(Ниш),
– 01 – 043, 26 – 042 (Косово Поље),
– 01 – 070, 070
(Суботица – Сл. 3),
– 01 – 121, 121
(Ниш, ложионица
Црвени Крст).

Сл. 3. Локомотива ЈЖ 01 – 070, 070 (Фото З. Бундало)

У фабрици Шинвоз Зрењанин обновљена је
1996. године локомотива 01 – 088, 088, која је у
саставу музејског воза, популарног oldtimera Романтика. Основне карактеристике локомотиве серије 01 су следеће:
– тип
1–C–1
– притисак везаних осовина
140 kN (14 t)
– пречник везаних точкова
1850 mm
– дужина преко одбојника
2057 mm
– тежина локомотиве у служби
115,7 t
– садржај тендера: – угља
8 tona
– воде
20 m3
– радни притисак паре
12 kg/cm2
– адхезиона вучна сила
8300 kg
– максимална брзина
90 km/h

3. 2. Парна локомотива серије
ЈЖ/ЈДЖ 20 (СХС 6000)
Производњу ових локомотива започела је берлинска фабрика A. Borsig 1912. године за Отоманске железнице у европском делу Турске. Приликом
ослобађања Скопља 1912. године (први балкански
рат), српска војска је у станици Скопље затекла три нове, још некоришћене локомотиве серије
СО 521 до 523, намењене за пругу Солун – Битољ
(Монастир).
Пошто је уочено да се ради о квалитетним локомотивама, са одличним конструкционим особинама представници Српских државних железница су поручили 20 локомотива (СДЖ 601 до 620)
код истог произвођача. Одмах затим је наручено
још 12 локомотива, али су до избијања рата стигле
само три.
По завршетку првог светског рата, 1921. године железнице СХС су на име ратних репарација
од више немачких фабрика (A. Borsig, Hanomag,
Henschel & Sohn, AEG, Rheinmetall, Krauss & Co)
поручиле још 200 ових локомотива, тако да их је
било укупно 225 и 1933. године су пренумерисане
у ЈДЖ 20-001 до 225 (после II светског рата, одмах иза локомотивске серије 33, то је била најмногобројнија серија парних локомотива на пругама
ЈЖ).
Због сразмерно малих цилиндара и великог
парног котла, локомотиве су се показале одлично
у експлоатацији, на равничарским пругама за вучу
теретних, мешовитих и путничких возова. Ове локомотиве тип локомотива „Mogul“ (распоред осовина 1 – C – 1) биле су домицилиране у ложионицама Нови Сад, Инђија, Суботица, Шид, Рума и
Сомбор.
Као музејски експонати, сачуване су следеће
локомотиве:
– 20 – 100, 020
(Ниш),
– 20 – 196, 196
(Сомбор – Сл. 4).
а у станици Зрењанин фабрика налази се незаштићена локомотива 20 – 149, 017 (фабр. бр.
2466/22) и постоји предлог да се као музејски експонат постави у Врднику.2
Основне карактеристике локомотиве серије 20
су следеће:
– тип
1–C–1
– притисак везаних осовина
164 kN (16,4 t)
– пречник везаних точкова
1440 mm
– дужина преко одбојника
18820 mm
– тежина локомотиве у служби
109,4 t
Ова локомотива је коришћена приликом снимања
филма Kelly’s Heroes (Келијеви хероји) режисера Брајана
Хатона, који је делом сниман управо у Врднику!

2

Сл. 4. Локомотива ЈЖ 20 – 196, 196 (Фото З. Бундало)

–
–
–
–

садржај тендера: – угља
– воде
радни притисак паре
адхезиона вучна сила
максимална брзина

8 tona
26 m3
15 kg/cm2
7950 kg
55 km/h

3. 3. Парна локомотива серије ЈЖ/
ЈДЖ 50 (СХС/MAV 376)
Ова лака локомотива – тендерка за локалне
железнице серије MAV 376 (Сл. 5) грађена је у
периоду од 1910. до 1923. године у будимпештанској фабрици MAV – Magyar Állami Vas – Acél –
és Gépgyárak (касније MAVAG) и произведено је
укупно 319 локомотива ове серије, од чега је на
ЈДЖ/ЈЖ било укупно 101.
На територији бивше Југославије сачуване су
само две локомотиве ове серије, у Словенији у Литији 50.060 и у шећерани Црвенка 50 – 100 .

Сл. 5. Локомотива ЈЖ 50-100 (Фото З. Бундало)

Основне карактеристике локомотиве серије 50
су следеће:
– тип
1–C–1
– притисак везаних осовина
90 kN (9 t)
– пречник везаних точкова
1040 mm
– дужина преко одбојника
9820 mm
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–
–
–
–
–

тежина локомотиве у служби
садржај тендера: – угља
– воде
радни притисак паре
адхезиона вучна сила
максимална брзина

44,8 t
2 tona
5,0 m3
12 kg/cm2
5200 kg
45 km/h

3. 4. Парна локомотива серије ЈЖ/
ЈДЖ 51 (СХС/MAV 375)
Ова лака локомотива – тендерка за локалне
железнице серије MAV 375 грађена је у периоду од 1907. до 1959. године у великом броју у Будимпешти, у фабрици MAV Magyar Állami Vas –
Acél – és Gépgyárak (касније MAVAG). За нешто
преко педесет година, произведено је укупно 624
локомотиве ове серије. Последња локомотива из
ове серије са ознаком MAV 375.1032 произведена
1959. године је уједно последња парна локомотива
произведена у Мађарској. (Бундало 2000)
У време изградње првих примерака локомотиве ове серије у Европи се већ експериментисало са локомотивама на прегрејану пару, са доста
различитим искуствима у односу на до тада доминантну засићену пару. У жељи да и сами стекну
искуства на том плану и Мађари су градили локомотиве тендерке исте серије и на засићену пару и
на прегрејану пару, распореда осовина 1 – C – 1
– локомотиве типа „Prairie“. Локомотиве овог типа
конструисане су још 1870. године и користиле су
се готово читав један век код многих железничких
управа у Америци и Европи.
Локомотива серије MAV 375 наменски је
грађена за споредне пруге, тзв. вициналне пруге
које су биле доста распрострањене у мађарском
делу тадашње двојне монархије Аустро-Угарске (KundK – Königreich Ungarn und Kaisertum
Österreich). Поред раније произведених локомотива типа 0-C-0 серије MAV 377 (ЈЖ 152) у периоду од 1885. до 1901. године и локомотива типа
1-C-1 серије MAV 376 (ЈЖ 50) произведених у
периоду 1910. до 1924. године, локомотиве MAV
375 (ЈЖ 51) су обележиле саобраћај и постале
„заштитни знак“ локалних, односно вициналних
жезезница.
На територији коју захвата данашња Србија
односно Војводина, по завршетку I светског рата
је остало 15 вициналних железница (табела 2)
(Грујић, Бундало, 2004: 317) и на њима су суверено владале локомотиве MAV /СХС 375, касније
пренумерисане у ЈДЖ/ЈЖ 51. Локомотиве ове серије налазиле су се и на румунским железницама
(серија CFR 375), на чехословачким железницама
(серија ČSD 331) и код аустријских војних железница, kuk Militärbahn Banja Luka – Dobrljin
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(бројеви kukMB 11 до 13)3. Локомотиве ове серије
коришћене су за вучу путичких и теретних возова
и на пругама државних железница.
После Другог светског рата на ЈЖ било је 166
локомотива ове серије, које су произведене у периодима 1907–1918. година, 1920–1926. година и
1942. година. Највећи број (151 комад) је произведен у Будимпешти, а само је 15 комада израђено
у Славонском Броду 1942. године (51 – 132 до 51
– 146). У Будимпешти су локомотиве изграђене у
следећим фабрикама:
•
у фабрици MAV (касније MAVAG) 145
локомотива,
•
у фабрици Eszaki Pömühely 2 локомотиве (51 –
049 и 51 – 050)
•
у фабрици MAV Istvantélek 4 локомотиве (51 –
051 до 51 – 054).
На територији данашње Војводине било је
укупно 58 локомотива ове серије које су биле домицилиране у ложионицама Нови Сад, Суботица,
Кикинда, Вршац, Зрењанин, Панчево, Сомбор и
Инђија. Као музејски експонати, сачуване су следеће локомотиве:
– 51 – 007 (Нови Сад),
– 51 – 037 (Зрењанин – Сл. 6),
– 51 – 152 (Вршац),
– 51 – 159 (Кикинда).

Сл. 6. Локомотива ЈЖ 51 – 037 (Фото: З. Бундало)

У фабрици Шинвоз Зрењанин обновљена је
1996. године локомотива 51 – 052, која је у саставу
музејског воза, популарног oldtimera Романтика.
Основне карактеристике локомотиве серије 51
су следеће:
– тип
1–C–1
– притисак везаних осовина
100 kN (10 t)
– пречник везаних точкова
1190 mm
– дужина преко одбојника
7650 mm
Локомотиве kukMB 11, 12 i 13 су касније пренумерисане у ЈЖ 51-129 до 51 – 131

3

Табела 2: Преглед вициналних железница на територији Војводине
Р. бр.
1.
2.
3.

Назив железнице
Вицинална железница
Суботица – Богојево – Паланка
Вицинална железница
Баја – Бездан – Сомбор – Сонта
Бачко – бодрошка вицинална железница

4.
5.

Чантавирска виц. железница
Јужна подунавска
вицинална
железница

6.
7.

Виц. железница Сомбор – Стари Бечеј
Вицинална железница
Велика Кикинда – Арад
Вицинална железница
Панчево – Петрово Село
Вицинална железница
Сегедин – В. Кикинда – В.Бечкерек
Виц. железница Вршац – Ковин
Торонталске

8.
9.
10.
11.

вициналне
железнице
12.
13.
14.
15.

Југоисточна виц. железница
Виц. железница Рума – Кленак
Вицинална железница
Петроварадин – Беочин
Дунавско – савска
Вицинална железница

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Назив пруге
Суботица – Црвенка – Богојево
Каравуково – Нова Паланка
Сомбор – Сонта – Апатин – Оџаци
Сомбор – Бачки Брег – држ. гр.
Суботица – Сента – Стари Бечеј
Хоргош – Сента
Стари Бечеј – Нови Сад
Римски Шанчеви – Тител
Жедник – Чантавир
Држ. гр. – Риђица – Сомбор
Сомбор – Нови Сад
Црно Брдо – Секић – Нова Паланка
Делта колосек код Н. Паланке
Сомбор – Стари Бечеј
В. Кикинда – Наково – држ. гр.
В. Кикинда – држ. гр. (Њере)
Панчево Дунав – Петрово Село
Огранак према Панчево Вароши
Држ. гр. – Чока – Драгутиново
В. Кикинда – Драгутиново – В. Бечкерек
Вршац – ПетровоСело – Ковин Дунав
В. Бечкерек – Сечањ – Ј. Томић – држ. гр.
Сечањ – Вршац
Александрово – ПанчевоВарош
Чот – Алибунар
Самош – Ковачица
Држ. гр. – Нинчићево – држ. гр.
Вршац – Велико Средиште – држ. гр
Рума – Кленак Сава
Петроварадин – Беочин

• Шид – Сремска Рача Сава
У к у п н о (km)

–
–
–
–
–

тежина локомотиве у служби
садржај тендера: – угља
– воде
радни притисак паре
адхезиона вучна сила
максимална брзина

Дужина (km)
100,6
34,9
54,5
28,1
76,8
31,8
64,8
37,8
8,0
28,8
91,2
58,0
0,4
90,3
8,4
8,9
31,6
1,0
55,7
70,4
84,6
46,0
54,8
64,7
44,0
20,9
0,9
16,7
28,9
17,6
28,4
1289,5

54,2 t
4 tona
5,6 m3
12 kg/cm2
6100 kg
60 km/h

3. 5. Парна локомотива серије
ЈЖ/ЈДЖ 60 (СХС 060)
Парне локомотиве ове серије произведене су
1915. године у фабрици Vulcan Iron & Locomotive
Works, Wilkes – Barre (укупно 6 комада) и испоручене Србији са бројевима од 060 до 065 (Сл. 7). Од
свих локомотива, сачувана је само локомотива 60.004
која се налази у кругу фабрике Витал у Врбасу.
Основне карактеристике локомотиве серије 60
су следеће:
– тип
0–C–0
– притисак везаних осовина
120 kN (12 t)
– пречник везаних точкова
1000 mm

Сл. 7. Локомотива ЈЖ 60-004 (Архив З. Бундало)

–
–
–
–
–

дужина преко одбојника
тежина локомотиве у служби
садржај тендера: – угља
– воде
адхезиона вучна сила
максимална брзина

8940 mm
36,5 t
1,8 tona
3,9 m3
5600 kg
40 km/h
Грађа XXVIII 163

3. 6. Парна локомотива серије ЈЖ/ЈДЖ 62
Производња локомотива серије 62 (Бундало
1995) започета је у САД током II светског рата и одређени број ових локомотива је испоручен као америчка помоћ, осим нама и појединим европским железничким управама (Пољска – PKP, Чехословачка
– ČSD, Аустрија – OeBB, Грчка – OSE, Француска –
SNCF и другим). Југословенске Државне Железнице
су добиле 106 локомотива ове серије од америчких
транспортних трупа USTC (United States Transportion
Corps). Локомотиве су произведене у периоду од
1942. до 1944. године следећом динамиком:
година
комада
1942.
21,
1943.
52,
1944.
33.
Ове локомотиве су произведене у следећим
фабрикама :
– HK Porter Locomotive Works, Pittsburg
59 локомотива,
– Vulcan Iron & Locomotive Works, Wilkes
– Barre
33 локомотива,
– Davenport Locomotive Works, Davenport
14 локомотива,
U периоду од 1956. до 1959. године фабрика
локомотива из Славонског Брода је за потребе ЈЖ
произвела још 23 локомотиве ове серије (инвентарки бројеви 62 – 107 до 129). Локомотиве серије
62 су распоређене на територији свих обласних
дирекција и то :
•
Љубљана 19 локомотива,
•
Загреб
54 локомотива,
•
Сарајево 13 локомотива,
•
Београд 42 локомотива,
•
Скопље
1 локомотива.

На територији Војводине сачуване су две локомотиве ове серије, обе произведене у САД:
•
62 – 074 (Рума – Сл. 8),
•
62 – 086 (Панчево).
Основне карактеристике локомотиве серије 62
су следеће:
– тип
0–C–0
– притисак везаних осовина
160 kN (16 t)
– пречник везаних точкова
1372 mm
– дужина преко одбојника
8992 mm
– тежина локомотиве у служби
48,3 t
– садржај тендера: – угља
1,2 tona
– воде
4,6 m3
– радни притисак паре
14,8 kg/cm2
– адхезиона вучна сила
7700 kg
– максимална брзина
45 km/h
3. 7. Парна локомотива Nо 283
После II светског рата, фабрика „Ђуро Ђаковић“ из Славонског Брода произвела је укупно
231 локомотиву типа 0 – C – 0 и то 211 за колосечну ширину 600 mm и 20 за колосечну ширину
760 mm. Ове локомотиве су се користиле у индустрији, рудницима и шумским железницама.
Локомотиве су имале дужину преко одбојника
од 5312 mm, имале су снагу 35 kS, обичан котао
типа Bocker, вентил типа Stephenson и ручну кочницу. Дозвољени осовински притисак је износио
3,3, тоне, а максимална брзина 20 km/h.

У периоду од 1952. до 1961. године, фабрика у
Славонском Броду је произвела још 67 локомотива
за потребе индустрије.

Сл. 8. Локомотива ЈЖ 62 – 074 (Фото З. Бундало)
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Сл. 9. Локомотива Nо 283 (Фото З. Бундало)

На територији бивше Југославије сачувано је
укупно 7 локомотива овог типа, од којих се једна
налази у Војводини, у кругу циглане у Кањижи.
Локомотива 283 (то је фабрички број локомотиве
фабрике „Ђуро Ђаковић“) произведена је 1950. године и радила је на индустријском колосеку од циглане до железничке станице Кањижа.

4. Међународна пракса
и домаћи стандарди на
заштити локомотива
Златно доба железнице и њена ренесанса током
прошлог века са употребом парне вуче доводила је
до развоја многих подручја, било да је реч о употреби у јавном превозу путника и робе или у индустрији.
Током времена и велике експанзије у индустријском
свету долазило је до засићења и искоришћења појединих области и региона, па су поједине станице и
пруге биле затваране. Схватиши значај железнице
као техничког наслеђа, а и устаљене праксе заштите
објеката од значаја велики број железничких станица је претворен у музејске објекте. У овом смислу су
предузети кораци очувања историјског наслеђа Велике западне железнице у Свидону, Велика Британија
(http://www.steam-museum.org.uk>25.12.2014.)
Дефинисање и одређивање подручја или области које улазе у заштиту посматра се кроз више
фактора. У свом раду Синг Рана под називом
Heritagescape, Urban Planning and Strategies: Studies
from India (Rana 2010) представио је студију са подручја Индије која описује просторно евидентирање
наслеђа, као и прилагођавања која су неопходна да
се предузму код заштите. У студији, која је рађена
за ово подручје, може се напоменути мултидисциплинарни приступ различитим историјским, археолошким, културним, социјалним и економским
аспектима. Овакав свеобухвати приступ доводи до
реалног сагледавања историјских подручја на које
је потребно обратити посебну пажњу.
Културно и историјско наслеђе све више добија своју позицију и значај у модерном друштву.
Увиђајући значај културног наслеђа успоставља се
потреба за разврставањем у овој области. Поред
веома старих археолошких налазишта своје место
у културном наслеђу заузима и технолошко наслеђе, између осталог везано и за железничко инжењерство. Тасманијски одбор за наслеђе (<http://
www.heritage.tas.gov.au/> 25.12.2014) уредио је
Практикум којим се дају савети и принципи о конзервацији парних локомотива.
Значај железничког наслеђа представљен је и за
пруге North Yorkshire Moor (http://www.nymr.co.uk/

information/statement-of-significance/
25.12.2014),
кроз историјске, естетске, научне, културне и
друштвене вредности. За процес конзервације у
научном делу даје се опис елемената покретне и
непокретне железничке инфраструктуре. У посматрању општег железничког наслеђа, описано је да
оно садржи целокупну покретну и непокретну инфраструктуру, а извршен је преглед приоритета и
начина конзервације (Burman 2014). Овај преглед је
дат кроз практичне примере и одређене дискусије
и дебате које су се водиле од стране ентузијаста у
очувању оваквог културно-техничког наслеђа.
Због специфичности везаних за железничке
објекте и постројења и историјског значаја, своје
посебно место нашла су и постројења за сигнализацију на енглеским железницама (Haliwell 1973).
Првобитна решења су била у време постављања
технолошко достигнуће, као и начин њиховог
функционисања. У спроведеним студијама за рестаурацију и очување овог технолошког блага евидентирани су ови објекти из којих се руковало сигналним системима.
У плану управљања Шведског конзервационог
одељења за железницу (Swindon Railway Works
Conservation Area Appraisal and Management Plan
<http://www.swindon.gov.uk/ep/Environment%20Do
cument%20Library/Information%20-%20Conservation
%20Area%20Appraisal%20-%20Swindon%20 Railway
%20Works.pdf> 30.12.2014) издвојена су два
елемента неопходна за допринос и интерес
његовом очувању, а то су историјски и
архитектонски значај подручја и простора.
Ради бољег разумевања историје инжењеринга и технологија сматра се да мора вршити више
истраживања и отварање музеја науке као носиоца
ових активности (Bailey,). Сматра се да унапређено
знање у погледу података, чувања и одржавања даје
допринос очувању технолошке историје која није
сваки пут пренесена и забележена адекватно. Покретање истраживања довело је до студија у Народном
музеју железнице у Њујорку где су се обрађивали
начини конзерваторско-рестаураторских пројеката.
Европска федерација музеја и туристичких
железница представила је документ којим се постављају принципи за усмеравање на конзервацију,
рестаурацију, одржавање, сервисирање и употребу историјске железничке опреме (Morgan 2014).
Циљ овог удружења је да се уз овакав документ
помогне у доношењу бољих одлука носиоцима активности очувања железничког наслеђа.
Инжењерско удружење за наслеђе Аустралије саставило је упутство за практичну употребу конзервације возних средстава на точковима са парном вучом са циљем обезбеђења
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информација и одговарајућих процеса за конзервацију (Engineering heritage Australia, practice note
No. 8 Conserving a wheeled steam engine<https://
www.engineersaustralia.org.au/sites/default/files/
shado/practice_note_ 8.pdf> 25.12.2014).
У склопу разматрања нивоа на коме се посматра железничко наслеђе, ниво приказивања –
локални, регионални, национални или глобални
зависи од начина идентификације и није у потпуности разјашњен (Lowenthal, 1997). Стога је покушано са успостављањем критеријума који ће обезбедити основне алате за било коју студију и омогућити постизање консензуса око нивоа наслеђа
(Coulls, Anthony. Railways as world heritage sites).
Ови критеријуми даље се развијају тако да је омогућено реално оцењивање које су то железнице и
места која могу да се номинују у наслеђе. Проблеми са којима се сусрећу због недостатка новчаних
средстава и проблема недовољно стручног кадра,
не само у музејима него и на целом подручју Канаде за одређену серију локомотива, довели су
до тога да су морали да се реше ови недостаци у
знању и потребним процедурама (Final Report:
IATM Fellowship programme Skillbridge: Oct. 16th22nd, 2013, <http://www.iatm.museum/wp-content/
uploads/2014/03/IATM-Final Report.pdf 30.12.2014.)
У складу са тим захтевима креирана је посебна
документација за конзервацију са веома јасним
извештајима за техничко и нетехничко особље у
циљу обезбеђења и ширења знања што је могуће
већем броју заинтересованих учесника.
У документу који је донела Аустралија под
називом Fixing the trains: a fresh start for rail
heritage (<http://www.transport.nsw.gov.au/sites/default/files/b2b/releases/130517-a-fresh-start-for-railheritage.pdf> 25.12.2014) дефинисана је стратегија примера решавања стратегије за реализацију
железничке баштине. Стратегија је спроведена
на основу закључака и потребних реформи које
морају да се спроведу у овој области. Влада Аустралије је препознала потенцијал који може да
утиче на развој туризма и регионалног развоја.
Овакав приступ сигурно може донети одређени
приход држави. Препоруке које су спроведене од
стране Владе учињене су заједно са удружењима која се баве очувањем железничке баштине и
састоје се од:
•
оснивања непрофитне компаније за транспортно наслеђе везано за железницу,
•
повезивања железничког саобраћаја и музеја,
•
развоја плана са укључивањем што већег
броја чланова и волонтера.
Овакав вид организације посебно се истакао
код одрживости парне вуче и враћања у службу.
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На овај начин укључивање појединаца и индустрије осигурава очување имовине и железничког
наслеђа будућим генерацијама. У наставку ових
мера описане су даље мере које се спроводе како
у законским тако и у практичним оквирима (All
Aboard!A Fresh Start for Transport Heritage in NSW,
May 2013 <http://www.transport.nsw.gov.au/sites/
default/files/b2b/publications/0513- transport- heritage-report-web-final.pdf>25.12.2014.). Постављају
се основни принципи, структура деловања тимова
и начини финансирања који учествују у очувању
железничког наслеђа.
Концепт очувања железничког наслеђа је препознат и у нашој држави на примеру обнављања
Шарганске осмице, музејско-туристичке железнице
узаног колосек 760 mm, између станица Мокра Гора
и Шарган – Витаси, дужине 15,5 km, на којој се налази 22 тунела. То је обновљена дeонице некадашње
узане пруге Београд – Ужице – Сарајево. Карактеристика шарганске пруге је начин савлађивања висинске разлике од 300 метара изградњом петље – осмице, јер возови два пута пролазе кроз исту географску
тачку. Музејска железница пролази кроз законом заштићен парк природе Мокра Гора и Шарган, који се
налази између планина Златибора и Таре.
Ревитализација и обнова ове пруге узаног колосека завршена је 2003. године, а први воз, са музејском парном локомотивом ЈЖ 83 –173,173 кренуо
је да превози туристе и љубитеље железнице 01.09.
2003. године. Сада на њој саобраћа музејски воз „Носталгија“, у летњој сезони од априла до октобра и у
зимској од 25. децембра до 25. јануара. Током летње
сезоне превезе се у просеку око 70 хиљада туриста.
Наша једина обновљена пруга свакако задовољава поједине сегменте и одрживост у будућности како у смислу очувања тако и у финансијском
аспекту који се оставрује кроз туристичку понуду.
Увиђајући инострана искуства у постављању темеља на заштити технолошког наслеђа види се да
је потребно доста радити. Овакве активности доста се заснивају на волонтерском и љубитељском
ентузијазму ради очувања наслеђа. Али и поред
жеље, посебно недостатак квалитетног кадра за
одржавање објеката и постројења свакако може
бити отежавајућа околност.
Сходно другим примерима у којима су спроведене поједине стратегије заштите техничког културног наслеђа. Претходни или паралелни кораци
у изради стратегије свакако могу бити истраживања фокусирана на конзервацији и рестаурацији.
Овакав начин разматрања појединачних објеката или постројења у почетним корацима сигурно
може имати више резултата, јер су за њих у неким
случајевима потребна и мања средства.

Фокус овог рада базира се на железничким
покретним средствима и то парним локомотивама. Предложени концепт одржавања и рестаурације парних локомотива треба да се заснива на
следећем:
•
студијско истраживање инжењерског наслеђа
и анализа користи,
•
идентификација предметне локације за
уређење и серије локомотива,
•
план рестаурације,
•
контрола рестаурације,
•
презентација или експлоатација локомотиве.
Сваки од ових корака, представљен минималним описом, у својој коначној форми мора бити
публикован као документ по коме се врши овакав
низ операција. Студијско истраживање наслеђа и
анализа користи захтева детаљно испитивање подручја експлоатисаних серија локомотива, архивске
грађе, социјално-економске користи за рестаурацију и презентовање јавности или употребе у туристичке сврхе.
Идентификација предметне локације обухвата
поједине објекте или подручје где се локомотива
налази и њено место излагања. У овом делу описа
подручја овакав приступ омогућава обезбеђивање
неопходних и просторно дефинисаних објеката
и подручја где ће се локомотиве излагати или експлоатисати уз обезбеђење адекватне нормативне
документације.
План рестаурације обухвата дефинисање радионица у којима ће се обављати ови послови.
Критеријум који мора бити задовољен у избору
оваквих радионица, пре свега односи се на високо
квалитетно и стручно особље са искуством, омогућавање набавке и прављења резервних делова
према доступној техничкој документацији.
Контрола рестаурације обухвата високостручно квалификовано музејско или ангажовано

особље које се бави контролом рестаурације и одобравањем употребе.
Презентација или употреба локомотива обухвата постављање на предвиђено место одобрено од стране музејског тела или тела за техничко
наслеђе.

5. Закључак
На територији Војводине тренутно се налази 11 парних локомотива, од којих је 8 у фундусу
Железничког музеја из Београда и оне већ имају
статус културног добра, што није случај и са три
парне локомотиве у индустрији. Дакле требало би
предузети мере да се и ове три локомотиве прогласе културним добрима.
О овим локомотивама као техничком наслеђу
мора се повести рачуна да се спречи њихово физичко пропадање и девастација, а с обзиром на
њихов техничко – историјски значај да се ови
споменици техничке културе на прописан начин
валоризују.
Такође је битан начин установљавања принципа и стандарда који ће омогућити квалитетан и јединствен развој ове области индустријско-техничког наслеђа на територији Војводине.
Имајући искуства из бројних европских земаља,
идеја на чијој би реализацији требало да се ради је
претварање старе ложионице Нови Сад у музеј нормалних пруга, као што у Пожеги постоји музеј узаних
пруга, као оделење Железничког музеја. Дакле извршила би се концентрација парних локомотива (и других железничких возила) на једном месту.
Полукружна хала (ротонда), управна зграда,
водостаница и водонапојници, постројња за намиривање локомотива угљем и др. били би основа
новог музејског комплекса у коме би најзначајнији
експонати били управо парне локомотиве које су
деценијама „јездиле“ војвођанском равницом.
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Steam Locomotives - Memorial Landmarks
at the Territory of Vojvodina
Zoran Bundalo, Dragan Đorđević
Key words: steam locomotive, memorial landmark, Vojvodina, protection

Intensive development of railways in Vojvodina in the second half of the nineteenth and early twentieth century made it possible for the railway network in this area to become one of the relatively densest networks in Europe. With the development of technology, steam locomotives were superseded by more modern diesel and electric traction vehicles, and by the end of the 80s of the last century the last steam locomotive was extinguished in
the territory of Vojvodina.
In the second half of the twentieth century, all around the world and in Europe, people began to protect
steam locomotives setting them up as memorials. This also happened inVojvodina where there are currently 11
such sites and an overview of all stored locomotive batches is given.
This paper deals with the principle of establishing standards that will enable high-quality and unique development in this area of industrial - technical heritage. This approach enables quality enhancement and protection
of technical culture monuments from physical decay and devastation.
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Историја
History

Три документа о обнови манастира
Кусића из 1943. и 1944. године1
Павле Станојевић
Кључне речи: Манастир Кусић, обнова манастира, српски манастири у Румунији, Темишварска
епархија, јеромонах Георгије, протопрезвитер Александар Атанацковић

Сл. 1. Положај манастира Кусић

Манастир Кусић налази се у некадашњој Крашовској жупанији, у данашњој Румунији. Смештен
је на левој обали реке Нере, уз саму границу са Србијом, у близини села Кусић, недалеко од Беле Цркве. После Првог светског рата, приликом разграничења између Србије и Румуније, манастир Кусић је
припао Румунији, а село Кусић је остало у Србији.
Манастирска црква је посвећена Рођењу Пресвете
Богородице, а не Св. Николи, како је то погрешно
наведено у Енциклопедији ликовних уметности ЈЛЗ
у Загребу2 (Enciklopedija likovnih umetnosti, 267).
Овај текст је настао 2014. године као резултат рада на
пројекту Матице српске „Сређивање архивске грађе Темишварске епархије“ на коме се ради од 2005. године.
2
Светом Николи је посвећена црква у селу Кусићу,
што је највероватније навело аутора одреднице да се исти
светитељ припише и манастирској цркви.
1

Манастир Кусић се први пут помиње у катастигу Пећке патријаршије из 1660. године као „манастир Кусићи“, када његов игуман „писа себе 40
лит. и плати,“ а неколико година касније, 1666, такође у попису дародаваца Пећке патријаршије забележен је и јеромонах Јоаникије као приложник.
Како други писани извори нису сачувани, не зна се
како је манастир тада изгледао, колико је имао калуђера, нити неки други подаци. Прота Слободан
Костић сматра да се поуздано „... може узети да је
Манастир Кусић постојао у XVI веку и почетком
XVII века.“ (Костић, 1941: 66) Више проучавалаца историје српских манастира у Банату сматра да
је прве манастире основао већ Свети Сава и његов
наследник, архиепископ Арсеније, који борави у
Банату 1225. године, „... где оснива и зида најпре
манастир Месић код Вршца, а мало касније манастир Златицу.“ (Јанковић, 1972: 5–6) Продирањем
Турака на север и падом српске државе 1459. године велики број српских великаша прелази Дунав,
водећи са собом и знатан број Срба. Вук Бранковић, унук деспота Ђурђа Бранковића, добија од
мађарског краља Матије више градова у Срему, а
1471. године му потврђује и титулу деспота. Његови наследници, Ђорђе и Јован „... исто тако подигоше више манастира и помагаху обнову других“
(Јанковић, 1972: 4), старајући се истовремено и о
њиховом опремању разним богослужбеним књигама и црквеним сасудима. За ове великаше везује се
и обнављање манастира Златице и манастира Св.
Ђурђа. Зато је разумљиво народно предање и казивања калуђера из српских манастира у данашњој
Румунији који оснивање манастира Кусића такође
приписује деспоту Јовану Бранковићу у XV столећу. Тачно време подизања и неки други подаци
важни за историју најстарије манастирске цркве
не постоје, нестали су у честим ратним сукобима са Турцима, нарочито у XVIII столећу, када су
готово сви српски манастири у Банату више пута
били попаљени и опљачкани, а братство побијено,
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или одведено у ропство. То је било време велике
несигурности и сталних страдања православног
српског народа у Банату, време „када су живи завидели мртвима“, како је стајало у једном старом
запису из тог времена. У књизи о српским манастирима у Банату, Иларион Зеремски је навео да се
патње и невоље српских манастира нису завршиле
са сукобима током 1716–1717. године: „Већина од
њих, они на југу, имали су да пропате још много
у ратовима 1737–1739. и 1788–1790, када су били
опет опљачкани и калуђери одведени у робље“, и
„... тек од тога доба почињу банатски манастири
да уживају трајан мир и одмор. Дотле је било тако
да их је, док су прекужили једну невољу и довели
све у добар ред, сустизала опет нова невоља. Тако
су манастири у Банату провели читав XVIII век у
зидању и оправљању својих зграда, у подизању и
умножавању упропашћенога у ратно доба покретнога иметка.“ (Зеремски, 1907: 80) Манастир Златица, који се налази у близини манастира Кусића,
страдао је и за време бурних догађаја револуционарне 1848 године, па је тешко поверовати да је и
ман. Кусић поштеђен. Вековима остављени на милост свакој војсци која је пролазила Клисуром и
Банатом, ови манастири нису могли сачувати ктиторске повеље и друга документа, важна за боље
познавање њихове прошлости. Но, више пута у
документима из бечких архива, налазимо податке
да су српски манастири из Баната одговарајући на
дописе Илирске дворске канцеларије тврдили да
су ови манастири ту више векова и да су подигнути у далекој прошлости. Иларион Зеремски у наведеном делу (Зеремски, 1907: 78) то и потврђује:„...
опћи глас из тог доба који је у више прилика нашао израза и пред властима, које су тражиле од
манастира званичне исправе, па да њима докажу
своје право на посед који су уживали, Манастири
су се непрекидно позивали на то, да је у ратовима све погубљено, попаљено и то су потврђивали
и становници из околине, као и да су манастири
већ одавно постојали.“ Такође, не могу се олако
одбацити ни бројна народна предања о постојању
српских манастира у Банату од XIII–XVI столећа,
јер је српско становништво у њему током средњег
века најбројније, а топоними и хидроними изразито српски. О томе није било никакве дилеме
ни код средњевековних мађарских и аустријских
историчара и картографа који су у XV и XVI веку
те крајеве називали „Raczsag“, „Raczorszag“, или
„Rascia“3.
Опширније о томе писали су Иларион Зеремски
(Зеремски, 1907), Јован Радонић (Радонић, 1911), Jene
Szentklaray (Szentklaray, 1870, 10) односно Jene Szentklaray
(Szentklaray, 1908) и многи други историчари двадесетог
3
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По предању, манастир Кусић је први пут страдао од Турака још приликом заузећа Баната у XV
веку. У међувремену је обновљен, али је поново
спаљен 1688. и 1716–1717. године, за време аустро-турских ратова, када су Турци при повлачењу
из Баната попалили све српске манастире. Нову
цркву, знатно већу и лепшу од првобитне, подигао је оберкнез села Кусића, Вукмир Николајевић,
1725 године, који је и сахрањен поред манастира
20. октобра 1770 године. Камена надгробна плоча
са његовим именом била је чувана још тридесетих
година двадесетог века, када је лежала „чело олтара, уз саме зидове храма манастирског.“ (Костић,
1930:10). Вукмир је манастиру за издржавање даровао и 23 ланца земље. Детаљнијег описа те цркве немамо, али „... зна се ипак поуздано да је то
била једнобродна сакрална грађевина, скромних
димензија, са полукружном олтарском апсидом
и правоугаоним певничким простором, што све
упућује на традицију рашке градитељске школе.“
Звоник је највероватније подигнут приликом обнове манастира 1725. године, а градио га је, по свој
прилици, за сада „непознати немачки неимар“,
који је у Банат колонизован одмах по ослобођењу
Баната 1716. године, „... ово закључујемо, пре
свега, по карактеристичном готском луку на прозорима звоника, а што одудара од стилских карактеристика осталог дела манастирске цркве.“ (Радосављевић, 1993: 13, 30) Према протоколу визитације коју је извршио владика вршачко-карансебешки, Јован Ђорђевић, 1757. године, манастирска
црква није одмах и осликана фрескама. Наиме, ту
је забележено да је „Церков нова созидана и јешче
не украшена.“ (Радовић, 1930)
После ослобођења од Турака, у Банату је остало десет српских манастира: Бездин, Св. Ђурђа,
Месић, Златица, Војловица, Кусић, Партош,
Шемљуг, Средиште и Базјаш. У скромним писаним изворима о Кусићу постоји и податак да је у
манастиру 1751. боравио само један калуђер који
се бринуо о цркви и манастирској имовини, као и
да је у близини манастира, поред села са преко 500
српских домаћинстава, постојао и прњавор са 15
кућа. (Радосављевић, 1984: 5–10)
За боље познавање изгледа манастира Кусића у осамнаестом веку значајан је и попис који
је марта месеца 1771. године извршен по налогу
митрополита Павла Ненадовића. Поред пописа
манастирских келија, разних помоћних зграда (манастир је имао две кујне, штале, качаре, амбаре за
жито и кукуруз, воденице, ракиџиницу, свој бунар,
итд.) дат је и опис манастирске цркве:
века; драгоцени извори који потврђују наведено су и старе
средњевековне географске мапе тих крајева.

