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из година воде се јавне стручне расправе, засноване на истра-
живању и обради, промишљању и искуствима у реализацији 

пројеката система заштите културног наслеђа, са циљем дефинисања 
одрживог модела ревитализације и унапређења културне баштине. 
Ипак, досадашњи модели нису дали задовољавајуће резултате и морали 
смо да кренемо у новом правцу са новим погледом и новим идејама.

Почетком 2006. године у Покрајинском заводу за заштиту споменика 
културе – Петроварадин, креиран је Развојни пројекат интегративне 
заштите Општине Бач Векови Бача са циљем да се са „тачкастог“ модела 
заштите и презентације појединачних споменика путем обједињавања 
и интерпретације покретне, непокретне и нематеријалне културне 
баштине заједно са природним наслеђем стекну предуслови за укључи-
вање и развој локалне и шире заједнице.

Будући да наслеђе без активне улоге локалне заједнице и појединаца 
није могуће (са)чувати и одржати, аутор пројекта др Славица Вујовић 
са сарадницима, тежила је да путем интерпретације културног и при-
родног наслеђа, током десетогодишњег рада на овом пројекту, (на)тера 
конзументе да разумеју наслеђе да би га уважавали а затим и штитили. 
Основни проблем који је требало решити у реализацији овог пројекта 
био је како наслеђе као убиника и терета локалне заједнице, претво-
рити у обиника и развојни потенцијал.

Искрено се надамо да ће публикација Како очуваи и корисии 
кулурно наслеђе – оринос Векова Бача која представља резултате деце-
нијског рада мултидисциплинарног истраживања и рада тима стручњака, 
њихових дилема и промишљања у успостављању новог модела, очу-
вања, презентације и управљања наслеђем, бити само још један камичак 
у мозаику на путу који води ка упису „Древног Бача са околином“ на 
Лису свеске кулурне и рироне башине.

СЕЋАЊЕ НА БУДУЋНОСТ

Н
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Већ се летимичним погледом на ову публикацију потврђује утисак да 
су напори службе заштите били велики, а да њени различити струч-
но-научни резултати заслужују искрено поштовање. За протеклих десет 
година, обављени су многи послови који су битно утицали на откри-
вање и заштиту низа непокретних и покретних културних добара, 
просторно-културно-историјских целина, археолошких налазишта и 
знаменитих места – споменичког наслеђа „од великог“ и/или „изузет-
ног значаја“. Испуњена су многа друштвена очекивања и многе наде, и 
прихваћена обавеза да се одговорно мисли на будућност. При томе, под-
разумева се и прилагођавање целокупне организације службе заштитe 
савременим друштвеним кретањима, новим технологијама, а из тога 
треба да произађе и нови промењени однос шире заједнице према спо-
меницима културе. То ће у будућности, сигурни смо, усмерити спознају 
њихове духовне целовитости, откривање свих слојева и садржаја виших 
духовних порука. Тако ће се изменити и однос према националном спо-
меничком наслеђу а њихово коначно укључивање у свест шире јавности 
постаће стварност. Служба заштите поштује прошлост али ствара за 
будућност. Сви људи су потенцијални корисници културних добара, а 
брига о њима је општедруштвени задатак. 

Јер, ниједан, па ни најбољи закон о заштити културних добара, не може 
да замени ону врхунску заштиту, коју ствара сазнање да нас то споме-
ничко наслеђе, као истинске баштинике овога тла, орођава са непролаз-
ним тековинама европског духа.

Главни и одговорни уредник
Зоран Ваа
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РЕЧ ЗАХВАЛНОСТИ

ахваљујем искрено свима који су на различите начине подржали 
и помогли да се ова књига нађе пред читаоцима. Пре свих, рецен-

зентима: проф. др Владимиру Маку, који је био и ментор моје докторске 
дисертације „Унапређење савремене доктрине очувања градитељског 
наслеђа – искуство пројекта Векови Бача“, проф. др Мирјани Ротер Бла-
гојевић и проф. др Драгану Булатовићу, који су дали посебан допринос 
током систематизације и обраде разнородног материјала и структури-
сања текста.   

Велику захвалност дугујем колективу Покрајинског завода за заштиту 
споменика културе, Петроварадин и његовом директору, господину 
Зорану Вапи, који је подржавао мој истраживачки рад и активно уче-
ствовао у опсежним пословима током припреме за штампу. 

У обликовању идеје и коначној концепцији књиге помогли су ми  
стручни савети др Даниеле Королија Црквењаков, др Невене Дебљовић 
Ристић, проф. др Јање Раногајец и др Милице Божић Маројевић, на чему 
им од срца захваљујем. Такође, искрену захвалност дугујем свима који су 
ми помагали у приступу и обради тематских целина: Јасни Гулан, Дејану 
Радовановићу, Синиши Зековићу, Марију Вукнићу, Небојши Станојеву, 
Ивани Пашић, Милораду Попову и Снежани Вучетић. 

За бројне и разноврсне прилоге који сбогаћују садржај књиге  
посебно су заслужни: Недељко Марковић, Растко Влајковић, Алексан-
дра Пекез из Покрајинског завода, као и Марк Попов, Николa Кусту-
дић и Александар Станојловић. Захваљујем др Биљани Пањковић и  
мр Драгани Дунчић на уступљеним прилозима. Захваљујем Весни 
Башић на њеном несебичном труду и стручним саветима током рада 
на тексту. За лепоту књиге заслужан је Лазар Сатмари, који је са пуно 
стрпљења излазио у сусрет свим мојим захтевима у погледу ликовног  
и графичког обликовања књиге.

З
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Посебну захвалност дугујем мојој породици, која је имала разумевање 
за моју велику посвећеност конзервацији. Хвала мом супругу, прија-
тељу и колеги Данку за заједничка промишљања током рада на књизи и 
на лепим фотографијама, као и нашој деци Вучети,  Миљани и Алекси, 
који су допринели њеном квалитету дарујући фотографије и прилоге, 
читајући текст и омогућујући да се схвате очекивања и приступ ових 
тема међу младима.

Молим да ми не замере непоменути.  Потпуно сам свесна и захвална на 
пруженом труду, подршци, помоћи у остварењу циљева и мисије Векова 
Бача, на чијим темељима је настала ова књига. Заједничким прега-
лаштвом и резултатима посведочена је важност тимског рада и сарадње 
на заштити, очувању и коришћењу културног наслеђа, као целине.

Др Славица Вујовић
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вест о сопственој прошлости  непромењив је услов за идентифи-
кацију наслеђа и његово трајно очување. У непрекидном про-
цесу откривања културних значења, која се могу мењати током 

дугог трајања споменика прошлости, развија се осећање потребе и бриге 
за чувањем вредности наслеђа утканих у колективном памћењу сваке 
друштвене заједнице. Материјалне, опипљиве вредности тек уз нео-
пипљиве дају пуно значење културном наслеђу. Наслеђу кoje je чврсто 
повезанo са колективним идентитетом, које је уграђено у темеље наци-
оналних држава обезбеђено је сигурније очување, будући да је свест о 
његовим вредностима укорењена у бити одређeнe друштвене заједнице, 
што најчешће није случај са већим бројем традиционалних, a нарочито 
новопрепознатих облика културног наслеђа. Поред „уобичајених“ тежњи 
у одржању друштвених вредности наслеђа, данас као критеријум преов-
лађујe глобализам и употреба савремених технологија, које убрзано мењају 
начин комуникације. Шта учинити да наслеђе постане ближe савремени-
цима, како им приближити садржаје из прошлости, као нешто што може 
допринети квалитету њиховог живота, у најширем смислу? 

Истина је да ни у ранијем, мање динамичном свету, у коме се наслеђе 
користило као средство друштвене хомогенизације, није било лако 
очувати и користити наслеђе на начин да му се не угрозе поједине 
вредности. Савремени човек тежи развоју и новим достигнућима, као 
и остављању сведочанствa свог постојања, као што је културно наслеђе 
сведочанство о постојању његових претходника. Стога је потребан 
велики труд да се прошлост повеже са сталним развојем и да се бављење 
очувањем наслеђа и његовим коришћењем спознаје као квалитет и траг 
данашњице. Посебан напор je потребно уложити за оживљавање наслеђа 
које је развојем друштва изгубило намену, односно потребу да постоји, 
а сведочи о уређењу заједнице, начину живота, привређивању и духов-
ним потребама. Губитком тих „сведока“, могло би се доћи у опасност да 

С

УВОД
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нестану белези памћења о томе како су текле промене и развој друштва и 
са колико труда су претходне генерације стварале предуслове опстанка, 
односно бољитка данашњици. 

На територији места Бача и у његовом окружењу налази се вредно и 
ретко културно наслеђе, које сведочи о животу у трајању од најмање осам 
миленијума.1 Прошлост је овде посведочена у културним слојевима који 
сежу до праисторије на дубини и до четири метра у односу на садашње 
површинско тло, као и изнад њега где се налази архитектонско наслеђе, 
грађено од 12. века до данас. Ради се о посебној територији, чију је при-
влачност за човека и његово насељавање одредио специфичан геостра-
тешки положај, повезан са моћном воденом комуникацијом – реком 
Дунавом. Бач је сведок „велике“ историје, посебно о временима када се 
граница моћних царевина и краљевстава налазила на Дунаву. Сведок је и 
сукоба и страдања. Међутим, данас је то успавана средина, у којој се само 
кроз културно наслеђе могу наслутити славна времена, а равница „кротка 
и неугледна рађа, ћути и прави се невешта, увек спремна да буде поприште 
људског рада или људског разарања“, како је писао Иво Андрић. 

Сачувано наслеђе савремено друштво је валоризовало, додељујући му 
статус заштићених културних добара, да би потом утврдило највиши 
степен – изузетни значај Тврђави Бач, манастиру Бођани и Фрањевач-
ком самостану у Бачу, а велики значај капели Св. Антуна Пустињака, 
остацима турског купатила – хамама и цркви Св. Павла са самостаном 
Часних сестара у Бачу. Почетком 21. века овако проглашена и категори-
сана културна добра била су у веома лошем стању и није их било могуће 
довести у везу са њиховим правним статусом. Унутрашњост Донжон 
куле Тврђаве Бач била је запаљена. На свим грађевинама могао се видети 
штетни утицај влаге и лошег одржавања, као одраз ниског животног 
стандарда турбулентних 90-тих година прошлог века. 
Од 2003. године Покрајински завод за заштиту споменика културе, 
Петроварадин води битку за побољшање стања културног наслеђа и 
његово снажније повезивање са заједницом. Пре једне деценије, 2006. 
започет је Развојни пројекат интегративне заштите наслеђа Општине 
Бач Векови Бача, који је у своје стратешке циљеве уврстио, као при-
марни, развој заједнице базиран на вредностима културног наслеђа и 
природних ресурса. Пређени пут је био пун препрека, имајући у виду 
транзиционе процесе српског друштва и његове приоритете након 
периода међународне изолације. С друге стране, модерна конзервација 
је на размеђи миленијума преиспитивала ставове око заштите архео-

1 Бач је седиште истоимене Општине, која 
се налази на северозападном делу Репу-
блике Србије, у Аутономној Покрајини 
Војводини, тачније у југозападном делу 
Бачке на 450 23’ 31’’ северне географске 
ширине и 190 52’ 57’’ источне географске 
дужине.
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лошког наслеђа, омогућила свеобухватни приступ увођењем концепта 
кулурно реела, као и немаеријално кулурно наслеђа, што је дефи-
нисано међународним актима – конвенцијама, али и повељама, смерни-
цама, као платформама за примену и заједничко деловање. Постојала 
је решеност Векова Бача да примене принципе интегративне заштите 
и модерне конзервације, али је за такав рад било потребно проширити 
тимове, стицати нова знања, обезбедити међународну сарадњу и више 
извора финансирања, и посветити се раду са локалном заједницом, као 
кључном за дугорочно очување и коришћење наслеђа. 

Овa публикацијa настоји да широј и стручној јавности укаже на процес 
креативног рада, пређени пут, резултате и стечена искуства током рада, 
односно начине борбе за очување наслеђа која је окупила појединце у 
велики тим добре енергије, спреман на промишљање и заједничко, све-
обухватно деловање. 

Посматрано као вредносна целина коју творе различити природни и 
друштвени чиниоци (холистички2), наслеђе Бача са окружењем прича 
једну од безброј локалних прича широм људске заједнице, чијим се раз-
умевањем и обједињавањем покушава продрети до саме бити човекове 
егзистенције. Сходно томе, и истраживање, конзервација и коришћење 
наслеђа такође чине одређену целину, саткану од привилегије сусрета са 
вредностима, одговорности над његовим претрајавањем, бриге о избе-
гавању лоших сценарија и губитка битке за очување сведочанствених 
својстава остатака прошлости. Све су гласнији захтеви да се у процесе 
заштите поред стручне и научне јавности укључи и шира јавност, како 
би рад на наслеђу постао део и њиховог животног искуства. 

У овој бачкој причи Покрајински завод препознао је своју прилику да 
на нов начин приступи очувању и коришћењу културног наслеђа, пону-
дивши све што је било потребно да се направи искорак у односу на 
пређашњу праксу. 

Постигнути резултати и доприноси током (прве) деценије Векова Бача, 
придружују се осталима које је Покрајински завод постигао током 65 
година свог постојања и успешног рада, како на простору Бача са окру-
жењем, тако и широм АП Војводине, али и у Црној Гори, Хрватској, 
Грчкој, Румунији и Мађарској трудећи се да омогући очување бројних 
вредности и продужи трајање културног наслеђа, те да својим радом 
испуни будућа очекивања.

2 Класична претпоставка холистичког 
приступа јесте да је целина нешто више, а 
не прост збир делова – целина даје друга-
чији смисао њеним деловима.





ВРЕДНОСТИ
ПРОБЛЕМИ

МОДЕЛ РЕШЕЊА 

[...] уздижемо је (праксу) на исти ранг са теоријом, пошто је јасно да теорија 
не би имала смисла када не би била нужно потврђена у реализацији.

Ћезаре Брани
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О КУЛТУРНОМ И ПРИРОДНОМ НАСЛЕЂУ 
БАЧА СА ОКРУЖЕЊЕМ

ко се пође од тврдње да су форме материјалних остатака и садр-
жаји повезани са памћењем на догађаје из прошлости, доказ да 

се историја уопште и збила, онда је простор Бача са окружењем сведок 
историје у непрекидном трајању од најмање осам миленијума. Ако је 
истинито да без памћења које наслеђе чува, не би било могуће разумети 
проток времена,3 онда Бач пружа јединствену прилику да се историја 
доживи непосредно (и снажно) кроз сусрет са вредним археолошким 
материјалом, историјским грађевинама, насељима, уметничким делима, 
рукотворинама, старим и ретким књигама, који сведоче о готово свим 
историјским периодима од праисторије до данашњице. Оцену о једин-
ствености територије, могуће је дати када се има у виду степен изгубље-
ног културног наслеђа, несталог као последица ратног рушилачког 
беса, поплава, сеоба, престанка потребе за постојањем и сл. Оно што 
није сачувано као видљиво изнад „кротке“ равнице, могуће је и даље 
пронаћи у виду археолошких остатака, али и у топономастици, где су 
сачувани и посведочени готово сви историјски периоди у виду имена 
несталих насеља и тадашњих власника, цркава, утврђења, места разних 
догађаја, и оних за које званична наука не прихвата да су били житељи 
(протектори) ових простора. 

Међу богатом и разноврсном сачуваном градитељском баштином три 
културна добра била су и остала кључ разумевања историје и духа места 
овог (културног) простора: Тврђава Бач, православни манастир Бођани 
и Фрањевачки самостан у Бачу. Ради се о културним добрима од изу-
зетног значаја за Републику Србију, која су постали и симбол локалног 
идентитета. 

3 М. Popadić, Vreme prošlo u vremenu 
sadašnjem, Beograd, 2015.

А
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Тврђава Бач је аутентичан „водени град/тврђава“, осмишљен за одбрану 
у равним, мочварним теренима, јединствен у корпусу утврђења на левој 
обали Дунава.4 Налази се са западне странe насеља Бач, изграђен на 
уздигнутом терену унутар некадашњег оштрог и дубоког меандра реке 
Мостонге. Комплекс – просторну културно-историјску целину чине 
остаци утврђеног замка са барбаканом и простор на коме се налазило 
средњовековно подграђе, од кога је једино остала сачувана Кула капија.5  
Утврђени замак, грађен у периоду 14–16. века има облик неправилног 
петоугаоника, на чијим се угловима налазе истурене одбрамбене куле, 
међусобно повезане бедемом од опеке. Куле су различитих облика и 
димензија. Три угаоне куле имају кружну основу и отворене су према 
унутрашњем простору, док су северозападна и кула са улазном капијом 
четвороугаоне основе. Источни и североисточни део утврђеног замка 
био је посебно брањен. Овде се налази једина слободностојећа, Дон-
жон кула, као и резиденцијална стамбена и палата витезова, бунар и 
цистерна, који су данас сачувани само у виду архитектонско-археолош-
ких остатака. Унутар дворишта, налазили су се наслоњени на бедеме 
објекти различитих намена: за смештај војне посаде, послуге, животиња, 
складиштење и припрему хране и сл. Одбрамбени систем карактеришу 

4 Решење број 1175, Београд од 30. 7. 
1948; Централни регистар: ПКИЦ 52 од 
30. 12. 1997; изузетан значај: Сл. ласник 
РС, бр. 16, од 3. 12. 1990. 
5 Видети: С. Вујовић, Тврђаве и осаци 
уврђених раова. Публикација 9 – Бач, 
Београд, 2008.

Сл . 1 Панорама Бача, са Тврђавом Бач 
на левој страни (цртеж А. Станојловић)
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Сл . 2 Поглед на Тврђаву Бач са запада, део урбаног предела

Сл . 3 Поглед на Тврђаву Бач са торња цркве Светог апостола Павла
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инсталације фортификационих препрека, какве су грађене у предрене-
сансној Италији и Средњој Европи, где се артиљерија увелико почела 
уводити у ватрени систем градских комуна (барбакан са кулом капијом, 
палисаде, угаоне куле и сл.). Ипак, и поред утицаја италијанске рене-
сансе, сачувани облици и кључни архитектонски елементи носе каракте-
ристике касне готике и дух средњовековног градитељства. 

Простор некадашњег подграђа средином 18. века подељен је на 36 пар-
цела, на којима су подигнуте куће са економским објектима и баштама 
у наставку. Већина ових кућа још увек има сачувану првобитну основу, 
али је бројним интервенцијама знатно умањена вредност овом тради-
ционалном градитељству. Ипак, амбијентална вредност целине са низо-
вима кућа уз Улицу бачке тврђаве која одише старим временима и поглед 
са последње етаже Донжон куле на кровове као пету фасаду, доприносе 
укупном утиску јединствености прожимања традицииналног и средњо-
вековног градитељства. 

Српски православни манастир Бођани удаљен је 15 km јужно од Бача, 
у правцу Дунава. Комплекс чини црква, окружена са три стране кона-
цима и пратећи економски објекти са северне стране.6 Црква има основу 
у облику уписаног крста, а над пресеком главног брода и трансепта 
уздиже се купола, пречника 5,5 метара. Припада типу рашке градитељске 

6 Решење број 2152, Београд, 4. 12. 
1948; Централни регистар: СК 1013 од 
22.12.1993; изузетан значај: Сл. ласник 
РС, бр. 16 од 3. 12. 1990.
7 Љ. Стошић, Манасир Бођани, Нови 
Сад, 2011.

Сл . 4 Поглед са последње етаже 
Донжон куле Сл . 5 Поглед на утврђени замак у Бачу из правца Улице бачке тврђаве
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школе, што је доводи у везу са архитектуром фрушкогорских манастира 
Врдник, Кувеждин и Јазак.7 Изградња првобитног манастира започета 
је 1478. године и везује се за исцељење Богдана, српског трговца из Дал-
мације, који се заветовао Богородици да ће у знак захвалности подићи 
светињу. Постојећа црква посвећена Ваведењу Богородице изграђена је 
1722. као четврта по реду, залагањем Михаила Темишварлије из Сеге-
дина. Манастирски конаци потичу с краја 18. века. Првобитно су били 
приземни и уоквиривали су храм са све четири стране, што је приказано 
на гравири Захарија Орфелина из 1758. Данашњи изглед обликован је 
након пожара, у периоду од 1786. до 1810. године. Конаци на северу и 
југу имају спрат, док је западни крак приземни, у коме се северно од глав-
ног улаза налази зимска капела. 

Унутрашњост цркве целокупно је прекривена зиним сликама (око 
600 m2), које је 1737. године извео сликар и графичар, Христофор  
(Џ)Жефаровић. Као јединствено сликарско дело свога времена, сли-
карство сједињују строге каноне позновизантијске уметности са баро-
ком, као модерним европским схватањима тога доба – представљајући 
тако преломну тачку у српској уметности, и једно од највреднијих ком-
плекса зидног сликарства прве половине 18. века у југоисточној Европи. 
Љиљана Стошић, историчарка уметности о томе износи став „Далеко 

Сл . 6 Манастир Бођани, поглед са запада

Сл . 7 Ситуациони план манастира 
Бођани, стање 2015. 

1. Црква Ваведења Богородице
2. Конаци
3. Зимска капела
4. Трпезарија
5, 6, 7. Економски објекти

1

2

3

4

7

6

5



Сл . 8 Унутрашњост цркве Ваведења Богородице (2007)
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надишавши своје време, Христофор Жефаровић је на бођанским зидо-
вима одлучно зацртао будуће смернице не само српских уметничких, 
него и културних путева, одважним покретима своје сликарске четкице 
их готово пре три века нераскидиво повезујући са Европом. Није узалуд 
речено да у Бођанима, мада све на свом месту – ништа више није било 
као некада, а на композицијама за које првославна уметност дотад није 
знала – као да је све било некако препознатљиво.“8 Иконосас је, такође 
изузетна уметничка целина, настала у више наврата − током 18. и почет-
ком 19. века, на којој се истичу дела кијевских сликара Јова Василије-
вича и Василија Романовича, као и српских мајстора Василија Остојића 
и монаха Симеона Балтића. Бођански иконостас представља један од 
првих продора барокног сликарства на подручју које је до краја 17. века 
припадало Отоманском царству. У овом случају барокни утицаји долазе 
посредно, преко украјинских уметника, који су прихватили западноев-
ропски манир и прилагодили га православном сликарском наслеђу. 
У северном делу наоса налази се Богородичин трон са чудотворном ико-
ном Боороице Бођанске са краја 17. века. Ова икона је сматарна заштит-
ницом манастира и Бачке епархије. Значај манастирске библиотеке и 
архиве и данас је врло велики због уникатности материјала, као и записа 
на њима из различитих периода.

Фрањевачки самостан у Бачу налази се у најстаријој централној зони 
Бача, органски уклопљен у пејзаж и средњовековну урбану матрицу, са 
високим и масивним звоником, који израста из равнице.9 Комплекс чине 
црква којој су са јужне стране прислоњена три пространа једноспратна 
самостанска крила која затварају клаустар са бунаром у средини. Црква 
je посвећена Узнесењу Пресвете Богородице (Бл. Дјевице Марије) има 
издужену основу, оријентисану у правцу исток–запад, са петостраном 
апсидом на истоку и краћим бочним бродом на северу. На јужној страни 
повезана је ходничком комуникацијом са конацима чинећи јединствену 
целину, наткривену заједничким кровом. Главни улаз у цркву налази се 
на западној страни, али постоје и два улаза у јужном зиду, један ближи 
главном улазу, а други уласку у олтар, светиште. 

Целина је у данашњем изгледу формирана током седам векова, током 
којих је било и рушења и већих обнова. Изградња је, према садашњим 
сазнањима започела крајем 12. века, и приписује се припадницима 
витешког реда каноници Св. гроба јерусалимског, који су изградили 
једнобродну цркву, сачувану у данашњој целини.10 Ова црква је имала 

8 Исо, 93.
9 Решење број 679 од 30. 5. 1951; Цен-
трални регистар: СК 1014 од 22. 12. 
1993; изузетан значај: Сл. ласник РС, бр. 
16 од 3. 12. 1990.
10 Као годину изградње цркве готово сви 
аутори, који су се бавили њеном прошло-
шћу наводе 1169, позивајући се на податак 
из самостанскoг летописа (Protocollum 
conventus Bacsiensis f.f. Min. Obs. Provinciae 
s. Joannis a Capistrano, 5), који је писан у 18. 
веку, што је учињено и у савременој мо-
нографији: J. Špehar, Franjevački samostan 
u Baču, Novi Sad, 2008; А. Секулић у фус 
ноти 170 наводи да се на 23. страници 
истог Протокола налази податак о пала-
тину Могу  (Mogh), као оснивачу, а будући 
да се међу бачким жупанима налазе два 
са овим презименом, који су ту дужност 
обављали у периоду 1199–1193, односно 
1198–1199. то се и сама изградња могла 
десити крајем 12. века (A. Sekulić, Drevni 
Bač, 1978, 35). О редовима и о забуни око 
коришћења имена темплара и каноника 
Гроба јерусалимског видети: L. Dobronić, 
„Srednjovjekovni redovi i crkva u Baču“, 
у: Od Gradovrha do Bača, Sarajevo, 1988, 
49–56.
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масивне зидове са контрафорима, грађене алтернацијом камена и опеке, 
високе забате и знатно нижу апсиду. Готичком обновом фрањеваца у 
другој половини 14. века изграђене су зграде самостана и торањ уз све-
тиште, а било је доградње цркве у правцу запада током 15. века. Након 
пада Бача под турску власт 1526, црква је све до ослобођења 1686. била 
претворена у џамију, о чему сведочи сачувана михрабска ниша у јужном 
зиду, формирана на месту првобитног јужног уласка у цркву. Барокна 
обнова обухватила је и цркву и самостан, чији су карактеристичан ква-
драт формирали фрањевци Провинције Босне Сребрне у периоду од 
1724. до 1770. године. У јужном крилу налази се пространа трпезарија, 
рефекторијум која сведочи о некада бројном братству. 

Сложена архитектонска композиција Фрањевачког самостана у Бачу, 
тако је саткана од романичке, готичке, ренесансне, исламске, барокне и 
класицистичке архитектуре. Богатству културне стратиграфије и естет-
ској вредности доприносе остаци средњовековног фреско-сликарства: 
сцене Распећа Христовог са Богородицом, осликани на јужном контра-
фору цркве (данас западни зид звоника); део сцене са сачувана два жен-
ска лика на јужном зиду цркве; као и попрсја краљева у лози са цвећем, 
осликане на потрбушју лука, који раздваја светиште и брод. Међу број-
ним штафелајним сликарским делима11 посебно се издваја италокритска 
икона Богородице Умиленија (Радосне Госпе Бачке), рад мајстора Диме 

из 1684. године и Тајна вечера рад Паулуса Сенсера из 1737. године. 
О животу овог култног места сведочи богата ризница, библиотека са 
старим и ретким књигама,12 литургијско рухо, рукотворине, сачувани 
предмети који су раније били у свакодневној употреби (за припрему и 
послуживање хране, израду тканина, ковачки алат). 

11 D. Škorić, Katoličko barokno slikarstvo u 
Vojvodini, Novi Sad, 2015.

Сл . 9 Основа самостана, са хронологијом изградње и пресеком (С. Вујовић, стање са музејско-едукативним садржајем)

1. Црква
2. Звоник
3. Конаци
4. Квадрат
5. Рефлекторијум
6. Сакристија

I фаза (12/13. век)

II фаза (14. век)

III фаза (15/18. век)

IV фаза (18. век)

1

6

2

4
3

5
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из 1684. године и Тајна вечера рад Паулуса Сенсера из 1737. године. 
О животу овог култног места сведочи богата ризница, библиотека са 
старим и ретким књигама,12 литургијско рухо, рукотворине, сачувани 
предмети који су раније били у свакодневној употреби (за припрему и 
послуживање хране, израду тканина, ковачки алат). 

11 D. Škorić, Katoličko barokno slikarstvo u 
Vojvodini, Novi Sad, 2015.

Сл . 10 Поглед из квадрата на звоник 

Сл . 11 Унутрашњост цркве, поглед из 
правца главног улаза

Сл . 12 Остаци зидног сликарства на 
јужном зиду цркве

12 А. Sekulić, Drevni Bač, Split, 1978, 64–74.
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Поред наведених, на територији Бача са окружењем, сачуване су и исто-
ријске грађевине, које су утврђене за културна добра од великог значаја.

Римокатоличка капела Св . Антуна Пустињака налази се у шуми 
Гувниште, делу ловишта „Карађорђево“.13 Није познато тачно време 
изградње, али се свакако ради о средњовековној грађевини, изграђеној 
уз стару важну комуникацију, која је повезивала Бачку Паланку/Дунав 
са Бачом. Капела је 1733. године била без свода и крова.14 Забележена 
1817. година на торњу сведочи о времену њене обнове. Капела је омања 
једнобродна грађевина складних пропорција, са полигоналним олтар-
ским простором на истоку, сакристијом смештеном уз северни зид и 
дрвено-лименим звоником на западу.15 Спољашњи зидови су ојачани 
са пет зиданих степенастих контрафора, од којих су два постављена 
дијагонално на источне углове грађевине. У деловима око прозорских 
отвора приметне су накнадне интервенције, којима је измењен њихов 
романички облик. Изнад главног улаза налазе се трифоре у два нивоа, од 
којих је она у забату обликована по угледу на готичке. У унутрашњости 
цркве подигнута је галерија од храстовине који је, заједно са оргуљама 
поклонио надбискуп Јожеф Кунст 1864. године.16 

Римокатоличка црква Св . апостола Павла у Бачу налази се у центру 
Бача, главном фасадом оријентисана ка некадашњем тргу, данас град-
ском парку.17 Изграђена је између 1773. и 1780. године према пројекту 

Сл . 13 Поглед на капелу Св. Антуна Пустињака са запада Сл . 14 Поглед на капелу Св. Антуна Пустињака са истока

13 Решење бр. 01-436/1-70 од 14. 7. 1970; 
Централни регистар: СК 1192 од 11. 11. 
1997; велики значај: Сл. лис АПВ, бр. 28 
од 30. 12. 1991.
14 А. Хегедиш, „Средњовековни споме-
ници Бачке и Срема у архивском фонду 
CASSA PAROCHORUM“, у: Грађа за 
роучавање соменика кулуре Војвоине 
(Нови Сад), VIII–IX (1978), 343–347.
15 Д.Ђукановић, Архиекура римокао-
личких цркава Војвоине о 1699. о 1939, 
Нови Сад, 2015, 234, 444–447.
16 G. Balogh, Bácsi R. K. Plébánia Százéves 
Emléke, Eszergom, 1867, 20–23.
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Освалда Гашпара, градитељског мајстора чешког порекла.18 Већа обнова 
изведена је 1838. године. Храм је складних пропорција, обликован у 
маниру зрелог барока. Једнобродне је основе са полукружном олтарском 
апсидом, а уз чију је северну страну подигнута сакристија. Унутрашњи 
простор подељен је на три травеја масивним полуступцима, које укра-
шавају прислоњени пиластри са јонским капителима.19 Осветљење енте-
ријера је омогућено са два реда прозора. Фасаде карактерише чистота 
спољне обраде, са наглашеним улазним прочељем, на коме је већ видљиво 
мешање барокних и надолазећих класицистичких облика: висока сокла 
у виду постамента, удвојени пиластри са јонским капителима и тро-
угласти тимпанон изнад плитког централног ризалита. Бочне фасаде 
имају плитку декорацију са лизенама и једноставне прозорске малтерне 
рамове. Звоник је грађен истовремено и интегрисан у западно прочеље 
цркве. Капа торња измењена је након пожара 1923. године. 
Римокатолички самостан Часних сестара наше Госпе (реда Notre Dame) 
у Бачу изграђен је уз северни зид цркве Св. апостола Павла 1876. године, 
док је његово пространо северно крило дограђено почетком 20. века.20 
Самостан је основао калочки и бачки надбискуп (потоњи кардинал) 

Сл . 15 Поглед на цркву Св. апостола Павла у Бачу из правца градског парка Сл . 16 Унутрашњост цркве Св. апо-
стола Павла, са оргуљама у другом плану

17 Решење бр. 01-436/1-70 од 14. 7. 1970; 
Централни регистар: СК 1193 од 11. 11. 
1997; велики значај: Сл. лис АПВ, бр. 28 
од 30. 12. 1991. 
18 Милановић-Јовић, Оливера, Из aр-
хиекуре, сликарсва и римењене уме-
носи Бачке – оорафски оис соме-
ника кулуре у Бачкој, Нови Сад, 1989, 
72–73. 
19 Д. Ђукановић, Исо, 213, 234, 316, 
332–324, 404.
20 Решење бр. 01-436/1-70 од 14. 7. 1970; 
Централни регистар: СК 1193 од 11. 11. 
1997; велики значај: Сл. лис АПВ, бр. 28 
од 30. 12. 1991. 
21 О. Милановић-Јовић, Исо.
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Лудовиг Хајнолд, чији се репрезентативни портрет,  аутора  Лошин-
гера из 1878. чува у самостану .21 Грађевина има наглашено издужену 
основу, састоји се од приземља и спрата и изведена је у духу класицизма. 
Западно прочеље је подељено кордонским венцем на два дела, а прозори 
на спрату обликовани су у маниру неороманике. На спрату се налази 

зимска капела са аутентичним намештајем и зидном декорацијом, као и 
библиотека вредна пажње.

Остаци турског купатила, хамама, налазе се у непосредној близини 
уласка у Тврђаву Бач. Представља вредно и ретко сведочанство о 157 
година османске доминације на простору Бачке.22 Хамам је изграђен 
након 1578. године, а свакако пре 1665, када га је приликом посете 
Бача забележио Евлија Челеби.23 Реч је о мањем једноструком купатилу. 
У предњем делу се налазе остаци просторије издуженог правоугаоног 
облика (каалук) која је служила за припрему и одмор након купања. Из 
ове просторије улазило се у просторије за купање (халваe), једну већу, 
приближно квадратне основе, некада наткривену куполом и мању пра-
воугаоне основе са нишама, која има остатке полуобличастог свода. У 
задњем делу налазила се просторија за грејање воде (хазна) и резервоар 
за хладну воду (еразије). На самом објекту сачувани су бројни подаци 

Сл . 17 Самостан Часних сестара у Бачу Сл . 18 Унутрашњост зимске капеле

22 Решење бр. 01-747/2-71 од 1. 11. 1971; 
Централни регистар: СК 1088 од 24. 2. 
1995; велики значај: Сл. лис АПВ, бр. 28 
од 30. 12. 1991. 
23 E. Čelebi, Putopis – odlomci o jugosloven-
skim zemljama, Sarajevo, 1996. 



Славица Вујовић / КАКО ОЧУВАТИ И КОРИСТИТИ КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ / ДОПРИНОС ВЕКОВА БАЧА   29

о функционисању купатила: цеви за развод топле и хладне воде, места 
чесми, вентилациони канали у зидовима, као и остаци система подног 
грејања: опеком зидани ступци (хиокауси) који су носили под од 
камених плоча и омогућавали струјање врућег ваздуха, место ложишта. 
Сачуване зидане структуре и елементи јасно сведоче о овом неизо-
ставном садржају насеља оријенталног типа, за чију би се презентацију 
морала урадити додатна истраживања. 

Српска православна црква Св . архистратига Михаила у Дероњама 
налази се у центру насеља. У цркви, изграђеној 1869. године, посебну 
вредност има иконостас, који је припадао старијој цркви.24 (Сл. 20) 
Иконостас је, према сачуваном запису дуборезан 1791. године у рокај-
ном стилу.25 Осликао га је Јован Исаиловић старији 1792. године, коме 
се приписује и икона Богородице са Христом, део Богородичиног 
трона из 1785. године. Исаиловићево сликарство спада у остварења 
настала под утицајем сликарства Теодора Крачуна, и представља период 
у српском сликарству усмерен ка класицистичким мајсторима, школо-
ваним на Бечкој академији, који су деловали крајем 18. и почетком 19. 
века. Осим икона на иконостасу у цркви постоје иконе и зидне слике, 
рад Рафаила Момчиловића с почетка 20. века и известан број богослуж-
бених, штампаних и рукописних књига.

24 Решење бр. 01-452/2-73 од 28. 11. 1973; 
Централни регистар: СК 1112 од 24. 2. 
1995; велики значај: Сл. лис АПВ, бр. 28 
од 30. 12. 1991. 
25 М. Попов, Црква Св. aрхисраиа 
Михаила у Дероњама и равославна црква у 
Бачу у XVIII веку, Нови Сад, 2011. 

Сл . 19 Остаци турског купатила, хамама у Бачу Сл . 20 Остаци керамичких цеви за развод топле 
и хладне воде у хамаму
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Поред наведених непокретних културних добара, заштићене су и сле-
деће покретности:
– олтарска слика Св. Јакоба из 1721, која се чува у РК цркви у Плавни. 26

– четири зографске иконе из Дероња, које припадају старој цркви у 
Бачу.27 

Сл . 21 Поглед са 
запада на цркву Св. 
архистратига Михаила 
у Дероњама

Сл . 22 Ентеријер цркве 
у Дероњама 

Сл . 23 Икона из старе цркве у Бачу, део 
Деизиса: Свети  апостоли Јован и Петар, 
предвођени архангелом Михаилом. 

Сл . 24 Икона из старе цркве у Бачу, део 
Деизиса: Свети апостоли Матеј, Андреј, 
Вартоломеј и Филип.

28 Решење бр. 01-579/1-70 од 13. 8. 1970; 
Централни регистар: АН 144 од 17. 2. 
2005. 
29 Статуету је пронашао Сергеј Караман-
ски, учитељ, археолог аматер. Оригинал се 
чува у Оџацима и није доступан јавности, 
док је копија изложена на сталној постав-
ци Музеја Војводине. Део археолошког 
материјала, пронађен на овом локалитету 
изложен је у сталној поставци Музејске је-
динице у Оџацима (Н. Видовић, Б. Трип-
ковић и Д. Антоновић, Нови живо са-
рина – камене алаке са Доње Брањевине, 
Оџаци, 2010).

26 Решење бр. 02-135/1-69 од 28. 2. 1969.  
(из записа се сазнаје година сликања – 
1721. и њена припадност фрањевцима 
из провинције Босна Сребрна /Bosna 
Argentina).
27 Решење од 23. 7. 1949. (иконе чине део 
збирке икона 18. века Галерије Матице 
српске у Новом Саду).
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Међу заштићеним културним добрима, налазе се, за сада само два архе-
олошка налазишта: 

Aрхеолошко налазиште – Доња Брањевина, налази се у атару села 
Дероње, лоцирано на сусрету алувијалне терасе и рита Дунава. Због 
својих вишеструких вредности, завређује посебну пажњу.28 Пронађени 
ранонеолитски материјал сведочи о древној ратарској култури, међу 
најстаријима на Балкану и у Европи. Највреднији налаз представља ста-
туета названа Црвенокоса боиња, направљена од печене земље, висине 
чак 38 cm, пронађена 1989. године.29 Наглашени бокови, глутеја и груди, 
урезана вулва, као и коса бојена у црвено – указује на функцију плод-
ности и материнства, што уз руке  положене на доњи стомак, у потпу-
ности одговара иконографији Богиње мајке.30 Овај налаз има вредност 
реткости и поред неспорне уметничке вредности сведочи о духовности 
тадашње заједнице и веровању у повезаност између плодности жене, 
земље и биљног света. Црвенокоса боиња, која се повезује са керечком 
културом, тек треба да добије на значају кроз додатна истраживања 
и презентацију, али без обзира на ниво увећања знања, неће престати 
да магично привлачи на тражење одговора повезаних са човековом 
егзистенцијом.

Археолошко налазиште – Циглана на потезу „Петковица“, налази се 
око 2 km источно од села Плавна, са северне стране главног одбрамбеног 
насипа.31 Ово латенско насеље веома је оштећено, због експлоатације 
глине за циглану, а очувани периферни део насеља на благо заобљеној 
греди, има културни слој дебљине од 1 до 2,5 метра.32 

Кулурно наслеђе о рехоном зашиом. За разумевање свакоднев-
ног живота, и онога што одређује карактер локалне културе, потребно је 
сачувати и друге сведоке уређења заједнице, начина живота, привређи-
вања и духовних потреба житеља. Током истраживања, рекогносцирања 
терена и рада на студијама за израду планске документације евидентиран 
је велики број разноврсних добара која поседују вредности и имају значај 
за локалну, па и ширу заједницу, груписаних интерно као: 

1.  Археолошко наслеђе чини преко 300 археолошких налазишта, позна-
тих из литературе и пронађених на терену, која сведоче о животу на 
овом простору кроз дуги праисторијски, те антички и касноантички 
период, да би се у средњем веку могло говорити о хоризонтима насеља 
7–9. века; 11–12. века и 12–16. века, које је и најзаступљенији и указује 
на велику густину насељености. У неким од ових насеља откривене су 

Сл . 25 Археолошко налазиште 
Доња Брањевина

Сл . 26 Црвенокоса богиња 
из Доње Брањевине 

30 Видети: L. Balj, „Crvenokosa boginja 
kao simbol”, у: Ра Музеја Војвоине (Нови 
Сад), 50 (2008), 9–24. 
31 Решење број 02 – 365/3 -75 од 26. 5. 
1975. Централни регистар: АН 145 од 17. 
2. 2005.
32 М. Јовановић, „Плавна – келтско ут-
врђење“, у: Ра Музеја Војвоине (Нови 
Сад), 31 (1988–1989), 59–74.
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локације цркава, које се спомињу у историјским изворима, што захтева 
предузимање првенствено недеструктивних истраживања. Посебну 
пажњу завређује и убицирање и истраживање остатака утврђења, како 
би се могла испричати прича о одбрамбеном систему на левој обали 
Дунава и о улози и значају територије Бача са окружењем;33

2.  Народно градитељство, сачувано у насељима и атарима, које сведочи о 
традицији грађења и начину живота Срба, Словака, Шокаца/Хрвата, 
Мађара, Немаца, Рома и других етничких заједница, које чине богат-
ство различитости овог подручја; вредношћу се издвајају окућница са 
радионицом у Плавни, те салаши у Дероњама и околини Плавне;

3.  Индустријско и техничко наслеђе, као сведочанство о привредном 
развоју овог краја, кроз објекте попут циглане у Плавни; радничке 
колоније у Лабудњачи, магацине кудеље, млинове; а хидротехничко 
наслеђе потврђује борбу човека са водом, кроз јединствен комплекс 
Црпне станице код Плавне из 1912. Шлајз у Вајској и мрежу канала и 
земљаних насипа;

4.  Сакрално наслеђе, које даје могућност интеррелигијског дијалога: 
евангелистичка а.в. црква у Селенчи, РК црква Св. Ане у Бачком 
Новом Селу са парохијским домом, која сведочи о значајној заједници 
Немаца, СП водица посвећена Вазнесењу Господњем у Дероњама, 
настала као вид народне побожности;34

5.  Профано градитељско наслеђе, које је такође важно за разумевање 
континуитета урбаног и руралног развоја, о чему сведоче Градска 
кућа у Бачу, Шпиц-Ристићев дворац у Бачком Новом Селу, Жупни 
дом у Дероњама, јавни објекти у центрима насеља, али и ергела у 
Карађорђеву;

6.  Просторне културно-историјске целине чије очување омогућује раз-
умевање континуитета насељавања и начин прилагођавања терену 
матрице насеља. Центар Бача у том смислу пружа податке о специ-
фичној и древној урбаној матрици, која се прилагођавала различитим 
променама у дугом временском периоду.

Нематеријално културно наслеђе
Када се археолошком и архитектонском наслеђу придружи и опрема и 
покретна добра, као делови јединствених целина, преостаје још само да 
се укаже и на сачувано богатство и разноврсност нематеријалног кул-
турног наслеђа у Бачу са окружењем. Ово живо културно наслеђе препо-
знаје се у следећим областима: 

33 А. Хегедиш. Исо, 344.
34 M. Ђекић, Воице у Војвоини, Нови 
Сад, 2001.
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Сл . 27 Кућа у Селенчи 

Сл . 30 Циглана код Плавне

Сл . 33 Евангелистичка црква  
у Селенчи

Сл . 36 Центар Бача са зградом 
Општине у другом плану 

Сл . 28 Кућа у Плавни

Сл . 31 Стара црпна станица  Плавна

Сл . 37 Жупни двор уз РК цркву 
у Дероњама у којем се налази 

етнозбирка

Сл . 29 Кош на саоницама у Плавни

Сл . 32 Унутрашњост црпне станице 

Сл . 35 Водица у атару Дероња

Сл . 38 Ергела „Карађорђево“  
у Карађорђеву

Сл . 34 РК црква Св. Ане 
у Бачком Новом Селу
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- усмена предања и изражавања, укључујући језик као средство немате-
ријалног наслеђа: у топонимима су садржани подаци о њиховом пореклу 
и значењу; Бач се на пример повезује са мађарском речи bácsi, словен-
ско-мађарском bátya и старословенском баћа (бая) којом се ословља-
вао из поштовања мушки сродник − или свештеник; реч је означавала 
титулу старешине или господара својствену номадским народима; 35 
називи „град“ за Тврђаву Бач и „Шиљак“ за кулу са капијом, „Црна црква“ 
за Фрањевачки самостан у Бачу, као и називи делова насеља, топонима, 
преносе сећања на прошла времена и догађаје. Сви народи и етничке 
заједнице негују своје матерње језике, кроз различите активности и про-
граме удружења грађана;

- извођачке уметности које се у Бачу са окружењем негују кроз рад 
културно-уметничких удружења на очувању плеса, певања док се кроз 
камерне хорове негује духовна музика; 

- друштвене праксе, обичаји, обреди и светковине – на овом изразито 
мултиетничком и мултирелигијском културном простору постоји сачу-
вана богата духовна и обичајна пракса у годишњем и животном циклусу 
његових житеља, као и традиционално одевање и домаћа текстилна 
радиност. Издвајају се: поштовање икона чудотворица, као део Бого-
родичиног култа и маријанске побожности, како међу православацима 
(Богородица Бођанска) 36 тако и међу католичким живљем (Радосна 

Сл . 39 Етносабор на Тврђави Бач Сл . 40  Концерт здружених хорови Звони и Младост са Кварте-
том Београдске филхармоније, у Фрањевачком самостану у Бачу 

35 Међу мушким сродницима мисли се на 
чику, старијег човека уопште или старијег 
брата, угледног и богатог оца, стрица, 
ујака, свекра, таста, девера (Еимолошки 
речник срско језика, Београд, свеска 2. 
БА–БД, 2003, 21).
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Госпа Бачка у Фрањевачком самостану у Бачу, слави се друге недеље 
јула),37 затим слављење Ускрса (излазак на калварију код католика) и 
Божића за које се припремају посебна јела, Богородичиних празника, 
Св. Антуна Падованског (заштитника деце) и породичне крсне славе, 
као и свадбени обичаји. Чувају се и обичаји везани за пољске радове 
(светковина Жетвеног дана) и захвалности за родну годину. 

- вештинама везаним за традиционалне занате: метларство (Словаци, 
Селенча), традиционално чешљање и златовез (Шокци, Бач), плетење 
и вез (Срби, Бач); ради се на оживљавању лончарског и ковачког заната, 
ткања (као уметничког заната и могућности брендирања специфичних 
шара и боја одређених етничких заједница, односно места).

