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Селена Витезовић

СТАРЧЕВАЧКИ КОШТАНИ ПРЕДМЕТИ
ИЗ ЗБИРКЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У НИШУ1
Апстракт: У овом раду биће представљен мањи број коштаних предмета
из збирке Народног музеја у Нишу, који потичу са ископавања из средине
20. века: шеснаест са локалитета Бубањ – Ново Село, три са локалитета
Вртиште – Велика Чесма и један са локалитета Старо Селиште.
Контекстуални подаци су непотпуни, па су стога предмети анализирани пре
свега са типолошког и технолошког аспекта. Поред неколико алатки (шила,
спатуле, предмети групе за ударање), издвајају се још реципијент од дуге
кости и украсни предмет у виду диска са Бубња, и један назубљени предмет
са Вртишта. Ова мала збирка уклапа се у постојећи репертоар старчевачке
коштане индустрије и показује регионалну дистрибуцију за неке од типова.
Кључне речи: неолит, Старчево-Кереш-Криш културни комплекс, старчевачка
култура, коштана индустрија, типологија, праисторијска технологија
Увод
У овом раду биће представљена мања збирка коштаних предмета
са старчевачких локалитета који се чувају у Народном музеју у Нишу2 – са
Бубња потиче шеснаест предмета, три са Вртишта и један са локалитета
Старо Селиште. Анализа тзв. „старих“ збирки увек носи са собом проблеме
непотпуне документације и самим тим ограниченог опсега резултата
анализе. Међутим, и из таквих се збирки могу добити одређени подаци, те
их стога и не треба избегавати, мада доношењу закључака треба приступити
са опрезом.3
Када се ради о коштаним предметима, пре свега је могућа
типолошка и до извесне мере технолошка анализа, односно анализа

1 Овај рад представља резултат рада на пројектима Археологија Србије: културни идентитет,
интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске
праисторије, бр. ОИ 177020, и Биоархеологија древне Европе – људи, животиње и биљке у праисторији
Србије, бр. ИИИ 147001, које финансира Министарство за просвету, науку и технолошки развој
Републике Србије.
2 Хтела бих овом приликом да још једном захвалим Татјани Трајковић Филиповић, кустосу Народног
музеја у Нишу, на материјалу повереном на обраду, као и на гостопримству током мог боравка у Нишу.
3 Cf. Ј. Булатовић, С. Витезовић, Могућност интерпретације старих збирки фауне и коштаних алатки,
XXXVII Скупштина и годишњи скуп Српског археолошког друштва, Крагујевац, 9-11. окт. 2014,
Програм, извештаји и апстракти, 78-79.
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присутних сировина, начина израде и типолошког репертоара. Трагови
употребе су често слабо очувани код предмета који су давно доспели у
музеје услед неадекватне конзервације, честог манипулисања, а нарочито
услед обележавања предмета инвентарним бројевима и осталим подацима
по активним, радним површинама. Међутим, са појединих ископавања
(посебно оних која су спровођена средином 20. века), ови селектовани
предмети једини су доступни за анализу коштане индустрије, тако да
су информације које се могу добити значајне за анализу дистрибуције
појединих техника обраде, присуства појединих сировина и типова, и
једини извор података о појединим активностима којима су се бавиле
праисторијске заједнице.
Технолошки приступ у анализи4 могао је само делимично бити
примењен, односно, поступак израде предмета могао се само делимично
реконструисати. Анализирано је само присуство појединих сировина, док
се одсуство неких мора узети условно; исто важи и за присутне технике и
типове.
Типолошка класификација заснована је на принципима француске
археолошкеp3. школе,5 данас широко прихваћеним,6 са одређеним
модификацијама у зависности од хронолошког периода и географског
региона,7 и прилагођена материјалу са праисторијских локалитета са
Балкана.8 Предмети су разврстани на основу форме и намене радног врха
у неколико група – I група шиљатих предмета, II предмети за сечење, III
предмети за глачање, IV предмети за ударање, V предмети посебне намене,
VI украсни, VII неутилитарни и VIII некомплетни предмети. Даље су
класификовани на типове, подтипове и варијанте на основу форме, намене
и технолошких одлика (сировине, начина израде).9

4 Cf. M.-L. Inizan, M. Reduron-Ballinger, H. Roche, J. Tixier, Technologie de la pierre taillée, CNRS, Paris,
1995, 13-17, такође в. и С. Витезовић, Студије технологије у праисторијској археологији, Зборник
Матице српске за друштвене науке 137 (4/2011), 465-480.
5 Cf. H. Camps-Fabrer, Matière et art mobilier dans la préhistoire nord-africaine et saharienne, Mémoires du
Centre de recherches anthropologiques préhistoriques et ethnographiques, 1966.
6 E. g., J.-L. Voruz, Outillages osseux et dynamisme industriel dans le néolithique jurassien, Lausanne, 1984.
7 C. Beldiman, Industria materiilor dure animale în preistoria României. Resurse naturale, comunităţi umane
şi tehnologie din paleoliticul superior până în neoliticul timpuriu, Asociaţia Română de Arheologie, Studii
dePreistorie, Supplementum 2, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2007.
8 A. Bačkalov, Predmeti od kosti i roga u preneolitu i neolitu Srbije, Savez Arheoloških društava Jugoslavije,
Beograd, 1979; S. Vitezović, Koštana industrija u neolitu srednjeg Pomoravlja, непубликовани магистарски
рад, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, 2007, 60-82; S. Vitezović, Koštana industrija u starijem
i srednjem neolitu centralnog Balkana, непубликована докторска дисертација, Филозофски факултет,
Универзитет у Београду, 2011, 61-68, такође и S. Vitezović, Analiza praistorijskih koštanih predmeta – neka
metodološka razmatranja, у: N. Miladinović Radmilović, S. Vitezović (ur.), Bioarheologija na Balkanu. Bilans
i perspektive. Radovi bioarheološke sekcije Srpskog arheološkog društva, Srpsko arheološko društvo - Blago
Sirmiuma, Beograd - Sremska Mitrovica, 2013, 107-132.
9 S. Vitezović, Koštana industrija u neolitu srednjeg Pomoravlja, 60-82; Eadem, Koštana industrija u starijem
i srednjem neolitu centralnog Balkana, 61-68, Eadem, Analiza praistorijskih koštanih predmeta (...).
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Бубањ – Ново Село
Локалитет Бубањ налази се 5 km југозападно од Ниша, на тераси
изнад некадашњег ушћа Нишаве у Јужну Мораву. Прва ископавања обавио
је 1935. Адам Оршић-Славетић, а у периоду од 1954. до 1958. М. Гарашанин.
Откривено је вишеслојно праисторијско насеље, са значајним остацима из
енеолитског периода, на основу којих је дефинисана културна група БубањСалкуца-Криводол и послужио је као основа за релативну периодизацију
праисторије у југоисточној Србији.10 Локалитет је доста уништен, највише
градњом пруге и експлоатацијом шљунка, а од 2008. године Археолошки
институт из Београда у сарадњи са Народним музејом из Ниша наставио је
истраживања на преосталом делу локалитета.11
Најстарије насеље на Бубњу припадало је старчевачкој култури,
која је на основу керамичких налаза (груба и финија монохромна, углавном
црвена керамика, као и керамика са сликаним орнаментима), смештено
у Старчево IIб фазу.12 Већи део покретног материјала, међутим, само је
сумарно публикован, и изостале су детаљне анализе појединих класа
покретних налаза (укључујући и коштану индустрију, која је селектована,
вероватно већ током ископавања). Поред тога, старчевачком хоризонту
је посвећена знатно мања пажња у публикацијама него хоризонтима са
остацима из млађих периода.
Коштани материјал са Бубња је, као што је већ напоменуто,
селектован, односно, већ током ископавања фаунални материјал није
пажљиво прикупљан.13 Од предмета затечених у Народном музеју у Нишу,
шеснаест је опредељено у старчевачку фазу на основу стратиграфских
података, односно на основу морфо-технолошких карактеристика. Како
су контекстуални подаци (припадност одређеној затвореној целини и др.)
ограничени или непостојећи, било је могуће анализирати предмете само са
технолошког и типолошког аспекта.