„Манастир Кусић, храм Рождества Пресватија
Богородици. Создан от добра материјала; темељ и
зидови от камена, а свод от цигле. Создат туторством и иждивенијем свјатих деспотов Сербских.
Подписа или протокола никакова неимјејет, но јакоже и в прочи манастири погублени, тако и зде. А
обновљен бист у љету 1725, туторством и иждивенијем почившаго Государа Вулина Николича обркнеза и житеља села Кусића. Мошчи никакове ненаходесја; ограде никакове тврде, но дрвене.“ (треба Вукмира, прим. П.С.)(Костић,1930: 12; Грујић,
1906:181)
Када је опасност од Турака минула над судбином српских манастира у Банату надвила се друга опасност, наиме, у жељи да олакша политику
насилног унијаћења српског становништва, аустријска власт је тражила начине да смањи утицај
Српске православне цркве међу народом, а посебно су им сметали српски манастири као стубови
очувања националне свести и православне вере.
Већ од 1766. године преко канцеларије Илирске
дворске депутације у Бечу вршен је стални притисак на карловачке митрополите, Павла Ненадовића и Јована Ђорђевића, да се број српских манастира смањи, неки потпуно укину, а неки припоје другим манастирима.Упркос аргументованим
образложењима из Карловаца и пре сагледавања
нових извештаја, власт у Бечу је донела одлуку да
се више српских манастира у румунском делу Баната укине, а манастир Кусић припоји манастиру
Златици. Већ у јесен 1772. калуђери су пренели
манастирску имовину и прешли у Златицу, док је
земља коју је манастир поседовао раздељена селима Златици и Соколовцу. Аустријска власт је одузела српским манастирима „... многа добра и прогласила их као своја“ и наредила да се распрода
њихова имовина. Узалуд се темишварски епископ
Мојсије Путник жалио Двору у Бечу и тражио да
се поштују привилегије дате српском народу на
територији аустријског царства, по којима су банатски манастири ослобођени од свих давања.
Нажалост, манастирима су одузета прњаворска добра, њихова земља за обрађивање, виногради, различите зграде и помоћни објекти. Као знак „добе
воље“ дозвољено им је да своју имовину откупе по
процени власти, а не на јавној дражби! (Зеремски,
1907: 80–83)
Без калуђера који би бринули о одржавању и
обнављању цркве и конака, манастир је брзо запустео. На „Карти Бачке, Срема и Баната“, коју је
израдио и објавио Јован Ђорђевић 1861. године,
обележен је и манастир Кусић, а на једној аустроугарским карти из 1870. место где се некада налазио манастир означено је са натписом „Кloster

Ruine“ (манастирске рушевине). (Радосављевић,
1993: 21) Манастир је сигурно био у веома лошем
стању тако да га не помињу ни шематизам Вршачке eпархије из 1899. и Темишварске епархије
српске православне цркве из 1924. године.Упркос
томе што је манастир запустео и у њему није било
калуђера, православни Срби из околних места,
Беле Цркве, села Кусића и Златице, редовно су на
други дан Духова, 15. јуна, одлазили са литијом
у манастир да одслуже литургију и помоле се Богу.4 Манастирска црква је остала без крова, што је
убрзало њено пропадање, тако да су остали само
зидови, без врата и прозора. У олтару је изникло
велико дудово дрво које је раширило гране и преко
зидова цркве. У жељи да обнове Манастир, виђенији Срби из Беле Цркве и околних места започели су прикупљање добровољних прилога. На дан
Св. Илије, 2. августа 1898. године, Иницијативни
одбор, на чијем челу се налазио познати родољуб,
Димитрије – Мита Ђорђевић – Нанчић, из Беле
Цркве објавио је у више српских листова апел за
прикупљање помоћи. Но, прикупљена средства
омогућила су само да се црква покрије новим
црепом, а уместо стаклених прозора стављени су
дрвени шалони. Звоник је остављен какав је и био,
без торња, врата и прозора. Недовољно заштићен
манастир је опстајао све до 1928. године, док епископ Георгије Летић није дошао у визитацију ман.
Кусићу и српским светињама у Банатској клисури,
„затекао је голе зидове црквене и поред њих рушевине манастирских одаја“. Растужен оним што је
видео и стањем у ком се Манастир налази, даровао је 1000 динара за његову обнову и дао „у аманет“ јеромонаху ман. Златице, Никанору Савићу и
присутним верницима да „настоје да се светиња
Кусићка достојно спреми и опреми, те поново преда служби Богу и народу“ (Костић, 1941,4). Овај
пут акција је имала много више успеха, залагањем
Никанора Савића и народа из околних места манастир је „темељно оправљен, не само горе на крову, него и доле, не само споља, него и изнутра, не
само храм него и торањ.“ (Костић, 1941: 18) Манастирски инвентар и иконе даровао је народ из
околних места, док је иконостас урадио белоцрквански иконограф Никола Станковић5 (Радосављевића, 1993: 31).
Белешка о том догађају објављена је у листу „Панчевац“, број 55 (1870) 5.
5
Никола Станковић, 1873–1934, по занимању трговац,
учио је сликарство код Ђоке Путника, сликара из Беле
Цркве. Живописао је, или обновио православне цркве у
Врачев Гају (1912), Јасенову (1913.), Крушчици (1927.),
Банатској Суботици, Павлишу, Новом Бечеју, Малом Ботошу и још неким местима.
4
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Предлози за обнову манастира
из 1943. и 1944.године са
предрачуном трошкова
Прво писмо из манастира Златице, упућено епархијском Административном одбору у Темишвару је следеће садржине:
Управа срп. прав. манастира у Златици
Славном Епарх. Адм. Одбору у Темишвару
Част је Управи ман. Златице поднети прикључен предрачун за оправку цркве ман. Кусића, сачињен од мајстора из Лесковице Гојковића Душе и
Илије, и Томића Томе.
Црква ман. Кусића треба да се оправи, пошто
је радња извршена на њој 1930. године потпуно
попустила; Услед тога што је грађа на цркву била
постављена – по тврдњи мајстора Васе Раду – од
сировог дрвета, она се је под утицајем сунца искривила, затим, што су баскије те и цреп на крову ретко постављени, кров се угнуо и сада кад
дођу кише и кад се снег топи, вода се не слива
доле, него кроз редак цреп пада у таван и кваси свод цркве који је од блата(типле) као што је
од блата и унутрашња страна свода, што услед
расквашености од снега и кише, проузрочава, да
то блато са свода у унутрашњости цркве на под
пада.
Жеља је потписанога да се поправка што солидније и темељније изведе. Да се скине сва грађа
доле, избаци што не ваља и попуни здравом, правом и сувом грађом, да се баскије чешће метну
него што су сад, те ће и цреп чешће доћи да вода
не пропада кроз кров на свод. Исто тако метнуће
се цреп и на крову над олтаром где је сада шиндра.
Исто тако добро би било да се метне и олук око
цркве, јер чињеница што сада нема олука, учинила
је, да је симс око цркве, услед влаге од киша, много попустио, расквасио се , поцрнио, и даје хрђав
утисак на гледаоца. Ако се и не метне олук има да
се симс и све што је на цркви руинирано, помоћу
цемента оправи. Затим има да се сва црква споља
окречи.
И торањ иште оправку, али то је за сад врло
скупо.
У унутрашњости цркве, има да се скине сво
блато доле са плафона, затим да се удари трска(штукатур) а потом да се кречним малтером
и са мало цемента, два пут омалтерише и окречи. На патосу у унутрашњости цркве попустио
је цемент тамо где се испод патоса налази неки
ходник, или спремљена гробница, и то ће требати оправити. По моме мишљењу мајстори своју
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радњу прецењују, 700 леја без хране и 500 леја са
храном за квадратни метар свода било би много.
Зато предлажем:
1.) Да се оправка цркве изда на јавној дражби на
мањак ко ће јефтиније,
2.) Да онај на коме радња остане овим мајсторима за састављени предрачун исплати законом
прописану таксу.
3.) Плата за рад да им се да у ратама а последња
да им се исплати тек пошто њихов рад прими неко стручно лице, које ће на лице места
изаћи на њихов, шдносно на предузимачев
трошак.
Остале услове молим да Епарх. Адм. Одбор
пропише. Оправка би се извршила са новцем од
издате земље ман. Кусића која је за ову годину
изнела 138.200 леја, а уколико то не би било доста, тражио би се други какви извор, да се нађу
какви приложници или на терет благајнице ман.
Златице.
Ман. Златица, 29. Септембра 1943
Понизан јером. Георгије

Сл. 2. Факсимил Предрачуна маорских радова

ПРЕДРАЧУН
Маорских послова на оправци цркве манастира Кусића
Изнутра, оправка свода:
1.) 15 поњава (4 + 2 м) (а 400 л) трске

........................................................... 6000 - л

2.) Ексера за укивање трске, 7 кг А 150 л ........................................................... 1050 - л
3.) Жица, 5 кг

И а. 300 л

4.) Креча, 300 кг А 10 л

........................................................... 1500 - л
........................................................... 3000 - л
11.550

СПОЉА
Оправка крова и кречење цркве, осим торња
1.) 10 пакли баскија а 500 леја

........................................................... 5000 -

2.) 8 кг. ексера баскијаша 150 л

........................................................... 1200 -

3.) 2000 ком. црепа по 12 л комад

........................................................... 24000 -

4.) 200 кг. креча а 10 л

........................................................... 2000 -

5.) 5 џака цемента а 600 л

........................................................... 2400 -

6.) 2 четке за кречење

........................................................... 800 -

7.) 200 ком. цигала а 12 леја

........................................................... 2400 37.800

Сл. 3. (3а. и 3б.) Факсимил писма упућеног епархијском Административном одбору у Темишвару 1943. год.
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За наш рад у унутрашњости храма тражимо
од квадратног метра, без хране 700 леја а са храном 500 леја. А за наш рад споља, тј. оправка крова и све ниже до земље тражимо 50.000 леја.
У унутрашњости храма има 60 кв. м а.500. –
леја са храном изнело би 30000 л. а без хране а 700
леја – 42.000 леја.
Ман. Златица, 26. Септ. 1943
Гојковић Душан
Гојковић Илија
Томоћ Тома

III да се констатује материјал пре почетка рада,
IV да се по оправци Манастира, исти не држи затвореним – него, када већ не може се поставити калуђер, а оно нека се нађе неки старац,
коме би се поверило чување.

Друго писмо је такође упућено Епархијском
административном одбору у Темишвару под
бројем 20/1944. и гласи:

А.159/през. Из 1944. –
Администратор протопрезвитератског звања
соколовачког, дописом бр. 20 од 13.3.1944, подноси на А.135/през. из 1944, у ствари оправке Манастира Кусића своје мишљење и предлог. –
Мишљења је, да се нашим историским споменицима – па и Манастиру Кусићу – не поклања
довољна пажња, услед чега – а и због личног и материјалног момента и интереса, при одржавању и
оправкама наших историских споменика – исти
пропадају, иако би се из сопствених извора могли
одржавати у таквом стању, какво им и приличи.
У конклузији предлаже:
I
да се Манастир Кусић, генерално оправи,
II Да се оправка не обави у домаћој режији, већ
путем јавне дражбе, уговором између послодавца и послопримца, –
III Да се пре рада, провери материјал,
IV Да се оправљен Манастир не држи затворен,
него да се повери једном чувару.

Славни Епарх. Адм. Одборе,
У смислу решења славног наслова од 27 XII.
1943 Бр. А 385 през. из 1943 а по предмету оправки над кусићким манастиром а на основу приложеног извештаја и предрачуна ман. Управе из Златице, понизно достављам следеће своје мишљење
као и предлог:
Ман. Кусић и његово постојање свагда су зависили од нас Срба и цркв. власти, али на жалост,
да ми сами Срби као и наше цркв. власти, као да
смо проклети, наше историске споменике не знамо
да их чувамо. Када неки историски споменик сруши се до зидина, тада се тек ми сећамо, да треба
нешто учинити, да нам се странци не смеју, као
што и чине. Данас тако стоји са ман. Кусићем; Па
када тај манастир, нема ко да чува, и нема ко истински да се за њега брине, јер каже се, да се нема
средстава, не постоје мат. извори, да се исти одржи, тада нам се намеће питање па да ли заиста тај
Манастир, нема ништа осим зидина, одговор ћемо
наћи: да није истина, да тај Манастир нема ништа.
Манастир Кусић има 15–20 ланаца земље, која,
када би се рацијонално обрађивала, а не продавала
у год. аренду и парложила, приход од исте земље,
довољан би био, да се са године у год. подигне
оно што је пало, преоправи шта више и украси, да
личи на један историски споменик. –
Ман. управитељи, када год су нешто преоправљали над истим спом. Манастиром, они су
свагда вукли своје личне користи – према оној народној – „ дај да је мени добро – а брига ме за другога“ те тако је свагда српска ствар страдала, што
се убудуће не би смело дозволити.
Према томе понизно достављам следећи свој
предлог:
I
да се ман. Кусић генерално преоправи.
II да се преоправка не обавља у домаћој режији,
већ да се иста путем јавне дражбе, путем склоп.
Уговора између послодавца и послопримца.
176 Грађа XXVIII

У Соколовцу 13 марта 1944 понизан
Ал. Атанацковић
Административни одбор Темишварске епархије десетак дана касније донео је следеће решење:

РЕШЕЊЕ:
Издаје се на мишљење и предлог игуману св.
Георгија Никанору ктитору Манастира Кусића, са
свима списима са роком од 15 дана. –
Епарх. Админ. Одбор У Темишвару дана 23.
III. 1944. –
По налогу Преосвећеног Архијереја
Архијерејски заменик
Епарх. Бележник. –
Oбјављена документа су пронађена 2014. године приликом рада на сређивању архивске грађе
Темишварске епархије у Темишвару. Њихов садржај открива како су се радиле обнове манастира Кусић 1898. и 1930. године, који су материјали
коришћени и који су разлози за њихово релативно
брзо пропадање. Евентуални архитектонско – конзерваторски радови на обнови манастира Кусића
биће знатно олакшани познавањем чињеница који
се доносе у ова три документа.
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Three Documents on Restoration of the
Monastery Kusić from 1943 and 1944
Pavle Stanojević
Keywords: Monastery Kusić; Restoration of the monastery; Serbian monasteries in Romania; Timisoara
Eparchy; Hieromonk Georgije; Protopresbyter Alexander Atanacković

In the first part, the text gives a brief history of the monastery Kusić; in the second, there are the letters
on the restoration of the monastery found at the end of 2014 in the archive material of the monastery St. Đurđ.
The paper presents copies of letters on the restoration of the monastery Kusić. The first one was written by the
hieromonk Georgije of the monastery Zlatica and addressed to the Eparchial administrative board in Timisoara,
with a cost estimate for repairs to the church of the monastery Kusić dating from 29 September, 1943; and the
other was also sent to the Eparchial administrative board in Timisoara by the administrator of protopresbyterian
title of Sokolovački, Alexander Atanacković, with the request for the general restoration of the monastery Kusić.
Together with these letters there is the decision of the Eparchial administrative board on how to act upon these
proposals. Very little data and archival materials have been preserved about the monastery Kusić, so that these
documents are valuable for future architectural and conservation works on the monastery church, and also for
the research of the way it was built and later repairs the monastery.

List of figures:
Fig. 1. Location of the monastery Kusić
Fig. 2. Invoice facsimile for bricklaying works
Fig. 3. (3а and 3b) Facsimile of the letter sent to the Eparchial administrative board in Timisoara in 1943.
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Старе фотографије и разгледнице као извор за
проучавање архитектуре манастира Ново Хопово
Бранка Гугољ
Кључне речи: манастир Ново Хопово, архитектура, фотографије, разгледнице

део ентеријера цркве Св. Николе саграђене 1576.
године. Фотографије из Фототеке културне баштине Хрватске у Загребу настале су, како се претпоставља, око 1885. године по наруџбини Исидора
Кршњавија за Земаљску изложбу у Будимпешти.
Снимио их је неко од чланова породице Рехницер,
можда Отокар1. Од укупно 27 архивских фотографија двадесет приказује екстеријере и ентеријере
фрушкогорских манастира. На две фотографије
приказан је комплекс манастира Ново Хопово2, а
на једној ентеријер цркве са иконостасом и предолтарским простором3. У историјској збирци Архива САНУ налази се албум: Слике фрушкогорских
манастира.4 На фотографијама је печат новосадског фотографа Јована Рехницера: Joh. Rechnitzer
Photograf Neusats. Настале су вероватно у исто
време и истим поводом као и снимци из Загреба.
У недавно објављеном Албуму Фрушка Гора из
Историјског музеја Србије у Београду (Симоновић 2007), налазе се две фотографије манастира
Ново Хопово, које је 1906. године снимио Радивој
Симоновић.5 Две фотографије и једна разгледница
Сл. 1.

Манастир Ново Хопово основан је у XV веку,
када је саграђена прва црква. Чини га четвороугаоно келијско здање са црквом у средини. Од времена настанка до средине XVIII века подигнути
су: старија црква, садашња велика црква, звоник,
унутрашња звоничка капела, четворострано-спратни манастирски конаци и све неопходне манастирске зграде (Матић, 2007).. Проучавање архитектуре
Новог Хопова започето у другој половини двадесетог века засновано је на затеченом стању, манастирским инвентарима, записима и натписима,
ликовним представама, архивским фотографијама
и разгледницама снимљеним пре страдања манастира у Другом светском рату.
Тематску целину чини избор фотографија и
разгледница на којима је приказан екстеријер манастира Ново Хопово и само једна која приказује

www.kultura.hr/hr/zbirke/fototeka-kulturne-baštine/
fruskogorski-manastiri, 21.11.2011. Информације о збирци
приредила : С. Грковић.
2
Фототека културне баштине/фрушкогорски манастири, инвентарски број: 6690, негатив VII–154, инвентарски
број: 6692, негатив VII–155.
3
Фототека културне баштине/фрушкогорски манастири инвентарски број: 6689, негатив VII–153а.
4
Архив САНУ, историјска збирка, сигн: 7053/кутија
XXXV.
5
Радивој Симоновић, рођен је 1858. године у фрушкогорском селу Лединци. Основну школу завршио је у
Сремској Каменици, гимназију у Новом Саду, а медицински факултет у Бечу. Као војни лекар радио је у Чешкој,
Херцеговини и Трсту. У Сомбор је дошао 1896. године и
ту је радио као лекар Социјалног осигурања. Преминуо је
у Сомбору 1950. године. Још од ђачких дана бавио се планинарењем. Подстрек за научна истраживања дао му је Јован Цвијић. Објавио је преко тридесет научних радова из
области географије и планинарства, в.: А. Вујновић, Поговор, у: Р. Симоновић, Албум Фрушка Гора, Београд 2007.
1
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на којој је приказан комплекс манастира Ново Хопово, чувају се у Музеју Војводине у Новом Саду.6
У документацији Покрајинског завода за заштиту
споменика културе у Новом Саду налази се неколико фотографија и разгледница насталих пре Другог светског рата, а које су објављене у једној од
Једну је снимио Ч. Кушевић из Београда, а објављена
је у Манојловићевој монографији о фрушкогорским манстирима (1937 : 49).
6
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монографија о фрушкогорским манастирима (Манојловић, 1937, 48–49). Разгледница из Рукописног
одељења Матице српске у Новом Саду7 направљена је према фотографији коју је снимио Ј. Сингер
– дворски фотограф из Новог Сада.8 У Народној
библиотеци Србије у Београду налази се тринаест
разгледница на којима су приказани манастирски
комплекс Новог Хопова, као и детаљи архитектуре
и зидног сликарства цркве. За проучавање архитектуре цркве и манастирског комплекса значајне су
само четири разгледнице, од који су три снимљене
пре Другог светског рата,9 док је четврта настала у
првој фази конзерваторско рестаураторских радова
непосредно након Другог светског рата.10
Изабране фотографије и разгледнице настале
од 1885. године до страдања манастира у Другом
светском рату илустрација су извештаја Генералне
визитације фрушкогорских манастира из 1753. године (Опис 1903 : 221–260) и описа цркве и стамбених и економских здања из 1847. године (Радић
1847 : 15–21). Неке од њих сликовито допуњавају
сазнања до којих се дошло и током архитектонских истраживања остатака келијског здања (Нешковић 1959 : 30–41).
На снимцима се виде делови цркве са куполом
и звоником, четворострано келијско здање, економска здања са северне и североисточне стране
манастирског комплекса, главни и споредни улаз у
манастир и делови ограђеног врта. Фасаде храма
Св. Николе као и постоље и тамбур куполе били су
омалтерисани. Једноставни декоративни елементи изведени у малтеру били су распоређени изнад
Матица српска, Рукописно одељење, МС, CX4
– 20,3520.
8
Фотографија је публикована је у: Велики народни календар за годину 1895, Осек 1894, 43–44. Разгледница је
направљена за потребе књижарнице Св. Ф. Огњановића.
9
Народна библиотека Србије, инвентарски број: Рг
3026/1, Рг 3026/4, Рг 3026/6.
10
Народна библиотека Србије, инвентарски број: Рг
3026/11.
7

се трон са кивотом за мошти св. Теодора Тирона
постављен још 1747. године (Остојић 1907 : 63).
У време уграђивања новог иконостаса постављен
је трећи под. Поплочавање је извршено каменим
квадратима. (Балаћ 1958 : 253). Тада је постављен
нови двостепени округли амвон који је заменио
„коло от цигле и камена устроено“, односно камену розету, која се помиње у извештају генералне визитације Новог Хопова из 1753. године (Опис
1903 : 241). Кандило и три свећњака, од којих је
један био висећи, доприносили су барокном сценском осветљавању предолтарја.
Силуетом комплекса доминирао је звоник
призидан уз западни улаз у цркву. Пакрачки епископ Софроније Јовановић, бивши игуман хоповски је: „учинио задужбину и дао трошак“ да се
стари торањ поруши и сагради нови, уз припрату
храма. Градитељ је био петроварадински „маормајстор“ Новак Венцл (Радић 1847 : 15–16;
Остојић 1907 : 112). Уговор са Венцлом начињен је
24. јула 1750. године, када је и започета изградња
звоника (Остојић 1907 : 112). Након што се са зидањем стигло до трећег спрата епископу Софронију и Хаџи-Захарији Миливојевићу изгледао је
сувише мали и узак. Мајстор је морао да га сруши
и да зида нови. У извештају генералне визитације
Сл. 7.

низа аркада у горњој зони фасада и испод кордонског венца дуж доње зоне фасада. Тамбур куполе
такође је био омалтерисан тако што је имитирао
начин зидања у алтернацији камена и опеке, док су
аркаде постоља куполе премазане малтером у две
боје. Малтерисање је свакако изведено пре 1753. године јер се у извештају визитационе комисије наводи да је црква споља: „побјелена и с цифрами украшена“ (Опис 1903 : 246). Дванаестострани тамбур
куполе био је, до страдања у Другом светском рату,
надвишен барокном капом на више јабука.
Извесна запажања о ентеријеру храма у време
барокизације могу се донети на основу само једног снимка. Приказан је предолтарски простор са
новим дрворезбарним иконостасом који је урађен
по нацрту Томаса Фиртлера из Доње вароши у
Осијеку и постављен 20. Октобра 1769. године. На
њему су се налазиле шездесет и три иконе које је
до 1776. године насликао Теодор Крачун (Тодић
2010 : 346).11 Испред југоисточног ступца налазио
У седмој деценији 18. века изведен је низ радова:
уклоњен је стари иконостас чији аутори су можда били
зографи Арсеније и Нил; постављен је нови иконостас са
Крачуновим иконама; постављен је и нови архијерејски
трон и мали кивот, као и двадесет и два седала у певницама.

11
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из 1753. године помиње се почетак поновне изградње звоника пред припратом (Опис : 1903 :
247). Након смрти градитеља, братство манастира је посао поверило Николаусу Фацелу, другом
мужу Новакове удовице (Остојић, 1907 : 112). Радови на изградњи звоника трајали су од 1753. до
1758. године. Звоник је грађен од опеке и камена.
(Опис 1913 : 103). Висина зиданог дела звоника
износила је око 33,15 м, а декоративне капе око
24,7 м, што је укупно око 57,85 м. (Матић, 2007)
У олуји 1817. године срушио се крст са звоника, а
барокна капа је уклоњена јер је грађа у горњим зонама звоника струнула. Постављена је ниска капа
у облику четворостране пирамиде са дашчаним
покривачем, али је и ова замењена сличном опшивеном лимом. То се може пратити на фотографијама и разгледницама, које омогућавају да се утврди
хронолошки оквир у коме је дошло до промене.
На снимцима из 1906. године звоник је покривен
капом од храстове шиндре, што се помиње у монографији о Доситеју Обрадовићу из 1907. године. На неколико фотографија, од којих је једна публикована 1937. године, покривен је капом опшивеном лимом. Тако се може закључити да је капа
звоника замењена између 1906. и 1937. године. На
основу снимака може да се утврди да је звоник
имао три спрата, на фасадама обележена једноставним профилисаним венцима. Прозорски отвори били су уски и издужени. Омалтерисана фасада
била је украшена венцима изведеним изнад прозора, док су на угловима били изведени пиластри.
Важан елемент просторне организације манастира представљали су улази. Главни, са сликом
светитеља заштитника, најчешће је био на западној страни, наспрам црквеног портала. Постојао
је и споредни улаз, који је водио према манастирској економији. Главни манастирски улаз је поред
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функционалног имао и симболично значење. У
функционалном смислу представљао је комуникацију на релацији затворени манастирски простор и
спољни свет. У симболичном смислу представљао
је ритуални чин одвајања профаног и посвећеног
простора, односно место преко кога се одвијала
комуникација између специјалног и општег простора. Његова симболична а и реална функција

Сл. 13.

Сл. 11.
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огледала се у самом чину увођења верника у
ограђени простор, чији је центар светилиште –
ограђени храм. Углавном је био непосредно везан
за главни улаз у храм, па се налазио на западној
страни манастирског комплекса (Поповић 1981 :
18; Поповић 1994 : 80–82). Организација келијског
здања и главног манастирског улаза код сваког
појединачног манастирског комплекса на Фрушкој
гори условљена је конфигурацијом терена. Тако се

природни улаз у Ново Хопово, као и Шишатовац
и Кувеждин налази на јужној страни (Пецић, 1990
: 260). На фотографијама се види главни – јужни
улаз у манастир који се и данас користи, али је на
једном снимку забележен и економски улаз који се
некада налазио са северне стране келијског здања.
Дрвена ограда коју повезују зидани стубови
и капија са полукружним отвором са јужне стране, приказани на цртежу Конрада Хецендорфа
из 1828. године и Троховој литографији из око
1837/1841. године , касније су уклоњени, што се
види на фотографијама из друге половине XIX
века (Матић 1986 : 7,46).
Манастирски конаци образовали су блок у
облику неправилног правоугаоника у чијој унутрашњости се налазила црква и манастирско двориште. Терен на коме су подигнути има пад од запада према истоку, који је утицао на број спратова
појединих страна, решење основе, однос кровова.
Композиција манастирских конака резултат је пре
свега парцијалне изградње, при чему хронолошка разлика као и разлика у градитељској техници
нису били велики. Основа северног, источног и
јужног крила решавана је јединствено. Келије и
друге просторије распоређене су са спољне стране, а са унутрашње стране, окренут порти и цркви
био је трем „доксат“ који је служио као главна комуникација кроз конаке. Он је повезивао све просторије на једном нивоу. (Нешковић 1959 : 32)
Најстарије северно крило дуго 27 хвати (око
51 м) чинило је једноспратно здање. Са спољне стране прозори су били затворени решеткама.
Дворишна страна приземља са подрумским просторијама била је решена у виду трема. Прилаз
спратним просторијама био је преко ходника са
аркадама. Угаони – северозападни део, имао је
два спрата и таван. Источно крило дуго 28 хвати
(око 53 м) било је једноспратно здање са тремовима на дворишној страни. Угаони југоисточни
део здања имао је два спрата, са прозорима који
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су били затворени решеткама. Јужно крило конака дуго 32 хвата (око 60 м) било је двоспратно. Са
спољне стране имало је прозоре затворне решеткама. Снимци из XIX века показују да је други
спрат са унутрашње стране некада имао прозоре,
док се на оним насталим нешто касније види да су
замењени низом аркада. До промене је дошло након 1906/1907. године, односно након радова на
опшивању капе звоника лимом. Могуће је да се
то заправо догодило у време када су вршене интервенције у цркви премазивањем фресака слојем
боје у имитацији мермера 1914. (Манојловић 1937
: 46) или 1916. године (Матић 1990 : 143).12 Западно крило конака дуго 30 хвати (око 57 м), било је
двоспратно здање у функцији проходника које је
служило само да повеже јужно и северно крило
конака као и цркву уз коју се налазио звоник са келијским здањем. Дворишна страна горњег спрата
била је затворена прозорима, док је доњи био решен у виду отвореног трема са аркадама.
Изглед фасада на старим фотографијама и разгледницама поклапа се са Нешковићевим описом
(1959 : 40–41). Једноставне су и мирне. Хоризонтално су подељене венцима по спратовима. Венци
су једноставног профила. Богатије је обрађен само
кровни венац са степенастим испуштањем редова
опека. Јужна фасада је подељена и хоризонтално
мањим ризалитима који имитирају зидање каменом. Тежња за наглашавањем главног улаза довела
је до његовог богатијег решења. Барокне форме су
зналачки уклопљене. Источни део конака својим
Овом приликом уносимо исправку о времену настанка фотографија објављених у Нешковићевом чланку (сл.
2 и сл. 3) за које аутор наводи да су из 1907. односно из
1935. године. Прва фотографија преузета је из Манојловићеве монографије о фрушкогорским манастирима и снимио ју је Ч. Кушевић пре 1937. године када је књига штампана. Друга фотографија преузета је из Остојићеве монографије о Доситеју Обрадовићу у којој су публиковане две
фотографије Р. Симоновића из 1906. године.

двосливним кровом избија на јужну фасаду у виду
троугаоног забата, али су круте линије троугла
ублажене барокним волутама и благим формама са
симетричним распоредом отвора који су осветљавали тавански простор. И са спољне и са унутрашње стране фасаде конака биле су омалтерисане (Нешковић 1959 : 40). Једно од обележја конака
су тремови. Саставни су део најстаријих светогорских конака. Низови једнаких аркада у правилном
ритму обележје су унутрашњег простора манастира Лавре, Есфгигмена, Кутлумуша и Зографа (Кораћ и др. 2004 : 14–15).
Источно и северно од манастира налазиле су
се економске зграде (Остојић 1907 : 117). Према
извештају генералне визитације из 1753. године
(Опис 1903 : 253–254) и Радићевом опису (1847 :
18–20) чинила су га бројна здања изграђена у непосредном манастирском окружењу : качара, ракиџиница, коњушница, кућа за служитеље мирјане, штала, свињац, два чардака, чесма, тор за овце,
кућа за овчара, кућа за баштована и пчелињак.
Била су то приземна здања саграђена од камена,
опеке, дрвета или плетара, са кровним покривачима од ћерамиде, шиндре или трске. На старим
фотографијама из XIX и прве половине XX века
виде се само нека од њих. Качара дуга 29, а широка 4 хвата, грађена од тврдог материјала и покривена шиндром налазила се источно од манастира. Имала је осам малих прозорских отвора
на фасади и четири мансардна. Са јужне стране
имала је дограђен трем од трошног материјала.
Кућа за служитеље мирјане, грађена од тврдог
материјала и покривена даскама, дуга 8 и широка
3,5 хвати, била је смештена јужно од манастира.
Североисточно од качаре налазила се ракиџиница, дуга 8,5 и широка 4,5 хвати. Грађена је од тврдог материјала, а 1784. године покривена опеком.
Коњушница са шупом зидана од тврдог материјала и покривена даскама, дуга 28 и широка 4 хвата налазила се у непосредној близини северног
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– економског улаза у манастир. У северном делу
порте налазио се чардак са чесмом који је имао
функцију горнице. Други чардак налазио се ван
порте и био је повезан са северним крилом конака
и кухињом. У близини коњушнице налазила се чесма саграђена од тесаног камена и покривена шиндром. Према фотографијама из XIX века ниједно
од ова три постројења за снабдевање воде није
више постојало.
Манастир је имао два ограђена врта. Један се
налазио југоисточно од улаза, а други, са кућом за
баштована, у близини потока и качаре. Сакрална
топографија манастирског комплекса била је одавно утврђена правилима. Обрађивање имања било
је саставни део монашког живота. Већ у монашком
уставу светог Василија Великог истиче се важност

телесног рада, изједначеног са молитвом. Слична
схватања износе се у каснијим монашким правилима, а потом и у циркуларима којима се утврђује
њихова правоснажност. У циркулару митрополијског синода од 11. јула 1754, којим се потврђује
циркулар митрополита Павла Ненадовића о укидању осопштине у фрушкогорским манастирима,
истиче се: „Ашче хочете јасти, пити одјеватисја,
занеже вјесте св. апостола Павла: Не дјелајај, да
не јаст“ (Тимотијевић 2008 : 124).
Старе фотографије и разгледнице својом документарном вредношћу попуниле су или допуниле
сазнања о деловима и детаљима архитектуре манастира Ново Хопово до којих се дошло на основу
објављених писаних извора и конзерваторско-рестаураторских радова и истраживања.
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Old Photos and Picture Postacards as a Source for
Studying of Architecture of Novo Hopovo Monastery
Branka Gugolj
Keywords: monastery Hopovo, architecture, photography, postcards.

Studying architecture of Novo Hopovo started in the second half of the twentieth century was founded on
the existing situation, the monastery inventories, records, and descriptions, and artistic representations. Selected photos and postcards incurred from 1885 to the suffering of the monastery during the Second World War
illustrate the report of the General visitation of the monasteries in 1753 and a description of the church and
housing and economic structure from 1847. Some of them vividly complement the information obtained during
the course of architectural research. The footage of known and unknown photographers have preserved from
oblivion some of today’s economic missing monastery buildings. Thanks to them, baroque interventions on the
facades and in the interior of the church of St. Nicholas can be monitored to some extent. It also makes it possible to see the appearance of the bell tower and parts of konak buildings, as well as slight changes made on them
during the XIX and XX century.
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Конзервација и рестаурација дела
ликовне и примењене уметности
Conservation and restoration
of works of fine and applied arts

Рестаурација и реконструкција слике
Лазара Возаревића „Мало паковање“ из фазе
пост-енформела (после 1963. године)
Вања Јовановић, Огњен Ковачевић
Кључне речи: конзервација и рестаурација, модерно и савремено сликарство, енформел, композитне
слике, Лазар Возаревић

Увод
Рестаурација цртежа и слика Лазара Возаревића (1925–1968.) започела је 2012. године и до
сада је комплетан третман прошло 20 цртежа и
22 слике. Носилац пројекта је Галерија „Лазар
Возаревић“ из Сремске Митровице, а партнер током реализације досадашње три фазе пројекта је
Централни институт за конзервацију у Београду.
У току је трећа фаза конзервације и рестаурације
слика Лазара Возаревића, које припадају периоду
пост-енформела. Реализацију пројекта „Конзервација слика Лазара Возаревића из збирке Галерије
Лазар Возаревић“ подржао је Покраjински секретаријат за културу и јавно информисање. Пројекат
обухвата неколико сегмената: анализу сликарске
технологије Лазара Возаревића, испитивање материјала који ће се употребити у конзервацији и рестаурацији слика, предавања на тему конзервације
и рестаурације поменутих слика, презентације
урађених слика у оквиру путујућих изложби по Републици Србији, снимање кратких документарних
филмова на тему конзервације и рестаурације дела
Лазара Возаревића.
Ликовни опус Лазара Возаревића обухвата неколико развојних фаза. Возаревићев период
пост-енформела одликују слике са златном, црвеном или црном позадином, на коју je сликар укуцаваo или лепиo полулоптасте металне објекте,
које је назвао пулијама, разних пречника. Сликар
их је постављао на лице слике тако да су поређане једна до друге у праволинијским редовима и
колонама, формирале површине правилних геометријских облика (правоугаоника, квадрата, круга...). Ова фаза га је сврстала у најзначајније уметнике српског сликарства средине ХХ века. Слике
из ове фазе су специфичне по свом саставу, начину
настанка и ефекту који производе на посматрача.

Тим особинама, ове слике се одвајају од дела класичне ликовне уметности, због чега се у њиховом
случају конзерваторско-рестаураторски поступак
разликовао од устаљеног третмана који почива на
Брандијевим принципима. Модерна уметност ХХ
века увела је многе новине.
Конзервација и рестаурација су се развијале
упоредо са њом, прилагођавајући се тим променама. Тај процес праћења и развитка траје и дан
данас. Један од главних путоказа у случају доношења конзерваторских одлука које су се тицале
Возаревићевих дела био је „Модел за доношење
одлука у конзервацији дела модерне уметности“
који је конципиран у оквиру рада Холандског института за културно наслеђе (Група аутора 1999).
У атељеу за конзервацију слика Централног института за конзервацију у Београду, поменути
Модел први пут је примењен на делима Лазара
Возаревића.
Лазар Возаревић је рођен 15. јула 1925. године у Сремској Митровици. Прва сазнања из области сликарства примио је у Школи за примењене
уметности у Београду, коју је уписао 1941. године
(Сл. 1). Завршио је Академију ликовних уметности у Београд,у 1948. године, код професора Мила
Милуновића. Био је члан групе „Једанаесторица“
и „Децембарске групе“. Преминуо је у 43. години
живота (29. марта 1968. године) у Београду, као
доцент Академије ликовних уметности (АЛУ) у
Београду.
После уметникове смрти, у његовом родном
граду основана је Галерија Лазар Возаревић, где
је сада изложен највећи број његових радова (56
дела). Његова дела налазе се у Музеју савремене уметности у Београду, Уметничкој галерији на
Цетињу, Уметничкој галерији у Сарајеву, Галерији Матице Српске у Новом Саду, у Галерији поклон збирке Рајка Мамузића у Новом Саду, као и
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Сликарство Лазара Возаревића
(развојне фазе и инспирација)

Сл. 1. Лазар Возаревић (1925-1968)

у многим другим музејима и збиркама на просторима бивше Југославије. Возаревићева дела налазе се и у иностранству: у Пинакотеци у Барију и
приватним колекцијама – David Rockfeller и Paul
Flockerman (САД), Guido Tervizan (Италија). До
данашњих дана, слике Лазара Возаревића нису
биле подвргаване конзерваторско-рестаураторским третманима, нити су биле предмет научних
анализа, које би имале за циљ да се детаљно позабаве карактеристикама технологије и материјала које је овај велики уметник користио у свом
стваралаштву.
Основна конзерваторско-рестаураторска проблематика слика Лазара Возаревића из периода
пост-енформела огледа се у оштећењима у виду
деформисаних металних нитни димензија 1–3 цм
(у даљем тексту пулија) или површина платна где
пулије недостају, као и етичким питањима која се
тичу њихове замене или исправљања деформација.
Други проблем представљају технолошке карактеристике које одступају од правила традиционалног сликарства. Циљ овог пројекта је савремена
конзервација и рестаурација, базирана на научним
анализама материјала, као и употреби нових материјала, техника и технологија, што одговара савременим тенденцијама у овој области очувања културног наслеђа.
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О развоју сопственог ликовног израза уметник
је рекао:
„Имао сам много фаза. Не рачунајући оне почетничке, моје почињу у црно-белом, тако сам
онда видео – то су лавирунзи; затим под утицајем
Пикаса – фигуративна...Само то није епигонство.
Дакле, онда је дошла посткубистичка, па лирски
цртеж.Опет фигуративно-посткубистичка, али сад
се надовезала на наше фреске. И резултат свега
тога је једна експериментална фаза у којој сам се
двоумио између фигуративног и енформела“ (Максимовић 1964).
Инспирацију за ову и друге слике из поменуте
фазе, уметник је проналазио у византијској уметности, првенствено у фрескама и иконама: „Досад
је Византија (средњовековно српско фреско сликарство) у мојим сликама била носталгија за прошлошћу. Сада је то моја будућност, мој даљи развој. Ја се Византије никада нећу одрећи, јер после
тога ја више не бих био сликар. Код нас је многе
људе стид да буду своји – каква заблуда! Супротно ономе што се код нас раније чинило, са фресака
и икона не узимам оно што на њима представља
прошлост, не узимам патину, већ архитектуру слике – хоризонтале и вертикале – затим чврстину цртежа, распоред маса, покрет и звучне акорде боја.
Све то тумачим својим језиком и служим се свим
средствима које дозвољава савремено сликарство.
Корени наше прошлости утичу на моја специфична схватања, али им не треба дати приоритет, јер
ако се не би водило рачуна о достигнућима у ликовном изражавању у свету, националне уметности би пропале. Да би могле да се одрже, потребно
је да се користе ликовном азбуком ХХ века“ (Лазић 1964).