Природно наслеђе
Поред културног, у Бачу са окружењем су сачувана вредна и ретка при-
родна добра: 

Заштићено подручје Специјални резерват природе „Карађорђево“ 
је веома значајно за басен Дунава.38 Представља очувани ритски ком-
плекс, састављен од две јединице „Букински рит“ и „Мостонга“ који се 

Сл . 41 Трон Богородице Бођанске Сл . 42 Празник Св. Антуна Падованског 
у комплексу Фрањевачког самостана

Сл . 43 Просторије Удружење 
жена „Колевка Бачке“ из Бача са 
етнопоставком 

36 М. Тимотијевић, „Чудотворна икона 
Богородице Бођанске“, у: Саошења 
(Београд), XLIV (2012), 147–161. О 
заветним дарови видети: L. Silling, 
„Metalni votivi u pravoslavnom manastiru 
u Bođanima“, у: Ра Музеја Војвоине 
(Нови Сад), 53 (2011), 187–192.
37 L. Krmpotić, „Milosni lik Radosne 
Gospe Bačke“, у: Od Gradovrha do Bača, 
Sarajevo, 1988, 79–84. Поред наведених 
чудотворном се сматра и слика Бого-
родице (крвоточиве), која се налази на 
јужном зиду у цркви ( Ж. Кохерц, „Чу-
дотворна слика Богородице у Фрање-
вачком самостану у Бачу“, у: Гласник 
ДКС (Београд), 31 (2007), 193–197).
38 СРП „Карађорђево“ обухвата 
4.184,24 ha и заштићено је као природ-
но добро од великог значаја, сврстава се 
у II категорију заштите.
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већим делом налазе у плавној зони Дунавa, на његовом средњем току 
кроз Србију. Ово природно добро карактерише екосистемска разноврс-
ност, изворна биљна заједница ритова и разноврсна фауна, са ретким и 
угроженим врстама: белорепан /Haliaeetus albicilla, црна рода / Ciconia 
nigra и црна луња Milvus migrans. Ради се о подручју од међународног 
значаја за птице (IBA – Important bird area).

Споменик природе Стабло шимшира у Плавни

Парк шума „Букински храстик“, који је стављен под заштиту ради 
очувања ритских шума аутохтоних врба, топола и врба са мозаиком 
шумских и барско-мочварних заједница које обилују ретким биљним и 
животињским врстама.

Локалитети „Врањак“ и „Гувниште“, који чине део резервата са 
ловством као основном наменом простора. У окружењу храстових и 
багремових шумских заједница заступљене су са својственом флором 
и фауном аутохтоне врсте дивљачи (јелен лопатар, муфлон и вирџиниј-
ски белорепи јелен). На простору се налазе и подручја предвиђена за 
заштиту која представљају станишта ретких птица заштићених, а уједно 
су и међународно значајне врсте.  

Сл . 44 Букински рит (лево)

Сл . 45 Букински храстик са ветрења-
чом у другом плану
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СТАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА  
И УОЧЕНИ ПРОБЛЕМИ

Ново организовано бављење наслеђем Бача 
са окружењем, започето је 2003. године, 
као одговор на иницијативу Општине Бач 
да се Тврђава Бач осветли и тиме преду-
преди њено даље уништавање. 39 У мерама 
техничке заштите за подземно полагање 
електричних каблова захтевано је стручно 
праћења радова. Већ на овом кораку и на 
основу првих сазнања, заузет је став да би 
требало да се наставе археолошка системат-
ска истраживања. Уследили су интервентни 
радови на крову Донжон куле, којима је 
пробуђен интерес локалне заједнице за 
бављење и другим угроженим споменицима 
културе, попут куле капије „Шиљка“. 

Рад на истраживању и конзервацији указао је на бројне проблеме. Финан-
сирање активности на Тврђави Бач сматрано је искључиво обавезом и 
одговорношћу државе, док је рад на наслеђу финансираном из локалног 
буџета, средствима физичких лица доживљаван као нешто друго, што 
се непотребно оптерећује законским процедурама. У датим околно-
стима постојала је опасност од прекида активности. На републичком и 
покрајинском нивоу постојао је ризик прекида у случају процене да је 
захват преобиман и без ефектних резултата на краћи период. На нивоу 
локалне заједнице ова опасност се односила на схватање конзерватора 
као оних који ускраћују права локаној самоуправи на самостално одлу-
чивање, што се већ десило средином 80-тих година прошлог века у Бачу. 
А посла је било напретек и није се смело дозволити понављање ранијих 
лоших искустава, која су се завршавала напуштањем пре завршетка пла-
нираних радова и ревитализације. Наравно, поред Тврђаве Бач, кон-
зерватори су били пре свега одговорни за брину о побољшању стања 
преостала два културна добра од изузетног значаја – манастира Бођани 
и Фрањевачког самостана у Бачу, где је такође започето са активностима, 
али мањег обима. Одговорност је постојала и за остала заштићена и 
категорисана културна добра, чија заштита више није могла да чека. 

Сл . 46 Разгледница Бача на којој је 
забележено стање културних добара 
2002. године

39 С. Вујовић, Н. Станојев, „Тврђава у 
Бачу“, у: Гласник ДКС (Београд),  
29 (2005), 67–71.
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У периоду 2003–2005. године низ околности допринео је настанку 
новог пројекта:

Израда Просторног плана Општине Бач, за чије потребе је Покрајин-
ски завод извршио додатна рекогносцирања терена. Резултати рада на 
обради тог материјала и на утврђивању смерница за третман простора 
указали су, недвосмислено да се ради о специфичној територији. 
Фрањевачки самостан у Бачу, укључен је на предлог Министарства кул-
туре Републике Србије у међународну техничку сарадњу у оквиру Реги-
оналног програма Савета Европе и Европске комисије под називом 
„План интегрисаних пројеката рехабилитације културног и природног 
наслеђа југоисточне Европе“ (IRPP/SAAH – Integrated Rehabilitation 
Project Plan/Survey on the Architectural and Archaeological Heritage). 
Овај програм третирао је изабрано наслеђе у културном, економском и 
социјалном контексту, настојећи да истакне његову вредност као значај-
ног, али и необновљивог друштвеног ресурса овог дела Европе. Мето-
дологија рада предвидела је реализацију у неколико корака, почев од 
израде Листе приоритетних интервенција (PIL), која је за Фрањевачки 
самостан урађена 2004. године; 
Покрајински завод, Друштво конзерватора Србије и Факултет технич-
ких наука из Новог Сада организовали су 2004. Научно-стручни скуп 
са међународним учешћем „Методе утврђивања и отклањања после-
дица дејства влаге на културна добра“.40 Припрема и реализација скупа 
показала је велико интересовање за зближавање науке и конзерваторске 
праксе како у Србији, тако и на ширем простору југоисточне Европе. 
И, указала на решеност да се настави са овим активностима у правцу 
набављања опреме и стицања знања.  

Крајем 2005. године, сводећи резултате активности на Тврђави Бач 
дошло се спонтано, из реалних потреба до идеје о промени начина дело-
вања.41 Увећани обим посла на Тврђави Бач и на другим споменицима 
културе, преклапање активности и учесника показали су да се проблеми 
усложњавају и да их је све теже решавати постојећим капацитетима. 
Спремајући се за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката у 
области заштите наслеђа у 2006. години, који је расписао Покрајински 
секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским зајед-
ницама АП Војводине (даље ПСК) конзерватори Покрајинског завода 
суочили су се са ситуацијом да је у припреми више пројеката са тери-
торије општине Бач који се баве истим културним добрима са различи-

Сл . 47 Корице Зборника са скупа 
„Методе утврђивања и отклањања после-
дица дејства влагена културна добра“ са 
мотивом бођанског фреско-сликарства.

40 С. Вујовић, „Метода утврђивања и 
уклањања последица дејства влаге на кул-
турна добра“, у: Гласник ДКС (Београд),  
29 (2005), 167–169.
41 Од самог почетка ови радови су фи-
нансирани из буџета Владе Србије, преко 
Министарства културе и информисања 
и Владе Покрајине преко Покрајинског 
секретаријата за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама, као 
и Oпштине Бач. 

42 Овај састанак је одржан у Покраји- 
нском заводу 15. 11. 2005. године и њему 
је присуствовао тадашњи помоћник по-
крајинског секретара за културу Душан 
Вујичић. Између више предлога усвојен је 
назив Векови Бача, који је предложио Ми-
рослав Закић, сликар конзерватор. 
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тих аспеката. Био је то јасан знак да треба кренути ка обједињавању да 
планирани пројекти не би конкурисали једни другима, него би постали 
активности једног ширег пројекта. Дат је радни назив пројекту – Векови 
Бача.42 На почетку су дефинисани кључни проблеми: 

1.  Највећу потврђену вредност Бача са окружењем чини сачувано кул-
турно наслеђе, али оно убрзано пропада и не доприноси квалитету 
живота и развоју локалне заједнице. 
Утврђени замак у Бачу, од кога су увек кретала истраживања и кон-
зервација на овом простору, и једина обновљена, Донжон кула 
– нису никада добили нову намену. Сакрално градитељство, мана-
стири и цркве користе се само у својој основној намени – као места 
за молитву. Њихова историјска, естетска и друге вредност налазе се 
у другом плану, без презентације у јавности. Чак је и музеј посвећен 
Христофору Жефаровићу у конаку манастира Бођани у међувремену 
затворен.43 Друге врсте наслеђа, попут археолошког, индустријског 
или народног градитељства не препознају се као посебна вредност, па 
самим тим ни не доприносе бољитку свакодневице. 

2.  Свест о вредностима и значају културног наслеђа није довољно раз-
вијена ни на локалном, али ни на ширем плану, на коме је оно готово 
непознато.
У Бачу не постоје установе културе које се примарно баве наслеђем. 
Свест у локалној заједници постоји и садржана је у њеном идентитету 
кроз наслеђе. Више културно-уметничких и других сродних удружења 
брижно негују нематеријално културно наслеђе, али је потребно да 
се њихов број и активности увећају и повежу. Не постоји ни тури-
стичка организација, као основ за туристичку валоризацију културног 
наслеђа и привлачење посетилаца. 

3.  Територија Бача са околином, на којој је поред културног сачувано и 
вредно природно наслеђе, не доживљава се као одређена специфич-
ност и вредност, осећај припадности Подунављу слабо је присутна. 
Просторни план Општине Бач је указао на специфичност територије 
и његове потенцијале за развој базиран на наслеђу, али то није пре-
познато на нивоу администрације. На основу постојећих података 
и резултата истраживања могуће је указати на то да садејство човека 
и природе на овој територији имају посебну вредност, са потенција-
лима универзалног значаја.

43 Стање просторија је било лоше, а до-
ступност јавности је зависила од прису-
ства монаштва. 



40   Славица Вујовић / КАКО ОЧУВАТИ И КОРИСТИТИ КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ / ДОПРИНОС ВЕКОВА БАЧА

ХОЛИСТИЧКИ ПРИСТУП  
У РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА

Уочене вредности, потенцијали и проблеми, заједно са наведеним окол-
ностима водиле су ка настанку новог приступа, како би се феномени на 
територији Бача са окружењем разумели у својој укупности. Блискост 
холизму проистекла је из става да је овакав приступ садржан и у кључ-
ним аспектима основне идеје пројекта, то јест историје подручја, затече-
ног, новооткривеног наслеђа, потврде и промене баштинске вредности 
и интегративне заштите. Разумети вредности и значај, улогу и место 
појединачних „сведока“ историје није било могуће без сагледавања и 
разумевања ширег простора и наслеђа. Тако је разумевање некадашње 
целине моћног воденог града у Бачу тражило додатна истраживања, 
са новим приступом и уз учешће више струка и научних дисциплина. 
Постојала је и свест да се одговори на отворена питања о животу и обли-
цима Тврђаве Бач налазе садржани у другом наслеђу, у локалитетима на 
ширем простору ушћа Мостонге у Дунав, у разумевању историјског тока 
и значаја Бача – који је именовао целу територију између река Дунава 
и Тисе именом Бачка. Холизам је управо био одговарајући оквир да 
делови не буду прости збир, него да они постану нешто више, или нешто 
друго – време прошло у времену садашњем. 

Целовитост историјских процеса на подручју Бача

За избор приступа у пројекту Векови Бача од велике важности су били 
ставови Божидара Кнежевића, филозофа и преводиоца, за којег се сма-
тра да је још почетком 20. века трасирао филозофију глобализације.44 
Његово разумевање да се историја одвија према одређеним принци-
пима, полазе од схватања света као целине. За њега је време „простор“ у 
коме се одиграва историја. Вредно је пажње и следеће „Један од основних 
закона, који су исти за све ствари људске, јесте закон реда. Једним истим 
редом иду ствари у целој спољној природи и у процесу индивидуалног 
и друштвеног живота људског, у процесу материје као и у процесу душе 
и духа“. О томе да само разумевањем целине може доћи до одговора на 
отворена питања из прошлости, Кнежевић каже:

 „Пошто су поједине ствари, поједине идеје, народи и времена само пар-
цијалне истине, само делови једне веће историје, то је права и потпуна 

44 Божидар Кнежевић (Уб, 1862. – Бе-
оград, 1905), аутор је књига: Принции 
исорије од којих је прва Ре у исорији 
штампана 1898, а друга Проорције у исо-
рији (1901), затим Процес исорије чове-
чансва и њен онос рема руим наукама 
1903, Исоријски каленар 1904. 
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истина само у целини, само у целој истини ума 
људског и само та потпуна и цела истина спаја и 
мири све заблуде међу собом, у себи и са собом, 
дајући свакој њено право место у простору и 
времену.“45

Кнежевићев став о целини човека, природе и 
простора читљив је у називу пројекта Векови 
Бача, који простор Бача са окружењем сагле-
дава кроз његово дуго трајање и допринос свих 
историјских доба, али и кроз заштитни знак 
пројекта. У циљу визуелизације холистичке 
идеје, креиран је заштитни знак, садржан од 
четири елемента са повиеним крацима око јез-
гра. Знак представља, у најширем контексту 
симбол вечног кретања.46 Елеменати знака симболишу утицај неживих, 
абиотичких фактора: климатских услова, геоморфологије и хидрологије 
на развој људске заједнице и значај земљорадње као промене у њеном 
поимању живота и света, а све то као целину космичког модела покре-
нутог духовношћу. 47 

Целовитост појма културног наслеђа

Свеобухватно разумевање концепта наслеђа најдоследније садржано у 
појму културног предела. Тек је у овој симбиози различитих облика и 
врста наслеђа, које је човек кроз време спознавао и дефинисао, могуће 
разумети процесе и дубље поруке прошлости за садашњост. Међутим, 
док овај свеобухватни појам не добије заслужено место у теорији и 
пракси, остаје да се креће унутар прилично тврдих граница које одређују 
културно, односно природно наслеђа, или материјално (непокретно и 
покретно) и нематеријално наслеђе, што је готово неодрживо. Ипак, 
овде се пажња изоштрава на културно наслеђе, на појам који такође обје-
дињује у (под)целину бројне међусобно повезане елементе наслеђа.
Појам „културно наслеђе“ везује се за другу половину 20. века. У ширу 
употребу појам је ушао преко Унеска, садржан у називу Конвенције о 
заштити културне и природне баштине (Конвенција о Светском наслеђу 
из 1972). Конвенција је означила да под културним наслеђем подразу-
мева: споменике, групе грађевина и локалитете и тиме недвосмислено 
појам везала за његов материјални облик. Кроз „Оперативне смернице“ 
за примену Конвенције из 1996. године уведен је културни предео, да 

Сл . 48 Знак Векова Бача, са 
елементима

45 Б. Кнежевић, Принции исорије, Бео-
град, 2007, 234.
46 Видети: J. C. A. Gheerbrant, Rječnik 
simbola, Zagreb, 1989.
47 Графичко решење Здравка Рајчетића, на 
основу идејног решења С. Вујовић.
48 Унеско је у то време донео две конвен-
ције: 2003, Конвенцију о нематеријалној 
баштини, 2005. Конвенцију о заштити и 
унапређењу разноликости културних из-
раза. 
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би у смернице из 2005. били уведени елементи нематеријалног (нео-
пипљивог) наслеђа и културне различитости.48 На европском нивоу 
ново виђење културног наслеђа, као холистички и динамичан концепт, 
донела је Оквирна конвенција о вредности наслеђа за друштво (Фаро 
конвенција) из 2005, у следећој дефиницији: 
„Културно наслеђе је скуп ресурса наслеђених из прошлости, које људи 
идентификују, независно од власништва над њима, као одраз и израз 
непрекидно еволуирајућих вредности, уверења, знања и традиција. Оно 
обухвата све видове животне средине настале интеракцијом човека и 
простора током времена.“ 49 

Овакво разумевање културног наслеђа ствара оквир за уврштавање 
кулурно реела у корпус наслеђа као облика садејства човека и при-
роде. Дакле, није ништа ново да је човек у мањој или већој хармонији и 
дијалогу са природом, али су сада раније круте поделе на врсте, замењене 
синергијама.50

У Србији постоји одређена блискост у разумевању наслеђеног као 
целине човека, природе и изграђеног простора. Очување споменика 
културе и природних реткости били су заједно регулисани законом из 
1959. године, што је чинило приступ југословенске заштите ретким за 
време његовог настанка. Појам „баштина“, који се у Србији користи да 
би се означио наслеђено, је такође свеобухватан и терминолошки је пове-
зан са његовим појмовним садржајем и етимологијом, која се везује са 
обичајно право у смислу наслеђене имовине, очевине, дедовине. У свом 
одређењу баштина, као институција културног и друштвеног памћења 
је блиска латинском термину „patrimonium“.51 У званичној употреби 
је појам „културно добро“, који према Закону о културним добрима из 
1994. означава утврђену предметност као „ствари и творевине мате-
ријалне и духовне културе од општег интереса које уживају посебну 
заштиту утврђену овим законом“ (чл. 2), а деле се на непокретна: споме-
нике културе, археолошка налазишта, просторне културно-историјске 
целине и знаменита места, и покретна: уметничко-историјска дела, 
архивска грађа, филмска грађа и стара и ретка књига. Закон штити про-
глашена културна доба, али и она евидентирана, с тим што је њихов ста-
тус временски ограничен. Постојећа законска решења мењају се новим, 
усклађеним са савременим концептима заштите, али је неопходно 

49 Члан 2 Оквирне конвенције Савета 
Европе о вредности културног наслеђа за 
друштво, у: Више о наслеђа, 225–235.
50 B. Dumbović Bilušić, Kulturni krajolik kao 
kulturno naslijeđe – metode prepoznavanja, 
vrjednovanja i zaštite kulturnih krajolika Hr-
vatske, Zagreb, 2015.
51 Сматра се да је овај традиционални назив 
замењен другима у послератном периоду 
највероватније због његове повезаности са 
старословенским коренима; користи се на 
студијама историје уметности и за његово 
коришћење се залаже Центар за херитоло-
гију. Видети: Д. Булатовић, „Баштинство 
или о незаборављању“ у: Крушевачки збор-
ник (Крушевац), 11 (2005), 7–20.
52 У Србији је било више неуспелих по-
кушаја доношења закона о културном 
наслеђу, којим би се заменио постојећи, 
Закон из 1994. Осим тога, будући закон 
треба да садржио све што је преузето ра-
тификацијом међународних конвенција 
из области заштите културног наслеђа, али 
и оних који чине њено правно окружење.
53 Речник срскохрваско књижевно и на-
роно језика, Београд: САНУ, књига III, 
1965, 38.
54 Ј. Јокилето, „Шта је модерна конзер-
вација? Нека размишљања о еволуцији 
модерних конзерваторских политика“, у: 
Моерна конзервација (Београд), 1 (2013), 
13–19.
55 A. Riegl, ”The Modern Cult of Monu-
ments: Its Essence and Its Development“, in: 
Historical and Philosophical Issues in the Con-
servation of Cultural Heritage, Los Angeles 
1996, 18–21, 69–83.
56 Values and Heritage Conservation: Research 
Report. Los Angeles: 2002; Assessing the Values 
of Cultural Heritage – Research Report, Los 
Angeles, California, 2002; Case Studies in the 
Management of Cultural Values, Los Angeles, 
California, 2005.
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направити законски оквир за спровођење целовитост наслеђа, како би 
се поред физичке материје очувала и његова значења.52 

Културна вредност као хармонизујући чинилац целине 

Вредност спада међу кључне аспекте наслеђа и тесно је повезан са 
филозофијом конзервације. Одговор на питање шта је вредност 
даје аксиологијa, гранa филозофије која се бави теоријама вредно-
сти. „Вредност означава својство онога што је вредно, позитивне 
особине, културну тековину која се високо цени, која има велики 
значај,“53 а у исто време настаје и као резултат поређења са другим 
стварима сличних особина.54 Концепт споменичке вредности и 
поделу на више врста вредности, успоставио је Алојз Ригл још 1903, у 
Моерни кул соменика, њеова би, њеов развој/осанак.55 Типо-
логији врста вредности наслеђа у последње две деценије тематски 
су посебно посвећени Икром и Гети институт, који јој је посветио 
неколико издања56, као и Инглиш Херитиџ (English Heritage),57 док се 
међу ауторима, поред Б. Филдена58 и Ј. Јокилета, истичу Рандал Меј-
сон59 (Randall Mason) и Марта де ла Торе (Marta de la Torre).60 На 
питање да ли постоји консензус о вредностима које се наслеђу припи-
сују, односно о типологији вредности – одговора нема!

Јука Јокилето, каже „Често се вредности посматрају у две категорије, 
једном повезаном са самом ствари, предметом који вреди по себи, 
односно има ’суштинску вредност’ и другој која је у вези са предметом 
као средством да се добије нешто друго, односно да има ’инструмен-
талну’ вредност.“61 Вредности се, према његовом, и мишљењу Бернарда 
Филдена могу идентификовати под два наслова: културне вредности 
(вредност идентитета / на основу препознавања; релативна уметничка 
или техничка вредност / на основу истраживања и вредност раритета 
/ на основу статистике); и савремене друштвено-економске вредности 
(економска, функционална, социјална и политичка вредност).62 Сличну 
поделу вредности даје и Мejсон расправљајући о аспекту процене вред-
ности у контексту конзерваторског планирања и управљања.63 Подела на 
две главне категорије – културну и економску представљају два алтерна-
тивна начина разумевања и означавања истог, широког спектра наслеђа, 
где долази до преклапања међу вредностима. Главна разлика између ових 
категорија лежи у врло различитим концептуалним оквирима и мето-

57 Вредности дефинисане 1997. године у 
раду ”Sustaining the historic environment“, 
су: културне, образовне/универзитетске,  
економске, рекреационе, естетске и вре- 
дности ресурса-http://www.ashgate.com/ 
pdf/SamplePag es/Valuing_Historic_
Environments_Intro.pdf.
58 B. M. Filden. Conservation of Historic 
Building. Third edition, Third edition, 2003.
59 R. Mason, ”Аssesing Values in Conserva-
tion Planning: Methodological Issues and 
Choices“, in: Values and Heritage Conser-
vation: Research Report. Los Angeles, 2002, 
5–30.
60 Heritage Conservation and Values in 
Globalizing Societies (with R. Mason) in 
World Culture Report 2.  Paris: 2000; Values 
and Heritage Conservation – Research Report 
Los Angeles, California 2000.
61 Исо, 15.
62 B. Filden, Ј. Jokileto, Smjernice za 
upravljanje područjima Svjetskog kulturnog 
nasljeđa, Kotor, 2005.
63 R. Mason, Исо.
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дологији који се користе да се изрази материја. Тако, у оквиру социо- 
кулурне групе вредности нису одвојене и не искључују једна другу.

Холистичком приступу близак је став, који износи Стеван Томић, о 
постојању вредности хармоничне целине – вредност као посебног 
„својства“ соменика кулуре. Тачније наведено, „посебна јединстве-
ност споменика културе јесте она особена структура комуникационих, 
информаивних и значењских функција у изразито хармоничној целини, 
која чини споменички квалитет предметности и њену споменичку вред-
ност“.64 Следи да је споменик структура садржана од његових различи-
тих функција – веза, података и значења, а да се споменичка вредност 
огледа у целини података о материји, облицима и значењу. Што се више 
истражује, утврђују додатна знања, то се споменику у већој мери вери-
фикује документарност. Ради се о скривеним вредностима, на којима се, 
према Иви Мароевићу, историчару уметности и конзерватору темељи 
заштита.65

Препознавање и утврђивање вредности и значаја културног наслеђа у 
Републици Србији обављају установе заштите, али је овај део редовне 
делатности, судећи према броју заштићених културних добара непра-
ведно запостављен.66 У друштву закаснеле транзиције, какво је српско, 
правна заштита чини једини поуздан начин да ће добро преживети 
друштвено економске промене, првенствено вредносног система. 
Процес валоризације неретко се своди на рутинску процедуру, која 
као резултат има утврђивање споменичког својства одређеном добру 
(његову суштинску културно историјску вредност), односно утврђивање 
степена категорије значаја, без јасних и транспарентних образложења. 
Свакако да се део проблема налази и у недовољно дефинисаним кри-
теријумима за вредновање, али и у слабој заступљености овог аспекта у 
академском образовању.67 Да би се учврстила „прва линија одбране“ за 
очување културног наслеђа потребно је још пуно тога урадити у Србији, 
почев од ревалоризације у циљу истицања вредности културних добара 
и унапређења правне заштите, преко доступности података кроз израду 
јединствене базе података, до унапређења методологије, односно (до)
едукације професионалаца. Ширење свести о вредностима наслеђа, 
посао је за шири круг учесника, укључујући образовање, медије, уста-
нове културе у локалним заједницама, у чему би конзерватори требало 
да имају важну улогу. 

Сл . 49 Према И. Мароевићу
  скривена вредност
  верификована вредност

64 Видети: С. Томић, Соменици кулуре, 
њихова својсва и вреноси, 73.
65 I. Maroević, „Spomenik kulture kao 
dokument“, у: Pogledi/zaštita i revitalizacija 
starih gradskih jezgri (Split), 18, 3–4 (1988), 
783–791.
66 У Централни регистар jе уписано 2.531 
непокретних културних добара, од тога 
2.188 споменика културе, 75 просторно 
културно-историјских целина, 191 ар-
хеолошких налазишта и 77 знаменитих 
места. Категорисаних непокретних кул-
турних добара има 782 од тога 200 од из-
узетног значаја а 582 од великог значаја. 
Извор: http://www.heritage.gov.rs/cirilica/
nepokretna_kulturna_dobra.php (16. 10. 
2016).
67 Вредновање се традиционално нала-
зи у домену друштвено-хуманистичких 
наука, али је могуће извести закључак да 
садржаји и методологија валоризације 
везани за културно наслеђе нису довољно 
заступљени. На Архитектонском факулте-
ту у Београду садржаји из заштите наслеђа 
све више прелазе на ниво изборне наставе.
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Обједињени приступ у заштити културног наслеђа

Заштита културног наслеђа данас се схвата као свеобухватни концепт 
који, у оквиру јединственог система заштите, обухвата све садржаје и 
области наслеђа. Интегративна заштита, као интердисциплинарна / 
трансдисциплинарна обухвата све активности на очувању материјалне 
и нематеријалне димензије културног наслеђа: његово документовање, 
проучавање, вредновање, правну заштиту, превенцију ризика, конзер-
вацију, рестаурацију, рехабилитацију, употребу, управљање и интерпре-
тацију, укључујући и познавање материјала и традиционалних техника. 
Овај сложени процес још увек није довољно освешћен у јавности, ни 
као пракса, а још мање као научна дисциплина, те није ни добио заслу-
жено место. Конзервација и рестаурација би према мишљењу Д. Вокића 
требало да се издигне на ниво науке,68 Он изводи закључак да ако се 
епистемологија бави средствима производње знања, то исто се ради и 
путем стварања методолошког система истраживања наслеђа и систе-
мом обраде прикупљених података на основу којих се дефинише стање 
(„дијагноза“) и предлог радова („терапија“) и на основу којих се увек 
може евалуирати понашање примењених материјала. 

У Републици Србији је концепт целовитости процеса заштите давно 
препознат, а његова реализација је још увек могућа због обједињено-
сти садржаја заштите у институцијама, који је био примењиван на целој 
територији бивше Југославије, па и шире у региону. Закон је заводима 
допуштао широко поље делатности, укључујући техничку заштиту.69 
Заводи у Србији према важећем Закону имају надлежности за спро-
вођење укупног процеса заштите, што има своје предности, али и 
недостатке. Повезаност праксе са науком постепено се губила у односу 
на период када је наука била садржана и у самом називу завода, али је 
сарадња са науком успостављана на различите начине, као и примена 
природних наука у претходним истраживањима (централна лаборато-
рија у Републичком заводу у Београду). 

68 Видети: D. Vokić, „Prijedlog novog  
usustavljenja konzervatorsko-restauratorske 
struke“, Godišnjak zaštite spomenika kultu-
re Hrvatske (Zagreb), 33/2009, 33/2010, 
39–54.
69 У Републичком и Покрајинском заводу 
постоје веће конзерваторске радионице за 
рад на зидном и штафелајном сликарству; 
заводи су поред тога вршили и мање ин-
тервенције и имали обучене занатлије за 
конзервацију грађених структура. 
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ПРОЈЕКАТ ВЕКОВИ БАЧА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ

На нивоу знања и уочених проблема крајем 2005, утврђени су концепт, 
мисија и циљеви, у којима је била предвиђена и дугорочност реализа-
ције и подела активности на компоненте: 70 

– Пројекат Векови Бача има регионални, развојни карактер базиран на 
културном и природном наслеђу Општине Бач; 
– Пројекат је произашао из активности на истраживању, конзервацији, 
рестаурацији и ревитализацији Тврђаве у Бачу, али и других културних 
добара, попут манастира Бођани и Фрањевачког самостана, као и чиње-
ници да у Општини Бач постоји већи број категорисаних, значајних и 
евидентираних културних и природних добара; 
– Ово ретко, јединствено и аутентично вишеслојно, разноврсно, мул-
тиконфесионално наслеђе и у великом степену сачуван историјски, 
културни пејзаж нису у довољној мери препознати као предност и спец-
ифичност подручја, те до сада није дошло до њихове интеграције у раз-
војне процесе Општине Бач; 
– Пројекат има циљ да додатно истражи и валоризује целокупно наслеђе 
у светлу његове изузетне (и универзалне) вредности, да се кроз планска 
и стратешка докумената оптимално искористе потенцијали културних и 
природних добара у развојне процесе ове приграничне, подунавске, али 
неразвијене и депопулационе Општине; 
– Наслеђе се третира, у складу са принципима међународне, савремене 
интегративне заштите, у сарадњи установа заштите и научних инсти-
туција, кроз партнерство са институцијама, организацијама и привре-
дом на локалном нивоу, која би требало да има најдиректнију повратну 
корист од активности на реализацији пројекта.
– Пројекат Векови Бача је осмишљен као петогодишњи за период
 реализације 2006–2010, који се спроводи кроз три компоненте:
 компоненту А – истраживање, планска документација;
 компоненту Б – конзервација, рестаурација, ревитализација;
 компоненту Ц – подршка локалној заједници, управљање;
– Компоненте се међусобно прожимају и имају фазну реализацију, 
корак по корак, како би научна сазнања, методолошки промишљене 
активности на заштити и популаризацији наслеђа начиниле од ове бачке 
Општине атрактивну дестинацију за ширу популацију, али и ону уже 
специјализовану, од које би повратну корист имали сви од локалног, 
регионалног, до националног нивоа; 

70 Аутор концепта пројекта Векови Бача 
Славица Вујовић, као архитекта конзер-
ватор задужена за заштиту архитектонског 
наслеђа на територији Општине Бач, била 
је директно суочена са проблемима на те-
рену, што је подстакло на тражење начина 
да се они организовано превазиђу изра-
дом свеобухватног пројекта. 



Славица Вујовић / КАКО ОЧУВАТИ И КОРИСТИТИ КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ / ДОПРИНОС ВЕКОВА БАЧА   47

– Све компоненте су осмишљене кроз аспект одрживости, и кроз акције 
које ће бити примењиве и оствариве и након завршетка петогодишњег 
периода, уз детаљно прописано управљање.“
Утврђена је мисија / посебни циљеви:
– Јачање свести јавности како би се дошло до конкретних мера у очу-
вању наслеђа и бољег разумевања вредности које представљају, као и 
поштовање улоге тог наслеђа у савременом друштву;
– Што више простора одрживо користити у складу са његовим 
вредностима;
– Стављање на Листу светске културне и природне баштине. 71 

Радећи на концепту пројекта дефинисан је његов пуни назив: Развојни 
пројекат интегративне заштите наслеђа Општине Бач Векови Бача. 
Истицањем појма развој у први план исказана је намера да се кроз инте-
гративну заштиту наслеђа покрене одрживи развој Општине Бач.
Било је потребно дати и одговарајући организациони модел, који ће 
омогућити примену холистичког приступа. Постојала је одређена 
дилема око његове методолошке примене. С једне стране одговарајућа 
синтеза делова/потцелина и њихова интерпретација могу донети уна-
пређење теорији и пракси, али са друге стране, као заводљива идеја, могу 
одвести у површност, уколико се не понуди одговарајући модел. 

ОРГАНИЗОВАНО ДЕЛОВАЊЕ  
И ГРУПИСАЊЕ АКТИВНОСТИ

Дакле, постојало је више истовремених пројеката и иницијатива, чија 
се реализација налазила у различитим фазама. Пројекти су се, углавном 
бавили појединачним културним добрима, што је подразумевало преду-
зимање истраживања и конзервације, али и труд да се пронађе начин за 
њихово (додатно) увођење у живот заједнице. Пројекат истраживања, 
конзервације, рестаурације и презентације Тврђаве Бач, нуклеус је око 
кога је настао пројекат Векови Бача. Овим пројектом био је обухваћен 
и покренут готово целокупни процес заштите, а са њиме су постајали 
видљиви проблеми и слабост (превазиђеност) постојећег система 
заштите. Поред покретања појединачних потпројеката, који се баве 
решавањем угрожених културних добара, а пре свега оних од - про-
блема изузетног значаја - постојала је потреба за покретањем потпроје-

71 Пројекат Векови Бача, Досије 104, бр. 
20/16, документација ПЗЗСК; видети: 
С. Вујовић, „Развојни пројекат интегра-
тивне заштите наслеђа Општине Бач Ве-
кови Бача 2006–2010, у: Зборник радова 
I конференције о интегративној заштити 
„Културни пејзаж – савремени приступ 
заштити културног и природног наслеђа 
на Балкану“ (Бања Лука, 2007), 287–296. 
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ката, који би се бавили узроцима деградације материјала, историјском 
географијом, популаризацијом наслеђа на целој територији. 

Структура пројекта Векови Бача и његова реализација осмишљени су у 
складу са савременим пројектним менаџментом. У Србији су пројекти 
који се свеобухватно баве културним наслеђем тада били реткост, па самим 
тим нису постојала ни одговарајућа искуства.72 Структура је одговарала 
моделу управљања портфолиом пројеката, који омогућује истовремено 
управљање са више пројеката или програма. Свакако, решавање сваког 
новог проблема (скупа проблема) тражило је оригиналан приступ. У слу-
чају пројекта Векови Бача, базираног на свеобухватном приступу био је 
прихватљив отворени модел. Постојале су бројне неизвесности у погледу 
његове реализације, укључујући начин финансирања, што је директно 
утицало на креирање динамике и сл. Овај модел је омогућио укључење 
нових пројектних активности (креирање радних пакета) од важности за 
решавање уочених проблема, проширење листе партнера, па самим тим 
и увећавање подршке, укључујући и финансијску. 

Учешће више различитих извршилаца Покрајински завод, као иниција-
тор и носилац и законом надлежан за заштиту непокретног културног 
наслеђа на територији Општине Бач, био је у прилици, да захваљујући 
начину организације службе заштите у Србији, планира одређене актив-
ности као своју редовну делатност. Могло се рачунати и на различите 
конкурсе за истраживања, конзервацију и популаризацију. Кроз пар-
тнерство са установама заштите обезбеђивало се њихово шире учешће 
у процесу очувања и коришћења наслеђа, што је био случај и са учешћем 
научно-образовних институција. Међутим, са аспекта одрживости 
посебно је важно било укључење цивилног сектора. 

Организациона схема отвореног модела омогућује обједињавање резул-
тата и увећање вредности, одражавајући нови, свеобухватни приступ 
очувању и заштити наслеђа. Координација појединачних радних пакета 
(РП) – пројеката и резултата до којих се долази кроз њихову реализацију, 
омогућује стварање базе података – као оквира за синтезу, интерпрета-
цију и њихову дисеминацију. Постигнута нова вредност, проширена 
новим сазнањима постаје база за даља бављења и појединачним култур-
ним добрима и целином. Овакав модел отворен је за бављење новим, 
сродним аспектима, који су усмерени истим циљевима пројекта. 

72 Ово је време међународне изолације 
Србије (M. Šešić Dragićević и B. Stojković, 
Kultura, menadžment, animacija, marketing, 
Beograd, 2011).

Сл . 50 Организациона схема пројекта 
Векови Бача; РП се баве одређеном 
тематском целином – пројекти  
истраживања, конзерваторско-реста-
ураторских радова и презентације 
Тврђаве Бач, Фрањевачког самостана 
и манастира Бођани, али и других 
споменика културе, као и пројекти 
који се баве истраживањем терито-
рије, популаризацијом, подизањем 
свести и сл.
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Oбједињене активности

Поред отвореног модела (стратешког) планирања који омогућује обје-
дињавање резултата остварених у оквиру појединачних потпројеката, 
створена је могућност и за обједињавање резултата сродних аспеката у 
тематске целине. Резултати активности постигнути у истим областима 
заштите, групишу се у три компоненте пројекта – А: истраживања, Б: 
конзервацију и В: коришћење. Ово се види као начин спровођења у дело 
филозофије једнакости (равноправности) аспеката заштите и очувања 
културног наслеђа. Стратешко опредељење ка једнакости произлази из 
лошег стања у коме се наслеђе налази и нужности да се предузму шире 
активности, које обезбеђују наставак његовог трајања и улоге у друштву. 
На овај начин желела се пренебрегнути могућа већа несразмера, која би 
произашла из склоности заједнице ка подршци техничкој заштити и 
њеним видљивијим резултатима (Б), у односу на улагања у истраживања 
(А) и стварање културног производа (В). 

Иако је рад на конзервацији традиционално повезан са следом актив-
ности од истраживања, преко конзервације до објављивања резултата 
и популаризације и рада са јавношћу, Векови Бача су и овде тежили 
цикличности, а не лонгитудиналном следу. 

Оријентација ка одрживој конзервацији тежи успостављању тешње везе 
и утицаја појединих група активности унутар процеса заштите. Компо-
ненте тако чине непрекидан след, почев од истраживања која директно 
утичу на техничку заштиту, али и на пораст свести и укључење актера у 
процес заштите и управљање, што даље утиче на развој интересовања и 
потребу за даљим сазнавањем и ширењем партнерских мрежа и нових 
акција. Компоненте су осмишљене да поштујући принципе одрживости 
и логичке матрице буду примењиве како током, тако и након завршетка 
петогодишњег периода. Такође, да постигнути резултати, удружени и 
интерпретирани непрестано утичу на увећавање вредности наслеђа,  
као целине. 

Сл . 51 Груписане активности  
у компоненте

Сл . 52, 53 Циклични след и лонгиту-
динални след група активности

Сл . 54 Утицај активности на увећање 
вредности наслеђа као целине
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Компонента А – Истраживања 

У оквиру компоненте А групишу се активности које се баве проуча-
вањем, истраживањем, утврђивањем додатних сазнања o културном 
наслеђу, тумачењем, интерпретацијом, али и евидентирањем, израдом 
различитих врста пројеката и студија и сл. Резултати активности дирек-
тно утичу на увећавање потврђене (суштинске) вредности, на рачун 
оних још непотврђених (скривених) вредности, чиме се отварају нови 
погледи и разумевање појединачних културних добара, али и целине са 
којом су у вези. 

Процес валоризације наслеђа у Бачу са окружењем давно је започет и 
сваким новим враћањем овом наслеђу и бављењем одређеним аспектима 
увећава се квантум знања. Међутим, иако су она кључна културна добра 
валоризована и категорисана највишим степеном значаја, због недовољ-
ног обима истраживања – скривене вредности су остале преовлађујуће. 
Стога је важно изнаћи начин да се истраживања наставе и обаве у што 
већем обиму (археологија, историја уметности, историја, етнологија, 
архитектура, урбанизам) и тиме створи база поузданих података за 
њихову синтезу и тумачење. Ово је основа за критичку анализу вредности 
и утврђивање њихове хијерархије и за израду конзерваторских пројеката. 

Имајући у виду холистички приступ пројекта, тежи се процесу отво-
рене (ре)валоризације наслеђа, који омогућује ново читање наслеђа у 
зависности од стечених сазнања. Наравно, у овом процесу учествује и 
заједница да би се кроз заједнички рад развијала свест о вредностима 
наслеђа, ширећи истовремено резултате истраживања. Упорним радом 
могуће је произвести нову вредност базирану на културном наслеђу, 
која ће снажније утицати на повећање квалитета живота заједнице, и на 
друштвеном, али и културном и економском плану. 

Истраживања у вези са доношењем одлуке о конзерваторском трет-
ману такође чине део компоненте А – као потцелина и предмета науке 
о конзервацији (conservation science). Oбим и значај ових истраживања из 
домена природно-математичких и техничко-технолошких наука расте, 
помажући да се на основу лабораторијских испитивања донесу одлуке 
о конзерваторском третману, али и да се спрече, или смање ризици од 
деградације и губитка наслеђа. Ради се о интердисциплинарним и мул-
тидисциплинарним истраживањима, која поред података о карактери-
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стикама материјала (идентификације од којих супстанци је сачињено 
културно добро) могу дати и широки спектар додатних информација за 
истраживања у области историје уметности, архитектуре, примењених 
техника и знања. 

Такође, очекује се да испитивања материјала и разумевања процеса 
деградације донесу вредне резултате и нова знања. Потребно је, међу-
тим надоместити заостатак и у знању и у опреми, градећи стрпљиво нову 
комуникацију између света културе и науке. Међу најсложенијим про-
блемима које треба решити у оквиру компоненте А налазе се:
– разумевање процеса деградације зиданих структура утврђеног замка у 
Бачу и употреба одговарајућих материјала у конзервацији и
– разумевање процеса деградације зидног сликарства Христофора 
Жефаровића у манастиру Бођани.

Разумевање механизама деградације даје правац и оквир за његово реша-
вање, што води ка умрежавању са другим дисциплинама и одговарајућим 
активностима у конзервацији (Б) и коришћењу (В).

Компонента Б – Конзервација 

Ова компонента обједињује активности повезане са извођењем тех-
ничке заштите, које се предузимају са циљем побољшања стања материје 
наслеђа, па тиме и увећања његове суштинске и друштвене вредности. 
Филозофија конзервације и оквир у коме се она спроводи у пракси 
морали би се добро познавати, као и методологија модерне конзерва-
ције заснована на Теорији рестаурације, Венецијанској повељи и прин-
ципима других доктринарних аката.73 Прописана методологија захтева 
добро познавање целовитости културног добра, садржаног у његовом 
историјском и естетском поларитету и постојање критичке и научне 
свести тренутка у коме се рестаураторска интервенција изводи. Међу-
тим, конзервација, као сложена дисциплина непрестано се додатно 
усложњава са развојем концепта културног наслеђа и проширењем њего-
вог садржаја. 

Пројекти попут Векова Бача омогућавају критички приступ пробле-
мима, грађење сарадње са другим колегама и размењивање искустава, 
као и континуиран рад у тимовима блиским са наслеђем и заједницом. 
У оквиру овог пројекта наставља се са техничком заштитом Тврђаве Бач, 

73 Ч. Бранди, Теорија конзервације, Бео-
град 2007; Ј. Јокилето, „Шта је модерна 
конзервација? Нека размишљања о ево-
луцији модерних конзерваторских поли-
тика“, Модерна конзервација (Београд),  
1 (2013), 13–19.
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манастира Бођани и Фрањевачког самостана али и покретних култур-
них добара, која чине њихов саставни део. Проблеми садржани у раду 
са наведеним културним добрима спадају међу најсложеније и увек акту-
елне теме конзервације: 
– третман архитектонско-археолошких остатака у контексту обнове и 
става према претходној конзервацији и реконструкцији; 
– третман угроженог зидног сликарства – проналазак решења за зау-
стављање деградације и избор интервенција за рестаурацију; 
– презентација културне стратиграфије као начин читања историјског 
тока, али и нешто мање сложене попут третмана и санације земљане 
архитектуре, индустријског наслеђа и сл.

Свако културно добро обухваћено пројектом Векови Бача, од оних кате-
горисаних као изузетни значај, до оних „обичних“, посматрају се као случај 
за себе, у реалним околностима и затеченим проблемима, ограничењима 
и предностима. Интервенције подразумевају доношење одлука, изборе 
и одговорности везане за наслеђе у целини, али и за оне делове који не 
морају имати посебно значење данас, али га могу имати у будућности. 
Стога је од великог значаја свеобухватност у приступу и у реализацији, 
документовање свих фаза рада, стварање услова за стабилне микрокли-
матске услове, примену превентивне конзервације, добро познавање 
старих и компатибилних материјала и сл. И наравно, да се врши обука и 
оживљавање старих заната имајући у виду да су они у нестајању.

Компонента В – Коришћење 

Ова компонента обједињује активности које утичу на просперитет 
локалне заједнице, доводећи наслеђе из прошлости у везу са свакоднев-
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ним животом. Важан део активности чини укључење локалне заје-днице 
у процес заштите и управљања наслеђем. Ширење утврђеног знања и 
активности које доприносе разумевању вишеструких вредности наслеђе 
такође спадају под вид коришћења наслеђа. Сви заинтересовани за 
наслеђе (публика, корисници, заједница повезана наслеђем и инте-
ресима) имају право да учествују у препознавању онога што сматрају 
наслеђем и да учествују у процесу избора начина његовог коришћења са 
позиције блискости и дијалога. Планирано је да се координација ових 
активности води из локалне заједнице, да би се успоставиле мреже учес-
ника и стварали услови за одрживи развој заједнице, базиран на култур-
ном наслеђу. Позиција са које се креће захтева рад на више планова, и 
ангажовање ширег круга различитих актера и иницијатива и довођење у 
везу традиционалног са савременим стваралаштвом (пропагандни мате-
ријал, медији, комуникације, наративи и казивачи). 

* 
*
 *

Прича о наслеђу Бача са окружењем једна од локалних прича која тек 
треба да добије своје место у тој глобалној, великој причи. Можда се овде 
налазе делићи целине истине која „спаја и мири све заблуде међу собом, 
у себи и са собом [...] дајући свакој њено право место у простору и вре-
мену“, како то каже Кнежевић. Можда ће и труд на оживљавању наслеђа 
наћи своје место међу сличним причама, дијалозима са наслеђем. Зато 
вреди трагати за новим наративима, откривати и правити везе којима су 
сви људи међусобно повезани, било по невидљивим вертикалама, или 
хоризонталама, било порукама које културно наслеђе шаље савременом 
човеку, као посебну вредност. 

Сл . 54а Локализација глобалног–
глобализација локалног





ДОПРИНОС 
ВЕКОВА БАЧА 

Само када је знање широко мисли су искрене

Кун Фу Це
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ДЕЦЕНИЈА ПРЕПЛИТАЊА ТЕОРИЈE,  
ПРАКСЕ И УМРЕЖАВАЊА

творени модел деловања и холистички приступ пројекта 
Векови Бача очувању и заштити културног наслеђа, резултирао 

је широком мрежом учесника и великим бројем активности. Реализа-
ција је текла кроз два петогодишња периода, с тим да је сваки имао своје 
карактеристике и тежиште деловања. 

У првом периоду 2006–2010. Пројекат Векови Бача је обухватио кул-
турно наслеђе на територији Општине Бач, у складу са постављеним 
задацима и циљевима. Тврђава Бач је имала приоритет у реализацији, 
што је омогућило обимна истраживања и привођење намени Донжон 
куле. Остварена је техничка помоћ кроз програм Савета Европе (проје-
кат Векови Бача је уврштен међу 26 консолидованих пројеката у југоисто- 
чној Европи) и међународна сарадња са Републиком Италијом у оквиру 
пројекта I.Ne.P.S, којом су били обухваћени и Фрањевачки самостан у 
Бачу и манастир Бођани. Древни Бач са окружењем уписан је на Прели-
минарну листу светског наслеђа у марту 2010. године, што је допринело 
његовом уврштавању у Просторни план Републике Србије. Координа-
цију пројекта и активности на истраживању и техничкој заштити водио 
је Покрајински завод, док је Фонд „Векови Бача“ био задужен за актив-
ности на нивоу локалне заједнице, полако преузимајући улогу у процесу 
очувања и коришћења наслеђа и ширењу мреже учесника.