10 М. Гарашанин и Н. Ђурић, Археолошки локалитети Бубањ и Велика Хумска Чука, Ниш, 1983; М.
Гарашанин, Праисторија на тлу СР Србије, Београд, 1973.
11 A. Bulatović, D. Milanović, Arheološka istraživanja na lokalitetu Bubanj kod Novog Sela u 2012. godini, у:
D. Antonović, S. Golubović, V. Bikić (ur.), Projekti Arheološkog instituta u 2012. godini, Arheološki institut,
Beograd, 2014, 20-23.
Анализа коштане индустрије са нових ископавања још увек је у току. За прелиминарне резултате за
сезоне 2008. и 2009 – cf. С. Витезовић, Коштана индустрија са Бубња – прелиминарни резултати,
XXXIV Годишњи скуп Српског археолошког друштва, Краљево 26–28. мај 2011, Програм, извештаји и
апстракти, 35.
12 М. Гарашанин и Н. Ђурић, op. cit.
13 То је видљиво већ на основу самог броја предмета, који је сразмерно мали у односу на број откривених
током ископавања од 2008. године (уп. С. Витезовић, op. cit.), као и на основу самог карактера збирке
– ради се готово искључиво о целим предметима већих димензија, док отпаци од производње, јако
фрагментоване или алатке са слабо распознатљивим траговима потпуно недостају.
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I Група шиљатих предмета
I 1. Шила. Са Бубња потичу само шила од дугих костију (подтип I 1
А), док шила од ребара нису затечена у збирци. Два шила припадају подтипу
са очуваном епифизом на бази (т. I/1, 2). Мање кости су подужно цепане,
делимично се могу препознати трагови сечења кременом алатком, као и
трагови глачања од каснијих фаза обраде или поправке. Површине су слабо
очуване, може се једино уочити одређени степен углачаности од употребе.
Пет шила има необрађен базни део. Израђена су од подужно цепаних
дугих костију, пресека благо конкавног и дотерана сечењем и глачањем.
Дистални део је код очуваних примерака у виду финог, танког и оштрог
шиљка. Површине су лоше очуване, па се од трагова употребе и овде може
уочити једино углачаност и истрошеност на површини кости.
Оваква се шила јављају кроз цео неолитски период, позната су у
Старчево-Кереш-Криш културном комплексу,14 а честа су и касније, у
винчанској култури,15 као и у неолиту Европе.16
I 6. Пројектили. Пронађен је један пројектил од мандибуле крупног
сисара (могуће говечета). У питању је већи фрагмент мандибуле, са оштећеном
базом, али на којој су делом видљиви трагови цепања. На дисталном делу се
налази јак и масиван шиљак, такође оштећен, дотеран сечењем.
Коштани пројектили су релтивно чести на старчевачким
локалитетима, мада се обично налазе примерци који су пажљивије израде
(на пример, на Старчеву17), мада је један пројектил израђен од мандибуле
познат са Дивостина.18
III Група предмета за глачање
III 2. Стругачи. Два предмета припадају подтипу стругача од
пљоснатих костију (III 2 Б), и пронађена су у старчевачком слоју (т. II/1,
2). Оба су израђена од целих (нераскољених) ребара; први је од већег
фрагмента ребра, има очуване обе коштане плочице, бочне ивице су

14 Cf. Ј. Makkay, Knochen, Geweih und Eberzahngegenstände, Communicationes Archaeologiae Hungaricae
1990, abb. 10; Zs. Tóth, Bone, antler and tusk tools of the Early Neolithic Körös Culture, in: A. Anders and Zs.
Siklósi (eds), The First Neolithic sites in Central/South-East European Transect, volume III, The Körös Culture
in Eastern Hungary. Bar International Series 2334, Oxford, 2012, fig. 1; C. Beldiman and D.-M. Sztancz,
Technology of skeletal materials of the Starčevo-Criş Culture in Romania, in: S. A. Luca and Suciu C. (eds.),
The First Neolithic Sites in Central/South-East European Transect, vol II: Early Neolithic (Starčevo-Criş) Sites
on the Territory of Romania. Oxford, BAR Internatioanl series 2188, 2011, fig. 3.
15 Cf. A. Bačkalov, op. cit; S. Perišić, Predmeti od kosti, roga i kamena iz Odseka za praistoriju Muzeja grada
Beograda, Beograd, Muzej grada Beograda, 1984, N. Russell, The bone tools, in: R. Tringham and D. Krstić
(eds.), Selevac. A neolithic village in Yugoslavia, UCLA, Los Angeles 1990, 521-548, S. Vitezović, Koštana
industrija u neolitu srednjeg Pomoravlja.
16 J.-L. Voruz, op. cit.
17 С. Витезовић, Коштани пројектили са локалитета Старчево-Град, Гласник Српског археолошког
друштва 28, 2012: 233-246.
18 Eadem, Koštana industrija u starijem i srednjem neolitu centralnog Balkana, 171-172.
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истовремено природне ивице ребра, док на бази има свеж прелом. Завршава
се у благо лучну радну ивицу и кост је стањена на радној ивици, односно уз
саму радну ивицу очувана је само једна коштана плочица. Цео предмет је
углачан, а радна ивица истрошена. На доњој површини су приметне целом
дужином врло танке, али густе линије од употребе, подужне, међусобно
паралелне, а на горњој површини сасвим ситне попречне линије.
Други предмет је истоветан првом, али има слабије очуване
површине, те су једини очувани трагови употребе углачаност, истрошеност
и кратке, попречне, танке линијице на горњој површини уз радну ивицу.
Ребра се често користе за израду предмета за глачање (спатула,
стругача, комбинованих алатки) кроз целу праисторију. Стругачи од целих
(нераскољених) ребара чести су на локалитетима Старчево-Кереш-Криш
културног комплекса, срећу се у Мађарској,19 на Старчеву,20 Дивостину,21 а
налази са Бубња показују њихову заступљеност и јужније.
IV Група предмета за ударање
Нађен је један чекић од рога, израђен од отпалог рога, од дела
базе и почетка стабла, док су два чеона парошка уклоњена (очувани су
отисци од исецања). Површине су доста оштећене, међутим, на бази рога
се примећују истрошеност и ситна оштећења како је коришћен као чекић.
Предмет је имао перфорацију, правилне форме, благо елипсоидну, добијену
исецањем кременом алатком, дим. 2,6 x 2,3 cm.
Нема стратиграфских података за овај предмет, међутим, на основу
аналогија са предметима са Старчева,22 као и по другачијој техници обраде
од предмета из енеолитских слојева са Бубња,23 може се поуздано сврстати
у старчевачки слој.
Још три оштећена предмета од рога могла би потицати из
старчевачког слоја, који су вероватно коришћени као ударачи. У питању
су оштећени парошци, са траговима обраде на базном делу – дубоки усеци
од секире се распознају на једном и отисци од исецања на другом парошку.
Радни врх очуван је код два предмета – врх парошка је дотеран у малу
кружну површину, оштећену употребом.
Овакви ударачи срећу се на целој територији старчевачке културе –
у Војводини, на Доњој Брањевини,24 у централној Србији, на Дивостину25 и
источној, на Ушћу Каменичког Потока.26

19 Ј. Makkay, op. cit, abb. 15; Zs. Tóth, op. cit, fig. 3.
20 S. Vitezović, Koštana industrija u starijem i srednjem neolitu centralnog Balkana, 115.
21 Op. cit., 173.
22 cf. op. cit., 117-8.
23 cf. С. Витезовић, Коштана индустрија са Бубња – прелиминарни резултати.
24 S. Vitezović, Koštana industrija u starijem i srednjem neolitu centralnog Balkana, 91.
25 Op. cit., 176-177.
26 Op. cit., 212-213.
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V Група предмета посебне намене
Један реципијент, без стратиграфских података, могао би на основу
технолошких одлика определити у старчевачки слој (т. I/3). Предмет је
израђен од дуге кости, издуженог трапезоидног облика. Сам реципијент је
благо конкаван, димензија 8 x 3.7 cm, и има почетак дршке, дим. 0.8 x 0.8
cm. На доњој површини, наглашено углачаној и истрошеној, примећују се
ситне попречне линије, а на унутрашњој окомите линије од сечења. Кост је
наглашено абрадирана и истрошена, са густим линијама од употребе.
Ово, међутим, није кашика старијенеолитског типа, већ се од
„класичних“ примерака разликује, како по сировини, тако и по начину
израде, а делимично и форми.
VI Украсни предмети
Један украсни предмет потиче из старчевачког слоја (т. I/4).
Предмет је у форми диска, од ког је очувана половина. Добијен је тако што
је из зида дуге кости исечена плочица, на којој је на средини направљена
већа перфорација. Цео предмет је фино углачан и исполиран, и од трагова
обраде очуване су само делимично линијице од глачања. Унутрашњост
перфорације у потпуности је углачана употребом. Предмет је вероватно
служио као део појасне копче или украс на одећи.
Украсни предмети у облику прстена или диска карактеристични
су за старчевачку коштану индустрију. Јављају се, између осталог, на
Старчеву,27 а нарочито су бројни на Гривцу.28 Поред тога, јављају се и на
керешким29 и локалитетима Криш културе.30
Вртиште – Велика Чесма
Вртиште – Велика Чесма је вишеслојни праисторијски локалитет
насеље, које се први пут помиње у радовима Адама Оршић Славетића.
Најстарије насеље припада старчевачкој култури. Мањи број налаза датован
је у винчанску културу, а откривено је и велико енеолитско насеље и
некропола из гвозденог доба. Керамику из старчевачког слоја чине коничне
и полулоптасте зделе, лоптасти лонци и питоси, украшени барботином
и пластичним тракама. Ту се још налазе и полулоптасти и пехари благе
С профилације, фине фактуре, осликани црним мотивима на црвеној
позадини.31