Сликарска технологија
Лазара Возаревића
О процесу током ког су настајале слике у Возаревићевом атељеу не постоје тачне информације.
Досадашње анализе су показале да се уметник
једним делом користио традиционалним материјалима и техникама, али да је, са друге стране,
такође употребљавао савремене материјале. Из
интервјуа вођених са уметником, може се закључити да је процес настанка слика био делом рационалан, а делом вођен интуицијом. О овоме је
сам аутор рекао: „У овом случају ја бих цитирао
Пикаса. На питање да ли при свом стварању има

јасну концепцију, он је одговорио: „Кад радим
једну слику – не знам шта радим; кад ту слику направим – знам шта сам урадио“. Мора да постоји
конструкција, идеја, концепција.То се подразумева. Овај део о подсвести на слици, човек носи у
себи од најранијег детињства. То га разликује од
других: у противном би сви уметници имали исти
домен“ (Максимовић 1964).
Посматрајући све развојне фазе Лазара Возаревића, може се са сигурношћу закључити да је
био склон константном истраживању, како у погледу сопственог ликовног израза, тако и у употреби различитих материјала у постизању жељених замисли. Возаревић је за свог кратког живота
„прешао“ хиљадугодишњи пут развоја ликовног
стваралаштва, инспиришући се античком, средњовековном и модерном уметношћу, али у исто време будно пратећи дешавања у савременој светској
уметности. Због тога се у његовом опусу запажа
употреба како традиционалних, тако и најсавременијих (за тадашње време) сликарских техника. Возаревићева фаза пост-енформела представља лични спој традиционалног и модерног (византијске
традиције и кубизма), личног и националног, са
једне стране, и светског, са друге.
У његовом опусу пост-енформела, проналазимо слике најчешће рађене на платненим и дрвеним
носиоцима. Поступак градње слике је традиционалан, и подразумева уобичајен редослед слојева
слике, од носиоца, преко основе и на крају до бојеног слоја. Међутим, већина материјала коју проналазимо у бојеним слојевима ових дела, нису традиционални. Осим металних полулопти, често се
могу наћи бакарне плоче ексерима причвршћене
за носилац, залепљене грануле туткала, смесе добијене мешањем различитих лепкова и пунилаца
(најчешће је коришћен песак), лазурни или густи
наноси синтетичких боја, листићи шлагметала1
итд. Из овога се може закључити да је структура
слике традиционална, али да су материјали и њихова примена модерни. Ово је још једна потврда
Возаревићевог инвентивног и креативног духа,
личности која је била способна да створи сопствени пут, истовремено поштујући дотадашња
сазнања и традицију. Његова оригиналност може
се уочити и у одабиру необичних облика носилаца, који су понекад елипсастог или полигоналног
облика, чиме повремено одступа од уобичајене
форме квадрата и правоугаоника.

Најпознатија замена за златне листиће је шлагметал (немачки назив schlagmetal). То је легура састављена
углавном од бакра и калаја. Производи се најчешће у листићима формата 16х16 цм.

Пулије као ликовни елементи
(функција и значење)
Један од кључних елемената везаних за Возаревићево сликарство пост-енформела је увођење
полулоптастих металних нитни (1–3цм) које назива пулијама, а чију функцију на слици повезује са
функцијом рељефних украса са византијских икона. На питање шта представљају, он је одговорио:
„Неко верује у фотографију, неко у гаму, а ја
сам почео да верујем у тачку. Разбио сам форму...
То нисам ја измислио, али ја сам истовремено
показао да не могу да схватим форму без форме.
Код мене је сад енформел подлога, а тачка која
се креће ствара одређену форму. И рељеф! Дакле, слика и скулптура заједно. Унео сам у слику скулпторски елемент и при томе је нисам
уништио. То је ново... Посећујући многе наше и
светске изложбе остајао сам често индиферентан
пред сликом, а одушевљавале су ме скулптуре.
Ваљда се тада зачела ова идеја да доведем тачку
на иконографску подлогу“ (Максимовић 1964).
Пулије су на сликама распоређене унутар геометријских облика. Оне својим обликом, глатком текстуром и бојом дају посебна својства површини
коју прекривају, а самим тим на одређени начин
делују на посматрача.
За добијање подлоге у сликама из фазе
пост-енформела, Возаревић је користио искуства
стечена бављењем чистим енформелом. На оваквим, готово алхемијским путем добијеним подлогама, он је градио и распоређивао своје облике помоћу пулија, тако што их је лепио или причвршћивао ексерима: „Одувек сам инсистирао на линији.
Међутим, човек временом дође до ширег спектра
мишљења: ако бих инсистирао на линији постао
бих роб једне ствари. Ја се линије нисам одрекао: рашчлањена она даје тачку. Помоћу те тачке
до које сам дошао надограђујем и добијам линију.
Реминисценција на иконе је у подлози, ако се за
енформел уопште може рећи да има подлогу. Ово
није прави енформел, већ неко сједињење. Ја у енформел уносим тачку која има пластичан израз,
дакле, форму. Али уношењем форме и пластичног
израза ја се ни у ком случају не могу убројати у
енформелисте“ (Максимовић 1964).

„Мало паковање“ –
затечено стање слике

1

Ово дело датира из 1964. године. Носилац је
дрвена плоча димензија 30x22 x4,5 цм (Сл. 2). На
„Малом паковању“ налазе се ликовни елементи у
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Сл. 2. Бочни снимак слике

Недостатак пулија се на хомогеном лицу слике
издвајао, привлачећи поглед посматрача, онемогућавајући му да сагледа слику у целини, а самим тим и
да је доживи у складу са њеном првобитном идејом.
Такође, сребрнкасти сјај металних пулија дошао је
до изражаја на местима оштећења стварајући места
највећих контраста са околним тамним премазима
(Сл. 4). На овај начин добијао се другачији визуелни
утисак лица слике, у односу на пређашње стање.
Један број нитни улубио је је сам аутор слике.
Да ово нису механичка оштећења, указује то што
је бојени слој неоштећен, иако је нитна благо деформисана. Према томе, она је првобитно била
улубљена, а затим је аутор нанео слој боје. Потвр-

виду пулија и подлоге од листића шлагметала, који
се могу пронаћи на већини Возаревићевих дела из
овог периода.
„Мало паковање“ је претрпело значајна механичка оштећења, те је због тога било неопходно
најтемељније испитати могуће конзерваторско-рестаураторске поступке и последице ових поступака (види слику 14).
На слици „Мало паковање“ пулије су пречника 1 цм и висине 8 мм. Двадесет четири пулије су
биле нестабилне, док је 78 пулија недостајало са
лица слике (Сл. 3). Такође, на многим од преосталих пулија била су уочљива механичка оштећења у
виду огреботина и улубљења.
Сл. 4. Снимак оштећене пулије под микроскопом

Сл. 3. Графички приказ недостајућих пулија (црвена
поља) и нестабилних пулија (бела поља)
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да за ове претпоставке пронађена је на црно-белој
фотографији у каталогу једне од изложби из времена док је аутор био жив.
Боја на пулијама је тамна, готово пастуозна
и потпуно их покрива, док је на некима лазурна.
Уз доњу ивицу слике, на којој нема нитни, бојени
слој је изљуспан, крт и веома нестабилан. Уочљива
су механичка оштећења у горњем и доњем десном
углу слике – највероватније као последица ударца
приликом непажљивог руковања сликом.
Слика „Мало паковање“ је подвргнута различитим тестoвима растворљивости, како би се
утврдила осетљивост пигмената на различите
раствараче. Тестови су показали да је бојени слој
осетљив у већој или мањој мери на органске раствараче (вајтспирит, медицински бензин, циклохексан, петрол етар). Петрол етар је због своје
брзе испарљивости деловао на бојени слој тек након дужег инсистирања на једном месту.
Површину слике је прекривао слој површинских нечистоћа. Поред анализе затеченог стања
слике визуелном методом, узети су и узорци основе
и бојеног слоја, како би се утврдио њихов састав.

Конзерваторска проблематика
Одлуке о конзервацији и рестаурацији поменуте слике Лазара Возаревића донете су коришћењем
„Модела за доношење одлука у конзервацији дела
модерне уметности“, који представља савремени
приступ конзервацији слика, конципиран у оквиру рада Холандског института за културно наслеђе
(Група аутора 1999). Овај модел обухвата низ питања, која се тичу утврђивања неслагања између тренутног стања у коме се дело налази и његовог значења. Уколико се утврди степен неслагања између
стања и значења, приступа се утврђивању конзерваторско-рестаураторског третмана којим би се ово
неслагање ублажило или потпуно уклонило (Сл. 5).
Графички приказ модела

Предлог конзераторског третмана би подразумевао израду нових пулија на местима где оригиналне недостају, односно исправљања оних које су
деформисане услед ударца и непажљивог руковања.
Аутор је на својим сликама из периода
пост-енформела користио неколико врста металних нитни, различитих величина и облика. Њихова
оригинална намена је да се користе као дугмад у
тапетарској индустрији.
На данашњем тржишту нису доступне идентичне пулије, којима би се замениле оригиналне
које недостају на слици. Због тога је одлучено да
се израде нове.
Осим решавања овог кључног конзерваторског проблема предлог третмана би свакако укључио стандардне процедуре као што су: фиксирање
бојеног слоја, фиксирање нестабилних пулија и
реконструкцију подлоге, чишћење бојеног слоја и
реконструкција бојеног слоја – ретуширање.

1. Прикупљање података
2. Стање уметничког
дела

3. Значење уметничког
дела

Прелиминарна испитивања,
пробе и тестови
Тестови растворљивости бојеног слоја.

4. Неслагање између
стања и значења

5. Предлози конзерваторских
третмана

6. Разматрање

Слика „Мало паковање“ подвргнута је различитим тестoвима растворљивости, како би се утврдила осетљивост пигмената на различите раствараче. Тестови су показали да је бојени слој стабилан
на дестиловану воду, али је осетљив, у већој или
мањој мери, на органске раствараче (вајтспирит,
медицински бензин, циклохексан). Петрол етар је
због своје брзе испарљивости деловао на бојени
слој тек након дужег деловања на једном месту.
Физико-хемијска испитивања слоја препаратуре.

7. Предложени конзерваторски
третман

Сл. 5. Графички приказ Модела

Предлог конзерваторског
третмана
На основу анализе документације (фотографије слика приликом првог излагања), затим интервјуа самог уметника, као и стања у ком се слике данас налазе, дошло се до закључка да постоји
очигледан несклад између актуелног стања слика и
њиховог значења.
Највећа оштећења на већини слика су у виду
деформисаних пулија или површина на којима пулије недостају.

Анализа узорака препаратуре, боје и лепка са
слике „Мало паковање“ урађена је методом инфрацрвене спектроскопије са Фуријевом трансформацијом (FTIR)2. Поређење спектра узорка препаратуре са базом података указује на смесу гипса и креде,
што значи да су компоненте препаратуре традиционалне, без обзира што је у даљој градњи слике Возаревић користио савремене материјале (Сл. 6).
Уређаји којима се снимају ИЦ-спектри називају се
ИЦ-спектрофотометри. Могу бити:
1. Дисперзиони (дисперзиони елеменат оптичка решетка,
ређе призма).
2. Спектрофотометри са Фуријеовом трансформацијом (дисперзиони елеменат је Мајкелсонов интерферометар)-функционишу тако што се увек прво снима спектар позадине (то се не ради код дисперзионог
ИЦ-спектрофотометра).
2
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Сл. 6. Спектри анализираних узорака препаратуре

Одабир материјала и израда замена за
оригиналне пулије које недостају.
Приликом одабира материјала од којих би
нове пулије биле изливене, урађене су пробе следећих материјала: гипс3, полимерна глина4 и епокси смола5.
Гипсане пулије добијене су мешањем гипса и
10% раствора Primal6-a у дестилованој води. Након
сушења у калупу, добијене пулије су механички
обрађене помоћу скалпела и шмиргле. Иако су задовољавале у естетском смислу, од гипса као материјала се одустало, јер је утврђено да хемијски
реагује са листићима шлагметала.
Полимерна глина је хемијски инертна, лака
за обликовање и одлична подлога за осликавање.
Ипак, приликом неопходне термичке обраде
3
Гипс је врло мекан минерал, по хемијском саставу
калцијум-сулфат дихидрат, CaSO4·2H2O.
4
Beolin PLUS B050 је полимерна маса за обликовање
која се стврдњава печењем на температури од 130°С.
5
Двокомпонентна смеша која се добија мешањем
Епокси смоле (Epoksy resin) и катализатора,учвршћивача
(Hardner) у односу 4:1. Након сједињавања, ове две компоненте је потребно мешати 3 до 5 минута. Потпуно стврдњавање дешава се након 18–24 h.
6
Primal (Rhopex) – акрилна емулзија на бази воде, по
хемијском саставу етилметакрилат. У конзервацији има
примену као лепак и консолидант.
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претходно обликованих пулија, испоставило се
да је температура утицала на повећање њихове
запремине.
Као најбоље решење показала се епокси
смола. Она није имала ни један од поменутих
недостатака.
Овај материјал је лак, па би нове пулије одговарале оригиналним и по тежини. Такође, епокси смола
је хемијски инертна, стабилна, и не би представљала
опасност за оригиналне материјале на слици.
У исто време, она се показала као одлична
подлога за извођење ретуша.
Рестаурација пулија које недостају има за циљ
враћање првобитног значења делу. Она није произвољна, већ почива на документацији, тј. ранијим
фотографијама поменутих Возаревићевих слика.
Такође, њу оправдавају сачувани отисци у лепку
на местима где су се пулије налазиле пре губитка/
оштећења (Сл. 7). Чак и без фотографија, отисци
у лепку представљају значајан доказ некадашњег
постојања нитни на овим местима. Још један од
доказа који оправдавају реконструкцију пулија
које недостају је карактер самог сликарства, у коме
их је аутор користио за попуњавање геометријских
облика (квадрата, правоугаоника, круга, ромба...).
Недостатак неке пулије у оквиру ових облика,
мења њихов изглед на упадљив начин – квадрат
коме недостаје један угао губи свој оригинални

препознатљиви изглед, а самим тим мења се и његова функција као ликовног елемента на слици.

Према свим наведеним ставкама, може се
закључити да ће одабрани рестаураторски поступак, у највећој могућој мери, повратити оригинално значење дела.

Конзерваторско
рестаураторски третман
Фиксирање бојеног слоја.
Фиксирање нестабилних делова бојеног слоја
рађено је раствором Beva 3717 у петролетру. Раствор је инјектиран у ваздушне џепове. Након 24h
бојени слој је препеглан конзерваторском пеглом.
На „Малом паковању“ , коришћен је 15% раствор
Beva 371 у петрол етру.
Сл. 7. Кружни отисци у лепку на местима недостајућих
пулија

Фиксирање нестабилних пулија и
реконструкција подлоге.
Нестабилне пулије фиксиране су смесом добијеном мешањем 60% раствора Beva 371 у петролетру и шампањске креде у односу 1:1. Истом смесом попуњене су пукотине и удубљења, како би се
подлога припремила за постављање нових пулија.
Чишћење бојеног слоја.
За чишћење површинских нечистоћа кориштена
је вештачка пљувачка8 и дестилована вода (Сл. 8).
Израда нових пулија.

Сл. 8. Чишћење лица слике вештачком пљувачком

Калуп је узет са оригиналних пулија помоћу
дентал силикона.9 Помоћу овог калупа изливени
су позитиви у гипсу (гипс помешан са 10% раствором Primal-a у дестилованој води). Затим су ови
позитиви искориштени за добијање новог калупа
од силиконске гуме10. У калуп је уливена епокси
смола тонирана пигментом, како би се добио одговарајући средњи тон (Сл. 9). Након 24h сушења,
изливене нове пулије су извађене из калупа и обрађене микромотором.
Beva 371 – Смеша етилен винил ацетата, кетонске
смоле и парафина растворена у органским растварачима
(мешавина толуена и нафте). Има веома широку примену
у конзервацији на основу добрих карактеристика и високог степена реверзибилности.
8
Смеша различитих супстанци која служи за испирање ензима, смолних сапуна...Један од начина припремања вештачке пљувачке подразумева следеће компоненте: дестилована и дејонизована вода (100 ml), муцин (0,2
g) и триамониум цитрат (0,1–0,2 g).
9
„Protesil“ силикон меша се са гелом који служи као катализатор. Након што се помешају, долази до
стврдњавања у року од 3 минута.
10
SILIMAR RTV 944
7

Сл. 9. Уливање тониране епокси смоле у силиконски калуп (2)
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Нове пулије, изливене од епокси смоле, залепљене су на дрвени носилац 30% раствором
Paraloid B–7211, у ацетону (Сл. 10 и 11).

Сл. 12. Графички приказ ретуша на примеру појединачне и већег броја пулија. Од врха ка дну

Сл. 10. Припрема за лепљење нових пулија

Сл. 13. Снимак ретушираних пулија

Реконструкција бојеног слоја – ретуширање

Сл. 11. Постављање и лепљење нових пулија

Paraloid B–72 је термопластична смола произвођача
Rohm and Haas. B–72 је трајна нежутећа акрилна смола,
по саставу етил метакрилат кополимер. Растворљив је у
ацетону, етанолу, толуолу и ксилену као и неким смешама
растварача. У конзервацији има широку примену, пре свега као лепак и заштитни лак.

11
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Да би се разликовале од оригиналних пулија, ретуширање изливених пулија изведено
је коришћењем три боје (црне, печене и тамне
умбре), где свака боја обухвата по једну трећину површине нитне. Од врха ка дну распоређене су црна (1), печена умбра (2) и тамна умбра
(3). На црној површини, на врху нитне, нанете
су четкицом три сребрне линије. Улога ових ознака почива на идеји технике тратеђо12, како би
се изливене нитне разликовале од оригиналних
(Сл. 12 и 13). Свака изливена пулија је на исти
Техника tratteggiо (итал.) се састоји од постављања
боје од светле ка тамној и од хладне ка топлој, помоћу
вертикалних потеза са максималним поштовањем оригинала (Brandi 1–1950. 5–20)
12

Сл. 14. Лице слике пре радова

Сл. 15. Лице слике након радова

начин ретуширана, употребом конзерваторских
боја Restauro13.
На овај начин се ретуширане нитне са мање
удаљености јасно разликују од оригиналних,
док се веће потпуно уклапају у целину слике,
враћајући јој њену пређашњу форму и значење
(Сл. 14 и 15).

По својим особеностима ликовно стваралаштво Лазара Возаревића несумњиво носи епитет модерног. Управо је за ове категорије стваралаштва, у данашњој пракси, најочигледније удаљавање од Брандијевих принципа. Конзерватори у
оквиру институција за заштиту културног наслеђа
све више истражују алтернативне начине у очувању оригиналних објеката, начине који као опције укључују документацију и израду реплика.
Ове идеје видно одступају од Брандијевих ставова, који наглашавају разлику између оригиналног
објекта и реплике, које не могу заменити оригинал
и не могу бити ништа до историјски и естетски
фалсификат. Ипак, данас неки од највећих музеја
модерне уметности на свету разматрају могућност
излагања реплика уметничких дела која су изузетно деликатна и подложна пропадању. У случају радова са претежно концептуалном вредношћу, замена делова је прихватљива чак до мере да се читав
предмет замени моделом , при чему се оригинал
сачува као вид документације. Ова врста „операције“ чува уметничку поруку и идентитет рада на
рачун оригиналности материјала.
Израда реплика делова који недостају и њихово враћање на места оригиналних, у случају слике
„Мало паковање“ Лазара Возаревића, урађена је у
складу са принципима традиционалне и савремене конзервације, ослањајући се на: 1. фото-документацију и интервјуе са уметником, 2. теоријске

Закључак
Стваралаштво Лазара Возаревића из фазе
пост-енформела припада модерном сликарству, у
смислу одступања од традиционалних сликарских
метода, применом синтетичких материјала и употребних предмета из свакодневног живота, зарад
постизања личног ликовног израза. Основна дилема
која се поставила у доношењу конзерваторске одлуке, тицала се израде нових пулија, и њихово постављање на места недостајућих. На слици „Мало
паковање“ замена 77 недостајућих нитни представљала би надоградњу готово трећине површине
лица слике. Традиционална конзерваторска пракса,
која већином почива на „Теорији рестаурације“ Чезара Брандија, не подржава израду реплика.
Restauro – наменски развијена палета боја за потребе
конзервације. Састоје се из три компоненте: пажљиво одабраних постојаних пигмената, мастикс смоле и угљоводоничног растварача
13
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принципе рестаурације дефинисане „Теоријом
рестаурације“ Ч. Брандија (а/ поштовање принципа читљивости интервенције употребом технике
тратеђо зарад обележавања и разликовања оригиналних нитни и њихових реплика, б/ поштовање
принципа реверзибилности материјала додатих
оригиналном делу у току конзервације и рестаурације), 3.методе савремене конзервације примењених на слична ликовна дела.
Пројекат конзервације и рестаурације дела
Лазара Возаревића дао је прилику поновног
оживљавања дела и лика уметника који је по

речима Миодрага Протића: „...прохујао кроз нашу
уметност, снажно, пркосно, набусито...“ спајајући
хиљадугодишњу традицију византијског сликарства са најмодернијим сликарским приступом
своје епохе (Протић 1970: предговор каталога).
Кроз истраживачки рад који је обухватао савремене анализе материјала, ближе смо се упознали
са Возаревићевом сликарском технологијом. Кроз
дела која су прошла и која ће проћи конзерваторски третман публика ће поново моћи да доживи
Возаревићево стваралаштво у његовој правој снази и поруци коју носи са собом.
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The Restoration and Reconstruction of the Painting
“Malo pakovanje” (“Little package”) from Lazar
Vozarević’s Post-informel Period (after 1963.)
Vanja Jovanović, Ognjen Kovačević
Key words: Conservation and restoration, modern and contemporary paintings, informalism, composite
paintings, Lazar Vozarević

The restoration of drawings and paintings by Lazar Vozarević (1925-1968) has begun in 2012 and until now
20 drawings and 22 paintings have passed through the complete treatment. Lead partner is “Lazar Vozarević”
Gallery, from Sremska Mitrovica, while the project partner during the realization of the three phases that have
been initiated by now is the Central Institute for Conservation in Belgrade.
The project of conservation and restoration of paintings from the “Lazar Vozarević” Gallery in Sremska Mitrovica is currently in its third phase, which includes conservation of paintings from the Vozarević’s post-informel period. Paintings from this phase are characterized by the use of non-traditional painting materials like metal
rivets, synthetic adhesives and paint, a mixture of different binders (natural and artificial) and fillers (sand), artificial gold leaves, copperplates, etc.
The work will include physical-chemical analysis and complete conservation and restoration treatment of
the painting under the title of “Malo pakovanje” (“Little package”) – one of the first paintings from Vozarević’s
post-informel period. Results of the analysis will be used in determining the characteristics of Vozarević’s painting technology, so that the highest standard in conservation treatment can be implemented. Lazar Vozarević’s
paintings from the collection of the Gallery in Sremska Mitrovica, had neither been analyzed using scientific
methods before, nor had they undergone conservation treatment.
Modern painting technology and philosophy has conditioned the use of modern conservation concepts and
materials that differ from the traditional ones, intended for the classical fine arts artworks.
Conservator’s decisions are taken in accordance with the “Theory of restoration” by Cesare Brandi complemented with the modern approach outlined in “The Decision-making Model for the Conservation and Restoration
of Modern and Contemporary Art“ which was designed in 1999 by the Netherlands Institute for Cultural Heritage. The basic conservation and restoration problems in Vozarević’s post-informel period painting are reflected in
ethical issues concerning the replacement or correction of deformed or missing metal hemispheric elements.
This paper points out the importance of combining traditional and modern approaches in conservation, in
order to make a correct decision about the conservation treatment, as well as for selection of compatible materials which will be used during the treatment.
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Fig. 12. Graphic representation of retouch in the case of individual and a larger number of pulija-decorations. From top to bottom
Fig. 13. Snapshot of retouched pulija-decorations
Fig. 14. Face of the painting before works
Fig. 15. Face of the painting after works
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Истраживање технике зидног
сликарства Христофора Жефаровића
у цркви манастира Бођани
Jaсна Гулан
Кључне речи: зидно сликарствo, фреско-техника, фрескомалтер, припремни цртеж, Ерминија
Дионисија из Фурне

Увод
Оснивање манастира у Бођанима нераскидиво
је везано за два снажна култа – култ места на којем
извире лековита вода и култ Богородице. Према
подацима први храм на овом месту подигнут је
1478. године, а садашњи храм манастира Бођани,
четврти по реду, посвећен Ваведењу Богородице
потиче из 1722. године. Осликавање унутрашњости храма завршено је 1737. године. Претпоставља
се да је за осликавање цркве било потребно две године и да је за овај велики посао сликар Христофор Жефаровић1 морао имати помоћнике.
Циклус зидних слика у манастиру Бођани за
историју српске уметности 18. века представља
мост од средњовековног источнохришћанског ка
савременом западноевропском ликовном изразу,
где је кроз своје сликарство Жефаровић остварио
дотадa невиђену симбиозу зографског и савременог барокног начина сликања. Истраживања која
су спроводили историчари уметности утврдила су
да је Жефаровић за своје композиције често користио различите предлошке из западноевропских
илустрованих Библија (Михаиловић 1965: 225235) (Михаиловић 1976: 279-294) (Михаиловић
1970: 73-85) (Стошић: 1992), као и сликарске приручнике, посебно светогорску Ерминију о сликарским вештинама Дионисија из Фурне2. Такође се
Није позната година рођења овог сликара, али се
претпоставља да је пореклом са Дојрана у Македонији и
да је сликарска искуства стекао у Охриду, Солуну, Мосхопољу и на Светој Гори. Умро је 1753. године у Москви.
2
Дионисије из Фурне (1670–17 46), грчки јеромонах
и зограф, на Светој Гори је између 1729. и 1732.г. саставио
Ерминију о сликарским вештинама. Овај приручник садржи 88 чланова о техничким упутставима и 561 упутство
везано за иконографска правила, те важи за најпотпунији
поствизантијски сликарски приручник. Испитивања порекла ових упутстава потврдила су да језгро Дионисијеве
1
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склужио Трактататом о сликарству Панајотиса Доксараса3, о чему је писала Љиљана Стошић
(Стошић 1999: 183-202) и илустративно и убедљиво извукла стилске паралеле између Жефаровићевог живописа и упутстава које је Леонардо да Винчи дао у свом чувеном Трактату о сликарству са
којим је Жефаровић био упознат преко поменутог
списа Панајотиса Доксараса.
У овом тексту дат је приказ резултата истраживања сликарске технике, којом је Жефаровић са
својим помоћницима извео бођанске зидне слике. Истраживања су спроведена са циљем да се
његов процес рада макар делом осветли и реконструише, а самим тим да се допуне базе података
о сликарским техникама коришћеним у 18. веку у
Србији, што још увек није систематски довољно
истраживано.
Истраживања Жефаровићеве технике спровођена су од 2007. године до данас, са прекидима,
с обзиром на то да прецизна детекција технике
зидних слика има пресудан утицај на избор метода
конзерваторско рестаураторских радова. Резултати
су приказани на примеру композиција са западног зида припрате: Успење Богородице, Арханђел
Ерминије чине упутства преузета из старијег Јерусалимског рукописа из 1566.г., као и неких других сликарских
приручника, а одређена техничка упутства су много старија, нека потичу још од античког времена.
3
Панајотис Доксарас (1662–1729), грчки сликар са
јонског острва Закинтос, саставио је око 1726.г. спис који
се сматра преводом Трактата о сликарству Леонарда да
Винчија. Сачувани Жефаровићев препис овог рукописа
на грчком, данас се чува у библиотеци Румунске академије наука у Букурешту. Овај непроучени спис садржи рецептуре и упутства за разне уметничке технике, а између
осталог за фреско и уљано сликарство, међутим, он не садржи иконографска упутства као приручник Дионисија из
Фурне.

Михаило и Св. Арханђел чувар људи4, које су биле
предмет конзерваторско рестаураторских радова
током 2014. године. Први корак истраживања зидних слика био је детаљан и пажљив визуелни преглед западног зида. Изузетне резултате дало је посматрање и снимање слика у бочном светлу5, које
је открило мноштво података и трагова мајсторских алатки, које није могуће видети у нормалном
светлу, такође, значајне резултате дала је и макрофотографија. Помоћу физичко-хемијских анализа
узорака идентификовани су састав малтера и палета пигмената. Упоредо са макроскопским, микроскопским и хемијским анализама, Жефаровићев
начин рада је поређен са упутствима датим у старим сликарским приручницима. Акценат у овом
раду стављен је на приручник Ерминији Дионисија
из Фурне, с обзиром на то да се овај сликарски
приручник, који је настао у првој трећини 18. века,
сматра најважнијим списом за изучавање технике
и иконографије поствизантијског сликарства.

Размеравање и пропорционисање
Анализама поступака везаних за размеравање
живописа, као и за пропорционисање људске фигуре бавио се Владимир Мако (Мако 1997: 173180). Утврдио је да бођански живопис садржи све
елементе средњовековног поступка размеравања
и пропорционисања. Већ на основу визуелног
прегледа уочава се да је размеравање зидова и осмишљавање композицијске схеме било условљено
архитектонском конструкцијом цркве. Висина сокла одређена је положајем нише жртвеника у олтару, док је висина прве зоне условљена положајем
прозора (Мако 1997: 173-180). Конзерватори су током истраживања детектовали да се понтате подударају са хоризонталном поделом на зоне, које су у
Бођанима још увек раздељене црвеним бордурама
у складу са средњовековном традицијом.
Мако је уочио да значајну улогу у размеравању композиција игра систем размеравања нимбом. Анализирајући насликане ликове, установио
је да је Жефаровић као основни модул за пропорционисање ликова светитеља користио дужину
носа. Овакав поступак описује и Дионисије из
Фурне у ставу 51: Тумачење „природних“ размера (човечјег тела) (Медић 2005: 153-155), где даје
4
За историјско стилску анализу живописа бођанске
припрате погледати: Радмила Михаиловић, Црква Ваведења Богородице манастира Бођани (Иконографија
„женске цркве“ – припрате), Зборник за ликовне уметности Матице српске 21, Нови Сад 1985, (стр. 203−221).
5
Фотографије снимио Недељко Марковић, фотограф
документариста ПЗЗЗСК.

упутства да природни раст човеков износи девет
јаја (лица) од чела до стопала, а да четири дужине
носа граде делове лица: по једна дужина за косу,
чело, нос и браду.

Слој подлоге – фрескомалтер
Као на средњовековним зидним сликама, и
на бођанским зидовима површина фрескомалтера још увек мекано прати валовиту текстуру
зида. Мајстори се нису оптерећивали идеалним
равнањем малтерске површине због чега варира
и дебљина малтерског слоја. На слици 1 јасно се
уочавају трагови необично узане алатке коришћене за глачање малтера и то у различитим правцима. За разлику од старих Римљана, који су према
Витрувијевим упутствима за сликање на зиду припремали три слоја малтера од песка и исто толико
од мермера (Витрувије 2000: 145-148), византијски
и српски средњовековни сликари употребљавали
су само два слоја, углавном од чистог креча са додатком сецкане сламе, плеве, кудеље или свињске
длаке. Сходно овој другој традицији и у Бођанима се подлога слике састоји из два слоја малтера
од којих је први нанесен директно на зид од опеке. Дебљина првог слоја варира од 5 до 15mm, док
дебљина другог слоја варира од 2 до 5mm. Рентгеноструктурном анализом узорака (МБ 30, 38, 41,
42, 43)6 утврђено је да је за справљање фрескомалтера коришћена велика количина креча са пуниоцима који су превасходно карбонатни и делимично кварцни, веома фине гранулометрије (<0,5mm)
и добро просејани. Малтер је мешан са сецканом
сламом ради арматуре, чиме су добијане боље механичке карактеристике (Сл. 2).
Малтер је на зидове бођанског храма постављан у хоризонталним непрекинутим појасевима, које раздвајају јасно уочљиве понтате. Да су
приликом наношења малтера прво малтерисане
и осликаване горње зоне7 утврђено је на основу
У оквиру међународне сарадње реализоване кроз
пројекат „Векови Бача“ од 2007. до 2014.г, стекле су се
могућности да се узорци анализирају у више лабораторија: Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет,
Катедра за инжењерство материјала; Универзитет у Палерму, Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Processi e
dei Materiali (Laboratorio di Ingegneria Chimica per i Beni
Culturali); Лабораторија Републичког завода за заштиту
споменика културе Београд; добијени резултати потврђени су и накнадним анализама и у Лабораторији за испитивање материјала ISCR у Риму.
7
Дионисије у Ерминији, у ставу 57. Како да нанесеш
креч на зид даје упутства: „Кад намераваш да осликаш
цркву, треба прво да живопишеш њене горње, а затим
доње делове. Због тога најпре припреми лествице, затим
6
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Сл. 1. Арханђел Михајло, затечено стање; снимак у нормалном и у бочном светлу

тога што малтер доње композиције на месту понтате увек преклапа малтер горње композиције.
На примеру западног зида припрате прва понтата је детектована на месту црвене бордуре, која
раздваја композицију Успење Богородице у лунети од осталих композиција у првој зони, а друга
на месту које раздваја прву зону од декоративне
драперије која је била осликана у сокли. У оквиру композиције Успење Богородице посматрањем
у бочном светлу детектована је само једна целина (група жена у десном углу лунете), која је израђена као потпуно засебна ђорната (Сл. 3). Бочно
светло нам посебно у оквиру ове ђорнате открива
мноштво отисака шака мајстора које су утиснуте, најчешће у сврху обележавања позиција шака
фигура постављаних за осликавање, док су неки
отисци (понекада и отисак палца) настали приликом тестирања влажности малтера у току рада на
осликавању.