Након завршетка првог периода и евалуације укупно постигнутих 
резултата пројекта Векови Бача и резултата остварених кроз међуна-
родну сарадњу закључено је да су циљеви и задаци добро постављени, 
да имају неспоран развојни потенцијал, те да је неопходан наставак.74 

О

74 Заједнички годишњи извештаји По-
крајинског завода и Фонда „Векови Бача“ 
обједињавали су све активности, које су се 
директно односиле на наслеђе обухваћено 
Вековима Бача. Део тих извештаја чинио 
је и обједињени буџет, без обзира на њи-
хов извор.
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Концепт се показао живим и актуелним, а интегративност је допринела 
мултидисциплинарности на делу. 

Други период 2011–2015. је започет проналаском остатка фреске Рас-
пећа Христовог са Богородицом и Св. Јованом из 13. века у Фрањевач-
ком самостану у Бачу, што је повећало интересовање јавности, оснажило 
подршку и довело 2013. до новог италијанско-српског пројекта, који је 
означио почетак вишегодишњих радова на обнови угроженог бођанског 
фреско-сликарства. Наредних пет година обележио је рад на дефини-
сању карактера територије Бача са окружењем као културног предела и 
ширење његових границе на суседне општине Бачка Паланка и Оџаци. 
Настављено је са стварањем услова за одрживо коришћење кључног спо-
меничког наслеђа. Формиран је Едукативни центар у подграђу Тврђаве 
Бач, где се од 2014. налази и седиште Фонда „Векови Бача“. Обезбеђена је 
донација Европске уније за пројекат рехабилитације Фрањевачког само-
стана у Бачу. Векови Бача су наставили да привлаче нове партнере и нуде 
своје резултате као улог за учешће у пројектима. На том плану највећи 
искорак је учињен кроз партнерско учешће у међународном истражи-
вачком пројекту „ХЕРОМАТ“ (2012–2015), који је допринео већој 
видљивости и увећању знања о Тврђави Бач, кроз аспект материјала. И 
на крају, током 2016. године рађено је на евалуацији резултата у складу 
са промовисаним концептом целовитости и интегративности, који су 
јавности представљени путем изложбе „Како очувати и користити кул-
турно наслеђе – Векови Бача“.75

Сви разноврсни и многобројни постигнути резултати, било да су 
настали као директни, или изведени у односу на постављене пројектне 
задатке, сведоче о великој посвећености аспекту очувања и коришћења 
културног наслеђа. А да би се надаље фокусирало на ове важне аспекте 
неопходно је узети у обзир основне принципе савремене доктрине очу-
вања градитељског наслеђа:76

Очување је укорењено у вреносима која се наслеђу риисују.  
Вредности одређују приступ заштити наслеђа.
Конзервација, као римарна меоа очувања осаје кулурни  
роблем и тиче се подједнако стручњака колико и заједнице повезане 
наслеђем;

75 Галерија Матице српске у Новом Саду 
(15. 7. – 15. 10. 2016)
76 На основу истраживања С. Вујовић 
– принципи су изведени из теоријских 
начела и методологија научне валориза-
ције, конзервације и рестаурације, поли-
тике наслеђа исказане кроз конвенције, 
повеље, препоруке и резолуције, које су 
донели Унеско и Савет Европе, али и дру-
ги субјекти заштите у међународној зајед-
ници (докторска теза „Унапређење сав-
ремене доктрине очувања градитељског 
наслеђа – пример пројекта Векови Бача“ , 
одбрањена 31. 5. 2013. на Архитектонском 
факултету у Београду, необјављено).
77 Чл. 1. Фаро конвенције (Више о на-
слеђа, 226).
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Конце ревенивне конзервације соји у бии очувања наслеђа, 
чиме се стварају услови за продужетак трајања материје и форме, као 
сведока прошлости; 
Оржавање обезбеђује роужеак рајања и даје оквир за неговање 
старих заната.
Наслеђе је ресурс за развој зајенице – кроз употребу наслеђа у поли-
тикама одрживог развоја. Крајњи циљ очувања културног наслеђа је 
његова одржива намена за људски развој и квалитет живота.77 
Инерални рису зашии обезбеђује очување просторног кон-
текста и интегритета историјског места;
Урављање роцесом заштитe обезбеђује ефикасно очување наслеђа;
Међунарона солиарнос и сарања омогућавају боље разумевање 
културне различитости и нове улоге наслеђа у друштву;
Сви, ојеиначно или колекивно, имају раво а уживају оброби 
кулурно наслеђа и ориносе њеовом боаћењу.

Наведени принципи уткани су у филозофију Векова Бача, па се самим 
тим може рећи да су постигнути резултати примери њихове потврде и 
примене у пракси. Међутим, будући да је приступ Векова Бача верифи-
кован на плану теорије заштите и да је заједно са постигнутим у пракси 
оцењен као пример добре праксе – овде се може говорити и о постигну-
том аутентичном доприносу аспекту очувања и коришћења културног 
наслеђа. 

Овај допринос, посматран као целина, могуће је сагледати у оквиру 
више тема:

◆ увећања знања и препознавања вредности
◆ конзервације као исход научних истраживања
◆  ширења установљеног знања и разумавање вишеструких вредности 

наслеђа
◆ повезивања културног наслеђа са одрживим развојем 
◆ стручног оспособљавања за тимски рад. 
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ДОПРИНОС УВЕЋАЊУ ЗНАЊА  
И ПРЕПОЗНАВАЊУ ВРЕДНОСТИ

Уколико се пође од првог принципа да је очување укорењено у вредно-
стима које се наслеђу приписују, онда се увећање (производња) знања 
налази у самом његовом средишту. У представљеној структури и кон-
цепту Векова Бача истраживања (компонента А) заузимају важно место, 
с обзиром на очекивани утицај резултата на расветљавање одређених 
феномена и на доношење одлуке о третману културног наслеђа. Два 
предузета свеобухватна истраживања, која су за предмет имала исто-
ријат бављења наслеђем Бача са окружењем и историјских процеса на 
овом простору, донела су нова сазнања од значаја и утицаја на очување и 
коришћење културног наслеђа.78 Рађено је на обједињавању постојећих 
истраживања, прибављању нових и додатној обради коришћених 
извора, те њиховој анализи.79 Нови подаци и сазнања добијени радом 
in situ, у непосредном контакту са артефактима, омогућили су праћење 
живота од праисторијског и историјског времена, све до данас и боље 
разумевање културно-историјског контекста наслеђа. Векови Бача су 
тако дали свој допринос у ревитализацији историјског памћења, тру-
дећи се да осветле она места обавијена историјском тамом.80 

Историјат истраживања и заштите културног наслеђа 
Бача са окружењем у периоду 1870–2000.

Историјат истраживања и заштите наслеђа у Бачу и његовом окружењу 
није подстакао веће интересовање истраживача, упркос чињеници да су 
вредности бачког наслеђа препознате још далеке 1870. године. Ова врста 
истраживања била је потребна како би се осветлиле конкретне истра-
живачке и конзерваторске кампање у њиховом друштвено-историјском 
и теоријском контексту. Посебан допринос чине истраживања 60-тих 
година 20. века када се ова заједница налазила на свом демографском и 
привредном врхунцу и када се отпочело са обновом наслеђа. Критички 
осврт на друштвене односе доприноси бољем разумевању њиховог ути-
цаја на заштиту наслеђа. 

Од првих забележених истраживања Бача и околине 1870. године до 
данас уложен је велики труд да се утврде и објасне вредности сачуваног 
културног наслеђа, те да се оно на одговарајући начин заштити. Радило 

78 Истраживања су спроведена у оквиру 
рада на докторској тези.
79 Постојала су бројна ограничења, пре 
свега недостатак историографске грађе, 
тешкоће коришћења извора, између оста-
лог и и због језика на којим су писани, што 
се решавало и превођењем, организова-
ним у оквиру пројекта.
80 D. Babić, „Iskustva i (skrivene) vrijednosti 
eko-muzeja” у: Etnološka istraživanja 14 
(2009); 221–252.
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се и на правној и на техничкој заштити, стварајући услове да се заустави 
пропадање културних добара, угрожених зубом времена, немаром и раз-
личитим непогодама. Тежило се унапређењу стања културних добара и 
стварању услова за коришћење и њихову презентацију. У овом периоду 
мењан је приступ заштити наслеђа, како на међународном, тако и на уну-
трашњем плану, начин организације рада и друштвени контекст. Слику о 
тим променама добро илуструје правна регулатива, као одраз друштвене 
свести о проблемима заштите наслеђа. Временску разделницу анализе 
по временским периодима чини 1945. година када је започета органи-
зована брига о културном наслеђе у Србији. Преглед и критички осврт 
дају се у односу на урађено и актуелно у одређеном временском периоду 
на локалном плану (Бачу са окружењем), на националном81 где се прати 
и рад Покрајинског завода, и на међународном плану.

Период пре оснивања службе заштите у Србији
На међународном плану почетак сарадње и развоја међународног 
система заштите наслеђа представља потписивање Декларације Брисел-
ске конференције 1872. године, након које је уследила Хашка конвенција 
о законима и обичајима рата на копну, усвојена 1899. године. Широм 
Европе истраживања славних историјских грађевина из прошлости и 
њихово евидентирање и пописивање обележила су 19. век. Наслеђе је 
постало инструмент за остваривање националних идеја. Обнова гради-
тељског наслеђа одвијала се по различитим принципима. Владала су два 
међусобно супротстављена правца: рестаураторски романтизам – стил-
ска рестаурација, коме је посебан печат дао архитекта Виоле ле Дик82 
и конзерваторски романтизам предвођен Џоном Раскином, енглеским 
критичарем уметности и писцем, који се залагао за „право припадања 
архитектуре њеном аутору“.83 Почетак 20. века широм Европе био је 
обележен дискусијама на тему новог приступа обнови старина. Посебан 
допринос дала је аустријска конзерваторска школа, на челу са истори-
чарима уметности Aлојзом Риглом и Максом Дворжаком, уводећи кон-
цепт историјског тока споменика.84 

У Србији 22. фебруар 1844. године кнез Александар Карађорђевић са 
Совјетом доноси акт о заштити развалина одређених старих градова 
и замкова у Србији као споменика древности, уз јасну жељу да се они 
„колико је већма могуће ненарушими сачувају”.85 Ради се о првом сав-
ременом општем споменичко-правном акту у Србији, али и једном од 
ретких у то време у Европи.86 Српско учено друштво (касније Српска 

81 О историјату српске заштите у ши-
рем, југословенском контексту виде-
ти: S. Vučenović, Urbana i arhitektonska 
konzervacija, tom 2 Beograd, 2012; B. Krstić, 
Spomenička baština svjedočanstvo i budućnost 
prošlosti, Beograd, 1990–2010.
82 Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814–
1870) бавио се историјом и теоријом 
архитектуре, пројектовањем цркава и 
уређењем ентеријера, рестаурацијом спо-
меника; аутор је и Речника архиеку-
ре (Dictionnaire raisonné de l’architecture 
française du XIe au XVIe siècle), који пред-
ставља основну литературу за проучавање 
романтичарских неостилова и еклекти-
цизма. 
83 N. Price, S. Historical and Philosophical 
Issues in the Conservation of Cultural 
Heritage, 314.
84 Школа је покренула расправу о фено-
мену историјског тока споменика, а по-
знат је и Риглов став да културно добро 
које је у великој мери реконструисано у 
одређеном времену представља само про-
извод свог времена, видети: „Мoderni kult 
spomenika, njegova bit, njegov postanak“, 
Zagreb, 2006, 349–412. 
85 По старом календару то је био 9. фебру-
ар; видети: В. Бргуљан, „Уредба о зашти-
ти споменика древности од 1844“, ГДКС  
(Београд), бр. 18 (1994), 13–14; овај датум 
се обележава као Дан Друштва конзерва-
тора Србије. 
86 О карактеру акта расправљало се 1994. 
поводом 150 година од доношења, а Бр-
гуљан је предлагао да се акт окарактерише 
као уредба.
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академија наука и уметности) 1870. тражи одлуку о заштити споменика 
културе и припрема стручни рад на истраживању и снимању српских 
средњовековних споменика.87 

Бач. Те исте, 1870. године у Бачу се појављује први истраживач, Имре 
Хенслман (Imre Henszlmann), историчар уметности и археолог.88 Бачка 
се тада налазила у саставу Аустро-Угарске монархије. Хенслман је већ 
био познат по истраживањима краљевских угарских тврђава: Калоче, 

87 Излози Срско учено рушва – исра-
живања срске срењовековне уменоси 
(1871–1884), М. Валтровић и Д. Милути-
новић, Београд, 1978.
88 Имре/Емерих Хенслман (1813, Ко-
шице –1888, Будимпешта), академик и 
универзитетски професор, био је један 
од твораца мађарске заштите, са богатом 
библиографијом, која га представља као 
активног учесника у промишљању и дело-
вању у потрази за одговарајућим присту-
пом заштити – обнови културног наслеђа. 
89 E. Henszlmann, „Die Bácsher Burg“, In: 
Die Grabungen des Erzbischofs von Kalocsa 
dr. Ludwig Haynald, Leipzig, 1873. p.  
169–209; Исти „Jelentés”, Ahcheologiai 
Értesitő (Budapest), Vol. VII No. 5 (1872), 
p. 89–94; Исти „Jelentés”, Archeológiai 
Értesítő (Budapest), Vol. VII No. 6 (1872), 
p. 73–79.; Е. Хенслман, „Извештај о новим 
ископавањима”, Изворник (Гајдобра), бр. 4 
(2008), 239–256.

Сл . 55 Хенслманов цртеж утврђеног 
замка током археолошких ископавања 
1870.

Сл . 56 Остаци хамама, стање са зида-
ном оградом, на почетку 20. века 
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Вишеграда и Секешфехервара. Својим истраживањима Бача са окру-
жењем дао је велики допринос увећању знања, пре свега о Тврђави Бач, 
за коју је израдио цртеже затеченог стања грађевина, детаље камених 
профилација, њихове описе и валоризацију.89 На основу његових публи-
кованих цртежа реконструкција појединих грађевина бачког замка, 
може се само наслутити Хенселманова блискост са Ле Диковим идејама 
о стилском јединству. 90 Међутим, постојала је реална опасност да се ова 
рестаураторска моа деси Фрањевачком самостану у Бачу. Умањени зна-
чај и финансијска моћ спасили су самостанску цркву од радова на њеној 
неоготизацији и губитку аутентичности. Сачувани пројекат из 1909. 
предвиђа формирање тробродне базилике.91 Такође, вредно је пажње да 
је 1910. године остатке хамама истраживао П. Бела, професор факултета 
у Коложвару (данашњи Клуж). Археолошка ископавања изведена су у 
организацији Земаљске комисије за споменике културе из Сомбора.92 

Период између два светска рата

На међунароном лану ово је време успостављања научне рестаурација, 
која је предвођена Ђованонијем, донела ново разумевање целине споме-
ника. Живот споменика, који је он назвао „уметничким животом“ чине и 
сви накнадни додаци, али не као украс, него као његов интегрални део.93 
Ови принципи уграђени су у Атинску повељу за обнову историјских 
споменика 1931, први међународни документ у области заштите гра-
дитељског наслеђа, који је настао као резултат рада стручњака из више 
држава. 

У Краљевини Срба, Хрваа и Словенаца дешавају се покушаји да се 
организује служба заштите и донесе закон о заштити. Предлози закона 
о музејима и чувању старина и споменика стизали су до разматрања 
врховне власти Краљевине 1930. и 1932. године, али су враћани са зах-
тевом да се доставе подаци о финансијском ефекту закона на државни 
буџет.94

Бач. У овом периоду, рад истакнутих истраживача скреће пажњу стручне 
јавности на вредности наслеђа у Бачу са окружењем. Тврђаву Бач и мана-
стир Бођане В. Петровић и М. Кашанин представили су 1927. године 
у обимној студији о српској уметности у Војводини.95 Кајем 40-тих 
година објављена су два текста, која су додатно скренула пажњу на значај 
и вредности Тврђаве Бач. Ђурђе Бошковић, архитекта и универзитет-

90 Публиковао је стилске реконструкције 
објеката у замку на малој бази података.
91 Документација се чува у самостанској 
архиви.
92 У Војводини се организовани рад на 
проучавању и заштити споменика везује 
за 1850. и оснивање Централне комисије 
(Zentralcomission) за истраживање и одр-
жавање споменика у Бечу; 1872. основана 
je привремена Државна комисија за споме-
нике културе „Magyarországi Műemlékek 
Ideiglenes Bizottmánya”, o чијем се дело-
вању у Бачкој, као и о спровођењу Закона 
из 1881. мало зна. 
93 Gustavo Giovannoni живео је у пе-
риоду 1873–1947. ( J. Jokilehto, 1986 – 
recomposed in PDF format 2005) A history 
of architectural conservation).
94 Овим законима претходила је ини-
цијатива Прве конференције музеалаца и 
конзерватора Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца, одржана 1922. у Београду када 
је предложен Нацрт закона. 
95 В. Петровић, М. Кашанин, Срска 
уменос у Војвоини, Нови Сад, 1927.

Сл . 57 Бошковићеви цртежи тврђав-
ских објеката са детаљима („Средњове-
ковни градови у Војводини“ , 326) 
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ски професор писао је о архитектури бачке тврђаве у контексту ширих 
истраживања средњовековних градова у Војводини, истакавши да је она 
најбоље очувана од свих.96 Бошковић је урадио план утврђеног замка 
са грађевинама очуваним изнад земље, као и основе донжона, куле са и 
капеле и детаље профилације камене пластике. Р. Шмит се бавио про-
шлошћу утврђења у Бачу, као и периодом под турском доминацијом 
и периодом 18. века.97 Публиковао је ведиту Бача из 1668. и његово 
виђење тоталне реконструкције утврђеног замка и барбакана.98

Период од 1945 . године до краја 20  . века 
Ово је најважнији период у развоју заштите културног наслеђа, у коме 
су настали кључни доктринарни документи. Током обнове порушених 
урбаних структура убрзано се развија теоријски приступ и међуна-
родна сарадња, која ће довести до оснивања струковних организација. 
На нивоу Уједињених нација и Савета Европе донесене се међународне 
конвенције, којима се непрестано проширује појам и садржај културног 
наслеђа, а концепт наслеђа престаје да буде статичан, одражавајући про-
мене у друштву, као и у делатности његове заштите.

Рани период
На међународном плану усвајањем Конвенције о људским правима 
1954. право на културу, па тиме и на учешће у очувању културног наслеђа 
уведено је у темељна људска права. Ширењем права, постепено ће се и 
приступ „демократизовати“. 

Србија. Тек после Другог светског рата створени су услови за утврђи-
вање друштвених норми у области заштите. Закон о заштити споменика 
културе и природњачких реткости Демократске Федеративне Југосла-
вије из 1945. године одражава однос нове, социјално одговорне власти 
за заштиту наслеђа.99 Служба заштите је била јединствена, регулисана 
заједничким, југословенским законом, који је прописивао интегративно 
деловање обједињавајући научна истраживања, документацију, техничку 
заштиту и заштиту природе. Прва установа за заштиту непокретног 
културног наслеђа у Србији био је Завод за заштиту и научно проуча-
вање споменика културе НРС, основан 25. 6. 1947, док је као други по 
реду основан Завод за научно проучавање споменика културе АП Војво-
дине решењем Народне скупштине Аутономне Покрајине Војводине од  
9. 1. 1951. године.

96 Војводина је тада обухватала и Славо-
нију (у данашњој Републици Хрватској); 
у овом тексту историјат је обрадио Р. 
Шмит, видети: Ђ. Бошковић и Р. Шмит. 
„Средњовековни градови у Војводини“, 
у: Војвоина I , Нови Сад, 1939, 301–329.
97 Видети: Р. Шмит, „Прилози – из про-
шлости Бача“ у: Гласник Исориско 
рушва у Новом Сау (Нови Сад), књига 
XII, свеска 3–4 (1939), 382–413.
98 Исто, 405; Ова идеална реконструкција 
замка коришћена је као полазна основа и 
за друге (углавном аматере) истражива-
че, чак и за израду макете. Диспозиција 
и изглед објеката ослањају се на резултате 
Хенслманових истраживања, што аутор и 
напомиње.
99 Закон је настао залагањем В. Мађарића, 
који је био и директор Врховног завода. 
Дао је низ добрих решења од увођења за-
штићеног простора, пореских олакшица, 
норми за ефикасно спровођење, увођења 
аспекта тржишта и сл.; видети: В. Бргуљан, 
Извори соменичко рава.., 67–70.
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Кулурно наслеђе Бача са околином стављено је под заштиту одмах по 
оснивању службе заштите у Србији. Међу првим решењима које је донео 
Завод за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије 
била су и она о заштити Средњовековне тврђаве у Бачу (1948), библи-
отеке и иконе Богородице типа „Умиљеније“ из Фрањевачког самостана 
у Бачу (1948); као и манастира Бођани и то „цркве са живописом и ико-
ностасом, као и манастирских конака (1948)“. Наредне године стављено 
је под заштиту и 7 бођанских икона, 4 портрета, 3 предмета примењене 
уметности, 32 рукописне и 115 штампаних књига и географске карте 
„Српско Војводство и Тамишки Банат“ из 1853. године. Фрањевачки 
самостан у Бачу је накнадно заштићен као споменик културе (1951). У 
Бачу је од 1953. био постављен повереник за заштиту са циљем да прати 
стање споменика, а из његових извештаја сазнаје се да је заједница била 
укључена у одржавање тврђаве и да је деци тамо држана настава у природи. 
Ново руководство покренуло је 1957. године иницијативу за побољшање 
стања тврђаве, куле капије и хамама. Тадашњи управник Завода Милоје 
Милошевић, архитекта-конзерватор у преписци истиче значај споме-
ника „Баш по тим споменицима наше прошлости Бач је познат у земљи 
нашој и ван њених граница.“100 Наредне године дат је први предрачун за 
археолошка ископавања и конзерваторске радове, уз предвиђање да се за 
троструку суму може коначно уредити тврђава и њена околина. Уследила 
су археолошка ископавања, мањег обима у организацији Војвођанског 
музеја 1958–1959. године, која доносе податке о ранијим хоризонтима 
живота на простору тврђаве установљујући и вертикалну стратиграфију 
на појединим секторима у њеној унутрашњости.101

У овом раном периоду Покрајински завод је урадио техничко снимање 
цркве и комплекса манастира Бођани. Изведена је ваздушна изолација 
системом канала у зидовима. У конзерваторској радионици Завода за 
папир заштићене су карте и део старих књига. 

Период 60-тих година 
Овај период обележило је доношење Међународне повеље конзерва-
ције и рестаурације споменика и локалитета, познате као Венецијанска 
повеља 1964. године, која доноси гесло: ресаурираи, а не реконсру-
исаи, ако за о не осоје маеријални оаци. Уследило је доношење 
и прве тематске европске конвенција посвећене заштити културног 
наслеђа – Конвенција о заштити археолошког наслеђа 1969. године. 

Сл . 58 Архелошка ископавања утврђе-
ног замка у Бачу,  јужни део унутрашњег 
простора, 1958.

100 Преписка између Покрајинског завода 
и Општине Бач  била је усмерена ка исти-
цању вредности културног наслеђа и по-
кретању истраживања и заштите - досије 
А 104 ПЗЗСК
101 Н. Шандор, „Тврђава Бач“ у: Ра 
војвођанских музеја (Нови Сад), 10 (1961), 
89–113.
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Србија је у 60-те ушла са Општим законом о заштити споменика 
кулуре из 1959. који доноси нову дефиницију споменика културе  
као непокретне и покретне предмете као и групе предмета „које су 
због своје археолошке, историјске, социолошке, етнографске, умет-
ничке, урбанисичке и друге научне или кулурне вреноси о значаја 
за рушвену зајеницу“.102 Савезни институт за заштиту споменика 
културе, основан 1950. године (1963. преименован у Југословенски 
институт) био је активни учесник у утврђивању методологије, засноване 
на научном приступу, као и учесник у настанку међународних доктри-
нарних аката. Венецијанску повељу је у име Југославије потписао је Ђ. 
Бошковић. На територији Војводине Покрајински завод је обављао 
велики обим послова на истраживању, изради предлога за заштиту, a са 
увек издвојеном пажњом на споменички корпус фрушкогорских мана-
стира и Сремске Карловце. Урађена је валоризација објеката у градским 
центрима Зрењанина, Бечеја и Сомбора, који су заштићени као целине 
1968. године. 103 

Бач. Почетак овог периода био је веома важан за наслеђе у Бачу. 
Покрајински завод је обавио техничко снимање постојећег стања 
утврђеног замка, базирано на подацима археолошких ископавања, 

102 Чл. 1 Општег закона, видети: В. Бр-
гуљан, Извори соменичко рава, 117.
103 С. Бакић, „50 година рада Покрајин-
ског завода за заштиту споменика култу-
ре из Новог Сада“ у: Грађа за роучавање 
соменика кулуре Војвоине (Нови Сад), 
XXI (2004), 1–14.
104 Овај период припада времену великих 
обнова порушених фрушкогорских мана-
стира, за шта је недостајало и стручњака и 
времена за обраду документације.

Сл . 59 Клесање делова спиралног каменог степеништа 

Сл . 60 Радови на реконструкцији зав-
ршне етаже и крова и рестаурацији 
зидова Донжон куле, 1962.
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са означеним слојем насипа и површинама на којима недостају лица 
зидова.104 Изведене су и прве техничке интервенције током којих је 
обновљена Донжон кула. Реконструкција недостајућих делова грађе-
вине и елемената ентеријера били су базирани на сачуваним подацима 
на самом објекту и представи тврђаве на ведути, али су поједина решења 
почивала на аналогијама са тврђавама на обалама Дунава (попут оне у 
Ердуту у Хрватској), у Мађарској и Румунији.105 У међувремену, облици 
завршне етаже, крова и прозора до те мере су заживели да представљају 
визуелну меморију овдашњих житеља, а заузели су и место у историји 
конзервације у Србији. 

О уређењу комплекса бачке тврђаве промишљано је још 1960. кроз 
студију Ратибора Ђорђевића „Бач, тврђава, план уређења“, у којој се  
први пут подграђе тврђаве третира као историјски амбијент утврђе-
ног замка.106 Изнете идеје, укључујући повратак воде у некадашње 
корито Мостонге око тврђаве и коришћење наслеђа као економског 
потенцијала, садрже савремени концепт интегративне заштите и одр-
живог туризма. Покрајински завод је 1965. обавио техничко снимање 
постојећег стања Фрањевачког самостана у Бачу и пратио радове инве-
стиционог одржавања.

Изложбом у Галерији Матице српске у Новом Саду под називом „Дело 
Христофора Жефаровића“ 1961. године, скренута је пажња јавности на 
значај бођанског сликарства.

Период 70-тих и 80-тих година
На међунароном лану овај период обележило је доношење Конвен-
ције о заштити светског културног и природног наслеђа 1972. године, 
познате као Конвенција о светском наслеђу, која спада у реформска 
међународна акта и најуниверзалнији правни инструмент у области 
заштите културног и природног наслеђа. На европском нивоу домини-
рала је тема заштите архитектонског наслеђа. Поред Европске повеље о 
архитектонском наслеђу из 1975. овој теми је била посвећена и Конвен-
ција о заштити архитектонског наслеђа Европе, позната као Гранадска 
конвенција из 1985. која „представља и врхунац и полазиште“, будући да 
је настала као резултат двадесетогодишње европске сарадње у овој обла-
сти и основ за међународну сарадњу.107

105 М. Петровић, „Средњовековна тврђава 
у Бачу – Бранич кула“ у: Ра војвођанских 
музеја (Нови Сад), 29 (1985), 121–131.
106 О аутору, инжењеру шумарства и 
универзитетском професору и контек-
сту њеног настанка видети: S. Vujović, 
„Integrativna zaštita prostorne kulturno-
istorijske celine Tvrđava i podgrađe u Baču“, 
108–142.
107 Кулурно наслеђе, избор најзначајнијих 
окуменаа Савеа Еврое у обласи 
кулурно наслеђа, Београд, 2004, 25–47.

Сл . 61 Копија графичке пресе, експонат 
из меморијалног музеја „Христофор 
Жефаровић и његово доба“ у манастиру 
Бађани, који је отворен за посетиоце 
1974.
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Србија је постепено, али недоследно интегрисала Конвенцију о светском 
наслеђу у национално законодавство. У трећој години од успостављања 
Листе светске баштине, 1979. године, уписан је споменички комплекс 
Стари Рас са Сопоћанима, а потом 1986. године и Манастир Студеница 
са околином.108 Међутим, процес децентрализације југословенског 
друштва није ишао на руку спровођењу међународне заштите, за коју 
је било потребно обједињено деловање и приступ. Укинут је Југосло-
венски институт 1972, да би као последица нових уставних решења из 
1974. све републике и покрајине добиле нове, властите законе. На тери-
торији Србије у периоду 1974–1990/1994. године била су на снази три 
закона, која су на различит начин регулисала област заштите културног 
наслеђа, и међусобно била појмовно и терминолошки неусаглашена.109 
Покрајински завод деловао је у складу са Законом о заштити споменика 
културе, примењиваним на територији Социјалистичке Аутономне 
Покрајине Војводине, а захваљујући коме је имао широка овлашћења, 
могућност спровођена међународне сарадње и „примене савремених 
метода и достигнућа у заштити споменика културе“ (чл. 2).110 Постојала 
је обавеза оснивања одбора за споменике, као и могућност оснивања 
јединице ван седишта завода (чл. 49). 

У овом периоду Покрајински завод је начинио велики искорак радом на 
санацији земљотресом оштећених споменика културе у Црној Гори. Сре-

108 Након укидања Југословенског инсти-
тута успостављена је сарадња у области 
заштите споменика културе на савезном 
нивоу кроз рад Комисије за градитељску 
баштину при Савету за човекову средину 
и просторно уређење, односно Савезни 
одбор за природну и градитељску башти-
ну, који је извршио инвентарисање пред-
лога културних добара за упис на Листу 
светског наслеђа.
109 У Војводини је донет закон 1974, док 
се на Косову и Метохији примењивао За-
кон о заштити споменика културе из 1977. 
године (Службени лис САП Косова бр. 19 
/1977). 
110 Закон о заштити споменика култу-
ре (Службени лис САПВ бр. 11 од 5. 6. 
1974).
111 Решењем Покрајинског завода бр. 01-
133/2-70 од 11. 3. 1970.
112 Уговор са Покрајинском заједницом 
културе 3. јула 1972. године бр. 04-1112. 

Сл . 62 Радови на манастирским конацима у почетној фази Сл . 63 Поглед са истока на манастир Бођане, стање након 
радова на конацима и застакљивања лучних отвора



Славица Вујовић / КАКО ОЧУВАТИ И КОРИСТИТИ КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ / ДОПРИНОС ВЕКОВА БАЧА   69

дином 80-тих креће се и са великим пројектом обнове фрушкогорских 
манастира, који ће током наредне деценије донети вредне резултате и 
омогућити очување овог јединственог корпуса сакралног градитељства. 
Бач. На самом почетку 70-тих одлуком Скупштине Покрајинске зајед-
нице културе и надлежне комисије усваја се материјал Уметнички споме-
ници Војводине, у којем су манастир Бођани, Тврђава Бач, Фрањевачки 
самостан и хамам у Бачу уврштени међу објекте у Војводини, чија је 
обнова и презентација издвојена у приоритете.111 Активности је водио 
Покрајински завод, укључујући конзервацију у оквиру заводске ради-
онице, али је било и спољне сарадње. У периоду 1970–1971. отпочети 
су радови на уређeњу манастира Бођани, конака, цркве и парка, као и 
радови на санацији зидног сликарства и конзервацији и рестаурацији 
иконостаса. Наредне године, Галерија Матице српске преузела је на себе 
обавезу реализације сталне поставке меморијалног музеја „Христофор 
Жефаровић и његово доба“ у конацима манастира Бођана.112 На овој 
изложбеној поставци смештеној у пет просторија били су приказани 
Жефаровићеви радови из свих области његовог стваралаштва (бакро-
рези, копије зидних слика, црквени везови), дрворези, иконе, портрети, 
књиге, архивалије, црквено-уметнички предмети и макета типографске 

113 Концепт музеја, настао у сарадњи 
са тадашњим настојатељем и потоњим 
даљским епископом Лукијаном, осмислио 
је Динко Давидов, историчар уметности, 
тада запослен у Галерији Матице српске у 
Новом Саду (Е-53/Г10004), истраживања 
архитектуре и сликарства О. Милано-
вић-Јовић, историчар уметности, пројекат 
конзервације и надзор над радовима С. 
Јовановић, архитекта. 
114 V. Bunardžić, „Amam-istraživanja i 
početak zaštitnih radova“, у: Zbornik zaštite 
spomenika kulture (Beograd), XXII/XXIII 
(1973), 131. 

Сл . 64 Хамам у Бачу, основа и пресек са подацима добијеним током археолошких 
ископавања

1. капалук
2, 3. халвати
4. хазна
5. теразије

Сл . 65  Фрањевачки самостан у Бачу, 
отварање зазиданог улаза у крипту 
испод цркве 

Сл . 66  Основа са улазом у крипту и 
остацима зидова сакристије
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пресе из прве половине 18. века.113 Обављена су и истраживања остатака 
хамама под руководством стручњака Покрајинског завода Олге Брукнер 
и Соње Недвидек 1970. и 1972. године, као и мањи обим конзерватор-
ско-рестаураторских радова.114

Фрањевачки самостан у Бачу је истраживан у складу са Програмом  
из 1975, на основу тога су потом предузети конзерваторско-рестаура-
торски радови. Након обијања малтера са спољашње стране јужног  
зида цркве 1978. добијени су вредни подаци за читање културне 
стратиграфије, који су презентовани in situ, као и налаз михрабске 
нише. 115 Археолошка ископавања су обаљена и па простору испред  
и унутар крипте, док су она која су претходила поставља- 
њу нове, металне ограде око комплекса, дала вредне податке о оста-
цима зиданих структура уз цркву. Изведени су радови и на крову и  
кули – звонику.

Крајем 70-тих година прошлог века појавила се иницијатива да се зау-
стави даље пропадање Тврђаве Бач. На основу програма радова из 1979. 
године може се закључити да је планиран већи обим радова како на 
истраживању, тако и на заштити и ревитализацији зиданих структура 
утврђеног замка. Свест о томе колико је ово сложен и захтеван подух-
ват говори и план да се у пројекат, поред Покрајинског завода укључе и 
Археолошки институт из Београда, Музеј Војводине, од када истражи-
вања води Н. Станојев. Аматерска археолошка секција за јужну Бачку и 
мађарска служба заштите ОМФ из Будимпеште. Активности су се убрзо 
зауставиле на мањем обиму ископавања и на интервентним радовима на 
крову Донжон куле. Одређени степен сарадње са колегама из мађарске 

115 S. Jovanovic, „Franjevački samostan 
u Baču“, у: Zbornik zaštite spomenika 
kulture (Beograd), XXII/XXIII (1973),  
132; истраживања је водила Нађа 
Куртовић Фолић, архитекта конзерватор.
116 A. Horváth „Egy magyar humanista, 
Váradi Péter építkezései (15. századi építésze-
ti központ Dél-Magyarországon), Művészet-
történeti Értesítő, 36 (1987) 54–85. 

Сл . 67 Пресек кроз северно крило 
самостана са изгледом јужног зида 
цркве и подацима добијеним током 
археолошких и архитектонских 
истраживања.

Сл . 68   Грађевински радови на 
кућама у подграђу Тврђаве Бач
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службе заштите, остварен је, о чему сведоче радови А. Хорват усмерени 
на додатну валоризацију архитектуре Фрањевачког самостана и гради-
тељску делатност Петера Варадија.116 

Допринос истраживањима дао је и сам Бач кроз рад ентузијаста и љуби-
теља завичајне историје. Едицију „Град на Мостонги“ покренула је Ама-
терска музеолошка секција „Југозападна Бачка“ која је формирана у Бачу 
још 1968. године.117 Друштва из Бачке Паланке и Оџака су прерасла у 
музејске јединице, а секција у Бачу је наставила свој рад као Аматерска 
музеолошка секција „Југозападна Бачка“. Аматерска музеолошка секција 
је у почетку свог рада имала велики број чланова који су активно учество-
вали у њеном раду, прикупљању музејских предмета и изради едиције. 
Истовремено, дешава се и неспоразум, разилажење ставова са локалном 
заједницом око приступа очувању градитељског наслеђа. Наиме, у Бачу 
је почетком 80-тих дошло до интензивније урбанизације. Локална само-
управа била је решена да у центру омогући изградњу нових вишеспрат-
них стамбено-пословних зграда, и зато је срушена заштићена зграда 
Жупног дома из 18. века.118 Уређивани су јавни простори и грађено је 
и у непосредној близини самостана, што је утицало на промене у регу-
лацији његове ограде. Кренуло се и са већим обимом преправки кућа у 
подграђу, што је подстакло конзерваторе да убрзају проширење граница 
заштите утврђеног замка на цео простор подграђа. 

На крају овог периода, 1989. године пронађена је „Црвенокоса богиња“ 
у Доњој Брањевини код Дероња, што је омогућило отварање нових 
видика на далеку прошлост овог специфичног и готово непромењеног 
културног простора.

Период 90-тих година
Последња деценија 20. века доноси на међународном плану нове кон-
цепте и акта, у којима Србија више не учествује на званичном нивоу. 
Донесена је Европска конвенција о заштити археолошког наслеђа 
1992,119 а на самом почетку трећег миленијума, отворена је за потписи-
вање Европска конвенција о пределу.120

Србија. У условима уведених санкција и међународне изолације доне-
сен је 1994. године Закон о културним добрима, са важењем на целокуп-
ној територији Републике Србије. Овај закон губи корак са модерном 

117 Секцију су тада чинила три друштва: 
Археолошка секција при ОШ „Борис Ки-
дрич“ из Оџака, Аматерска музеолошка 
секција при СО-е Бачка Паланка и Архео-
лошка секција Општине Бач.
118 Досије А104 Покрајинског завода са 
документима – преписком која је вођена 
о овом питању. 
119 Посебно се истиче заокрет од усред-
сређености на ископавања, ка употреби 
широког спектра савремених техника 
(Културно наслеђе, избор најзначајнијих 
докумената Савета Европе у области кул-
турног наслеђа, 49–69).
120 Исто, 71–95.
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конзервацијом. Године 1990. Народна скупштина РС донела је Закон о 
обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских 
Карловаца, што представља круну рада Покрајинског завода на исти-
цању вредности и значаја овог јединственог наслеђа.121

Бач. Категоризацијом културних добара 1991. године утврђен је изу-
зетан значај за: Манастир Бођане, Фрањевачки самостан у Бачу, као 
споменике културе и Тврђаву и подграђе у Бачу, као просторне култур-
но-историјске целине, а већ поменутих пет споменика културе велики 
значај. Међутим, није се више ни истраживало, ни обнављало, а сарадња 
са службом заштите била је сведена на основне законом прописане 
обавезе. Из овог периода остаће упамћени одјеци оружаног сукоба у 
Хрватској, у Вуковару и околини, пожар у Донжон кули и избегличка 
миграција, последња у низу померања становника на овој територији. 
У зонама обухваћеним сукобима у Југославији, наслеђе је пре пред-
стављало извор сукоба него социјалне кохезије, помирења и побољшања 
квалитета живота, чему би требало да служи.122 

На крају, могло би се закључити да истраживања наслеђа у Бачу са 
окружењем, имају дугу традицију и готово непрекинути ток од 1870. 
године, те да су се њиме бавили истакнути истраживачи свог времена. 
И заштита културних добара се може пратити дуже од једног века, с 
тим да су се тек након оснивања савремене службе заштите 1947. стекли 
услови за организовано деловање. Критичком анализом успостављена 
је веза активности предузетих на истраживању, заштити и коришћењу 
културног наслеђа, са актуелним концептима на националном и ширем 
плану. Време деловање Југословенског института (1950–1972) свакако 
спада у „златна времена“, када су изведени, или започети пројекти 
обнове Тврђаве Бач и манастира Бођани. Активности на очувању и 
коришћењу наслеђа у Бачу са окружењем варирале су и у интензитету и 
у обиму. Нажалост, и поред донесених планова и програма, активности 
нису успевале да се реализују као заокружене целине, најчешће због 
престанка њиховог финансирања. Једино је могуће издвојити рад на 
манастиру Бођани у периоду 1970–1975. током кога је остварена шира 
сарадња у области испитивања узрока деградације зидног сликарства 
и обављен већи обим радова на лечењу влаге, рестаурацији иконо-
стаса, конака и адаптацији дела за потребе формирања меморијалног 
музеја „Христофор Жефаровић и његово доба“. Била је успостављена и 

121 Службени ласник РС, бр. 37/91, 53/93, 
67/93, 48/94, 101/2005.
122 Овај период завршен је НАТО бом-
бардовањем Србије и Црне Горе, које се 
одразило и на стање културног наслеђа.
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сарадња, како унутар југословенске научне и конзерваторске заједнице 
(са Републиком Хрватском), тако и на међународном плану (Мађарска), 
чему ће у 21. веку бити посвећена посебна пажња.

Враћање на недовршене активности управо потврђује важност рада 
на стварању услова за одрживу конзервацију и коришћење наслеђа. И, 
свакако важност рада на већој видљивости наслеђа и подизању свести 
о његовим вредностима, које су неспорно биле увећане кроз предузете 
активности у периоду 1870–2000.

Откривање културног предела као исхода новог читања  
вредности Бача са окружењем 

Локација. Бач је седиште истоимене Општине, која се налази на северо-
западном делу Републике Србије, у Аутономној Покрајини Војводини, 
тачније у југозападном делу Бачке. Под Бачом са окружењем овде се под-
разумева целокупна територија општине Бач, са насељима Бач, Селенча, 
Вајска, Бођани, Плавна и Бачко Ново Село, али и делови територија 
општина Оџаци на северу, са насељима Дероње и Каравуково и њиховим 
атарима и Бачке Паланке на југу, са насељем Младеново и Карађорђево, 
са атарима. Западну и јужну границу овог простора чини река Дунав, 
која је уједно и природна државна граница са Републиком Хрватском.123 
Територију пресеца пловни канал Каравуково–Бачки Петровац, део 
хидросистема Дунав–Тиса–Дунав. Највећи саобраћајни значај има 
регионални пут Бачка Паланка–Бач–Сомбор. Преко мостова, који 
спајају Бачку Паланку и Илок, и Богојево и Ердут, оба у пречнику од 
20-так km, Бач има везу са ауто-путем Београд–Загреб, као и са источ-
ном Славонијом и Осијеком. Бач је удаљен 141 km од Београда, 61 km 
од Новог Сада и 300 km а од Будимпеште. 

Геоморфолошке промене терена Бач са окружењем, најбоље се читају 
кроз водотокове, пре свега ток реке Мостонге и њеног ушћа у Дунав. 
На територији данашњег Панонског басена у далекој геолошкој 
прошлости постојало је велико унутрашње море названо Paratetis, 
које је на једном делу постало потолина, унутар које се формирало 
Панонско море.124 Крајем дилувијума или почетком алувијума Дунав 
почиње да мења свој првобитни правац и узима нови ток, који одго-
вара данашњем.125 Последица дунавског померања и разношења 

123  Дунав протиче кроз Србију у дужини 
588 km, што чини 20,3 % његовог укупног 
тока. Првих 137 km речног тока чини гра-
ницу са Републиком Хрватском, где се на-
лази и територија Бача са окружењем.
124 Структурно тектонска грађа Панонског 
басена и њеног дела у западној Бачкој врло 
је сложена и сврстава се у пет узастопних 
развојних стадијума: медитерански, сар-
матски, панонски, понтијски и левантски. 
Количине морске слане воде кроз ове ста-
дијуме варирале су, а у последњем огромне 
количине воде отекле су рекама Дунавом, 
Савом и Тисом у Црно море. Седимен-
ти последњег левантског стадијума пред-
стављени су углавном глином и песком. Гео-
морфолошка испитивања терена Општине 
Бач утврдила су да квартарни и неогени 
седименти износе 1.000 метара код Плав-
не, док северно од Бача према Дероњама 
износе 1.500 метара. Видети и: Б. Милова-
новић, „Геолошка историја Војводине“, у: 
Војвоина I , Нови Сад, 1939, 29–46.
125 Дунав је према Халавачу некада текао 
испод Телечке, правцем данашњег канала 
Бездан–Бечеј и настављао током садашње 
долине Тисе, пошто је Дунав наишао на 
готово корито реке Драве, која је текла 
са запада; даље промене биле су последи-
ца неотектонских спуштања терена дуж 
северних падина Фрушке горе. Видети: 
Ж. Милошев, „Хидрографија и еволуција 
речних токова“, Mostonga i vode zapadne 
Bačke, 9–12.
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наталоженог леса у последњој фази његове еволуције је и настанак 
веће јужне бачке терасе, која се према Букурову назива лесна тераса  
(изохипса од 85 m).126 Тада је формирана и широка инундијација – рит 
Дунава, на нижим котама терена и померање водотокова (изохипса 78 
m), о чему сведочи и делта ушћа Мостонге у Дунав у виду потковице. 
Геоморфолошке карактеристике терена пружају јасан увид у еволуционе 
процесе, о борби човека са водом, о прилагођавању и култивисању терена 
у циљу стварања мреже насеља и обрадивог пољопривредног земљишта. 
Територија која је настајала циклусима река Дунава и Мостонге, као део 
ширег геостратешког простора, представља ретко сведочанство о садеј-
ству човека и његовог природног окружења кроз дуго трајање. 127

Целовитост историјских процеса на подручју Бача 

Познавање историјског развоја и значаја посматране територије пре-
судни су за разумевање утицаја људског фактора на карактер културног 
предела. Овде наводимо краћи преглед историје Бача са окружењем кроз 
карактеристичне историјске периоде, са освртом на политичке, војне, 
привредне околности и појаве од утицаја на настанак и живот културног 
наслеђа и промене у простору. 

Праисоријски, анички и ерио Велике сеобе нароа. Друштвене и 
културне прилике у далекој прошлости ширег простора Бача данас 
се читају из некропола, археолошких остатака насеља на природно 
формираним гредама и обалама, кроз налазе употребних предмета и 
оруђа. Река Moстoнга у свом  току ка ушћу у Дунав обликовала је бројне 

Сл . 69 Схематски приказ формирања дунавских тераса Сл . 70 Дунавска тераса у делу Бача са окружењем, 
према Букурову

126 Видети: Б. Букуров. Геолошке црте 
јужне Бачке. Београд, 1953. и V. Askin, 
„Geološke i hidrogeološke karakteristike 
područja Mostonge“, у: Mostonga i vode za-
padne Bačke, Novi Sad, 1998, 5–8.
127 Значајан допринос разумавању овог 
садејства дала је мултидисциплинарно 
обрађена монографија Мосона и вое 
Заане Бачке, у којој се у првом поглављу 
говори о природним карактеристикама 
слива Мостонге и Западне Бачке,  а 
затим и о историјату уређењу вода у 
Бачкој, одбрани од поплава, друштвеним 
карактеристикама, насељима (Mostonga 
i vode zapadne Bačke, Novi Sad,1998).  И 
Никита Андрејев се бавио историјатом 
борбе на регулацији тока Дунава и његових 
рукаваца (фокова) и формирањем пловних 
канала, као покретача привредног развоја 
територије (N. Andrejev, Izgradnja i eksp-
loatacija starih plovnih kanala u Bačkoj, Novi 
Sad, 2002.).
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површине погодне за формирање насеља, будући да су због станишта 
различитих биљних и животињских врста, овде постојали услови за 
лов, риболов, узгој стоке, подизање и загревање станишта. Окруженост 
издигнутих копнених површина мочварама и депресијама, омогућавала 
је њихову одбрану, с тим да је човек ове природне препреке претва-
рао и у одбрамбене ровове, шанчеве. Истовремено, простор Бача са 
окружењем био је погодан за комуникацију и прелазе на десну обалу 
Дунава, где су се у праисторијском периоду развијале аутентичне и 
значајне културе.