27 S. Vitezović, The White Beauty – Starčevo culture jewellery, Documenta Praehistorica XXXIX, 2012, fig. 4.
28 Op. cit., fig. 10.
29 J. Makkay, op. cit.
30 C. Beldiman, Industria materiilor dure animale în preistoria României. Resurse naturale, comunităţi umane
şi tehnologie din paleoliticul superior până în neoliticul timpuriu, 138.
31 M. Стојић и М. Јоцић, Ниш: културна стратиграфија праисторијских локалитета у нишкој регији,
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Укупно три коштана предмета са Вртишта налазе се у Народном музеју у
Нишу (т. III).
Једно је шило од метаподијалне кости овце/козе, полупрстенастог
пресека, са заравњеном дисталном епифизом на базном делу и оштрим
шиљком на дисталном (т. III/2). Други предмет јесте пробојац од веће дуге
кости, подужно цепане, са фрагментом епифизе на бази и јаким, масивним
шиљком на дисталном делу (т. III/2). Пробојац има засечену базу, могуће
такође искоришћену.
Најнеобичнији је артефакт у виду листолике спатуле, сврстан у тип
назубљених предмета (т. III/3). Предмет је готово у целости очуван, израђен
од дуге кости (из дела испод епифизе), листолике форме и благо конкаван.
На бази има малу перфорацију, истрошену, и кост је изнад перфорације
пукла, можда од употребе. Са леве стране у доњем делу налази се 6 зубаца
(односно, седам уреза), а са десне три нешто мања зупца (односно, четири
уреза). Површина предмета је наглашено истрошена, углачана и исполирана,
зупци су благо истрошени, а један зубац с леве стране је одломљен.
Претпостављено је да је алатка коришћена за чишћење рибе или
за орнаментисање и глачање површине керамичких посуда,32 међутим,
трагови употребе не подржавају овакву интерпретацију,33 већ указују да је
предмет био у контакту са меким, органским материјалима, највероватније
биљним. Ради се, највероватније о спатули, која је могла бити коришћена
за наношење пигмента (биљног порекла) и истовремено за формирање
орнамента на текстилу или кожним предметима. Перфорација је вероватно
служила власнику предмета да је носи са собом или држи надохват руке,
пошто је истрошена и сломљена од употребе.
Назубљени коштани предмети су, по свему судећи, блискоисточног
порекла; налазе се и у другим пренеолитским и неолитским културама, од
Блиског Истока до Европе и приметне су велике варијације у формама и
сировинама. Неколико предмета, који су морфолошки слични и онима са
зупцима и онима са јамичастим удубљењима, пронађено је, између осталог,
и на локалитету Тел Мурејбет (Tell Mureybet), са траговима употребе
који се крећу од умерене углачаности до потпуне истрошености зубаца.
Понуђено је неколико хипотеза о употреби, међутим, експерименти које је
спровела Розалиа Христоду нису дали коначне резултате, тако да питање
интерпретације ових предмета остаје отворено.34
У оквирима Старчево-Кереш-Криш културног комплекса назубљени

Археолошки институт, Београд, 2006, 67.
32 М. Јоцић, Праисторија нишког краја, у Д. Пешић (ур.), Археолошко благо Ниша од неолита до
средњег века, Српска академија наука и уметности, Београд, 2004, 120.
33 Уп. трагове употребе на керамици и на органским материјалима: A. Peltier, Étude expérimentale des
surfaces osseuses façonnées et utilisées, Bulletin de la Société Préhistorique Française 83/1 (1986), 5–7; N.
Russell, op. cit.
34 D. Stordeur et R. Christodou, L’industrie de l’os, in: J. J. Ibáñez (ed.), Le site néolithique de Tell Mureybet
(Syrie du Nord). En hommage à Jacques Cauvin, Oxford, BAR International Series XXXX, 2008, 522-528.
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су предмети сразмерно ретки и јављају се углавном као појединачни
налази – са локалитета Аниште-Бресница35 познат је један предмет, који
је истовремено служио и као шило; једино су на Дивостину36 констатована
два примерка.
Старо Селиште
Са локалитета Старо Селиште потиче само једно шило, израђено од
метаподијалне кости овце/козе (т. II/3). Сегмент дисталне епифизе задржан
је на бази, док се на дисталном крају налази благо оштећени шиљак. Кост
је обрађивана стругањем, сечењем и глачањем, и комбинација абразије и
сечења за подужно дељење метаподијалних костију карактеристична је
управо за старији неолит.37 Трагови глачања су на овом предмету добро
очувани, а од трагова употребе уочавају се углачаност и сјај.
Закључна разматрања
Међу коштаним предметима са Бубња, од сировина, заступљене су
дуге и пљоснате кости (претежно метаподијалне кости и ребра) и рогови
јелена (углавном сегменти парожака). Типолошки репертоар уклапа се у
старчевачку коштану индустрију – присутне су мање алатке, попут шила
и стругача, нешто масивније алатке од рогова и малобројни украсни и
предмети посебне намене (један реципијент и један диск). Технолошки,
такође се не разликује битно од других старчевачких локалитета; поред
цепања, сечења и глачања, као основних техника обраде, још се уочава
присуство старчевачких одлика – начин дотеривања врха парошка у активни
део и начин израде већих перфорација.
Шила и стругачи коришћени су за обраду меких, органских
материјала (највероватније коже, али и биљних влакана), што је активност
о којој ретко има других археолошких података.
Заступљеност рогова варира међу локалитетима Старчево-КерешКриш културног комплекса; најбројнији су у области Ђердапа,38 док су
на појединим локалитетима врло слабо заступљени или чак и непознати;
посебно су ретки на керешким локалитетима у Мађарској.39 Присуство
рогова на Бубњу допуњује постојеће податке о регионалним варијацијама у
експлоатацији ове сировине.
Збирка са Вртишта, поред шила стандардне форме, дала је и два
неуобичајена предмета, а посебно је значајан налаз назубљене спатуле,

35 S. Vitezović, Koštana industrija u starijem i srednjem neolitu centralnog Balkana, 147.
36 Op. cit.
37 Op. cit.
38 S. Vitezović, Koštana industrija u starijem i srednjem neolitu centralnog Balkana.
39 Zs. Tóth, op. cit.
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која показује да су ови предмети блискоисточног порекла били заступљени
и у овом региону. Истовремено, овај је предмет јединствен по форми
(назубљена спатула са перфорацијом) у оквирима старчевачке културе.
Са Старог Селишта потиче само један предмет, међутим, технолошки
карактеристичан управо за старчевачку културу.
Значај ових малих збирки јесте у томе што употпуњују географску
дистрибуцију појединих технолошких одлика и типова предмета старчевачке
коштане индустрије. Наиме, у коштаној, али и каменој индустрији уочавају
се одређене регионалне варијанте.40 Јужни и источни део старчевачке
територије слабо је познат, тако да су и ове мале, селектоване збирке од
значаја. Може се констатовати присутност карактеристичних типова
реципијената и украсних дискова, као и технолошких одлика – обраде
рогова, израде перфорација, као и техника израде шила путем абразије.
Selena Vitezović
Osseous artefacts from Starčevo culture from the collection of the National museum in Niš
Summary
In this paper were analysed several artefacts dated into Early/Middle Neolithic Starčevo culture, originating
from the excavations carried out in the mid-20th century: 16 from Bubanj – Novo Selo, three from Vrtište
– Velika Česma and one from Staro Selište. These artefacts lack contextual data, however, even these „old“
collections may yield some information on typological and technological trait, and since the Starčevo bone
industry is poorly known in the area, these data are important for the overall analysis of the Starčevo bone
technology.
The collection from Bubanj included several awls, made from longitudinally split long bones from small
ruminants. Two of them were made from metapodial bones and had distal epiphyses preserved at basal parts.
Their points were sharp and usewear traces consist of wear and polish. One projectile point made from
mandible was also in the collection. Two scrapers from unsplit ribs were found, with rounded, heavily used
working edges. Punching tools included several smaller punches made from red deer antler tines, with natural
tine tips modified, and one hammer from shed antler, with large perforation, probably also belongs to the
Starčevo culture layers. One decorative disc made from long bone was discovered, finely made and polished,
although fragmented. One spoon made from long bone may also belong to the Starčevo culture.
The collection from Vrtište included one heavy point, with unusual basal part, which may have been used
as well, one metapodial awl with distal epiphysis preserved and one unusual artefact, leaf-shaped spatula
with serrated edges and with broken perforation, heavily polished from use. From Staro Selište comes one
metapodial awl, made by combination of abrasion and cutting.
These artefacts display some of the technological traits typical for the Starčevo-Körös-Criş cultural complex,
especially method for shaping metapodial awls using mainly abrasion and methods for manufacturing antler
tools. Some tool types also are characteristic for this period, especially decorative disc should be outlined, thus
showing further the geographical and chronological distribution of the characteristic traits for the Starčevo
osseous industries. Particularly interesting is the presence of one artefact with serrated edges; these items are
of Near-eastern origin and occur only rarely in South-East Europe. The leaf-shaped spatula is a unique find so
far on the Starčevo culture territory.

40 Cf. Д. Антоновић, Индустрија глачаног камена са Доње Брањевине и њено место у неолиту наше
земље, Гласник Српског археолошког друштва 18, 2002: 25-43. ; S. Vitezović, op. cit.
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Табла I: 1) шило од метаподијалне кости, Бубањ, 2) шило од метаподијалне кости,
Бубањ, 3) реципијент, Бубањ, 4) украсни диск, Бубањ (Фото: С. Витезовић).
Table I: 1) metapodial awl, Bubanj, 2) metapodial awl, Bubanj, 3) spoon, Bubanj, 4)
decorative disc, Bubanj (Photo: S. Vitezović).
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Табла II: 1) стругач од ребра, Бубањ, 2) стругач од ребра, Бубањ, 3) шило од
метаподијалне кости, Старо Селиште (Фото: С. Витезовић).
Table II: 1) rib scraper, Bubanj, 2) rib scraper, Bubanj, 3) metapodial awl, Staro Selište
(Photo: S. Vitezović).
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Табла III: 1) пробојац, Вртиште, 2) шило од метаподијалне кости, Вртиште, 3)
назубљена спатула, Вртиште (Цртежи: А. Капуран).
Table III: 1) heavy point, Vrtište, 2) metapodial awl, Vrtište, 3) spatula with serrated
edges, Vrtište (Drawings: A. Kapuran).
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Слободан Митић