Припремни цртеж
Детаљним визуелним прегледом композиције Успење Богородице уочено је да је припремни калк био подељен по хоризонталној оси на два
дела, те су, због недовољне висине лунете, ова два
узми воде у широк суд, па кваси зид поливајући га кашиком. (...) Наневши облогу, углади је добро малтерским
растирачем, остави да се мало просуши и затим цртај“.
(Медић 2005: 159).
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Сл. 2. Снимак оштећења површине фескомалтера

Сл. 3. Детаљ композиције Успење Богородице, затечено
стање; снимак у нормалном и у бочном светлу

у зони Христа и анђела са његове леве и десне
стране. Да је картон композиције првобитно био
већи по висини показује и чињеница да доња црвена бордура пресеца лево стопало анђела у првом
плану.
Посматрање у бочном светлу разоткрило је
обиље информација везаних за начин преношења
калка на зид, постављање припремног цртежа,
технику израде слика, карактер обраде површина,
као и карактер и редослед наноса бојених слојева.
Детектовано је три корака, односно три фазе у поступку постављања припремног цртежа у влажан
малтер, сва три карактеристична за фреско технику сликања. Жефаровић у поступку постављања
цртежа дословно прати Дионисијева упутства,
која је овај преузео из старијег Јерусалимског
рукописа8.
У првој фази Жефаровић поставља цртеж окером помоћу четкице (Сл. 4), и исцртава комплетну контуру ликова на влажном малтеру, као што то
саветује Дионисије. Овај цртеж могуће је уочити
само на местима где је бојени слој толико оштећен
и испран да се указао доњи цртеж, односно скица.
Постављање контура жутим окером је традиционали поступак који је детектован и на нашим фрескама из 12. века.
У другој фази назначава места за ореоле, лица,
шаке, стопала и рамена светитеља, тако што приликом углачавања површине, ивице форме утискује
пљоснатом алатком у свеж малтер (Дионисије препоручује лопатицу, или мозаички каменчић), као
што се види на слици 5 и 14. Он само на појединим местима назначава спољашње контуре фигура,
и то понекад извлачећи контуру прстом у влажном
У ставу 58. Како да израдиш нацрт за зидну слику,
Дионисије даје упутства: „Када хоћеш да израдиш нацрт
на зиду, најпре изравнај ту површину, затим стави на железни шестар с обе стране дрвене штапиће, онолико дугачке колико хоћеш, а на један крај причврсти четку, како
би њоме узимао боју за означавање размера и кругова за
ореол. Означивши размере, узми окер и изради цртеж четком, спочетка ретко, а затим га исцртај истим окером. Ако
се он не упија добро у цртеж, цртај разређеним кречом и
оцртај ореол. Добро углади позађе и одмах нанеси црну
боју. Затим углади површину за одежду и подложи је. Али
пази на то да завршиш за мање од сата након глачања, јер
ако отежеш, појавиће се кора која не прима у себе боје и
оне ће на крају отпасти. Ако ти се посао ипак растегне,
обрати пажњу на места која не упијају боју, па их излупај
мистријом и поново нанеси боју; тада она неће отпасти.
На тај начин углади и место за лице, оцртај га такође лопатицом, или мозаичким каменчићем, или помоћу кости
која је налик на нож и коју треба да имаш; тако исто угреби и одежду. Подложи лице, опцртај га и додај му инкарнат. А ако окасниш и створи се кора, поступи тако како
смо рекли“ (Медић 2005: 161).
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Сл. 4. Детаљ композиције Арханђел Михајло; на месту
оштећеног бојеног слоја уочава се доњи припремни цртеж окером

дела калка по средини морала бити преклопљена
(доњи део композиције преклапа горњи део). На
основу тога види се да је при извођењу прво осликаван горњи део композиције – Вазнесење (Богородица на небесима окружена анђелима и апостолима на облацима), а након тога доњи део – Богородичино уснуће (Богородица на одру, а изнад ње
је Христос који прихвата њену душу приказану
као новорођенче...). Преклапање је најуочљивије
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малтеру (Сл. 1). За постављање шака мајстор често утискује сопствену шаку или врхове прстију у
влажан малтер (Сл. 6 и 7). За лица светитеља Жефаровић је често преносио шаблон који је био исцртан обостарно, те је ликовима варирао боју или
дужину косе и браде. Ако посматрамо слику 8 и 9
уочавамо понављање исте схеме. Тако је и за стопала искоришћен већ припремљен шаблон, који је
по потреби преношен обострано (Сл. 8).
У трећој фази, такође у влажан малтер, урезује
контуре припремног цртежа који је претходно извучен окером, како би их појачао и како би биле
видљиве након наношења првог слоја боје. За урезивање користи зашиљену алатку, можда дрвени
врх четкице, док Дионисије за овај посао препоручује алатку израђену од кости, а Ченини шило са
дршком. Ове контуре урезује брзо и вешто (Сл. 10
и 11), углавном само да би назначио места за главне наборе на одорама и поједине црте ликова (на
пр. нос, усне, очи...). Приликом осликавања није

Сл. 6. Детаљ композиције Успење Богородице; снимак у
бочном светлу

Сл. 5. Детаљ композиције Успење Богородице, затечено
стање; снимак у нормалном и у бочном светлу

Сл. 7. Детаљ композиције Св. Арханђел чувар људи,
затечено стање; снимак у нормалном и у бочном светлу

увек пратио урезане контуре које би претходно
поставио. Код ових измена није увек реч о сликарском предомишљању, нити промени почетне идеје,
већ је због великих површина које је требало осликати у току једног дана, био условљен брзином

сушења малтера, што је захтевало изузетно брзу и
вешту технику сликања.
Светитељке и светитељи у првој зони, имају
пластично испупчене и декорисане нимбове (Сл.
1), који су изведени из сегмената утискивањем

206 Грађа XXVIII

Сл. 10. Детаљ композиције Успење Богородице; снимак
у нормалном и у бочном светлу

оштром алатком помоћу лењира на већ осушеном
малтеру. За исписивање слова коришћена је бела
боја од чистог креча.

Бојени слој

Сл. 8. Детаљ композиције Успење Богородице; стање
након конзерваторско рестаураторских радова

Физичко-хемијске анализе су потврдиле да је
као сликарска техника у Бођанима коришћена фреско техника. Иако је као везиво детектован једино
калцијум карбонат, вероватно је за други и трећи
слој боје употребљавано кречно млеко или кречна
вода, на претходно осушеном бојеном слоју.
Позадина композиција изведена је у увек два
слоја. Овде Жефаровић опет следи традиционал-

Сл. 9. Детаљ композиције Успење Богородице; стање
након чишћења

Сл. 11. Детаљ композиције Успење Богородице; затечено стање, снимак у нормалном и у бочном светлу

калупа, вероватно директно на зиду. Уочљиви су
и трагови урезивања шестаром који је коришћен
приликом изведбе (Сл. 12). Помоћне линије за
исписивање сигнатура и назива композиција извучене су на крају, тако да су ове линије урезане

ни поступак, и као први слој наноси црну од чађи
брзим потезима широком четком (Сл. 1). У доњем
делу позадине композиције преко црне подлоге
постојао је слој зеленог пигмента на бази бакра,
који је данас фрагментарно очуван. Други слој
Грађа XXVIII 207

Сл. 12. Детаљ композиције Арханђел Михајло; затечено
стање, снимак у бочном светлу

боје на позадини горњих зона у оквиру композиције (небо) бојен је плавом бојом (Сл. 1), међутим,
пигмент је временом ишчезао, тако да је данас видљива само црна позадина. Пронађени су ретки
трагови плаве боје унутар пукотина фрескомалтера, где се пигмент задржао, јер је наношен преко
већ осушене подлоге која је испуцала током сушења, те присуство плавог пигмента доказује да је
позадина некада заиста била плава. Занимљиво је
да је минеролошком анализом остатака плаве боје
у пукотинама идентификован пигмент од млевеног
кобалтног стакла – смалт, док је на позадини композиције Распеће у тамбуру куполе идентификована македонска плава, уместо очекиваних пигмената плавог ултрамарина или азурита.
Одећа фигура сликана је врло живим тоновима најчешће у три слоја боје. Први слој (подслик)
увек је сликан лазурно и брзим потезима грубе
четке9 у више праваца, док је други слој сликан
Упутства за израду четака налазе се у свим сликарским приручницима, саветује се израда од веверичиног
репа, репа куне, гриве магарца, свињских чекиња...
9
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Сл. 13. Детаљ композиције Успење Богородице; стање
након чишћења

Сл. 14. Детаљ композиције Успење Богородице; затечено стање, снимак у нормалном и у бочном светлу

пастуозно. Зелене одоре су увек подсликаване црном од чађи, док је тек у другом слоју коришћена
зелена на бази бакра, а просветљења су сликана
окером. Светлоплаве одоре су лазурно подсликане
светлосивом бојом, док је горњи слој боје сликан

Табела 1. Палетa пигмената Христофора Жефаровића
ПИГМЕНТ

АНАЛИЗА

ОЗНАКА УЗОРКА

Бела Св. Јована

RS

MB43

Оловна бела

RS

МБ43

XRF

МБ15- XRF

SEM/EDS

О, П

RS

МБ5, МБ43

RS, EDS

MB38, MB41

SEM, EDS

А

XRF

MB14

SEM/EDS, FTIR

И

SEM/EDS, FTIR

Ц, Г

XRD

МБ29

RS, EDS

MБ6

SEM/EDS

М

Окер

Цинобер

Печени црвени
окер (Хематит)
Зелена на бази
бакра
Смалт
Македонско
плава
Црна од чађи

ХЕМИЈСКИ САСТАВ
CaCO3

калцијум карбонат

ОТПОРНОСТ
киселине базе +

2PbCo3·Pb/OH/2 базни оловни карбонат

киселине базе +

alumosil. + Fe2O3 хидратисани гвожђе-оксид

киселине базе +

HgS

живин сулфид

киселине базе +
светлост - олово -

Fe2O3

гвожђе-оксид

киселине базе +

CuCO3 · Cu(OH)2

бакар базни карбонат (или
бакар ацетат)

киселине базе -

SiO2(vit)Cox

млевено кобалтно стакло

киселине базе +

на бази фелдспара

базе +

аморфни угљеник

киселине +
базе +

C

пастуозно смалтом који је мешан са црном од чађи
и белом Св. Јована. Као трећи слој боје, тј. осветљене партије или флорални дезени сликани су
белом Св. Јована. Ореоли су бојени жутим окером.
Инкарнати су сликани на следећи начин:
први слој (проплазма) је сликан лазурно хладним
зеленим тоном, док је други слој боје (гликлазма)10 сликан пастуозно (Сл. 11 и 13). Завршне осветљене партије акцентоване су белом бојом. Поређењем Жефаровићевог поступка сликања ликова
са упутствима из Ерминије опет уочавамо подударности, он према Дионисијевим упутствима следи
Панселинов начин сликања11 који је био изузетно

цењен, а ова упутства Дионисије је преузео из Првог Јерусалимског рукописа. Панселин12 препоручује мешавину једнаких делова беле боје, окера
и болуса или црвеног окера уз додатак мало црне
боје (Сл. 13), који су уједно и детектовани на Жефаровићевој палети (уместо болуса он користи печени црвени окер).
Физичко-хемијске анализе узорака13 показале су да су на Жефаровићевој сликарској палети
били присутни следећи пигменти: бела Св. Јована,
оловна бела, жути окер, цинобер, хематит, зелена
на бази бакра, смалт, македонска плава и црна од
чађи (табела 1).

У Првом Јерусалимском рукопису у члану 17 наводи се да је гликлазма била мешавина два дела боје тела
(која је описана у члану 16) са једним делом проплазме.
Овом мешавином осликаване су најсветлије партије инкарната, а за најосветљенија места додавано је још беле
боје. Уобичајено је да се први слојеви боје наносе танко, а
најистакнутија места у дебелом слоју.
11
У ставу 17. О цртању очију, обрва и других делова
тела на које се наноси инкарнат, такође на Панселинов начин: Смешај црну боју са смеђом и цртај њом шта
хоћеш, спочетка танко, а затим појачај. Но, на зенице и
истакнуте делове обрва и ноздрва стави чисту црну боју.
Или, ако хоћеш, узми умбре драма ... и болуса ... истуцај их на плочи, па, скупивши на једно место, цртај шта

хоћеш. Но очни капак појачај само умбром, а зенице и
ноздрве црном бојом. Тако је радио Панселин (Медић
2005: 127).
12
Манојло Панселин, славни грчки сликар који је
радио вероватно крајем 13. и почетком 14. века и такође
саставио сликарски приручник.
13
У периоду од 2007–2014.г. на преко 50 узорака извршене су следеће анализе: X-ray fluorescent spectroscopy (XRF), Raman spectroscopy (RS), Scanning electronic
microscopy (SEM), Energy dispersion spectrophotometry
(ЕDS), Fourier Transform infrared spectroscopy (FTIR),
X-ray diffraction (XRD). У фусноти бр. 6 наведене су
лабораторије у којима су анализе вршене.

10
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Закључак
Анализирањем технике и технологије сликања Христофора Жефаровића, закључено је да је
бођанско зидно сликарство, иако настало у првој
половини 18. века, још увек израђено на потпуно традиционалан начин, комбинацијом фреско
и секо технике. Анализе Жефаровићеве палете
пигмената показале су да је углавном користио
неорганске пигменте, и то оксиде метала као што
су бакар, гвожђе и олово. Приликом извођења

живописа он се још увек чврсто држао византијске традиције, при чему се ослањао на сликарске приручнике као што је Ерминија Дионисија
из Фурне. Такође, он ову традицију следи и приликом поступка размеравања и пропорционисања
живописа. Међутим, када је реч о иконографији и
стилским карактеристикама сликарства, овај сликар се у покушају да уведе новине окреће западним узорима, а посредно, преко списа Панајотиса Доксараса, усваја неке принципе Леонарда да
Винчија.
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The Research of the Wall Painting Technique of Hristifor
Žefarović in the Church of the Monastery Bođani
Jasna Gulan
Keywords: wall painting, fresco technique, fresco plaster, preparatory drawing, Hermeneia by Dionysius of
Foura

The research process of the wall painting technique begins with a detailed visual inspection of the works,
observing and taking photographs in the side light, followed by the use of close-ups, special recordings and
physico-chemical analysis of the material of the artwork.
The text presents the technique that was used by Žefarović in the Bođane wall painting in 1737 and that is
in the case of compositions the Assumption, Archangel Michael and the Guardian Angel, on the west wall of the
narthex. These wall paintings were the subject of conservation and restoration work in 2014.
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The objectives of these tests are numerous: to comprehend the work methods of the very artist, to research
the pigments palette of Hristifor Žefarović, to compare Žefarović’s methods of work with instructions and recipes given in the painting manuals, to fill in the database of painting techniques used in the 18th century in Serbia, as well as to detect the existing status of the wall paintings. The accurate identification of the wall painting
technique is extremely significant, as it has a decisive influence on the choice of the methodology of conservation and restoration works.

List of figures:
Fig. 1. Archangel Michael, existing state; a photograph in the normal and the side light
Fig. 2. Photograph of the damage of the fresco plaster surface
Fig. 3. Detail of the composition Assumption, existing state; a photograph in the normal and the side light
Fig. 4. Detail of the composition Archangel Michael; the lower preparatory drawing in ocher can be seen at the site of the damaged paint layer
Fig. 5. Detail of the composition Assumption, existing state; a photograph in the normal and the side light
Fig. 6. Detail of the composition Assumption; a photograph in the side light
Fig. 7. Detail of the composition St. Archangel, guardian of people, existing state; a photograph in the normal and the side light
Fig. 8. Detail of the composition the Assumption; the state after conservation and restoration works
Fig. 9. Detail of the composition Assumption; state after cleaning
Fig. 10. Detail of the composition Assumption; a photograph in the normal and the side light
Fig. 11. Detail of the composition Assumption; existing state, a photograph in the normal and the side light
Fig. 12. Detail of the composition Archangel Michael; existing state, a photograph in the side light
Fig. 13. Detail of the composition Assumption; state after cleaning
Fig. 14. Detail of the composition Assumption; existing state, a photograph in the normal and the side light
Table 1. The pigments palette of Hristifor Žefarović
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Конзерваторско рестаураторски радови
на живопису Христофора Жефаровића
у манастиру Бођани
Синиша Зековић
Кључне речи: живопис, Бођани, манастир, конзерваторско-рестаураторски радови

Хронологија претходних
конзерваторских
радова на објекту1
Дуга историја градње, рушења и обнова која
почиње 1478. гoдине, од када датира прва црква, па до 1722. године, када је изграђена четврта,
данашња црква, завршава се у 20. веку. Када је
1948. г. црква стављена под заштиту државе, креће
борба са капиларном влагом која је угрожавала и
руинирала живопис Христофора Жефаровића.
Било је више покушаја и лутања да се зидно сликарство сачува од даљег пропадања. Влага, као
главни деструктивни фактор, учинила је да зидно
сликарство данас није читљиво. Најстарији сачувани извештаји о стању зидних слика датирају
из 1949. године. Тада је покренута израда пројекта арх. Милоја Милошевића за израду ваздушне хидроизолације. Радови су изведени 1953–54.
године, тако што је направљена мрежа ободних
канала и везаних отвора читавом дебљином зидова дуж целе цркве. То је покушај да се ваздушним струјањем умањи проценат капиларне влаге
у зидовима. Битан тренутак за стање манастира, а
тако и за саму цркву је прављење одбрамбеног насипа 1964. године. Док то није урађено поплавне
воде су долазиле до манастира Бођана, плавиле и
саму цркву, што је оставило трагове и на зидним
сликама. Откако постоје насипи вода више не плави манастир. Са обзиром на конфигурацију тла и
места грађења цркве, поред чудотворног извора,
капиларна влага константно врши деградацију
Пројекат истраживања, санације, конзервације и презентације Српског православног манастира Бођани, свеска III, Архивска грађа о истраживањима и интервенцијама у периоду 1953–2000. г, Нови Сад 2008. г. Покрајински завод за заштиту споменика културе, бр. инв. 53/г
16827/3.
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зидног сликарства. Сарадњом југословенских институција и ПЗЗЗСК, први пут су 1972. г. урађена опсежна физичко–хемијска испитивања као и
праћење релативне влаге у објекту и на површини
зидног сликарства. Тада је закључено да оштећења
која настају као последица превелике капиларне и
кондензационе влаге су соли на површини зидног
сликарства и оне проузрокују прашкање и отирање бојеног слоја и подлоге. Одлучено је да се
уради пројекат система електро-осмозе за спречавање „рошења“ зидова цркве. Систем је уграђен
1974. г. са нисконапонским напајањем. Потребно је напоменути да овакви системи, засновани
на разлици потенцијала, манифестују с временом
смањење електро-осмоског преноса, узрокованог
повећањем процената растворљивих соли. После
десетак година систем је престао да ради и није
показао значајне резултате, углавном због људског фактора. Уз многобројне грађевинске радове
на цркви и партерном уређењу, процес таложења
соли је наставио да уништава зидно сликарство.
Оштећења живописа узрокована капиларном влагом иду и до 2,5 метра висине. У току радова на
обнови кровне конструкције 1989. године, извршено је комплетно фотодокументовање затеченог
стања зидног сликарства у колор и црно-белој техници (Сл. 1). Црква манастира Бођани 1993. године је категорисана као споменик културе од изузетног значаја за Републику Србију. Од 1997. па до
2001. године урађени су комплексни радови на заштити манастирске цркве од неповољних утицаја
подземних и површинских вода као и малтерисање
спољне фасаде паропропусним малтером. Саниране површине фасаде цркве окречене су силикатном бојом.

Сл. 1. Затечено стање ентеријера цркве Ваведења Пресвете Богородице манастира Бођани из 1989.г. фото –
Јован Милинков

Динамика истраживања и
израде новог конзерваторско-рестаураторског пројекта
У јесен 2005. године, стручњаци Покраjинског завода за заштиту споменика културе обишли
су цркву Вавeдења Пресвете Богородице манастира Бођани. Стање живописа је у том тренутку
било веома лоше, са великим процентом пулверизованих површина. Оштећења узрокована капиларном влагом сезала су и преко 2,5м висине. У
зони сокле на појединим местима затечена је маховина, а живопис угрожен кристализацијом соли
и потклобучењима. У том тренутку покренута је
иницијатива за израду новог пројекта систематског спашавања зидног сликарства Христофора
Жефаровића.
Активности на истраживањима 2006. године
бивају укључене у пројекат „Векови Бача“, а добијају на динамици 2007. када се прикључују Универзитет у Палерму – Dipartimento di ingegnerija
chimika dei processi e dei materiali; Универзитет у
Новом Саду, Технолошки факултет – Катедра за инжењерство материјала; Републички завод за заштиту споменика културе, Београд – физичко-хемијска

лабараторија; Универзитет у Новом Саду и Факултет техничких наука – Институт за грађевинарство. Тада су урађене све неопходне физичко-хемиjске анализе, као и вишегодишње праћење
вредности влаге и температуре у цркви, и мерење
нивоа влаге у зидовима. Узорковани пигменти су
идентификовани.2
Први превентивни радови започети су 2008.
године, када су фластерисане ивице и све угрожене
површине живописа. Опшивци су урaђени кречним
малтером, а нестабилне површине фиксиране. Прве
пробе чишћења сликаног слоја показале су Жефаровића као сјајног колористу. Површине парапета
које су највише пропале, са мноштвом различитих
неадекватних старих пломби и малтера биле су
припремљене за обијање. Пројектом је предвиђено
уклањање накнадних интервенција, чишћење цигли и фугни и тако третиране површине остављене
су једну сезону да се суше. Након тога, нанешен је
санациони малтер од млевене сиге и креча 3:1, да
извлачи вишкове влаге и соли из опеке. Набројане
радове урадило је братство манастира Бођани без
знања службе заштите. Те 2011. године уграђено је
и подно грејање које је стабилизовало микроклиматске услове. У новембру, даталогери су показивали температуру 18°С и релативну влажност 55%,
у односу на претходну зиму када је влажност достизала чак максималних 99%, а температура 4°С.
Нове вредности представљају побољшање и стабилизацију микроклиме унутар цркве. Мада овакве
промене могу изазвати пулверизацију бојеног слоја
и исољавања на површини фреско малтера, овде се
нису негативно одразиле на стање зидног сликарства. Уз праћење процеса сушења зидног сликарства, служба заштите дошла је до закључка да нема
негативних последица по живопис.
Пројекту се 2012. године прикључују: ISCRРим и ЦИК-Београд. Током 2013. године, кроз кратак курс о рестаурацији зидног сликарства који
организује Централни институт за рестаурацију
из Рима, утврђује се методологија за конзервацију
и рестаурацију живописа манастира Бођани. То је
био први корак у правцу директне размене конзерваторских принципа и метода заштите међународног тима стручњака на лицу места кроз практичан
рад. Снимање комплетног ентеријера 3D ласером
извео је ЦИК из Београда. Мапирање свих врста
Пројекат истраживања, санације, конзервације и
презентације српског православног манастира манастира
Бођани , свеска I, Општи подаци, извештаји и резултати истраживања у периоду 2007–2008. г. Нови Сад 2008.
г. Покрајински завод за заштиту споменика културе, бр.
инв.53/г 16827/1.
2
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оштећења и технике извођења пренето је у 2D цртеже. Урађен је комплетан процес конзервације и
рестаурације северног зида припрате, површине
око 15м2. Радом са колегама из Италије омогућена
је процена динамике радова за будућност. Резултати су били задовољавајући.
Екипа ПЗЗЗСК је током 2014. године рестаурирала западни зид припрате са композицијама
Успења пресвете Богородице и стојећих фигура
светитеља: Св. Параскеве, Св. Михаила, Св. Арханђела чувара људи, Св. Теодоре као и ктиторски
натпис изнад врата о живописању цркве. Све описане опште карактеристике стања зидних слика
односе се и на западни зид.
С обзиром да је пројекат узео размере међународне сарадње, током година за реализацију добијана су средства из различитих извора: Министарствa културе РС, Покрајинскoг секретаријата
за образовање и културу, Министарства економије
Републике Италије, Министарства за културно
наслеђе Републике Италије, као и Фонда „Векови
Бача“.

Затечено стање
Затечено стање зидног сликарства (Сл. 2) анализирано је на основу визуелног прегледа, механичких испитивања, физичко-хемијских анализа
и мерењем влаге унутар цркве и зидова. Бођан-

Сл. 3. Затечено стање малтера и бојеног слоја

Подлога је од креча који је армиран плевом
(Сл. 3), са веома малим процентом агрегата што је
проузроковало мрежасто пуцање целом површином малтера. Слој малтера као подлоге зидне слике
показује кохезионе проблеме који су такође у вези
са присуством влаге и соли. Могуће је да је последица одвајања и због самог техничког извођења,
вишак креча је проузроковао губитак адхезије

Сл. 2. Затечено стање, западног зида припрате 2014.г.

ска црква је озидана опеком, међу којом се нађе
и непечена, а зидови су у просеку дебљине између 90 и 100 цм. Према прорачунима осликано
је око 600m2 зидних слика, које су у основи рађене ал фреско, са тим да су завршне партије осликане кречним везивом ал секо. За такву технику
сликања може се рећи да је мецо-фреско (Медић
2005) обзиром да је креч у оба случаја везиво.
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Сл. 4. Затечено стање бојеног слоја са видљивим отисцима руке аутора и угребаним цртежом

малтера са зидом. То је присутно на свим површинама фрескомалтера унутар цркве. Видљиве су
дневно осликане површине као и прелази између
њих. Често је Жефаровић угребавао цртеж у свеж
малтер и руком проверавао влажност, што се види
по отисцима длана на различитим местима (Сл. 4).

Сл. 5. Затечено стање, детаљ композиције Успења
Богородице

Око 90% ансамбла зидних слика сачувано је, зона
сокла је уништена од разорног дејства капиларне влаге као и од поплавних вода. Неповратно су
уништене и зидне слике у северној и јужној певници где су накнадно отварани прозори као и у северном делу наоса због уградње врата. Зона сокле је
претрпела највише конзерваторских интервенција
у претходним периодима, увођењем различитих
инсталација као и најинтензивнијим исољавањем.
Велике површине оштећења малтерисане су цементним малтером што је подигло ниво капиларне
влаге.
Бојени слој је потамнео од чађи и прекривен
је наслагама прашине. То даје мрачни изглед оригиналном сликаном слоју (Сл. 5). Најоштећенији
делови су на местима директног контакта са капиларном или атмосферском влагом, што је проузроковало недостатак адхезије боје са подлогом.
Мање или више растворљиве соли оштећују саму
структуру живописа. Анализа јонске хроматографије показује присуство различитих врста соли
као што су хлориди, нитрати, сулфати (Сл. 6).
Морфологија оштећења је тачкаста, што указује
на проблеме са влагом, али постоји вероватноћа да
и сам аутор није испоштовао технолошки процес
сликања. Златни окер је претрпео највише промена
у читавој цркви, пулверизирао је и отире се. Плави
пигмент, који је сликан преко црног од чађи, види
се на само пар места у цркви и толико је био нестабилан да је временом ишчезао.

Конзерваторско
рестаураторски третман
Сл. 6. Затечено стање, шалитра на површини бојеног
слоја

Сл. 7. Фиксирање бојеног слоја

Недостатак адхезије детектован је на свим
окером бојеним површинама као и на инкарнатима. Те површине морају бити фиксиране пре
било какве интервенције. У зависности од степена оштећења, фиксирање је извршено меком четком преко јапанског папира или ињектирањем и то
акриликом 33 (5% раствором у дестилованој води)
или микроакрилом (5% раствором у дестилованој
води). Показали су се паропропусним, а третиране
површине остају мат карактера, што не мења оригиналан изглед живописа (Сл. 7).
После звучне провере свих места кохезије,
изведена је консолидација малтера ињектирањем
раствора Ледана ТБ1 у различим процентима
мешаним са дестилованом водом. Пре ињектирања, отвори су прочишћени раствором воде и
алкохола. Ситна оштећења ињектирана су акриликом 33, раствореним у дестилованој води (у
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Сл. 8. Ињектирање фрескомалтера

Сл. 9. Чишћење бојеног слоја

Сл.10. Детаљ конпозиције Успења Богородице у току
чишћења

различитим процентима), (Сл. 8) Нису коришћене друге емулзије акрилика због проблема са њиховим уклањањем након третмана. Старе пломбе су уклоњене и њихове ивице третиране истим
средствима.
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Сл. 11. Пробе украсних малтера

Чишћење бојеног слоја је рађено амонијумкарбонатом (NH4)2CO3 раствореним у дестилованој води (од 3% – 10%). Амонијумкарбонат је органско једињење које садржи један атом угљеника
и растворљив је у води, засићеност раствора износи максимално 10 %. Целулозне пулпе са додатком
глине у праху, натопљене раствором лепљене су
на површину зида, а од нивоа запрљаности зависило је и време третмана, који је трајао у распону
од 5 до 20 минута. Овај поступак понављан је по
потреби (Сл. 9). Стабилност пигмената приликом чишћења базним раствором била је одлична.
Кречна бела, жути окер, плави смалт, смеђи хематит и црна од чађи су потпуно стабилни. Посебна пажња посвећена је циноберу који је третиран најблажим раствором, јер је показивао благу
нестабилност. Зелена на бази бакра је због своје
осетљивости на алкалије реаговала на раствор
амонијумкарбоната, тако да је чишћена раствором
twin-а 20 у дестилованој води (2–3%), као и пулпом са дестилованом водом. Систем целулозних
пулпи испоставио се као ефикасан због продуженог и контролисаног дејства на третирану површину. Све површине су на крају неутрализоване
дестилованом водом, а специјалним сунђерима од
каучука уклоњени су остаци пулпе са површине
бојеног слоја (Сл. 10).
Калцификоване соли и беле скраме уклањане
су пулпом натопљеном дестилованом водом. Тај
третман је трајао док се пулпа не осуши, на местима где је било неопходно процес је понављан више
пута.
Пломбе на већим оштећењима прављене су на
следећи начин: сиви песак + бели мермерни прах +
креч (у односу 2:1:1) уз додатак жутог мермреног
праха (туфине). Ситна оштећења и кракелуре су
попуњаване масом која је садржала бели мермерни

прах + туфина + креч (у односу 2:1:1). Ниво пломбираних површина је остављен мало испод слоја
оригиналног сликарства. Велике оштећене површине у зони сокла ће на крају радова бити малтерисане украсним кречним малтером са додатком
ситних, тамнијих каменчића који дају посебан
титрај и разбијају једноличну површину малтера
(Сл. 11).

Ретуш оштећења сликаног слоја изведен је
са 12 традиционалних акварел боја (Lefrnc &
Bourgeois) тако да су плитка оштећења, пукотине
и огреботине третиране локалним тоном, а веће
пломбе су ретуширане tratteggio техником (Сл. 12
и 13).

Сл. 12. У току ретуширања сликаног слоја

Сл. 15. Детаљ, након рестаурације

Сл. 13. Детаљ, глава светитеља након ретуша – tratteggio

Сл. 16. Западни зид након козерваторско-рестаураторских радова

Ктиторски натпис изнад улазних врата на западном зиду где је уписана и 1737. година – година завршетка осликавања храма, у једном тренутку је третиран од стране братије манастира Бођани. Слова на натпису су појачана акрилном црном
бојом, педантно, али рефлекс је видљив из различитих углова. Ктиторски натпис је очишћен од наслага чађи, али акрилни премази за сада нису третирани (Сл. 14).

Сл. 14. У току радова на ктиторском натпису
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***
Планови Покрајинског завода за заштиту
споменика културе и других установа и стручњака укључених у пројекте конзерваторско-рестаураторских радова на живопису Христофора
Жефаровића у манастиру Бођани јесу да за јубиларну 300. годишњицу од изградње цркве 2022.

године, живопис буде у потпуности обновљен и
конзервиран. Уклањањем талога вишедеценијске
патине, којом је прекривен овај драгоцени ансамбл зидних слика и откривањем његовог оригиналног, живописног колорита, коначно ће бити омогућено сагледавање свих уметничких вредности
овог споменика културе од изузетног значаја (Сл.
15 и 16).
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The Conservation and Restoration Works on the Frescoes
of Hristifor Žefarović in the Monastery Bođani
Siniša Zeković
Keywords: frescoes, Bođani, monastery, conservation and restoration works

The paper “Conservation and restoration works on the frescoes of Hristifor Žefarović in the monastery
Bođani” deals with the history of construction, demolition and numerous reconstructions of the monastery
Bođani. The issue of the vulnerability of frescoes and the detection of destructive factors with the efforts to
solve the problem are presented chronologically starting with the oldest preserved reports on the state of wall
paintings from 1949. We are introduced to the first works done in 1953-54 in order to solve the problem with
humidity as the main cause of deterioration of wall paintings. There are references to all activities undertaken
in the following years, construction of the embankments in 1964, installation of the electro-osmotic systems to
prevent “dew” on the walls of the church in 1974 on the basis of physical and chemical testing and monitoring
the relative humidity in the building and on the surface of the wall paintings (1972). The end of the introductory
chapter points out the performed works to protect the monastery church of the adverse impact of groundwater
and surface water, carried out in the period of 1997-2001. The second part describes the alarming state of the
frescoes in the Church of the Presentation of the Most Holy Theotokos of the monastery Bođani during the
autumn of 2005. The initiative to create a new project of systematic rescue of the wall paintings of Hristifor
Žefarović is supported by several institutions, and in the period 2006-2007 all the necessary physico-chemical
analysis were made.
The beginning of prevention works and the pace of work, as of 2014, are expertly described in the text, with
precise indicating of the relevant facts and substantial data. The project took the scale of international cooperation and it is supported by the Ministry of Culture, the Provincial Secretariat for Education and Culture, the Ministry of Economy of the Republic of Italy, the Ministry for Cultural Heritage of the Republic of Italy, as well as
the Fund “Centuries of Bač”.

List of figures:
Fig. 1. Existing state of the interior of the church ‘Presentation of the Holy Mother of God’ in monastery Bođani in 1989. Photo
- Jovan Milinkov
Fig. 2. Existing state of the west wall of the parvis in 2014
Fig. 3. Existing state of the mortar and painted layer
Fig. 4. Existing state of the paint layer with visible author’s handprints and scratched drawing
Fig. 5. Existing state, detail the composition of the Assumption of the Virgin
Fig. 6. Existing state, of saltpeter on the surface of the painted layer
Fig. 7. Fixing of the paint layer
Fig. 8. Injection of fresco mortar
Fig. 9. Cleaning of the painted layer
Fig. 10. Detail of the composition of the Assumption of the Virgin, during cleaning
Fig. 11. Examination of decorative plaster
Fig. 12. During the renovation of the paint layer
Fig. 13. Detail, the head of the saint after retouch – tratteggio
Fig. 14. During the works on the patron inscription
Fig. 15. Detail, after restoration
Fig. 16. West wall after conservation and restoration works
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Анализа стања и проблематика сликарске технике
икона Арсе Теодоровића из ГКЦ у Руском Крстуру
Оливера Брдарић
Кључне речи: сликарске технике, конзерваторски поступци, иконе, Арса Теодоровић, Руски Крстур

1. Увод
Русинска гркокатоличка црква и иконостас
су 1969. године стављени под заштиту Закона као
споменик културе. У образложењу је наведено да
ова црква са својим иконостасом представља веома важан сегмент културног наслеђа, значајан за
проучавање историје сликарства, дрворезбарства,
архитектуре и посебно историје русинске националне мањине од времена колонизације Бачке до
данас и категорисана је као културно добро од великог значаја.
Анализа стања и сликарске технике вишеструко пресликаваног иконостаса Арсе Теодоровића
изведена је на основу архивске, историјско-уметничке и конзерваторске документације, као и различитих дијагностичких метода.
У оквиру извођења испитивачко-истраживачких радова обављено је следеће: систематско фото
снимање1, макро снимање сликаног слоја на иконостасу, техничко снимање иконостаса и цркве2 ,
снимање IR камером и 3D скенирање ентеријера
храма3, праћење микроклиме амбијента уз употребу data logger инструмента (у периоду од 14.10. до
29.10.2013.) кao и контактно мерење влаге у зиду
на површини и на дубини од 4cm; извршен је детаљан преглед и документовање стања иконостаса
и свих његових делова; узорковани су фрагменти
бојеног слоја са подлогом за потребе физичко-хемијских анализа, урађене су пробе растварача за
уклањање депозита различитог порекла са површине иконостаса – сликаног слоја и дубореза;
отворене су сонде на различитим локацијама (по
зонама): на сликаном слоју ради детекције оригиналног сликарства Арсе Теодоровића, на оплати
Недељко Марковић, фотограф документариста и Владимир Петровић, сликар конзерватор
2
ПЗЗЗСК, Радослав Филиповић, архитектонски
техничар.
3
ЦИК, Ана Савић, дипл. инг. архитектуре и Марко
Алексић, дипл. инг. архитектуре

иконостаса, архијерејском трону, певницама, проповедаоници и зидном сликарству.

2. Историја настанка и обнова
ентеријера гркокатоличке
цркве у Руском Крстуру
Гркокатоличка црква у Руском Крстуру посвећена је Преносу моштију Светог Николе. Данашњи објекат је саграђен 1784. године на месту
старије цркве. Данас је Руски Крстур центар егзархата за Гркокатолике у Србији, а тиме је црква постала катедрала (саборна црква). По својим
стилским карактеристикама припада стилу класицизма са елементима барока. Данашњи изглед је
добила у обнови 1836. године, што се види и из
натписа изнад северног портала. У овој цркви постављен је иконостас и други потребан мобилијар
са структуром и иконографским репертоаром као
и за православну цркву. Заслуге за такав приступ
имало је пријатељство између Јосафата Басташића и дрворезбара Арсенија Марковића који је
претходно завршио сличан ентеријер у гркокатоличкој цркви Свете Барбаре у Бечу на препоруку

1
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Сл. 1. Оригинални рукопис – квита: потврда о исплати,
потписана и оверена од стране Арсенија Марковића

истог префекта. Арсеније Марковић је 1791. погодио, а већ следеће 1792. примао новац за посао
на иконостасу и другом мобилијару за уговорену
цену од 2300 форинти. To значи да је одмах након
договора и потписивања уговора и започео посао.
Прве исплате је примао квартално што знамо на
основу сачуваних потврда о исплати. (Сл. 1) Израда богате резбарије иконостасне преграде окончана је 1794. г.
Сликарске и позлатарске радове на иконостасу, певницамана и проповедаоници, као и велику
зидну слику Света Тројица са јеванђелистима
на своду над солејом, извео је Арсеније Теодоровић-Пантазић за своту од 3200 форинти у периоду
од 1795. до 1797. године. У уговору са сликаром
наведено је да иконостас треба да буде насликан „боље него у Баји“ (Јањушевић 2014). Поред
иконостаса у Руском Крстуру, Теодоровић је осликао иконостасе у цркви Светог Николе у Баји
(1792–1794), Светих врача у Футогу (1797–1798),
Светог Илије у Пакрацу (1799–1800), Светог Николе у Јегри (1800–1801), Светог Николе у Карловцу (1801–1802), Алмашкој цркви у Новом Саду
(1803–1804), Светог Николе у Меленцима (1806),
цркве Успења у Вршцу (1808–1809), цркве Успења
у Великом Сентмиклушу (1809), Светог Николе у
Сараволи (1811), Светог Димитрија у Белењешу
(1811), Успења у Куцури (1813), цркви Рођења Богородице у Земуну (1813–1815), цркви Светог Стефана у Сремској Митровици (1815–1816), цркви
Ваведења у Зрењанину (1816–1817), Светог Николе у Комлошу (1817–1818), Саборној цркви Свете
Тројице у Будиму (1818–1820), румунској цркви
Светог Николе у Ђули и део иконостаса у цркви Светог Пантелејмона у Обровцу (Тодић 2013:
60–66).
Иконостас у Руском Крстуру је до сада више
пута био обнављан. Претпоставља се да је прва
обнова била 1836. године, када је Димитрије Димшић пресликао иконе на иконостасу као и зидне слике. Неке делове иконостаса обнављао је и
пресликао Душан Алексић 1894. године на стогодишњицу градње цркве, а потом је зидне слике
поново пресликао Миленко Ђурић 1936. године
(Кулић 2013). У документацији Покрајинског завода за заштиту споменика културе постоји податак да је између 1961. и 1963. године обављена рестаурација иконостаса од стране Л. Микулића из
Куле.
Постоје подаци о обнови на двестoгодишњицу
градње цркве (Миз: 246), тачније 1974. године, као
и документација везана за конзерваторске радове на четири иконе из циклуса Великих празника
(Рођење Христово, Обрезање, Св. Апостол Петар

и Св. Апостол Марко) који су изведени 1978. године за потребе изложбе у Галерији матице српске 4.