Најстарије до сада познато насеље у атару Бача пронађено је код 
шећеране и припада првом таласу колониста из Мале Азије, са почетка 
седмог миленијума пре нове ере.128 Током рекогносцирања терена на 
линијама одбране, након великог изливања Дунава 1965. откривен је 
цео низ праисторијских археолошких локалитета (у околини Дероња, 
Вајске, Бођана и Плавне). Тада обављена заштитна археолошка 
ископавања, као и она потоња, укључујући и ископавања Тврђаве Бач, 
посведочила су присуство неолитских култура, старчевачке и винчанске 
културе и указала на постојање мреже насеља ондашњих земљорадника, 
сточара, трговаца и стваралаца чудесних фигурина, накита и луксузне 
грнчарије.129 Међу археолошким материјалом посебну вредност има 
статуета названа Црвенокоса богиња, пронађена на археолошком 
налазишту Доња Брањевина, у атару села Дероње. Такође, вредни  
су налази керамике и метала са келтског oppidumа, источно од села 
Плавна на потесу Петковача, изграђеног у периоду касног латена.130  
Ово налазиште се везује за Скордиске, огранак келтског племена Боја, 
а тема етничке концентрације Келта на простору југозападне Бачке, 
спада међу оне које чекају свој ред, имајући у виду индиције да се ради 
о централном простору келтских миграција.131 Крајем старе и почетком 
нове ере у панонске просторе продиру Сармати са севера и Римљани са 
југозапада, што неповратно доводи до нестанка праисторијског света са 
овог тла и до убрзаног стварања нових односа и нове врсте културног 
наслеђа. 

Јужни део бачког Подунавља је, по свему судећи имао одређени значај 
у односима Рима, чија се утврђена граница oд времена цара Октавијана 
Августа налазила на Дунаву и становника Барбарикума (Сарматије), 
који су живели на његовој левој обали. О римском утицају на простор 
Бача са окружењем, мало се зна. Хенслман je још  у извештајима са 

129 Винча – раисоријска мероола, 
исраживања 1908–2008, каталог излож-
бе, Београд, 2008.
130 Опидум је коришћен до средине 1. века 
н. е. Налазиште „Циглана“ истражује се од 
1952. године. Највећим делом је уништено 
експлоатацијом глине за потребе циглане 
и током израде одбрамбених насипа 1965. 
године. Видети: М. Јовановић, „Плавна 
– келтско утврђење“, у: Ра војвођанских 
музеја 31, Нови Сад, 1988 � 89, 59–74.
131 На подручју Бођана и Вајске при-
купљао је површинске налазе археолог 
аматер Петар Узуров, који је материјал 
једним делом публиковао, али без ко-
ришћења научног апарата (P. M. Uzurov, 
Mlađe gvozdeno doba. Keltski laten jugoza-
padne Bačke, Bođani, 1984).
132 У бачком замку Хенслман је наишао 
на римски камен са натписом и римске 
опеке; распрострањеност и количина 
материјала, посебно опеке, учврстила га 
је у ставу о постојању римског насеља на 
простору Бача са окружењем (Е. Хенслман, 
„Извештај о новим ископавањима”, 
Изворник (Гајдобра), 4 (2008), 239–256; 
133 A. Móscy, Eine spatrömische Uferfestung 
in der Batschka?, Osječki zbornik (Osijek), 
XI (1969), 71–75. (Kasnorimska obalna ut-
vrda u Bačkoj?); О. Brukner, „Rimski nalazi 
u jugoslovenskom delu Barbarikuma – Bačka 
i Banat”, у: Arheološki vestnik, Acta Archeo-
logica (Ljubljana), 41 (1990), 199–217; M. 
Đorđević, Arheološka nalazišta rimskog peri-
oda u Vojvodini = Archaeological sites from the 
Roman Period in Vojvodina, Beograd, 2009.

128 видети: М. Грбић, „Преисторијско 
доба Војводине“, у: Војвоина I , Нови Сад, 
1939, 47–60. П. Медовић, „Војводина 
кроз далеку прошлост“, у: Кулурно 
наслеђе Војвоине, Нови Сад, 2008, 9–10.
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археолошких ископавања 1872. поставио питање порекла римског мате-
ријала на који је овде наилазио. Забележио је, да су темељи остатака 
ротонде на потезу Фелић, били изграђени од правилних камених 
тесаника „који скоро сачињавају isodomum“, али и да је било „веома 
много разасутих комада од римских опека, које спадају у највеће у врсти 
lateres bipedales“.132 О постојању обалних утврђења у овом делу панонског 
лимеса писао је Мочи (Móscy), доводећи остатке куле у близини капеле 
Св. Антуна Пустињака у везу са пристаништем,  док су се Олга Брукнер 
и Маја Ђорђевић бавиле римским налазима у овом делу Барбарикума.133  
Редовно се указује и на постојање Римских шанчева у Бачкој, који су, по 
свему судећи  у 4. веку служили за одбрану граница провинције Паноније 
Секунде и Горње Мезије.  Трагом топонима, убележених у савременим 
и старим картама и остатака шанчева на терену, кретао се археолог 
Небојша Станојев, оставивши вредну грађу и запажања у контексту 
њихове намене као водопривредног система.134 Незаобилазан извор за 
разумевање присуства Рима представља и Марсиљијево капитално дело 
Danubius Pannonico-mysicus, где је представљен „Agger. Antic. Roman.“, 
у виду равне линије.135 Оно што је такође индикативно, јесте живо 
уверење о римском присуству на овим просторима Бача са окружењем 
у прошлости, што се повремено поткрепљује ненаданим открићима, 
попут Римског моста у младеновачком атару.136 

134 Н. Станојев, „Римски шанчеви“ –
водопривредни систем Панонске низије“, 
у: Рад Музеја Војводине (Нови Сад), 
41–42 (1999–2000), 29–43, са старијом 
литературом.
135 Гроф Aloysio Luigi Ferdinand Marsili 
посебну пажњу је посветио потесу тока 
Дунава од Вуковара до Београда, прика-
завши водотокове, инундациони терен, 
насеља на секцијама X, XI, XII (L. F. Mar-
sigli, Danubius Pannonico-mysicus: obser-
vationibus geographicis, astronomicis, hydro-
graphicis, historicis, physicis, perlustratus et in 
sex tomos  digestus. T 1, Amsterdam, 1726). 
136 Остаци моста су пронађени 1990. 
током земљаних радова на изградњи 
система за наводњавање, 350 m низводно 
од уставе Гатара, на траси пута који је 
спајао прелаз код Бегеча (Onagrianum) 
са Бачом, премоштавајући овде реку 
Мостонгу. Процењује се да је извађено 
око 60 храстових шипова, побијених у три 
реда, који су највероватније носили ниско 
постављену конструкцију моста, дужине 
40–50 м. (V. Stojanov, „Rimski most na 
ušću Mostonge“, у: Mostonga i vode Zapadne 
Bačke, 250–251).
137 http://whc.unesco.org/en/tentativelists/ 
6060 (16. 10. 2016.) Планирано је да се 
на Листу светске баштине упишу сва до-
бара под називом Границе Римског цар-
ства од Шварцвалда до Црног мора. Од  
588 km тока Дунава кроз Србију, си-
стемом римског лимеса обухваћено је  
450 km од Нештина, у близини границе 
са Хрватском, до Раковице (Dorticum), у 
близини границе са Бугарском.

Сл . 71 Марсиљијева карта из 1726, део

Сл . 71а Римска опека са жигом 
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Имајући у виду дугачки период и велике промене које су се дешавале 
током трајања римског лимеса на Дунаву (од првих деценија 1. века наше 
ере, до 602. године), неопходно је интензивирати мултидисциплинарна 
истраживања. Римски материјал на који се наилази, попут опеке са 
жигом, изложене на археолошкој поставци у Донжон кули и већег броја 
римских опека различитих типова, пронађених на локалитету Фрање-
вачког самостана у Бачу, подстичу на непрестано трагање за одговорима.  
Тим пре, што је дунавски лимес у Србији под називом ”Frontiers of the 
Roman Empire – the Danube Limes in Serbia“, стављен на прелиминарну 
листу Унеска 2015 године,137 заједно са локалитетом Onagrinum код 
Бегеча, на левој обали Дунава.138 Дакле, идући Дунавом узводно, тек 
предстоји трагање за одговорима о местима комуникације (прелази 
преко Дунава) и начину утврђивања границе између сремског лимеса, 
чији се пунктови данас налазе у Републици Хрватској: Cuccium (Илок), 
Cornacum (Сотин) и Teutoburgium (Даљ) и Барбарикума, на српској 
страни, где Бач са окружењем има истурену позицију. И наравно, нова 
интерпретација овог, за сада измаглицама историје прекривеног дела 
римског лимеса.

Али, оно што је готово сасвим извесно јесте пораст (или поновно успо-
стављање) значаја Бача током владавине последњег римског и првог 
византијског цара Јустинијана I (527–565), када се ово насеље први 
пут помиње у историјским изворима. У његовој XI Новели из 535. 
године говори се о томе да град Јустинијана Прима постаје седиште 
архиепископа, под чијом влашћу су наведене провинције, међу којима и 
Панонија Секунда око Бача [...] еt pars secundae Pannoniae, quae in Bacensi 
est civitate[...] 139 Уколико је тачно повезивање Bacensi са Бачом, она је 
за размарање и могућност постојања гарнизонираног утврђења са 
цивилним отвореним насељем (civitas) и црквене оранизације у Бачу.140 
Остаје до даљег непознато где су били изграђени први хришћански 
храмови и манастири, као и почетак коришћења култних места, попут 
данашњег Фрањевачког самостана у Бачу.141 У оквиру пројекта Векови 
Бача започета су геомагнетна истраживања терена, где је евидентиран 
археолошки материјал, која су након прве године реализације (2016) 
донела нова сазнања. 

Велика сеоба народа чини засебну тему о сталном померању народа 
(варварске колонизације), започетом покретом Хуна из Азије и 
њиховим насељавањем у Панонској низији 375. године, која је завршено 

138 Археолошки локалитет Onagrinum се 
налази наспрам Баноштора и локалитета 
Bononia, на десној обали, зато се назива и 
Contrabononia.  На локалитету је конста-
тована сарматска материјална култура, што, 
према О. Брукнер упућује да су Римљани 
имали првенствено циљ да заштите своју 
границу, не упуштајући се у урбанизацију 
леве обале и романизацију затеченог сар-
матског становништва (О. Brukner, „Rimski 
nalazi u jugoslovenskom delu Barbarikuma – 
Bačka i Banat”, 203).
139 [...] ut Primae Iustinianae patriae nostrae 
pro tempore sacrosanctus antistes non solum 
metropolitanus, sed etiam archiepiscopus fiat, 
et certae provinciae sub eius sint auctoritate, id 
est tam ipsa Mediterranea Dacia, quam Dacia 
Ripensis, nec non Mysia secunda(!) et Dardania 
et Praevalitana provincia et secunda  Macedonia 
et pars secundae Pannoniae, quae in Bacensi 
civitate[...]( Imp. Iustiniani Novellae I, ed. C. E. 
Z. von Ligenthal, Lipsiae 1881, 130–131). Ви-
дети: И. Коматина, Црква и ржава у срским 
земљама о XI о XIII века, Београд, 2016, са 
старијом литературом
140 Подаци о уређењу црквеног живота у Бачу 
не постоје, а однос Сирмијума и Бача се пров-
лачи као једна од отворених тема црквене ор-
ганизације и у средњем веку. Седиште цркве-
не дијацезе Панонија у почетку се налазило 
у Сирмијуму. Након Тедосијеве поделе Цар-
ства на Источно и Западно 395. дијацеза Па-
нонија је остала у Западном царству у оквиру 
префектуре Италије, да би 437. била изузета 
из области префектуре Италија и укључена у 
Илирик, чије је административно и црквено 
седиште постао Сирмијум, до 441, када су се 
десила Атилина разарања.  
141 На важност истраживања локација на 
којима су биле изграђене цркве у Бачу указао 
је F. Steltzer у: „Prošlost Bača – prevod iz lista 
Bacska, Zombor 30. ili 31. maj 1883. godine“, 
Grad na Mostongi (Bač), бр. 1 (1976), 1–6.
142 На северозападној периферији села Вајска 
1965. евидентирана је касноантичка некро-
пола са зиданим гробницама од секундарно 
употребљене римске опеке великог формата; 
византијски крст и други вредан материјал  
изложен је у сталној поставци Музеја Војво-
дине: О. Брукнер и Ш. Нађ, „Вајска, Улица 
Радићева бр. 1 – некропола из доба Сеобе 
народа“, у: Археолошки реле (Београд),  9 
(1966), 156–157.  
143 А. Секулић, Древни Бач. 19.
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насељавањем Мађара на крају 9. века. На простору Бача крајем 6. и 
почетком 7. века, у периоду аварске доминације живело је хришћанско 
словенско становништво, чија је некропола откривена на периферији 
Вајске.142 У једном тексту из 873. године, који се назива Салцбуршким 
летописом, за утврђење у Бачу се каже да је било под аварском влашћу, 
као и то да на простору између Дунава и Тисе живе Словени, Авари 
и Хуни.143 У недостатку писаних извора, археолошка ископавања 
успевају да убаце нешто више светла на поменуте културе, посебно 
кроз праћење обичаја везаних за култ мртвих, начина формирања 
насеља, карактеристика употребних предмета, што често представља 
и сведочанство о преплитањима и о међусобним утицајима култура.144 

И топономастика је очувала сећање на житеље ових простора, с тим да 
словенски називи,  укључујући и сам назив Бач сведочи о дугом животу 
и значајном присуству на овим просторима.  

У периоду Велике сеобе народа привремено се прекида деловање 
хришћанске цркве и утицаја центара црквене моћи у Цариграду и Риму. 
Велика разарања Сирмијума 441. године (Хуни) и 582. (Авари) и све 
већи уплив варварских култура, мењали су услове на терену, али је тема 
покрштавања житеља међуречја Дунава и Тисе увек остајала актуелна. 

Бач се, свакако нашао на моравско-панонском мисионарском путу 
Свете браће Ђирила и Методија. Ови византијских мисионари из 
Солуна су од 863. године проповедали Јеванђеље на народном, словен-
ском језику и по грчко православном обреду, покрштавајући становнике 
ових простора. Има индиција да је Св. Методије, након повратка из 
Рима своју архиепископску делатност обављао у Бачу, који се могао 
боље одбранити од Сирмијума.145 Према актуелном тумачењу историје 
Бачке (суботичке) католичке бискупије постоје уверљиви разлози за 
успостављање везе између древне Бачке архиепископије и делатности 
Св. Методија директно, или индиректно.146 Статус Бача као верског 
центра добиће нови значај и улогу у наредном периоду када досељени 
Мађари буду прелазили из паганства у хришћанство.147

Период угарске власти документован је репрезентативним гради-
тељским наслеђем, археолошким налазиштима, нематеријалном башти-
ном и већим обимом историјске грађе, што укупно доприноси стицању 
поузданије слике о развоју Бача. 

144 Захваљујући систематским истражи-
вањима и учешћу на припреми изграње ин-
фраструктурних система у Бачкој увећавају 
се знање о аварској и словенској култури; 
познато је да су Авари имали седиште у 
међуречју Дунава и Тисе (Алфелд); мата-
ријал на који се наилази  разликује се по ос-
нову припадности првом; односно другом 
каганату  ( Ј. Ковачевић, Аварски каана, 
Београд, 1977) 
145 Оваква претпоставка се износи због 
стања у коме је Методије затекао Сирмијум 
након повратка из Рима; видети: C. Paškal, 
Franjevci u Baču, Virovitica 1985, 26.
146 „Аrchipiscopatus Bačiensis directe vel 
indirecte suam originem a sancto Metodo“ – 
Schematismus primus diocesis Suboticanae, 
Subotica 1968, 20.
147 В. Maрковић, Православно монашво и 
манасири у срењовековној Србији, Сремски 
Карловци 1920, Горњи Милановац, 2002.
148 У овом раду термини еискоија / архи-
еискоија третирају се као директан превод 
оригиналних документима на латинском 
језику, када је реч о средњем веку; временом 
је услед промене ове старогрчке речи у ново-
грчки и старословенских изведеница дошло 
до настанка речи бискупија / надбискупија, 
која се користи у католичкој терминологији, 
а у раду се користи за нови век; видети: Љ. 
Стошић, Речник црквених ојмова, Београд 
2006, 25–26.
149 Oвде су издавана фасионална документа 
(искази у правној форми: даровнице, по-
веље...). Видети: Т. Алмаши, „Главне инсти-
туције писмености места с јавном вером у 
средњем веку на тлу Војводине“, Сремска 
Митровица, 2013, 43-53
150 Г. Шкриванић, „Идрисијеви подаци о 
југословенским земљама“, у: Monumenta 
cartographica Jugoslaviae II, Београд, 1979, 15.
151 На специфичну улогу Бача у односу на 
границу на Дунаву указао је и Стефан Блаш-
ковић. Он је међу подацима о прошлости 
Бача  навео и учешће Бачана из тврђаве, са 
њиховим жупаном Вајтом, швапским ви-
тезом (Угари су га звали Vád, а презивао се 
Guth)  у бици за Београд 1074, коју је водио 
краљ Соломон Угарски, као и битку код 
Мођорода када је Геза, заједно са Словенима 
из Чешке потукао и Вајта и све Бачане (на-
кон  збацивања са престола Соломона, краљ 
Геза I је добио од цара Михајлa VII Парапи-
накa краљевску дијадему, која чини доњи део 
данашње круне Св. Стефана – lat. Corona 
Graeca). Нажалост, ова публикација нема на-
учни апарат. Видети: S. Blaschowitz, Batsch, 
Geschichte einer tausendjahrigen stadt in der 
Batschka. Bayern: Pannonia-Verlag Freilassing, 
1965.
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Период владавине Арпадовића обухвата три века, од удруживања угар-
ских племена, до уређења стабилне и простране Краљевине Угарске. 
Бач је био седиште древне Бачке жупаније, Бачке (архи)епископије, 
148каптола, места са јавном вером (locu credibilis), као главне институције 
писмености 149 и значајан трговачки центар, што му је омогућило сти-
цање угледа и ван граница краљевине. Запис арапског географа Идри-
зија о Бачу из времена владавине краља Гезе II (1141–1162) постао је 
незаобилазно у историографији. Он је 1154. убележио Бач у Рожерову 
Карту света, односно у Георафију, књигу која прати карте, записавши 
следеће:

 „Бач је гласовито место, којег убрајају међу остале велике градове. Ту се 
налазе пијаце, трговачке радње, занатлије и грчки научници[...] Жито је 
пак јефтино, јер се може наћи у изобиљу“. Забележено је и следеће: „Бач 
и Ковин су велики извозни и увозни врло насељени градови. Они су 
главни градови Угарске земље, који имају највише грађевина и у њима се 
живи у изобиљу на највећим сеоским поседима.“150

Дати опис забележио је један од историјских пикова значаја Бача и њего-
вог окружења. У овом периоду граница између Угарске и Византије нала-
зила се на Дунаву.151 Једнако важан извор представља и опис града Бача 
(Παγάτζιον) византијског хроничара Јована Кинама из 1164. године, који 
он оцењује као најважнији међу бачким локалитетима, у коме се цар 
Манојло I Комнин (1143–1180) једно време и задржао током „грчког“ 
рата вођеног за обнову византијске владавине над Сремом.152 Кинам је 
истакао да је „овај град (Бач) метропола сремског становништва и да у 
њему станује архијереј тога народа“.153 Изнета запажања о грчким мона-
сима и Бачу као метрополи и седишту архијереја сремског становништва 
важни су јер бацају светло на време када је овде постојала Бачка архиепи-
скопија – о којој се, услед недостатака поузданих извора, мало зна. Неки 
аутори мисле да ју је основао краљ Ладислав I (1077–1095), премештањем 
црквеног седишта из Калоче у Бач, други њен настанак повезују са угар-
ским освајањем Сирмијума 1072. и премештањем седишта сирмијумског 
грчког епископа у Бач, што би значило да се овде првобитно налазило 
седиште Православне епископије.154 Ускоро, 1085. године краљ Владис-
лав I је Бачку епископију подигао на ранг архиепископије.155 Постоје 
одређене нејасноће око канонског уједињења Бачке архиепископије са 
Калочком епископијом 1149. године,156 која је имала два седишта/каптола 
– у Калочи, насељу на левој обали Дунава (данас у Мађарској) и Бачу, где 

152 Ф. Гранић, Исо,104–105.
153 Исо, 107.
154 Ђ. Харди, „Castrum regis Bachiensis anno 
1328. или један прилог питању статуса бачке 
тврђаве“ Сремска Митровица, 2013, 43–54.
155 Бројала је пет архиђаконата, управ-
но-правне организације дијацеза, саставље-
них од деканата, што упућује на закључак 
да је постојала разграната мрежа парохија и 
припадајућих цркава, видети: G. Balogh, нав. 
дело, 3 и П. Рокаи и др., Исорија Мађара, 
2–34.
156 Након уједињења био је oбухваћен про-
стор од Калоче на северу, Земуна на југу, до 
реке Тисе на истоку и Дунава до Бачке Па-
ланке на западу, односно правом линијом 
која спаја Дунав са Савом; оригинална була 
о уједињењу није сачувана, тек 1413. године 
папа Гргур X је потврдио уједињење, видети: 
P. Cvekan, Franjevci u Baču, Virovitica, 1985, 
24–28.
157 За принца Белу византијски цар Манојло 
Комнин је увео високу титулу деспота због 
планова да га он наследи на византијском 
престолу, а пошто је био наследник и угарске 
круне био је отворен пут за ствaрање визан-
тијско-угарске персоналне уније. Када се 
Манојлу родио син ови планови су пропали, 
али је краљ Бела III остао и даље формално 
везан за Византију и помагао је грчки ма-
настир у Сремској Митровици (Исорија 
Мађара, 47–58).
158 Видети: A. Viorel, ”Ecclesiastic Structures 
and Denominational Policies in the Balkan-
Carpathian Space in the Thirteenth Century”, 
In: Quaderni della Casa Romena di Venezia, 
(2004), 151–176.
159 У манастиру Ку (Баноштор) у Срему, 
1229. године формирано је седиште нове 
дијацезе, која је претходно припадала право-
славној Сирмијумској епископији, видети: 
A. Viorel, нав. дело, 163. Ипак, Бач је остао 
у директној вези са организацијом црквеног 
живота православног становништва на делу 
територије Краљевства. 



80   Славица Вујовић / КАКО ОЧУВАТИ И КОРИСТИТИ КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ / ДОПРИНОС ВЕКОВА БАЧА

Сл . 72  Фрањевачки самостан у Бачу, горња зона звоника 
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су обављана архиепископска наименовања. Крунисање краља Беле III 
(1172–1196), бившег византијског деспота, које је обавио бачки архие-
пископ Јован, повезано је са овом темом.157 Након смрти цара Манојла, 
1181. Сирмијумска православна епископија у Бачу прешла је под јурис-
дикцију католичке Калочке архиепископије и постала једна од дијацеза 
Угарске цркве.158 Промене настале након пада Цариграда 1204. године и 
оснивања Латинског царства, којим је укинута Цариградска патријаршија 
донели су са собом значајне промене, које ће временом све више ићи у 
правцу асимилације православног живља у институције римокатоличке 
вере.159 Ситуација са (Бачко)калочком архиепископијом у 11. и 12. веку 
и даље је због недостатка историографске грађе недовољно осветљена.160 
Додатну светлост могла би унети истраживања бројних археолошких 
локалитета на којима су уочени остаци цркава, тим пре што Балох бележи 
да су [...]у атарима свугде распрострањене разне рушевине, источно грчке 

епископије [...]161 Нови подаци у правцу бољег познавања прожимања 
и улоге институција источног и западног хришћанског култа могле би 
помоћи разумевању (су)живота и оствареног просперитета Бача на тада 
важним ободима краљевства Арпадових наследника. 

У време владавине краља Беле III (1172–1198) изграђен је најстарији 
део цркве Узнесења Богородице у Бачу (данас у склопу Фрањевачког 
самостана). Вредна пажње је чињеница да су се левом обалом Дунава 

160 У угарском друштву 11. и 12. века није 
постојала посебна потреба да се оно писме-
но забележи настало стање ствари - њега је 
чувало живо људско сећање
161 G. Balogh, Исо, 4.
162 L.Dobronić, „Srednjovjekovni redovi 
i crkva u Baču“, у: Od Gradovrha do Bača, 
Sarajevo 1988, 49–56.
163 Римокатолички папски витешки 
ред одобрен 1113. булом папе Паска-
ла II (lat. Sepulklarci); видети: L.Koszta. 
Dél-Magyarország egyházi topográfiája a 
középkorban. In: A középkori Dél-Alföld és 
Szer. Szeged, 2000, 41–80.
164 На територији Бача деловала је у 13. 
веку социјално-каритативна установа 
„hospitale ad receptionem infirmorum et 
pauperum“, за лечење и прихват сиромаш-
них. Болницу је изградио калочки архие-
пископ властитим средствима и издржа-
вао је. Папа Гргур XIX је у писму из 1234. 
тражио од настојатеља цистерцитског са-
мостана у Кутјеву да уступи два конверса 
способна за вођење ове болнице  „да њихо-
вом службом хоспитал остане у садашњем 
стању и да се даје храна Кристовим сиро-
масима...“ Није познато како је функцио-
нисала ова установа у временима након 
Монголског пустошења, нити да ли су у 
Бачу цистерцити имали свој самостан (L. 
Dobronić, „Srednjovjekovni redovi i crkva u 
Baču“, у: Od Gradovrha do Bača, Sarajevo, 
1988, 49–56).

Сл . 73 Бач убележен вињетом тврђаве 
на карти Угарске из 1526–1528.
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и преко Бача кретали ходочасници на путу ка Светој земљи, као и 
крсташи на свом Трећем ратном походу.162 (Сл.) Ово је захтевало да се 
обезбеди одговарајућа прихватна инфраструктура, а манастир у Бачу 
повезан са Каноницима Св. гроба Јерусалимског,163 свакако је био део 
тог програма.164 

У овом периоду Бач је постао касрум, утврђени краљевски град и 
седиште Жупаније, којој су припадали и сонћански и бечејски брод – 
прелаз на реци Тиси и футошки на Дунаву. У процесу феудализације 
Угарске Краљевине бродови су прешли у власништво световне и црк-
вене властеле, што и потврђује податак да је 1193. власник сонћанске 
скеле био бачки жупан Макарије.165 Време напретка под краљем Белом 
IV (1235-1270) пресечено је провалом Монгола 1241. године, који су у 
рушилачком налету оштетили бачку тврђаву, цркве и друге грађевине. 
У којој мери је спроведено у дело писмо папе Иноћентија IV о градњи 
тврђава од чврстог материјала на епископским имањима уз Дунав, па 
тиме и у Бачу и околини, мало се зна.166 

Јачање западних утицаја и утврђивање јужне границе Угарске. Након 
одласка Арпадове лозе са историјске сцене, на власт су дошли напуљски 
Анжујци, а са њима и јачање утицаја западних држава и Свете столице. 
Утврђивање власти Карла I Роберта (1301–1342) започето је на јужној 
угарској граници, која је била под влашћу олигарха Угрина Чака. Познато 
је да су тада у Бач дошли припадници реда мале браће (фрањевци).167 
Бачка жупанија је од 1330–1333. године била хонор палатина Жана 
Другета, а након њега 1333. године се помиње мачвански бан.168 Бач и 
Бачка жупанија нашли су се у жижи спора између Карла I и папе Бене-
дикта XII због краљевог присвајања папске десетине.169 Калочко-бачка 
архиепископска столица била је, упражњена in continuo седам година, од 
марта 1337, до маја 1343. године.170 Краљ се правдао да је средства тро-
шио на тврђаве „да не би Рашки шизматични краљ (цар Душан) освојио 
градове“.171 У то доба у Бачу се ковао новац, сребрна марка која је овде 
била искована имала је вредност 60 гроша, као и чешка марка. Обављала 
се и жива трговина Дунавом, што је увећавало приходе Бача.172 Након 
Карла I на угарски престо долази његов син Лајош I (1342–1382), чија је 
супруга Јелисавета Котроманић неколико пута боравила у Бачу и 1370. 
године финансирала радове на обнови бачког Самостана и звоника.173 

165 П. Рокаи, „Бродови на Дунаву и прито-
кама на подручју Јужне Угарске у средњем 
веку“, у: Соменица Исоријско архива 
„Срем“ (Сремска Митровица) бр. 9 (2010), 
146.
166 Секулић се позива на изворе и гово-
ри о постојању тврђаве у Бачу (А. Sekulić, 
Drevni Bač, 28).
167 Увођење овог и других просјачких 
редова у Угарску започето је у време по-
божног Беле IV, који је по властитој жељи 
сахрањен у фрањевачкој цркви у Остро-
гону (Esztergom); фрањевци су уживали 
и велику подршку и патронат Анжујаца. 
Самостан у Бачу је првоосновани у Срем-
ској кустодији, која се налазила у саставу 
Угарске провинције, али није познато 
тачно време оснивања, видети: P. Cvekan, 
Franjevci u Baču, 43–45.
168 Ђ. Харди, „Присуство породице Дру-
гет на тлу Јужне Угарске током прве поло-
вине XIV века“, у: Соменица Исоријско 
архива „Срем“ (Сремска Митровица) бр. 
9 (2010), 18.
169 У периоду 1333–1337. у Бачку жупа-
нију су стигли папски скупљачи прилога и 
пописали су све жупе на подручју Жупа-
није, што представља вредну базу подата-
ка о тадашњим насељима и становништву; 
видети: А. Секулић, Древни Бач, 27.
170 Ђ. Харди, „Castrum regis Bachiensis 
anno 1328..., 46 
171 Исо, 27, калочко-бачки архиепископ 
је био канцелар краља Карла I и умро је 
1338.
172 Р. Шмит, „Прилози – Из прошлости 
Бача“, 384.
173 Краљици Јелисавети се приписује из-
градња /обнова фрањевачке цркве у Ара-
чи (код Бечеја); видети: A. Sekulić, Drevni 
Bač, 29; Исорија Мађара, 120–122. 
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Већ након битке на реци Марици 1371. године и премештања осман-
ске престонице у Једрене и ступања Византије у вазалске односе са 
Османлијама, постало је очигледно да ће они наставити продор ка 
западу Европе. На угарски престо је 1382. године дошла Лајошева кћи 
Марија, која је oд 1387, па све до смрти 1395. владала заједно са супру-
гом Сигисмундом Луксембуршким. Краљица Марија боравила је у Бачу 
више пута, а извесно 1392. године.174 Забележен је Сигисмундов бора-
вак у Бачу у јесен 1398. и 1410,175 да би следеће године постао немачки 
(римски) краљ, а потом и цар, због чега је био принуђен да одустане од 
личног учешћа у одбрани „Доњих крајева“. Потражио је и обезбедио 
савезништво са српским деспотом Стефаном Лазаревићем и тим пово-
дом су се у Бачу 1413. године сусрели деспот и острогонски надбис-
куп.176 Убрзо након смрти Сигисмунда одбрана од Турака поверена је 
Јаношу Хуњадију, а за организовање одбрамбених снага у јужној Бачкој 
био je задужен Фрањевачки самостану у Бачу, где је неколико пута бора-
вио фра Иван Капистран, запамћен по говорима којима је подстицао на 
одлазак у рат против Турака. Бач (Bathea) је у то време представљен на 
првој савременој карти Европе вињетом у облику готичке тврђаве. 177 

Уследио је 1443. године велики ратни поход против Турака са удруже-
ним угарско-српским снагама, на челу са краљем (В)Ладиславом, Јова-
ном Хуњадијем и деспотом Ђурађем Бранковићем. Војска се окупљала 
у Јужној Угарској.178 Дунав је у наредним деценијама поново добио на 
важности као водени пут, као и скеле и погранични градови.179 Прва 
позната писмена повеља о градњи Тврђаве Бач датира из 1457. године и 
везана је за личност Иштвана Вардаија VII, који је те године постављен 
за калочко-бачког архиепископа.180 Он је затражио и добио од краља 
Ладислава V дозволу за изградњу тврђаве. У краљевој повељи записано 
је, између осталог:

 „Дајемо на знање, поседницима у жупанији Бач, да смо незадовољни 
сазнањем, да у јужним деловима наше државе, уместо да се смири неприја-
тељство са стране наших противника и Турака, још се више распирује... 
пошто наш верни човек, Иштван архиепископ Калочки, на овим про-
сторима не располаже никаквом тврђавом, утврђењем, где може да узме 
у заштиту своје парохијане и њихову имовину [...] позивамо вас и дајемо 
вам наређење, да поменутом господину Иштвану помогнете да у спо-
менутом граду Бач, сагради дворац и утврђење[...] одакле може да се 
одбрани од сваког нападача.“181 

174 Видети: Р. Шмит, исо.
175 Исо.
176 Стефан Лазаревић је након погибије 
оца кнеза Лазара 1403. постао турски ва-
зал и против Сигисмунда се борио у бици 
код тврђаве Никопољ у Бугарској, када 
се угарски краљ једва спасао. Стефан Ла-
заревић је 1403. признао врховну власт 
угарског краља и за узврат добио у феуд 
Београд, Мачву и поседе у Угарској. Вре-
меном је постао чест гост двора у Будиму, 
заједно са изабраном српском властелом 
у пратњи. У Будиму је имао палату, добио 
је права на ковање новца, експлоатације 
рудника...и био гласовити витез. (Ј. Калић, 
Срби у озном срењем веку, Београд, 2001.
177 Карта је штампана тек 1491. у Немач-
кој, видети: Србија и сусене земље на са-
рим еорафским карама (концепција пу-
бликације Ж. Шкаламера), Београд, 1991, 
30–35.
178 Ј. Калић, „Дунав у ратовима XV века“, 
у: Пловиба на Дунаву и њеовим риока-
ма кроз векове, ур. В. Чубриловић, Београд: 
Научни скупови, књига XV, Oдељење 
историјских наука, књига 3, 1983, 114.
179 Исо, 116.
180 A. Hоrváth, „Egy magyar humanista, 
Váradi Péter építkezései”, 57–58.
181 A. Hоrváth, Исо.
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Након пада Смедерева и Српске деспотовине 1459. године, Угарска је 
постала стуб одбране хришћанства и краљ Матија Корвин (1458–1490) 
устаљује обрамбени појас према Турцима у виду појаса тврђава. Забе-
лежено је да је током маја 1463. године он боравио у Бачу и Футогу, где 
су се налазила сабиралишта војске за рат на југу, и да је наредне године 
у децембру судио у Бачу побуњеницима из босанског похода.182 Краљ 
је наставио Сигисмундову политику са позивањем у Угарску угледног и 
борбама вичног српског племства и становништва, међу којима и пле-
мићку породицу Јакшић.183 Један од двојице браће, Димитар Јакшић 
1478. године издејствовао је краљеву дозволу за изградњу православног 
манастира, посвећеног Ваведењу Пресвете Богородице у близини села 
Бођани.184 У периоду 1480–1484. калочки (бачки) архиепископ је био 
чувени хуманиста, књижевник, државник Петер Варади.185

После смрти Матије Корвина долази до слабљења угарске државе, што 
је убрзало њен коначни слом. Бач је, међутим, имао још један период 
успона и изградње током владавине краља Владислава II (1490–1516), 
из лозе пољских Јегелонаца – када је Петер Варади у периоду од 1490. 
до 1501. поново предводио црквену, али и световну власт у Бачкој жупа-
нији. Краљ Владислав II неколико пута је боравио у Бачу, као Варадијев 
гост. Године 1494. он је Бач прогласио за „civitas“, краљевски град и 
ослободио становништво од плаћања царине и намета према великом 
жупану. Ове околности погодовале су економском расту Бача, будући 
да је у пролеће исте године Угарска убрзано Дунавом снабдевала погра-
ничне градове. Следеће године краљ се склонио од куге у Бачу и тада 
је пренео титулу великог бачког жупана на калочког архиепископа.186 
Тада започиње и нова кампања радова на тврђави. Варади је орга-
низовао чишћење и продубљивање корита Мостонге, како би, што 
је навео у писму „увео Дунав у Бач“.187 Иако је он у својим писмима у 
први план стављао естетски и еколошки моменат, радови су пре свега 
имали одбрамбени значај.188 У Бачу су почетком 16. века одржавани и 
државни сабори – 1500. и 1518. године.189 Сакупљање војске у табору у 
Бачу, ради одбране од Турака 1514. године, прерасло је у незадовољство 
кметова и избијање „сељачког рата“ под вођством Доже Ђерђа, који су 
донели нестабилност и талас рушења. Немири су се наставили и током  
владавине последњег краља пре битке на Мохачу, Лајоша II (1516–1526). 
У период од 1523. до 1526. године у Бачу се на месту великог жупана и 
Калочког архиепископа налазио фра Павло Томори, а тада предузете 

182 A. Sekulić, Drevni Bač, 30.
183 Јакшићи су племићка породица до-
сељена 1470. у Угарску (Н. Лемајић, 
„Српско становништво Баната и Помо-
ришја у XV и XVI веку“, Сремска Митро-
вица, 2013, 7–9.
184 Љ. Стошић, Манасир Бођани, Нови 
Сад, 2011, 7. У овим крајевима северно 
од Саве и Дунава налазила се само једна 
српска, Београдско-сремска епархија (Д. 
Поповић, Срби у Војводини 1, Нови Сад, 
1990, 280–282). 
185 Варадијем су се бавили бројни аутори, 
истичући и његов сукоб са краљом Ма-
тијом, због чега је и утамничен.
186 G. Balogh. Bácsi R. K. Plébánia Százéves 
Emléke, Eszergom, 1867, 5-6.
187 A. Hоrváth, „Egy magyar humanista, 
Váradi Péter építkezései”, 58–59. Варадије-
ва писма, сакупљена у: Wagner Carolus, 
Epistolae Petri de Varda, Epistolae, cum 
nonnullis Wladislai II. regis Hungariae literis 
Petri Causa scriptis, Posonii et Cassoviae 
1776. – доступна су на интернету
188 Алисе Хорват, археолог из Будимпеш-
теје у докторској дисертацији истражи-
вала градитељску делатност Петера Вара-
дија, део текста дисертације из 1974. је за 
потребе истраживања превео са мађарског 
Антал Немеш и налази се у архиви ПЗ-
ЗСК. Истраживања је наставила и 1987. 
објавила рад: „Egy magyar humanista, 
Váradi Péter építkezései”. 
189 A. Sekulić, Drevni Bač, 32.
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190 Мало је вероватно да је за три године 
у условима потпуне неизвесности било 
сврсисходно стварати стилски надахнута 
здања Видети: Е. Хенслман, „Извештај о 
новим ископавањима”, избор текста и пре-
вод са мађарског А. Нађ, превод с латин-
ског С. Беретић, у: Изворник (Гајдобра), 
бр. 4 (2008), 239.
191 Угарска војска није успела да се супрот-
стави бројнијој војсци, коју је предводио 
Сулејман Величанствени, а на Мохачу је 
погинуо и Томори. У овој бици погину-
ли су и војници из Тврђаве Бач, видети: 
Исорија Мађара, 184–195.
192 Видети: Д. Ј. Поповић, „Војводина у 
турско доба“, у: Војвоина I , 189–204.
193 Исо, 175–180. 
194 Будим је пао под турску власт 1541. 
године. Простор између Дунава и Тисе 
био је дуго поштеђен од турских напада и 
пустошења, јер су речни токови и мочва-
ре пружали заклон у збеговима станов-
ништва; видети: Р. Шмит. „Прилози - из 
прошлости Бача“, 393, у дефтеру се налазе 
уписани џемати, превасходно везани за 
утврђење: џемат мустахфиза (сталне по-
саде која брине о утврђењу) са 54 особе, 
џемат азапа (страже у утврђењима, кулама 
и мостовима) са 49 особа, као и џемат кал-
канџија (седлара).
195 О. Зиројевић, „Турска утврђена места 
на подручју данашње Војводине, Славо-
није и Барање“, у: Зборник Маице срске 
за исорију (Нови Сад) 14, 105–138; К. 
Hegyi, „Bács: A Balkan – Turkish town 
in Humgary“, Acta Orientalia Academiae 
Scientiarum Hungaricae (Budapest), Vol. 54 
No. 4 (2001), p. 471–483. и А. Нађ, „Пово-
дом Челебијиног описа старог града Бача“, 
у: Грађа за роучавање исорије саро 
раа Бача – Гра на Мосони (Бач), 1 
(1976), интерно, 1–26.
196 K. Hegyi, Bács: „A Balkan-Turkish Town 
in Hungary“, 471–483.
197 Исо, 482.
198 Челеби се кретао левом обалом Дуна-
ва из Чонграда, преко Баје, Кечкемета и 
Сомбора ка Бачу. 

градитељске интервенције на утврђеном замку Хенслман њему припи-
сује.190 Он је био постављен да предводи одбрану јужне границе и кобну 
битку на Мохачу.191 Бач је први пут пао у турске руке 29. септембра 1526. 
године, приликом повратка трупа левом обалом Дунава и пустошења 
Бачке. Отпор је пружио народ склоњен у Фрањевачки самостан у Бачу, 
којег су Турци сурово казнили, а као сећање на тај догађај остао је назив 
цркве у народу – Црна црква. 

Већ следеће године српски цар Јован Ненад, Црни Човек повратио је Бач 
и тада је Јован Долић из Ирига био кастелан Бачке тврђаве.192 После 
његове погибије у лето 1527. краљ Фердинанд је морао да нађе решење за 
поправку и управљање над тврђавама на Дунаву. Тврђаву Бач, заједно са 
Сотином и Фелеђхазом поверио је на уживање и одбрану Стефану, сину 
Иваниша Бериславића. Деспот Стефан је започео утврђивање, али није 
добијао надокнаду за радове и трошкове посаде. Након бројних покушаја 
и губитка наде у пристизање помоћи из Беча, деспот је био принуђен 
да распусти посаде и напусти утврђења. Турци су, тако у јануару 1529. 
године без отпора запосели Тврђаву Бач, најважније утврђење на јужној 
граници, грађено да онемогући њихово продирање ка Будиму и Бечу.193 
Бач у сасаву Османске имерије. Смена господара над територијом 
Бача потрајала је све до 1543. године, када је успостављена власт, што 
потврђује и тада спроведени први попис.194 Шездесете и седамде-
сете године 16. века припадају времену развоја Бача, након стагнације 
настале променом владара и система власти. Из овог периода, којег је на 
нивоу Царства обележио румелијски беглербег, а потом и велики везир 
Мехмед-паша Соколовић, сачуване су пописне књиге, дефтери, којима 
се бавила Олга Зиројевић.195 К. Хеђи је извела закључке о упадљиво 
великом проценту образованих лица, чак 17%, муслиманског живља.196 
Анализом података она закључује да је према структури становништва и 
делатностима Бач постао „прави балканско-турски град у доба освајања 
јужних крајева на које се протегао Балкан“.197 Бач је пред крај турске вла-
давине 1665. године посетио познати турски путописац Евлија Челеби 
на свом путовању у Сегедински санџак и оставио вредне податке о насељу, 
тврђави и становништву.198 Евлија износи свој први утисак о Бачу „Ово 
је Беч мађарског народа[...], што ће надаље још једном поновити кроз 
запажања, која прати одређени тон фасцинације када прича о лепом и 
гостопримљивом становништву, о великом богатству вароши, лепоти 
архитектуре тврђаве.199 У Бачу су сачувани материјални остаци из доба 
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турске владавине, што представља реткост међу културним наслеђем 
Војводине. У непосредној близини Куле капије налазе се добро очувани 
остаци турског купатила, хамама.  

Инерација у Хабзбуршку монархију и осеено убљење значаја.  
Бач су Аустријанци ослободили од Турака 1686. године, без већих борби. 
Непосредно након тога на територију Бача са окружењем дошао је већи 
број Срба и Шокаца. Шокце су 1688. предводили фрањевци из Гра-
доврха, код Тузле, самостана који је припадао провинцији Босна Сре-
брна.200 Срби су дошли за време Велике сеобе 1690, на простор где су 
већ постојале њихове заједнице (српски етнички простор). Након Кар-
ловачког мира 1699. године Бачка је ушла у састав Хабзбуршке монар-
хије, што је донело велике промене, али нажалост и велико заостајање 
Бача у односу на његову економску и политичку моћ у средњем веку. На 
основу сачуване ведуте Бача из 1698. године може се закључити да није 
било већих разарања тврђаве (Schlos Bath). На ведути је део насеља код 
Фрањевачког самостана записан као Rattzen Stat – српска варош.201 

Перио 18. века. Овај период, започет обновом прекинула је побуна 
курука против царске војске на челу са Ференцем Ракоцијем у периоду 
1703–1711. године. Ракоци је предводио побуњене Мађаре, који су заго-

199 E. Čelebi, Putpis odlomci o jugoslovenskim 
zemljama, Sarajevo, 1996, 532.
200 Податак забележен у рукописној грађи 
„Protocollum Conventus Bacsiensis FF Min. 
Observatiae S. Joannis a Capistrano ab ao. 
1718”, која се чува у архиви Фрањевачког 
самостана у Бачу
201 Ведута је објављена у: Ђ. Бошкововић 
и Р. Шмит, „Средњовековни градови у 
Војводини“, у: Војвоина I, Нови Сад, 
1939, 316.

Сл . 74 Михрабска ниша у јужном зиду цркве Узнесења Пресвете Богородице

Сл . 75 Хамам у Бачу, остаци пандан-
тифа на које се ослањала купола
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202 Дворски ратни савет пише генералу 
Нехему 14. 11. 1703. у вези са поправком 
тврђаве у Бачу, а он у јулу 1704. јавља да 
се тврђава Бач предала (устаницима); у 
марту 1707. године, обавештен је Дворски 
ратни савет да је командант куруца Бер-
толди напао Бач. Видети: Извори о Срби-
ма у Уарској очеком 18. века (Београд, 
2005). 
203 Р. Шмит даје ове, али и податке о више 
пописа, са коментарима из: 1722, 1726, 
1728, 1743, 1766/1767, 1778. године, у: 
„Прилози из прошлости Бача“, 397–410.
204 Л. Лазић, M. Bubalo, D. Perić, 
„Stanovništvo sliva Mostonge i zapadne 
Bačke“, у: Mostonga i vode Zapane Bačke, 
161–178.
205 V. Valentik, Selenča 1758–2008. Selenča, 
Bačsky Petrovec, 2008; Словаци и данас 
чине апсолутну већину становништва у 
Селенчи (према попису 2011 – 91,18%), 
успели су да сачувају своју народну свест, 
језик, веру (евангелисти и римокатоли-
ци) и обичаје, начин привређивања, без 
обзира на многе друштвене и економ-
ске промене, које су утицале на мешање 
и међусобне утицаје народа и етничких 
заједница Војводине.
206 Оd Gradovrha do Bača, Sarajevo, 1988; 
A. Sekulić, Drevni Bač; Split, 1978, P. 
Cvekan, Franjevci u Baču, Virovitica, 1985.
207 Видети: Д. Ј. Поповић. Срби у Војвои-
ни, 1. књ. Нови Сад: Матица српска, 1990.

варали повратак историјског права на стање пре турске власти. Побуна 
је оставила трајне последице по становништво и градитељско наслеђе 
Бача са окружењем. Тврђава је 1703. и 1704. године у више наврата мини-
рана и трајно је онеспособљена за даље коришћење.202 Поново је стра-
дао и православни манастир Бођани. Пустошења није био поштеђен ни 
Фрањевачки самостан у Бачу. На попису из 1715. године у Бачу се нала-
зило само 29 опорезованих лица, да би већ 1719. Бач постао трговиште 
и добио право на четири вашара годишње. 203 

Од 20-тих година долази до увећавања броја становника, што је после-
дица и планске колонизације, коју је спроводио бечки двор. Први 
Немци (Швабе), занатлије и чиновници при војним командама, дошли 
су у Бачку 1716–1740, у Бач 1723. године, а у Бачко Ново Село 1738. 
године.204 Следећи су стигли Словаци евангелисти, који ће се касније 
одселити у оближњу Селенчу.205

О суживоту тада најбројнијег становништва Срба и Шокаца у Бачу 
недовољно се зна. Док се Шокачка заједница у Бачу прати кроз исто-
риографску грађу везану за бачке фрањеваце, и кроз тематска истражи-
вања,206 о српској заједници у Бачу нема довољно података, ни њихове  
интерпретације.207 Срби су након Ракоцијевог устанка успели да се рела-

Сл . 76 Ведута Бача из 1698.