СЕКИРЕ ИЗ СРЕДЊОВЕКОВНЕ ЗБИРКЕ
НАРОДНОГ МУЗЕЈА У НИШУ
Апстракт: У раду су обрађене секире које се чувају у средњовековној
збирци Народног музеја у Нишу. Ради се о шест примерака који су у збирку
доспели откупом или поклоном и управо је ова чињеница условила да се
обрада овог материјала заснује на типолошкој атрибуцији, а хронолошка
детерминација, где год је то било могуће, изврши уз помоћ аналогија.
Кључне речи: Ниш, средњи век, секире
Секире су предмети материјалне културе који се могу сврстати
и у оруђе и у оружје. По свом облику и начину израде конструисане су
тако да се могу вишеструко примењивати, односно нема никаве сумње да
је основна функција секире обрада дрвета, мада је сасвим извесно да су
оне коришћене и у друге сврхе.1 Састоје се од сечице, ушица, затиљка и
секиришта, односно држаља.2 Неки аутори сматрају да је секира откривена
у гробу са осталим оружјем ратника коришћена као оружје,3 док други за
секире откривене у насељима тврде да су коришћене као оруђе.4 Међутим,
секире у гробовима су такође могле послужити као оруђе, као што су и
секире откривене у насељима могле бити коришћене као оружје. Такође,
поједини аутори тврде да су секире са дугом дршком коришћене искључиво
као оружје,5 али, будући да је дршка ретко очувана, њихову намену можемо
само да претпоставимо.
У бојном смислу секира спада у нападно сечно и бодно оружје.
Коришћена је нарочито за борбу прса у прса, а на већим растојањима
коришћена је бацањем (пустимице).6 На подручју југословенских народа
имамо бројна сведочанства о употреби бојне секире која је често приказивана
и на зидном сликарству у Хрватској и Србији. У византијским изворима
се спомиње средњовековна српска војска која има бојне секире у свом

1 М. Цуњак, Средњовековно оружје и опрема ратника са територије Подунавског и Браничевског
округа, Смедерево 2005, 21.
2 М. Алексић, Оружје из средњовековне збирке Народног музеја у Београду, Гласник Српског
археолошког друштва 17, 2001, 199.
3 М. Гарашанин, Ј. Ковачевић, Преглед материјалне културе јужних Словена у раном средњем веку,
Београд 1950, 117-118.
4 Исто, 118.
5 М. Цуњак, нав. дело, 21.
6 Исто.
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наоружању.7 Међутим, после доласка Турака на Балкан све до XVIII века у
употреби је једносечна бојна секира, звана балта, чије је сечиво повијено
и фиксирано на дршци, и у већини случајева украшено. По Г. Шкриванић
секире које су украшене инкрустацијом другим металом јесу бојне секире.8
Секира пронађена на локалитету Кулина у селу Кравље код Ниша
(T. I, сл. 1) има дуго и при оштрици проширено сечиво и заравњено
чело. Део код кружног отвора је наглашен са два пара крилаца, а темени
део је истакнут. Искована је од гвожђа. Дужина ове секире износи 17,3
cm, дужина сечива је 13,0 cm, а ширина сечива 6,7 cm. Слични налази
датовани од I до VII века констатовани су на већем броју локалитета у
Србији,9 али и у аварским и аваро-словенским гробовима VII и VIII века
на подручју Мађарске, а мањим делом и у суседним крајевима Чешке,
Словачке и Хрватске.10 У раносредњовековном словенском насељу
Јазбине код Бијељине пронађен је сличан примерак, као и на некрополи
под тврђавом Qafa код Љеша.11 Налазу из Кравља обликом одговара и
секира датована у другу половину X и прву половину XI века из оставе
у Стрежеву код Битоља.12 Два слична налаза датована од XI до XIII века
нађена су и у селу Велико Крчмаре код Крагујевца13 и у околини Руме.14
У Браничеву код Пожаревца секира овог типа датована је у XII-XIII век,15
као и налаз из околине Смедерева,16 док је сличан примерак са локалитета

7 Nicephori Gregorae, Byzantina Historia I-II, ed. L. Schopenus, Bonnae 1829-1830, 377-378.
8 Г. А. Шкриванић, Оружје у средњовековној Србији, Босни и Дубровнику, Београд 1957, 95-97.
9 И. Поповић, Античко оруђе од гвожђа у Србији, Београд 1988, 65-66, Т. IX/1-5, Т. X/1-2; П. Шпехар,
Оруђе од метала са Београдске тврђаве – од антике до краја 18. века, Београд 2008, 35-36, Т. IV/52;
D. Mrkobrad, Arheološki nalazi seobe naroda u Jugoslaviji, Beograd 1980, 99, T. LXXX/8, CXXXVIII/1;
Д. Миловановић, Уметничка обрада неплеменитих метала на тлу Србије - од позне антике до 1690.
године, Београд 1985-1986, 61, кат. бр. 121; Д. Рашковић, Античко оруђе од гвожђа у збирци Народног
музеја Крушевац, Крушевачки зборник 9/10, 2003, 92, Сл. 23.
10 R. Müller, Die datierung der mittelalterlichen eisengeratfunde in Ungaren, Acta archaeologica ASH XXVII
,1975, 82; B. Dostal, Slovenska pohvebišté ze stfedni doby na Morave, Praha 1966, 71, sl. 15/9; F. Ivaniček,
Istraživanje nekropole ranog srednjeg vijeka u Bijelom Brdu, Ljetopis JAZU 55, 1949, 138-139, sl. 51a, 51b;
J. Belošević, Materijalna kultura Hrvata od 7. do 9. stoljeća, Zagreb 1980, 102-104, T. XXXVIII/4,6; K.
Simoni, Skupni nalaz oruđa i oružja iz Nartskih Novaka, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. serija- sv.
XV, 1982, 257, T 2: 1; M. Petrinec, Dva starohrvatska groblja u Biskupiji kod Knina, Vjesnik za arheologiju
i povijest dalmatinsku 98, 2005, 196, Т. 1/8; D. Jelovina, Starohrvatske nekropole na području između rijeka
Zrmanje i Cijetine, Split 1976, 118, Т. XXXIV/1; K. Filipec, Kasnoavarski ukrasni okov (falera) u obliku
veprove glave iz Siska, Godišnjak Gradskog muzeja Sisak III-IV, 2002-2003, 121, Sl. 4.
11 I. Čremošnik, Ranoslavensko naselje Jazbine u Batkoviću kod Bijeljine, Godisnjak Centra za balkanološka
ispitivanja ANU B i H, knj. 13, 1977, 275-276, T. XII/9; F. Prendi, Një varrezë e cultures arbërore në Lezhë,
Iliria IX-X, 1979-1980, 127, T. III.
12 И. Бугарски, В. Иванишевић, Раносредњовековна остава гвоздених предmeта из Рујковца и слични
налази са подручја централног Балкана, Старинар (н.с.) LXIII, 2013, 134, Сл. 2. 5.
13 М. Јеринић, М. Богдановић, Старе културе на тлу централне Србије, каталог изложбе, Крагујевац
1981, 90, кат. бр. 91.
14 М. Брмболић, Средњовековна оруђа од гвожђа у Војводини, Панчево 2000, 84, кат. бр. 102, Т. 18/102.
15 М. Поповић, В. Иванишевић, Град Браничево у средњем веку, Старинар (н. с.) XXXIX, 1988, 140141, Сл. 12/2.
16 М. Цуњак, Средњовековни предмети од гвожђа са територије Подунавског и Браничевског округа
(од 12-17. века), Смедерево 2001, 27, кат. бр. 135, Т. 31/135.
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Пљосна стијена код Нове Вароши хронолошки опредељен у период XIVXVI века.17 Из села Рековац код Јагодине потиче случајан налаз датован
од XII до XV века. 18 У Рамској тврђави секира сличног облика приписана
је XV, односно XVI веку.19 Удаљеније паралеле налазимо и у Русији где су
овакве секире коришћене у периоду од X до XIV века, као оружје, али и као
оруђе.20 Наведене аналогије показују да се овакав облик секира одржао кроз
читав средњи век, те би услед недостатка података датовање у неки ближи
временски оквир било немогуће.
Из села Дражевац код Лесковца потиче гвоздена секира са
проширеним лепезастим сечивом и заобљеним чеоним делом (T. I, сл. 2).
Њена дужина износи 12,0 cm, дужина сечива 9,2 cm, а ширина сечива 6,4
cm. Аналогије налазимо у Винцаиду и Црвенки где су овакви примерци
датовани од XI до XIII века, као и у Народном музеју у Кикинди где се чува
налаз смештен у период XI-XIII века чије налазиште није познато.21 Секире
овог типа датоване у XIII век налазимо и у Народном музеју у Пожаревцу,22
у Историјском музеју Србије где су два оваква налаза датована у XIII-XIV
век,23 као и у Завичајном музеју у Јагодини.24 За сличну секиру која се чува
у Народном музеју у Чачку изнешено је мишљење да се користи почевши
од XIV века.25 Примерак са локалитета Рудине (подграђе средњовековног
Браничева) обликом такође одговара секири из Дражевца, а датован је у
XII-XIII век.26 Из Црвенке и њене околине потиче неколико групних налаза
старосрпског алата, међу којем су, између осталог, пронађене и две секире
овог типа.27 Обликом слични примерци датовани у XII-XIV век пронађени
су и у Русији.28 На основу изнетих аналогија може се закључити да је секира
из Дражевца коришћена у временском периоду од XI до XIV века.