3. Методе испитивања
сликаних слојева

Сл. 2. Полеђина иконостаса, детаљ: изражена црвоточина; детаљ дубореза са дрвним пудером: доказ активне
црвоточине

Детаљан визуелни преглед стања извршен
је на свим осликаним површинама: иконостасу,
архијерејском трону, певницама, проповедаоници, зидном сликарству и зидној декорацији.5
Конзерваторском анализом утврђене су основне
карактеристике и проблеми сликарства на иконама Арсе Теодоровића из ГКЦ у Руском Крстуру.
Документација ПЗЗЗСК, Досије 317/А
Поред поменутог садржаја који се налази у главном
броду, у цркви је присутно и новије сликарство на дашчаним носиоцима настало након потребе проширења цркве,
када су пробијени зидови да би се доградиле једноспратне
сакристије правоугаоних основа, одвојене од простора наоса лучним отворима.
4
5
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Даља испитивања физичко-хемијским методама
извршена су на престоној зони иконостаса, применом неинвазивних метода (имиџинг6, FTIR7 и
XRF8) и инвазивних метода (испитивањима на
узорцима).
3. 1. Конзерваторска анализа
Већ површном опсервацијом лица и наличја
иконостаса постају уочљиви највећи проблеми
конзервације овог комплекса: веома распрострањена и активна црвоточина која га озбиљно угрожава, уз бројне премазе преко оригиналног сликарства и позлате дубореза. (Сл. 2)
Дугогодишње активности ксилофагних инсеката у неповољној микроклими са константно по-

Сл. 4. Пророк Соломон, 3. зона, детаљ: рупице од црвоточине и подљуспан бојени слој са подлогом

Сл. 5. Св. Апостол Петар и Св. Апостол Марко, из конзерваторске архиве Галерије Матице српске, 1978.год.:
у току уклањања премаза и преслика (лево)

Сл. 3. Св.Апостол Никодин, 2.зона, детаљ: потклобучења индикују стање црвоточног носиоца

вишеним вредностима релативне влаге, нарочито
су видљиве са полеђине иконостаса. Са предње
6
Енгл. Imaging – испитивања различитим фотографским методама
7
Инфрацрвена
спектроскопија
са
Фуријеовом
трансформацијом
8
Флуоресцентна рендгенска спектроскопија
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Сл. 6. Рођење Христово, из конзерваторске архиве ПЗЗЗСК, 1978. год.: исто (десно)

Сл. 7. Св. Апостол Андрија, 2. зона, детаљ са сондом:
уклањање премаза и преслика

Сл. 9. Дуборез, детаљ са сондом, трагови претходних
интервенција: бронза у спреју и шприц кит подлога на
нитро бази

Сл. 8. Богородица из групе око Распећа, детаљ са сондом: уклањање премаза и преслика

стране, на лицу икона и позлати дубореза, постоје
бројна ситна потклобучења и раслојавање кракелираних делова бојеног слоја са подлогом, нарочито на местима пукотина дашчаног носиоца (Сл.
3, Сл. 4), што је захтевало хитну превентивну заштиту. Пре почетка конзерваторских радова степен

оштећења оригинала се могао процењивати на основу фото документације из архиве Галерије Матице српске и ПЗЗЗСК, као и на бази сонди отворених током испитивачких радова. Размере деградације, сагледане на овај начин, нису занемарљиве
(Сл. 5, Сл. 6)
Отварањем сонди и уклањањем трагова воска,
уља из кандила, масне чађи, атмосферских талога
и других нечистоћа, као и старих преслика и премаза преко оригинала, (Сл. 7, Сл. 8 и Сл. 9) омогућен је увид у стање оригиналног бојеног слоја,
на којем постоји карактеристична мрежа пукотина
– термин познат као „алигатор кожа“.9 Овај ефекат
се јавља као последица технолошке грешке у припреми и наношењу слојева подлоге и боје, а коначан резултат су бројна „звездолика острвца“ формирана на површини, са видљивим доњим препарацијским слојем. (Сл. 10, Сл. 11).
извор:
http://www.goldenglowpaints.com/-Glossary
of paint terms; http://www.encyclo.co.uk/-meaning of
alligatoring
9
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Сл. 10. Христос, престона икона, детаљ са сондом: изглед оригиналног бојеног слоја – термин познат као
„алигатор кожа’’ (лево)

Сл. 12. (с лева на десно)
Фотографија у видљивомделу спектра;

ИР рефлектована фотографија;

Сл. 13. Св. Никола, престона икона, детаљ, снимак у видљивом делу спектра: запис

224 Грађа XXVIII

Сл. 11. Св. Никола, престона икона, детаљ са сондом:
исто, (десно)

УВ флуоресцентна фотографија

Сл. 14. Исто, флуоресцентна УВ фотографија: детектован премаз на позадини и преко оригиналног записа

растварача индиректно говори о карактеру слоја
који је њиме растворен. Тако су површинске нечистоће уклоњене смолним сапунима Vulpex10 и
SDS11 (7% водени раствор) док су за растварање
и уклањање старих, оксидисалих уљаних премаза коришћене мешавине органских растварача
веће поларности (етил ацетат и диметилсулфоксид у односу 1:1 угушћено Клуцел Г и амонијум
хидроксид у мешавини са Вулпексом, угушћен
са Клуцел Г). Техника уклањања подразумевала
је наношење гела за омекшавање премаза до дозвољене границе која не угрожава стабилност
оригинала, а дочишћавање је вршено комбинацијом механичког и хемијског поступка – хируршким скалпелима и мање поларним органским
растварачима.
3. 2. Неинвазивна испитивања

Сл. 15. Св. Јован Крститељ, престона икона, детаљ,
УВ флуоресцентна фотографија: детектован премаз на
позадини, преслик на инкарнату, коси светитеља и на
огртачу

Сл. 16. Царске двери, Арх. Гаврило, детаљ, макро снимак у видљивом спектру, увећање х 100: кракеле, трагови ружа за усне, преслици

Детаљно фотографско снимање обављено је
на иконама са иконостаса, архијерејског трона,
проповедаонице, на певницама и столовима у наосу и северној и јужној сакристији. Фотографисане
су и зидне слике на сводовима и зидовима наоса.
Поред снимања у видљивом, обављена су и UV и
IR снимања ван видљивог дела спектра, у распону од 365 nm до 1000 nm, (Сл. 12). Посматрање уз
помоћ UV лампе послужило је идентификацији
каснијих премаза, дослика и преслика на иконама
(Сл. 13, Сл. 14 и Сл. 15).
Макро снимање дигиталним портабл микроскопом (Dino Lite), са увећањима од 50, 100 и 200
пута, пружило је информације о изгледу оригиналне структуре сликаног слоја, преслицима и депозитима на површини као и потврду присуства
више слојева кредне подлоге и позлате (Сл. 16, Сл.
17 и Сл. 18).
FTIR анализа у безконтактном DRIFT начину
снимања пружила је податке о саставу сликарског
медијума на основу карактеризације присутних
молекулских група, како органских тако и неорганских материјала, које често није могуће детектовати помоћу елементарних метода карактеризације као што је XRF.
Неинвазивнoм FTIR методом анализиране су
престоне иконе и Царске двери, како на пресликаним деловима, тако и на оригиналном бојеном
слоју, у тачкама у којима су претходно уклоњени
преслици. 12

Vulpex – Калијум метилциклохексил-олеат
SDS – Натријум додецил сулфат
12
FTIR анализе урадио је тим са Технолошког факултета у Новом Саду – Катедре за инжењерство материјала,
под руководством проф. др Ј. Раногајец.
10
11

Током проба чишћења примењен је принцип
селективног чишћења сходно врсти материјала
који је потребно уклонити, а одабир ефикасног
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4. Резултати и дискусија

Сл. 17. Исто, макро снимак у видљивом спектру,
увећање х 100: кракеле, преслици

Сл. 18. Макро снимак у видљивом спектру, увећање х
100, позлата дубореза: видљива два слоја позлате са
кредном подлогом

3. 3. Испитивања на узорцима
Узорци бојеног слоја са подлогом узети су са
карактеристичних делова осликаних поља и позлаћеног дубореза. Пре утапања у полиестерску
смолу и припреме попречних пресека узорци су
испитани XRF методом13, а након припреме попречних пресека испитани су на оптичком и поларизационом микроскопу14 и електронском микроскопу (SEM-EDS)15.
XRF снимања извршена су у лабораторији Института
за нуклеарне науке „Винча“, извештај Велибора Андрића,
мај 2014.
14
Извештај др Јоакима Стрибера и стручног тима
Централног института за конзервацију у Београду, мај
2014.
15
SEM-EDS анализа je урађена на Рударско-геолошком
факултету у Београду, јуни 2014.
13
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Неинвазивним методама испитивања документовани су типови оштећења и преслици, као и омогућен поглед у слојеве испод површине, од чега је посебно занимљива могућност сагледавања припремног цртежа на инфрацрвеним снимцима икона. Поред тога, спектроскопским испитивањима спроведена
је карактеризација пигмената и везива бојеног слоја.
DRIFT-FTIR спектри су добијени са испитиваних тачака површине 25 mm2, у опсегу таласних
бројева од 4000 дo 400 cm-1 и резолуцијом од 4 cm.
Сваки анализирани спектар је добијен као просечан након 24 снимања у истој тачки, а затим упоређиван са референтним спектрима ланеног уља,
жуманца и туткала, као најчешћих везива у сликарству (Раногајец и др. 2014).16
На DRIFT-FTIR спектрима снимљеним у тачкама на сондираним површинама икона (тј. у зонама са уклоњеним слојевима преслика и откривеним оригиналним бојеним слојем) постоје веома
интензивни пикови у опсегу таласних бројева 1760
– 1730 cm-1, карактеристични за карбонилну молекулску групу. Поређењем добијених DRIFT-FTIR
спектара са спектрима доступним у бази података,
истраживачи са Технолошког факултета у Новом
Саду су утврдили да је везиво оригиналног бојеног слоја на свим анализираним иконама са иконостаса јајчана темпера.
Са друге стране, DRIFT-FTIR спектри
снимљени на несондираним површинама (тј. оним
са слојем преслика преко оригиналног бојеног
слоја) показали су, поред пикова карактеристичних
за липидна везива из јајчане темпере, и израженије
пикове карактеристичне за присуство протеинских
(хидрофилних) везива (Сл. 19). Овакав резултат
указује на могуће присуство како уљаних, тако и
туткалних преслика у вишеструким намазима који
се налазе преко оригиналног бојеног слоја.
DRIFT-FTIR анализом утврђени су и поједини
пигменти у оригиналном бојеном слоју. Тако су на
основу карактеристичних трака идентификовани
пруско плава на свим плавим пољима, као и хематит (пигмент на бази гвожђе-оксида), на црвеним
пољима. Резултати добијени испитивањем поља
зелене боје упућују на могућност мешања пруско
плаве са другим пигментима како би се добио зелени тон.
Идентификација хемијских елемената у саставу изведена је и EDXRF методом на узорцима
Ј. Раногајец, С. Вучетић, О. Рудић, Д. Чјепа, „Анализа иконостаса ГКЦ у Руском Крстуру“, Технолошки факултет Нови Сад – Катедра за инжењерство материјала,
мај 2014.

16

Тачка 1 снимана унутар зоне I иконе светог Јована – снимљени спектар сондираног дела секире
(плава боја) са референтним спектрима (црвена боја) хидрофилног животињског везива

б

а

в
Тачка 2 снимана унутар зоне I иконе светог Јована, упоредни приказ снимљеног спектра
несондираног дела секире (плава боја) са референтним спектрима (црвена боја):
а) ланеног уља, б) жуманцета из јајета, в) хидрофилног животињског везива

Сл. 19. FTIR анализа – Означене зоне са тачкама снимања и графички приказ резултата
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бојеног слоја са подлогом са прве зоне иконостаса.
На основу снимљених спектара идентификовани
су главни и елементи у траговима, што је послужило за утврђивање неорганских материјала коришћених у бојеном слоју и подлози: пигмената
и пунилаца. Од црвених пигмената су идентификовани вермилион (природног порекла), минијум
(оловно црвена) и црвени окер (гвожђе оксид).
Жути пигмент је жути окер (на бази гвожђа), а поред тога потврђено је присуство цинк беле, барита,
креде и оловно беле, коришћених у саставу подлоге или као пуниоци. На спектру једног узорка
постоји изражени пик бакра, што захтева додатне
анализе (Сл. 20).
SEM-EDS анализом хемијских елемената на
попречном пресеку узорака потврђено је присуство елемената детектованих и приликом EDXRF
анализе.

5. Закључак са препорукама
за конзервацију
Изазов конзервације иконостаса из ГКЦ у Руском Крстуру је сложен и обухвата опсежне интервенције са уклањањем свих неподесних историјских материјала који су сукцесивно „уграђивани“ у иконостас а који нарушавају структурални
али и визуелни интегритет оригиналног дела. Испитивања in situ и на узорцима узетим са престоне
зоне су неопходна како би се конзерваторски третман водио са најмањим ризиком. Код интерпретације резултата испитивања постоји доста простора
за дискусију, јер се резултати физичко хемијских
анализа морају корелирати са конзерваторским
анализама и искуством. За почетак конзерваторских радова, нарочита пажња биће потребна код
анализе UV и IR снимака, који јасно указују на површине под премазима и преслицима.
Подаци о пигментима и везивима, као и о припремном цртежу Арсе Теодоровића, поред значаја
за укупно познавање сликарске технике аутора и
периода којем припада, важни су за одређивање
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довољно безбедног средства за уклањање преслика а да притом стабилност оригиналног сликаног
слоја не буде доведена у питање. У том смислу за
одређивање најбољег растварача од великог значаја би била помоћ искусног физико-хемичара.
Конзерваторски поступци и мере треба да обезбеде структуралну и конструктивну стабилност
како појединачних елемената, тако и целине, водећи рачуна о компатибилности нових материјала
у односу на оригиналне, уз гаранцију трајности и
квалитета.
Највећа структурална претња очувању иконостаса је раширена и активна црвоточина, што захтева хитну гасификацију у ентеријеру храма ради
уништавања ксилофагних инсеката и њихових
ларви, пре планских и систематских конзерваторско-рестаураторских радова. Једна од ефикасних
метода је употреба средства Photoksin (гас на бази
алумино фосфида). Ове радове изводе сертификоване екипе.
Карактеристична оштећења оригиналног бојеног слоја са „алигатор“ ефектом представљају изазов, како у фази чишћења, тако и у фази естетске
реконструкције оштећења. У погледу степена и
нивоа предвиђених ретуша са елементима реконструкције на сликаном слоју, изузетно је важно
применити принцип минималних интервенција уз
уважавање изгледа и карактера оригинала, уз аналогије са сличним сценама из богатог сликарског
опуса Арсе Теодоровића на територији Војводине,
Мађарске и Хрватске.
Историја иконостаса русинске гркокатоличке
цркве у Руском Крстуру управо је „школски пример“ како су у прошлости олако и насумично доношене одлуке о интервенцијама и ангажовани
приучени сликари који су премазивали оригинално сликарство, угрозивши тако интегритет и визуелни идентитет овог вредног културног добра, што
само подвлачи значај поштовања законске регулативе, ангажовања квалификованих стручњака и
потребу претходних испитивања научним методама које су данас на располагању.

Сл. 20. EDXRF анализа – Графички приказ хемијских елемената
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Iconostasis of the Greek Catholic Church in
Ruski Krstur – Results of Research Works
Olivera Brdarić
Keywords: painting techniques, conservation methods, icons, Arsa Teodorović, Ruski Krstur.

During the stay in the Ruski Krstur Church Transfer of the relics of St. Nicholas, an expert team of the Provincial Institute for the Protection of Cultural Monuments conducted the analysis and research work on the interior of the temple, with special emphasis on the iconostasis, (1793-96 - work of the painter Arsenije Teodorović
and the woodcarver and plater Aksentije Marković).

The research works started with the visual inspection:
• detailed photographing of the ensembles and characteristic details (from the front and back) in the visible
spectrum, with UV and IR filters, using UV lamps and a digital portable microscope,
• 3D laser scanning of the entire interior,
• IR camera.
The technical survey of the church and the iconostasis was performed; urgent repairs to all vulnerable parts
in the painting and gilding of woodcarvings were carried out. Micro-fragments were sampled (from the zones
affected by degradation) from the paint layer with the base as well as from the woodcarving gilding with the
base - for the purposes of the physical and chemical analyses .The monitoring of the environment (temperature
and humidity) was performed using a data logger as well as the monitoring of the humidity in the church wall.
The second phase of the research was related to the probing: testing of solvents for the removal of deposits from
diverse backgrounds as well as coatings and over-paintings. At the same time, the research monitored the collection of archive material which, inter alia, provides valuable information regarding the numerous interventions on
the iconostasis, created during its restoration. On the basis of the results of the analysis and research, the Project
for conservation and restoration works with a detailed specification was done. There are two basic problems involved in the iconostasis of the Ruthenian Greek Catholic Church in Ruski Krstur:
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• high level of devastation of a wooden holder caused by the activity of xylophagous insects
• obvious presence of previous undue intervention on the original as coating and over-paintings (for painting, on a gilded carving as well as the very engraving), which largely cover the original work, significantly depriving it of artistic and aesthetic integrity.
The project envisages the removal of all controversial intervention, conservation and restoration in accordance with modern principles and – the presentation of the original work to the fullest extent possible.

List of figures:
Fig. 1. The original manuscript - receipt: withdrawal slip, signed and stamped by Arsenije Marković
Fig. 2. The back of the iconostasis, detail: conspicuous wormhole; detail of carving with the wood powder: evidence of active
woodworm
Fig. 3. St. Apostle Nikodin, 2nd zone, detail: bubbles below indicate the state of woodworm carrier
Fig. 4. Prophet Solomon, 3rd zone, detail: holes from worms and flaked paint layer with the base
Fig. 5. St. Apostle Peter and St. Apostle Mark, the conservation archive Gallery of Matica Srpska, in 1978: during the removal
of coatings and over-paintings (left)
Fig. 6. Nativity of Christ, conservation archives of the Provincial Institute for the Protection of Cultural Monuments, 1978: the
same (right)
Fig. 7. St. Apostle Andrew, 2nd zone, detail with the probe: coating removal and over-painting
Fig. 8. Theotokos from groups around the Crucifixion, detail with the probe: coating removal and over-painting
Fig. 9. Woodcarving, detail with the probe, traces of previous interventions: Bronze spray and aerosolum mastic foundation on
the nitro base
Fig. 10. Christ, the throne icon, detail with the probe: the appearance of the original paint layer - a term known as ‘alligator
skin’ (left)
Fig. 11. St. Nicholas, the throne icon, detail with the probe: the same, (right)
Fig. 12. (from left to right) Photo in the visible part of the spectrum; IR reflected image; UV fluorescence photography
Fig. 13. St. Nikola, throne icon, detail, photography in the visible part of the spectrum: inscription
Fig. 14. The same, fluorescent UV photography: detected coating on the back and over the original inscription
Fig. 15. St. John the Baptist, throne icon, detail, UV fluorescence photography: detected coating on the back, over-painting onto
the skin tones, saint’s hair and the coat
Fig. 16. The royal doors, Arch. Gavrilo, detail, Macro shot in the visible spectrum, magnification x 100: crackel, traces of lipstick, over-paintings
Fig. 17. The same, Macrograph in the visible spectrum, zoom to 100: crackel, over-painting
Fig. 18. Macrograph in the visible spectrum, zoom to 100, gilded wood carving: visible two layers of gilding with the chalk
foundation
Fig. 19. FTIR analysis - Labeled zones with recording points and graphical representation of results
Fig. 20. EDXRF analysis – Graphical display of chemical elements
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Мултидисциплинарни приступ у
заштити културних добара
A Multidisciplinary Approach
to the Protection of Cultural Property

Проблем биодетериорације зидова
Араче: биоколонизација, реколонизација
и методе уклањања биофилма
Светлана Бакић
Кључне речи:
реколонизације

биоколонизација,

биофилм,

За потребе израде интегралног конзерваторског пројекта обнове, заштите и презентације
остатака базилике Арача, урађена је студија о биозагађењу зидова од опеке (2012) и геолошка и
миколошка анализа површинског каменог супстрата од којег су изграђени ступци (2013). Такође,
одређене су одговарајуће методе и материјали за
чишћење, дезинфекцију, рестаурацију и заштиту
камена и опеке. Ово се показало веома корисним
и потребним, а сам проблем уклањања биофилма
од суштинског значаја за спречавање даље деградације остатака базилике, као примарни захват
неопходан пре свих других, планираних конзерваторских радова. У уводном делу рада дат је приказ појмова: биоколонизација, реколонизација,
биофилм, као и фактора који утичу на формирање
биофилма на археолошким структурама, врсте
биоцида и њиховог дејства на биофилм, те производа за превенцију реколонизације, на основу доступне литературе неких од истраживачких тимова
у свету.
Изнети уводни ставови цитиране литерaтуре
послужили су компарацији са примењеним методама за уклањање биофилма са зидова Араче. Географски положај базилике и еколошки фактори
непосредног окружења директно утичу на врсте
и узрочнике детериорације уграђених материјала.
Примењени поступци и методе за уклањање биофилма и спречавања поновног формирања указују
на исправност примењених поступака на зидовима Араче, који су у складу са резултатима истраживања предузиманих у свету у периоду од две
деценије.
Рад има циљ да упозна колеге конзерваторе са овом специфичном проблематиком, која
није довољно истраживана у нашој конзерваторској пракси из више разлога, и да, евентуално,
подстакне кроз „студије случаја“ истраживања

детериорација

камена,

биоцид,

превенција

наших највреднијих споменика са аспекта разорног дејства биолошких агенаса, у сарадњи са
истраживачима и стручњацима одговарајућих
профила.

Биоколонизација и
реколонизација
Биоколонизација представља процес насељавања микро и макроорганизама на различите супстрате (камен, опека, малтер...) изложене дејству
климатских фактора: влажности, температуре,
светлости и ветра, као и хемијском загађењу. Формирање биофилма зависи од степена и од времена
изложености дејству спољашњих фактора (објекти
у затвореним, полуотвореним срединама и у природном окружењу). Даље, биоколонизација камена
зависи и од врсте камена (кречњак, пешчар, гранит, вештачки камен), такође од рапавости и порозности површине, јер се у порама и кратерима
задржава влага.
Будући да постоји релативно мали број студија које се баве овом проблематиком, доминантна
метода препознавања присуства микроорганизама
на доступним објектима (првенствено археолошким локалитетима са остацима зидова и конструктивних елемената) визуелно је сагледавање (опсервација in situ) и практична провера теоријског
приступа. Визуелном методом препознаје се присуство микроогранизама преко јасно дефинисаних
симптома детериорације: исољавање, љуспање,
промена оригиналне обојености, појава различито
обојених патина и сл. Дуготрајна биоколонизација
праћена сукцесијом различитих биолошких заједница резултује стварањем јасно уочљивих наслага
биофилма које скоро у потпуности прекривају површине зидова.
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Биофилм је дефинисан као сесилна1 микробијална заједница усађена у сопствени матрикс од
екстрацелуларних полимерних супстанци (ЕПС)
на органским или неорганским супстратима. Појава биофилма је космополитска и свеприсутна на
различитим површинама, укључујући и оне на
културном наслеђу, зградама и споменицима.
Биофилм, чије су структурне компоненте хетеротрофне бактерије, цијанобактерије, алге, гљиве и лишајеви, преко механизама механичке и хемијске детериорације, доводи до смањења естетске вредности, али и до иреверзибилних структурних промена објеката културног наслеђа (Cappitelli
еt al. 2011).
Биофилм ретко формира само једна врста
микроорганизма, већ је то много чешће заједница више различитих врста. Улога ЕПС, у који су
ћелије микроорганизама уроњене, јесте заштита
заједнице од исушивања и дејства биоцида. Дејство биоцида је ефикасније на биофилму који је
заједница мањег броја врста (Salvadori и Charola,
2011).
Температурне промене утичу на ширење и
скупљање материјала што доводи до појаве пукотина и љуспања. Хемијски утицаји веома су
присутни у природној средини: угљена и сумпорна киселина продиру у материјале или ношени
кишницом или капиларним подизањем воде. Лед
повећава микронапрслине као и оне настале при
механичкој обради камена, а корозију камена изазивају црне наслаге и кристализација лако растворљивих соли.
Гљиве су широко препознате као главни биодетериоген објеката културног наслеђа. Способне
су да колонизују, деградују и мењају различите материјале укључујући и оне који су уобичајено коришћени кроз векове за стварање споменика културе и артефаката (Ступар, 2014).
Реколонизација представља поновно насељавање микроорганизама на третиране и заштићене
површине. Брзина реколонизације зависи од многих чинилаца, али ће се она неминовно јавити након одређеног периода.

вековним утицајима природних услова, окружена
њивама на којима се сеју житарице.
Географска дужина и ширина су: 45º20´ СГШ
и 20º10´ ИГД.
Клима је континентална, са великим бројем
дана са падавинама и веома јаким ветровима.
У зидовима нема капиларне влаге пошто је
ниво подземне воде константан на дубини од – 5,4
м дo – 5,2 м од коте тла (Милетић, 2014).
У оквиру истраживачких радова и радова превентивне заштите, опсервацијом in situ уочено је
изражено присуство биофилма на површини опека, камене пластике и стубаца уграђених у базилику, са покровношћу често и до 100% површине. Најчешће уочени симптоми биодетериорације
били су: појава зелене и црне патине, љуспање и
образовање пукотина у површинском слоју опеке и
камена. (Сл. 1)
Геометрија објекта дефинише области које
ће примити већу количину влаге и бити прве колонизоване. Горње површине зидова су веома неравне, изложене киши, а мање ветру, те су веома
насељене вегетацијом. Контрафори на северној
фасади звоника су такође веома неравни, храпави,
са кратерима и удубљењима, релативно заштићени од североисточног ветра, без веће осунчаности,
окружени бујном травом и влажном земљом, те су
највише покривени биофилмом, као и северна фасада, нарочито доња зона која је некадашњи зид
северног бочног брода. У горњој половини северне фасаде звоника мања је израженост биофилма
што је, вероватно, последица око 150 година мање
старости и веће изложености струјању ваздуха и
сунцу од доње зоне. Северна страна јужног зида
средњег брода такође је прекривена дебелим биофилмом, а опеке су на појединим местима потпуно
„поједене“, иако је ово био унутрашњи зид.

Биоколонизација зиданих
структура на Арачи
Услови природног окружења
Базилика Арача се налази у атару Новог Бечеја, у отвореној средини, без заклона, изложена
Која се чврсто држи на једном месту, приљубљена,
непокретна.
1
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Сл. 1. Биофилм на северном зиду звоника (фото: С.
Бакић)

Окружење базилике чине њиве засејане житарицама које су третиране хербицидима. Споре, семена, поленова зрна и друге структуре различитих
биљних врста ношене ветром таложе се у кратере
камена и опеке стварајући органски супстрат. Додатно, због близине специјалног резервата природе „Слано Копово“, највећег одморишта ждралова
у Европи, формирани органски супстрат обогаћује
се новим изворима нутријената (перје, гуано птица, биљни материјал за израду гнезда). (Сл. 2)

Сл. 2. Природно окружење базилике (фот: Н. Марковић)

Сл. 4. Покривеност камена биофилмом (фото: С. Бакић)

Вековна изложеност утицајима спољашњих
фактора и микроорганизмима повећала је биорецептивитет материјала, а механичка ерозија рапавост и порозитет површина.

јужним, југоисточним и западним. Покровност
расте на источним странама, да би на северним
досегла скоро 100% површине. (Сл. 3)
У оквиру истраживачких радова израђене су
две студије, 2012. и 2013. године, са циљем да утврде биолошке узрочнике детериорације камена и
опеке, на основу узетих узорака in situ.
Узорци са опеке су узимани путем три методе: методом стерилних брисева, адхезивном траком и стругањем површинског биофилма (Лађић
и Љаљевић Грбић, 2012), да би били даље испитивани у лабораторијским, асептичким условима
Лабораторије Катедре за алгологију, микологију и
лихенологију, Института за ботанику, Биолошког
факултета, Универзитета у Београду. (Сл. 4)
Испитивања су дала следеће закључке:
– У пет узорака су изоловане и идентификоване филаментозне2 гљиве, као и квасци: Аspergillus niger, Аspergillus parasiticus,
Penicillium sp, Paecylomyces sp, Phoma sp,
Rhizopus stolonifer, Fusarium sp., Trichoderma
viride i Mycelia sterilia; (Сл. 5)
– Доказано је и присуство лихенизованих3 гљива, конидија и фрагмената хифа

Структура биофилма на зидовима од опеке
Визуелним прегледом зидова од опеке констатована је најмања покровност биофилмом на
осунчаним странама, унутрашњим и спољашњим,

Сл. 3. Разорно дејство биофилма на опеку на северној
страни јужног зида средњег брода (фото: С. Бакић)

2
3

Filamentum, lat. – влакно, жилица.
Lichen, lat. – лишај.
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Сл. 5. Узорак 1 узет са опеке на северној страни звоника
(фото: Лађић)
Микроскопски снимак лихенизоване гљиве (фото: М.
Љаљевић Грбић)

меланизованих микромицета4 (Лађић и Љаљевић Грбић, 2012); (Сл. 6)
– Лихенизоване гљиве деструктивно делују на
површину опеке механичким продирањем микобионта5, као и хемијским дејством лишајских
киселина. Продирање хифа резултира раздвајањем лишајева и глиненог супстрата који
ослобађа минерале који бивају задржани талусом6 лихенозованих гљива. На тај начин повећава се број пукотина и смањује структурна
стабилност супстрата. Разорена површина дејством лишајева отвара простор за колонизацију
другим биодеградабилним организмима (алгама, гљивама и бактеријама); (Сл. 7)
Лихенизоване гљиве производе киселине (оксална и друге) чије хемијско дејство је веома корозивно за површински слој опеке јер разара његову
минералну структуру формирањем соли. Микобионти оксидацијом уклањају катјоне гвожђа и
мангана из минералне решетке директним ензиматским путем (Лађић и Љаљевић Грбић, 2012). (Сл. 8)
4
5
6

Гљиве које нису видљиве оком.
Гљива у саставу лишаја.
Talus, lat. – тело лишаја.
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Сл. 6. Узорак 2 узет са опеке на западној страни контрафора (фото: Лађић)
Мешовита култура филамензозних микромицета из
узорка 2 (фото: М. Љаљевић Грбић)

Структура биофилма на ступцима од камена
Узорци са каменог супстрата узети су коришћењем две методе: помоћу контактног слајда и
адхезивне траке.7
Визуелним посматрањем in situ могло се констатовати да су присутне: патина мрке боје; изразито светлозелена патина; мрко сива и црна, сува
патина, местимично инфилтриране у камени супстрат; сива патина, местимично јарко зелена или
са рђастим и зеленим секторима. Такође, уочене су
промене у боји и површинској структури камена.
У узорцима је миколошком анализом
констатован веома развијен и активан свет
Све узорке за миколошку анализу обезбедио је Веселин Лађић, рестауратор саветник.

7

минорно. Дејство лишајева на камен је исто као и
код описаних опека, механичко и хемијско. Лихенизоване гљиве агресивно разарају пре свега карбонатне врсте камена због њихове високе порозности, док микромицете продукују пигменте који
мењају боју камена (Лађић и др., 2013).
Уклањање биофилма са стубаца Араче
Студија миколошке анализе садржала је предлог мера за санацију стубаца, који је подразумевао
механичко уклањање биофилма пореклом од лихенизованих гљива, депигментацију обојених површина изазваних биогеним пигментима, примену
еколошки прихватљивих и дозвољених биоцида,
те примену хидрофобних консолиданата (Лађић и
др., 2013). Студија је садржала и предлог конзерваторско-рестаураторских радова који су поред
уклањања биофилма подразумевали и уклањање
неодговарајућих материјала коришћених у ранијим интервенцијама из спојница и пломби

Сл. 7. Узорак 5 узет са опеке сокле на северној страни
звоника (фото: Лађић)
Микроскопски снимак агрегата ћелија зелених алги
(фото: М. Љаљевић Грбић)

микроорганизама. Идентификоване су две врсте микромицета Cladosporium cladosporioides и
Epicoccum purpurascens, као и стерилна форма
Mycelia sterilia које имају велику продукцију биомасе и велики број покретних спора по јединици
површине, што је у складу са окружењем базилике и дуготрајним процесом колонизације (Лађић и
др., 2013). (Сл. 9)
Констатовано је и присуство хетеротрофних
бактерија, једне врсте цијанобактерија и бројне хламидоспоре и фрагменти лишаја. Колоније
цијанобактерија карактеришу слузави омотачи.
Лишајеви се виде скоро на свим површинама стубаца, најчешће у виду крустозних (корастих) форми и често су инфилтрирани дубоко у камени супстрат (Лађић и др., 2013).
Дејство лишајева најзначајнији је узрок детериорације камена, док је дејство микромицета

Сл. 8. Узорак 7 узет са опеке на источној страни звоника (фото: Лађић)
Микроскопски снимак плодоносних тела Phoma sp.
(фото: М. Љаљевић Грбић)
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Сл. 9. Узорак 4 узет са капитела од камена на оригиналном ступцу (фото: Лађић)
Микроскопски
снимак
меланизованих
конидија
Cladosporium sp. (фото: М. Љаљевић Грбић)

(цементни малтер, делови опеке, делови камена),
као и неорганске нечистоће, графита, чађи, аерозагађења (Лађић и др., 2013).
На основу студије израђена је пројектна документација у оквиру прве фазе конзерваторских
радова на Арачи.8 Планиране су активности на
Пројекат рестаурације, реконструкције, конзервације
и презентације остатака базилике је израдила С. Бакић,
која је обављала и послове конзерваторског надзора. Радове је извео Веселин Лађић, рестауратор саветник.
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уклањању биофилма са камених стубаца, делова
лукова и ребара, као и оригиналне камене пластике капитела и конзола. Коришћена су најновија
сазнања и методе које су потврђене у стручним
текстовима аутора који су се бавили истраживачким радовима на тему биоколонизације и превенције реколонизације.
За уклањање биофилма препоручени су производи на бази бензалконијум хлорида, који је
биоразградив. На тржишту има много производа
многобројних произвођача, те се само на основу
референци, искуства и проба конзерватора може
изабрати најквалитетнији, а у примени се строго држати упутства произвођача. На Арачи су коришћена средства реномираних немачких и италијанских произвођача. Средство нанесено на камене површине мора да делује 24 сата, заштићено
од влаге. Након прописаног деловања, средство се
заједно са остацима биофилма, уклања испирањем
водом коришћењем пумпе на којој је могуће регулисати притисак који се мора ускладити са стањем
камена.
После завршетка конзерваторских радова на
уклањању пломби од неодговарајућих материјала, попуњавању спојница кречним малтером са
додатком млевене опеке, те попуњавању мањих
кратерастих оштећења вештачким каменом који
по боји, гранулацији агрегата и чврстоћи мора да
одговара оригиналном камену, ради се консолидација обрађених површина. Учвршћивач за ову намену мора бити на бази естра силицијумске киселине која повећава чврстоћу порозних материјала.
Превентивна асептичка заштита наноси се после
завршетка свих конзерваторских радова истим
средством које је коришћено за уклањање биофилма, с том разликом што се овај нанос не испира,
него остаје на подлози. Финалну импрегнацијску
заштиту чини наношење хидрофобног средства
на бази алкилсилана, односно из њих изведених
силоксана. Ово средство је паропропусно, безбојно и биоразградиво (Лађић и др., 2013, Salvadori et
Charola, 2011).