88   Славица Вујовић / КАКО ОЧУВАТИ И КОРИСТИТИ КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ / ДОПРИНОС ВЕКОВА БАЧА

тивно брзо опораве у Бачу, али и у Бођанима. Најкасније до 1720. у нају-
жем центру Бача, уз трг, саградили су храм посвећен Св. архистратигу 
Михаилу, Гаврилу и осталим бестелесним силама, који је припадао пра-
вославној парохији у Бачу.208 Одмицањем века увећавао се и број Срба 
у Бачу, а расла је и њихова економска моћ, о чему сведочи Попис старе-
шина кућа Бача из 1752. године.209 На месту старе цркве, изграђена је 
1739. нова210 која је забележена на плану и ведути из 1764. О дометима 
и економскиј моћи некадашњих становника Бача сведоче и сачуване 
иконе које су припадале православној цркви у Бачу.211 Међутим, зајед-
нички живот словенског живља окончан је наредбом надбискупа Јожефа 
Баћањија (József Batthyányi) да се Срби из Бача и Малог Бача преселе 
1765. у оближњу пустару Дероње „у вези општег добра и јавног мира“.212 
У Протоколу Фрањевачког самостана у Бачу о овом догађају је остало 
забележено: „1. јануара 1766. благословена је бивша православна црква, 
било их је скоро толико колико и католика – морали прошле године 
оставити и скупа са својим свећеницима населити се у Дероњи, и то је 
сада била жупна црква за католике.“213 Даљи живот Срба у Дероњама 
могуће је пратити кроз црквене књиге.214 Међутим, надбискуп је прет-
ходно донео вест фрањевцима да им се одузима бачка жупа о чему су они 
сачинили следећи запис: „Једино су се одупрли, када су им и звона из 

208 М. Попов, Црква Св. архисраиа 
Михаила у Дероњама и равославна црква у 
Бачу у XVIII веку, Нови Сад, 2011, 25–46.
209 Попис констатује 243 мушке ожење-
не главе у Бачу; међу најбогатијим старе-
шинама налазе се Срби, а извесни Јегрић 
Јанко имао је 12 коња, 8 волова за вучу, 10 
крава, 30 свиња, 30 оваца; према подацима 
се закључује да су Јегрићи била напредна 
породица са још две имућне задруге. 
210 Архив Војводине, Фонд Бачко-бодрош-
ка жупанија, на микрофилму I–115 налази 
се извештај о католичким парохијама и 
црквама, Калочке надбискупије из 1766. 
године, а на снимцима 30–33 су подаци за 
Бач где стоји да је 1766. године посвећена 
српска црква, која је изграђена 1739. годи-
не.
211 На иконе из цркве у Дероњама први је 
указао Б. Петровић у: О кулури саро-
сеелаца Срба у Уарској, Карловци, 1911. 
5–15.
212 Архив Војводине, Ф.2 - Фонд Бач-бо-
дрошка жупанија (41а/1765).

Сл . 77 Детаљ карте из 1764. године са приказом Бача
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213 Ова црква је служила римокатолицима 
за богослужење, све до 1780. када је сру-
шена, будући да је освештан нови храм у 
непосредној близини. 
214 Везе Бача и Дероња су, између осталог 
биле у фокусу истраживања под називом 
„Бач у 18. веку“, које је водио Милорад 
Попов, повезујући податке о породицама 
кроз анализу пописа и црквених књига. 
215 Protocolorum, 12. 
216 М. Попов, Исо, 22.
217 Балох оставља доста тмуран опис Бача, 
који је окружен барама и коме се прилази 
само преко мостова. G. Balogh. Bácsi R. K. 
Plébánia Százéves Emléke, Esztergom, 1867.

торња хтјели узети и подијелити земљу, коју су фратри имали...Чудимо 
се да су дали и књигу еванђеља на народном језику, када су само фра-
три привилегиј да код свечане св. Мисе уз глориа пјевају посланицу и 
еванђеље у народном језику.“215 

Калочки надбискупи покушавали су да Бачу врате некадашњи значај 
и сјај. Најангажованији свакако је био Баћањи, који је дао да се уреди 
центар насеља, и започне градња монументалне цркве, посвећене Св. 
апостолу Павлу и изгради жупни дом.216 Градитељске активности током 
18. века, настале под утицајем барока и касније класицизма. Комплекс 
Фрањевачког самостана грађен је крило по крило, да би на крају добио 
препознатљиво барокно прочеље храма на западној страни са кипом 
Богородице. Овде се студирала филозофија током два периода: од 1731. 
до 1733, и од 1839. до 1875. године. Манастири у Бођанима и Бачу 
живели су као важни верски и образовни центри у очувању идентитета 
Срба и Шокаца. 

Перио 19. века, закључно са 1918. Захваљујући пописима, бројним ста-
рим картама, као и описима појединих аутора, попут Балоха из 60-тих 
године 19. века, прати се развој насеља и територије током 19. века.217 
У Бачу је током 19. века порастао број становника од 2.260 (1803) до 
4.504 (1890). Постепено се попуњавао грађевински фонд, замењујући 
оштећена и дотрајала здања. Улагањима у обнову центра насеља, дефи-
нисана је данашња зона трга, где је уз цркву Св. Павла, изграђен женски 
самостан, сиротиште и школа. Широм истраживаног простора граде се 
нове РК цркве, на местима старих, често мањих и од слабијег материјала, 
одражавајући побољшање општег стандарда, као у Бачком Новом Селу 
(1829), Плавни (1815), Бођанима (1856), Вајској (1842), Дероњама 
(1869), Селенчи (1870) итд. Граде се и хидротехнички и индустриј-
ски објекти. Трудом Богојевско-вајштанске воднe заједнице изграђен 
је 1866. велики насип, како би се ово плавно подручје заштитило од 
честих поплава. Главна црпна станица у Плавни, као објекат са највећим 
капацитетом уочи Првог светског рата пуштена је у рад 1912. године. 
Приметан је пораст трговине, занатства, пољопривреде, коју прати и 
изградња радничких колонија, те инфраструктуре.

Перио 20. века и размеђа миленијума. Након Великог рата Бач je ушао 
у састав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Трећу деценију обе- Сл . 79 Стара разгледница Бача, поче-

так 20. века

Сл . 78 Црпна станица у Плавни, 
изглед комплекса 1913.
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лежила су велика изливања Дунава, 1924. и 1926. године, која су се 
одразила како на губитак грађевинског фонда, тако и на померање ста-
новништва.218 Завршетак Другог светског рата донео је нову колониза-
цију, током које је бројно немачко становништво замењено углавном 
Србима из разних ратом пострадалих крајева (Крајишници из Босне и 
Херцеговине). Бач је задржао свој административни значај као седиште 
локалне самоуправе. Већи друштвени и привредни развој, базиран пре 
свега на пољопривреди и сточарству, бележи се крајем 50-тих и почет-
ком 60-тих година прошлог века, који је успорен последицама нове 
катастрофалне поплаве 1965. године. Током земљаних радова, дошло 
је до оштећења више новооткривених археолошких локалитета, који су 
се налазили на старим, уздигнутим обалама Дунава. Ипак, захваљујући 
археолошким ископавањима, која су уследила дошло је до увећања 
знања о континуитету живота на овим просторима. Такође, скренута је 
пажња на традицију регулације вода Дунава, који је допуњен системом 
Дунав–Тиса–Дунав, чији један крак пролази кроз Бач. И данас у систему 
заштите од вода, своје место је задржала Црпна станица код Плавне, као 
прави пример живог наслеђа и континуитета првобитне намене. 

Након распада Југославије 1991. граница се (опет) налази на Дунаву. 
Након уласка Републике Хрватске у Европску унију 2013. затворени су 
малогранични прелази на Дунаву, од којих је за Бач био важан онај код 
Вуковара. Тако Дунав и у данашње време указује од какве је важности за 
људе који су преко њега били повезани. Живот на левој и десној обали 
често је у прошлости био прожет сукобима, али ово су била и места 
сусретања, размене, трговине, и тако све до данашњег доба када преко-
гранични пројекти зближавају суседе и подстичу на заједничке напоре у 
правцу развоја подунавског региона.

На основу свега изложеног може се закључити да су периоде раста и 
напретка прекидали пљачкашки походи праћени уништавањем грађе-
вина и становништва, смене владара, природне непогоде, епидемије, 
након чега се тешко враћало (али никада у потпуности) у претходно 
стање. Последње познато пустошење током Ракоцијеве побуне и про-
мене позиције Бача на политичком и привредном плану више нису 
могли да се превазиђу. Међутим, пад значаја и моћи Бача омогућили су 
очување градитељског наслеђа, које се у развијенији срединама убрзано 
мењало попримајући модерније архитектонско рухо.

218 Последице ових поплава се оцењују као 
катасрофалне, поплава из 1924. је остала 
упамћена по томе што је након минирања 
старог  насипа у близини Вајске, испуште-
на вода формирала дубоко и пространо 
језеро, названо Провала.  У периоду јун–
август 1926. као последица обимних киша 
излио се Дунав (такође и Сава, Тиса, Вар-
дар, Морава, практично цела Краљевина 
СХС) и преко незатвореног продора у 
железничком насипу продрла и на алу-
вијалну терасу, наносећи штету насељима: 
Богојево, Вајска, Бођани, Плавна и Бач-
ко Ново Село, па чак и Бачу (видети: Ž. 
Milošev, V. Stojanov, „Odbrana od poplava“, 
у : Mostonga i vode Zapadne Bačke, 84–97. 
219 S. Vujović,  „Razvojni projekat integrativ-
ne zaštite nasleđa Opštine Bač Vekovi Bača 
2006–2010 kao primer primene savremenog 
pristupa zaštiti kulturnog i prirodnog nasle-
đa“ (Beograd, 2008), 287–296.
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Идентификација карактера и оцена вредности предела

Препознавање и доказивање специфичности карактера територије Бача 
са окружењем, били су садржани у задацима и циљевима Векова Бача. 
Већ током прве године реализације пројекта изашло се пред научну и 
стручну јавност, и то излагањем на Првој регионалној конференцији о 
интегративној заштити „Културни пејзаж – савремени приступ заштити 
културног и природног наслеђа на Балкану“.219 Следећи корак, који је 
приближио јавности ову тему, била је израда панорамске мапе Бача са 
окружењем 2009. године. Обухваћена је шира територија и представљена 
природна и културна добара, кроз краће текстове и допадљиве графичке 
прилоге. Непрестани рад на увећању знања, међународној сарадњи, 
побољшању стања културних добара и популаризацији резултата рада,  
довели су до тога да Бач са окружењем у националним оквирима буде 
препознат као потенцијал за доказивање изузетне универзалне вредно-
сти и стицање статуса Светског наслеђа. Под називом Historical place of 
Bač and its surroundings ово добро је 2010. године уврштена на Прели-
минарну листу Светског културног и природног наслеђа, у категорији  
мешовитог наслеђа.220 Код утврђивања изузетне универзалне вредности 
у односу на изузетност градње архитектонског комплекса  издвојена је 
Тврђава Бач као „јединствен пример воденог града, грађеног у мочвар-
ним теренима на левој обали Дунава, са утврђеним замком, који је настао 
под утицајем готике и ренесансе (критеријум IV).

Кроз валоризацију је истакнуто разумевање целине садејства човека и 
природе – као културног предела. Културно наслеђе је дато кроз кратке 
описе категорисаних културних добара. Код утврђивања изузетне уни-
верзалне вредности у односу на изузетност градње архитектонског ком-
плекса издвојена је Тврђава Бач као „јединствен пример воено раа, 
грађеног у мочварним теренима на левој обали Дунава, са утврђеним 
замком, који је настао под утицајем готике и ренесансе (критеријум IV). 
За изванредан пример традиционалног људског насеља и употребе тла 
наведено је „Човек је од првих праисторијских станишта користио у 
континуитету овај мочварни терен, што је омогућило настанак специ-
фичних насеља. Бач је формиран на алувијалној тераси, окружен водом 
и природно одбрањив, а преко Мостонге је био повезан са Дунавом, 
главним европским воденим путем. Положај и природни услови омо-
гућили су да рано постане војно, административно, привредно и верско 
седиште шире територије“ (критеријум V). Бач је неспорно повезан и 

220 „Стављање на Листу светске културне 
и природне баштине“  чини део мисије 
пројекта. Одлуци да се Древни Бач са окру-
жењем предложи за стављање на Унескову 
Прелиминарну листу претходила је 14. 1. 
2010. презентација приступа и резултата 
рада Векова Бача на радионици о изради 
менаџмент планова за Светска културна 
добра у Београду, коју је водио Тодор Кр-
стев, експерт ICOMOS. 
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са појавама или живом традицијом, идејама или веровањима (крите-
ријум VI). На овај начин били су дефинисани антропогени фактори. 
Код утврђивања изузетне универзалне вредности природног наслеђа 
истакнуто је да су „шуме, баре и ритови, заштићени као специјални 
резервати природе (Врањак и Ристовача), са специфичним шумским 
екосистемима, орнитофауном и стаништима природних реткости, где 
живе угрожене врсте (Aythya nyrocа). Природно наслеђе сведочи о нека-
дашњем човековом окружењу, које је било карактеристично и за шири 
равничарски и мочварни терен, а који би услед неконтролисане експлоа-
тације могао временом нестати“ (критеријум IX). На крају је дата изјава 
о вредностима: 
„Имајући у виду изузетну вредност и диверзитет културног наслеђа, 
његову везу са очуваним природним окружењем, те везу ове територије 
са ’великом’ историјом, може се извести закључак да оно поседује аутен-
тичност и да има изузетан универзални значај. 

221 У Плану је наведено: Основни циљ 
заштите, уређења и развоја предела Репу-
блике Србије су разноврсни, високо ква-
литетни и адекватно коришћени предели 
и физички уређена, за живот и боравак 
пријатна рурална и урбана насеља и гра-
дови, развијеног идентитета заснованог 
на поштовању и афирмацији природних 
и културних вредности. Просорни лан 
Реублике Србије: 2010, 2014, 2020, Бе-
оград 2011. http://www.rapp.gov.rs/sr-
Latn-CS/content/cid310/prostorni-plan-
republike-srbije.
222 План је усвојен 14. 12. 2011. (Službeni 
list AP Vojvodine бр. 22), 14. 12. 2011. 

Сл . 80 Детаљ карте Дунава из 1820. године Сл . 81 Приказ геоморфолошких карактеристика терена са 
убележеним археолошким локалитетима и зонама
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Природно и културно наслеђе имају значај и користе се за развој локалне 
заједнице, а њихова интерпретација и третман као културног предела омо-
гућили би да се ова изузетна територија сачува и за следеће генерације.“ 

Бач са окружењем је као културно подручје уврштен у Просорни лан 
Реублике Србије (2010–2014–2020). Тако је Поручје Бача, Бођана, 
Плавне и Карађорђева сврстано међу приоритетна културна подручја 
„која треба да уживају посебан третман, без обзира на статус у оквиру 
службе заштите (поред оних на Листи светске баштине)“, са периодом 
планске обраде до 2014.221 Приликом израде Реионално росорно 
лана Ауономне Покрајине Војвоине о 2020. оине, ова територије 
је преузела статус приоритетног културног подручја из кровног плана, 
с тим да је стављен и графички симбол добра који означава Прелими-
нарну листу Светске културне и природне баштине.222 

За потребе израде студија, смерница, које су рађене за просторне планове 
обављена су додатна рекогносцирања терена. Настављено је и са свеобух-
ватним истраживањима, током којих је увећавано знање и база података, 
као и вредновање културно-историјских, визуелно-морфолошких и при-
родно-биолошких обележја простора. Интегрисаност културног и при-
родног наслеђа на посматраном простору препозната је и у круговима 
просторних планера као прича о културном пределу, погодна за примену 
начела Евроске конвенције о реелу.223 Планирано спровођење приори-
тета регионалног просторног плана, довело је до израде новог просторног 
плана, и то оног који ће своју посебну намену остварити кроз категорију 
културног предела. Још у фази припреме одлуке о изради Просторног 
плана подручја посебне намене (даље ППППН) Кулурно реела Бач, 
првог ове врсте у Србији, окупио се тим на челу са просторним плане-
рима Покрајинског завода за урбанизам, у коме су значајно место заузели 
стручњаци из Завода за заштиту споменика културе и заштиту природе.224 
Први заједнички корак било је утврђивање граница ППППН, тачније 
њихово проширење, како би се обухватило ушће Мостонге у Дунав на 
југоистоку, са насељем Младеново (Општина Бачка Паланка) и простор 
до Дунава на северозападу, са атарима насеља Дероње и Каравуково на 
северу (Општина Оџаци). Овакав обухват је био базиран на подацима са 
терена, као и на анализама старих, геолошких и хидролошких карата.  

223 Србија је Законом о оврђивању Ев-
роске конвенције о реелу („Сл. гласник 
РС – Међународни уговори“, бр. 4/2011 
од 27. 5. 2011), преузела обавезу примене 
ове Конвенције. Начела ове конвенције су 
већ у извесној мери била урађена у Закон 
о зашии рирое („Службени гласник 
РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – 
испр. 14/2016), у коме је једна од врста 
заштићених подручја – предео изузетних 
одлика, а као подврста, културни предео 
изузетних одлика. У члану 33 дата је дефи-
ниција „Културни предео изузетних одли-
ка је подручје значајне предеоне, естетске 
и културно-историјске вредности које 
се током времена развијало као резултат 
интеракције природе, природних потен-
цијала подручја и традиционалног начина 
живота локалног становништва.“ Током 
рада на верзијама новог закона о заштити 
културних добара покретано је питање не-
опходности уврштавања културног преде-
ла као нове врсте културних добара.
224 Израдом Плана руководила је Свјетла-
на Реко, водећи урбаниста ПЗУ у периоду 
2012–2014. Током сусрета са стејкхол-
дерима, вођен је отворен дијалог и ба-
лансирано више различитих интереса на 
истом простору, посебно имајући у виду 
да се ради о врсти плана са директном 
применом,  где карактер посебности омо-
гућава заштиту и очување наслеђа. План 
је усвојен 8. 4. 2015. (Službeni list APV, br. 
14/15). 
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Вредан извор података добијен је посредством тематских карата поседа 
Бачке бискупије, на којима су детаљно приказана насеља, привредна 
делатност становништва, границе поседа, површине под шумама и сл.225 
Додатном анализом два војна премера терена Хабзбуршке монархије 
(Први из 1764–1784. и Други премер из 1806–1869) и Трећег премера 
Аустро-Угарске из 1869–1887. било је могуће пратити развој и раз-
личите промене простора. Размере и ниво детаљности старих карата 
(1:25.000 и 1:28.800) били су погодни за анализу урбане структуре и 
грађевинског фонда насеља, путева/комуникација, намену и коришћење 
простора (шуме, пашњаци, баре, оранице, различите по величини и 
облику, водоплавни ритови). Сусрет алувијалне терасе и алувијалне 
равни, бившег рита Дунава добро је уочљив због њиховог наглашавања 
различитим бојама, што даје и вредан податак о коришћењу простора. У 
већ поменутим Марсиљијевим картама из 1726, као и познатој Кишовој 
карти из 1792, на основу које је пројектован Велики бачки канал и пове-
зивање Дунава и Тисе, налази се широки распон информација о Бачу 
са околином, о простирању мочварног, водоплавног земљишта, ритских 
екосистема. Поред Дунава на картама су убележени и водотоци мањих 
река Брегаве, Вајиша и Живе, мочваре, депресије, који су такође пред-
стављали опасност код изливања великих вода. Крајем 19. века долази 
до изградње насипа, иригационе инфраструктуре, мреже канала, као 
сведочанства о истрајној борби човека овог простора са водом. Активна 
борба са регулацијом вода током два века и изградња мреже канала, 
укључујући и хидросистем Дунав–Тиса–Дунав, грађен у другој поло-
вини 20. века, највише су се одразила на стање у средњем и доњем делу 
сливног подручја Мостонге. Ток Мостонге на овом простору интегри-
сан је у основну каналску мрежу хидросистема и њен крак Каравуково–
Бачки Петровац. Доњи ток Мостонге у дужини од 16,6 km и данас се, 
још увек – и само на овом потезу, налази у природном кориту. На том 
делу се налази Букински рит, са готово недирнутом природом, где се 
пружају могућности  доживљаја далеке прошлости.

На основу свеобухватних истраживања и анализе података у циљу оцене 
карактера и вредности предела, на посматраном простору идентифико-
ване су две карактеристичне предеоне целине: Дунав са инунационим 
оручјем и Долина Мосоне са алувијалном ерасом. Уношењем архе-
олошких локалитета и зона на геолошку карту и Трећи војни премер, 
ове целине су и на нивоу графичког израза постале видљиве као чове-

1

1
2

2

3

3

4

4 5

5

6

225 Ова истраживања су рађена у оквиру 
пројекта Векови Бача (потпројекта  Исто-
ријска географија) и за потребе докторске 
тезе С. Вујовић „Унапређење савремене 
доктрине очувања градитељског наслеђе 
– искуства пројекта, Векови Бача“,  што је 
све чинило основ за дефинисање култур-
ног предела, као основе за његов третман 
кроз просторно планирање. 
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ково присуство и значајно деловање на природно окружење. Густина  
археолошких локалитета и коришћења истих потеса и насеља од праи-
сторије до данас, истовремено су јасно сведочили континуитет насеља-
вања и живота. А управо овај критеријум је од посебне важности за 
дефинисање културног предела према смерницама за спровођење  
Конвенције о зашии свеске кулурне и рироне башине. Култур- 
ни предели, као врста културног добра према Унеску „представљају  
сложена дела природе и човека, приказују развој људског друштва током 
времена, под утицајем физичких ограничења и/или могућности свог 
природног окружења те спољњих и унутрашњих друштвених, економ-
ских и културних снага.“226 Бач са окружењем спада у категорију орган-
ски еволуираних културних предела – континуираних предела, чији је 
развојни процес још у току. Предеона целина Дунав са инундационим 
подручјем, тако има видљиве миленијумске отиске река, као и иригаци-
оне захвате којима је омогућено спровођење аграрне политике и култи-
вација земљишта током последња два века.

Културни предео Бач са окружењем као интегрални „организам“ у 
просторном планирању дефинисан је кроз утврђивање укупно 11 пре-
деоних потцелина, које су издискутоване током заједничког, тимског 
рада.227 У односу на потцелине исказана су правила уређења, правила 
грађења, мере заштите, дате смернице за детаљнију урбанистичку раз-

Сл . 83 Едукативни плакат –  
Кулурни реео Бач

226 Утврђивање карактера предела и њего-
вог тежишног упоришта дело су тимског 
рада у коме се пуно и учило и консулто-
вана широка литература, између оста-
лог: B. Dumbović Bilušić, „Prepoznavanje 
i razvrstavanje krajolika kao kulturnog 
naslijeđa“, у: Godišnjak zaštite spomenika 
kulture Hrvatske (Zagreb), 36 (2012), 47–
66.
227 У предеоној целини Дунав са инуна-
ционим оручјем издвојене су следеће по-
тцелине: 1. Камариште; 2. Бициклистичка 
стаза са Лабудњачом, Живом, Беравом и 
Провалом; 3. Комплекс Црпне станице 
код Плавне са шумама ловишта; 4. Букин-
ски рит и 5. Парк шума „Букински Хра-
стик’’, док су у целини Долина Мосоне са 
алувијалном ерасом издвојени: 1. Древни 
Бач са Тврђавом Бач и ПКИЦ Центар 
Бача; 2. Манастир Бођани; 3. Доња Брање-
вина и Дероње; 4. Бачко Ново Село; 5. 
Врањак и Гувниште са Мостонгом и 6. Ка-
рађорђево.
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раду и дефинисана приоритетна планска решења. Свеобухватним схва-
тањем и приступом, предео није постао само предмет планирања, него 
важан оперативни и стратешки инструмент просторног развоја, како би 
се планирање одвијало управо кроз културни предео. 

Популаризација, рад са становништвом

Током промишљања и рада на Плану одвијао се већи број активности на 
популаризацији културног предела, као врсте природног, односно кул-
турног добра, као и самог Плана  у којима је учествовало локално станов-
ништво – било директно преко својих представника, или индиректно 
кроз увид у резултате рада и обавештавање јавности. На терену је вођена 
серија разговора са заинтересованима за одрживи развој овог простора 
и привлачење инвестирања. План је био представљен у Основној школи 
у Бачком Новом Селу, једином насељу културног предела које излази на 
Дунав. Током 2014. одржана су два округла стола у Едукативном центру 
у подграђу Тврђаве Бач. Министарство културе и информисања орга-
низовало је округли сто на тему „Предео – вредност, право и одржи-
вост“ у чијој су реализацији учествовали и представници Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине, надлежних покрајинских 
секретаријата, локалне самоуправе и више установа заштите и невла-
диних организација. План је представљен стручној јавности, у оквиру 
едукације просторних планера у Новом Саду и на Трећој међународној 
конференцији Очување и унаређење исоријских раова у Сремским 
Карловцима, када је јавност упозната и са радом на ППППН Сремски 
Карловци, као наставком рада тима, који је изнео културни предео Бач.

На бази искустава развијенијих средина у погледу валоризације кул-
турног предела, Покрајински завод је покренуо пројекат посматрања 
кроз фотообјектив простора обухваћеног Планом, Недељко Марковић, 
фотограф конзерватор Покрајинског завода је бележио предео током 
сва четири годишња доба и поред увећања документационе базе, успео 
да кроз широки избор мотива помогне бољем разумевању тежишта 
његових вредности и тематских целина. Изложба фотографија први је 
пут представљена јавности у Бачу, у холу Културног центра, након тога је 
била изложена и у Новом Саду у Покрајинском заводу за заштиту при-
роде. Мисија проматрања и промишљања настављена је да траје и кроз 
поруке ових фотографија на зидовима Едукативног центра у Бачу, али и 
као инспирација за настанак нових изложби баштинара.

Сл . 84 Отварање изложбе фото-
графија у Покрајинском заводу за 
заштиту природе у Новом Саду
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229 Верификацијом универзалне вредно-
сти природном наслеђу, културни предео 
Бач са окружењем је увећао вредности. 

228 Плакат је настао у сарадњи са арх. Але-
андром Станојловићем, чиме је заокру-
жен рад на популаризацији наслеђа Бача са 
окружењем, започет израдом панорамске 
мапе. Плакат, чију је израду подржало Ми-
нистарство културе, дељен је деци, учес-
ницима радионица, налази се у школама и 
институцијама локалне самоуправе.  

Сл . 85 Од представе идеалне реконструкције 
Тврђаве Бач окружене водом, Р. Шмита из 1939. (а), 
преко пројекта др Р. Ђорђевића за уређењe ком-
плекса Тврђаве Бач из 1960. (б), па све до идејног 
решења за повратак воде из 2007. (в) – провлачи се 
идеја о оживљавању, односно враћању Мостонге у 
њено историјско корито  – и о успостављању садеј-
ства културног наслеђа и природе, као дела резервата 
биосфере Бачо Подунавље. 

Да би се овај бачки културни предео приближио становништву, а пре 
свега деци и младима, урађен је и едукативни плакат.228 На популаран 
начин представљена је Европска конвенција о пределу, вредности овог 
првенца међу културним пределима и мере за њихову заштиту.  

У међувремену, природна добра која се налазе на територији Бача са окру-
жењем, су као део резервата биосфере Бачко Подунавље, 2016. номино-
вана за упис на Унескову листу (део прекограничног резервата биосфере 
Мура–Драва–Дунав, који се назива и европским Амазоном). 229

(а) (б)

(в)
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Сл . 85a Резерват биосфере Бачко Подунавље



„Конзервација културног наслеђа је процес учења.“

Јука Јокилао
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акон излагања резултата истраживања о активностима на 
заштити наслеђа и на откривању територије Бача са окру-
жењем као културног предела – пажња се усмерава на културнa 

добра од изузетног значаја, која су Векови Бача затекли у лошем стању, 
сa низом сложених конзерваторских проблема. За доношење одлуке о 
интервенцијама било је нужно увећати знања и унапредити начин рада, 
руководећи се принципима Брандијеве теорије рестаурације и других 
доктринарних докумената, и то првенствено: 

– ринциом минималних инервенција – интервенише се само 
са циљем заштите оригиналних структура и појашњења архи-
тектонског интегритета;
– ринциом реверзибилноси маеријала – применом компа-
тибилних материјала који омогућују приступ подацима и у кас-
нијим интервенцијама; 
– ринциом очувања ауеничноси – задржавање у што 
већој мери оригиналног материјала, остваривање равнотеже са 
изворним облицима и техникама извођења, не дозвољавајући да 
нове интервенције доминирају над оригиналним ткивом, већ да 
поштују његов археолошки потенцијал, и однос са околином. 

 Доследна примена принципа конзервације, укључујући и она која 
упућују на подстицање дељења знања и повезивања  са стручњацима и 
релевантним институцијама  из других земаља – помогли су да се стање 
Тврђаве Бач, манастира Бођани и Фрањевачког самостана у Бачу зна-
чајно побољша и унапреди.

Н
ДОПРИНОС ВЕКОВА БАЧА УВЕЋАЊУ 
ЗНАЊА У ФУНКЦИЈИ КОНЗЕРВАЦИЈЕ 
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Тврђавa Бач 

Истраживања, конзервација и рехабилитација Тврђаве Бач започети су, 
односно настављени након дуже паузе 2003. године.230 Уочени проблеми 
и стечена искуства били су језгро око којег се развијао пројекат Векови 
Бача, да би потом послужили и као својеврсна истраживачка лаборато-
рија – о томе како наслеђе очувати и одрживо користити, не угрожа-
вајући при том његове суштинске вредности.231 

Свеобухватна истраживања показала су свој пуни значај и оправдање 
у околностима недостатка архивске грађе и великог степена дотрајало-
сти и деградације материјала употребљених за изградњу бачког замка. 
Међутим, важно је истаћи да новостечена знања нису мењала приступ 
заштити и презентацији средњовековних структура, које су током 
трајања изгубиле више од 60% своје оригиналне структуре, што једино 
оправдава музејску презентацију културног добра. 

Истраживања и њихов утицај на конзерваторски третман биће пред-
стављени кроз појединачне објекте Тврђаве Бач, у чему посебно место 
припада Донжон кули. Направљена је и одређена разлика између зида-
них структура сачуваних испод земље (које су ослобођене) од третмана 
видљивих остатака и представљене активности везане за рехабили-
тацију комплекса, којима су стварани услови за одрживо коришћење 
Тврђаве Бач. 

Донжон кулa

Исраживања 
Донжон кула је најдоминантнија и једина обновљена међу грађевинама 
бачког замка, која јасно указује на његову некадашњу моћ, монументал-
ност и лепоту. По свом облику и величини основе (око 10/10 m) спада у 
ређи тип донжон кула квадратног плана, без контрафора, који припада 
најстаријем типу зиданог стамбеног донжона, проистеклог из облика 
дрвених кула. 232 Бачки дожон се налази у средишту најуже брањеног про-
стора, лоциран независно од бедема, што је била главна одлика западно-
европских фортификација. Ради се о главној кули,  која је највероватније 
коришћена само за привремени боравак у случају одбране од опасности, 
за шта је била у потпуности опремљена (камин, магацин хране, бунар, 
нужник на свим етажама, машикуле на задњој етажи). Њена висина и 

230 О овим активностима на Тврђави 
Бач видети: С. Вујовић, „Конзервација и 
рестаурација зиданих структура Тврђа-
ве Бач, као прилог теми заштите руина“,  
Гласник ДКС (Београд), 35 (2011), 39–43, 
С. Вујовић, Тврђаве и осаци уврђених 
раова. Публикација 9, Бач–Београд, 
2008; С. Вујовић и Н. Станојев, „Тврђа-
ва у Бачу“, Гласник ДКС (Београд), 29 
(2005), 67–71; С. Вујовић, Стевановић, Б. 
и Т. Кочетов Мишулић, „Реконструкција 
и рестаурација средњовековне тврђаве у 
Бачу“, у: Зборник радова IV Саветовања 
Оцена сања, оржавања и санација рађе-
винских објекаа и насеља, Златибор, 2005, 
489–495.
231 Велику подршку у реализацији оваквог 
приступа  Векови Бача су имали у Мини-
старству културе и информисања РС, које 
је у континуитету од 2003. финансирало 
радове на истраживањима, конзервацији, 
али и рехабилитацији. Подршку у архео-
лошким ископавањима и опремању ком-
плекса пружио је и Покрајински секре-
таријат за културу, а Европска комисија је 
дала допринос укључењу науке о материја-
лима.
232 Ова врста донжона грађена је у Фран-
цуској, Шпанији и Португалији, као и на 
простору Немачке, у Византији ретко, и 
тада су то биле куле средњих величина; 
у Европи се овај тип донжона градио и 
током прве половине 13. века видети: Г. 
Симић, Донжон куле у форификацији 
срењовековних раова, Београд, 2010. 
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позиција омогућавале су осматрање широке територије и мреже путева 
који су се сустицали у Бачу.

Кула има пет етажа: сутерен наткривен зиданим полуобличастим сводом, 
три надземне етаже, од којих је соба са камином на трећој етажи била 
намењена за становање власника замка и поткровну етажу препуштену 
на конзоле са низом пушкарница, која је обликована у реконструк-
цији 1961–1963, заједно са стрмим четвороводним кровом.233 Спољни 
изглед куле карактерише висока и робусна кубусна форма зидних платна 
од опеке, са испуштеном санитарном и комуникационом вертикалом. 

233 М. Петровић, „Средњовековна тврђава 
у Бачу – Бранич кула“, у:  Ра војвођанских 
музеја (Нови Сад), 29 (1985), 121–131.

Сл . 86 План утврђеног замка са барбаканом, 2015.

Легенда

Куле
1 . Бранич-Донжон
2 . Кула са капелом
3 . Северна, квадратна кула
4 . Кружна кула са каменим конзолама
5 . Западна, кружна кула

Бедеми
I) Југоисточни
II) Јужни
III) Западни
IV) Северни
V) Североисточни

Истражени видљиви  
архитектонско-археолошки остаци

6 . Кула са капијом
7 . Цистерна
8 . Барбакан; 8а. Кула капија

Истражени архитектонско-археолошки 
остаци испод земље

9 . Резиденцијална палата

Остало
10 . Јавни тоалет (изведено 2010)
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Југоисточна фасада, оријентисана ка улазној партији је посебно репре-
зентативна, са прозорским отворима различитих димензија, који имају 
профилисане камене оквире. 

Нови миленијум и нове конзерваторе кула је дочекала без патоса и дела 
греда међуспратних конструкција, који су нестали у пожару 1993, и са 
јако оштећеним преосталим гредама, и кровном конструкцијом скло-
ном паду. Недостајали су подаци о претходним интервенцијама, што 
је захтевало додатна истраживања и примену различитих метода доку-
ментовања и мапирања. Поред облика крова, преиспитани су и други 
облици изведене током реконструкције куле 60-тих година 20. века, али 
они нису дали аргументе за промену изведених облика.234

Обављена су археолошка ископавања у унутрашњости сутеренске про-
сторије, са циљем утврђивања нивоа пода и коте темељења куле, и уз 
спољашњу страну зида, где је документован силос из oсманског периода, 
укопан уз само југоисточно лице зида. Темељна зона куле пресекла је у 
делу санитарне вертикале старију средњовековну пећ армирану фраг-
ментима керамике. 

Конзервација 
Конзерваторско-рестаураторски радови на Донжон кули отпочети су 
као интервентни, због нужности санације кровне конструкције. Облик 
крова је поновљен, а кровна конструкција ојачана са још једним поја-

234 Поједина решења настала су као резул-
тат стилске реконструкције. М. Петровић 
износи блискост са Хенслмановом оценом 
о француском утицају на обликовање бач-
ког Донжона, иако је и сам био учесник у 
планирању уређења ентеријера у ренесанс-
ном духу. Услед скромног обима техничке 
и фото-документације о изведеном стању, 
а имајући у виду оштећења која су се деси-
ла у међувремену, било је тешко доћи до 
нових, података о стању пре интервенција, 
али и о детаљима везаним за реконструк-
цију. У овим околностима, преовладао је 
став да се начелно испоштују решења, при-
мењена у претходном конзерваторском 
третману, уз критичко преиспитивање и 
доношење нових одлука.  

Сл . 87 Поглед на 2. етажу Донжона, пре радова Сл . 88 Осматрачница, пре радова

Сл . 89 Силос из османског периода
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сом рожњача и дијагоналних укрућења, уз побољшања ослоначке зоне. 

Повећани су пресеци елемената кровне конструкције, грађа је ручно 
притесана, што је уз употребу старих дрвених и кованих веза допринело 
јединствености амбијента поткровне етаже.235 Кров је покривен старим 
бибер црепом, а на његовом врху је постављена метална заставица.

У ентеријеру су изведени обимни конзерваторско-рестаураторски 
радови којима су отклоњене штете и превазиђени проблеми настали 
као последица пожара, када је страдала унутрашњост куле, а стари мате-
ријали додатно оштећени. Међуспратне конструкције су обновљене на 
основу података in situ. Греде и патос су урађени од храстове грађе. 
У условима деградације аутентичних материјала, али и оних који су 
коришћени током реконструкције, познавање старих и избор нових 
материјала за конзервацију били су од посебне важности. Рађена су и 
испитивања аутентичних малтера у ентеријеру и на фасади.236 
Наводи се пример поступка везаног за третман подних облога на опе-
ком зиданој подлози. Аутентичне малтерне облоге биле су сачуване 
у прозорској ниши на четвртој етажи, на мањим површинама. Узо-
рак материјала лабораторијски је испитан и на основу минералошког 
састава утврђено је да се ради о смеши везива на бази креча и глине, са 
песком и  млевеном опеком као агрегатом. Током рада тежило се про-

235 С. Вујовић, С. Стевановић, Б. Кочетов 
Мишулић, Т. и Н. Бунчић, „Реконструк-
ција средњовековне куле у Бачу“, Врњачка 
Бања, 2004, књ. 2, К-40, 55–60; С. Вујовић, 
Б. Стевановић и Т. Кочетов Мишулић, 
„Реконструкција и рестаурација средњове-
ковне тврђаве у Бачу“, у: Зборник радова 
IV Саветовања Оцена сања, оржавања 
и санација рађевинских објекаа и насеља, 
Златибор, 2005, 489–495.
236 Површине аутентичних материјала 
сачуване су in situ, где год је то њихово 
стање дозвољавало, као податак о начину 
грађења и извор за будућа истраживања. 
Малтер са фасаде је испитиван у оквиру 
пројекта ХЕРОМАТ. 

Сл . 90 Реконструкција крова, 2003. Сл . 91 Кровна конструкција, 
поглед изнутра

Сл . 92 Остаци аутентичне подне облоге

Сл . 93 Под у прозорској ниши,  
након радова
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дубљивању знања о употребљеним компонентама и локалним сирови-
нама. Циљ није био добијање материјала идентичних карактеристика, 
него да се на основу карактеризације аутентичних материјала развију 
компатибилни материјали са унапређеним карактеристикама.237 Кон-
зерватори су поставили критеријуме: да материјал за израду малтерне 
подне облоге мора: задовољити естетски критеријум (исти изглед и 
боја аутентичног материјала); да буде компатибилан са подлогом; да 
има одговарајућу чврстоћу за нову функцију – континуирани прихват 
посетилаца, те да његово справљање и уградња буду у складу са техни-
кама, које су примењивали њени градитељи. За справљање малтера 
употребљен је гашени креч (кречно тесто) познатог порекла238 и чист 
речни песак „дунавац“, додатно просејан због одстрањивања нечистоћа. 
Коришћена је млевена опека у гранулацијама од праха до 300 μм. Закљу-
чено је да се због побољшања чврстоће малтера и тонског усклађивања 
са бојом аутентичног малтера употреби и млевени мермер црвене боје у 
два тона. Овако припремљени кречни пуцолански материјал нанесен је 
на све видљиве хоризонталне зидане површине, а његово понашање је 
праћено и посредством мобилне лабораторије.239 

Радови на ентеријеру Донжон куле били су прилика и да се in situ при-
каже који су делови грађевине сачувани у својој аутентичности, а које 
су плод накнадних интервенција. Лица зидова на којима је рађено дер-
совање спојница припадају оригиналним деловима, док се наношењем 
малтера на лице зидова и сводова хтело указати на реконструисане 
делове. 

Остављен је и „рукопис“ конзерватора Векова Бача, између осталог у 
обликовању стрељачких дрвених капака, заставице, врата, подова, про-
зорских ниша са клупама. Елементи чији су облик или позиција оцењени 
као неутемељени у аутентичности, добили су стилски неутралне облике 
и материјализацију, као што је случај са улазним вратима у кулу на нивоу 
дворишта. Ова врата су задржана из практичних разлога и већ створене 
навике у коришћењу куле, иако постоји сазнање да је улаз био на вишим 
етажама.

Посебна пажња посвећена је интервенцијама потребним за испуњавање 
услови за безбедност у јавном коришћењу објекта. Пажљивим вођењем 
савремених инсталација није угрожена аутентичност и историјски 
амбијент куле.  Примена старих техника и занатских умећа: зидарских, 

237 S. Vujović, S. Petrović, V. Ducman i J. 
Ranogajec, “Pozzolanic mortars for the 
conservation treatment of old masonry: 
Case study- Bač Fortress”, in: Građevinar 
(Zagreb), 65, 8 (2013), 721–729.
238 Гашењу и чувању креча на самом ло-
калитету конзерватори су дали посебан 
значај, изграђен је посебан објекат за од-
лежавање креча и организована обука, са 
праћењем стања. Квалитет креча провера-
вао је Факултет техничких наука, Департ-
ман за грађевинарство у Новом Саду.  
239 S. Vujović and all, 728.
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ковачких, тесарских, столарских имали су своје значајно место у овом 
захтевном подухвату, укључујући њихову популаризацију и повремену 
обуку. 240 На овај начин, поред објављивања радова у научним и струч-
ним публикацијама, у јавности је непосредно ширено знање и умећа сте-
чена током конзерваторског третмана Тврђаве Бач. 

Коришћење
Радовима на адаптацији Донжон куле створени су услови за њено јавно 
коришћење на савремен начин и укључење у културну и туристичку 
понуду Бача и шире територије. Донжон кула је данас оспособљена за 
вишенаменско коришћење, са сталном поставком археолошког мате-
ријала на две етаже: на другој, где је изложен камен и теракота и четвр-
тој, где се налазе керамика, метал и стакло. 241 У сутерен је смештен депо 
археолошког материјала са ископавања. Посебно је вредан амбијент 
собе са камином, где су одржани бројни сусрети стручњака и студената 
из Србије и иностранства (радионице, семинари, промоције, изложбе) 

Сл . 94 Соба са камином након радова

240 За спроведена истраживања, примење-
не методе конзервације и ревитализацију 
Донжон куле С. Вујовић је 2010. добила 
награду „Златна мистрија“ Секције архи-
теката ДКС  из Фонда проф. Милорада 
Димитријевића (Г. Митровић, „Обележа-
вање Дана заштите споменика културе“, у: 
Гласник ДКС 35 (2010), 195–199.
241 Ј. Станојев и Н. Станојев, Тврђава Бач: 
воич каало, Нови Сад, 2013.



Сл . 95 Донжон, пресек
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и програми за баштинике. Посебно узбуђење током посете кули следи  у 
сусрету са видиковцем, испод капе моћне кровне конструкције са кога 
се пружа широк поглед на равницу. Кула је постала филмска дестинација 
и омиљено место за туристичке посете. Културно-историјске и друштве-
но-економске вредности куле као културног наслеђа овде се прожимају 
на најбољи могући начин. 

Ослобађање наслага прошлости и третман зиданих структура 

Надземне зидане структуре на јужном делу утврђеног замка биле су 
готово у потпуности нестале. Овај део комплекса био је на удару ору-
жаних сукоба и разарања, али и оних који су га у мирнодопско доба 
разграђивали и уништавали тражећи закопано благо. Опеку су људи 
користили за зидање нових грађевина, а камен за справљање креча, 
потирући тако податке о архитектури и о стваралачким дометима гра-
дитеља.242 Захваљујући Вековима Бача зидане структуре испод коте 
терена су кроз археолошка ископавања постепено ослобођене, да би 
потом биле и заштићене од даљег пропадања, презентоване и оживљене 
кроз коришћење.243 Сачуване зидане структуре изнад земље третиране 
су у складу са резултатима истраживања, сачуваним подацима in situ и 
расположивим финансијским средствима.  

Цистерна
Цистерна је једна од ослобођених грађевина утврђеног замка. Њени 
остаци су истражени и делимично доступни јавности. Током археолош-
ких ископавања, утврђено је да је цистерна имала три кoнцeнтричнa 
прстeнa, којa су омогућавала да се вода исфилтрира и сачува. Рeципиjeнт 
је зидан опеком као благо конична форма, има кружну основу, пречника 
3,7 m и под од камених плоча. Други прстeн је направљен oд изузeтнo 
кoмпaктнe нaбиjeнe жутe зeмљe, читaвoм висином реципијента, oбeз-
бeђујући му стабилност и водонепропустљивост. Tрeћи прстeн са 
пречником од 7,4 m чини нaбиjeна жута зeмља. Унутар остатака опе-
ком зиданог прстена пронађени су елементи орнаментисаних, профи-
лисаних конзола од теракоте, што упућује на закључак да је настала у 
некој од обнова, када је већ био порушен део околних репрезентативних 
грађевина.

242 Још 1842, жупан Јосип Рудич, опоме-
нуо је калочког надбискупа да предузме 
кораке за очување тврђаве, будући да је 
имао сазнање да се тврђава користи као 
кречана, где се пече мермер пронађен у 
њеним рушевинама (Balogh György, 12).
243 С. Вујовић, „Конзервација и рестаура-
ција зиданих структура Тврђаве Бач, као 
прилог теми заштите руина“,  39–43.
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Урађена је рестаурација лица зиданог прстена, а саниране су и пукотине 
и ојачана горња зона. Секундарни налази су изложени у поставци, све-
дочећи о утицају ренесансе на градитељство замка у Бачу. Унутрашњост 
цистерне испуњена је песком, у циљу превентивне заштите остатака док 
се не створе услови за њену коначну презентацију.244 Ова кружна форма 
данас опремљена клупама, постала је једно од  места на којима се посети-
оци радо задржавају. 

Кула капија утврђеног замка је била место од посебне важности за 
одбрану – где се одвајао спољашњи од унутрашњег простора. Архео-
лошка ископавања донела су податке о облику основе ове грађевине, 
као и о вези куле са мостом и барбаканом. Од укупно три некадашње 
просторије, две су чиниле препреке (вучје јаме). Највероватније се ради 
о кули са надстрешницом испред капије (umbraculum). Дефинисани су 
пешачки и колски пролаз, са сачуваним прагом од насатичних опека, 
као и доњи делови некадашњег портала од пешчара, са ослонцем за 
механизам за подизање моста. У јами испред капије пронађен је вредан 
археолошки материјал, међу којим се посебно истиче камена светлосива 
конзола са грбом и розетама, укупне дужине 53 cm, која је изложена на 
сталној поставци у кули.245 

244 Упоредни материјал за средњовеков-
не цистерне:  М. Поповић, В. Бикић, 
Комлекс срењовековне мироолије у Бе-
орау – исраживања у Доњем рау Бе-
ораске врђаве, Београд, 2004.

Сл . 96 Цистерна током археолошких ископавања, 2006. Сл . 97 Стање након радова и уградње клупа, 2015.