17 Д. Миловановић, нав. дело, 139, кат.бр. 354.
18 S. Vetnić, Medieval weapons and implements deriving from the Middle Morava basin, Balcanoslavica 10,
1983, 141, Pl. III/8.
19 М. Цуњак, Рам и Рамска тврђава кроз векове, Пожаревац - Смедерево 2008, 110, 120, кат. бр. 26.
20 Б.А. Колчин, Ремесло, в Древняя Русъ - Город, замок, село, Москва 1985, 255, Т. 97/19, 20; А. Н.
Кирпичников, А. Ф. Медведев, Вооружение, в Древняя Русъ - Город, замок, село, Москва 1985, 311,
тип VIII, Т. 127, 24; Л. А. Голубева, Поволжские финны, в Финно-угры и балты в епоху средневековъя,
Москва 1987, 113-114, Т. LII, 11,19.
21 М. Брмболић, нав. дело, 82, кат. бр. 82-85, Т. 16/82-85.
22 М. Цуњак, 2005, нав. дело, 24-25, кат. бр. 54, 57, Т. 10/54.
23 Д. Миловановић, нав. дело, 85, кат. бр. 193, 239.
24 М. Брмболић, Оруђа XIII-XVII века у средњем Поморављу, Параћин 1987, 25, кат. бр. 52,53, Т.
XVIII/52,53; примерци из Јагодине датовани су у XIV век.
25 O. Марковић, Остава средњовековног алата из Чачка, Зборник Радова Народног музеја Чачак XX,
1990, 55-56, кат. 2, Т. I/2.
26 М. Поповић, В. Иванишевић, нав. дело, 140-141, Сл. 12/3.
27 С. Барачки, Групни налази старосрпског гвозденог алата из Вршца, Рад Војвођанских музеја 9, 1960,
186, 192, 194, Таb. I – 7, Таb. III – 20; В. Манојловић-Николић, Оруђа са средњовековних археолошких
локалитета у Војводини, Истраживања 15, 2004, 32, сл. 34.
28 Б.А. Колчин, нав. дело, 255, Т. 97/12,13; А.Н. Кирпичников, А. Ф. Медведев, нав. дело, 311, Т. 127,
25,26.
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У околини Соко бање, тачније у селу Јошаница пронађена је секира
од гвожђа са овалном ушицом. Од ушице труп секире се проширује у
овално сечиво, а затиљак је извучен у облику чекића (T. II, сл. 1). Дужина
ове секире је 20,9 cm, дужина сечива 12,7 cm, док ширина сечива износи
8,8 cm. Аналогије налазимо код Алана, нарочито током процвата културе
Салтово-Маяцка у VIII веку.29 Сличне секире датоване у X-XI век користили
су и рани Бугари који су били насељени на реци Волги у Русији,30 а овакве
примерке употребљаване у IX веку налазимо и у раносредњовековном
тумулу Дюрсо.31 У Русији је овакав тип секире коришћен у периоду од X до
XIV века,32 мада су код Угро-финских племена биле у употреби и раније,
тачније у VII-VIII веку.33 У суседној Хрватској слична секира је случајно
пронађена у кориту реке Глине код Маринброда,34 а овом типу припада и
примерак датован у IX, односно X век, из околине Łaszczówа у Пољској.35
Аналоган примерак датован у другу половину XVII века налазимо и у
унутрашњем утврђењу Београдског града,36 као и у Гамзиграду где је
секира налик на ону из Јошанице коришћена у периоду XIII-XV века.37 Оно
што је занимљиво код примерка из Јошанице јесте то што обликом веома
подсећа на наџаке из скоријих времена, тачније XIX и XX века.38 На основу
приложеног можемо да видимо да су у Русији и Пољској овакве секире
биле у употреби у раном средњем веку, док су на територији наше земље
овакви примерци у употреби углавном током касног средњег века, с тим да
има и налаза који излазе чак и из средњовековних оквира. С обзиром да је
примерак из Јошанице обликом најсличнији секирама које су коришћене
током касног средњег века, време његове употребе би могао да буде управо
овај период.

29 С. А. Плетнева, От кочевий к городам, Салтово-Маяцкая кулътура, Москва 1967, 158, Рис. 43, 24-25.
30 С. А. Плетнева, Ранние болгары на Волге, в Степи Евразии в епоху средневековъя, Москва 1981, 78,
Рис. 52. 118, 121.
31 А.В. Дмитриев, Могилъник Дюрсо – эталонный памятник древностей V-IX веков, в Крым, СевероВосточное Причерноморъе и Закавказъе в епоху средневековъя IV – XIII века, Москва 2003, 204, Т. 90.
10,11.
32 А.Н. Кирпичников, А. Ф. Медведев, нав. дело, 310, Т. 127, 3; Л. А. Голубева, нав. дело, 102, Т. XLIII/14.
33 Р. Л. Розенфелъдт, Прикамские финны, в Финно-угры и балты в епоху средневековъя, Москва 1987,
134, Т. LII/6.
34 K. Filipec, Bojna sjekira iz Marinbroda na Banovini, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. serija - vol.
XLIII, 2010, 136, Sl. 2.
35 P. N. Kotowicz, The early medieval ornamented axes from territory of Poland, in: Militaria Mediaevalia
in Central and South Eastern Europe, Studia Universitas Cibiniensis, Series Historica, Supplementum No. 1,
Sibiu 2011, 108, Fig. 2:3.
36 M. Бајаловић – Хаџи – Пешић, Остава клесарског, дрводељског и ливачког алата из унутрашњег
утврђења београдског града, Годишњак града Београда XXX, 1983, 61, Т. II, 17; П. Шпехар, нав. дело,
40-41, Т. VII/77.
37 A. Lalović, Srednjovekovno oružje iz Narodnog muzeja u Zaječaru i Zavičajnog muzeja u Knjaževcu, Zbornik
radova Muzeja rudarstva i metalurgije 2, 1982, 82, T. V, sl. 46.
38 В. Станков, Наџаци из колекције етнолошког одељења Градског музеја Вршац, Гласник Етнографског
музеја, књига 76, 2012, 221-243, кат. бр. 2, 3; наџаци оваквог облика су се у прошлости користили као
оружје да би у новије доба постали заштитни знак неких занимања, чувара поља, винограда, свињара,
надзорника у руднику.
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Са локалитета Кулина у селу Кравље код Ниша потиче секира (T.
III, сл. 1) коју карактерише пљосната оштрица симетрично проширена
правоугаоним завршецима, плочасто чело и кружни отвор за држаљу. Део
око отвора је профилисан. Затиљачни део је правоугаоног облика, испупчене
површине, док је врат преломљен. Начињена је од гвожђа, ковањем. Њена
дужина износи 17,6 cm, дужина сечива износи 15,2 cm, а ширина сечива
4,1 cm. Слична секира пронађена је и у селу Калетинац код Гаџиног Хана
(T. IV, сл. 1). Сечиво је лучног облика са асиметричним правоугаоним
проширењима на крајевима. Као и код претходне секире, затиљачни део је
правоугаоног облика, испупчене површине, док је врат преломљен. Дужина
ове секире је 15,3 cm, дужина сечива 14,7 cm, док је ширина сечива 3,0 cm.
У југоисточној Европи овакве секире често налазимо на касноантичким
и раносредњовековним налазиштима, мада су примерци сличног облика
заступљени и током целог средњег века.39 У Народном музеју у Врању
чува се слична секира датована у III – IV век,40 док су на локалитетима у
Ђердапу (Дијана и Борђеј) идентични примерци хронолошки опредељени
од III до VII века.41 Аналогије налазимо и у околини Кладова, Бољетину
и Царичином Граду.42 Слични примерци датовани у прву половину VI
века нађени су и у Хрватској, тачније у Нартским Новацима43 и у кориту
реке Цетине код Триља.44 Обликом идентична секира датована у VIIVIII век евидентирана је и на локалитету Kalaja Dalmaces у Албанији,
који се приписује култури Комани-Круја.45 А. Милошевић примерке са
преломљеним вратом из Хрватске и Албаније датује у прву половину VI
века и сматра их касноантичком заоставштином. Овај аутор такође сматра
да су овакве секире производ неке локалне радионице, будући да се битно
разликују од секира које су преовладавале у том периоду на преосталом
подручју Европе.46 С друге стране, Ј. Poulik сматра да овакве секире сa
чекићастим завршетком пронађене у словенским гробовима у Чешкој и
Словачкој треба приписати германским племенима.47 У тврђави Перник
у Бугарској слични примерци датовани су у IX-X век,48 док аналогије
датоване у касни средњи век, тачније у период од XIII до XV века
налазимо у Гамзиграду,49 Музеју металургије у Смедереву50 и Народном

39 D. Pribaković, Prilog hronologiji naoružanja Slovena u VI i VII veku, Vesnik Vojnog muzeja 11-12, 1966, 53.
40 Г. Митровић, Каталог метала I, Врање 2010, кат. 182.
41 P. Špehar, Materijalna kultura iz ranovizantijskih utvrđenja u Đerdapu, Beograd 2010, 100, kat. br. 426, T.
XXIV/426.
42 И. Поповић, нав. дело, XIII – секира-чекић, тип В, варијанта а, Т. XI, 4, XLIII, 1.
43 K. Simoni, нав. дело, 257, T. 2/2.
44 A. Milošević, Još jedan tip kasnoantičke bojne sјekire u Dalmaciji, Starohrvatska prosvjeta serija III svezak 18, 1988, 195, Sl. 1.
45 H. Spahiu, Verreze ë Kalašë së Dalmaces, Iliria 1, 1971, 227-262, Т. I/6, T. III/6.
46 A. Milošević, нав. дело, 199.
47 J. Poulik, Staroslovanská Morava, Praha 1948, 37.
48 Ј. Чангова, Крепостта Перник VIII-XIV в. том III, Софија 1992, 170, Обр. 155.1.
49 A. Lalović, нав. дело, 75, kat. br. 40, T. IV, sl. 40.
50 М. Цуњак, 2005, нав. дело, 26, 137, кат. бр. 76, Т. 13/76.
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музеју у Крушевцу.51 Из приложеног се може видети да су овакве секире
карактеристичне за раносредњовековни период, међутим, идентични
примерци коришћени у касном средњем веку потврђују дугу употребу
секира оваквог облика. Осим претходно наведене констатације, још једна
отежавајућа околност јесте та што се ради о случајним налазима који су у
Музеј доспели откупом, те би било каква хронолошка детерминација или
етничка атрибуција у овом случају морала изостати.
У рушевинама средњовековне цркве Св. Никола у Куршумлији
(Т. V, сл. 1, Т. VI, сл. 1,2) пронађена је гвоздена секира са затупљеним,
косо постављеним и проширеним сечивом у доњем делу, док су са стране
два увучена лука. Сечиво је инкрустирано сребром у плетеним шарама
и тачкицама. Дршка секире обложена је кожом која је већим делом
поцепана и недостаје. Дужина држаље је 40,0 cm, ширина секире је 16,2
cm, а дужина ушица 7,0 cm. Доласком Турака облик секире је еволуирао,
односно, створен је нови тип, па је примљено и ново име, „балта”.52 Сечиво
је код балте закошено ка секиришту и обично је украшено инкрустацијом
сребра, злата и месинга у облику витица и у rumi стилу. Секире су у том
периоду служиле као ознака чинова коњаничких официра, па су из тих
разлога биле богато орнаментисане.53 Овом типу секира припада примерак
из Војног музеја у Београду датован у XVII век,54 као и налаз из околине
Ужица који је смештен у период XVII-XVIII века.55 Налазу из Куршумлије
обликом одговарају и секире из Музеја Републике Српске хронолошки
опредељене у период XVIII-XIX века.56 У Повијесном музеју Хрватске
чува се сличан примерак који је коришћен у XVIII веку, с тим да му није
познато налазиште,57 као ни донекле сличном налазу из Народног музеја у
Београду датованом у XV-XVI век.58 Секире оваквог облика најраније се
датују у XV век, а у употреби су све до XVIII века. Млађи примерци су
источњачког порекла, а карактерише их богат линеарни украс и повијена
сечица.59 На основу претходно наведене чињенице, али и аналогија можемо
да потврдимо да се ради о секири која је вероватно била у употреби у XVIIXVIII веку.
					