Резултати неких научних
истраживања о примени биоцида
Студије домаћих и иностраних стручњака
указују да конзерваторске интервенције чишћења
и затим наношења биоцида, консолиданата и
средстава хидрофобне заштите утичу на промену
биорецептивности доводећи до смањеног степена
колонизације алгама и лишајевима, али могу да
доведу и до интензивирања колонизације гљивама

којима су синтетички полимери погодан супстрат
за развој (Salvadori et Charola, 2011).
Способност микроорганизама да изазивају
биодетериорацију није проучавана од стране шире
научне заједнице код нас, а научна сазнања, до
сада, нису била укључена у конзервацију објеката
од камена. Та сазнања могла би бити од велике помоћи код планирања конзерваторских активности
за појединачне случајеве, а да су при том компатибилна са принципима минималне интервенције
(Salvadori et Charola, 2011). Деценијама је сузбијање микроорганизама обично постизано наношењем биоцида на површине. Биоциди су хемикалије са активним, и генерално токсичним, ефектима на живе организме. Директива Европске Уније
98/8/EC садржи одлуку о пласирању биоцида на
тржиште и прописе за рекламирање биоцида унутар земаља чланица. На нивоу ЕУ ова директива
установљава листу одобрених активних супстанци које се могу користити у формирању биоцида.
Циљ је да се осигура висок степен заштите за кориснике и животну средину, пошто је одавно препознато да се ефекти биоцида могу проширити,
осим на циљане организме, и на човека и околину
изазивајући нежељене последице. Последњих година установљена је отпорност микроорганизама
на биоциде, нарочито бактерија унутар биофилма
(Cappitelli et al. 2011).
Стога је избор биоцида који ће спречити или
успорити реколонизацију веома важан и утиче на
одрживост споменика културе кроз продужавање
времена поновне интервенције која је у сваком
случају неопходна. Досадашња проучавања дејства ових производа недвосмислено су показала да
средства на бази силана задржавају своја својства
далеко више година, за разлику од оних на бази
акрилних смола и флуороеластомера који губе
своја својства већ после кратког периода. (Сл. 10)
Биофилм се може уклонити коришћењем биоцида, оксиданса или неоксидантским супстанцама.
Превенција реколонизације постиже се на два начина: редовном дезинфекцијом асептиком и променом осетљивости биофилма. Сваки биофилм
је јединствен и има своје карактеристике од којих
зависи успешност деловања биоцида. Ефикасност
биоцида зависи од концентрације, хемијског састава, растварача, а углавном се постиже искуством и
пробама. Како ефикасност биоцида зависи и од порозности подлоге искуство конзерватора игра велику улогу у одређивању потребне концентрације.
Наношење биоцида на камен који је већ колонизован има циљ да уклони и остатке уништеног
биофилма после деловања средства, чиме се избегавају негативни ефекти на супстрат подлоге и на

Сл. 10. Ступци после конзерваторских радова (чишћење,
консолидација, асептичка и хидрофобна заштита)

производ хидрофобне заштите, док превентивно
асептичко наношење без уклањања има циљ да
успори реколонизацију подлоге. Међутим, нема
довољно студија које се баве резултатима о брзини
реколонизације (Salvadori et Charola, 2011).
Експериментисања у конзерваторској пракси
показала су да се могу применити и неке другачије
методе ради спречавања реколонизације:
– Постављање металних трака од бакра или
цинка у виду решеткастих структура; оне
емитују металне јоне и ефикасне су за већ
очишћене површине и зидане грађевине; проблем је са изгледом ових мрежа, изложености
кишама, бојењем камена (плава од бакра и
сива од цинка) (Wessel, 2011);
– Наношење етарских уља издвојених из биљака Origanum vulgare, Rosmarinus officinalis и
Lavandula angustifolia (Lamiaceae),9 (Ступар и
др., 2014);
– Израда тврде заштите горњих површина зидова у виду малтера и хидрофобног премаза;
– Мека заштита горњих површина травом.
Ова референца се односи на лабораторијска тестирања in vitro, што значи да етарска уља нису примењивана
in situ на објектима од камена.
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Због недостатка релевантних студија и опреме, процена биоцидних третмана углавном се
изводила in situ искуствено (оком је утврђивано
стање, а понављањем поступка се долазило до
жељених резултата), да би се у последње време изводила лабораторијским и/или тестовима на лицу
места преносивом опремом.
Многобројни комерцијални производи на тржишту садрже различите састојке чије дејство
није у потпуности испитано. За средства која обезбеђују хидрофобност камена утврђено је да успоравају реколонизацију, јер смањују брзину апсорпције и укупну количину упијене воде. За нека
средства за која је на тржишту утврђено да осим
активног биоцидног принципа садрже и силоксане или силиконе који одржавају овај принцип дуго
времена на третираној површини.
Најновија истраживања показала су да титанијум диоксид има и алгицидно и фунгицидно дејство који је фотокатализатор под ултравиолетним
светлом и оксидује органска једињења до воде и
угљен диоксида. То указује да би нека средства
на бази титанијум диоксида под дејством сунчеве
светлости могла уништавати органска једињења
на третираним површинама (загађиваче и микроорганизме) те би деловали и као „самочишћућa“10
(Salvadori et Charola, 2011). Проблем код примене
овог једињења јавља се код хигроскопних објеката код којих долази до промене боје у интензивно
белу.
Међутим, истраживања нису још увек довела до стандардне процедуре која би утврдила редослед конзерваторских захвата. Дилеме су: да
ли се биоцид наноси, пошто је камен потпуно
очишћен површинским прањем, а пре наношења
хидрофобног средства или се прво наноси средство хидрофобне заштите па онда биоцид или се
наноси хидрофобно средство помешано са биоцидом? Дејство ова два средства је проучавано појединачно, а заједничко дејство само спорадично.
Потребна су даља истраживања њихове интеракције да би се побољшали комерцијални производи
и методе наношења. Ипак, нека истраживања су
показала да је наношење смеше биоцида и хидрофобног средства најефикаснији приступ у успоравању формирања биофилма на културним добрима одржавајући заштиту и до седам година, због
тога што је степен пенетрације у структуру камена и покривености површине исти за оба средства услед синергијског деловања. Компатибилност коришћења може се постићи истовременом
Међународни пројекат Херомат има тему проналажење и производњу средства са карактеристикама
самочишћења.
10
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применом воде као растварача и неког од органских растварача (Salvadori et Charola, 2011).
Успоравање биоколонизације на малтерима
је такође проучавано. Малтери имају високу биорецептивност због своје рапавости и порозности.
Антимикробно деловање постигнуто је додавањем
у малтере различитих једињења бакра, биоцида,
хидрофобних средстава. Малтери са хидрофобним средствима су ефикасни у заштити од алги и
лишајева, али изгледа да погодује развоју гљива,
нарочито меланизованих. Такође, третман смешом
биоцида и хидрофобног средства није ефикасан
на површинама где је изражена капиларна влага
(Salvadori et Charola, 2011).
Примењен је и метод додавања бакра у малтер, било у виду финих влакана било као пудер.
Утврђено је да 0,35% тежине овог метала успорава колонизацију за више од девет година. Пудер се
показао ефикаснији. Међутим, дошло је до мањих
промена механичких својстава малтера (отпорност
на притисак и савијање, модул еластичности). Порозност и упијање воде су били такође смањени, а
дошло је и до мале промене боје малтера ка плавој
(Salvadori et Charola, 2011).
Еколошки прихватљиви приступи
у превенцији биоколонизације
Истраживања последњих десет година усмерена су на трагање за еколошки прихватљивим једињењима која ће утицати на смањење количине
биоцида у конзерваторским захватима, а утицати
на повећање осетљивости микроорганизама. У ту
сврху коришћени су пигменти и егзополимерни
инхибитори, фотодинамичка средства, као и пропуштајући агенси који повећавају пропустљивост
ћелијске мембране, а тиме и брзину продирања
биоцида.
Тестиране су и супстанце које спречавају појаву, адхезију и раст микроорганизама под водом,
а које су природни агенси добијени из биљака и
морских животиња. Помешане са силиконским
средствима хидрофобне заштите, допринеле су
значајном смањењу биоколонизације (Salvadori et
Charola, 2011).
Истраживање је показало да је употреба зостеричне киселине била ефикасна стратегија без додатака биоцида против бактеријских и гљивичних
биофилмова. Тако је, на пример, под различитим
условима средине, зостерична киселина редуковала
биофилм Candida albicans за најмање 70% (Captelli
et al. 2011). Зостерична киселина је природни
екстракт из Zostera marina (морска трава), који при
ниским концентрацијама спречава развој неких организама, као што су алге, шкољке и ваљкасти црви.

Због способности смањења адхезије микроорганизама, промене облика архитектуре гљивичног
биофилма и појачања активности антимикробних
агенаса, зостерична киселина захтева даља тестирања у циљу превенције формирања биофилма,
појединачно или интегрисана у комплекснији систем заштите.
Мултидисциплинарна истраживања, која су
укључила научнике и стручњаке из области конзервације, биологије и хемије на фасади и зидним
сликама цркве манастира Градац, показала су и потенцијалну примену етарских уља као алтернативних биоцида у конзерваторској пракси. Тестирани
биоцид, бензалкониум хлорид, често примењиван
у конзервацији, еколошки је оправдан и показује
фунгицидно дејство у веома ниским концентрацијама (Ступар и др., 2014).

Закључак
Ако конзервацију in situ поделимо на активну
и превентивну заштиту, можемо констатовати да
смо у досадашњој пракси примењивали углавном
захвате активне заштите: конзервацију, рестаурацију, хитне интервенције (у случају урушавања розете на западном зиду Араче), да ће редовно одржавање бити могуће тек у будућности, а да превентивна заштита тек почиње да се примењује последњих година. Ипак, захваљујући предузиманим
анализама, узорковањима и израдама студија о
узроцима деградације камена и опеке долази се до
свести о неопходности предузимања превентивне
заштите пре свих других захвата активне заштите, без обзира на обимност потребних средстава и
изостајање спектакуларних и видљивих резултата
који су инвеститорима, па и јавности, императив.
На основу сазнања добијених сарадњом са искусним рестауратором за камен, одређеног броја

текстова из литературе те увидом на остацима базилике Арача, дошло се до спознаје о великој разорној активности биолошких агенаса, а пре свега
бактерија, алги, гљива, и лишајева који формирају
биофилм. На локалитетима као што је Арача, где
се конзерваторске активности покрећу испочетка,
после периода од скоро 40 година, примарни захвати морају бити фокусирани на уклањање биофилма и спречавање поновне колонизације, чиме
би се зауставило изузетно разорно деловање на
грађевински супстрат и створила подлога за наредне захвате активне конзервације, како је већ
пројектом предвиђено.
Први корак код захвата на археолошким локалитетима на отвореном обавезно би требало да
буде израда стручних и научних студија које би
идентификовале факторе детериорације камена
и опеке, испитивањем материјала, и то од стране
стручњака: геолога, биолога, хемичара и технолога итд. Тиме би се омогућио и одбир адекватних
метода и материјала на основу стручног и научног
истраживања ове проблематике.
Из досадашњих активности превентивне заштите на камену и опеци уграђених у Арачи, такође се искристалисало да је за конзерваторске
захвате, за сада, најприхватљивији синтетички
биоцид бензалкониум хлорид, јер је еколошки
прихватљив, а антифунгално ефикасан.
Код оваквих локалитета јавља се и дилема о
могућој заштити локалитета надстрешницама и
другим покривачима. Међутим, такво решење захтева дугорочно премишљање и опредељивање за
конструкцију која неће нарушити изглед културног добра, а неће створити ни такву микроклиму
која би поспешила развој биофилма. Наткривање
локалитета захтева и велика средства која би ипак
морала прво да буду усмерена на наведене конзерваторске захвате.
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The Problem of Biodeterioration of the Walls
of Arača: Biocolonization, Recolonization
and Methods of Biofilm Removal
Svetlana Bakić
Keywords: biocolonization, biofilm, stone deterioration, biocide, recolonisation prevention

For the purposes of the integrated conservation and restoration project to protect and present the remains of
the medieval basilica of Arača, a study on the biopollution of the brick walls (2012) and geological and mycological analysis (2013)of the stone substrate of the columns were performed. Appropriate methods and materials
for cleaning, disinfection, restoration and protection of stone and brick embedded in the walls and structural elements of the basilica were also determined. This proved to be very useful and necessary, as biofilm removal, the
primary intervention before any other planned conservation work, is essential to prevent further degradation of
the remains of the basilica. The first section provides an overview of the terms: biocolonization, recolonization,
biofilm and the factors that influence the formation of biofilm on archaeological structures, types of biocides and
their effects on biofilm, and products for the prevention of recolonization, based on the available literature.
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The geographical position of the basilica and environmental factors (agricultural land in the area of Novi
Bečej) directly affect the types and causes of deterioration of the incorporated materials. The views presented in
the cited literature were used for the comparison with the methods applied for the removal of biofilm from the
walls of Arača. The discussed processes and methods for the removing of biofilms and prevention of re-formation, the results of research done in the world over the last two decades, indicate the correctness of the procedures chosen for the walls of Arača.
The aim of the work is to inform fellow conservators about this specific issue, which, for many reasons,
is not sufficiently studied in local conservation practice. Hopefully, it will also encourage case study research
of our most valuable monument in terms of the devastating effects of biological agents, in cooperation with researchers and appropriate experts.

List of figures:
Fig. 1. Biofilm on the north wall of the bell tower (photo: S. Bakić)
Fig. 2. The natural environment of the basilica (photo: N. Marković)
Fig. 3. The destructive effect of biofilm on the bricks on the north side of the south wall of the central nave (photo: S.Bakić)
Fig. 4. Biofilm coverage of stone (photo: S.Bakić)
Fig. 5. Sample 1 was taken from the brick on the north side of the bell tower (photo: Lađić)
Microscopic recording of lichenified mushrooms (photo: M.Ljaljević Grbić)
Fig. 6. Sample 2 was taken from the brick on the west side of the buttresses (photo: Lađić)
Mixed cultures filament Micromycete from sample 2 (photo: M.Ljaljević Grbić)
Fig. 7. Sample 5 taken from the brick plinth on the north side of the bell tower (photo: Lađić)
Microscopic recording of green algae unit-cell (photo: M.Ljaljević Grbić)
Fig. 8. Sample 7 taken from the brick on the east side of the bell tower (photo: Lađić)
Microscopic recording of prolific bodies of Phoma sp. (photo: M.Ljaljević Grbić)
Fig. 9. Sample 4 taken from the capital of stone in the original column (photo: Lađić)
Microscopic recording of melanisated conidia Cladosporium sp. (photo: M.Ljaljević)
Fig. 10. Columns after conservation work (cleaning, consolidation, aseptic and hydrophobic protection)
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Aнализа конструкцијске сигурности и
предлози санације базилике Арача
Чаба Мајорош
Кључне речи: базилика Арача, конструкцијска целовитост и аномалије, компјутерска статичка
анализа, метода коначних елемената (МКЕ), програм AxisVM, геомеханичка испитивања,
лабораторијске анализе, предлози санације, ојачавање темеља, кров и санација звоника, ојачање
слемена зидова

У прошлом броју овог часописа, у тексту „3D
статичка компјутерска анализа базилике Арача“,
приказане су неке од аномалија базилике, гледане
из угла статичке стабилности, које су настале после реконструкције 1370. године када је над северноисточним травејом изграђен звоник.
Одређена истраживања и испитивања на лицу
места су недостајала, да би се резултати добијени
компјутерском анализом потврдили и упутили на
кораке које треба учинити да се базилика заштити
од даљег пропадања.
Због тога су спроведене одређене предрадње,
геомеханичка испитивања, лабораторијске анализе
и накнадне компјутерске анализе конструкције, за
сва могућа „статичка сценарија“ која су током дуге
историје цркве постојала.
Овај рад, у потрази за што веродостојнијом
сликом реалног стања, заправо представља наставак започетог приказа, јер су, на основу спроведених анализа, добијени (до сада непознати) подаци: о геолошком профилу терена, нивоу подземне
воде, дозвољеним напонима на тло, стању темељне конструкције, као и разни други показатељи,
који откривају веома занимљиве чињенице у вези
са изградњом цркве и проблемима који се тичу
њене стабилности и конструктивне целовитости.
Статичка анализа стања у којем се црква данас
налази, уз помоћ методе коначних елемената (нумеричке МКЕ анализе) имплементиране у програму Аxis VM, као и предложени поступци за санацију, предмет су и пројекта који је још у току, а актуелна сазнања као и примењене идеје, у сажетој
форми, припремљени су за презентацију у овом
чланку.
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Кратак приказ постојећег
стања и интервенција
које су до сада рађене
Нема сумње, да је осмовековна старост, изложеност атмосферским и тектонским утицајима, а
и одношење поотпадалог, као и свесно круњење
постојећег градивног материјала, оставило дубоке
ожиљке на изглед, а поготово na стабилност и компактност објекта.
После делимичног разарања, крајем XIII
века, а потом изградњом звоника, када је на обимне зидове и један од унутрашњих стубова додата
позамашна тежина, а темељи нису ни на који начин проширени или ојачани, напонски баланс је
значајно поремећен, те је неравномерно слегање
у гранично оптерећеном тлу (уз допунска оптерећења од ветра, снега, сеизмике итд.) изазвало
нежељене деформације и вероватна рушења подужних зидова, на извијање веома осетљивих и
попречно недовољно укрућених.
Црква је тако остала као рушевина са одвојеним, нестабилним, неповезаним западним забатним зидом и исто тако „самосталним“ склопом,
који су чинили апсидe, подужни зидови и звоник,
што се и види са слика, гравира, насталих крајем
XIX века. Такође, од некадашњих шест стубова у
унутрашњости, остала су да стоје само два.
Постоје подаци и о јакој олуји 13. децембра 1863. године, када су срушени неки зидови и
горњи део готичког торња, такође подаци о јаком
земљотресу који је погодио овај крај крајем XIX
века (Шандор Нађ, Арача).
Све у свему, осим претпостављене реконструкције објекта 1370. године, после спаљивања
и пљачкања крајем XIII века, када је, као што је
већ речено, по свој прилици изграђен звоник,

Слика 1. Базилика Арача, октобар 2014.

из оскудне, готово непостојеће документације о
стању базилике у XIX веку и периоду XX века до
II светског рата, можемо правити само претпоставке о евентуалним интервенцијама на цркви.
Прву озбиљнију интервенцију у смислу очувања стабилности, на основу истраживања С. Бакић и Е. Рафај-а, урадио је др Гереце Петер, који
је иначе вршио и археолошка истраживања на локалитету Араче крајем XIX века. Он је уочио да
се западни (чеони), слободностојећи зид нагиње
према унутрашњости цркве, па је дао да се израде
потпоре у виду контрафора на местима где су некада постојали унутрашњи подужни зидови, који
су, док су постојали, природно, давали потребно
укрућење (Сл. 1). Ова интервенција привремено је
спречила пад споменутог чеоног зида.
Посматрањем деформација зидова базилике
након II светског рата, према документацији ПЗЗЗСК, уочено је да се западни чеони зид, после унутрашњих ојачања контрафорима, сада нагиње на

Слика 2. Ојачања западног зида (др Гереце Петер), (фотографија из архиве ПЗЗСК).

спољашњу страну, па је извршено подграђивање
(1972, Сл. 3), како се не би срушио.
Ова подграда стајала је све док се архитекти
Милка Чанак и Павле Крижан нису прихватили озбиљније реконструкције и стабилизације цркве.
Основна идеја пројекта, који је израђен у августу 1972. године (документација ПЗЗЗСК, досије
15), била је да се срушени унутрашњи подужни
зидови цркве делимично реконструишу, како би се
повезао чеони зид са делом апсида и звоника и на
тај начин, како-тако објекту повратила конструктивна целовитост (Сл. 4).
У унутрашњости тако реконструисаних подужних зидова предвиђено је постављање сакривених армирано-бетонских серклажа.
Да би све било изводљиво, морали су се реконструисати и унутрашњи стубови, којима је такође предвиђено језгро од армираног бетона са од-

Слика 3. Подупирање западног зида са спољашње стране, (фотографија из архиве ПЗЗСК).

говарајућим темељним и за, такође реконструисане лукове, потребним наставцима.
Предвиђено је да се северни зид реконструише пуном дужином од чеоног зида до звоника,
а јужни само делимично од чеоног зида до првог
стуба, па затим од трећег стуба до апсиде. У том
низу од три стуба, други је тако (изван функције)
остао слободностојећи, па није ни изведен до висине капитела.
Такође су предвиђена локална ојачања постојећих делова објекта, у виду хоризонталних
серклажа и затега у чеоном зиду и серклажа у
обимним зидовима звоника и апсидама.
Доцент Архитектонског факултета у Београду,
инж. Оскар Храбовски, извршио је анализу и ревизију пројекта инж. Павла Крижана и дао низ примедби које практично упућују на озбиљне измене и допуне (О. Храбовски, Извештај о прегледу
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Слика 4. Део из пројекта Инг П. Крижана, реконструкција северног подужног зида (из архиве ПЗЗСК).

Слика 5. Радови на реконструкцији по пројекту Инг П.
Крижана, 1974. (из фото архиве ПЗЗСК).

елабората конструктивне асанације цркве Арача,
Београд, 27. октобар 1972).
Примедбе се односе на поддимензионираност
серклажа, с обзиром на масу зидова које ангажују,
недостатак одговарајућег техничког описа и динамике извршења радова, као и дискутабилна решења у вези са ослањањем сводова и темељењем
стубова.
Такође су дате одређене сугестије, с обзиром да после предложене делимичне реконструкције објекат још увек остаје без конструктивне
целовитости.
У документацији Покрајинског завода за заштиту споменика културе не постоји никакав траг
о реакцијама на примедбе О. Храбовског, али је
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на основу изведених радова јасно да оне нису
уважене.
Нажалост, рестаураторски радови који су изведени током 1974. године, нису до краја испоштовали ни пројекат П. Крижана, већ је само делимично
изведено оно што је предвидео. Већина секундарних серклажних ојачања у зидовима торња, апсидама и чеоном зиду није изведена, а и оно што је
изведено делимично одступа од пројекта (хоризонтални серклаж у чеоном зиду).
Па ипак, кад се све сабере, изведени радови
обезбедили су, до данашњих дана, стабилност пре
свега чеоног зида и какво-такво функционисање
објекта као конструктивне целине.
Изведени радови, наравно, у архитектонском
смислу, с обзиром на додате лукове и стубове, дају
и бољи увид у то како је објекат некада изгледао,
што је вероватно била и једна од примарних идеја
водиља аутора реконструкције.
У октобру 2012. године инж. Бранислав Радибратовић израдио је нови пројекат реконструкције
и санације цркве, у којем је пре свега дао критички
приказ радова који су претходили његовом пројекту, истакао је недостатке и указао на непостојање
тачно снимљене темељне конструције као и потребу израде геомеханичког елабората. Он је за
пројекат идеалне реконструкције цркве направио и
пројекат кровне конструкције за главни део објекта као и звоник.
Основни недостатак свих досадашњих пројеката и интервенција на цркви, из аспекта конструктивне целовитости, компактности и стабилности је, што иста у анализама и прорачунима није
третирана као објекат у целини, односно, као скуп
међусобно повезаних елемената који на спољашње
и унутрашње утицаје делују као јединствена конструкцијска целина.
Нису на прави начин узимана у обзир допунска оптерећења, посебно од неуједначености слегања и деформација система, такође сеизмичка
дејства, која су, судећи по ожиљцима које су оставила, свакако имала битан утицај на стање конструкције цркве.
Такође, у истражним радовима, није било утврђено ни тачно стање темељне конструкције,
нису спроведена никаква геомеханичка испитивања, а не постоји ни геодетско праћење постојаности геометрије система, у смислу вертикалности
и хоризонталности зидних равни.
Уз ове недостатке, јасно је да нису могле бити
уочене аномалије и посебности које одликују конструкцију цркве у реалном окружењу, а које су током бурне, 800-годишње историје довеле коначно
и до стања у којем се данас налази.

Слика 6. Ортогоналне пројекције 3D статичког модела за стање после реконструкције, 1974. године (на
основу подлога, Покрајинског завода за заштиту споменика културе, из 2012. године).

Слика 7. Аксонометријски приказ 3D статичког модела са слике 6, за стање после реконструкције, 1974. године, где се на провидном приказу виде изведени армирано-бетонски елементи по ројекту П. Крижана, поглед са
северозапада.
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Слика 8. Вертикална пројекција изоповршинског приказа слегања од сопствене тежине. Карактерише га изузетна
неуједначеност због великих разлика у распореду тежина.

Слика 9. Изоповршински приказ померања у x и y правцу, од дејства ветра. Конструкција, као целина, има деформације линеарно пропорционалне оптерећењу, али су дејству ветра у y-правцу изложени и (делимично реконстуисани)
унутрашњи подужни зидови који у изворној форми нису предвиђени за овакве утицаје.

Истражни радови и
статичка анализа
За потребе пројекта санације, спроведена су
одређена геомеханичка истраживања, а израђен је
и геомеханички елаборат, од стране фирме „Геомеханика“ из Београда, који је имао за циљ да се
утврде важни, релевантни, показатељи тла, односно подлоге, на којој базилика лежи, без којих тачна
статичка анализа објекта није могућа.
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Испитивања на терену обухватила су истражне
јаме за утврђивање тачне дубине фундирања, као и
димензија темеља, сондажне бушотине за утврђивање геолошког профила терена у кругу објекта,
нивоа подземне воде, као и опите статичке пенетрације (CPT) за утврђивање дозвољене носивости тла.
Резултати испитивања и лабораторијских анализа детаљно су приказани у геомеханичком елаборату: број 14-10/18, од 31. октобра, 2014. године)
Извршен је и детаљан визуелни увид и фотографска снимања објекта ради утврђивања стања

Слика 10. Изоповршински приказ померања у x и y правцу, од дејства сеизмике у x-правцу. Основни тонови осциловања (узето је у обзир првих 6, на основу 20 итерација) су 1,03 Hz, 1,25 Hz, 1,51 Hz, 1,57 Hz, 1,90 Hz и 2,17 Hz.
Током дугог периода пропадања објекат је постао скуп две независне целине: чеоног зида и склопа који чине апсиде, звоник и остаци зидова око њих. Као и код дејства ветра, померања чеоног зида су асиметрична, пошто су исто
таква и његова укрућења у подужном правцу. Тежина објекта у овој фази била је око 2350 тона.

пукотина и прслина као и евентуалних деформација које до сада нису уочене.
На основу историјских извора о пореклу, као и
података о испитивању материјала од којег је црква направљена, установљени су тачни параметри
за статички прорачун.
Од интереса за конструктивну анализу, издвојена су четири карактеристична периода у
историји цркве:
– стање одмах после изградње (прва половина
XIII века)
– стање настало реконструкцијом и изградњом
звоника (1370)
– стање пре реконструкције 1974. године (по
пројекту П. Крижана)

Слика 11. 3D дијаграми напона у контакту стопа стубова и тла од сопствене тежине за тренутно стање објекта.
Напони су у границама дозвољених, али на ивици (тако
да свако ново повећање тежине тражи ојачање темеља).

–

стање после реконструкције 1974, које је,
мање-више, слика и данашњег стања
За сва ова стања спроведен је детаљан статички прорачун по методи коначних елемената, на
тродимензионалним моделима креираним у програму Аxis VM (илустрованом у прошлом броју
часописа) а неки од занимљивих резултата анализе
(са одговарајућим коментарима) приказани су на
странама које следе.
Нагласак је стављен пре свега на стање настало изградњом звоника, кад је битно поремећена основна статика објекта (стање које је
постојало дужи временски период) а које је, због
неспособности регуларног понашања под оптерећењем, вероватно узроковало делимично рушење, а и утицало на стање после реконструкције по пројекту П. Крижана, који је рушења
спасио чеони зид и које практично постоји и
данас.
С обзиром на добијене резултате предложене
су, наравно, и интервенције које би цркви требало
да продуже „животни век“, како би и генерације
које долазе могле уживати у лепоти и умећу древних неимара.
Предложено је, наравно, и да се пре почетка
радова на конзервацији и обезбеђењу стабилности
објекта изврши детаљно геодетско снимање објекта у смислу постојаности геометрије, као и вертикалности и хоризонталности основних елемената
(чеони зид, унутрашњи подужни зидови, звоник
и апсиде), а препорука је да се ради периодично
снимање истих на сваких 6 месеци по обављеним радовима, како би се пратило понашање
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Слика 12. Дијаграм промене оптерећења у контакту темељних трака ослоначких зидова и тла, од комбинованог, најнеповољнијег дејства сопствене тежине и сеизмике за тренутно стање објекта. Напони у тракама испод торња мало прекорачују дозвољене, али оптерећење
од сеизмике није дуготрајно, сем тога, ако звоник буде
дозиђиван радиће се и ојачавање темеља.

новонасталог стања и увиделе евентуалне деформације које траже допунску анализу.

Предлози санације
Прслине, пукотине и третман
Прслине су, у случају базилике Арача, резултат дејства бројних фактора: пре свега неједнаког
слегања, директне изложености атмосферским
утицајима, температурним променама, допунским
оптерећењима као и аномалијама у статичком понашању конструкције и генерално гледано, објекат
у оваквом стању (разрушеном и без крова) трпи
много.
Зидови су са свих страна изложени дејству
кише, ветра, снега и температуре, а нарушена је
хомогеност и статичка целовитост објекта, па
су трагови и оштећења неминовни и видљиви на
бројним местима.
Најдоминантнија пукотина (на најширем делу
дебљине преко 5 cm), на јужном бочном зиду звоника, резултат је комбинованог дејства неједнаког
слегања ослонаца, левог (стуба) и десног (зида) и
сеизмике, на шта указују прорачуни, њен облик,
правац пружања и величина. Зид је на месту пукотине делимично смакнут и у својој равни што
указује на деформације у „више фаза“. Са видљивим траговима неке врсте третмана ова пукотина
стоји поуздано од 1972. године (дакле преко 40
година), пошто је већ тада уцртана на цртежима
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постојећег стања, а вероватно је настала знатно
раније, ширећи и деформишући се (евидентирани
јачи потрес био је крајем XIX века, али индиректно су цркву погађали и слабији потреси у окружењу, новијег датума).
Такође се издваја и пукотина-расцеп (ширине
око 10 cm) на источној страни, при врху, на споју
велике апсиде и бочног зида звоника, која је иницијално резултат неједнаког слегања, а затим изложености атмосферским утицајима, односно продирању воде која се наизменично замрзава и одмрзава, те у сваком циклусу повећањем запремине повећава и степен оштећења.
Постоје и бројне друге прслине и пукотине, углавном мање, које нису тако критичне
али их свакако треба заштитити одговарајућим
поступцима.
Уочи започињања радова на санацији неопходно би свакако било још једном извршити преглед
целог објекта, анализирати и констатовати актуелно стање, пошто оно презентовано сада, неће бити
нужно исто са оним, када радови треба да почну.
Фундирање објекта, проблеми
и ојачања темеља
На основу геолошког профила терена на којем
се базилика налази, спроведеним истражним јамама, као и подацима из геомеханичког елабората дошло до поузданих сазнања на каквом терену
је црква фундирана, на који начин су темељи саграђени и на којој дубини су тачно фундирани.
Пре свега, установљено је да су темељи цркве постављени на слоју консолидоване, алувијално
нанесене прашине, зидани опеком у широком откопу, а по завршетку једноставно омалтерисани и
насути до висине пода.
На тај начин створено је околно узвишење,
постигнута је одређена заштита од подземних вода
(чија кота је просечно на дубини 5,5 m од површине терена) али није у потпуности и на прави начин
искоришћено гранично оптерећење на тло.
Напони у контакту темеља са тлом, фундирани на овај начин у зони дубине од 2–2,2 m, налазили су се због тога, по завршетку изградње првобитне, изворне верзије цркве, на ивици (по савременим стандардима) дозвољених.
Црква је већ тада била осетљива на неуједначеност слегања, али је с обзиром на хомогеност и целовитост конструкције одолевала
деформацијама.
Пожаром и делимичним рушењем (крајем XIII
века) најпре је нарушена стабилност унутрашњих
подужних зидова, који су попречно били укрућени само базом кровне конструкције и сводовима

Истовремено у ослоначким зидовима звоника оптерећење не прелази 75% од дозвољеног. То је изазвало допунска неуједначена слегања, резултовало
нагињањем звоника (дијагонално према унутра)
пореметило стабилност објекта и довело коначно
рушења унутрашњих подужних зидова, као и сводова и стубова на којима су стајали.
Наравно, неминовно су се појавиле и пукотине у унутрашњем зиду самог звоника, који се у
новом статичком окружењу (после рушења крова,
унутрашњих зидова и стубова) и окруњивању врха
тежински растеретио, некако стабилизовао и ипак
остао да стоји.
Опстанку, до данашњих дана, помогле су и интервенције П. Крижана, које су превасходно учињене због спашавања чеоног зида, али су помогле и
звонику, смањујући му „слободу“ нагињања.
Синопсис догађаја, „историјски конструкцијски сценарио“, детаљно је приказан и аргументован у статичкој анализи „Пројекта санације“, са
посебним нагласком и на утицаје од допунских оптерећења, а предложена су и одговарајућа ојачања
у зависности од будућег степена реконструкције.
Конструкција се у глобалу, са салдом у тежини
која сада износи 2356 тона, а била је 3561 тона када
је дограђен звоник, консолидовала на нивоу дозвољених напона, па ако се на звонику и зидовима изведу,
у смислу конзервације, само заштитни серклажи, не
треба очекивати проблеме у темељима.
Санација звоника

Слика 13. Принципијелно решење ојачањa темеља у
ужој зони звоника (стопе стуба на који се звоник ослања и темељним тракама фасадног зида и апсиде).

између њих (који су иначе у хозионталном смислу
веома осетљиви на статичке утицаје, па и не могу да
буду елементи укрућења), али тада проблем граничних напона у контакту темеља на тло, мада је постао
неуједначенији, још није у потпуности изражен.
Озбиљнији проблеми су настали изградњом
звоника (торња), када је на, ни на који начин ојачане темеље, додата позамашна тежина (око 420
тона), а у целу статичку структуру објекта унета
још и асиметрија.
Тада је дозвољено оптерећење на тло, у стопи ослоначког стуба, прекорачено за око 15%.

Као и већи део објекта и звоник је током дуготрајне изложености атмосферским утицајима
претрпео знатна оштећења. Већ из ранијих разматрања јасно је да је нарушена његова стабилност
и као целине и парцијално у смислу постојаности
елемената (зидова), нарочито осмоугаоног дела
на врху који је оронуо и пропао до половине некадашње висине.
Још 1972. године у пројекту П. Крижана предложена је уградња два прстенаста хоризонтална серклажа на котама +17,40 (d/b=15/15 cm, на
прелазу са правоугаоног на осмоугаону форму) и
+9,50 m (д/б=30/24 cm, изнад завршетка контрафора), од којих је изведен само овај нижи, на 9,50 m.
Постоје генерално гледано две могућности за
санацију. Прва, ојачање и конзервација постојећег
стања, у случају да се не изводи кров звоника, и друга, ако ће се извести кров, мора се најпре осмоугаони
део звоника дозидати до идеалном реконструкцијом
предвиђене пројектоване висине, а исто тако извести
и серклажна ојачања, као и ојачања у темељима.
У првој варијанти треба извести прво хоризонтални серклаж у правоугаоном делу основе
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Слика 14. Поглед на звоник са запада.

7,2 m, са нагибима кровних равни које варирају од
66,5 до 70 степени. Кровни покривач је бибер цреп,
у једноструком, густом покривању, и с обзиром на
нагибе крова, обавезно је закивање црепа за летве,
које су у попречном пресеку димензија б/д = 4/6 cm.
Главни елементи конструкције, заједно са припадајућим димензијама видљиви су са приложеног
цртежа (Сл. 15).
Пре било каквих радова око крова потребно
је извршити припрему и санацију обимних зидова
звоника (d=75 cm), који су услед дуготрајне изложености атмосферским утицајима (киша, замрзавање, одмрзавање итд.) у прилично лошем стању
(недостаје скоро половина оригиналне висине) и
довести их у стање предвиђено пројектом идеалне
реконструкције. Потребно је практично извршити
поновно зидање са квалитетним опекама и по завршетку омалтерисати спољашње површине.
Статичко-динамичка анализа показала је да и
поред тако реконструисане и припремљене подлоге, због јаког (олујног) дејства ветра, постоји
могућност чупања серклажа из зида и превртања целог крова звоника заједно са серклажом.
Предвиђено је, зато, додатно анкерисање кровне
конструкције са унутрашње стране зидова звоника
на дубини од око 1 m од горње ивице.

звоника на висини +17,40 (како га је дао и П. Крижан) с тим да су димензије од d/b=15/15 cm апсолутно недовољне. Оне морају бити сходно доњем
серклажу, d/b=30/25 cm. На прелазу из правоугаоне
у осмоугаону форму неопходно је и дозиђивање недостајућих делова опекама, нарочито у угловима,
пошто су ти делови толико пропали да се провиде.
Завршетак радова у овој варијанти подразумева
чишћење, поравнавање и замену дотрајалих опека у
круни звоника, малтерисање и извођење заштитног
осмоугаоног серклажа на тренутној коти круне (око
+19,60 m) датог у наставку, у поглављу о крову. Наравно, серклаж би се изводио без анкера за причвршћење крова (пошто га у овој варијанти неће бити).
У другој варијанти, ако се планира и изградња
крова, треба извести све као и у првој, једино се
најпре морају ојачати темељи у зони основе звоника, а осмоугаони серклаж за укрућење круне и
прихватање крова, треба после дозиђивања звоника до потребне (пројектоване) висине извести на
коти +21,16 m.
Kров звоника
Геометрију крова чини осмоугаона пирамида,
правоугаоног основног габарита 6,25 x 5,1 m висине
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Слика 15. План позиција конструктивних елемената
идејног решења за кров звоника.

Дозиђивање и ојачање слемена и врхова зидова

Слика 16. Серклажна ојачања западног, чеоног зида
(подлога узета из Пројекта рестаурације, реконструкције, конзервације и презентације остатака базилике
Арача, аутор: С. Бакић).

„Обзиром да цео објекат и после делимичне
реконструкције остаје без конструктивне целовитости, тј. без сводова и крова, сматрам да би сви
завршни зидови требали да добију серклажно ојачање. Ти серклажи би пратили степенасту и косу
линију завршетка зидова, могли би лако да се изведу са горње стране зидова без да буду видни на
лицу зида. Тиме би се постигла компактност свих
партија зидова и тако потпуно осигурали од распадања највиших делова зидова који су јако изложени
штетним утицајима атмосферилија“ (О. Храбовски,
из рецензије пројекта П. Крижана, октобар 1972).
Довољно је погледати приложену слику на почетку овог чланка, да би се схватило колико је ова
примедба на месту. Дакле, дозиђивање и ојачање
врхова зидова је неопходно, одавно га је требало
урадити и у „Пројекту санације“ дата су потребна
упутства и за то.
Ојачавао би се чеони зид, унутрашњи подужни зидови и вертикални зидови апсида (прикази на
сликама 16 и 17). Такође би се ојачао завршетак,
односно „круна“ звоника.
Димензије серклажа диктиране су дебљинама
зидова, по правилу тако да у хоризонталном смислу, са унутрашње стране увек остане 15 cm, а са
спољашње 30 cm. На тај начин ширине серклажа

Слика 17. Серклажна ојачања јужног, унутрашњег подужног зида (подлога узета из Пројекта рестаурације, реконструкције, конзервације и презентације остатака базилике Арача, аутор: С. Бакић).

Грађа XXVIII 255

биће у просеку око 40 cm, па je зато висинa, односно дебљинa фиксирана на 40 cm.
Биће потребна и локална поправка, односно
дозиђивање опекама, тамо где недостају или су
оштећене. За ову сврху треба користити пуну опеку старог формата и санациони малтер, паропропустан и за соли непропустан, а лица зидова требало би користити ручно прављену опеку, отпорну
на соли, црвене боје у димензијама које су утврђене за оригиналну опеку.

базилику Арача довеле до стања у којем се тренутно налази. Анализиран је модел на бази идеалне
реконструкције, такође и реално стање базилике,
употпуњено одговарајућим, теренским и лабораторијским истраживањима.
Као резултат читаве студије, дати су и предлози санације, приказани овде у идејној, принципијелној форми (а детаљно разрађени у „Пројекту
конструктивне санације“) које би, наравно, требало што пре предузети, да се даљи процес деградације објекта заустави.