Сл . 98 Кула капија током 
археолошких ископавања, 2007.
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Рестаурација ослобођених остатака изведена је само као мера заштите 
аутентичних структура. Недостајућа лица зидова су рестаурирана, а 
основа грађевине је незнатно издигнута изнад коте терена и прати 
његов облик. Урађен је и дрвени мост на месту средњовековног улаза за 
пешаке, чиме је симболично оживљена првобитна комуникација, док је 
колски приступ обезбеђен привремено са западне стране. 

Јужни и југоисточни бедем
Делови јужног и југоисточног бедема, сачувани испод коте терена, и они 
прекривени земљом и растињем, археолошки су истражени и анализи-
рани у контексту технике зидања, материјала, облика. Утврђено је да су 
зидани опеком различитих димензија,  структуре и боје, што упућује на 
закључак да је печена у више циглана, као и на то да је коришћен мате-
ријал од порушених старијих грађевина. Најчешће је уграђивана опека 
димензије 31–35 / 16–17,3 / 7–8 cm, мелираних тонова жуте и црвене 
боје. Оба лица бедема била су формирана од подужно уграђених опека, 
углавном без повезивања зидарском везом. Материјал и начин зидања 
карактеристични су за период друге половине 15. века, када су грађена и 
суседна дунавска утврђења на десној обали Дунава попут Илока, Шарен-
града или Ердута.246 У јужном бедему откривен је део испуњен ћерпичем 
и четири нише, настале накнадним усецањем у зидну масу, што говори 
о прилагођавању одбране новом начину ратовања и о њиховом преузи-
мању улоге прве линије одбране. 

245 Ј. Станојев, Н. Станојев, Тврђава Бач: 
воич каало, 34; на истом месту Хенсл-
ман је пронашао три розете теракоте, за 
које Хорватова каже да су најлепши при-
мери теракоте из ренесансног доба са те-
риторије Угарске и да су их радили мајсто-
ри ’plastices’ (А. Horváth, Egy magyar 
humanista, 61).
246 Srednjovjekovna fortifikacijska arhitek-
tura, strukturne odrednice (materijal kamen 
i opeka), каталог изложбе, autori: R. Iva-
nušec, Z. Horvat, Osijek, 2016; Đ. Szabo, 
Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, 
Zagreb, 1920/ 2006,  

Сл . 99 Скелет коња, ђуле и конзола у археолошкој сонди – 
вучјој јами

Сл . 100 Кула капија након радова
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Бедеми су кроз рестаурацију добили своја изгубљена лица и пуни про-
фил од 2,5 m, односно 1,9–2,0 m ширине. За зидање је коришћена секун-
дарна опека истих димензија, а квалитет је провераван пре уградње.247 
За површине које су у контакту са атмосфером коришћен је појачани 
кречни малтер. Лица завршних редова обрађена су са опекама неравних 
ивица, која је смицана у односу на лице, док су горње површине бедема 
обликоване степенасто, прилагођавајући се тако висинама очуваних 
аутентичних структура.  На овај начин посетиоцу се шаље јасна порука 
да су у питању архитектонско-археолошки остаци, које су кроз исто-
рију претрпели велика оштећења и губитке. Код остатака југоисточног 
бедема формирана је и шкарпа у терену чиме је увећана висина надзем-
них структура. Налази ниша су презентовани.

Истраживањима остатака барбакана и моста увећана су сазнања о овом 
специфичном и ретком културном наслеђу. У касном средњем веку ова 
локација је коришћена за одбрану прилаза утврђеном замку. На ведути 
Бача из 1764. ова предтврђава приказана је са доста детаља: барбакан 
са видљивим приземљем и улазном капијом, местом налегања моста и 
редом пушкарница изнад капије и конзолама по ободу.248 У другом плану 
приказана је још једна капија, која излази ван равни бедема. Постоје и 
описи ових здања, које су дали Челеби и Балох, као и Хенслманове и 
Хорватове анализе, што је допринело разумевању облика првобитне 
архитектуре и позиционирању бачког барбакана у корпус овог ретког и 
вредног наслеђа.249

247 Одлука о примени старе опеке донесе-
на је због проблема са производњом ван-
стандардне опеке у Србији и високе цене 
и услова прибављања овог материјала из 
иностранства. Секундарна опека лабора-
торијски је проверавана да би се онемо-
гућила уградња загађене, као и опеке не-
одговарајућих механичких особина. 
248 А. Horvath, 60.

Сл . 101 Једна од четири накнадно усечене нише у јужном бедему

Сл . 103 Горња зона бедема  
након радова

Сл . 102 Поглед на бедем са презентованим нишама, 2015. 
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Истраживања су имала задатак да утврде облик основе преосталих 
структура испод земље, те да успоставе висинске односе и везу куле и 
барбакана са некадашњим мостом и Кулом са капијом. Утврђено је да је 
неправилни потковичасти облик терена утицао на облик основе барба-
кана. У предњем плану очувани су темељи некадашње куле над капијом, 
квадратног облика (приближних унутрашње димензије 5,4 / 4,2 m, оиви-
чени зидовима различите ширине од 0,60 до 1,7 m), са контрафором, коју 
са југоистока фланкира високи бедем, прелазећи у лучну форму. Овде се 
налазио покретни мост и масивна кована решетка, чији су остаци про-
нађени in situ, док су унутар брањеног простора откривена два бунара, 
из различитих периода, неопходна за дужи период самосталне одбране. 
Зракасти ходници, заклони са пушкарницама (cappanati), чији су остаци 
забележени на фотографији са почетка 20. века, и на Хенслмановом 
цртежу, нису више постојали на терену.    

Остаци темељне зоне грађевине са капијом конзервирани су и рестаури-
рани у циљу очувања изворних структура и презентације овог елемента 
одбране. Овде је симболично постављен улаз у комплекс са дрвеном 
преградом у којој се налазе приступна пешачка и колска капија. Остао 
је нерешен проблем санације и конзервације остатака надземних струк-
тура барбакана, који данас имају готово аморфни облик. Терен је знатно 
спуштен у односу на првобитну коту, тако да део темеља на источној 
страни више није у контакту са тереном. Свакако треба наставити са 
истраживањима и са техничком заштитом имајући у виду и став Хорва-
тове да је барбакан у целом комплексу најинтересантније здање.250 

249 О истраживањима више: С. Вујовић, 
„Барбакан Тврђаве Бач – елемент форти-
фикационог система са одликама ренесанс-
не архитектуре“, 2010, семинарски рад на 
докторским студијама, необјављено. 
250 A. Horváth, нав. дело, 63–64.

Сл . 104 Остаци темељне зоне куле над капијом, током радова Сл . 105 Прикат куле и барбакана на 
ведути из 1764. – детаљ
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Третман зиданих структура 

Монументалност некадашњих зиданих средњовековних структура утврђе-
ног замка у Бачу данас је могуће, поред Донжона, спознати и на основу 
видљивих остатака Квадратне куле, Куле са капелом и Кружне куле са 
камени конзолама, као и бедема који су их некада повезивали и омогућа-
вали комуникацију. Ове зидане структуре припадале су посебно брање-
ном северном и североисточном делу комплекса, где су се још налазили и 
велика дворана, сала за јавне потребе, кухиња са економском зградом, данас 
сачувани у виду археолошких остатака испод земље. Враћање интегритета 
овим зиданим структурама, које се од 1704. године налазе у стању руине, 
представљао је сложен задатак, имајући у виду да су и даље изложене непо-
вољним микроклиматским факторима, живим организмима итд. У пери-
оду 2009–2015. у оквиру пројекта Векови Бача обављена су свеобухватна 
мултидисциплинарна истраживања, захваљујући којима је увећано знање о 
тврђавским објектима, о хронологији и начину њихове градње и узроцима 
деградације конструкције и материјала.251 Предузете интервенције обухва-
тиле су превентивну конзервацију и рестаурацију у функцији консолида-
ције угрожених зона, како би се комплекс могао безбедно користити. 

Кула са капелом
Кула са капелом је била предмет интересовања истраживача још од 19. 
века.252  Истраживања обављена у оквиру пројекта Векови Бача започета 
су археолошким ископавањима мањег обима, израдом техничке докумен-
тације постојећег стања и испитивањима материјала.253 Визуелним прегле-
дом зидова и сводова и мерењима закључено је да током изградње куле, 
капеле и бедема било прекида и обнова. О томе јасно сведоче разделнице у 
зидању, заробљена лица зидова са траговима пожара, ојачања у виду контра-
фора, накнадно формирани сводови. За доношење закључака о хроноло-
гији градње било је неопходно испитати темељну зону и везе између куле и 
бедема, због чега су археолошка ископавања обухватила унутрашњост куле, 
простор испред улаза у кулу и простор са задње стране, у контакту са север-
ним бедемом. У темељним зонама потврђене су дилатације између севе-
роисточног бедема и зида куле, затим код зида који носи конзоле, и зида 
у улози контрафора. Утврђена је и веза са суседном грађевином (палатом 
витезова), изграђеном са северне стране куле. Са задње стране је конста-
товано да је зид куле укопан у старији културни слој. Овде су пронађени 
остаци дрвене / земљане конструкције, који највероватније припадају ста-
ријем утврђењу. У капели изнад куле пронађен је простор трапезоидног 

251 Handbook of tipical technologies of fortress 
constructions: saving of European cultural 
heritage fotified  monuments in Central 
Europe, Ljubljana, 2015.
252 Хенслман је поставио валоризацију 
целине утврђеног замка и појединачних 
грађевина.
253 С. Вујовић, „Утврђени замак у Бачу 
– интеракција профане и сакралне архи-
тектуре“, 2010, семинарски рад на доктор-
ским студијама, необјављено; Н. Станојев, 
Тврђава Бач, 20–22; Извештај о археолош-
ким ископавањима 2013; резултат пројек-
та ХЕРОМАТ – публикације.

Сл . 106 Куле са капелом,  
а. основа куле; б. основа капеле

a.

б.
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облика са заобљеним угловима на северу, који формира полукружну повр-
шину (приближно 3,30 × 2,40 m, дубине око 1,60 m од претпостављеног 
пода капеле). Највероватније је реч о крипти. Дно овог простора је попло-
чано хоризонтално постављеним опекама. У грађевинском шуту нађена 
је средњовековна керамика, фрагменти готичких ребара, ренесансне тера-
коте, средњовековни новац и местимично очуван секундарни под.254 

Било је неопходно да се са заустављањем процеса деградације мате-
ријала и конструкције што пре започне, имајући у виду ослабљене пре-
секе зидова, бројна кратераста места, пукотине и елементе који „висе“ у 
простору. Изведенa je превентивна санација капеле коришћењем кон-
струкције од скела, која је преузела вертикална оптерећења. Ојачане су 
горње зоне, како би се спречио даљи губитак зидне масе услед дејства 
атмосферилија. Рупа у западном зиду, већих димензија попуњена је уз 
употребу исте врсте опеке и слога, приликом чега су остављена места за 
могућу уградњу венаца и контрафора. Подови су поплочани опеком, а 
крипта је испуњена песком.

Кула са капелом представља ретко градитељско наслеђе, настало под ути-
цајем касне готике, али и ренесансе и место где се прожимају профана и 
сакрална намена. Позиција капеле подигнуте на висину стрељачке стазе 
и њена истуреност на спољашњу страну, ван бедема, чињеница да је она 
омогућила сакрализацију простора, као и то да је бачки утврђени замак 
повремено бивао седиште епископије, жупаније, али имао и статус 
краљевског града – траже још промишљања и наставак активности. 

254 Ј. Станојев, Н. Станојев, Тврђава Бач, 
воич каало.

Сл . 107 Поглед на Кулу  
са капелом из дворишта

Сл . 108 Куле са капелом – изглед и пресек, мапирана оштећењима и интервенције

Сл . 109 Камена пластика – превен-
тивна санација
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Северна, квадратна кула
Северној, квадратној кули до сада није посвећена значајнија пажња. 
Челебијин опис: „У овом граду налази се још једна кула; то је права кос-
морама, која је окренута према језеру. На њој се налази дивно одмара-
лиште попут царског [...]. Високи шахи-топови, који се налазе на овој 
кули, постављени су да чувају на све четири стране. То је висок замак са 
кога се може видјети непријатељ са које год стране дође“ ,255 нас позива 
да кроз истраживања покушамо спознати њену некадашњу целовитост 
и значај. Сондажним истраживањима са археолошким праћењем, обе-
збеђени су подаци о структури, стању и дубинама темеља квадратне куле 
и о њеној вези са бедемима. Темељи се конично сужавају и укопани су 
у стабилни слој сиве барске глине (кота 81,69 m), у којем је пронађена 
праисторијска керамика.256 Рађена су и испитивања материјала: глине, 
опеке, малтера и камена и добијени подаци о њиховом саставу и карак-
теристикама и механизмима деградације, која су између осталог указала 
да је просторија западно од куле служила као клоака.257 Постојеће стање 
куле детаљно је технички снимљено, са слојевима опеке, мапиране су 
врсте материјала и оштећења. 

255 E. Čelebi, Putopis – odlomci o 
jugoslovenskim zemljama, Sarajevo, 1966, 
532–533.
256 Појединачни налази гари и лепа пот-
врђују неолитски хоризонт насеља који је 
документован и на другим површинама у 
тврђави  (Извештај о археолошким иско 
павањима у 2014, документација ПЗЗСК, 
Е-104/В, инв. бр. 19533).
257 Испитивања су утврдила присуство 
уреолитске бактерије (из Извештаја са ре-
зултатима истраживањаТехнолошког фа-
култета, документација ПЗЗСК,  Е-104/А, 
инв. бр. 19534).

Сл . 110 Квадратна кула – основа, јужна и западна фасада
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Радови су имали санациони карактер, током којих су третирана 
оштећења у горњој зони куле и делимично код отвора, док је западни 
зид подзидан у пуном пресеку заједно са формирањем лица. Ради се о 
статичкој интервенцији, али се хтело указати да је овај зид припадао 
некадашњој грађевини, палати витезова, која је данас сачувана само у 
археолошким остацима. Део зида у наставку, ослобођен је и искоришћен 
за постављање клупа. 

Кружна кула са каменим конзолама 
Истурена позиција куле, њен волумен и масивне камене конзоле неза-
обилазни су садржај силуете бачког замка. Ова кула има очуване бројне 
елементе изворне архитектуре, као и податке који омогућавају читање 
фазности градње. Сачувани су подаци о техникама градње и материја-
лима, облицима, комуникацијама и функционисању система одбране, 
укључујући и трагове борби на њеним малтерисаним фасадама и штетно 
дејство ватре на лицу кружног зида у унутрашњости.  

Затечени велики степен оштећења материјала у горњој зони, поред 
губитка историјских структура представљао је и опасност по безбед-
ност посетилаца. Изведеним конзерваторско-рестаураторски радо-
вима санирани су оштећени делови у унутрашњости куле, као и лукови 
изнад отвора. 

Сл . 111 Проналазак објекта, средњовековне клоаке, 2014. Сл . 112 Поглед на северну кулу са Донжона,  
током археолошких ископавања

Сл . 113 Кружна кула са каменим 
конзолама, након радова
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Источни и североисточни бедем
Источни и североисточни бедем и данас пружају могућност да посети-
лац спозна какву су заштиту пружале ове структуре у временима када 
се тражио сигуран заклон од продора Османлија у срце Европе. Из 
ликовне грађе и података сачуваних  in situ могуће је извести закључак о 
висини бедема и позицији стрељачке стазе на њиховом врху.258 

Поред изгубљене горње зоне бедема постоје и места на којима је дошло 
до прекида надземних структура, у дужини и до 3,5 m, као и рупе већих 
димензија ( и до 1,5 m2). Међутим, посебну пажњу изазивао је део севе-
роисточног бедема у близини Куле са капелом, код којег је дошло до 
губитака зидане масе у дубини од преко 0,50 m у односу на лице зида, 
који је био предмет мултидисциплинарних истраживања.

Поред археолошких ископавања, испитивања материјала (опеке, мал-
тера) рађене су и статичке анализе, које су имале за циљ да одговоре на 
питање о рањивости ових структура и о могућим  решењима за побољ-
шање стања. Резултати испитивања анализирани су и интерпретирани 
потврђујући важност удруживања знања и тимског рада за очување гра-
дитељског наслеђа.259

Изведен је и мањи обим конзерваторско-рестаураторских радова. На 
основу анализе постојећег стања и присутних ризика одлучено је да се 
започне са попуњавањем отвора, са првим уз квадратну кулу, код кога је 
због недостатка зидне масе дошло до појаве већих пукотина. 

Поред наведених структура третирани су и западна, кружна кула, која 
представља пандан кули са каменим конзолама и западни бедем, рестау-
риран у складу са подацима сачуваним in situ, резултатима истраживања 
материјала, валоризацијом и примењеним приступом, али и у складу са 
расположивим финансијским средствима. 

258 Облик горње зоне бедема сачуван је 
на Тврђави у Илоку, где постоји део из-
ворног бедема у пуној висини, заједно са 
круништем и зупцима. Имајући у виду 
блискост у времену настанка, техници 
градње ова паралела је веома важна као 
упоредни материјал.
259 A. Vidaković, S. Markov, S. Vučetić, S. 
Vujović, V. Ducman, H. Hirsenberger and 
J. Ranogajec, Biosusceptibility оf historical 
bricks from the Bač Fortress: Part I, in: Acta 
Periodica Technologica (Novi Sad), APTEFF, 
44, (2013) 171–180. Ови резултати се 
упоређују са претходно рађеним испити-
вањима чиме се употпуњује база података 
о материјалима – видети: С. Петровић, 
С. Вујовић, Д. Зорић, Ј. Раногајец, „Испи-
тивање историјских материјала средњо-
вековне тврђаве у Бачу“, у: Гласник ДКС 
(Београд), 32 (2008), 152–156.

Сл . 114 Рестаурација дела источног 
бедема са великом рупом, пре и после 
радова

Сл . 115 Анализа стабилности зиданих 
структура
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На конзерваторско-рестаураторске радове чека Кула капија подграђа, 
међу мештанима позната као Шиљак. Ради се о самосталној кули која 
припада истом стилу градње, као и утврђени замак, са карактеристич-
ним начином зидања масивних зидова од опеке, ојачаних контрафорима. 
Велики степен деградације првобитних структура, као последица рушења 
почетком 18. века онемогућавају потпуније одређење архитектонских 
облика, али се на основу сачуваних података и ликовних приказа може 
извести закључак да припада типу куле, која се подизала на улазу у форти-
фикационе комплексе.260 Бачка кула је највероватније изграђена у оквиру 
ојачавања одбрамбеног система у последњим деценијама 15. и почетком 
16. века. Данашњи изглед куле настао је након обнове 60-тих година 18. 
века, коју је забележио Балох.261 Некадашњи водени канал је затрпан и 
изграђена ограда са стубовима од опеке, са северне стране земљаног пута. 
Након прокопавања канала 1965. године и изградње пешачког моста још 
једном се променио просторни контекст и начин приступа комплексу. 
Планира се рехабилитација куле, са увођењем туристичке намене. Посе-
тиоци би се одавде могли упутити вођени различитим наративима о дугом 
и бурном трајању живота на овом простору. 262 

260 Ове куле су поред пролаза на призем-
ном нивоу имале још  најмање два спрата 
и мање прозорске отворе – пушкарнице. 
Играле су веома важну улогу у систему од-
бране, али су могле имати и друге намене.
261 G. Balogh, 6.
262 Пројекат је урађен у оквиру мађар-
ско-српског пројекта ФРЕСКО, као дела 
прекограничног ИПА програма.

Сл . 116 Западни бедем, током радова, 2013. Сл . 117 Западна кула након конзервације, 2011.

Сл . 118 Кула капија 
подграђа, изглед  на 
почетку 20. века

Сл . 119 Шиљак – 
изглед са каналом 
и поглед из куле ка 
каналу
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Исраживања са циљем ремана росора и раиељско наслеђа 
орађа. За потребе израде Студије заштите ове просторне културно-и-
сторијске целине, обављена су теренска истраживања, која су обухва-
тила историјат, порекло становништва, културу становања и грађења.263 
Урађени су анкетни листови, који су потом попуњавани током вођења 
разговора са информаторима. Драгоцена грађа сакупљена је у виду старих 
фотографија. Обављено је техничко снимање свих окућница – основа и 
уличних фасада кућа. Појединим објектима, који су задржали већи степен 
аутентичности снимљена је и дворишна фасада као и пресеци и карак-
теристични детаљи (декоративна пластика, столарија), што чини базу 
података за (ре)валоризацију и утврђивање смерница и конзерваторских 
услова.

Активности на истраживању подграђа и изради планске документације 
настављена су 2007. Кроз партнерску сарадњу са Италијанима у оквиру 
пројекта Локални развој на бази вреновања наслеђа, као деле пројекта  
I.Ne.P.S.264 Идеја о изради Плана боја, настала је као резултат преношења 
искуства италијанског партнера – Територијалног пакта Алто Белиће 
Корлеонезе са Сицилије у очувању и уређењу историјских амбијената.265 
Истовремено, са израдом Плана боја рађено је на идејном решењу за кућу 
под бројем 12, која се од 2006. године налази у власништву Фонда „Векови 
Бача“. Кућа је била у рушевном стању, напуштена дуже од две деценије, а 
прилика да се крене у њену обнову схваћена је као отпочињање про-
цеса ревитализације подграђа. Након истраживања и сагледавања улоге 
и потреба у оживљавању ове просторне културно-историјске целине, 
решено је да се у дну предметне локације изгради нови објекат – вишена-
менски центар. Израђени су и темељи за реплику традиционалне куће од 
набоја, чија ће изградња бити искоришћења за оживљавање старих заната 
и обуку, као и за популаризацију еколошког аспекта коришћења локалних 
сировина. 

263 Овим истраживањима руководила је 
др Мирјана Ђекић, етнолог конзерватор 
Покрајинског завода.
264 С. Вујовић, Д. Королија-Црквењаков и 
Ј. Раногајец, „Локални развој заснован на 
вредновању културног наслеђа“, у: Гласник 
ДКС (Београд), 33 (2009), 20–23.
265 У оквиру размене знања сугерисано је 
тиму пројекта Векови Бача да се што пре 
нормирају интервенције како би се утвр-
дила правила и одговорност свих учесника 
у процесу очувања и ревитализације под-
грађа. Урађена су додатна истраживања и 
обрада података везаних за амбијенталне ка-
рактеристике/вредности целине са циљем 
да се утврде елементи који дефинишу уличне 
фронтове, засторе, урбани мобилијар. Из-
радом Плана боја добијен је инструмент са 
елементима за реквалификацију целине и 
регулацију хроматских аспеката, као и усло-
ви за поновно увођење техника и материјала  
компатибилних са историјским и материјал-
ним карактеристикама целине.

Сл . 121 План боја

Сл . 120 Нестало наслеђе подграђа – 
кућa од набоја са тршчаним кровом
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Наставак третмана простора Тврђаве Бач, као целине утврђеног замка и 
подграђа уследио је кроз израду ППППН културни предео Бач и План 
генералне регулације насеља Бач, где је верификована и идеја о враћању 
воде у некадашње корито Мостонге и ревитализацију историјског 
амбијента – воденог огледала. 

Један од резултата који показују да се уложени труд Векова Бача на увећању 
знања и рехабилитацији Тврђаве Бач исплатио јесте и њено уврштавање 
међу седам тврђава на Дунаву у Србији, које су вредноване и са култур-
но-историјског аспекта, али и као ресурс за одрживи развој локалних 
заједница.266 

Тврђава Бач недвосмислено спада међу остварења са високом гради-
тељском културом, где се у касном средњем веку налазио невероватан гра-
дитељски материјал, за који се мислило да је у међувремену неповратно 
нестао.267 Материјал који је нађен током археолошких ископавања изнео је 
посредством сталне поставке у Донжон кули пред јавност ретке и вредне 
налазе попут профилисаних камених елемената који су коришћени за 
украшавање прозора, врата, степеништа, брижљиво прикупљане ретке 
остатке теракоте, настале под утицајем ренесансе. За очекивати је да ће 
нова истраживања додатно обогатити сазнања о овом месту где су се сусти-
цале и преплитале војна, световна и духовне моћ и садржаји и допринети 
позиционирању овог наслеђа међу културна добра која су добро позната 
у широј јавности. И наравно, повратно кроз повећано интересовање за 
посету и коришћење услуга, допринети побољшању живота локалне 
заједнице.

Сл . 122 Поглед на кров Едукативног центара са Донжона,  
током градње

Сл . 123 Едукативни центар, са  местом за реконструк-
цију традиционалне куће

266 Пројекат је настао као регионална ини-
цијатива у оквиру Унескоа. 
267 Ову оцену дала је у закључку рада о 
градитељству Петера Варадија, А. Хорват. 
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МАНАСТИР БОЂАНИ  

Увећање знања о манастиру Бођани у функцији конзервације одвијало 
се у правцу бољег познавања изузетно вредног зидног сликарства мана-
стирске цркве, техника и сликарске палете Христофора (Џ)Жефаро-
вића268 и разумевања сложених феномена његове деградације. На овом 
задатку окупили су се стручњаци и научници из Србије, али и ван њених 
граница, који су поред пројекта Векова Бача деловали и у оквиру два 
италијанско-српска пројекта. Свеобухватним истраживањима дошло 
се до препорука за интервенције, доказујући значај експертског ангажо-
вања, умрежавања, тимског рада и међународне сарадње. Мултидисци-
плинарност и интердисциплинарност, као један од основних полазишта 
савремене конзервације, изнова су у Бођанима потврђивани на делу.269 
Заједничким радом дошло се до унапређења методологије рада, израде 
и обраде документације, као полазне основе за будуће конзерваторе и 
истраживаче.270 Одвијао се и процес подизања професионалне квали-
фикације за тимски рад, који ће касније добити свој организовани вид 
кроз оснивање и рад Лабораторије за испитивање материјала у култур-
ном наслеђу при Технолошком факултету у Новом Саду.

Мултидисциплинарност на делу

У оквиру сарадње пројекта Векови Бача и италијанско-српског пројекта 
Локални развој на бази вреновања кулурно наслеђа (део пројекта 
I.Ne.P.S.) током 2007/08. године, спроведена су свеобухватна истражи-
вања на архитектури и зидном сликарству. Циљ ових активности било 
је: утврђивање и документовање затеченог стања и степена, узрока и 
механизама деградације материјала, на основу којих би се предложила 
терапија – интервенције за заустављање процеса губитка оригиналних 
облика и материјала и за побољшање стања зидног сликарства.271

Започето је са систематизацијом постојећих података везаних за про-
шлост манастира, о интервенцијама, које су најчешће биле усмерене 
ка санацији влаге (ваздушне изолације зидова – 1953; електроосмоза – 
1974.272 и дренажног система – 2000), као и свих резултата претходних 
испитивања материјала.273 Обављен је детаљан преглед грађевине. У овој 
фази комплетирана је техничка документација, укључујући и израду 3Д 
модела цркве.274 

268 Жефаровић, родом из Дорјана у Маке-
донији, у Бођане је стигао као истакнути 
стваралац свога времена, који је поред  
сликања фресака, израђивао иконе, бакро-
резе, црквене везове и са својим делима 
успешно трговао на бројним путовањи-
ма. За националну историју и уметност 
посебно је важан као аутор Срске се-
маорафије, која изражава савремене 
културне, уметничке и национално-поли-
тичке тежње Срба у Аустрији у годинама 
великих искушења. Иако је о бођанском 
фреско-сликарству објављен већи број ра-
дова,  о самом аутору се и даље недовољно 
зна. Видети: Б. Тодић, Срски сликари о 
XIV о XVIII века, књ. II, Нови Сад, 2013, 
Д. Давидов, Српска стематографија – Беч 
1741, Нови Сад, 2011; више текстова о 
бођанском сликарству објавиле су Р. Ми-
хаиловић (наводе се радови) и Љ. Стошић 
(наводе се радови у литератури).
269 ICOMOS-ови принципи за очување и 
конзервацију-рестаурацију зидног сликар-
ства из 2003. ICOMOS Principles for the 
Preservation and Conservation-Restoration 
of Wall Paintings у: Моерна конзервација 
(Београд), 1 (2013), 237–241. 
270 Ове активности координирала је 
мр Јасна Гулан.  У три свеске дати су си-
стематизовани резултати истраживања 
историјске грађе, истраживачке мапе и 
резултати савремених истраживања и до-
кументација о интервенцијама на архитек-
тури са циљем санације влаге.
271 Активан тимски рад окупио је  на овом 
задатку архитекте, грађевинце, технологе, 
конзерваторе итд. 
272 Lj. Smailagić, M. Dabić, A. Magud, M. 
Haberković, „Primjena elektroosmotske 
metode za sušenje zidova“, у: Zbornik zaštite 
spomenika kulture (Beograd), XXII/XXIII 
(1973), 128–130. 
273 Најобимнија документација сачува-
на је у вези са извођењем електроосмозе, 
када су испитиван већи број узорака опе-
ке и малтера у Институту за материјале у 
Загребу. Уградњом електрода и малтери-
сањем зоне сокле са малтером, који је кас-
није генерисао исољавање и појаву мрља, 
постигнут је лош ефекат.   
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Извршен је преглед свих зидних и сводних површина прекривених фре-
скама, уз мапирањем оштећења из непосредне близине и фотографско 
документовање стања у нормалном и бочном светлу. Као подлоге су 
коришћени цртежи Бранислава Живковића, који су након уношења 
података и додатне обраде у AutoCAD окружењу добили нову докумен-
тарну вредност – као истраживачке мапе. 275 Узорковани су материјали 
са унутрашњег зида северне певнице, где су уочени сви видови деграда-
ције, од губитка, пулверзације и осипања малтера, мрвљења опеке, па до 
различитих врста оштећења бојеног слоја и појаве пукотина. Истражи-
вања су обухватила и цркву и окружење, а испитивани су: опека из зида, 
малтери (за зидање, из спојница, фреско- малтер и коришћен у санацији 
влаге); пигменти, земљиште (унутар цркве, из околине и унутар мана-
стирског комплекса, дубине до 360 цм), вода (из постојећих пиезоме-
тара), соли са површине зида и брисева (микробиолошка испитивања). 
Ова истраживања координирао је и највећим делом извео Технолошки 
факултет из Новог Сада, у својству партнера.276 Издвајају се резултати 
карактеристика опека, са различитим степеном деструкције, који су 
указали да се ради о старој технологији производње опека, са печењем 
испод 800° С, као и да су у питању системи који нису комплетно фор-
мирани, због чега су веома осетљиви на влагу и соли и подложни про-
падању. Узорци малтера који чине подлогу зидним сликама, састављени 
су од креча са агрегатима који су превасходно карбонатни и делимично 
кварцни, веома фине гранулометрије (< 0,5 mm) и добро просејани.277 

274 Екипа ПЗЗСК: др С. Вујовић, Р. 
Влајковић, носилац активности, мр Ј. Гу-
лан, сликар конзерватор, В. Новаковић, 
Н. Марковић, фотограф; др Љ. Стошић, 
историчарка уметности из Балкано-
лошког института САНУ из Београда.
275 Захваљујући копистичкој традицији 
у Србији, најзначајније целине живописа 
добили су своје публикације, у складу са 
валоризацијом (Б. Живковић, Бођани. 
Црежи фресака, Нови Сад, 1988). Урађе-
не су и верне копије бођанских зидних 
слика, са свим оштећењима, из киста више 
кописта и из различитих периода, које 
сведоче о њиховом стању и о променама 
бојеног слоја.    
276 Тимом Катедре за инжењерство  
материјала руководила је проф. др Јања 
Раногајец.

Сл . 124 Истраживачка мапа, северна певница

Сл . 125 Истраживачка мапа,  
припрата, северни зид
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Поред тога, присутна су и биљна влакна, посебно плева. Малтер је по 
целој унутрашњости прекривен мрежом пукотина насталих у току 
сушења, које значајно умањују његове механичке карактеристике.

Анализа алее именаа
Важан сегмент истраживања био је усмерен ка испитивању Жефа-
ровићеве технике сликања и проучавању његове сликарске палете. У 
периоду 2007–2012. године извршен је већи број физичко-хемијских 
анализа у неколико лабораторија у Србији и Италији, а резултати су 
систематизовани.278 

На Жефаровићевој палети детектовани су следећи пигменти: бела Све-
тог Јована, оловна бела, окер, цинобер, хематит, зелена на бази бакра, 
смалт, македонско плава и црна од чађи. Жефаровић је углавном упо-
требљавао неорганске пигменте, и то оксиде метала као што су бакар, 
гвожђе и олово. Иако је уводио нова иконографска решења следећи 
западне узоре, приликом технолошког извођења живописа, ипак се чвр-
сто држао византијске традиције, при чему се ослањао на сликарске при-
ручнике од којих је најзначајнији Ерминија Дионисија из Фурне.279

277 Део испитивања изведен је на Универ-
зитету у Палерму, Италија, у Лаборато-
рији за хемијско инжењерство и културно 
наслеђе ( Laboratorio di Ingegneria Chimica 
per i Beni Culturali), под руководством 
проф. др Ђ. Рица (Giovanni Rizzo).
278 Резултати се налазе у Свесци 2 пројекта 
из 2008; видети: S. Petrović, J. Ranogajec, 
M. Radeka, S. Vujović, J. Gulan. “Weathe-
ring process of the eighteenth century wall 
paintings in the church of  Bodjani Mona-
stery”, 8th Students’ Meeting”, SM-2009, Pro-
cessing and Application of Ceramics, Novi Sad, 
2009). 

Сл . 129 Палета Жефаровићевих пигмената – анализа

Палета пигмената Христофора Жефаровића (анализе од 2008. до 2013)

ПИГМЕНТ АНАЛИЗА ОЗНАКА 
УЗОРКА ХЕМИЈСКИ САСТАВ ОТПОРНОСТ

Бела Св. Јована RS MБ43 CaCO3 калцијум карбонат киселине -
базе +

Оловна бела RS МБ43 2PbCo3·Pb/OH/2 базни оловни карбонат киселине -
базе +

Окер
XRF МБ15- XRF

alumosil. + Fe2O3
хидратисани 
гвожђе-оксид

киселине -
базе +SEM/EDS О, П

Цинобер RS МБ5, МБ43 HgS живин сулфид

киселине -   
базе +
светлост -
олово -

Печени црвени 
окер (Хематит)

RS, EDS MБ38, MБ41
Fe2O3 гвожђе-оксид киселине -

базе +SEM, EDS А

Зелена на бази 
бакра

XRF MБ14
CuCO3 · Cu(OH)2

бакар базни карбонат
(или бакар ацетат)

киселине -
базе -SEM/EDS, FTIR И

Смалт SEM/EDS, FTIR Ц, Г SiO2(vit)Cox млевено кобалтно стакло киселине -
базе +

Македонско 
плава XRD МБ29 на бази фелдспата базе +

Црна од чађи
RS, EDS MБ6

C аморфни угљеник киселине +
базе +SEM/EDS М

Истраживање површине зидне слике снимањем у бочном светлу 
изведено је са циљем да се Жефаровићева техника сликања као 
и сам процес рада проуче и реконструишу. Документоване су 
ђорнате и понтате, трагови мајсторских алатки, начин преношења 
калкова на зид, постављање припремног цртежа, карактер 
обраде површина као и редослед наноса бојених слојева. 
Закључено је, да је Жефаровић отпочињао рад на влажном 
малтеру, али да је завршне партије радио на сувој површини 
највероватније везивом од кречног млека. Ови резултати 
потврђени су и физичко-хемијским анализама узорака, које 
осим калцијум карбоната нису откриле ни једно друго везиво.

У оквиру сарадње италијанско-српског пројекта I .Ne.P.S. (Локални 
развој на бази вредновања културног наслеђа) и пројекта 
Векови Бача  током 2007/08. године спроведена су опсежна 
мултидисциплинарна истраживања на зидном сликарству и 
архитектури цркве, у којима је учествовало више научних и стручних 
институција. Циљ ових радова био је да се утврди и документује 
затечено стање објекта и зидног сликарства; да се утврде степен, 
узроци и механизми деградације материјала и да се систематски 
спроведе мониторинг микроклиме у цркви. Сви добијени 
подаци уношени су у истраживачке мапе за које су коришћени 
цртежи Бранислава Живковића, публиковани 1988. године.

Посебна пажња је посвећена испитивању технике сликања 
Христофора Жефаровића и проучавању његове сликарске палете. 
У периоду 2007–2012. године извршен је већи број физичко-
хемијских анализа у неколико лабораторија у Србији и Италији.
На Жефаровићевој палети детектовани су следећи пигменти: 
бела Светог Јована, оловна бела, окер, цинобер, хематит, 
зелена на бази бакра, смалт, македонско плава и црна од чађи. 
Жефаровић је углавном употребљавао неорганске пигменте, 
и то оксиде метала као што су бакар, гвожђе и олово. Иако је 
уводио нова иконографска решења вођен западним узорима, 
приликом технолошког извођења живописа, ипак се чврсто 
држао византијске традиције, при чему се ослањао на сликарске 
приручнике од којих је најзначајнији Ерминија Дионисија из Фурне. 

Сл . 128 Црвени бојени слој, микро-
скопски снимак контакта малтера  

и пигмента

Сл . 127 Исољавање на површини 
фреске

Сл . 126 Рад на терену са колегама  
из Италије
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Исраживање сликарсва у бочном свелу
Истраживање површине зидне слике снимањем у бочном светлу изве-
дено је са циљем да се Жефаровићева техника сликања као и сам про-
цес рада проуче и реконструишу. Документована су места ђорнате и 
понтате, трагови мајсторских алатки, начин преношења калкова на 
зид, постављање припремног цртежа, карактер обраде површина као и 
редослед наноса бојених слојева.280 Закључено је, да је Жефаровић отпо-
чињао рад на влажном малтеру, али да је завршне партије радио на сувој 
површини највероватније везивом од кречног млека. Ови резултати пот-
врђени су и физичко-хемијским анализама узорака, које осим калцијум 
карбоната нису откриле ниједно друго везиво. 

279 Ј. Гулан, „Христофор Жефаровић 
и Ерминија о сликарским вештинама 
Дионисија из Фурне“, у: Зборник радова – 
Конференција са међународним учешћем 
Технике и ехнолоије кроз време, Београд, 
2016, 123–134. В. Мако, „Елементи 
средњовековног поступка размеравања и 
пропорционисању у живопису Христо-
фора Жефаровића“, у: Саошења (Бео-
град), XXXIX (1997), 173–180.
280 Ова истраживања води мр Ј. Гулан 
(видети: Ј. Гулан, „Истраживање технике 
зидног сликарства Христофора Жефаро-
вића у цркви манастира Бођани“, у: Грађа 
за роучавање соменика кууре Војвоине 
(Нови Сад), XXVIII (2015), 202–211. 

Сл . 131 Парабола о милосрдном Самарјанину у директном и бочном светлу

Сл . 130 Испитивања у бочном светлу 
– детаљ шаке

Сл . 132 Свети Козма у директном  
и бочном светлу
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Конзервација и рестаурација фреско-сликарства 

Сазнања стечена током истраживања 2007–2008. тражила су пронала-
жење одговарајућих решења за:

– смањење влаге у зидовима – одговарајућу контролу капилар-
ног пењања влаге. Закључено је да примењене методе ваздушне 
изолације и електроосмозе, предузета у циљу исушивања зидова 
и спречавања дотока капиларне влаге нису дале очекиване резул-
тате, а чак су и у одређеној мери допринеле затеченом стању 
(проблем праћења и одржавања примењеног);   
– смањење релативне влаге у унутрашњости објекта;
– елиминацију и контролу растворљивих соли;
– дефинисање поступака конзервације зидних слика и
– дефинисање употребе објекта у складу са параметрима 
конзервације објекта.

Током 2011. урађен је систем подног грејања, који је сматран прихватљи-
вим решењем за смањење релативне влажности у унутрашњости објекта. 
Обијен је малтер нанесен током извођења електроосмозе и уграђене 
електроде у зони сокле, а на те површине је нанесен привремени груби 
санирани кречним малтером, са додатком млевене сиге, у циљу боље 
паропропусности.281 Праћење промена параметара микроклиме након 
уградње подног грејања у цркви, показало је побољшање и стабилиза-
цију укупног амбијента, чиме су коначно створени услови за утврђи-
вање поступака конзерваторско-рестаураторског третмана и за почетак 
спашавања живописа.282 Такође, праћене су пробе чишћења фресака, 
урађене 2008. године када је откривен светли и жив колорит Жефаро-
вићевих фресака и изведена превентивна заштите на веома оштећеним 
осликаним површинама. 

Покрајинском заводу се у подухвату обнове бођанског зидног 
сликарства 2012. године прикључио Високи институт за конзервацију и 
рестаурацију из Рима (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro 
– ISCR, Rome)  и Централни институт за конзервацију из Београда 
(ЦИК), као партнери у оквиру италијанско-српског пројекта Курс 
конзервације и ресаурације зино сликарсва у манасиру Бођани и 
Фрањевачком самосану у Бачу.283 Ово је била јединствена прилика за 
унапређење начина рада и за примену највиших стандарда савремене 

281 Ови радови, укључујући израду новог 
пода, чија материјализација и дизајн не 
одговарају првобитном, изведени су у ор-
ганизацији манастира Бођани. 
282 Мониторинг микроклиме обавља се од 
2007. године.
283 Сарадња је остварена на велико обо-
страно задовољство. ISCR се сматра лиде-
ром у едукацији на међународном плану, 
што потврђује и број и значај пројеката 
широм света.

Превентивне радове на живопису започели су конзерватори ПЗЗСК 
2008. године, када су изведене и прве пробе чишћења сликаног 
слоја које су откриле светао и жив колорит Жефаровићевих фресака.

Пројекту су се 2012. године прикључили ISCR из Рима и ЦИК из 
Београда. Савремена методологија рада утврђена је 2013. године 
током двомесечног курса о рестаурацији зидног сликарства. То 
је био први корак у правцу директне размене конзерваторских 
принципа и метода кроз практичан рад пошто је током курса 
изведен комплетан процес конзервације и рестаурације 
северног зида припрате, на површини од 15 m2, са колегама 
из Италије. Такође, дефинисани су принципи према којима 
је изведено ретуширање бројних оштећења сликаног слоја. 

Вредно зидно сликарство манастира Бођани вековима је 
угрожено влагом. За решавање овог великог проблема током 
последњих шест деценија примењени су различити приступи, са 
циљем исушивања зидова и спречавања дотока капиларне влаге:
ваздушна изолација зидова (1953); електроосмоза (1974); 
дренажни систем (2000). Како ни једна од ових интервенција 
није дала трајне и потпуне резултате, 2011. је уграђен систем 
подног грејања. Праћење микроклиме након његове уградње, 
показало је да нове вредности представљају побољшање и 
стабилизацију, што је коначно створило услове за отпочињање 
конзерваторско рестаураторских радова на зидном сликарству.

Сл . 133 Северни зид припрате – Курс 
рестаурације зидног сликарства, 2013. 
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конзервације зидног сликарства, како на теоријском, тако и на плану 
практичног рада. Конзерваторско-рестаураторски радови на бођанском 
зидном сликарству започели су у припрати, на њеном северном зиду. 
Током два и по месеца трајања курса у целости је завршена површина 
од 15 m2. Тада су дефинисани принципи за фиксирање и санацију 
оштећених зидних површина, чишћење, китовање и ретуш фресака, 
укључујући и естетску реинтеграцију.284 Конзерватори Покрајинског 
завода су на основу утврђених принципа током 2014–2016. године зав-
ршили рад на преосталим површинама живописа у припрати манастир-
ске цркве.285 Испод тамних и оштећених површина фресака појавиле су 
у пуној раскоши и лепоти Жефаровићеве фигуре преподобних жена и 
мученица у првој зони, читава палета ликова приказаних на великој луч-
ној сцени Успења Богородице на западном зиду, као и сцена Крунисање 
Богородице са Светом Тројицом у тролисном медаљону, први пут при-
казана у српском црквеном сликарству. 

Предузете активности у периоду 2007–2016. допринеле су побољшању 
стања, али и повећаном интересовању јавности за манастир Бођане, 
његове вредне фреске и за стваралаштво Жефаровића.286 Вредности 
манастира и рад на истраживању, конзервацији и рестаурацији зидног 
сликарства представљен је и домаћој и међународној стручној и широј 
јавности посредством публикованих радова, презентација, промотивног 
материјала и кроз учешће на стручним и научним скуповима.287 Увећано 

284 D. Cavezzali, “The Restoration of the 
Mural Paintings in the Orthodox Monastery 
of Bođani and the Franciscan Monastery of 
Bač in Serbia“, in> European Cathedrals – 
The Pictorial Heritage. Fourth International 
Conference dedicated to the Cathedrals of 
Europe (Pisa 17 – 18 october 2014). Opera 
della Primaziale Pisana. Pisa: 2015, 167–
177.
285 Руководилац радова од 2006. је Сини-
ша Зековић (видети: С. Зековић, „Кон-
зерваторско рестаураторски радови на 
живопису Христофора Жефаровића у 
мaнастиру Бођани“, у: Грађа за роучавање 
соменика кулуре (Нови Сад), XXVIII 
(2015), 212–219.
286 Увећањем знања о вредностима бођан-
ског зидном сликарству и његовим ши-
рењем у јавности скренута је пажња и ван 
граница Републике Србије, где је оцењено 
као место на коме је рођено.  
287 J. Gulan, “The analiysis of the technical 
execution involved in wall paintings by 
Hristofor Žefarović in the Serbian Orthodox 
monastery Bođani.” in: European Cathedrals 
– The Pictorial Heritage. Fourth International 
Conference dedicated to the Cathedrals of  
Europe Pisa, 2015, 195–206.

Сл . 134 Уклањање површинских нечистоћа и соли 
целулозном пулпом

Сл . 135 Уклањање површинских нечистоћа



128   Славица Вујовић / КАКО ОЧУВАТИ И КОРИСТИТИ КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ / ДОПРИНОС ВЕКОВА БАЧА

знање о бођанском фрескопису и његовом аутору отворило је тако нове 
димензије и извеснију подршку за завршетак радова и стварање услова 
за његово очување, одржавање и комуникацију са јавношћу, кроз пла-
нирано формирање сталне изложбе у манастирском комплексу.288 На 
овај начин одржаће се живом идеја водиља која је 70-тих година 20. века 
довела до оснивања меморијала Хрисофор Жефаровић и неово оба.  

Нови почетак борбе за спасавање бођанског зидног сликарства (поново) 
је пробудио наду да ће посао бити успешно приведен крају, како би и 
наредне генерације биле у прилици да се надахњују његовом лепотом и 
духовном снагом, проналазећи изнова поруке и скривене вредности.289 
Конзервација се наставља, а са њом и цео низ активности, које би тре-
бало да створе услове за очување и одржавање сликарства.290

Настављајући са упорним радом на истраживању, техничкој заштити, 
презентацији, као и на проширењу верске намене манастира Бођани 
са музејско-образовним (дидактичким) садржајима, завршетак рада на 
зидном сликарству постаје све извеснији. На овај начин наратив о мана-
стиру Бођани, као месту важном за национално уздизање Срба у Војво-
дини, где је стицано и ширено знања, вера и култура и настао јединствен 
сликарски опус, на којем је утемељено савремено српско црвено сликар-
ство, добија додату вредност. 