51 Д. Миловановић, нав. дело, 135, кат. бр. 341.
52 Э. Г. Аствацатурян, Турецкое оружие в собрании Государственного Исторического музея, СанктПетербург 2002, 182.
53 Г. А. Шкриванић, нав. дело, 97; Б. Теиновић, Хладно оружје из османско-турског периода у Mузеју
Републике Српске, Каталог музејске збирке I, Бања Лука 2008, 73; Э. Г. Аствацатурян, нав. дело, 182.
54 D. Piletić, Zbirka topuza, buzdovana, nadžaka i bojnih sekira u Vojnom muzeju, Vesnik Vojnog muzeja 28,
1982, 76, Т. VII/4.
55 Д. Миловановић, нав. дело, 207, кат. бр. 556.
56 Б. Теиновић, нав. дело, 73, 148-150.
57 M. Šercer, Staro oružje na motki, katalog muzejskih zbirki VII, Zagreb 1972, 65, k. br. 149, T. 17.
58 М. Алексић, нав. дело, 200, кат. бр. 6, Сл. 2/2.
59 Исто, 201.
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Закључак
Облик секире у зависности од намене, варира као и њена величина
и тежина. Већи и масивнији примерци, са конвексније изведеном оштрицом
служили су првенствено за обарање дрвећа, док су лакши типови, са ужим
сечивом, коришћени за сечење мањих балванова и цепаница.60 Примерку
затиљак је извучен у облику правоугаоника и равне је површине, те
бисмо га могли дефинисати и као комбиновано оруђе. И. Поповић износи
мишљење да су примерци са масивном, призматично завршеном ушицом
могли послужити и као чекићи које су користиле дрвосече.61 Ово је случај
са секирама будући да се код свих примерака на супротној страни од
оштрице налази мањи крак који се призматично завршава. Међутим, не
смемо искључити могућност да су ови примерци могли бити коришћени и
као оружје. Последња секира опредељена је као оружје. Њен облик и украс
који је изведен инкрустацијом сребра недвосмислено потврђују да се ради
о бојној секири.
		

60 И. Поповић, нав. дело, 61.
61 Исто, 69,72.
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Slobodan Mitić
Axes from medieval collection of the National Museum of Niš
Summary
This paper deals with elaboration and analysis of six axes that are deposited in a medieval collection of the
National Museum in Nis. The main issues are related to dating, but also to determining the purpose of those
axes because they happen to be quite accidental findings. Some axes specimens elaborated in this paper had
been used in their unaltered form from the antiquity until the late Middle Ages, and due to the fact that they
have not originated from archaeological excavations, their precise dating is impossible without certain physical
and chemical analysis. Taking that into consideration, the only way in which the axes may be chronologically
determined are analogies or parallels from closed archaeological wholes, with the help of which one roughly
assessed time of use of these items, which we find on our localities as well as in neighboring countries, but
also in Russia and Poland. Similar problem also arises when attempting to determine function, i.e. whether the
object was used as a weapon or a tool. The attitude of certain authors was stated at the beginning, and we can
surely conclude that the only specimen used as a weapon is a Turkish ax “balta”, while other specimens could
have been used as tools but also as weapons in difficult times, and vice versa. The published material is part
of the medieval collection fund of the National Museum in Nis, which so far has not been either exhibited or
published, and it is exactly that fact that contributes to further popularization of the archaeological material.
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Т. I, сл. 1, 2.
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Т. II, сл. 1.
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Т. III, сл. 1.
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Т. IV, сл. 1.
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Т. V, сл. 1.
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Т. VI, сл. 1,2.
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Тони Чершков
Гордана Јеремић
Драгана Вуловић

О ЈЕДНОЈ ЗАНИМЉИВОЈ ГРОБНОЈ ЦЕЛИНИ
ИЗ ЈАГОДИН МАЛЕ, НИШ (Naissus)
Апстракт: Током заштитно-систематских археолошких истраживања
касноантичке некрополе у Јагодин мали, Ниш (Naissus) у 2012. години, у
кругу фабрике „Бенетон Србија“, регистрован је зидани гроб са покривачем
од опека великих формата, поређаних у облику двосливног крова (гроб
Г-6/2012). Иако првобитно планиран као место за појединачну сахрану, током
своје употребе, искоришћен је за сахрањивање пет покојника. У гробу су,
поред скелетних остатака покојника, откривени прилози у облику стаклених
посуда, примерка бронзаног новца из IV века и једног оловног огледала, док
личној опреми покојника/ца припадају налази две сребрне игле, стаклена
перла, четири бронзана прстена и остаци златовеза на тканини.
У раду ћемо се бавити анализом гробног инвентара и хуманог остеолошког
материјала, у циљу идентификовања редоследа сахрањивања и сагледавања
целовитије слике погребног ритуала и могућих узрока овог специфичног
групног сахрањивања у ограниченом гробном простору, у периоду касне
антике у Наису.
Кључне речи: зидани гроб, инвентар гроба, оловно огледало, накит,
стаклене посуде, касна антика, IV век, Јагодин мала, Ниш - Naissus.
Током заштитних и, истовремено, систематских, археолошких
истраживања 2012. године на месту где је пројектована једна од фабричких
хала комплекса текстилне индустрије „Benetton Serbia“ (некадашњи
„Нитекс“) у Пантелејској улици бр. 58, ГО Пантелеј, Ниш, испитан је
део касноантичке некрополе. Истраживањима је био обухваћен простор
источног дела велике градске некрополе, која се од бедема утврђеног Наиса
ширила у правцу истока, дуж издигнутог лесног платоа на десној обали
Нишаве. У римско доба терен је био ненасељен, кроз њега су водили путеви
за Рацијарију и Подунавље, као и крак који је прелазио на леву обалу реке
и преко насеља на Медијани, спајао се са путним правцем за Сердику.
Спорадично су на некрополи у Јагодин мали константовани

Рад је настао као резултат истраживања у оквиру пројекта Министарствa просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије: Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног,
војног и резиденцијалног карактера у римским провинцијама на тлу Србије (бр. 177007).
∗
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гробови спаљених покојника из II-III века, међутим, од IV до краја VI
или почетка VII века, простор је интензивно коришћен за сахрањивање
становништва Наиса.1 Током времена, на некрополи је подигнуто више
црквених грађевина, унутар и око којих су такође вршена сахрањивања.
Истраживањима је утврђено постојање најмање четири таква објекта, од
којих су два тробродне базилике, једна једнобродна, док су од четврте
забележени део апсиде и северног брода.2
Истраживањима на простору некрополе откривени су бројни гробни
облици: сахране у обичним гробним јамама, гробови са конструкцијом
од опека или тегула, које су слагане тако да имитирају ковчег или гробни
покривач, регистроване су и сложеније зидане форме (гробови и гробнице,
маузолеји), предвиђене за сахрану једног или више покојника.
Током 2012. године, у југозападном делу истраживане површине,
на месту пројектованог објекта 1А у „Бенетону“, регистровани су остаци
зиданог гроба, делимично оштећеног, који је носио теренску ознаку „гроб
Г-6“, у сонди 6.3 Гроб је оријентисан исток-запад са одступањем 6 степени
западним делом према северу. Налази се у правилном низу гробова, чија
је оријентација мање-више без одступања исток-запад (сл. 1). У правцу
запада позициониран је зидани гроб 31, исте оријентације као гроб 6, који
је вероватно послужио за његово размеравање, односно, да је релативнохронолошки истовремен или незнатно старији од гроба 31 (сл. 2).
Гроб 6 је укопан у слој здравице, до коте
197, 29 m, док највиша
очувана кота, измерена на соклу, износи 198,00 m. Спољне димензије гроба
су: 2,74 x 1,30 m, унутрашње 1,90 x 0,60 m. Висина гроба од дна до нивоа
круне зидова је 0,71 m. У тренутку открића, гроб је био оштећен: покривач
гроба од опека био је дислоциран, односно, опеке, у фрагментованом стању,
биле су упале у гробну комору, круне зидова, нарочито код југозападног
угла и на западној страни, такође су биле оштећене. Испуну гроба чинила
је мрка растресита земља са примесама шљунка, у којој су нађене опеке
покривача. Зидан је у облику саркофага, од опека формата 41 x 28 x 4 cm и 40
x 27 x 3,5 cm, спајаних краћим странама и везаних белим кречним малтером
са додатком ситног шодера, дебљине слоја 0,5 cm. Код последњег, горњег