Закључак
На страницама овог часописа, презентована
је најсавременија технологија у прорачунима конструкција, примењена у откривању узрока који су
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The Analysis of Structural Safety and Proposals
for the Recovery of the Arača Basilica
Csaba Majoros
Keywords: Arača basilica, structural integrity and irregularities, computer static analysis, finite element
method (FEM), the program AxisVM, soil testing, laboratory analysis, proposals for the restoration,
strengthening of the foundation, roof and repairs to the bell tower, strengthening of the ridge walls

The aspiration to introduce a modern method in the structural analysis (finite element method implemented
in the program AxisVM) and the actual example (the Arača Basilica ) is the motive for writing this paper, and
its goal is, given the state of this first-class cultural monument , to indicate the steps to be taken to prevent its
further deterioration.
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The research methodology includes: soil testing, laboratory analysis and computer static i.e. dynamic
calculations.
Initially this paper provides a brief historical review of interventions that have been perpetrated in an effort
to save the basilica from destruction, and it furthermore reviews both investigative and preparatory work that
preceded the constructive analysis.
As a result, conclusions reached by this research are presented, and on that basis, some of the proposals for
the reconstruction-restoration are provided, which are “excerpt” from a much more detailed study - “Project of
structural restoration” done at the end of the previous year at the Provincial Institute for the Protection of Cultural Monuments.

List of figures:
Fig. 1. Current exterior of the Arača basilica
Fig. 2. Reinforcement of the western wall (Dr. Peter Gerece) (photo from the archive of the Provincial Institute for the Protection of Cultural Monuments)
Fig. 3. Supporting the western wall from the outside (photo from the archive of the Provincial Institute for the Protection of
Cultural Monuments)
Fig. 4. Part of the project of the engineer P. Krizan, reconstruction of the northern longitudinal wall (from the archive of the
Provincial Institute for the Protection of Cultural Monuments)
Fig. 5. Work on the reconstruction project by P. Krizan, engineer, in 1974 (from the photo archive of the Provincial Institute for
the Protection of Cultural Monuments)
Fig. 6. Orthogonal projection of 3D static model for the state after the reconstruction in 1974 (based on the geodetic basis, the
Provincial Institute for Protection of Cultural Monuments, in 2012)
Fig. 7. Axionometric 3D static model of Figure 6, the condition after reconstruction, in 1974, where the transparent display
shows the reinforced concrete elements according to the project by P. Krizan, a view from the northwest
Fig. 8. The vertical projection of isosurface display of subsidence under its own weight. It is characterized by extreme unevenness due to major differences in the distribution of weight.
Fig. 9. Isosurface display of displacements in x and y direction, due to the wind effect. The design as a whole has a strain linearly proportional to the load, but there is the wind effect in the y-direction on the exposed (partially reconstructed) inner
longitudinal walls, which in their original form are not provided for these impacts.
Fig. 10. Isosurface display of displacements in x and y direction, from the effects of seismic surveys in the x-direction. Basic
notes of the oscillation (taken into account the first 6, based on 20 iterations) are 1.03 Hz, 1.25 Hz, 1.51 Hz, 1.57 Hz, 1.90
Hz and 2.17 Hz.
During the long period of decline, the structure has become a formation of two independent parts: the front wall and the
assembly consisting of the apse, bell tower and remains of walls around them. As with the effects of wind, shifts of the
front wall are asymmetrical, since the stiffenings in the longitudinal direction are of the same character. The weight of the
object at this stage was about 2,350 tons.
Fig. 11. 3D diagrams of tension in the contact of columns socle and soil under its own weight for the current state of the structure. The voltages are within the permissible range, but on the edge (so that any new increase in weight seeks the reinforcement foundations).
Fig. 12. Diagram of the load change in contact of foundation strips of the supporting walls and the ground, due to the combined
and most adverse effects of its own weight and the seismic for the current state of the object. Tensions in strips below the
tower slightly exceed the permitted, but the load due to the seismic is not long-term, moreover, if the bell tower was to be
upgraded, the strengthening of the foundation would be performed.
Fig. 13. Initial solution for the strengthening of the foundations in the narrow zone of the bell tower (pillars socle on which the
bell tower rests and the fundamental strips of the façade walls and apses).
Fig. 14.View to the bell tower from the west
Fig. 15. Positions plan of the structural elements of preliminary design for the roof of the bell tower
Fig. 16. Cerclage reinforcement of the western front wall (ground basis taken from the Project of restoration, reconstruction,
conservation and presentation of the remains of the Arača basilica, by S. Bakić)
Fig. 17. Cerclage reinforcements of the south inner longitudinal wall (ground basis taken from the Project of restoration, reconstruction, conservation and presentation of the remains of the Arača basilica, by S. Bakić)
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Компаративна и минералошка анализа
фасадних малтера коришћених на зградама
изграђених у периоду између два светска
рата у Суботици и Будимпешти
Рубен Деметер
Кључне речи: фасадни малтери, деградација, загађења ваздуха, стереомикроскопија, рендгенска
дифракција праха, скенираjућа електронска микроскопија, Суботица, Будимпешта

У међуратном периоду у примени грађевинских материјала при завршној обради фасада значајније иновације су се почеле дешавати тек 1928.
године. Нови фасадни материјали, као што су фасадна опека (већ примењивана и пре рата), терацо, односно завршни фасадни малтери са додатком каменог праха или лискуна (племенити малтери) као што су теранова или терабона углавном
су били квалитетни и трајни материјали. Доказ за
то су фасаде 80-90 година старих зграда, које су
до данас релативно добро очуване. Ипак, у случају појаве оштећења њихова техничка заштита
представља посебан проблем, пошто стручњаци-конзерватори треба да одлуче да ли ће ради
неколико површинских оштећења и пукотина да
се обије и поново малтерише цела фасада, не узимајући у обзир на тај начин принцип аутентичности у интересу постизања визуелне уједначености, или ће извршити само местимичне поправке
помоћу материјала добијених по старим рецептурама те сачувати идентичан изглед веома сличан
оригиналу, задржавши аутентичност а жртвујући
визуелну уједначеност.
Упоредна анализа случајева из предметна два
града извршена је, обзиром да они представљају
референтне примере за примену споменутих
грађевинских материјала у међуратном периоду,
као и различитости степена и квалитета аеро-загађења, као једног од утицаја на њихово површинско оштећење.
Главни разлог избора територије из Будимпеште са које потичу зграде за испитивање је
чињеница да се XI кварт Новог Будима налази
на подручју града Обуда-Ујлак (Óbuda-Újlak) и
Лађмањош-Келенфелд
(Lágymányos-Kelenföld),
који се углавном изградио, урбанизовао и развио,
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управо у периоду између два светска рата, те на
тај начин представља референтни узор за упоређење са суботичким примерима. Током пограђивања ових углавном мочварних, пустих територија, градске власти су већ од двадесетих година
вршиле утицај кроз пореску политику и грађевинску регулативу на генералну слику града или
улице. Постојали су прописи – поред прохтева у
вези са обликовањем – и за квалитет материјала
примењених за финализацију фасада. У то време
су чак и за финализацију модернистичких зграда предвиђали примену „минимум“ племенитог
малтера.
У циљу истраживања узето је укупно 24 узорка са четири зграде у Суботици и три зграде у
Будимпешти.
У Суботици су одабране четири зграде изграђене у међуратном периоду од којих је прва пословно-стамбена зграда Дежеа Кемења (Kemény
Dezső) у улици Владимира Назора (раније улица Манојловић) бр. 4. „На углу улице Владимира
Назора и данашње улице Бранислава Нушића изграђена је једноспратна зграда за Дежеа Кемења,
према пројектима Ђуле Валија (Váli Gyula) из
1928. године.1 У организацији простора, са два пословна простора у приземљу и два стана на спрату,
објекат не доноси новине, а у разуђеним фасадама
са атикама, еркерима, угаоним торњем и мансардним кровиштем препознатљив је карактеристичан
рукопис овога архитекте. Једино асиметрија фасаде и неуобичајено мали отвори у смакнутом поретку, који прате степенишне кракове, указују на
одређене помаке ка модерном и функционалном.
Нема формалних правила у компоновању фасаде,
Историјски архив Суботица (ИАС), Фонд инжњерског уреда, Ф. 47, 855/1930.

1

Cлика 1. Пословно-стамбена зграда Дежеа Кемења у
улици Владимира Назора бр. 4

Cлика 2. Најамна палата Јожефа Руфа у улици Владимира Назора бр. 6-8

правила произилазе из организације простора.“
(Demeter et al. 2008: 350) Финална обрада разигране уличне фасаде изведена је у, за Суботицу карактеристичном, веома постојаном малтеру. Целокупна фасадна површина попримила је сиви тон,
а местимично показује оштећења проузрокована
прокишњавањима и процуривањима атмосферског
порекла. Најугроженији фасадни елеменат је угаони торњић, који на више места прокишњава.
Друга зграда коју смо изабрали је најамна палата Јожефа Руфа (Ruff József) такође у улици
Владимира Назора бр. 6–8. „Једна од највећих
најамних палата, која заузима готово половину
уличног фронта једне стране улице, изграђена је
1929. године за Јосипа Руфа, по пројектима Ђуле
Валија.2
Двоспратна грађевина има два сува улаза, два
степеништа, десет трговачких радњи у приземљу
и по четири двособна, трособна и четворособна
стана на спратовима. Уједно спада и међу најдекоративније међуратне зграде, са карактеристичном декорацијом великих потеза и мансардним
кровиштем.“ (Demeter et al. 2008: 350) Вали, као
искусни архитекта, наставио је већ раније артикулисани, уједначени архитектонски језик уличне
фасаде суседне угаоне зграде, коју је дигао годину дана раније, формирајући на тај начин визуелни континуитет целокупне парне стране улице.
Фасада из Назорове улице богато је декорисана у
неоеклектичком духу епохе. Финална обрада фасаде такође је изведена у сличном малтеру као
код зграде под бројем 4, која је током времена
исто тако добила сиву патину. Корисници пословних простора су комплетну површину траке приземља без дозволе префарбали „ради освежења“,
уништивши тако једном заувек изворни тон и

аутентичност оригиналног завршног материјала.
Ову фарбу биће веома компликовано одстранити,
да се не би оштетио изворни слој малтерисане
површине. Неколико портала је враћено у изворно стање према конзерваторским условима Међуопштинског завода за заштиту споменика културе
(МЗЗСК) Суботица.
Трећа одабрана зграда је угаона најамна палата такође у улици Владимира Назора бр.3. О
настанку ове зграде не зна се пуно, али по архитектонском језику и примењеним материјалима
може се претпоставити да је саграђена истовремено са објектом под бројем 4, пошто својим стилом,
волуменом и положајем детерминише регулацију
и комплетну слику нове улице. Пројектант такође може да буде Ђула Вали, евентуално Иштван
Ваци (Váci István). Финална обрада уличне фасаде
је и у овом случају изведена у малтеру сличном,
као код две претходно описане зграде. На њеној
фасадној површини се, поред сиве патине, налазе и пукотине, местимична оштећења и трагови

2

ИАС, Фонд инжњерског уреда, Ф. 47, 1172/1929.

Cлика 3. Угаона најамна палата у улици Владимира Назора бр. 3
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нестручних репарација („крпљења“) накнадним
малтерисањем. Припадајућу површину траке приземља један од привремених корисника пословног
простора „освежио“ је без дозволе. Покушаји одстрањивања накнадно нанешеног слоја фарбе нису
уродили задовољавајућим резултатом.
Четврта и уједно и последња зграда која је
одабрана у Суботици је најамна кућа Вилхелма
Конена (Conen Vilmos) у улици Шандора Петефија бр. 7, на углу Трга Жртава фашизма.3
Ова зграда „Данашњи изглед је добила адаптацијом и доградњом 1924. године према пројектима
Иштвана Вација“. (Demeter et al. 2008: 338) Финална обрада ове једноспратне угаоне најамне палате је изведена у сличном малтеру као претходно
описани суботички објекти, а поред препознатљиве сиве патине, налази се у релативно неоштећеном стању. Пре неколико година, уз надзор МЗЗСК
Суботица, извршено је успешно пробно чишћење
хемијским средствима на неким деловима патиниране фасаде. Сиви слој је успешно одстрањен без
механичких оштећења, третиране површине су
добиле назад свој изворни тон песка. Површине
се и даље прате, због евентуалне појаве накнадних оштећења услед каснијег утицаја хемијских
средстава. Поступак је, у сваком случају, мање
инвазиван од интервенције примењене на палати
Марковић у улици Владимира Назора бр. 9, када је
на инсистирање инвеститора, без знања стручних
служби, извршено пескарење фасадног платна. На
тај начин одстрањена је патина, али оштетила се
и структура старог завршног слоја малтера, који
је на тај начин постао битно хигроскопнији и изложенији негативним, разарајућим атмосферским
утицајима.

Cлика 4. Најамна кућа Вилхелма Конена у улици Шандора Петефија бр. 7

ИАС, Фонд инжњерског уреда, Ф. 47, 941/1925, одлука бр. 633/1926.
3
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У XI кварту Будимпеште изабране су укупно
три референтне зграде. Прва од ове три је шестоспратна стамбено пословна зграда на Кружном
Тргу Мориц Жигмонд (Móricz Zsigmond Körtér)
бр. 6–13. Ова зграда својом конкавном главном
фасадом просто формира и детерминише значајан
потез трга, а секундарном фасадом према улици
Пала Вашархељија (Vásárhelyi Pál u.) пружа уједначену слику, мада је сваку зграду пројектовао
други архитекта. Фасадно платно до висине првог
спрата финално је наизменично обрађено каменим
плочама, и површинама малтерисаним једном врстом племенитог малтера. Главни циљ испитивања
код овог комплекса објеката је анализа физичко/
хемијских својстава фасадног малтера и узрока
оштећења. Узорковање малтера је извршено из
улице Пала Вашархељија.

Cлика 5. Шестоспратна стамбено-пословна зграда на
Кружном Тргу Мориц Жигмонд бр. 6-13

Други одабрани пример за узорковање малтера је једна од две припадајуће стамбене зграде
поред реформатске цркве и мисије у улици 23.
Октобра бр. 1–5. Иштван Међасаи (Medgyaszay
István) је пројектовао овај комплекс заштићених
објеката. Цркву је почео градити извођач радова Имре Глок (Glock Imre) 1928. године, наставио 1929. са најамним зградама, а цео комплекс је
довршио 1930. у стилу трансилванијске сецесије
са примесама пре-модерне.
Сокла и угаони пиластри су зидани од камених блокова, међутим зидне површине су малтерисане малтером прилично лошег квалитета
на традиционални, груби, рустичан начин са хоризонталним глатким тракама што је било карактеристично за Међасаиа. Ови малтерисани
делови фасада су данас оштећени на великим
површинама.

једноставном функционалном фасадом. Финална
обрада фасада је идентична са реформатском црквом, међутим местимично су присутна сграфита са
националним мотивима. Малтер је бољег квалитета, а оштећења се јављају углавном на сокли, пошто
она није изведена од камених блокова, већ од неке
врсте племенитог малтера. Иначе целом дужином
ул. Осијечке нижу се стамбене зграде сличног архитектонског језика, грађене између 1927. и 1931.
са звучним именима: „Двориште Арпад“ (Árpád
Udvar), „Двориште Туран“ (Turáni Udvar) итд.

Узорковање
Cлика 6. Реформатска црква и припадајуће две стамбене зграде у улици 23. Октобра бр. 1-5

Последња одабрана зграда је задружна стамбена зграда „Двориште Сунца“ (Nap Udvar) у
улици Фадрус (Fadrusz u.) бр. 12., на углу улице
Осијечке (Eszék u.). Ову четвороспратну угаону
зграду са високим приземљем такође је пројектовао Иштван Међасаи 1927. године, а извођење радова су 1928. вршили Батори и Кленович (Báthory,
Klenovics). Упркос раном датуму изградње,
стил зграде се може уврстити у пре-модерну са

У Суботици узорковање малтера је извршено
31.10.2012. и 02.11.2012. године. Узoрци су узети
из доње зоне изабраних објеката (непосредно изнад сокле). Позиције су фотографски снимљене
пре и после извршеног узорковања. Фотографије
су обухватиле и мерну траку, ради димензионалне идентификације узорака. Пошто се сви објекти

Cлика 7-7а. Задружна стамбена зграда „Двориште Сунца“ у улици Фадрус бр. 12 на углу Осијечке улице
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налазе унутар заштићеног градског језгра Суботице, узорковање је вршено у присуству стручног
сарадника надлежне установе заштите. Узорци су
узети помоћу длета и чекића, обративши пажњу
на проузроковање што мањег оштећења на уличној фасади. Узорци су узети и са површина, где
се појавила промена боје, патинација или друга оштећења. Они су одмах одложени у стерилне
пластичне кутијице са поклопцем и адекватно обележени. У Будимпешти узорковање малтера је извршено 19.01.2014. Са три референтна објекта узета су укупно десет узорака истом методологијом,
као што је примењена и у Суботици.

Методологија испитивања
Када се испитују материјали чврстог агрегатног стања, важно је првобитно одредити који
су параметри и информације који представљају
циљеве испитивања. Одговор на то питање ће одредити редослед и број активности везаних за дато
истраживање.
Аналитичке методе које су се у овом случају примениле током испитивања су релативно

једноставне, међутим приликом планирања и извођења радова на техничкој заштити непокретних
културних добара (у даљем тексту: НКД) резултати ових анализа могу пружити важне информације
и улазне податке конзерваторима, за усвајање најпримереније технологије конзервације и рестаурације. Информације које су добијене током испитивања односе се на грађевинске материјале, који су
примењивани у датом историјском периоду, када
технологије из аспекта аналитике још нису биле
толико прецизно документоване као у данашње
време. Овим истраживањем смо желели доказати
да се стање и порекло материјала коришћених код
израде фасадних малтера не морају одредити само
помоћу компликованих физичких/хемијских огледа, већ и да једноставна минералошка/палеонтолошка испитивања могу пружити важне информације у вези са саставом, физичко/хемијским својствима, узроцима оштећења, па чак и што се тиче
рецептуре предметних материјала.
На припремљеним узорцима најпре је извршено стереомикроскопско испитивање, ради одређивања репрезентативних делова различитих слојева фасадних малтера. Потом је извршена анализа

Cлика 8. XPD-дифрактограм малтерских узорака узетих са пословно-стамбене зграде Кемењa Дежеа у улици Владимира Назора бр. 4
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рендгенском дифракцијом (XRD) којом, уколико је
узорак уситњен на отприлике 10 μm величине честица, могу се добити важне информације о фазном
саставу (анализа на основу структура кристалних решетки). На крају је извршена анализа скенирајућим
електронским микроскопом, којом се могу одредити морфолошке карактеристике (Secondary Electron
Image-SEM слика), а и хетерогеност хемијског састава минерала у датом узорку (Backscattered Electron
Image-SEM-BSE). Разлика између ове две методе јесте следећа: SEM-BSE слике показују хетерогеност
хемијског састава на основу контраста (сиво-црна
боја) на изабраној површини узорка, док SEM-SE
слике дају информације само о морфолошким својствима исте површине датог узорка.
Код методе рендгенске дифракције резултати
се најбоље могу приказати на тзв. дифрактограмима, на пример на слици 8 је приказан дифрактограм узорака узетих са зграде Дежеа Кемења у
улици Владимира Назора бр.4 у Суботици. На хоризонталној оси налазе се тзв. 2 Тheta вредности
које показују углове под којима су се дифракције
зракова регистровале, а на вертикалној оси налазе
се интензитети расутих рендгенских зракова. Анализа оваквих дифрактограма врши се аналитичким софтверима као што је у овом случају софтвер
EVA, помоћу којег се добијене рефлексије упоређују са једном аналитичком базом података која
садржи важне информације у вези са структурама
кристалних решетака многих минерала.
Пошто структурна анализа рендгенском дифракцијом није довољна за уочавање разлике између кречног, односно продужног малтера (овај
поред креча садржи и портландцемент), јер се у
70–80 година старим малтерима хидратисанe цементне фазе више не могу идентификовати због
већ одиграваног процеса карбонизације, морало се
применити и раније споменута метода скенирајуће
електромикроскопске анализе (SEM). Овом методом могу се разликовати ове две врсте малтера
на основу присуства/отсуства минерала цементног клинкера. Међутим ни овом методом – иако
се материјал може посматрати и у микрометарској
размери – не могу се добити информације о самом
хидратисаном стању минерала цементног клинкера, већ само на основу односа састојака може се
претпостављати присуство хидратисаних силиката, односно алуминат-феритних фаза.
Током урађених анализа наишли смо и на разне појаве деградације материјала, приказаних на
визуелним прилозима, где је представљен раст кристала гипса између листића лискуна (Сл. 9) и на
спољним површинама малтера, односно присуство
кристала соли у разним слојевима малтера итд.

Cлика 9. SEM-BSE слика раста гипс кристала између
листића лискуна (биотита). Дужина листића је око 130
μm. gp - гипс; bt - биотит

Гипс на спољним површинама малтера – као
производ застаревања материјала и загађености
ваздуха уочен је већином код оних зграда (углавном будимпештанских) којима недостаје један
завршни површински кварцни слој малтера који
спречава директан контакт калцијум карбоната
(CaCO3) из малтера са сумпор-диоксидом (SO2) из
ваздуха (Сл. 10–10а). Сама дебљина овако створеног гипсаног слоја зависи од дужине времена
током којег је дата површина малтера изложена
спољним утицајима, од састава грађевинског материјала, односно и од самог степена загађености
ваздуха на подручју на коме се објекат налази.
У зависности од материјала на коме се стварају,
гипсане коре имају способност да допру до неколико милиметара, па чак и до пар центиметара у
дубину, вршећи притисак на материјал и тако доприносе смањивању његове дугорочности. Овакве
гипсане коре се помоћу скенирајућег електронског
микроскопа могу успешно уочити и анализирати
те разликовати од оног гипса који је као адитив
додат малтеру приликом производње. Управо због
овога се током аналитичког испитивања препоручује упоредно коришћење обе напоменуте аналитичке методе: рендген и електронски микроскоп.
Битно је напоменути да је од суботичких грађевина само код најамне куће Вилхелма Конена у улици Шандора Петефија уочен слој гипса на површини
фасадног малтера. Разлог ове појаве са једне стране
може бити то, што се зграде у улици Владимира Назора налазе у самом центру града, где је саобраћај
ограничен (самим тиме мања је локална загађеност
ваздуха) а са друге стране, постојећи површински заштитни кварцни слој код зграда у Назоровој, спречава стварање гипса у повшинском слоју малтера.
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Cлика 10-10а. Слика узорка са гипсаном кором узетог са зграде код Кружног Трга Мориц Жигмонд приказан из
горње и из доње перспективе

Тон који вуче на наранџасту боју код пуниоца
малтера, зграде у улици Фадрус, највероватније
даје окси-хидроксид гвожђа (Fe2O3/FeO(OH)) чије
су 50–70 μm честице уочене током анализе скенирајућег електронског микроскопа.
Важно је нагласити да су се фасадни малтери суботичких и будимпештанских зграда значајно разликовали и у минералном и у гранулометријском саставу, а и у самој структури малтера. Основни саставни материјали су локалног
карактера. У Суботици, главни пуниоци су песак
и „Баденски Лејта кречњак“. У Србији овакав
кречњак се у том периоду вадио једино из рудника Мутаљ на Фрушкој Гори. Врсту кречњака
смо установили на основу фосилних остатака
који се у овој геолошкој творевини налазе у веома великом броју. Овакви остаци су на пример
фораминифере (Foraminifera), (Сл. 11), црвени
маховњаци (Bryozoa sp.), бодље морских пужева,

Cлика 11. SEM-BSE слика фосилних остатака праживотиња у средњем слоју малтера. cc - калцит; cm - минерал глине; q - кварц
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шкољке (Scutella sp.) итд. Настанак ове творевине се одређује на пре отприлике 13–16 милиона
година, и углавном је седиментног и биогеног
порекла.
У случају будимпештанских малтера, они су
се углавном састојали од кварца, фелдспата, лискуна и доломита. Ово указује на то да је главни
пунилац углавном био дунавски песак.
Током анализе помоћу скенирајућег електронског микроскопа и код неких будимпештанских
узорака наишло се на фосилне остатке (Сл. 12),
међутим због њихове мале димензије (< 0,5 mm)
и изломљеног стања, њихово порекло и старост
нису се могли одредити.

Cлика 12. SEM-BSE слика фосилних праживотињских
остатака код стамбено-пословне зграде код Кружног
Трга Мориц Жигмонд у Будимпешти, димензија знатно мањих него код средњег кречњачког слоја малтера
зграда у улици Владимира Назора у Суботици. Ca - калцијум; CaSi - калцијум силикат; cc - калцит; dol - доломит; q – кварц

Cлика 13. SEM-BSE слика узорка узетог са стамбене
зграде поред реформатске цркве и мисије у улици 23.
Октобра у Будимпешти. ab - албит; cc - калцит; ep епидот; grt - гранат; kfs - калиј фелдспат; opx - ортопироксен; q - кварц; zrn - циркон

(SiO2), уколико су им зрна довољно малих димензија, могу претстављати ризик на здравље грађана
и по класификацији Међународне агенције за истраживање канцера (International Agency for Cancer
Research – IARC) сврстани су у прву категорију
канцерогених (или силикозних) прахова (IARC
Monograph 100C, 2012). У овом малтеру величине честица SiO2 су од 10 до 150 μm величине. Ако
се неким случајем путем трошења/трења ове SiO2
честице нађу у ваздуху, ризик представљају само
ситне честице које се тешко слежу (односно честице испод 10 μm величине – PM10), јер се веће честице прво раније слежу те при удисају у организму не стижу до значајних дубина. Ради тачне процене ризика неопходно је одвојити честице кварца
од честица кристобалита, односно важно је испитати да ли има некакве специфичне димензијске
дисперзије (расподеле) SiО2 честица у малтеру.
Зграду у улици Владимира Назора бр. 3 у Суботици, одликују укупно три главна слоја малтера:
један горњи и један доњи, отприлике 1 mm дебели
кварцни, и један средњи кречњачки слој (Сл. 14).
Горњи слој је због изложености спољашњим утицајима више истрошен (пошто има мање везивног
материјала) од доњег кварцног слоја, а у средњем
слоју се у највећем броју могу уочити зрна калцита од отприлике 0,3 – 1 mm, као и фосилни остаци
величине и до 4 mm.
Обзиром да је приземна трака фасаде најамне
палате Јожефа Руфа у улици Владимира Назора
бр. 6–8 накнадно офарбана жућкастом фасадном
фарбом, два узорка су узета са фарбаних делова, а један из оригиналног малтера без фарбе. На
молованим деловима смо уочили два слоја фарбе.

Cлика 14. Попречни пресек фасадног малтера зграде
у ул. Владимира Назора бр. 3. Слојеви: А-површински
кварцни слој; B-средњи кречњачки слој са фосилним
остацима; C-доњи кварцни слој

Ортопироксен је минерал који се брзо распада
и не подноси дугорочни транспорт. Из тих разлога,
његова присутност у малтерима примењеним код
будимпештанских зграда упућује на то да песак
коришћен у производњи овог малтера потиче из
неког оближњег места, као што је на пример планина код Вишеграда, или са неке друге територије
у близини реке Дунава (Сл. 13).
Пошто смо у узорцима зграде у улици Вашархељи Пал, поред кварца рендгенском анализом уочили и пуно кристобалита, сумњамо да су код ове
зграде у малтер додали и некакав индустријски
материјал, јер се кристобалит као минерал ствара
само на високој температури. Кристобалит и кварц

Cлика 15. SEM-BSE слика слојева фарбе и кварцног
слоја малтера код најамне палате Јожефа Руфа. Први
слој фарбе је 150 μm, а други је 200 μm дебљине. cc калцит; dol - доломит; gp - гипс; q - кварц
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Измећу њих уочили смо кору од гипсаних кристала, што нам указује на то да слојеви фарбе нису
истовремено нанешени на фасаду зграде, већ у
различито време, пошто се гипс кристали стварају
на површини изложеној спољашњим утицајима
када калцијум карбонат ступи у реакцију са ваздушним сумпор-диоксидом. (Сл. 15)
Рендгенском анализом на површини и у
дубљим слојевима малтера уочили смо поприлично много кристала камене соли (halitе). Ови кристали су се највероватније створили због зимског
сољења тротоара, пошто смо узорке узели на отприлике 15 cm висине од његове површине, а со
капиларним путем заједно са водом може да доспе
у зидове чак и вишље од тог нивоа. Док су кристали соли у површинском слоју ситни и имају свој
карактеристичан облик, дотле у дубљим слојевима они испуњавају шупљине (каверне) и знатно су
веће површине од оних у спољашњем слоју (Сл.
16). Соли које испуњавају пукотине врше напрезање на структуру малтера и са тим доприносе постепеном распадању материјала.

Слика 16. SEM-BSE слика кристала камене соли без
сопственог карактеристичног облика. CaAl - калцијум
алуминат; cc - калцит; MgSi - магнезијум силикат; NaCl
- камена со

Код предметне зграде из Суботице и код будимпештанске зграде на кружном тргу Мориц
Жигмонд, анализом смо пронашли синтетички минерал рутил (TiO2), који се као додатак током производње користи ради достизања светлих
боја појединих фарба и које се потом четком или
ваљком наносе на фасаду зграде. Код ове будимпештанске зграде смо пронашли и честице барита (BaSO4) који се користи као адитив код производње разних грађевинских производа због својих
антикородивних својства.
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Битно је напоменути да и калцит и гипс могу
имати и по два извора у фасадним малтерима.
Калцит у малтерима може потицати са једне стране из кречњачких стена, а и као производ реакције
гашеног креча са угљен диоксидом. На стање малтера, поред многобројних спољашњих фактора,
могу значајно утицати и сопствене физичке/хемијске способности. Уколико у малтеру има мало
везивног материјала, а велика му је порозност
(нпр. кречни малтер), вода много лакше продире и до дубљих делова малтера где врши ерозивна дејства, односно додатна влажност припомаже
насељавању разних микроорганизама који такође
врше разарајућа дејства било хемијским било механичким путем. Исто тако не може се занемарити
ни ерозивно дејство леда током зимских хладноћа
код малтера велике порозности.
Пошто смо током анализе код сваке зграде
поред калцита наишли и на минерале цементног
клинкера, можемо закључити да у малтере коришћене у првој половини 20. века нису додавали само грађевински креч, већ су додавали и
портландцемент, па према томе ови малтери нису
обични кречни малтери, него су продужни кречни
малтери (са/без додатка каменог гриза или згуре).
Предметним испитивањима и примењеним
методама минералошко/палеонтолошких истраживања постигнути су основни циљеви постављени
у интересу одређивања фазног састава компонената и хемијских особина узорака фасадних малтера, као и узрока њихове деградације под утицајем
различитих степена загађености ваздуха у мањим
и већим урбаним срединама одабраних градова.
Наравно, због ограничености обима текста публикације, није било могуће детаљније приказати резултате на свим испитаним зградама и узорцима,
већ је извршен покушај уопштавања и сажимања
резултата. Једна од главних предности примењене
методологије је хипотетична могућност тачног или
веома приближног одређивања састава односно рецептуре и технологије справљања сваког испитаног
малтера, на основу великог броја узорака узетих са
најочуванијих позиција фасадног платна одређене
зграде, те дефинисања природе и порекла саставних елемената малтера (везива, пуниоца и адитива),
као и одређивањем пропорционалних односа истих.
На тај начин отвара се могућност за примену технолошког поступка справљања карактеристичног
репаратурног малтера исте или веома сличне боје
и структуре као оригинални, ради местимичних поправки оштећења фасаде, а са сачувањем аутентичности примењеног материјала и технологије приликом конзерваторског поступка техничке заштите на
фасадама објеката са споменичним значајем.
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The Comparative and Mineralogical Analysis of Facade
Plasters Used in Buildings Constructed in the Period
Between the Two World Wars in Subotica and Budapest
Ruben Demeter
Keywords: facade plasters, degradation, air pollution, stereomicroscopy, X-ray powder diffraction, scanning
electron microscopy, Subotica, Budapest

Building materials used in the first half of the 20th century, are generally poorly documented, partly due to
the lack of analytical methods, partly due to lack of interest as well as the hastiness of the process of building
projects after the First World War. The main objectives of this study are: 1) to investigate and document some
facade plasters that are applied during construction between the two World Wars on buildings in Subotica and
Budapest, 2) to identify the cause of degradation of plaster as a result of air pollution and 3) to carry out a comparative analysis of the samples, a total of 24, taken from four facilities in Subotica and three from Budapest.
The following were appield on oder to test the composition of the plaster (bonding material and fillers): stereomicroscopy, X-ray powder diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) on polished sections. Based
on measurements of the results obtained it can be concluded that the facade plasters applied in Subotica and
Budapest (XI district) differ significantly in structure, composition, size and distribution of grain fillers. Used
analytical methods, typical in mineralogy, can provide important input data during the restoration and reconstruction of immovable cultural property.
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Архитектура српских православних
цркава у Мађарској
Дубравка Ђукановић

Подручје карпатског басена и панонске низије
од најстаријих времена издвојило се као један од
снажних европских културних центара, а његова
специфична обележја су резултат сталног мешања
и међусобног прожимања хетерогених културних
традиција које су се на овом простору стицале и
интегрисале. Присуство различитих националних
и кулутурних група ипак је створило снажне регионалне, па и локалне специфичности, које су, у
оквиру централноевропског културног круга, изнедриле препознатљиве целине, жанрове изразитог

карактера и специфичне програме у многим стваралачким областима, од књижевности, ликовне и
примењене уметности до архитектуре.
На овом простору, који носи епитет колевке ране модерне српске кулутуре, настао је и један спецификум западне историје архитектуре –
српска православна црква у барокном духу. Управо овом групом сакралних објеката, која је настала
и развијала се на предностима и ограничењима
које је стварала симбиоза културне, религиозне и
градитељске традиције запада и истока и коју су
истраживачи историје архитектуре централноевропског поднебља препознали и дефинисали
као синтетички жанр двојних особености, који у
себи носи тековине византијског наслеђа и одлике савремених западних хришћанских храмова,
бавио се архитекта др Зоран Вукосављев. Резултати његовог дводеценијског истражвачког рада
су пред нама у облику лепог двојезичног издања,
на српском и мађарском језику, књиге Архитектура српских православних цркава у Мађарској,
која је крајем 2013. године изашла из штампе у издању издавачке куће ТЕРЦ и Српског института из
Будимпеште.
Књига Архитектура српских православних
цркава у Мађарској кроз 3 велике целине и 15 поглавља свеобухватно приказује српско православно црквено градитељство на делу историјске Угарске, који данас чини административну територију
Републике Мађарске, а које је у оквирима хијерархије Српске православне цркве под управом Епархије Будимске. Кроз детаљну анализу 41 црквене грађевине и пет капела грађених у периоду од
1487. до 1949. године аутор интерпретира и тумачи
значај проучаваних објеката у контексту богатог
регионалног градитељског наслеђа.
У првом делу књиге Православни Срби у
Угарској аутор тумачи историјски и друштвени
контекст у коме су проучавани објекти настали и
даје обимну анализу настанка и главних одлика
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литургијског простора византијског обреда. Иако
је дати историјско-теоријски увод преобиман за
једну типолошку студију архитектонског стваралаштва свеобухватност уводног поглавља, добија
своје оправдање у чињеници да се аутор овом
књигом једнако обраћа и српској и мађарској широкој публици, као и стручној јавности посвећеној
проучавању историје архитектуре. Даље, обимне
уводне анализе и образложења представљају основу на којој аутор заснива каснија тумачења функционалне организације простора унутар објекта
условљене литургијским захтевима.
Под насловом Анализа архитектуре српских
православних цркава у Мађарској аутор је обједињено пет поглавља која чине основни корпус
књиге и на основу кога даље дефинише типологију и генеологију, као примарни циљ коме је истраживање усмерено. На основу анализе и интерпретације појединачних споменика аутор тумачи
основне карактеристике архитектуре и даје преглед примењених архитектонских образаца, анализира услове појаве појединих типолошких група
објекта у различитим етапама проучаваног периода и картира ток типолошког развоја проучаване
групе грађевина на основу усложавања хоризонталног и вертикалног плана, волумена грађевине и
просторних односа појединих делова грађевине, са
освртом на примењени декоративни програм. Као
резултат типолошке анализе коју је аутор спровео
на свим проучаваним објектима класиковано је
шест типова грађевина.
У прве две типолошке групе спадају само две
грађевине, чији просторни склоп следи традиционалне средњевековне обрасце грађења. Просторне
одлике грађевине дворанског типа и примена типично готичких конструктивно-обликовних елемената карактеришу архитектуру првог типа, храма
Успења Пресвете Богородице у Српском Ковину
(1487) и репрезентују непосредну примену већ
скоро напуштених правила грађења или (вероватније) директног преузимања наслеђене средњевековне структуре и њеног прилагођавања новим
литургијским и просторним потребама. Јединствена архитектура храма св. Арханђела Михаила
и Гаврила у Грабовцу (1736–41) препозната је као
други, касновизантијских тип. Према основној типолошкој подели ово је куполна грађевина сведене
крстообразне основе. Порекло архитеткуре грабовачке цркве аутор налази у традиционалним одликама моравске архитектуре, али без чврсто утемељене аргументације. Анализом просторно-конструктивног склопа кубета грабовачке цркве, које
је ослоњено преко пандантифа на тамбур зарубљене, кубиче (а не кружне) форме и у спољашњем
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изгледу прераста у кубичу форму надвишену лантерном, може се констатовати да је специфична
конструкција кубета највероватније последица доминантног барокног утицаја, али да порекло просторног склопа грабовачке цркве недвосмислено
треба тражити на трагу утицаја средњевековне
рашке архитектуре. У том светлу изналажење паралела са архитектуром грабовчке цркве може се
трасирати у правцу архитектуре манастирских цркава 16. и 17. века подрињског подручја Троноша
(1559) и Пустиња (1622) и цркава фрушкогорских
манастира Велика Ремета (пре 1562 / 1735–58),
Дивша (1744), Бешеново (пре 1546) и Гргетег
(1766–71/1899–1901).
Преостале четири типолошке групе, које аутор
издваја, настале су и развијале се већ као „модерне“ барокне или касније класицистичке грађевине
током 18. и 19. века, које одговарају општој градитељској пракси у тадашњој Угарској. У сва четири случаја ради се о једнобродним бескуполним
грађевинама које се између себе махом разликују
по начину обликовања олтарског дела и улазног
прочеља. Трећи тип чине монументалне грађевине
настале у складу са локалном градитељском традицијом, као што је Прображењска црква у Сентандреји (1746) и скоро четвртина проучаваних објеката. Карактерише их јединствен унутрашњи простор
без сужења олтарског дела и увођења тријумфалног
лука. Грађевине примењеног типа, које су већином
грађене у последњој трећини 18. века током главног развојног периода српских цркава у Мађарској, карактерише, као код храма св. Арханђела
Гаврила у Калазу (1752), функционално просторно
рашчлањавање спроведено сужавањем и смањењем
висине олтарског дела и увођењем тријумфалног
лука. У архитектури цркава прелазног типа, чији је
наос наткривен низом сферних сводова, аутор уочава лагано просторно усложавање предолтарског
простора појавом наглашених певничких простора,
наглашавање укупног волумена централног травеја,
усложавање улазног прочеља и његовог органског
повезивања са лађом, као и наглашену примену
класицистичког декоративног програма. Код грађевина развијеног типа, чији је типични представник
храм Успења Пресевете Богородице у Сентандреји
(Саборна – Београдска, 1764) певнички простори
су значајно наглашени у односу на корпус лађе и
стварају утисак крстообразности олтарског дела
или се развијају у богати триконхално обликовани
источни део, а лађа и торањ се, захваљујући једновременом пројектовању и изградњи, складно
спајају у волумену храма.
Иако се примарно бави архитектуром грађевине, аутор даје и подробно тумачење урбаног