Сл . 136 Фиксирање бојеног слоја Сл . 137 Христос, ретуш Сл . 138 Крунисање Богородице, ретуш

288 Током адаптације конака (2007–
2008), собе у којима се налазио мемо-
ријал „Христофор Жефаровић и њего-
во доба“, враћене су у првобитну намену 
– у монашке келије. Планирано је да 
се након одговарајућих  грађевинских 
и инсталатерских интервенција музеј 
формира у делу економских објеката, 
који се налазе на парцели северно од 
манастирске порте. Новоформирани 
садржај припада систему дифузне музе-
ализације.
289 18. века, када је дошло до великих 
историјских и друштвених промена.
290 Уврштавање манастира у међуна-
родни истраживачки пројекат Cheap 
GSHPs, који је фокусиран на развој 
ефикаснијих и сигурних плитких гео-
термалних система и смањење трошкова 
инсталације.
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Сл . 139 Фрескопис на северном зиду припрате, са Преподобним женама и мученицама у првој зони, 
северни зид, пре и после конзерваторско-рестаураторских радова



130   Славица Вујовић / КАКО ОЧУВАТИ И КОРИСТИТИ КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ / ДОПРИНОС ВЕКОВА БАЧА

Сл . 140 Западни зид припрате са сценом Успења Богородице, пре  
и после конзерваторско-рестаураторских радова
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Сл . 141 Свод припрате са сценом Крунисања Богородице, пре и после радова
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 ФРАЊЕВАЧКИ САМОСТАН У БАЧУ 

Свеобухватни приступ Векова Бача, којим се једнака пажња посвећује 
истраживањима, конзервацији и коришћењу баштине, своју примену и 
пуну оправданост нашао је код Фрањевачког самостана у Бачу. Кренуло 
се 2006. од израде пројекта постојећег стања комплекса и Студије вало-
ризације сликарских и вајарских дела, као основе за њихову конзерва-
цију.291 Истраживања су појачана 2011, подстакнута налазом остатака 
средњовековног живописа, када су настављена и археолошка иско-
павања, након дуже паузе.  Увећано интересовање јавности за Фрање-
вачки самостан у Бачу  искоришћено је да се пажња, са средњовековних 
културних слојева скрене и на вредности и значај оних насталих у 18. 
и 19. веку, око чијег очувања су постојали бројни проблеми. Истрајан 
рад на проналажењу решења за побољшање стања овог комплекса, запо-
чет 2004. године, крунисан је 2016. године грантом ЕУ, који је стигао 
као подршка организованом деловању у правцу његовог очувања, уна-
пређеног коришћења и презентације, као и развоју идеје о увођење 
музејско-образовних садржаја.292

Прадставља се истраживање, конзервација и рестаурација зидног и шта-
фелајног сликарства, почевши од иконе Богородице са Христом, која је 
повезана са проналаском фреске, као и постизање нове вредности кроз 
презентацију историјског тока архитектуре. 

Чудотворна икона Богородице са Христом

Исраживањe  
Икона Богородице са Христом припада византијском иконографском 
типу Богородице Страсне са анђелом који са леве стране приноси инстру-
менте будућег Христовог страдања – копље, крст, сунђер и палму.293 На 
икони постоје два записа о датовању, на старословенском, исписана 
словима са посебном ознаком (титлом). Старији запис сликара Диме, 
исписан белом бојом, наводи 1684. годину (7192. од постанка Света), а 
млађи је датум о позлати из 1685. (од рођења Христовог) и исписан је 
златом. На полеђини позлаћеног сребрног ореола Богородице је запис 
глагољицом са поменом Градоврха из 1685. године. Првобитно се нала-
зила у цркви, а од друге половине 18. века до 2011. у ниши источног зида 
проширеног ходника у приземљу, уз јужни улаз у светиште.

Сл . 142 Запис са именом зографа Диме

Сл . 143 Запис са полеђине вотива

291 Тим за израду пројекта постојећег 
стања: С. Вујовић, руководилац, Р. Влајко-
вић, В. Новаковић, истраживања архи-
тектуре обављена у консултацији са проф. 
др Милка Чанак, Медић. Тим за израду 
Студије: М. Вукнић, руководилац, М. За-
кић, Ј. Гулан, Б. Јањушевић, Н. Марковић 
и спољни сарадници Д. Шкорић и Д. Во-
кић,  консултант.
292 О увођењу нових садржаја на ширем 
плану и у случају Фрањевачког самоста-
на у Бачу видети: Д. Ђукановић, „Урбана 
култура и умеће наслеђивања – креативно, 
одрживо и одговорно коришћење урбаног 
наслеђа“, у: Моерна конзервација (Бео-
град), 3 (2015), 227–244.
293 О. Милановић-Јовић, Из aрхиекуре, 
сликарсва и римењене уменоси Бачке 
– оорафски оис соменика кулуре у 
Бачкој, Нови Сад, 1989.
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Икона је насликана темпером на подлози од липове даске са два дрвена 
кушака са полеђине. Површина сликаног слоја била је прекривена слојем 
потамнелог лака. На позлаћеној позадини и дуборезаном оквиру били 
су видљиви каснији наноси бронзе. Испитивања су обављена применом 
недеструктивних метода: фотографије у инфрацрвеном и ултраљубича-
стом спектру, као и рендгенског снимања, чиме су добијени подаци о 
накнадним интервенцијама на бојеном слоју и положају металних кли-
нова. Микроскопском анализом попречног пресека узорка стекао се 
увид у редослед и дебљину сликарских слојева: подлоге, болуса, позлате 
и бојеног слоја. 

Конзервација
Конзерваторско-рестаураторски радови изведени током 2010. године 
обухватили су: дезинсекцију и консолидацију црвоточног дрвеног носи-
оца, уклањање бронзаних премаза са позлаћених делова иконе, чишћење 
потамнелог лака и уклањање старих ретуша са оригиналног бојеног 
слоја. Ретуши оштећења позлате и сликаног слоја изведени су уз макси-
мално поштовање оригинала. Позлаћене круне и звездице пажљиво су  
очишћене. Упоредо су текли радови на чишћењу украсног рама и изради 
новог сандука у којем је смештена икона. Консолидован је и реконстру-
исан орнамент изнад иконе и ретуширана је позлата на њему. Рестаура-
цију сребрних вотива извели су конзерватори Музеја Војводине. 

Сл . 144 Испитивања иконе пре кон-
зервације:  а – снимак у директном 
светлу; б – IC снимак;  в – UV снимак 
(са убележеним местима узорковања);  
г – RTG снимци

Сл . 145 Испитивања материјала: а 
– попречни пресек, узорак бр. 3;  б – 
макроснимак узорка бр. 4

Сл . 146 Икона Радосне Госпе, пре 
радова, током и након конзервације

a.

a.

б.

б.

в. г.
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Презенација 
Током времена, икона је даривана различитим вотивима. При сваком 
додавању дарова бојени слој и носилац су повређивани закивцима. Пре 
конзервације сви дарови су скинути са иконе, а они најважнији враћени 
су аплицирањем на ново стакло, уметнуто између иконе и стакла сан-
дука. Повећана дубина сандука захтевала је продубљивање нише у зиду. 
Током поменутих радова десило се откриће фрагмента фреске Распећа 
Христовог са Богородицом! Значај пронађене фреске условио је измеш-
тање иконе.

У решавању проблема смештаја иконе која је не само изузетно значајно 
уметничко дело и културно добро, морао се узети у обзир њен култни 
значај и гласовите чудотворне моћи. У договору са настојатељем фра Ј. 
Шпехаром одабрано је решење формирања капеле која ће акцентовати 
значај иконе и њеног култа, а остати отворена према остатку простора 
самостана, по угледу на капелу Чудотворне Госпе од Каменитих врата 
у Загребу. Изглед металне преграде усаглашен је са стилом украса сан-
дука за икону, а монограми су директан цитат са њега. Техничка решења 
извођења решетке и осветљења су усаглашена са временом настанка сан-
дука и у потпуности су  занатски рад.

Откриће фреске Распећа Христовог са Богородицом

Исраживање 
Током радова на продубљивању нише, предузетих у циљу повратка  чудо-
творне иконе Богородице са  Христом, Радосне Госпе, након завршене 
конзервације и повећања дебљина сандука за чување – пронађени су 
остаци до тада непознатог живописа. Током уклањања накнадно дози-

Сл . 147 Аплицирање вотива на стакло

Сл . 148 Презентација  капеле  
Радосне Госпе

Сл . 149 Прво појављивање фреске,  
9. 2. 2011.

Сл . 150 Христов лик под бочним светлом 
након вековне таме

Сл . 151 Конзерватори током уклањања 
опеке и шута
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даног реда опеке и шута указао се прво камени тесаник контрафора, да 
би се на површини ближој јужном зиду цркве постепено појавила сцена 
Распећа Христовог са Богородицом и Светим Јованом, са сачуваним 
горњим деловима фигура Богородице и распетог Христа (око 1,5 m2).294 
Овај живопис је поред интересовања за вредности сликарства, покренуо 
и  истраживања везана за место налаза – и његово непосредно окружење. 
Ова истраживања су, између осталог указала на постојање старијег 
манастира, потврђујући и овде допринос археолошких ископавања у 
условима недостатка историјских извора,  али је и поред проширеног 
сазнања и даље остало затамњено најстарије језгро комплекса.295  

Сликарсво. На основу резултата недеструктивних анализа, специјалних 
снимања, физичко-хемијских анализа подлоге и бојеног слоја, обавље-
них археолошких истраживања и архитектонских анализа, стилских 
аналогија, закључено је, да је фреска настала у 13. веку. У циљу утврђи-
вања технике сликања и палете пигмената урађене су анализе узорака 
сликаног слоја са подлогом на којима су детектовани класични средњо-
вековни пигменти: бела Светог Јована, жути окер, вермилион, печени 
окер, зелена земља, умбра и биљна црна. Пигменти су наношени на 
кречни малтер са додатком песка, комбинацијом фреско и секо технике 
сликања. Утврђене су и последице сагоревања на фресци. Због деликат-
ног стања фреске и њеног значаја радови су заустављени, а површина 
фреске превентивно је заштићена.

Конзервација
Сликарсво. Истраживања и радови на фресци настављени су у оквиру 
међународног едукативног пројекта Conservation and restauration works 
on wall paintings, финансираног средствима Министарства културе Ита-
лије. Партнерски пројекат у организацији ISCR са италијанске стране, 
ЦИК-а и ПЗЗСК са српске стране, имао је циљ да се на бази додатних 
мултидисциплинарних истраживања утврди стање фреске, технологија 
сликања и употребљени материјали, и донесе одлука о најпримеренијој 
конзерваторској методологији.  Спроведено је начело срукуралне 
конзервације, почев од уклањања заосталог малтера, преко нужне ре-
консолиације ради успостављања кохезије и адхезије фреско-малтера 
и сликаног слоја, неутрализације плесни и микроорганизама, фикси-
рања нестабилних фрагмената, инјектирања фреско-малтера, осигурања 
ивица фреске, уклањања ефлоресценција соли са површине фреске, и 

Сл . 152 Узорковање

Сл . 153 Попречни пресек узорка

294 Прве назнаке да би откривене мање по-
вршине малтера са бојеним слојем могле 
припадати живопису дала је С. Вујовић, 
што су на терену наредног дана потврдили 
М. Вукнић и Д. Радовановић.
295 Истраживања цркве у пуном капа-
цитету нису још предузета зато што се 
нису стекли услови за буџетирање свих 
потребних активности, почев од архео-
лошких ископавања, архитектонских ис-
траживања, преко пратећих испитивања, 
до грађевинских радова (уклањање пода 
од већ оштећених камених плоча, њихово 
враћање са делимичном заменом, радови 
у крипти, приступ и сл.). Истраживања и 
израда конзерваторског пројекта која је 
уследила представља нову и заокружену 
пројектну фазу, укључујући и извођење 
радова.
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коначно – консолидација комплетне површине, након тога је изведен 
неутралан и ненаметљив ретуш.

Презенација 
Откриће фреске и резултати  истраживања захтевали су одговарајућу 
презентацију са интерпретацијом, с обзиром на околност да су на про-
стору у непосредној околини фреске сачувани вредни подаци  који све-
доче о историјату грађења, рушења и обнављања комплекса. 
Презентовани су градитељски слојеви и интервенције:

• из времена изградње цркве – контрафор са соклом од камених 
тесаника и три слоја гарежи, као и проширење стопе темеља
• остаци конструкције крстастог свода током чијег извођења је 
оштећена фреска  
• комуникација овог простора са звоником и део каменог прага

Сл . 154 Фреска пре, током и након 
конзервације

Сл . 155 Стање након уклањања  
накнадног слоја зида од опеке

Сл . 156 Презентација налаза фреске: 
а –  стање пре проналаска фреске, 
основа, пресек, изглед; б – презента-
ција налаза фреске и капела Радосне 
Госпе, основа, пресек и изглед
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• накнадно пробијена и потом зазидана комуникација овог про-
стора са црквом 
• ојачавање темеља за везу са источним крилом конака у 18. веку

Тајна вечера

Исраживање
Конзерватори Покрајинског завода су 2006. године са сарадницима 
извршили испитивачке радове на целокупном фонду слика Фрањевач-
ког самостана у Бачу. Том приликом израђен је предлог мера техничке 
заштите за сваку појединачну слику. На свим сликама констатовани су 
трагови претходних рестаурација, које су оставиле различите после-
дице на њима. Један од највећих конзерваторских проблема састојао 
се у пажљивом уклањању претходних интервенција. У оквиру пројекта 
Векови Бача до сада је комплетан конзерваторско рестаураторски трет-
ман прошло више слика на платну: Св. Ане, фрањевац са сценама из 
живоа, Св. Јаков Маркијан, Боороица са малим Хрисом, Св. Тројица 
крунишу Боороицу, Боороица безрешно зачећа – Virgo Immaculata, и 
најзначајнија међу њима – Тајна вечера барокног сликара Паулуса Анто-
ниуса Сенсера, настала 1737. године.

Сл . 157 Стање након рестаурације 
и презентације налаза – створена 
нова вредност (а –посета делегације 
Министарства културе и информи-
сања РС, 2012; б – посета студената 
међународног Унесковог програма, 
2011).

Сл . 158 Потписи рестауратора – мул-
тиспектрално снимање

a. в.

Конзерватори ПЗЗСК су 2006. године са сарадницима извршили 
испитивачке радове на целокупном фонду слика Фрањевачког 
самостана у Бачу. Том приликом израђен је предлог мера 
техничке заштите за сваку појединачну слику. На свим сликама 
констатовани су трагови претходних рестаурација, које су 
оставиле различите последице на њима. Један од највећих 
конзерваторских проблема састојао се у пажљивом уклањању 
претходних интервенција. У оквиру пројекта Векови Бача до сада 
је комплетан конзерваторско рестаураторски третман прошло 
више слика на платну: Св. Анте, фрањевац са сценама из живота , 
Св. Јаков Маркијан ,  Богородица са малим Христом ,  Св. Тројица 
крунишу Богородицу ,  Богородица безгрешног зачећа – Virgo Im-
maculata ,  и најзначајнија међу њима – Тајна вечера  барокног 
сликара Паулуса Антониуса Сенсера, настала 1737. године.

За конзервацију слике на платну набављена је посебна опрема, 
што је омогућило  исправљање деформација платненог 
носиоца помоћу великог конверторског рама и мини 
усисног стола ниског притиска. Конзерваторски радови су се 
састојали у уклањању последица бројних претходних обнова. 
Механичким уклањањем преслика откривен је оригинални 
Сенсеров рад, доста оштећен, тако да су после уклањања 
преслика преовладали тамни тонови на слици. Током трајања 
конзервације на оригинално место слике у фрањевачком 
самостану у Бачу била је постављена штампана репродукција.

Конзервација слике Тајна вечера  искоришћена је и за 
популаризацију вредности слике и изведене конзервације и 
рестаурације на изложби Умеће конзервације  у Галерији Матице 
српске. У будућој проширеној намени рефекторијума, као простора 
за едукацију, слика Тајна вечера  ће доћи до пуног изражаја, а 
искуство стечено радом на овом вредном делу каснобарокног 
сликарства, остаје као трајна вредност и подлога – узор за даљи рад.

Слика Тајна вечера ,  уље на платну  димензија 580 x 190 cm, 
налази се на источном зиду рефлекторија. Након скидања са 
зида обављена су недеструктивна испитивања: фотографијa у 
инфрацрвеном и ултраљубичастом спектру, као и рендгенско 
снимањe, чиме је добијен велики број података о првобитном 
стању и интервенцијама чак четири потписана рестауратора који 
су радили на слици 1737, 1767, 1805. и 1940. године. С обзиром 
на то да је слика раније приписивана Штромеру, од посебне 
важности је ишчитавање потписа „Paulus/Senser“ што је довело 
до промене атрибуције  и приписивања слике Паулусу Антониусу 
Сенсеру (1718–1758). О години настанка слике сведочи запис 
на слепом раму „Picta Anno 1737“. Анализе попречних пресека 
узорака допуниле су сазнања о стању бојеног слоја и животу слике.

Приликом завршне обраде, након реконструкције оштећења 
подлоге урађени су само неопходни ретуши бојеног 
слоја. Све интервенције су реверзибилне и изведене у 
сарадњи са историчарима уметности, међу којима су и 
истраживач Сенсеровог дела – проф. др Мирјана Репанић 
Браун и познавалац конзерваторских проблема везаних 
за његово сликарство Марио Браун, сликар конзерватор.

б.
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Слика Тајна вечера, уље на платну  димензија 580 x 190 cm, налази се 
на источном зиду рефекторијума. Након скидања са зида обављена су 
недеструктивна испитивања: фотографијa у инфрацрвеном и ултраљу-
бичастом спектру, као и рендгенско снимањe, чиме је добијен велики 
број података о првобитном стању и интервенцијама чак четири пот-
писана рестауратора који су радили на слици 1737, 1767, 1805. и 1940. 
године. С обзиром на то да је слика раније приписивана Штромеру, од 
посебне важности је ишчитавање потписа „Paulus/Senser“ што је довело 
до промене атрибуције  и приписивања слике Паулусу Анониусу Сен-
серу (1718–1758). О години настанка слике сведочи запис на слепом 
раму „Picta Anno 1737“. Анализе попречних пресека узорака допуниле 
су сазнања о стању бојеног слоја и животу слике.

Конзервација
За конзервацију слике на платну набављена је посебна опрема, што је 
омогућило исправљање деформација платненог носиоца помоћу вели-
ког конверторског рама и мини усисног стола ниског притиска. Кон-
зерваторски радови су се састојали у уклањању последица бројних 
претходних обнова. Механичким уклањањем преслика откривен је 
оригинални Сенсеров рад, доста оштећен, тако да су после уклањања 
преслика преовладали тамни тонови на слици. Током трајања конзерва-
ције, на оригинално место слике у Фрањевачком самостану у Бачу била 
је постављена штампана репродукција.

Конзерватори ПЗЗСК су 2006. године са сарадницима извршили 
испитивачке радове на целокупном фонду слика Фрањевачког 
самостана у Бачу. Том приликом израђен је предлог мера 
техничке заштите за сваку појединачну слику. На свим сликама 
констатовани су трагови претходних рестаурација, које су 
оставиле различите последице на њима. Један од највећих 
конзерваторских проблема састојао се у пажљивом уклањању 
претходних интервенција. У оквиру пројекта Векови Бача до сада 
је комплетан конзерваторско рестаураторски третман прошло 
више слика на платну: Св. Анте, фрањевац са сценама из живота , 
Св. Јаков Маркијан ,  Богородица са малим Христом ,  Св. Тројица 
крунишу Богородицу ,  Богородица безгрешног зачећа – Virgo Im-
maculata ,  и најзначајнија међу њима – Тајна вечера  барокног 
сликара Паулуса Антониуса Сенсера, настала 1737. године.

За конзервацију слике на платну набављена је посебна опрема, 
што је омогућило  исправљање деформација платненог 
носиоца помоћу великог конверторског рама и мини 
усисног стола ниског притиска. Конзерваторски радови су се 
састојали у уклањању последица бројних претходних обнова. 
Механичким уклањањем преслика откривен је оригинални 
Сенсеров рад, доста оштећен, тако да су после уклањања 
преслика преовладали тамни тонови на слици. Током трајања 
конзервације на оригинално место слике у фрањевачком 
самостану у Бачу била је постављена штампана репродукција.

Конзервација слике Тајна вечера  искоришћена је и за 
популаризацију вредности слике и изведене конзервације и 
рестаурације на изложби Умеће конзервације  у Галерији Матице 
српске. У будућој проширеној намени рефекторијума, као простора 
за едукацију, слика Тајна вечера  ће доћи до пуног изражаја, а 
искуство стечено радом на овом вредном делу каснобарокног 
сликарства, остаје као трајна вредност и подлога – узор за даљи рад.

Слика Тајна вечера ,  уље на платну  димензија 580 x 190 cm, 
налази се на источном зиду рефлекторија. Након скидања са 
зида обављена су недеструктивна испитивања: фотографијa у 
инфрацрвеном и ултраљубичастом спектру, као и рендгенско 
снимањe, чиме је добијен велики број података о првобитном 
стању и интервенцијама чак четири потписана рестауратора који 
су радили на слици 1737, 1767, 1805. и 1940. године. С обзиром 
на то да је слика раније приписивана Штромеру, од посебне 
важности је ишчитавање потписа „Paulus/Senser“ што је довело 
до промене атрибуције  и приписивања слике Паулусу Антониусу 
Сенсеру (1718–1758). О години настанка слике сведочи запис 
на слепом раму „Picta Anno 1737“. Анализе попречних пресека 
узорака допуниле су сазнања о стању бојеног слоја и животу слике.

Приликом завршне обраде, након реконструкције оштећења 
подлоге урађени су само неопходни ретуши бојеног 
слоја. Све интервенције су реверзибилне и изведене у 
сарадњи са историчарима уметности, међу којима су и 
истраживач Сенсеровог дела – проф. др Мирјана Репанић 
Браун и познавалац конзерваторских проблема везаних 
за његово сликарство Марио Браун, сликар конзерватор.

Сл . 161 Потпис Антониуса П. Сенсера

Сл . 162 Попречни пресек узорка

Сл . 160 Документовање стања након скидања слике са зида

Сл . 159 Детаљ – затечено стање и 
рендгенски снимак

Конзерватори ПЗЗСК су 2006. године са сарадницима извршили 
испитивачке радове на целокупном фонду слика Фрањевачког 
самостана у Бачу. Том приликом израђен је предлог мера 
техничке заштите за сваку појединачну слику. На свим сликама 
констатовани су трагови претходних рестаурација, које су 
оставиле различите последице на њима. Један од највећих 
конзерваторских проблема састојао се у пажљивом уклањању 
претходних интервенција. У оквиру пројекта Векови Бача до сада 
је комплетан конзерваторско рестаураторски третман прошло 
више слика на платну: Св. Анте, фрањевац са сценама из живота , 
Св. Јаков Маркијан ,  Богородица са малим Христом ,  Св. Тројица 
крунишу Богородицу ,  Богородица безгрешног зачећа – Virgo Im-
maculata ,  и најзначајнија међу њима – Тајна вечера  барокног 
сликара Паулуса Антониуса Сенсера, настала 1737. године.

За конзервацију слике на платну набављена је посебна опрема, 
што је омогућило  исправљање деформација платненог 
носиоца помоћу великог конверторског рама и мини 
усисног стола ниског притиска. Конзерваторски радови су се 
састојали у уклањању последица бројних претходних обнова. 
Механичким уклањањем преслика откривен је оригинални 
Сенсеров рад, доста оштећен, тако да су после уклањања 
преслика преовладали тамни тонови на слици. Током трајања 
конзервације на оригинално место слике у фрањевачком 
самостану у Бачу била је постављена штампана репродукција.

Конзервација слике Тајна вечера  искоришћена је и за 
популаризацију вредности слике и изведене конзервације и 
рестаурације на изложби Умеће конзервације  у Галерији Матице 
српске. У будућој проширеној намени рефекторијума, као простора 
за едукацију, слика Тајна вечера  ће доћи до пуног изражаја, а 
искуство стечено радом на овом вредном делу каснобарокног 
сликарства, остаје као трајна вредност и подлога – узор за даљи рад.

Слика Тајна вечера ,  уље на платну  димензија 580 x 190 cm, 
налази се на источном зиду рефлекторија. Након скидања са 
зида обављена су недеструктивна испитивања: фотографијa у 
инфрацрвеном и ултраљубичастом спектру, као и рендгенско 
снимањe, чиме је добијен велики број података о првобитном 
стању и интервенцијама чак четири потписана рестауратора који 
су радили на слици 1737, 1767, 1805. и 1940. године. С обзиром 
на то да је слика раније приписивана Штромеру, од посебне 
важности је ишчитавање потписа „Paulus/Senser“ што је довело 
до промене атрибуције  и приписивања слике Паулусу Антониусу 
Сенсеру (1718–1758). О години настанка слике сведочи запис 
на слепом раму „Picta Anno 1737“. Анализе попречних пресека 
узорака допуниле су сазнања о стању бојеног слоја и животу слике.

Приликом завршне обраде, након реконструкције оштећења 
подлоге урађени су само неопходни ретуши бојеног 
слоја. Све интервенције су реверзибилне и изведене у 
сарадњи са историчарима уметности, међу којима су и 
истраживач Сенсеровог дела – проф. др Мирјана Репанић 
Браун и познавалац конзерваторских проблема везаних 
за његово сликарство Марио Браун, сликар конзерватор.
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Сл . 163 Детаљ након чишћења Сл . 164 Уклањање преслика Сл . 165 Ретуш оштећења сликаног слоја

Сл . 166 Сегмент након конзервације
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Приликом завршне обраде, након реконструкције оштећења подлоге 
урађени су само неопходни ретуши бојеног слоја. Све интервенције су 
реверзибилне и изведене у сарадњи са историчарима уметности, међу 
којима су и истраживач Сенсеровог дела – проф. др Мирјана Репанић 
Браун и познавалац конзерваторских проблема везаних за његово сли-
карство Марио Браун, сликар конзерватор.

Конзервација слике Тајна вечера искоришћена је и за популаризацију 
вредности слике и изведене конзервације и рестаурације на изложби 
Умеће конзервације у Галерији Матице српске.296 У будућој проширеној 
намени рефекторијума, као простора за едукацију, слика Тајна вечера ће 
доћи до пуног изражаја, а искуство стечено радом на овом вредном делу 
каснобарокног сликарства, остаје као трајна вредност и подлога – узор 
за даљи рад.

   

Сл . 167 Изложба Умеће конзервације                        Сл . 168 Посета студената Летње 
школе архитектуре Бач, 2011.

На крају, неколико речи о гранту ЕУ за рехабилитацију Фрањевачког 
самостана у Бачу. Пронађено решење кроз проширење верске намене 
са музејско-едукативним садржајима, настало је као логичан след прет-
ходних промишљања,297 искустава пројекта Локални развој на основу 
вреновања кулурно наслеђа (део пројекта I.Ne.P.S),298 као и учешћа у 
Регионалном програму Савета Европе и Европске комисије под нази-
вом „План интегрисаних пројеката рехабилитације културног и природ-
ног наслеђа југоисточне Европу“, када је у оквиру Љубљанског процеса 
израђено више докумената. Проширење намене је сагледано са више 
аспеката, од који је посебно важан био интеркултурални и интеррели-
гијски дијалог и представљање монастичке културе, користећи при том 
модел дифузне музеализације.299 Имало се при том у виду да предмети 
сачувани у бачком самостану верно сведоче о његовим вишеструким 

296 Д. Радовановић, Умеће конзервације. 
Обнова сликарсва, убореза и озлае, 
Нови Сад, 2013. 
297 Још 70-тих година прошлог века са-
мостан у Бачу је био виђен као погодан 
за ширење знања и неговање вештина ве-
заних за конзервацију, за шта је постојало 
разумевање фрањевачке заједнице.
298 У оквиру овог пројекта започето је са 
одређеним пренаменама просторија, које 
су се налазиле у лошем стању, са циљем 
стварања додатних садржаја у складу са 
искуствима партнера са Сицилије; виде-
ти: С. Вујовић, Д. Королија Црквењаков, 
Ј. Раногајец, „Локални развој заснован на 
вредновању културног наслеђа“, у: Гласник 
ДКС (Београд), 33 (2009), 20–23.
299 Студија случаја Фрањевачки самосан и 
манасир Бођани, Бач, Србија сврстана је 
међу малобројне изабране примере добре 
праксе  за праћење спровођења Гранаа 
конвенције у области препознавања и не-
говања духовних вредности. Избор и при-
прему пројекта урадили су П. Друри (Paul 
Drury Partnership, UK) и С. Волфисен 
(The Center for Applied Archeology, UCL, 
UK); видети: Monitoring the Granada 
Convention – Granada (2009)1, од 20. 10. 
2009, 8–9.
300 О традицији фрањеваца у прикупљању 
и чувању етнографских и археолошких 
предмета кроз музејске збирке, те о по-
штовању и њиховој бризи о предметима 
сакралне провенијенције, књигама и ар-
хивској грађи видети: М. Popić Filipović, 
„Muzeji pod okriljem samostana u Bosni i 
Hercegovini (na primjeru Samostana Duha 
Svetoga u Fojnici), у: Ка новој салној 
осавци Енорафско музеја, Београд, 
2016, 85–96.
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вредностима, традицији Реда у набављању, стварању и чувању уметнич-
ких дела и меморије, као и о суживоту на овим просторима и неговању 
нематеријалног наслеђа Шокаца.300 Са циљем формирања сталних темат-
ских изложбених поставки, остварена је сарадња Покрајинског завода са 
Министарством културе Републике Хрватске,301 Етнографским музејом 
у Београду302 и Музејом Војводине,303 током којих је обављен попис, 
експертиза, означавање, инвентарисање и фотографисање предмета из 
Фрањевачког самостана у Бачу, укључујући и оне пронађене током архе-
олошких ископавања. Након завршетка радова и отварања самостана за 
публику, ово културно добро требало би да снажно допринесе квали-
тету понуде Бача и целог културног предела, о чему је већ промишљано у 
оквирима стратешког планирања.304 

Ипак, за целовито разумевање утицаја овог вишеслојног културног 
добра на урбану морфологију историјског града Бача, за утврђивање 
његове детаљније културне стратиграфије, архитектуре, техника градње 
и употребљених материјала – потребно је предузети додатна мултидис-
циплинарна истраживања и пратеће радове, од којих је могуће очеки-
вати нове доприносе и нове наративе.

301 Тим у саставу:  Л. Павчић Домјан, Р. 
Сарчевић Вирт, М. Јурановић Тонејц, Д. 
Радовановић, М. Ђекић и Н. Марковић 
обрадио је олтаре, олтарске пале, пропо-
ведаоницу; слике у цркви; скулптуре; на-
мештај; литургијске предмете (реликвија-
ри, олтарска распећа, кандила, свећњаци, 
звона, калупи за хосатије) и текстил и 
профану керамику. Штампану верзију 
овог обимног инвентарисаног материјала 
предао је настојатељу самостана тадашњи 
министар културе РС Иван Тасовац при-
ликом посете амбасадора ЕУ Фрањевач-
ком самостану 2014. године.
302 Тим у саставу: М. Цветковић, руко-
водилац, М. Ђекић, Љ. Перић, З. Соко-
ловић и Н. Марковић обрадио је укупно 
286 изабраних предмета, дати су предлози 
о превентивној заштити предмета, њихо-
вом чувању и смештају, предложена је и 
набављена наменска музејска опрема нео-
пходна за формирање депоа.
303 Н. Станојев је у својству руководиоца 
ископавања обрадио  материјал за другу 
сталну археолошку поставку, обављену 
у оквиру Векова Бача. Рад на поставци и 
њен даљи живот свакако ће помоћи у тра-
жењу одговора о разлозима за настанак 
овог светог места, који су још увек непо-
знати. Музеј Војводине је обавио  прели-
минарно рекогносцирање, евиденцију и 
основни попис етнографске грађе, са еле-
ментима валоризације, укључујући у ове 
активности децу из Бача (тим: Б. Шека-
рић, Т. Бугарски). 
304 Суију инерреације Фрањевачко 
самосана у Бачу у конексу умрежено 
моела инерреације Бача и околине, 
ослоњену на теорију, анализу стања и 
предлог праксе урадио је тим Центар за 
музеологију и херитологију Филозофског 
факултета у Београду, у саставу: Д. Булато-
вић, М. Попадић, М. Божић Маројевић и 
М. Лукић.

Сл . 169 Слика у рефекторијуму, након рестаурације



142   Славица Вујовић / КАКО ОЧУВАТИ И КОРИСТИТИ КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ / ДОПРИНОС ВЕКОВА БАЧА

„Ништа није тако живо као прошлост када се оживи.“

Милан Кашанин
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опринос очувању и коришћењу културног наслеђа дат је и 
посредством резултата бројних активности на подизању све-
сти, комуникацији, образовању и стручном оспособљавању. 

Те активности су проистекле из мисије Векова Бача  „Јачање свести 
јавности како би се дошло до конкретних мера у очувању наслеђа и 
бољег разумевања вредности које представљају, као и поштовање улоге 
тог наслеђа у савременом друштву“. Резултати се дају у виду тематских 
целина, мерљиви су и квалитативно и квантитативно, што учињено 
квалификује као искорак у односу на уобичајену праксу. Истовремено, 
указује се на препознату улогу културног наслеђа у одрживом развоју, 
која је кроз трајање пројекта постајала све актуелнија.     

Подизање свести о вишеструким вредностима наслеђа 

Векова Бача су аспекту вредности наслеђа приступили у складу са својом 
филозофијом свеобухватности. Истовремено,  наслеђе је промовисано и 
као носилац вишеструких вредности, како оних унутрашњих, суштин-
ских, тако и оних социо-економских. Подизање, или продубљивање све-
сти, текло је на различитим нивоима и коришћењем различитих алатки, 
у зависности од циљне групе. Сматрано је да се свест о наслеђу најуспеш-
није може унапредити управо кроз активно бављење темама повезаним 
са наслеђем и његовом већом видљивошћу и заступљеношћу у свако-
дневном животу.  

Д

ДОПРИНОС ВЕКОВА БАЧА ПОДИЗАЊУ  
СВЕСТИ, КОМУНИКАЦИЈИ, ОБРАЗОВАЊУ  
И СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ 
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Вредности наслеђа и локална култура 

На територији Бача са окружењем у дужем периоду живе народи са осо-
беном културом, различитих духовних карактеристика, начина живота 
и заједничког живљења, вредносних система, традиција и веровања. 305 

Ове заједнице живи су сведоци историје и догађаја који су утицали на 
померање становништва, али и суживота и прилагођавања животу на 
новим просторима и природним окружењем. Културе ових заједница, са 
њиховим материјалним и нематеријалним културним наслеђем уткане 
су у особену локалну културу.

Најдиректнија порука о важности наслеђа за житеље и носиоце вла-
сти у Општини Бач налази се у порукама садржаним у општинском 
грбу. На пољу у облику штита приказани су као обједињени у графичку 
целину: Донжон кула и Кула капија подграђа (Шиљак) Тврђаве Бач, са 
силуетама звоника Фрањевачког самостана у Бачу и куполе манастира 
Бођани. Када се овоме дода и представа воде (Дунав, Мостонга и други 
водотокови), ораница, жита и рогова дивљачи као симбола кључних 
привредних грана са дугом традицијом, онда се у најширем контексту 
може говорити о идентификацији Општине Бач кроз њено културно и 
природно наслеђе.306 Порука коју грб шаље одише свешћу локалне зајед-
нице о њеној древности, духовности, о трајности колективног памћења, 
а представља и израз колективне самосвести о вредностима наслеђа за 
идентитет заједнице и појединаца. 

Међутим, остаје запитаност – на који начин и у којој мери  наслеђе има 
утицај на свакодневицу њених житеља. Односно, у којој мери су аутен-
тичност локалне културе и вредности наслеђа данас познате, препознате 
и да ли имају утицај на друштвени и економски развој и квалитет живота. 
Да ли се успева обезбедити његово очување кроз јавне политике и тиме 
преношење будућим генерацијама на осмишљен и организован начин. 

Ова питања имају посебан значај у срединама попут Бача, где не постоји 
одговарајућа институционална инфраструктура за развој културе и 
бригу о наслеђу, попут културног центра, или музеја. Општина Бач је 
2006. основала Фонд за очување културно-историјске баштине „Векови 
Бача“, који је врло брзо преузео улогу координатора активности на 
локалном нивоу.307 Остварена је сарадња са, удружењима грађана, кул-
турно-уметничким друштвима, Туристичком организацијом, Градском 
библиотеком (једином установом културе у Бачу), школама и организа-

Сл . 170 Грб Општине Бач

305 Проистекло из дефиниција култу-
ре која је дата у петом пасусу преамбуле 
Опште декларације о културној разноли-
кости, која је усвојена на 31. зеседању Ге-
нералне конференције Унеска 2.11. 2001.
306 Овај грб је у званичној употреби од 
2009. с тим што је у новије време дошло до 
корекција у бојама; прегледом и анализом 
других општинских грбова у Србији уоча-
ва се готово јединственост бачког грба у 
погледу заступљености и истицања споме-
ничког наслеђа.
307 Одлука о оснивању Фонда донета је 19. 
4. 2006, на седници Скупштине општине 
Бач. Састав Управног и Надзорног одбо-
ра се временом мењао, али су увек поред 
оснивача били заступљени представници 
Покрајинског завода, као и других зна-
чајних партнерских институција.  Фонд 
је основан са циљем и задатком да обе-
збеђује наменска средстава за програме и 
пројекте адаптације и реконструкције кул-
турно-историјских споменика у Општини 
Бач; обједињује различите изворе намен-
ског обезбеђивања средстава, и подстиче 
улагања у реализацију програма и пројека-
та ревитализације.  
308 Недостатак установа културе, развије-
нијег средњошколског система (постоји 
само Средња пољопривредна школа), као 
и скромни капацитети у сектору туризма 
(Туристичка организација Општине Бач 
је основана 2006) био је и остао један од 
кључних проблема повезан са очувањем и 
коришћењем богатог и вредног културног 
наслеђа Бача са окружењем. 
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цијама младих.308 На известан начин, настављена је традиција бављења 
завичајном историјом и културом, започета оснивањем и успешним 
радом Аматерске музеолошке секције „Југозападна Бачка“.309 Програми 
Фонда и Покрајинског завода усаглашавани су кроз годишње програме, 
али је Фонд истовремено био отворен за различите иницијативе и пар-
тнерство са другим сродним пројектима.  Делатност  Фонда је од самог 
оснивања подржавала Влада АП Војводине, исказујући свест и законску 
обавезу очувања јединственог наслеђа у Бачу и окружењу. Посебно зна-
чајна подршка дата је кроз финансирање пројекта изградње и опремања 
Едукативног центра у подграђу Тврђаве Бач, у коме се од 2014. налази 
његово седиште.310 

Фонд „Векови Бача“ је учешћем у припреми и спровођењу различитих 
програма допринео развоју локалне културе ослоњене на богатство раз-
личитости, интеркултуралног дијалога и концепт заједничког наслеђа. 
Како би се вредности наслеђа и његови прилично апстрактни концепти 
приближили баштиницима, деловано је на више планова. Циљ ових 
активности било је довођење наслеђа у везу са савременим животом и 
потребама, што се на дужи период одражава кроз локални економски 
развој, ослоњен на наслеђе и креативност.

Креативност у служби очувања, неговања и преношења вредности  

У оквиру пројекта Векови Бача осмишљени су, иницирани и спрове-
дени у дело различити пројекти који су имали циљ подизање свести о 
вишеструким вредностима наслеђа. Посебан труд је био уложен у рад 
са малим баштиницима,  којима су били посвећени пројекти „Чаробне 
авантуре из прошлости“ и уметничко-сценски перформанс на Тврђави 
Бач.311 За Тврђаву се везује и паневропска манифестација Дани европске 
баштине, која од 2003. окупља све генерације баштиника и омогућава 
представљање богатства различитости локалне културе, истовремено 
негујући и преносећи вредности наслеђа.

Пројекат „Чаробне авантуре из прошлости“ је путем стрипа као 
дидактичког средства, тежио лакшем усвајању знања о прошлости зави-
чаја и особеној култури, али и естетизацији, социјализацији и медија-
цији деце које живе у Бачу и окружењу.312 Прича стрипа је прилагођена 
млађем дечјем узрасту и реализована је у едицији од три свеске.313  
Главни јунаци, брат и сестра (Никола и Марија) из Новог Сада, чудес-

Сл . 171 Логотип Фонда „Векови Бача“

309 О музејској секцији, видети у историја-
ту конзервације у овој књизи.
310 Средствима из покрајинског буџета 
купљена је у Улици бачке тврђаве бр. 12 у 
Бачу на дотрајала кућа на кат. парцели бр. 
574 К.О. Бач, да би потом у дну парцеле 
била изграђена и опремљена кућа у којој 
је смештен Едукативни центар. Ове актив-
ности су остварене преко Покрајинског 
завода (радови) и Фонда „Векови Бача“ 
(опремање). 
311 Радећи на оживљавању утврђеног замка 
уочене су лоше навике, па чак и вандали-
зам дела локалног становништва (исписи-
вање графита, рушење остатака грађевина, 
провале у Донжон итд.), што је било јасан 
показатељ да треба да се покрену пројек-
ти који ће децу анимирати.  Пројекти су 
настали у сарадњи Покрајинског завода и 
Фонда „Векови Бача“.
312 Пројекат, аутора др Здравка Рајчетића 
настао је са циљем ширења идеје о вред-
ностима локалне културе на територији 
Општине Бач.
313 З. Рајчетић, Чаробне авануре из ро-
шлоси, рви ео, Нови Сад, 2006; Ча-
робне авануре из рошлоси, руи ео, 
Нови Сад, 2007. и Чаробне авануре из 
рошлоси, рећи ео, Нови Сад, 2008.
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ним околностима сна долазе у време изградње Тврђаве Бач, где кроз 
авантуру ступају у контакт са људима, здањима, обичајима и културом 
касног средњег века. Стрипови су свој живот започињали на промо-
цијама у оквиру манифестације Дани европске баштине, а пројекат су 
чинили и бојанка, распоред часова и зидни календар, што је омогућило 
улазак овог пројекта – приче у дечје домове, школе и њихову свако-
дневицу.314 Јунаци стрипа пренесени су и у активности у школама 
(ликовна настава, радионице). Стрип је као културни производ про-
будио интересовање јавности, а његово уврштавање у библиотеке 
у земљи и ван њених граница, омогућава наставак ширења његове 
мисије.315  

Сл . 172 Корице прве свеске стрипа Сл . 173 Промоција стрипа у холу зграде Бановине, 2007.

Сл . 174 Стрип табле

314 Стрип је преведен на енглески језик, 
а целокупан пројекат је био финансиран 
средствима Владе АПВ.
315 Стрип је представљен на изложбама, 
био је предмет академских истраживања и 
има дигитално издање (ЦД).
316 Текст перформанса: Божидар Кнеже-
вић, продукција: Здравко Вулин, Студент-
ски културни центар Нови Сад; концепт  
и организација квиза и дечијих радионица 
Вучета Вујовић.  
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Трогодишњи пројекат анимације са уметничко-сценским перфор-
мансом на Тврђави Бач покренут је и успешно остварен уз учешће 
велики број деце бачке општине. Прича је била осмишљена тако да у њој 
деца заједно учествују са глумцима, у улогама Витеза Чувара, његове жене 
и Витеза Сањалице.316 У 2008. години посебно је био стављен акценат 
на чињеницу да Бач – нема свој музеј! Квиз под називом „А где је мој 
музеј?“ је чинио целину са дечјом радионицом о музеологији и изради 
витешке опреме.317 Као резултат рада у радионицама остали су костими, 
сећања, бројни обрађени предмети, дечији поклони њиховом будућем 
музеју.318 Сарадња са витезовима Зелено шиа настављена је и раз-
вијана, на обострану корист и задовољство. 

317 Помоћ у припреми радионице о му-
зеологији: кустоси Олга Андраши (Музеј 
Оџаци) и Влатка  Станисављевић (Музеј 
Војводине), Милена Бегоња, археолог,  
Далибор Стојановић (Дечији културни 
центар, Београд),  припрема витешке ра-
дионице: Алекса и Влада Црквењаков, ви-
тешки клуб из Новог Сада, В. Новаковић 
и Р. Влајковић (ПЗЗСК).
318 Деца су имала прилику да у својој сре-
дини учествују у квизу, који је водио деци 
добро познат  уметник – инспектор Блажа.

Сл . 175 Први перформанс, 2006. Сл . 176 Главни ликови перформанса 
са витезом из клуба „Свибор“ из 
Београда

Сл . 177 Вршњачка радионица, Вајска, 2007. Сл . 178 Запажене креације на тему принцезине хаљине
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Mанифестацији Дани европске баштине (ДЕБ) представља широки 
оквир у коме се креативност ставља у службу очувања, неговања и пре-
ношења вредности . Циљ ове међународне манифестације је усмерен на 
промовисање разноликости и интеркултуралног дијалога, како би се 
изградио, односно појачао осећај „припадања” широј европској зајед-
ници и бољем разумевању и поштовању међу народима. У Општини 
Бач живе, између осталих Срби, као најбројнија заједница, Словаци, 
Шокци/Хрвати, Мађари, Роми, Црногорци, Немци, Бошњаци, Буњевци, 
Румуни, Руси, Југословени који поред културне сведоче и религијску раз-
личитост ( православна, римокатоличка, евангелистичка вера, ислам). Од 
самог почетка обележавања ДЕБ у Бачу 2003. године, дефинисане су про-
грамске целине: Ено-сабор (представљање традиционалне песме, игре 
и ношње), Ено-ијаца (представљање традиционалних знања и умећа, 
уметничких заната) и Међунарони фесивал камерних хорова (духовна 
музике).319 У складу са крилатицом манифестације у Бачу „Деца, наши 
чувари баштине“, посебна програмска целина увек је намењена деци. 
ДЕБ су заузели важно место у културном животу Бача, и са поносом се 
истиче то што је овде, као ретко где у Србији, успела да се одржи без пре-
кида. Ценећи уложени труд, у Бачу је 2008. одржана и централна мани-
фестације за Републику Србију, са богатим програмом, припремљеним 
на тему „Културна баштина – израз културне разноликости“. Небојша 
Брадић, министар културе у Влади Републике Србије је тада поручио да 
културно наслеђе „омогућава везу савременог човека са прошлим култу-
рама, потврђује његов идентитет, утврђује га као грађанина једне посебне 
културе, која је истовремено и култура света”. 320 

319 Концепт манифестације је успостављен 
на почетку, активности воде  Покрајински 
завод (представљање рада на конзервацији 
и стручна вођења), Фонд „Векови Бача“, 
Туристичка организација Општине Бач  
(Етно-пијаца, музички програм), КУД 
„Младост“ Бач (Етно-сабор) и Градски хор 
„Невен“ из Бача, хор „Звони“ из Селенче 
(Међународни фестивал камерних хорова).
320 Централну манифестација заједнички 
су организовали: Mинистарство културе, 
Покрајински завод и Фонд „Векови Бача“; 
видети: С. Вујовић и В. Главочевић, „Цен-
трална манифестација Дани европске 
баштине у Бачу“, у: Гласник ДКС (Бео-
град), 33 (2009), 39–43.

Сл . 180 Перформанс  „А где је мој музеј?“, који је настао као резултат више  
дечјих радионица

Сл . 179 Изложба у ОШ „Вук 
Караџић“ у Бачу на тему  

„Мој поклон за музеј“
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Сл . 181 Поглед на бину са Донжон куле, 
2007.

Сл . 184 Етно-пијаца са штандовима  
удружења, баштинара, 2013.

Сл . 187 Рок концерт у дворишту 
утврђеног замка, 2014

Сл . 182 Капија манифестације код 
Фрањевачког самостана

Сл . 185 Сусрет генерација на 
етно-сабору

Сл . 188 Манастир Бођани, стручно 
вођење у оквиру манифестације ДЕБ

Сл . 183 Програм Етно-сабора – учесници 
и посетиоци у бачком колу

Сл . 186 Концерт духовне музике у цркви 
Св. апостола Павла у Бачу, 2010.

Сл . 189 Дечја позоришна представа, 
2010.
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Конце зајеничко наслеђа, који се негује кроз ову манифестацију, 
Векови Бача су претворили у посебно креирани знак. Графичка пред-
става различитих врста културног наслеђа Европе, садржана у знаку 
Европе Ностре и манифестације Дана европске баштине – интерпре-
тирана је кроз приказ Донжон куле (као симбола фортификационе 
архитектура), звоника Фрањевачког самостана у Бачу (као симбола 
западноевропског сакралног наслеђа), куполе цркве манастира Бођани 
(као симбола сакралног наслеђа насталог под утицајем Византије) и 
кућа у низу.321 Радећи тако на знаку, трасирана је нова визуелна комуни-
кација за указивање европске димензије бачког наслеђа. Знак је наставио 
да живи као креативна порука и допадљив културни производ.