1 Г. Јеремић, Уводни текст, у: Јагодин мала, касноантичка некропола, ур. С. Поповић, Народни музеј
Ниш, каталог изложбе, Ниш, 2014, 13.
2 А. Оршић Славетић, Археолошка истраживања у Нишу и околини, Старинар VIII-IX (1933-34), 1934,
сл. 1; Г. Јеремић, нав. дело, 18-22, са старијом литературом.
3 Истраживања су спроведена у организацији Завода за заштиту споменика културе Ниш, а радове
је финансирао инвеститор „Бенетон Србија“. Руководиоци археолошких истраживања су били Тони
Чершков, конзерватор - саветник Завода за заштиту споменика кулутре Ниш и др Гордана Јеремић,
научни сарадник Археолошког института у Београду. Aнтрополошка истраживања води др Наташа
Миладиновић Радмиловић, научни сарадник из Археолошког института у Београду. Радове у сонди
водила је Марија Јовић, дипл. археолог из Ниша. Теренску техничку документацију водио је Александар
Вукојевић, диа, ЗЗСК Ниш, а фотодокументацију Зоран Радосављевић, ЗЗСК Ниш. Теренске цртеже
је начинила и дигитализовала Ивана Голубовић, диа из Ниша, а цртеже материјала урадила дипл.
графички дизајнер Ирена Ранђел. Конзервацију покретних налаза извршили су Миле Симић и Драгана
Ишљамовић из Народног музеја у Нишу.
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низа, опека, на унутрашњој страни северног и јужног зида, направљен
је испуст ширине и висине од по 8 cm, за покривач гроба. Спољна лица
гроба имају слој облутака везаних малтером са агрегатом од шодера, док је
унутрашњост гроба малтерисана тањим слојем кречног малтера. Дно гроба
је набијена глина, у коју је гроб укопан.
Гробни покривач чинила су два реда по три опеке великих формата,
које су, услед урушавања, биле фрагментоване. Једна, најбоље очувана, била
је дужине 56 cm. Опеке су, пре постављања у облику двосливног крова, на
унутрашњим странама, на врху, биле засечене под одређеним углом, како
би лакше биле прислоњене једна уз другу. За спречавање уливања воде у
гроб, опеке су биле везане танким слојем малтера, очуваног местимично у
траговима. Опеке, налажене као покривач зиданих гробова у Јагодин мали,
углавном су биле димензија 54 х 54 х 7 cm, 55,5 х 54 х 6 cm или 55 х 54 х 6
cm, како је то, на пример, регистровано код зиданог гроба 32, удаљеног од
гроба 6 око 4 m у правцу југоистока. На источној страни кровног покривача,
гробови су били затварани квадратном или правоугаоном опеком, везаном
малтером. Опека је вертикално постављана и учвршћивана за зид малтером
и великим ломљеним каменом, који је такође малтером лепљен за сокл. На
западној страни, како је судити на основу гробова очуваних у целини, налазио
се зидани забат, од опека, камена и малтера, најчешће полукружно завршен.
У гробу су откривени скелетни остаци најмање пет индивидуа (сл.
3, 4), као и релативно бројан покретни материјал (Т. I-III). Због претходних
пљачки гроба, могуће је да је број налаза био и већи. Регистроване су три
сребрне игле, четири бронзана прстена, примерак бронзаног новца, оловни
оквир огледала, стаклена перла, остаци више стаклених посуда, као и златне
нити аплициране на тканину која није остала очувана.
Покретни налази из гроба
1.Оловни оквир огледала (speculum)
Приликом подизања скелета уз северну ивицу гроба нађен је оловни
оквир огледала (кат. 1, T. I, 1). Оквир је од беличастог олова, преломљен
на три дела и делимично деформисан. Спољне димензије оквира су 4,5 x
4,5 cm, а унутрашњи кружни оквир за стаклени уметак је пречника око 3,5
cm. Израђен је у калупу, украшен пунктирањем и комбиновањем правих и
кривих линија. Три угла су орнаментисана косом линијом са два крака која
се рачвају и формирају једноставан вегетабилни мотив, док је у четвртом
углу оивичено квадратно поље, са тачком у средини. На основу положаја у
гробу, могуће је да је припадао индивидуи бр. 3, односно девојчици узраста
6-7 година и да је био положен поред њене главе, са леве стране.
Оловни оквири огледала релативно се често срећу у гробним
инвентарима широм Римског царства, у различитим периодима. Реч је
о примерцима малих конвексних огледала, чију употребну функцију у
свакодневном животу поједини аутори негирају, сматрајући их непрактичним,
због малог пречника и конвексности огледала, па их опредељују као
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амулете, играчке или предмете загробног култа.4 Најпопуларнија огледала
у римском свету представљају примерци кружног оквира, украшени
геометријским, вегетабилним, понекад и фигуралним представама (птице,
митолошка бића, маске и друго), понекад су са натписом.
Оквир огледала од олова из зиданог гроба 6 из „Бенетона“ први је
овакав налаз са територије Наиса. С обзиром на то да је у питању огледало
квадратне форме, припада релативно малобројној групи која се спорадично
среће у насеобинским слојевима или у гробним целинама, познатим на
просторима Мезије и Паноније. Једна од највећих збирки оловних огледала
се налази у Народном музеју у Пожаревцу и броји 130 примерака (123 из
Костолца - Viminacium, 3 из Великог Градишта - Pincum и 4 из Великог
Лаола - Iovis Pagus).5 Међу оловним огледалима из Виминацијума, само
је 10 са археолошких истраживања некропола.6 Од свих виминацијумских
примерака, два примерка су квадратне форме, димензија 5,7 x 5,4 cm и 5,6 x
5,6 cm, пречника огледала 3,3-3,4 cm. Примеци су изливени у једноделним
калупима и украшени једноставним лозицама или пунктирањем. На основу
паралела, датовани су у III или прву половину IV века.7
Оловни квадратни оквир, регистрован током ископавања Николе
Вулића 1913. године унутар каструма у Стојнику, познатом центру за
експлоатацију руда сребра и олова, носи на себи натпис VTERE FELIX /
BENE.8 Налаз је на основу блиске паралеле оквира огледала са истоветним
натписом из гробне целине из Интерцисе, нађеног са новцем Гордијана III
(238-244), опредељен у време до средине III века. Из Интерцисе су позната
још три квадратна оловна огледала, нађена у гробовима током старих
истраживања, димензија 6,0 x 6,0 cm, са пречницима кружног стакла 3,4
или 4,9 cm.9 Овом прегледу додајемо као паралеле и налазе квадратног
оквира огледала од олова, регистрованог током земљаних радова на
подручју Хртковаца (неопредељене хронологије), као и примерак из гроба
36 са некрополе на излазници митровачке петље, датованог у III век.10

4 J. Fitz, Bleigegenstände, in: Intercisa II (Dunapentele). Geschichte der Stadt in der Römerzeit, Budapest
1957, 392, са старијом литературом.
5 Д. Спасић, Античка оловна огледала из Народног музеја у Пожаревцу, Viminacivm 10 (1995-1996),
1996, 30.
6 Иначе, оловна огледала у гробовима виминацијумских некропола су релативно ретка (10 примерака),
у односу на истоветне налазе од бронзе (133) или сребра (52). Уп. Д. Спасић, нав. дело, 43.
7 Д. Спасић, нав. дело, 51-52, кат. 22,23, сл. 22, 23.
8 М. Величковић, нав. дело, 58-59, сл. 1.
9 J. Fitz, op. cit., 394-395, Кat. 13, 19, 25, Т. LXXV, 5; LXXVI, 1-2.
10 П. Милошевић, Римска некропола на излазници митровачке петље, у: Археолошка истраживања
дуж аутопута кроз Срем, ур. З. Вапа, Нови Сад, 1995, T. VII, 1.
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2-4. Сребрне игле (aci)
Унутар гроба нађене су три сребрне игле, две на истом месту, са
биконично обликованим главама (кат. 2, 3, T. I, 2, 3),11 и једна полиедарске
главе, на удаљености око 15 cm западно од њих (кат. 4, T. I, 4). Игле су
израђене од сребрне жице кружног пресека тела. Једна од игала са
биконичном главом, додатно је украшена косим канелурама.
Паралеле за сребрне игле налазимо у непосредној близини гроба 6,
на простору „Бенетона“: један примерак је регистрован унутар гробнице
16, у пределу главе покојнице (20-29 година), а други код главе слободно
укопане покојнице (гроб 66, 20-24 године).12
Положај игала у гробу упућује на претпоставку да су највероватније
коришћене за причвршћивање вела или какве покривке за главу. Игле кат. 2
и 3 су нађене једна поред друге, са леве стране лобање индивидуе бр. 3 уз
северну ивицу гроба (девојчица узраста 6-7 година), док за трећи примерак
(кат. 4) можемо претпоставити да је припадао истој индивидуи или особи
сахрањеној у средишњем делу гроба (индивидуа 4), женског пола (око 20
година), с тим да би игла у том случају служила за причвршћивање одеће
или покрова у пределу стомака, са леве стране.
5-8. Бронзано прстење (anuli)
На две кости прстију леве руке индивидуе уз северну ивицу (бр. 3) гроба
констатовани су трагови зелене боје који потичу oд четири бронзана прстена
(кат. 5-8, Т. I, 5-8) нађена током истраживања. Два прстена су у току открића
била слепљена.13 Сва четири примерка имају тела од бронзане жице, кружног
пресека, један од њих је у облику астрагала. Рамена су благо заобљена, главе
кружне, наглашених издигнутих ивица, са урезаним нејасним представама.
Блиска паралела за ове примерке налази се у инвентару гроба са
покривачем од опека (гроб II Н-85) из дворишта Енглеског дома.14 Бронзани
прстен нађен је положен испод главе покојнице, са фрагментованом алком
и угравираном представом на глави.15 Гроб је на основу налаза и аналогије
са наруквицом из гробног сета из Курсулине улице у Нишу, са новцем
Константина II, оквирно датован у IV век.16