контекста и правила грађења, стилских одредница
и унутрашњег опремања и декорације. Посебну
пажњу посветио је карактеру и ликовности иконостасне преграде, зидног сликарства и мобилијара
и њиховој интеракцији са самом архитектуром, а
нарочито утицају позиције иконостаса на архитектуру храма. У посебном поглављу даје преглед познатих мајстора градитеља, градитељских заједница и уметничко-занатских радионица ангажованих
на њиховој изградњи и опремању. Осврнуо се и
на проблем коришћења, одржавања и бриге заједнице, државе и друштва о овим споменицима, као
и на судбину појединих храмова, који нису обухваћени овим истраживањем и на разлоге њиховог
пропадања, отуђења или нестајања.
На основу типолошких анализа које је аутор књиге спровео на проучаваним грађевинама и резултата раније објављених истраживања
о српским православним црквама истог периода
са подручја историјске Угарске (Ђукановић, Д.:
Српске православне цркве XVIII и XIX века у Бачкој, Нови Сад, 2009.), може се констатовати да је
развој просторних облика ових грађевина релативно уједначен, а да су се центри, у којима је сакрална градња предњачила у смислу усложавања
просторних облика и обликовања узорних грађевина, померали по целој угарској територији, махом од севера ка југу. Даље, компарацијом теза о
типолошком развоју проучаваних грађевина са
архитектуром доминантне, државно диктиране,
римокатоличке конфесије, може се констатовати
изразита сличност карактера просторног склопа
код већине грађевина насталих до друге половине 18. века. Различити облици типичне дворанске
грађевине „ad aula unica“ примењивани су при
изградњи храмова обе конфесије. Тек од половине 18. века долази до видне дивергенције архитектонских одлика, која је условљена различитим
литургијским захтевима. Усложавање архитектуре
римокатоличких цркава иде у правцу разграђивања бочних зидова, преко појаве зидних ниша
до низа бочних капела (грађевине Wandpfeiler
типа) и каснијих тробродних грађевина. Трансформација архитектуре православних црква и
уочена правила просторног обликовања резултат
су прилагођавања простроног склопа специфичним литургијским захтевима и богослужбеном
ритуалу православне црке, што је резултовало
појавом специфичног усложавања олтарског дела
грађевине и формирања крстообразно или неретко триконхално решеног источног дела цркве.
Овом закључку о типолошком развоју сакралних
грађевина 18. и 19. века на подручју историјске
Мађарске приклања се својим ставом о појави

трикинхалног решења источног дела грађевине
код српских православних цркава, изнетим у студији Архитектура српских православних цркава
у Мађарској и Зоран Вукосављев, који ову појаву
тумачи као резултат примене просторног решења
које истиче акустику обреда праћеног појањем, а
не као реминисценцију на средњевековне облике и везу са традиционалним узорима моравске
архитектуре, како ту појаву објашњавају неки
савремени мађарски аутори. (Nagy, M.: National
Self-Preservation in 18th Century Serbian Church
Architecture in Hungary, Centropa, VIII/2, 2008:
134–147)
На крају овог приказа можемо закључити да
књига Архитектура српских православних цркава има више вредносних слојева који је одликују
као дело које ће свакако бити незаобилазна литература будућим истраживачима тематике везане
за нововековно градитељство настало у окриљу
Српске православне цркве. Пре свега издваја се
целовитим приступом теми јер су истраживањем
обухваћени сви објекти Епархије будимске који
се налазе на територији Републике Мађарске, уз
осврт и на оне храмове који више нису под јурисдикцијом Српске православне цркве, али и на оне
који су у турбулентним или развојним периодима
срушени или на други начин нестали или о којима
знамо из историјских извора. Посебну документациону вредност књиге представља богата техничка и фотодокументација о проучаваним објектима, која чини велики део прилога уврштених у
опрему ове књиге. На основу спроведене анализе
и интерпретације просторних и стилских одлика
проучаваних објеката, на основу којих их аутор
сврстава у групе сродних грађевина, ова књига се
издваја и као вредан пример типологије. Стручно тумачење архитектуре српских православних
цркава и закључивање о одликама и специфичностима појединих група грађених током 18. и
19. века, њиховом волуметријском склопу и обликованим карактеристикама, као и аналогијама
са споменицима православне и других конфесија
насталих на територји историјске Мађарске, аутор темељи на проучавању сачуване обимне архивске и друге грађе, својим личним теренским
истраживањима и раније објављеним бројним
радовима о овој теми. Даље, ова књига може се
вредновати и по основу значајног доприноса у
уобличавању и употпуњавању историографске
грађе ове градитељске скупине, али и укупне нововековне архитектуре настале у окриљу Српске
православне цркве, што значајно доприноси њиховом разумевању и јасном позиционирању у
корпусу сакралних грађевина ширег простора
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током проучаваног периода. Иако књига Архитектура српских православних цркава долази иза
низа до сада објављених књига о овој тематици,
које су значајно допринеле познавању и промоцији српског културног наслеђа на тлу мађарске,
од Хенселманове монографије посвећене цркви
у Српском Ковину (Хенселман, 1863), преко низа
уметничких топографија објављених средином
20. века, које су представиле и сакралне грађевине
српске православне конфесије у Мађарској, неколицине значајних монографских студија српских
аутора о стваралаштву насталом у оквиру српског
културног круга у Мађарској (С. Вујичић, Б. Дуранци, А. Рудински, Д. Давидов) до бројних радова мађарских истрживача, који су се бавили овом
групом споменика (Ј. Сентклараи, А. Шомођи, И.
Бибо, Т. Гужик, М. Нађ, С. Тердик, Б. Пушкаш, А.
Хорват), доноси једну значајну новину којом употпуњује досадашњу историографску грађу. То је
научно заснована систематизација, класификација
и интерпретација одлика архитектуре српских
православних цркава 18. и 19. века, чиме се отвара могућност даље и значајно прецизније оцене о
месту овог наслеђа у контексту средњеевропског
архитектонског стваралаштва.
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Књигом Архитектура српских православних
цркава у Мађарској, у којој износи резултате свог,
веома значајног, вишедеценијског истраживачког
рада, др Зоран Вукосављев се уврстио у малобројни круг истраживача чија су професионална
каријера и научно истраживачки опус посвећени
проучавању српског архитектонског и уметничког блага насталог на српском духовном простору
ван граница матичне земље на коме је српски народ оставио материјалне трагове своје културе и у
које је уткао своје духовне вредности и део своје
историје. Усмеривши своје истраживање на подручје данашње Мађарске и тумачећи српске православне цркве као специфичну групу споменика,
у чијем се синтетичком архитектонском изразу
сажимају захтеви православне литурије и градитељске културе византијске традиције Истока са
барокним архитектонским обрасцем Запада, у
светлу ширих токова сакралног стваралаштва, аутор је указао на национално-теолошке одреднице,
јединствени архитектонски карактер, вредност и
место српског градитељско-уметничког стваралаштва на свеукупној мапи сакралних архитектонских споменика историјске Угарске, издвајајући их
и као специфичан архитектонски жанр.

Book review: Zoran Vukosavljev
Architecture of Serbian Orthodox churches in Hungary
Dubravka Đukanović

Even from the earliest times, the combined area
of the Carpathian Basin and the Pannonian Plain has
stood out as a strong European cultural centre. Its
specific features originate from the continuous fusion
and interweaving of heterogeneous cultural traditions
which have been established and integrated in this
area. However, the presence of various ethnic and cultural groups has created strong regional as well as local idiosyncrasies. Within the framework of the Central European cultural circle, they have consequently
engendered recognizable entities, genres of distinctive character and specific programs in many creative
fields, ranging from literature to architecture and the
fine and applied arts.
In this area, which is also known as the cradle
of early modern Serbian culture, another specific aspect of the history of Western architecture emerged
in the form of Serbian Orthodox churches in the Baroque style, and it is precisely this group of religious
buildings that the architect Zoran Vukosavljev deals
with. They were built on foundations of not only advantages, but also limitations that emerged from the
symbiosis of cultural, religious and architectural traditions of the East and West. Finally, it is this very
group of buildings that was recognized and defined
by researchers of Central European architectural history as a synthetic genre of dual characteristics, which
carries both achievements of the Byzantine heritage,
as well as features of contemporary Western Christian
temples. The results of his two-decade long research
are presented in the form of an impressive bilingual
edition of the book Architecture of Serbian Orthodox
Churches in Hungary, in both Serbian and Hungarian, which was published at the end of 2013 by the
publishing house TERC and the Serbian Institute in
Budapest.
In three large sections and fifteen chapters, the
book Architecture of Serbian Orthodox Churches in Hungary comprehensively presents the religious architecture of the Serbian Orthodox Church

construction in the part of the Kingdom of Hungary
that now forms the administrative territory of the Republic of Hungary, and which, according to the hierarchy of the Serbian Orthodox Church, is under the
jurisdiction of the Budim Eparchy. Through a detailed
analysis of forty-one churches and five chapels built
in the period from 1487 to 1949, the author interprets
and explains the significance of the buildings under
study within the context of the region’s rich architectural heritage.
In the first part of the book Orthodox Serbs in
the Kingdom of Hungary, the author interprets the
historical and social context in which the buildings
under study were created, and provides a comprehensive analysis of the emergence and main characteristics of the Byzantine rite’s liturgical space. Although
the given historical and theoretical introduction is
too exhaustive for a typological study of architectural creation, the comprehensiveness of the introductory
chapter is justified by the fact that the author of this
book speaks to both the Serbian and Hungarian general public, as well as to the professional community
dedicated to the study of architectural history. Furthermore, extensive introductory analyses and explanations are the basis for subsequent explanations
provided by the author about the functional spatial organization within buildings conditioned by liturgical
requirements.
The author brings together five chapters of the
book under the title An Analysis of architecture of
Serbian Orthodox churches in Hungary, creating the
corpus of the book, on the basis of which he further
defines the typology and genealogy, as the primary
objective of his research. Based on the analysis and
interpretation of individual monuments, the author
explains the primary characteristics of the architecture and provides an overview of applied architectural
forms. Furthermore, he analyzes the conditions under
which certain typological groups of buildings occur
in different stages of the period under study. Finally,
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he maps the course of a typological development of
the group of buildings under study, on the basis of
the complexities of horizontal and vertical plan, the
volume of construction and spatial relationships of
certain parts of a building, with an emphasis on applied decorative elements. The typological analysis
conducted by the author of all the buildings that were
analyzed, therefore, resulted in a classification of six
types of buildings.
The first two typological groups include only
two buildings, with spatial organization that follows
the traditional medieval forms of construction. Spatial features of the hall type structure and the application of typical Gothic construction and design elements characterize the architecture of the first type,
more specifically the church of the Dormition of our
Most Holy Lady, the Mother of God in Srpski Kovin (1487). They also represent a direct application of
almost abandoned construction rules or (more likely)
direct adoption of inherited medieval structure and
its adjustment to new liturgical and spatial needs.
The unique architecture of the St. Archangels Michael and Gabriel church in Grabovac (1736-41) is
categorized as the second, late Byzantine type. According to the basic typological classification, this is
a domed building with a reduced cruciform base. Although the author traces its origin back to traditional
features of Moravian architecture, he doesn’t provide
any well-substantiated arguments. Due to the analysis of spatial and constructive frame of the Grabovac
church dome, which is through the pendentives supported by a vestibule of a truncated, cubical (not circular) form, and which externally grows into a cubical
form topped with a lantern, it can be concluded that
the specific construction of the dome is most probably
the consequence of the dominant Baroque influence.
However, the origin of the Grabovac church spatial
frame should undoubtedly be traced back to the influence of the medieval architecture of Raška. Thus,
drawing parallels with the architecture of the Grabovac church can be directed towards the architecture of
the 16th and 17th century monastery churches in the region of Podrinje, such as Tronoša (1559) and Pustinja (1622), as well as the churches of the Fruška Gora
monasteries Velika Remeta (prior to 1562 / 1735-58),
Divša (1744), Bešenovo (prior to 1546) and Gregeteg
(1766-71 / 1899-1901).
The remaining four typological groups pointed out by the author emerged and developed as already modern Baroque or later Classicist buildings
in the 18th and 19th centuries, which correspond to a
general engineering practice in the former Kingdom
of Hungary. In all four cases, these are single-nave
buildings without a dome, which mainly differ from
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one another in the way the altar and entrance façade
were designed. The third type consists of monumental buildings whose architecture follows the local architectural tradition, such as Transfiguration church
in Szentendre (1746), as well as almost a quarter of
the buildings under study. They are marked by unique
interior space without the narrowing of the altar area
and the introduction of a triumphal arch. Buildings
of the applied type, which were mostly built in the
last third of the 18th century during the main period
of the development of Serbian churches in Hungary,
are characterized, as it is the case in the church of St.
Archangel Gabriel in Kalász (1752), by a functional
spatial parsing created by narrowing and reducing the
height of the altar area and introducing the triumphal
arch. The author notes several distinctive features in
the architecture of the transitional type churches, with
the nave covered by a series of spherical vaults. There
is a slight spatial complexity of the pre-altar area with
the emergence of distinctive choir space, as well as an
emphasizing of the total volume of the central aisle.
Finally, there are complexities of the entrance façade
and its organic connection with the nave, as well as
the emphasized application of Classicist decorative
elements. The buildings of this developed type, of
which the the Dormition of the Virgin Church in Szentendre (Central Church - Belgrade, 1764) is a typical representative, are characterized by choir areas
that are significantly emphasized in comparison to the
body of the nave and create an impression of a cross
shape of the altar area. Alternatively, they are developed into a rich triconchal eastern part, with the nave
and the tower harmoniously uniting into the volume
of the temple, due to its simultaneous design and
construction.
Although primarily concerned with the architecture of buildings, the author gives a detailed interpretation of the urban context and rules of construction,
as well as of stylistic guidelines and interior furnishing and decorations. He devotes special attention to
the character and artistry of the iconostasis partition,
wall paintings and furniture, and their interaction with
the architecture, particularly focusing on the impact
of the iconostasis’ position on the overall architecture of the temple. In a separate chapter he provides
an overview of famous master builders, architectural communities and artistic and craft workshops involved in their construction and furnishing. He refers
to the problem related to the use of these monuments,
as well as their maintenance and care by communities,
government and society. Finally, he points out the fate
of some of the temples that are not included in this
study, as well as the reasons for their decline, alienation or extinction.

Based on the author’s typological analysis of the
buildings under study, as well as the results of previously published research on Serbian Orthodox churches of the same period in the area of the Kingdom of
Hungary (Đukanović, D.: Serbian Orthodox churches
of the 18th and the 19th centuries in Bačka, Novi Sad,
2009.), it can be concluded that the development of
these buildings’ spatial forms is relatively uniform,
and that the centers in which religious construction
was in the forefront in terms of spatial complexities
of form and design of exemplary buildings, moved
throughout the Kingdom of Hungary mainly from the
north to the south. Furthermore, comparing the theses on typological development of the buildings under
study with the architecture of the dominant, state-dictated, Roman Catholic Church, it can also be concluded that there is a significant similarity of the spatial
design among the majority of buildings built until the
second half of the 18th century. Various forms of typical hall buildings ad aula unica were applied to the
construction of temples belonging to both churches.
However, no sooner than the middle of the 18th century, there was a visible divergence in architectural features conditioned by different liturgical requirements.
Complexities of the architecture of Roman Catholic
churches go in the direction that includes processes
such as disintegration of side walls, the appearance of
wall niches and a series of side chapels (buildings of
Wandpfeiler type), as well as the formation of subsequent triple-aisle buildings. The transformation of the
architecture of Orthodox churches and the rules of
spatial design that were noticed are the result of adjustments of spatial framing to specific liturgical requirements and the rites of the Orthodox Church. This
consequently resulted in the occurrence of specific
complexities of the altar area of buildings, as well as
the formation of a cruciform or frequently triconchal
design of the eastern part of the church. This conclusion about the typological development of religious
buildings of the 18th and 19th centuries within the
Kingdom of Hungaryis also supported by Zoran Vukosavljev with his stance on the occurrence of triconchal designs of the eastern part of Serbian Orthodox
churches, as stated in the study Architecture of Serbian
Orthodox churches in Hungary. The author further explains this phenomenon as the result of the application
of spatial solutions which emphasize the acoustics of
the ceremony accompanied by chanting, and not as a
reminiscence of medieval forms or a link with traditional models of Moravian architecture, as this phenomenon was explained by some contemporary Hungarian authors (Nagy, M.: National Self-Preservation
in 18th Century Serbian Church Architecture in Hungary, Centropa, VIII / 2, 2008: 134-147).

At the end of this review, a conclusion can be
drawn that the book Architecture of Serbian Orthodox churches has more layers of value that characterize it as a work that would certainly be an inevitable
reference for future researchers of topics related to
the new century architecture created under the auspices of the Serbian Orthodox Church. First of all, it
is significant due to its holistic approach to the topic
since this study has included all the structures of Budim Eparchy within the Republic of Hungary, and refers not only to those temples that are no longer under
the jurisdiction of the Serbian Orthodox Church, but
also to those that were either demolished in turbulent
or developmental periods or otherwise disappeared,
or which are only known from historical sources.
Furthermore, this book also has particular documentary value due to its rich technical and photographic
documentation of the buildings under scrutiny, which
makes up a large part of the appendices listed in this
book. This book is of further particular value as an indispensable example of typology based on the analysis and interpretation of spatial and stylistic characteristics of the structures which the author uses to them
into groups of similar buildings. The author bases his
expert interpretation of the architecture of Serbian
Orthodox churches, as well as his conclusions about
the characteristics and particularities of individual
groups built during the 18th and 19th centuries, their
volumetric frame and shaped characteristics, and analogies with the monuments of the Orthodox and other denominations formed on the territory of historical
Hungary, on the study of extensive archival and other
materials, his personal field research and numerous
previously published papers on this topic.
Furthermore, this book can also be evaluated on
the basis of significant contributions to the formation
and completion of historiographical records related
to this architectural group and an entire new era of
architecture created under the auspices of the Serbian Orthodox Church. Thus, the book contributes significantly to their understanding and clear positioning
in the corpus of religious buildings of the broader
area during the studied period. A series of books on
the same subject, which had a major impact on the
knowledge about Serbian cultural heritage on the territory of Hungary and its promotion, have already
been published and include Henselman’s monograph
devoted to the church in Serbian Kovin (Henselman,
1863); a series of artistic topographies published in
the mid-20th century which also presented religious
buildings of the Serbian Orthodox denomination in
Hungary; several important monographs written by
Serbian authors about creations that originated in
the Serbian cultural circles in Hungary (S. Vujičić,
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B. Duranci, A. Rudinski, D. Davidov ); and numerous works by Hungarian researchers who dealt with
this group of monuments (J. Sentklarai, A. Somogyi,
I. Bibo, T. Guzik, M. Nagy, S. Terdik, B. Puškaš,
A. Horvat). However, although the book Architecture of Serbian Orthodox churches was subsequently published, it nevertheless introduces a significant
innovation which complements the current historiographical material. Finally, the book, represents a scientifically based systematization, classification and
interpretation of architectural characteristics of 18th
and 19th century Serbian Orthodox churches, which
opens up the possibility of further and significantly
more precise estimates about the location of this heritage in the context of Central European architectural
creations.
With his book Architecture of Serbian Orthodox Churches in Hungary, which presents the results
of his remarkably significant research over several
decades, Dr. Zoran Vukosavljev has become part of
a small group of researchers whose professional career and research have been dedicated to the study of
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Serbian architectural and artistic treasures. These treasures were created at those places where the religious
life of Serbs took place beyond the borders of the
mother country, which contain material traces of their
culture, interwoven spiritual values and part of their
history. The author focuses his research on the area of
modern-day Hungary and describes Serbian Orthodox churches as a specific group of monuments with
a synthetized architectural expression that unites the
requirements of the Orthodox Christian liturgy and architectural culture of Byzantine traditions of the East
with the baroque architectural pattern of the West,
all within the light of broader trends of religious creation. Thus, not only does he point out their national
and theological elements and their unique architectural character, but also, in broader terms, the value and
place of Serbian architectural and artistic ingenuity in
the overall map of religious architectural monuments
of the Kingdom of Hungary. In his book, Serbian Orthodox churches are singled out as a specific architectural genre that is characteristic of the combined area
of the Carpathian Basin and the Pannonian Plain.

Упутство за aуторе1

Рукопис за Грађу за проучавање споменика културе Војводине шаље се у електронској форми
снимљен на компакт диску уз то, треба доставити и један примерак текста одштампаног на папиру, као и
Изјаву да рад није (нити ће бити) објављиван или понуђен неком другом за објављивање, на адресу Уредништва: Зоран Вапа, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Штросмајерова 21, 21131 Петроварадин, Србија.
Рад треба да буде написан ћирилицом у Microsoft Word-у, дужине (укључујући сажетак на
српском и апстракт на енглеском, слике, табеле и друге прилоге) до 35.000 словних знакова; врста слова:
Times New Roman; проред: 1,5; величина слова: 12. Раду приложити и сажетак (од 10 до 15 редака) на
српском и на енглеском (или једном од распрострањенијих страних језика) са четири до шест кључних
речи, у прореду 1, величине слова 11. Фусноте (напомене уз текст, спуштенице): проред 1, величине слова 10.
Страна имена у раду писати онако како се изговарају, с тим што се при првом навођењу у загради
име даје изворно.
Илустративни прилози уз радове (фотографије, графикони, географске карте, ...) морају бити
адекватно скенирани (300 dpi). Свака илустрација мора бити означена бројем, мора да има легенду и назначено место унутар текста где ће се наћи. Формат илустрације може бити: bmp, jpg или tiff.
Напомене користити само за пропратна објашњења, а не за цитирање или навођење референци. За
цитирање или само позивање на нечије дело користити библиографску парентезу.

Библиографска парентеза
Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која упућује на потпуни библиографски
податак о делу које се цитира, наведен на крају рада, састоји се од отворене заграде, презименa аутора
(обично, не капителхеном!), године објављивања рада који се цитира, те ознаке странице с које је цитат
преузет и затворене заграде. Презиме аутора наводи се у изворном облику и писму. На пример:
(Ивић 1986: 128)

за
библиографску
јединицу:

Ивић, Павле. Српски народ и његов језик. – 2. изд. Београд: Српска
књижевна задруга, 1986.

за
библиографску
јединицу:

Ивић, Павле. Српски народ и његов језик. – 2. изд. Београд: Српска
књижевна задруга, 1986.

Ако се цитира више суседних страница истог рада, дају се цифре које се односе на прву и последњу страницу која се цитира, а између њих се ставља црта, на пример:
(Ивић 1986: 128–130)

Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре које се односе на странице у цитираном
раду, одвајају се запетом, на пример:

Ово Упутство је сачињено на основу Акта о уређивању научних часописа, који је сачинило Министарство за науку и технолошки развој у
сарадњи са Народном библиотеком Србије, као и Упутства за ауторе које је припремило Уредништво Зборника Матице српске за друштвене
науке. Примена овог Упутства првенствено служи унапређењу квалитета Грађе… и потпунијег укључивања ове серијске публикације у међународни систем размене научних информација.
1
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(Ивић 1986: 128, 130)

за
библиографску
јединицу:

Ивић, Павле. Српски народ и његов језик. – 2. изд. Београд: Српска
књижевна задруга, 1986.

Уколико је реч о страном аутору, презиме изван парентезе транскрибовати на језик на коме је написан
основни текст рада, на пример Џ. Марфи за James J. Murphy, али у парентези презиме треба давати према
изворном облику и писму, на пример:
(Murphy 1974: 95)

за
библиографску
јединицу:

Murphy, James J. Rhetoric in the Middle Ages: A History of Rhetorical Theory
from Saint Augustine to the Renaissance. Berkeley: University of California
Press, 1974.

Када се у раду помиње више радова које је један аутор публиковао исте године, у текстуалној библиографској напомени потребно је одговарајућим азбучним словом прецизирати о којој је библиографској
одредници из коначног списка литературе реч, на пример (Мurphy 1974а: 12).
Уколико библиографски извор има више аутора, у уметнутој библиографској напомени наводе се презиме
првoг аутора, док се презимена осталих аутора замењују скраћеницом и др. (односно et al., ако је библиографски извор на страним језицима који користе латинично писмо):
(Ивић и др. 2007)
(Poss et al. 2000)

за
библиографску
јединицу:
за
библиографску
јединицу:

Ивић, Павле; Иван Клајн, Митар Пешикан и Бранислав Брборић. Српски
језички приручник. 4. изд. Београд: Београдска књига, 2007.
Poss, Christopher; Bryan Lowes & Leslie Chadwick. Dictionary of Economics.
3rd ed. Glasgow: Harper Collins, 2000.

Ако је из контекста јасно који је аутор цитиран или парафразиран, у текстуалној библиографској напомени није потребно наводити презиме аутора, на пример:
Према Марфијевом истраживању (1974: 207), први сачувани трактат из те области срочио је бенедиктинац Алберик из Монте Касина у другој половини XI века.
Ако се у парентези упућује на радове двају или више аутора, податке о сваком следећем раду треба
одвојити тачком и запетом, на пример (Белић 1958; Стевановић 1968)
Ако је у тексту, услед немогућности да се користи примарни извор, преузет навод из секундарног извора, у
парентези је неопходно уз податак о аутору секундарног извора навести и реч: према:
„Усменост“ и „народност“ бугарштица Ненад Љубинковић доводи у везу са прилагођеношћу средини (према Килибарда
1979: 7) ...

Цитирана литература
Цитирана литература даје се на крају рада у засебном одељку насловљеном Цитирана литература. У
том одељку разрешавају се библиографске парентезе скраћено наведене у тексту. Библиографске јединице (референце) наводе се по азбучном или абецедном реду презимена првог или јединог аутора како је
оно наведено у парентези у тексту. Прво се описују азбучним редом презимена првог или јединог аутора
радови објављени ћирилицом, а затим се описују абецедним редом презимена првог или јединог аутора
радови објављени латиницом. Ако опис библиографске јединице обухвата неколико редова, сви редови
осим првог увучени су удесно за два словна места (висећи параграф).
Цитирана литература наводи се према стандарду за цитирање Матице српске (МСЦ):

Монографска публикација
Презиме, име аутора и име и презиме другог аутора. Наслов књиге. Податак о имену преводиоца, приређивача, или некој другој врсти ауторства. Податак о издању или броју томова. Место издавања: издавач, година издавања.
Пример:
Милетић, Светозар. О српском питању. Избор и предговор Чедомир Попов. Нови Сад: Градска библиотека, 2001.
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Aко није дат податак о издању подразумева се да је реч о првом издању. У случају 2, 3, 4. … n-тог издања
редни број издања може се навести као у првом параграфу упутства за монографске публикације („Податак о издању или броју томова.“) ...
Пример:
Белић, Александар. О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка испитивања. Књ. 1. - 2. изд. Београд:
Нолит, 1958.

... или (економичније) као експонент броја који означава годину издања.
Пример:
Белић, Александар. О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка испитивања. Књ. 1. Београд: Нолит,
19582.

У том случају напред наведени примери би изгледали овако:
Ивић, Павле. Српски народ и његов језик. Београд: Српска књижевна задруга, 19862.
Ивић, Павле; Иван Клајн, Митар Пешикан и Бранислав Брборић. Српски језички приручник. Београд: Београдска
књига, 20074.
Poss, Christopher; Bryan Lowes & Leslie Chadwick. Dictionary of Economics. Glasgow: Harper Collins, 20003.

Монографска публикација с корпоративним аутором
Комисија, асоцијација, организација, уз коју на насловној страни није наведено име индивидуалног аутора, преузима улогу корпоративног аутора:
Београдска филхармонија. Сезона 2005─2006: Циклус Ханс Сваровски. Београд: Београдска филхармонија, 2005.
Република Србија: Републички завод за статистику. Два века развоја Србије: Статистички преглед. Београд:
РЗС, 2008.

Анонимна дела
Дела за која се не може установити аутор препознају се по своме наслову:
Српске народне загонетке. Уредио и издао Стојан Новаковић. Београд: Задужбина Чупићева, 1877.

Зборник радова с конференције
Пантић, Мирослав (ур.). Ресава (Горња и Доња) у историји, науци, књижевности и уметности. Научни скуп, Деспотовац, 20─21. август 2003. Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“,
2004.

Монографске публикације с више издавача
Палибрк-Сукић, Несиба. Руске избеглице у Панчеву, 1919─1941. Предговор Алексеја Арсењева.
Панчево: Градска библиотека и Историјски архив, 2005.
Ђорђевић, Љубица. Библиографија дела Десанке Максимовић, 1920─1971. Београд: Филолошки факултет, Народна библиотека Србије и Задужбина Десанке Максимовић, 2001.

Монографске публикације с више издавача и више места издања
Пример:
Јеринг, Рудолф фон. Циљ у праву. Београд: Службени лист СРЈ, Подгорица: ЦИД и Сремски Карловци & Нови
Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1998.

Монографске публикације с једним издавачем
лоцираним у више места издања
а) у два места издања – наводе се оба места.
Пример:
Black, John. A Dictionary of Economics. Oxford & New York: Oxford University Press, 20022.
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б) у више од два места издања – наводе се само једно место (седиште издавача) и додаје итд. (односно
еtc, ако је публикација објављена на језику који користи латинично писмо).
Пример:
Bannock, Graham et al. Dictionary of Economics. London etc.: Penguin Books, 20037.

Фототипско издање
Презиме, име аутора. Наслов књиге. Место првог издања, година првог издања. Место поновљеног, фототипског издања: издавач, година репринт издања.
Пример:
Соларић, Павле. Поминак књижески. Венеција, 1810. Инђија: Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“, 2003.

Секундарно ауторство
Зборници научних радова описују се према имену уредника или приређивача.
Презиме, име уредника (или приређивача). Наслов дела. Место издавања: издавач, година издавања.
Пример:
Радовановић, Милорад (ур.). Српски језик на крају века. Београд: Институт за српски језик САНУ и Службени
гласник, 1996.
Његован, Драго (прир.). Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини. V Група масовних злочина у Срему.
Акција Виктора Томића и покретни преки суд у Срему 1942. Нови Сад: Прометеј и Мало историјско друштво,
2009.

Рукопис
Презиме, име. Наслов рукописа (ако постоји или ако је у науци добио општеприхваћено име). Место настанка: Институција у којој се налази, сигнатура, година настанка.
Пример:
Николић, Јован, Песмарица. Темишвар: Архив САНУ у Београду, сигн. 8552/264/5, 1780–1783.

Рукописи се цитирају према фолијацији (на пример, 2а–3б), а не према пагинацији, изузев у случајевима
кад је рукопис пагиниран.

Прилог у серијској/периодичној публикацији
Презиме, име аутора. Наслов текста у публикацији. Наслов часописа број свеске или тома (година, или
потпун датум): стране на којима се текст налази.
Пример:
Рибникар, Јара. Нова стара прича. Летопис Матице српске књ. 473, св. 3 (март 2004): 265–269.

Чланак или поглавље у књизи
Спиридоновић, Срђан. Како је метар настао и како је доспео у Србију, у: Тодор И. Подгорац (ур.)
Наука и техника у Србији друге половине века 1854–1904. Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу,
1998: 868–884.

Прилог у новинама
Презиме, име аутора. Наслов текста. Наслов новина датум: број страна.
Пример:
Кљакић, Слободан. Черчилов рат звезда против Хитлера. Политика 21. 12. 2004: 5.
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Архивски извори (необјављени)
По правилу податке о архивским изворима би требало наводити следећим редоследом:
1. Име архива (пуно и/или скраћено); пример: Архив Србије (АС)
2. Назив фонда или збирке (пуно и/или скраћено); пример: Министарство финансија (МФ)
3. Година
4. Одељци и серије у оквиру фондова и збирки
5. Подаци о количини грађе.
Количина је изражена бројем књига, кутија, фасцикала, свежњева, регистратора и слично. За техничке
инвентарске јединице, које су најчешће употребљаване као јединице мере, користе се скраћенице:
д.
књ.
ком.
кут.
о.
пак.
п.
рег.
св.
свес.
ф.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

досије
књига
комад
кутија
омот
пакет
повез
регистратор
свежањ
свеска
фасцикла

Ако се име архивске установе, назив фонда/збирке и одељка/серије у оквиру фонда/збирке наводи само
скраћено, потребно је одмах после наслова АРХИВСКА ГРАЂА навести списак свих скраћеница које се
под тим насловом користе. То се односи и на податке о архивској грађи у страним архивима, односно на
архивске податке који се наводе на страним језицима.

Објављена архивска грађа
Као монографске и/или друге сличне публикације.

Цитирање правних прописа и судских решења
Пуни назив прописа (скраћени назив прописа – акроним). Гласило у коме је пропис објављен број (бр.)
гласила и година објављивања (обично скраћено – задње две цифре).
Примери:
Закон о облигационим односима (ЗОО). Службени лист СФРЈ бр. 29/78.
Закон о извршном поступку (ЗИП). Службени гласник РС бр 124/04.

Ако је пропис мењан и допуњаван, наводе се сукцесивно бројеви године објављивања измена и допуна.
Пример:
Закон о основама система васпитања и образовања (ЗОСВО). Службени гласник РС бр 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04.

Члан, став и тачка прописа (у библиографској парентези, а и другде) означава се скраћеницама чл., ст., и
тач., а иза последњег броја се не ставља тачка:
Чл. 5, ст. 2, тач. 3 или чл. 5, 6, 9 и 10 или чл. 4-12 ...
Навођење судских одлука треба да садржи што потпуније податке (име суда, врста и број одлуке, датум
када је донесена, ...), ако су оне архивиране, онда их наводити као (необјављене) архивске изворе, а ко су
објављене, онда их наводити као монографске и/или друге публикације.

Монографска публикација доступна on-line
Презиме, име аутора. Наслов књиге. <адреса с Интернета>. Датум преузимања.
Пример:
Veltman, K. H. Augmented Books, knowledge and culture.
<http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d/6d.> 2. 2. 2002.
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Прилог у серијској/периодичној публикацији доступан on-line
Презиме, име аутора. Наслов текста. Наслов периодичне публикације. Датум периодичне публикације.
Име базе података. Датум преузимања.
Пример:
Tоit, A. Teaching Infopreneurship: students’ perspective. ASLIB Proceedings. February 2000. Proquest. 21. 2. 2000.

Прилог у енциклопедији доступан on-line:
Назив oдреднице. Наслов енциклопедије. <адреса с Интернета>. Датум преузимања.
Пример:
Wilde, Oscar. Encyclopedia Americana. < http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-92614715.html > 15. 12. 2008.

Дигитални идентификатор објекта / Идентификатор дигиталног објекта
(DOI = Digital Object Identifier)
Монографске публикације и прилози у серијској/периодичној публикацији доступни on-line (уопште:
е-текст, слика, аудио/видео запис, софтвер, итд.) могу током времена да промене адресу на Интернету
(или се промени име веб странице), тако да се јавила потреба да им се додели трајан идентификатор помоћу кога је тражени објект могуће пронаћи. У те сврхе најчешће се користи DOI систем (в. en.wikipedia.
org/wiki/Digital_object_identifier).
Презиме, име аутора. Наслов текста. Наслов периодичне публикације. Датум периодичне публикације.
DOI
Пример:
Nikolic, Ivana. Publishing in Serbia. Slavic & East European Information Resources, Volume 1, Issue 2 & 3 February
2001: 85-126. DOI: 10.1300/J167v01n02_03
< www.informaworld.com/smpp/.../content~db=all~content=a904437540 > 30. 1. 2010.

У том случају не треба наводити < Име базе података > и Датум преузимања (у горњем примеру – 3. ред).

Прилог у енциклопедији и његов DOI
Презиме, име аутора. Назив oдреднице. Наслов енциклопедије. Податак о издању или броју томова. DOI:
Пример:
Paskin, Norman. Digital Object Identifier (DOI®) System. Encyclopedia of Library and Information Sciences. Third
Edition. DOI: 10.1081/E/ELIS3-120044418

Табеларни и графички прикази
Tреба да буду дати на једнообразан начин, у складу с одабраним дисциплинарним стандардом опремања
чланaка. Пожељно је да наслови свих приказа, а по могућству и њихов текстуални садржај буду дати
двојезично, на језику рада и на енглеском језику.
На посебном листу навести име и презиме аутора, назив установе у којој је запослен, поштанску и електронску адресу, број телефона и кратку биобиблиографију.
Рукописи се не враћају.
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