Уврштавањем Древно Бача са окружењем на Прелиминарну листу свет-
ског културног и природног наслеђа 2010. године покренут је цео низ 
активности којима се указивало на његову изузетну, универзалне вред-
ности и обавезу заштите, очувања и ширења знања. Бач су посетили 
учесници Унесковог пројекта Cultural Route – Fortrisses on the Dunabe 
(2011) и студенти различитих Унескових програма. Новостечени статус 
омогућио је учешће у пројекту међународног волонтерског кампа I Care 
for... у периоду 2011–2015. Општина Бач се тако нашла у друштву зајед-
ница које имају културна добра на Унесковој Прелиминарној листи.322 О 
универзалној вредности Древно Бача са окружењем било је говора и на 
конференцији „Видљивост културног наслеђа Србије уписаног и номи-
нованог на листама светске баштине“ у Београду (2015), која је управо 
указала на значај ширења знања и истрајности на подизању свести.

321 Аутори: сликари Данијел Бабић и Ђула 
Шанта, „Santa 2 g“ из Новог Сада 2009. 
(УПИДИВ бр. 81 од 11. 10. 2010). 
322 Овај пројекат, чији је носилац Adriatic 
GreeNet, бавио се промоцијом Агенде 21 и 
помагао је да се дефинишу културне поли-
тике у малим општинама, са богатим кул-
турним и природним наслеђем. Волонте-
ри су редовно упознавани са вредностима 
наслеђа Бача са окружењем, а део програма 
је био посвећен уређењу Тврђаве Бач, ха-
мама и Фрањевачког самостана. Од 2016. 
пројекат је фокусиран и на европске вред-
ности наслеђа, што је истакнуто у његовом 
називу I Care for... Europe, а Општина Бач 
је наставила партнерство у пројекту.

Сл . 190 Лого Дана европске баштине у Бачу (в) проистекао из логоа 
Европе Ностре (а) и Дана европске баштине (б)

Сл . 192 Волонтерски камп –  
Дидина кућа у Бачу, 2012.

Сл . 191 Волонтерски камп, 2012.

(а) (б) (в)
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ПРИСТУП КОМУНИКАЦИЈИ

Комуникација, тачније „проток“ информација и знања из пројекта ка 
„другима“ и њихово ширење у јавности (дисеминација) сматран је од 
самог почетка веома важном облашћу деловања. Пењање на лествици од 
мало познатог до препознатљивог и присутног  наслеђа у јавности  деша-
вало  се  захваљујући предузимању значајног броја активности и њиховој 
разноврсности. Приступ комуникацији у први план је ставио живу реч 
и сусрет са различитим заједницама и јавношћу. Поред прилике да се 
прошири круг оних који су упознати са приступом и резултатима Векова 
Бача, ово је представљало и могућност за размену мишљења и искустава 
и за ширење мреже партнера. Важним је сматрана и израда штампаног, 
промотивног материјала, који је истовремено коришћен за прављење 
пресека постигнутог, те да материјал садржајем и дизајном буде запажен  и 
употребљив у више прилика.  Свест о  важности информационих и кому-
никационих технологија добила је одазив у виду низа активности, које су 
значајно допринеле  укупној видљивости  наслеђа и свега постигнутог.

Комуникација са научном, стручном и широм јавношћу 

Приступ и резултати Векова Бача представљени су научној, стручној 
и широј јавности 95 пута посредством живе речи – широм Србије, у:  
Београду (18), Бачу (39), Новом Саду (21) и другим местима у Србији 
(7); али и ван њених граница, у: Италији (3: Ферара и Пиза), Великој 
Британији (2: Кентербери и Ајронбриџ), Босни и Херцеговини / Репу-
блици Српској (2: Бања Лука), Мађарској (1: Фертод), Руској Федера-
цији (1: Архангелск) и Републици  Хрватској (1: Дубровник). 

Сручна и шира јавнос имали су важно место у ширење знања о наслеђу, 
а неке од презентација су остале упамћене као оне које су донеле нову 
вредност и бољу видљивост и бачког наслеђа и самог пројекта. Издвајају се 
прва презентација одржана у Бачу (2006), оне у Београду: у Републичком 
заводу (2007); Министарству културе (2008), на Међународној конферен-
цији „Културна политика у области културног наслеђа и трансформација 
институција“ (2009), у Министарству спољних послова (2010) и у оквиру 
семинара Сталне конференције градова и општина (2015).  Готово све 
посете оставиле су одређени траг: сусрет са конзерваторима (2007, 2008, 
2012, 2014), члановима Археолошке секције Војводине (2007), урбани-
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Сл . 193 Прва презентација Векова Бача у 
Бачу, 2006.

Сл . 195 Презентација Векова Бача делегацији 
експерата Савета Европе у МКИ у Београду, 2008.

Сл . 194 Презентација Векова Бача у РЗЗСК  у 
Београду, 2007.

Сл . 196 Презентација представницима локаних 
самоуправа, Београд 2015.

стичким инспекторима (2007), учесницима Београдских дана архитек-
туре итд. Колеге из Мађарске долазили су више пута: 2006. (Музеј из 
Кечкемета), 2008. (Удружење конзерватора Мађарске) и 2013. (Центар 
за национални менаџмент и услуге културног наслеђа „Ђула Форстер“ из 
Будимпеште). Промишљало се на овом примеру o савременом тренутку 
наслеђа заједно и са колегама из Министарства културе Хрватске (2009, 
2012), као и са представницима регије Умбрија из Министарства за кул-
турна добра и активности и туризам Републике Италије (2015).

Ипак, већим бројем посета и истрајном подршком Вековима Бача 
истиче се паневропско удружење Европа Ностра. Прво излагање кон-
цепта пројекта десило се пред делегацијом Европе Ностре у Београду 
(2005), Бач су посетиле чак три делегације: Научног комитета, затим 
учесника међународне Конференције у Београду (2007) и у оквиру 
посете Србији (2014), да би Векови Бача били представљени и на семи-
нару са радионицом „Working together for Historic Places of Worship in 
Europe”, Canterbury, Енглеска (2010). 323

323 Ради се о првом у низу скупова, у суор-
ганизацији Европе Ностре,  који у фокусу 
имају тему употребе сакралног наслеђа 
након престанка његове намене, што се 
шири као својеврсни феномен на северу 
Европе. С. Вујовић је представила ин-
теркултурни дијалог који постоји између 
двеју монашких заједница – православног 
манастира Бођани и Фрањевачког само-
стана у Бачу, односно чије је представљање 
планирано кроз дифузну музеализацију, 
управо кроз активности Векова Бача.
324 Промотивни материјал је потписан 
креативним рукописом више аутора, 
Шанта, ја као аутор првих мултимедијал-
них презантација и видова претраживања 
података, материјала за Ферару 2010. и 
више плаката начинио искорак у обраћања 
јавности.  Ту се, поред већ поменутих  ау-
тора из области дизајна Д. Бабића и  З. Рај-
четића, налази и И. Пинћјер, али и више 
архитеката: Р. Влајковић, А. Станојловић 
и Н. Ратковић, укључујући и студенте: М. 
Попова и Н. Кустудића.
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Сл . 197 Делегација из Умбрије, 
Едукативни центар у Бачу, 2015.

Сл . 198 Делегација Научног комитета 
Европе Ностре, Тврђава Бач, 2007.

Сл . 199 Делегација Европе Ностре у по- 
сети археолошким ископавањима, 2015.

Шамани ромоивни маеријал је припреман редовно, у широ-
кој лепези од једноставних флајера, преко двојезичних мапа, плаката, 
информативних табли, преносивог материјала за промоције различи-
тих облика и димензија, па све до изложби. 324 Око припреме изложби 
окупљани су тимови, сумирано и тумачено постигнуто, унапређиван 
дизајнерски приступ.  Посебно место припада изложби „Како очувати 
и користити културно наслеђе – десет година Развојног пројекта инте-
гративне заштите наслеђа Векови Бача“, која је уприличена у оквиру обе-
лежавање 65 година од оснивања ПЗЗСК, заједно са богатим пратећим 
програмом током свог тромесечног трајања (тематски форуми, стручна 
тумачења, дечје радионице).325 Пажњу јавности привукле су и изложбе о 
истраживањима и конзерваторским радовима, како Донжон куле (Бач, 
2006. и Народни музеј у Београду, 2009), тако и материјала из Фрање-
вачког самостана у Бачу, у оквиру изложбе „Умеће конзервације: обнова 
сликарства, дубореза и позлате“ (ГМС, Нови Сад, 2013).326 Векови Бача 
су манифестацији ДЕБ посветили две тематске изложбе са циљем да се 
забележе и од заборава отргну уложена креативност, идеје, разноврсност 
садржаја. Прва изложба била је постављена на отвореном 2008. године, 
а друга ДЕБ 2003-2014.  је са зидова Едукативног центра у подргађу 
ширила поруку о истрајности и разумевању европских вредности у 
Оптини Бач. 327

Информационе и комуникационе ехнолоије су редовно коришћене, с тим 
да се њихов удео временом повећавао. Треба имати у виду да је у периоду 
2006-2016. на глобалном плану дошло до правог бума у броју корисника 
интернета и до унапређења технолошке опреме (паметни телефони, пре-
носиви уређаји и сл.), што је створило оквир за бољу доступност пода-
така о културном наслеђу. Једноставним укуцавањем одређеног појма 
или кључних речи у интернет претраживачима добија се велики број 
докумената презентованих у разним дигиталним форматима (wеб пре-
зентацијама, чланцима, фотографијама, видео материјали…). Подаци 
о Вековима Бача и његовим разгранатим активностима, постављени 
на сајтовима ПЗЗСК, Фонда „Векови Бача“, партнерских пројеката и 
медија, заједно са садржајима на друштвеним мрежама, довели су до зна-
чајног пораста видљивости и доступности у јавности. 328  

325 Видети: Д. Ђукановић, „Како очу-
вати и користити културно наслеђе“, у: 
Моерна конзервација (Београд), 4 (2016), 
323–324.
326 На изложби је поред конзервације 
слике Тајна вечера, био представљен 
рад на конзервацији осликаних врата из 
18. века, видети: Д. Радовановић, Умеће 
конзервације. Обнова сликарсва, убореза 
и озлае, Нови Сад, 2013.
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Сл . 200 Обраћање министра Ивана Тасовца на отварању 
изложбе „Како очувати и користити културно наслеђе“

Сл . 201 Посетиоци на изложби у ГМС

Сл . 202 Плакат изложбе  
ДЕБ у Бачу 2003–2014

Истицање улоге културног наслеђа у одрживом развоју

У посматраном периоду на међународном плану је дошло до општег 
пораста свести о важности и значају културног наслеђа, што је потврђено 
доношењем бројних међународних аката на глобалном и европском 
нивоу, укључујући политичке платформе попут Агенде о култури у гло-
балном свету из 2007. године. 329 Овај период је обележила и светска 
економска криза 2008. која је потврдила да културно наслеђе игра зна-
чајнију улогу, од оне која га најчешће повезује само са доменом културе. 
Европска унија је 2014. године културно наслеђе прогласила стратеш-
ким ресурсом за одрживу Европу. 330 Указано је на више димензија кул-
турног наслеђа: културну, физичку, дигиталну, људску и социјалну, као 
и димензију животног окружења. Имајући ово у виду, и сама вредност 
културног наслеђа – суштинска (друштвена, културна, симболичка, те 
вредност у односу на животно окружење) и економска, чини функцију 
тих различитих димензија.  

Истакнуто је да културно наслеђе игра важну улогу у стварању и јачању 
друштвеног капитала управо зато што може: 
а) надахнути и подстицати учешће грађана у јавном животу;
б) унапредити квалитет живота и добробит појединаца и њихових 
заједница;
в) промовисати разноликост и интеркултурални дијалог доприносећи 
јачем осећају „припадања” широј заједници и бољем разумевању и 
поштовању међу народима;

327 Аутор изложбе у 2008. С. Вујовић, а  
изложбе у 2015. Наташа Ратковић, која 
је систематизовала обимни материјал и 
урадила и дизајн плаката. 
328 Приликом укуцавања кључних речи 
„векови бача“ преко Гугл претраживача 
у фебруару 2013. године добијало се око 
10.000 различитих резултата, да би у но-
вембру 2016. њихов број готово двостру-
ко порастао на преко 40.000. Социјална 
мрежа www.facebook.com са истим нази-
вом, давно је премашила цифру од хиљаду 
корисника који на овај начин прате актив-
ности Векова Бача. 
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г) помоћи у смањењу друштвених неједнакости, олакшати социјалну 
укљученост, културно и друштвено учешће, те подстицати међугенера-
цијски дијалог и социјалну кохезију;
д) нудити могућности за развијање вештина, знања, креативности и 
иновација;
ђ) бити делотворан образовни алат за формално, неформално и целожи-
вотно учење (трајно образовање) и оспособљавање. 331

Поред наведене улоге, говори се о томе да културно наслеђе има важан 
економски учинак, између осталог и као саставни део културних и креа-
тивних сектора, јер између осталог:
а) представља снажну покретачку снагу укључивог локалног и регионал-
ног развоја те ствара знатне спољње учинке нарочито кроз унапређење 
одрживог културног туризма;
б) оснажује одржив рурални и урбани развој и обнову;
в) ствара разне врсте запошљавања. 332

Република Србија је у међувремену стекла статус кандидата за чланство 
у ЕУ, што би требало да омогући стварање ширег правног оквира за даље 
унапређење и обављање ове изузетно сложене делатности, која се непре-
стано развија и мења. 333

Пројекат Векови Бача је проширену улогу наслеђа и његов утицај на  
одрживи развој ставио међу приоритете, определивши се за развој бази-
ран на наслеђу. Пројекат је у пракси понудио решења за интегрисану 
рехабилитацију, на начин како је то дефинисао Савет Европе: „Реха-
билитација подразумева сензитивну адаптацију историјског објекта 
или локалитета за потребе одрживог коришћења у савременим усло-
вима истовремено штитећи његове вредности као историјског наслеђа. 
Рехабилитација има шири смисао од конзервације или рестаурације јер 
подразумева и регенерацију окружења као и ревитализацију локалних 
заједница.“ О разумевању улоге наслеђа у одрживом развоју расправљано 
је редовно,  како у оквиру Векова Бача, тако и кроз активности италијан-
ско – српског пројекта који је управо био посвећен овој теми. О томе 
да су и други препознали залагање за интегрисање наслеђа у друштво, 
говори и податак да је у Донжон кули 2007. године представљена Наци-
онална стратегија одрживог развоја Републике Србије, која истини за 
вољу тада није видела културу као ослонац одрживог развоја.

329 European agenda for culture in a glo-
balizing world {SEC(2007) 570} http://
eur-lex .europa .eu/leg a l- content/en/
ALL/?uri=CELEX:52007DC0242.
330 Council conclusions of 21 May 2014 on 
cultural heritage as a strategic resource for a 
sustainable Europe (2014/C 183/36 EN), 
in:  Official Journal of the European Union.
331 Исо, тачка 5. 
332 Исо, тачка 6.
333 Република Србија је добила статус 
кандидата 2012;  отварањем појединих по-
главља постављају се конкретни захтеви за 
примену принципа на којима почива вред-
носни и правни систем ЕУ. Стање у зашти-
ти непокретног културног наслеђа било је 
предмет истраживачког пројекта „Aна-
лиза организације и капацитета завода 
за заштиту споменика културе у Србији“ 
(PERFORM пројекат швајцарске агенције 
за развој и сарадњу Intercooperation и Уни-
верзитет у Фрибургу), који је јасно указао 
на проблеме и сложеност ове делатности, 
у околностима када се културно наслеђе 
појављује у правној регулативи 14 мини-
старстава.  
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Сл . 203 Сајам  Рестауро, Ферара, 2010. Сл . 204 Сајам Рестауро, Ферара, 2014.

Сл . 205 Видљивост учешћа 
конзерватора из Србије

Векови Бача су учествујући на сајамским манифестацијама комуници-
рали са широм јавношћу, укључујући и привреду. Тако су 2010. били 
представљени на „Рестауру“ – Сајму уметности рестаурације и конзер-
вације културног наслеђа и животне средине (Salone dell’arte del restauro 
e della conservazione dei beni culturali e ambientali) у Ферари, Република 
Италија, што ће остати упамћено као прво учешће конзерватора из 
Србије на овом престижном међународном догађају. 334 Други долазак 
на овај сајам десио се 2014. године. Под мотом сајма „економија кул-
туре“, Покрајински завод је заједно са ГМС и Tериторијалним пактом 
централних Апенина (Patto Territoriale Appennino Centrale) био гост на 
штанду Министарства за економски развој Републике Италије. 335 Од 
домаћих сајмова издвајају се: Баштина у Сремској Митровици (2011, 
2013), Сајам туризма у Београду (2014) и Новом Саду (2015), инвести-
ција у Новом Саду, а сваки од њих чинио је одређени помак у правцу 
изласка у јавност и умрежавања са другим учесницима. 

OБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ

Образовање и стручно оспособљавање спадају у кључне аспекте очу-
вања и заштите културног наслеђа. Савремена конзервација данас тражи 
свеобухватна знања и све више различитих вештина и умрежавање. У 
циљевима пројекта, управо имајући ово на уму, истакнута је намера да се  
наслеђе „третира у складу са принципима међународне, савремене инте-
гративне заштите, у сарадњи институција заштите и научних институ-

334 С. Вујовић, „Прво учешће кон-
зерватора из Републике Србије на 
сајму ’Рестауро’ у Ферари“, у: Грађа за 
роучавање соменика кулуре (Нови 
Сад), XXIV–XXV (2011), 273–275.
335 Р. Влајковић, „Учешће Покрајин-
ског Завода, Петроварадин на сајму 
’Рестауро’ у Ферари“, у: Гласник ДКС 
(Београд), 39 (2015), 220.
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ција, кроз партнерство са институцијама, организацијама и привредом 
на локалном нивоу, која би требала имати најдиректнију повратну 
корист од активности на реализацији пројекта“.  Међутим, у условима 
застарелог националног законодавства, недовољне секторске повеза-
ности и постојања бројних препрека, ово се показало као веома сложен 
задатак. За примену актуелних аспеката на међународном плану било је 
неопходно ширити круг оних који су оспособљени да раде у заједничким 
тимовима и да мултидисциплинарност спроводу у дело, разумавајући се 
при томе. Проширена улога наслеђа на стварање и јачање друштвеног 
капитала и постизање економског учинка захтевала је нове моделе рада 
и сарадње. Тако су Векови Бача временом постали препознати као плат-
форма за промишљање и деловање у пракси.  У том контексту дати су 
одређени доприноси да наслеђе постане и делотворан образовни алат. 

 Учешће Векова Бача у формалном и неформалном образовању 

Векови Бача су радо излазили у сусрет иницијативама за уврштавања кул-
турног наслеђа Бача са окружењем у програме формалног и неформалног 
образовања, на свим нивоима. Своју посвећеност образовању, најбоље 
илуструје податак да је у оквиру активности пројекта изграђен наменски 
Едукативни центар у подграђу Тврђаве Бач са салом од  50 места и смеш-
тајним капацитетима за полазнике програма. Центар је постао место за 
одржање предавања, презентација, изложби, семнинара, округлих сто-
лова и радионица. Поред Центра, у Фрањевачком самостану у Бачу 2018.  
се отвара образовни простор у рефекторијуму, захваљујући донацији ЕУ. 
Када се овоме дода Донжон кула, у којој се од 2007. године шири и раз-
мењује знање, као и други простори где су одржаване активности Летње 
школе архитектуре Бач, попут комплекса цркве Св. апостола Павла, 
затим трпезарије манастира Бођани, али и општинских сала у Бачу, онда 
можемо говорити о разгранатој мрежи простора који чекају све оне који 
имају потребу да се упуте и продубе знања из тема повезаних са култур-
ним наслеђем. Ове активности, поред доприноса у научно-образовном 
домену, имају директан утицај на јачање друштвеног капитала и еко-
номски развој локалне заједнице. Одрживи културни туризам и тури-
зам специјалног интересовања, у које спадају образовање и дидактичке 
активности, обрађени су у више докумената и истраживања, чинећи 
основу за разраду и заједничко деловање на привлачењу посетилаца. У 
овом случају споменици су, посматрани из угла појмовника савремених 
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технологија хардвер, док иновативна туристичка понуда постаје софтвер 
– због кога би се такође вредело запутити у Бач са окружењем. 336

По окриљем формално образовања остварени су бројни програми.337 
На нивоу основношколског образовања дошло је до сарадње са Основ-
ном школом „Вук Караџић“ из Бача у оквиру програма изборног пред-
мета народна традиција. 338 Када је у питању сарадња са факултетима из 
Србије и иностранства, имало се у виду да недостаје пракса, и за ове 
сусрете су припремана пригодна предавања, презентације и садржајни 
програми посете. Заузврат, неке од изложених тема и аспеката нашли су 

336 Развоју туризма посвећено је  
посебно поглавље ППППН Кул-
турни предео Бач (видети: http://
w w w. r ap p . g o v. r s / sr -L atn- C S /
zasticena-i-turisticka-podrucja/
cid294-83213/prostorni-plan-po-
drucja-posebne-namene-kultur-
nog-predela-bac ).

Сл . 206 Дечја историјска радионица, 2015.

Сл . 208 Посета ФТН-а, Департман за архитектуру  
и урбанизам, 2008.

Сл . 207 Посета Архитектонског факултета Београд,  
Бођани 2015.

Сл . 209 Посета студената међународног Унесковог програма, 
2015. 
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се међу темама семинарских, стручних и мастер радова, али и доктор-
ских теза, што је повратно увећавало степен истражености и стечених 
знања. Издвајају се предавања студентима: Архитектонског факултета у 
Београду – на факултету (2010. и 2011) у оквиру припреме Летње школе 
архитектуре и редовне наставе (2015. и 2016) и у Бачу (2015); Факултета 
техничких наука УНС, Департмана за архитектуру и урбанизам (2008, 
Нови Сад и Бач); Технолошког факултета УНС, у Бачу (2009–2016); 
Филозофског факултета УБГ, Одељења историје уметности (Бач 2012); 
Филозофског факултета из Ниша, Департман за историју (Бач: 2015, 
2016); Униона: за студенте регионалног мастер програма за југоисточну 
Европу (Бач, 2008); Катедре Унескоа на Универзитету уметности у Бео-
граду (Бач: 2011, 2015); групи студената са више страних факултета, са 
ректором Универзитета у Новом Саду (Бач, 2012) итд. Овде свакако 
треба истаћи извођење практичне наставе на споменицима културе Бача 
са окружењем, као радовну активност из предмета материјали у заштити 
културног наслеђа на ТФУНС.

Неформално образовање се сматрало једнако важним, посебно имајући 
у виду опредељење ка праћењу, примени и унапређењу достигнућа сав-
ремене конзервације, који нису на одговарајући начин  заступљени у 
формалном образовању.339 Покрајински завод, Фонд „Векови Бача“, 
представници образовних, научних и стручних институција и невлади-
них организација удружили  су се око више пројеката и иницијатива. 

Пројека Лење школе архиекуре Бач одржава се у континуитету 
од 2010. године. Наслоњен је на традицију неформалног образовања 
Архитектонског факултета Београд и активности Клуба младих архите-
ката, подржан и од Института за архитектуру и урбанизам Србије.340 У 
оквиру Школе покренуте су и обрађиване различите актуелне теме: од 
урбане регенерације, пројектовања у заштићеним просторима, учешћа 
науке, преко примене енергетске ефикасности код културног наслеђа, до 
оживљавања и унапређења старих градитељских техника. Комуникација 
са јавношћу је вођена посредством живе речи, кроз публиковање резул-
тата рада, штампани материјал и рад са локалним становништвом. Кроз 
саопштавања и промоцију резултата рада додатно су ширена сазнања 
о вредностима наслеђа Бача са окружењем, чинећи га тако још видљи-
вијим, пре свега међу младима.

337 Код ове врсте образовања знања и веш-
тине се стичу према плану и програму који 
је унапред предодређен и који у мањем 
степену обраћа пажњу на индивидуалност 
појединца. Знање се усваја постепено, 
сходно узрасту. Формално образовање 
се спорије мења у складу са потребама 
друштва и развоја науке и технологије и то 
је уједно и његова основна мана.

338 Овим предметом обухваћена су деца 
другог, трећег и четвртог разреда. Поје-
дине лекције и теме обрађене су кроз ко-
ришћење примера локалног наслеђа, упри-
личена је посета Тврђави Бач  и сусрет са 
различитим профилима стручњака и сту-
дената, што је изазвало интересовање деце. 

339 Неформално образовање се дефинише 
као било која организована образовна  ак-
тивност изван постојећег формалног си-
стема која служи одређеним корисницима 
и циљевима учења. Кључна одлика нефор-
малног образовање је флексибилност и оно 
омогућава стицање различитих вештина и 
компетенција, кроз активности као што 
су семинари, предавања, конференције и 
радионице.

340 Ауторке концепта Летње школе  
архитектуре Бач су Јелица Јовановић и 
Драгана Петровић, које су Школу након 
завршетка студија наставиле да воде у ор-
ганизацији струковног удружења Група 
архитеката из Београда. Део објављених 
радова, који су настали као резултат актив-
ности Летње школе архитектуре, наведен 
је у литератури. 
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Серификовани семинар Зашиа раиељско наслеђа успео је да 
искорачи у правцу заједничког деловања различитих учесника из обла-
сти: образовања, заштите културног наслеђа и невладиних организација, 
што је било препознато међу полазницима, професорима средњих грађе-
винских школа, опредељеним ка унапређењу наставе и увођењу нових 
садржаја. Радећи на програму семинара и сами носиоци (Покрајински 
завод, Универзитет у Новом Саду: Технолошки факултет и Факултета 
технички наука – Департмана за архитектуру и урбанизам, Група архите-
ката из Београда и Техничка школе „Милева Марић Анштајн“ из Новог 
Сада) усклађивали су ставове, чинећи методе за стицање знања и умећа 
ефикаснијим и занимљивијим.341

Раионице су, као вид неформалног образовања, такође рађене у сарадњи 
више актера. Указивало се на предности и обавезу примене кречних 
система и неговање старих техника. Рађена је припрема малтера од нега-
шеног креча, као и обука за конзервацију и рестаурацију зиданих струк-
тура од опеке, мапирање оштећења и сл.

ХЕРОМАТ и Лабораторија за испитивање материјала у културном 
наслеђу

Приликом вредновања резултата активности Векова Бача, сарадња са  
Катедром за инжењерство материјала ТФУНС издвојена је као засебна 
и важна целина, имајући у виду да је у оквиру ње дошло до учешћа 

Сл . 210 Отварање прве Летње школе архитектуре, 
Донжон кула, 2010.

Сл . 211 Макета Бача, део студентске радионице, Бач, 2011.

341 Семинар је био уписан под бројем 239, 
код Завода за унапређење образовања и 
васпитања за школску 2011/12. годину, 
а носилац је био Покрајински завод.  
Иницирале су га архитектице мр Мира 
Јовановић и др Исидора Амиџић.
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ПЗЗСК и Векова Бача у пројекту ХЕРОМАТ и до основања Лабора-
торије за испитивање материјала у културном наслеђу, који су у своје 
задатке истакли подизање свести,  комуникацију, образовање и стручно 
оспособљавање. 

Учешће у међународном научном пројекту ХЕРОМАТ била је пре 
свега јединствена прилика да се изгради свест о укупности процеса и 
свих фаза мултидициплинарног рада у области материјала: почев од 
мапирања, узорковања, лабораторијских испитивања материјала и 
утврђивања узрока деградације, преко рада на новим материјалима за 
конзервацију (фотокаталитичка превлака и консолиданти),  до њиховог 
наношења и праћења in situ.342 Поред увећања знања о материјалима у 
најширем смислу, стечена су искуства и вештине у обављању међуна-
родне сарадње и у комуникацији са јавношћу. Публикована је серија од 6 
свесака резултата пројекта, урађен је разноврстан штампани материјал, 
а када се овоме дода запажен прилог о пројекту у продукцији EuroNews 
– а, као и у другим медијима, може се говорити о доприносу  бољем раз-
умевању ове комплексне теме у стручној и широј јавности. Постигнут 
је искорак у области неформалног образовања, како у садржају, тако и 
у квалитету. Припремљен је и спроведен у дело  цео низ активности у 
оквиру радионица, округлих столова, скупова, летњих школа, чему су 
Векови Бача дали свој пуни допринос, укључивши и конзерваторску и 
локалну заједницу. 

Оснивање Лабораторије за испитивање материјала у културном наслеђу 
добија на значају када се има у виду да се је то прва специјализована 
лабораторија ове врсте у Србији, која је настала изван установа заштите 
културног наслеђа.343 У њеном основању учествовали су и ПЗЗСК и 
ГМС, који су сарадњу са Катедром за инжењерство материјала запо-
чели у оквиру поменутог скупа о влази 2004. године, унапређујући га 
временом кроз пројекте попут Векова Бача, и међународне, на челу са  
ХЕРОМАТ пројектом, или и кроз рад на појединачним културним 
добрима, попут манастира Крушедол.344   

Ова савремена Лабораторија, која поседује вредну савремену опрему и 
добро уигран тим научника, бави се испитивањем материјала, развојем 
нових функционалних материјала за чишћење и заштиту културног 
наслеђа и развојем метода испитивања.

Сл . 212 Технолози на практичној 
настави, 2007.

342 У међународном пројекту Protection 
of Cultural Heritage Objects with 
Multifunctional Advanced Materials – 
HEROMAT (ENV-NMP. 2011.3.2.1-1) 
учествовало је 10 партнера из 5 земаља, 
у координинацији ТФУНС, на челу са 
проф. др Јањом Раногајец.  ПЗЗСК је био 
један од три партнера из Србије, задужен 
за вођење дисеминације пројекта, уведен 
у базу ЕУ као PIC 965418206.
343 Идејни творац оснивања Лабора-
торије била је проф. др Јања Раногајец, 
шеф Катедре за инжењерство материјала 
исказујући отвореност ка културном на-
слеђу,  где постоји потреба и простор за 
иновативно деловање и доприносе.  Од 
најближих сарадника издвајају се: Снежа-
на Вучетић, проф. др Синиша Марков, др 
Бојан Миљевић, Милан Ванденберг, Ана 
Видаковић иХелена Хиршенбергер.
344 Споразум o партнерској сарадњи у 
формирању и коришћењу Лабораторије 
за испитивање материјала за културно 
наслеђе и унапређењу науке у проучавању 
и заштити културног наслеђа, потписан 
је у ПЗЗСК 30. 12. 2014;  у Прилогу 1 
Спорезума наведене су бројне претходне 
заједничке активности партнера.
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Сл . 213 Потписивање Споразума о партнерској сарадњи у 
оснивању и коришћењу Лабораторије, 2014.

Сл . 214 Радионица са едукацијом у области примене  
недеструктивних метода испитивања материјала, 2014. 

Лабораторија обавља узорковање, лабораторијска и in situ испитивања 
употребом следећих техника: рендгенска флуоресцентна спектроско-
пија (XRF), рендгенска дифракција (XRD), инфрацрвена спектроско-
пија са Фуријеовом трансформацијом (FTIR), оптичка спектроскопија 
у ултраљубичастој и видљивој области електромагнетног спектра (UV–
VIS), инфрацрвена (IR) термовизијска снимања, мерења отпорности 
продирања у материјал (DRMS), живина порозиметрија и микроиден-
тација. Мобилна опрема Лабораторије за in situ снимања састоји се из 
XRF система, FTIR уређаја, DRMS система, оптичког стереомикро-
скопа и  IR термовизијске камере.

Оно што је веома важно истаћи, Лабораторија је виђена као место за 
спровођење мултидисциплинарности у дело, око које се сусрећу и 
заједно промишљају и раде студенти и стручњаци који долазе из при-
родно-математичких, техничко-технолошких и друштвено-хумани-
стичких наука, али и представници привреде. Овакав модел сарадње 
представљен је јавности, а учињен је и корак даље у области образовања, 
кроз припрему нових пројекта за стицање специјализованих знања 
у области конзервације и материјала, које данас није могуће стећи у 
Србији, као и за увођење модела целоживотног учења.345 До стицања 
услова за увођење одговарајућег формалног образовања за конзерваторе 
(непокретног и покретног културног наслеђа) Лабораторија је широм 
отворила своја врата за полазнике програма неформалног образовања. 
Посебну програмску активност Лабораторије чини организација школа 

345 Видети: J. Ranogajec, S. Vujović, J. Kiur-
ski, S. Vučetić, H. Hiršenberger, O. Rudić, 
„Institucije kulture, univerzitet i privreda 
u očuvanju kulturnog nasleđa“, у: XX Skup 
Тrendovi razvoja: “Razvojni potencijal vi-
sokog obrazovanja”, Kopaonik, 24 – 27. 02. 
2014, 83-86.
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Сл . 215 Радионица, рад са ласером, 2014.

Сл . 217 Конзерваторска радионица o кречним малтерима, 2012.

Сл . 216 Снимање прилога EuroNews-a, 2013.

Сл . 218 Мапирање оштећења, радионива 2014.

за испитивање материјала, са тематским модулима, кроз које полазници 
стичу потребна знања за учешће у мултидисциплинарним тимовима. 

Све више превладава свест о недостатку простора и места сусрета и 
сарадње све бројнијих учесника у процесу очувања и коришћења кул-
турног наслеђа, где ће бити могуће говорити језиком савремене конзер-
вације. Векови Бача су својим свеобухватним приступом и резултатима 
оствареним на конкретним примерима посведочили важност и суштин-
ску корист од мултидисциплинарне сарадње.  Широка мрежа компе-
тентних партнера недвосмислено потврђује да је наука о конзервација 
увелико на делу.346

346 Поред залагања Д.  Вокића за додељи-
вање конзервацији статуса научне дис-
циплине, истиче се и Антонио Иакарин 
Иделсон; видети: A. Iaccarino Idelson. „Ri-
flessioni sulrapporto tra scienza e conservazi-
one“,Charing Conservation Musei Vatikani, 
II Edizione 4 – 5.10.2012. Овај чланак сам 
добила од Даниеле Королије Црквењаков, 
у њеном преводу са италијанског, на чему 
јој се захваљујем.
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В

ЗАКЉУЧАК

екови Бача није само назив једног пројекта који траје читаву 
деценију, иза њега стоји сложен и особен приступ истраживању, 
конзервацији коришћењу културног наслеђа. Прегршт резултата 

оличење је посвећеног и упорног рада великог тима људи окупљених око 
скривене снаге ове синтагме. Векови Бача сведоче сусрет сваког поједи-
начног учесника са богатством наслеђа Бача, са његовим претходним 
животом, са приликом да се кроз различите медијуме деловања покуша 
избалансирати скуп промена које су претходна времена донела са оним 
које ће тек доћи. У наслеђу су урезани знаци са бројним скривеним и 
нескривеним значењима, која чекају на  успостављање система повези-
вања, враћања, раздвајања и прожимања истине о сопственом трајању.

Умеће очувања наслеђа: да ли се ради о субјективном или објективном 
чину делања? Ако се одговор потражи на страницама ове публикације 
одговор ће бити први, а потом ће уследити и онај други. Постоје многа 
знања и умећа која се тичу очувања наслеђа, њихове заштите, осмишља-
вања живота, очувања техника, баратања вештинама. Сачувати га цело-
вито или тежити разумевању целовитости, потребно је нешто више од 
објективних метода и успостављених узора, неопходно је лично и емо-
ционално ступање у контакт са наслеђем. 

Отуда се данас на теоријском плану од наслеђа тражи да се што више 
прилагоди савременим потребама и могућностима. Тражи се и то да 
помогне у разумевању у поређењу претходних са савременим потребама, 
односно у трагању за сагледавањем и решавањем савремених потреба у 
будућности кроз развој претпостављене визије. Постоји сумња у то да 
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ли ће наслеђе као јавно добро бити потребно у будућности и да ли ће 
бити потребна његова заштита, на начин на који се данас спроводи. 
Чини се као да ће, ако се не потрудимо да креирамо успешније заштиту 
наслеђа, бити извеснији неповољни сценарији за његово очување. 
Посебно у условима у којима је модерна  цивилизована свест у великој 
мери  обузета политиком, економијом и угроженом безбедношћу. Док 
се о свему овоме расправља на глобалном теоријском и политичком 
нивоу, у оквиру многих локалних прича траје борба за наслеђе и његово 
разумевање као истинског извора са кога се црпи енергија за бољу ствар-
ност и будућност. 

Локална прича о Бачу и његовим вековима започета је спасавањем 
Тврђаве Бач, зидног сликарства у манастиру Бођани и залагањем да се 
побољша стање Фрањевачког самостана у Бачу. Након једне деценије 
суживота са овим битним наслеђем, промишљања, ослушкивања и кон-
кретних радова на заштити, стигли смо до дефинисања територије Бача 
са окружењем као дела Бачког Подунавља и његовог очувања, заштите 
и коришћења као културног предела. На симболичан начин пређен је 
развојни пут којим је пролазила заштита културног наслеђа од рада на 
појединачним споменицима ка заштити широке територије, закључно 
са стварањем услова за управљање наслеђем и његовим одрживим 
коришћењем. У трагању за одговором на кључно питање постављено 
на почетку – како наслеђе приближити људима данашњице, односно 
како да садржаји из прошлости допринесу квалитету њиховог живота, 
постигнути резултати говоре сами за себе, мерљиви су и предати суду 
јавности. 

Међутим, и поред остварених резултата остаје приметно да локална 
самоуправа није у потребној мери укључила заштиту наслеђа у своје 
политике развоја. У Сраеији орживо развоја Ошине Бач 2014–
2020. културно наслеђе је заступљено кратким текстом и није доведено 
у везу са другим  делатностима попут запошљавања, образовања или 
услуга. Још увек немамо чврсту Стратегију развоја културе, која би сва-
како показала снагу у наслеђу, али и велике недостатке на пољу институ-
ционалних капацитета. Такође, неопходно је да се планиране активности 
на наслеђу преточе у Стратегију и да се општинске службе више ангажују 
на реализацији акционих планова. Оно што такође забрињава је недо-
вољно схватање туризма, као привредне гране која би најефикасније 
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могла донети развој. Истини за вољу, тешко је да локална самоуправа 
попут Општине Бач, која спада међу слабо развијене са депопулационим 
процесом, одливом младих школованих кадрова и губљењем корака са 
развијенијим срединама,  види наслеђе као развојни ресурс. Да би се 
покренуо туризам, који на најуспешнији начин економски валоризује 
културно наслеђе и генерише запошљавање – потребно је доста додатног 
труда и улагања у побољшање инфраструктуре, смештајних капацитета, 
преквалификацију људи и стицање нових знања и вештина.  Значајан део 
активности Векова Бача био је усмерен ка остварењу визије унапређе-
них културних добара као магнета за привлачење и довођење најширег 
круга посетилаца и корисника.  

Дакле, наслеђе и даље стрпљиво чека да дође на ред, иако често нема 
превише времена за чекање. Поред рада на наслеђу од изузетног наслеђа, 
треба што пре прећи на заштиту и оживљавање културних добара од 
великог значаја, попут хамама у Бачу и капеле Св. Антуна Пустињака. У 
тим активностима установе заштите имају и даље значајну улогу, али би 
она постепено требало да се смањује на рачун пораста учешћа локалне 
заједнице. Постоје различита виђења и иницијативе за јачање капаци-
тета, од оснивања одељења Покрајинског завода у Бачу, до прерастања 
Фонда „Векови Бача“ у установу културе чиме би се обезбедила значај-
нија улога локалне заједнице у складу са улогом коју јој даје Устав Репу-
блике Србије, Закон о култури и прихваћене међународне конвенције. 
Формирањем сталних поставки у споменицима културе већ се кренуло и 
ка дифузној музеализацији и формирању локалног музеја. 

У том правцу стручњаци још имају пуно тога да кажу и у трагању за 
одговорима на постављена питања попут разјашњавања улоге Бача у 
покрштавању „сабијених“ варварских народа, његове улоге у контексту 
изградње Римских шанчева (Готски валуми) на овом рубном подручју 
Барбарикума. 

Међутим, оно што је било и остаје од посебне важности, јесте наставак 
рада и подршка удружењима која негују традицију и стварају амбијент 
за очување културне разноликости нематеријалног културног наслеђа. 
Привлачење ових чланова заједнице у одрживо управљање очувањем 
представља сигуран пут унапређењу локалне културе, такве да успе да 
привуче и задржи посетиоце у Бачу и његовој околини. Једнако је важно 
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Сл . 219 Векови Бача – потенцијал наслеђа претворен у вредности заједнице 
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свим члановима заједнице, од најмлађег до најстаријег узраста пружати 
прилику да учествују у процесу очувања наслеђа, као делу својих права 
на културу и стицања, размене и преношења животних искустава. Рад 
са децом и школама Векови Бача су препознали као кључни за очување 
наслеђа.

За даље померање и искораке, потребно је заједничко деловање – на 
широком плану и у добром амбијенту, у коме ће бити места за све заин-
тересоване. Конзерватори свугде, па и у Вековима Бача чине само део 
тог сложеног процеса очувања и заштите културног наслеђа, али веома 
важан због могућности да му најдиректније помогну. А унапређено 
наслеђе и његово укључење у друштво, културу, економију и животну 
средину недвосмислено доносе са собом квалитетнији живот, што је 
била и остала идеја водиља Векова Бача. Осим тога, Векови Бача су нас 
довели до својих обода, на којима нас остављају са и даље живом свешћу 
о својој снажној улози, која продужава да у том простору тражи исправне 
путеве, будуће сусрете, нове догађаје и даља трагања.
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SUMMARY 

ULTURAL HERITAGE – HOW TO PRESERVE IT  
AND UTILISE IT CENTURIES OF BAČ CONTRIBUTION 

The area of Bač and its surroundings holds valuable and rare cultural heritage 
that testifies to human activities for at least eight millennia. Here, there are 
remnants of the past in the cultural layers that go back to prehistory at depths 
down to four meters in relation to the present land elevation; as well as above 
ground, where there are various structures dating from the 12th century and 
up to date. It is a special land area determined by its geostrategic position, 
linked by powerful waterway – the Danube River. Bač is a witness to “grand” 
historical periods, particularly to the times when powerful empires and 
kingdoms had their borders on the Danube.

Viewed as a whole of values consisting of various natural and social 
factors (holistic view), the heritage of Bač and its surroundings tells one 
of the countless local stories common to all human communities; and by 
understanding and completing it, we try to fathom the essence of human 
existence. Therefore, heritage investigations, conservation and utilisation also 
creates a composite that grants us a privilege of encountering these values, a 
responsibility of continuity and concern over bad scenarios or over losing 
a battle for preserving the testimonies of the remnants of the past. There is 
an increasing demand for involving, apart from experts and scientists, the 
broader public, so as to integrate the work on heritage in their everyday 
experience. 

C
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A Holistic Approach as a Solution Model. A holistic approach was selected 
because it is an underlying concept of history, heritage, values and protection. 
Understanding of values and significance, roles and places of individual 
“witnesses” to history was not possible without having an insight in and 
comprehending the wider picture and its heritage. So, understanding the 
erstwhile powerful water town of Bač required some additional investigations, 
new approaches, and participation of multiple professions and disciplines. 
There was an idea that answers to all the questions about the Bač Fortress 
and its life and forms, actually lay in other parts of the heritage, on sites that 
are in a wider area of the Mostonga and the Danube rivers confluence, in 
understanding the historical course and significance of Bač that lent its name 
to entire area between the Danube and Tisa rivers – Bačka. 

The Centuries of Bač holistic approach is based on: Historic Integrity 
Concept;  Heritage Concept and Cultural Heritage;  Concept of Value as a 
Harmonious Integrity and Cultural Heritage Protection Integrity Concept.

А organisational model. Project portfolio management model was selected, 
which allows for simultaneous management of multiple projects of 
programmes. This model allowed for new project activities to be included 
(creating work packages), which was important in resolving the observed 
issues, list of partners to be extended, which consequently boosted support, 
funding included. Besides the open model (strategic) planning that allows for 
unification of the results obtained in individual (sub)projects, a possibility 
was created for the results from similar aspects to be brought together into 
thematic units. The activities’ results obtained in the same protection fields are 
grouped in three Project components: A – investigations; B – conservation; 
and C – utilisation. It is viewed as a way of implementing the concept of 
equality of cultural heritage protection and safeguard aspects. 

Contribution 
An open model of actions and a holistic approach to the Centuries of Bač 
Project and the cultural heritage protection resulted in a broad network of 
participants and a great number of activities. All the various and numerous 
results, whether obtained directly or deriving from the set project tasks, 
testify to a great dedication to a cultural heritage preservation and utilisation 
aspect. The following contributions stand out:
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Contribution to knowledge enhancement in recognition of values is given 
through research activities on the following subjects: Bač and Its Surroundings 
Investigations and Protection Background – 1870-2000 . and  Discovering 
the cultural landscape as an outcome of a new way or reading Bač  and its 
surroundings (обрађен кроз следеће аспекте: Historical Integrity – Bač 
and Its Surroundings Development and Significance; Landscape Character 
Identification and Valorisation; Bač Cultural Landscape as an integral 
“organism” in spatial planning).

Contribution to knowledge enhancement for conservation purposes is 
presented in the results coming from the activities on the cultural properties 
of outstanding value: the Bač Fortress (subjects: the Donjon Tower 
Rehabilitation; Revealing the Past Layers; Built Structures Treatment), the 
Bođani Monastery (subjects: Multidisciplinary Approach at Work/ Salvage 
of the Frescoes; Hristifor Žefarović’s fresco paintings conservation and 
restoration) and the Franciscan Monastery (subjects: A Miracle-Working Icon 
of the Virgin and Christ; a surprising discovery of a fresco of the Crucifixion 
of Christ with the Virgin; The Last Supper).

Contribution to heightening awareness, education and professional training. 
These are covered in the following subjects: Awareness heightening 
–  creativity in service of value preservation, nurture and conveyance;  
Promotion of the heritage integrity and its potential in sustainable 
development; Communication, education and professional training (with 
special regard to establishing and operating a cultural heritage Material 
Testing Lab and upgrading science with regard to cultural heritage study 
and protection at the Faculty of Technology of Novi Sad).

The path the Centuries of Bač took was traced as the things appeared and 
through a different way of doing things. For any new contributions and 
achievements, activities have to be done collectively, on a broader plan and 
a good atmosphere which would include all the stakeholders. Conservators 
in general, therefore those of the Centuries of Bač, are just one segment 
of a complex process of preservation and protection of the cultural, but a 
significant one, since they are the ones capable of providing immediate 
assistance. The improved heritage and its inclusion in the society, culture, 
economy and the environment definitely bring along a better quality life, 
which has always been the leading idea of the Centuries of Bač.
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СКРАЋЕНИЦЕ

ИЗВОР И ПОРЕКЛО ИЛУСТРАЦИЈА

АЛ – археолошки локалитет
ДЕБ – Дани европске баштине
ГМС – Галерија Матице српске
I.Ne.P.S. – Italian Negotiated Programming in Serbia
ISCR – Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, 
Rome
МВ – Музеј Војводине
МКИ  – Министарство културе и информисања 
Републике Србије
РК (црква) – Римокатоличка црква
ПЗЗСК – Покрајински завод за заштиту споменика 
културе – Петроварадин
ПЗЗП – Покрајински завод за заштиту природе
ПЗУ – Покрајински завод за урбанизам
ПКИЦ – просторна културно-историјска целина

ППППН – просторни план подручја посебне намене
ПСК – Покрајински секретаријат за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама АП 
Војводине
РЗЗСК – Републички завод за заштиту споменика 
културе – Београд
РП – радни пакети
САНУ – Српска академија наука и уметности
СК –  споменик културе
ТФУНС – Технолошки факултет Универзитета у Новом 
Саду
ХЕРОМАТ – Међународни пројекат  Заштита објеката 
културног наслеђа са мултифункционалним унапређеним 
материјалима
ЦИК – Централни институт за конзервацију – Београд
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