11 Г. Јеремић [Г. Ј.], Игле (пар), у: Јагодин мала, касноантичка некропола, 107, кат. 85.
12 Г. Јеремић [Г. Ј.], Игла, у: Јагодин мала, касноантичка некропола, 107-108, кат. 86, 87; Г. Д. Јеремић,
Т. Е. Чершков, Д. Д. Вуловић, Гроб богате грађанке из касноантичког Наиса (Naissus), Гласник САД 30
(2014), у припреми.
13 Г. Јеремић [Г. Ј.], Два прстена, у: Јагодин мала, касноантичка некропола, 63, кат. 6.
14 Поред бронзаног прстена, код покојнице су регистровани огрлица од стаклених и ћилибарских
перли, бронзана наруквица на левој руци, а на прсту десне руке сребрни прстен са четири грануле
на раменима и гемом са урезаном представом. Уп: Јагодин мала, касноантичка некропола, 61, кат. 2
(прстен); 75, кат. 29 (наруквица); 90, кат. 59 (огрлица).
15 Јагодин мала, касноантичка некропола, 62, кат. 4 (прстен).
16 A. Jovanović, Nakit u rimskoj Dardaniji, Dissertationes et monographiae, t.XXI, Savez arheoloških

39

Паралелу за примерке из гроба 6 из „Бенетона“ налазимо у
бронзаном прстену из Нових Бановаца - Burgenae, који представља случајни
налаз. Фрагментовани прстен, алке кружног пресека, има кружну главу
са рељефном схематизованом представом са две фигуре са испруженим
рукама. Примерак је датован у IV век.17 У Интерциси је забележен сличан
сребрни примерак, са благо тордираном алком и овалном главом са
рељефном представом, опредељен у III-IV век.18
Прстење овог типа карактеристично је за касноантички период,
посебно IV век, и нарочито је распрострањено у балканско-подунавским
и црноморским областима и сматра се производима локалних радионица,
намењених ширим друштвеним слојевима.19
9-13. Налази од стакла
У северозападном углу гроба, у слоју испуне гробне коморе,
регистрован је већи број фрагмената стаклених посуда од жућкастог стакла, за
које се може претпоставити да припадају најмање двема посудама. У једном
случају (кат. 9, T. II, 9) очувано је четвртасто конкавно дно балсамаријума,
док друга посуда, такође балсамаријум, има сферичан шири реципијент,
цеваст врат и прстенасто профилисан обод (кат. 10, T. II, 10).
Посуде четвртастог реципијента и дна, као кат. 9, срећу се у гробном
инвентару у Јагодин мали у најмање девет целина, међутим, међусобно
се разликују према профилацији врата (дуги или кратки вретенасти или
конични који се шире према трбуху) и облика трбуха, који може бити
високо или ниско постављен.20 Датују се у IV век. Балсамаријум цевастог
врата и ширег сферичног трбуха (кат. 10) такође припада касноантичкој
продукцији IV века, а паралеле су забележене у Сремској Митровици
-Sirmium, Гамзиграду - Romuliana, римским термама у Чачку, гробовима
некрополе у Коловрату.21
У источном делу гроба 6 регистроване су две концентрације
фрагмената стаклених посуда, вероватно од више балсамаријума и других
облика (чаша - пехара?). Једна концентрација се налази, условно речено, са
десне стране, а друга са леве стране доњих екстремитета идивидуе 3. Група
са леве стране (кат. 11) садржи делове обода, врата, трбуха балсамаријума

društava Jugoslavije, Beograd 1978, 25, 30, kat. br. 31, sl. 43.
17 С. Крунић, Накит, у: Античка бронза Сингидунума, Музеј Града Београда, каталог изложбе 49,
Београд 1997, 120, кат. 109.
18 Гроб 197, одељак XXIII некрополе у Интерциси. M. R. Alföldi, Schmucksachen, in: Intercisa II
(Dunapentele). Geschichte der Stadt in der Römerzeit, Budapest, 1957, 417, Kat. 67, Taf. LXXVIII, 8.
19 A. Jovanović, nav. delo, 14-15 („prstenje sa kružnom alkom, malom kružnom profilisanom glavom sa
ugraviranim ornamentom“); С. Крунић, нав. дело, 87, тип III.
20 С. Дрча, Римско стакло у Нишком музеју, Гласник САД 15-16 (1999-2000), 2000, 215, кат. 30-34;
Јагодин мала, касноантичка некропола, 136-141, кат. 143-152.
21 M. A. Ružić, Rimsko staklo u Srbiji, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Centar za arheološka
istraživanja knjiga 13, Beograd 1994, tip III/7e, 29-30, kat. 369-372, 391, 393-407, T. XVIII/1-11.
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од жућкастог стакла, док се група фрагмената посуда са десне стране (кат.
12) састоји од веома малих делова од зеленкастог, плавкастог и жућкастог
стакла, различитих дебљина зидова.
Стаклена биконична перла (кат. 13, T. II, 13), седефастог сјаја, нађена
је у одбаченој земљи, тако да се не може везати за личну опрему неке од
индивидуа сахрањених у овом гробу. Припада хронолошки неосетљивој
групи налаза.
14. Бронзани новац
Чишћењем унутрашњости гроба, у слоју одбачене земље пронађен
је бронзани новац Констанција II, са реверсном представом типа Spes
Reipublicae (355-361).22 Новчић се не може са прецизношћу везати за
одређену сахрану, али на основу теренске документације и редоследа
чишћења испуне гроба, претпостављамо да је припадао некој од индивидуа
које су међу последњима положене у овај гроб.
Антрополошка анализа
Антрополошка анализа је показала да је у гробу 6 било сахрањено
најмање пет индивидуа. Нажалост, осим најстарије сахране (индивидуа 1),
редослед сахрањивања није могао да буде утврђен, тако да су сахрањене
индивидуе добиле следеће ознаке: индивидуа 2 – покојник сахрањен
уз јужну ивицу гроба; индивидуа 3 – покојник сахрањен уз северну
ивицу гроба; индивидуа 4 – покојник који је сахрањен преко индивидуе
1; индивидуа 5 – којој припада свега неколико фрагмената костију. Лоша
очуваност материјала ограничила је палеопатолошке анализе и посматрање
епигенетских карактеристика.
Анализа је обухватала одређивање степена очуваности костију,
утврђивање полне припадности и индивидуалне старости, морфолошке
и метричке елементе, палеопатолошке и денталне анализе, бележење
епигенетских карактеристика и маркера окупационог стреса, ДНК
узорковање и одређивање минималног броја сахрањених индивидуа.
Приликом утврђивања пола на хуманом остеолошком материјалу
определили смо се за комбиновање морфолошких и метричких метода.
Код дечије индивидуе посматрани су морфолошки елементи мандибуле
(истуреност protuberantiae mentalis и облик алвеоларног дела).23 Код
јувенилних и одраслих индивидуа посматрали смо морфолошке елементе
лобање (glabella, planum nuchale, processus mastoideus, arcus supercilialis,
protuberantia occipitalis externa, os zygomaticum, tubera frontale et parietale,

22 Захваљујемо Весни Црноглавац, вишем кустосу Народног музеја у Нишу на овом податку.
23 Према Schutkowski 1993, из N. Miladinović Radmilović, Metodologija utvrđivanja polne pripadnosti
skeleta sa arheoloških nalazišta, Blago Sirmijuma, Sremska Mitrovica 2006, 23-31.
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нагиб os frontale и margo supraorbitalis),24 морфолошке и метричке
елементе на мандибули (општи изглед мандибуле – corpus mandibulae,
ramus mandibulae и angulus mandibulae, mentum, angulus mandibule и margo
inferior)25 и морфолошке и метричке елементе посткранијалног скелета.26
Сви добијени метрички елементи и на основу њих израчунати индекси,
приказани су у Tабелама 1-3. На зубима су мерени мезиодистални и
вестибулолингвални дијаметри на начин на који је то препоручио Хилсон и
приказани су у Tабели 4.27
Индивидуална старост на хуманом остеолошком материјалу дечије
индивидуе утврђивана је на основу: степена формирања и ерупције зуба
(Убелакерова шема)28 и степена сраслости наставака и тела пршљенова
(табела са временским распонима у годинама, у којима окоштавају
епифизно – дијафизни спојеви).29 Индивидуалну старост на хуманом
остеолошком материјалу јувенилних и одраслих индивидуа утврђивали
смо на основу: степена облитерације лобањских шавова,30 промена на
оклузалној површини зуба максиле и мандибуле,31 морфолошких промена
стерналних окрајака ребара,32 морфолошких промена на пршљеновима33 и
степена окоштавања епифизно – дијафизних спојева (табела са временским
распонима, у годинама у којима окоштавају епифизно – дијафизни
спојеви).34
Посматрано је 26 епигенетских варијација на кранијалном и 11 на
посткранијалном делу скелета.35 Телесна висина код јувенилне индивидуе

24 D. Ferembach, I. Schwidetzky, M. Stloukal, Recommendations for age and sex diagnosis of skeletons,
Journal of Human Evolution 7, 1980, 517-549, 519-527; J. E. Buikstra, D. H. Ubelaker, Standards for data
collections from human skeletal remains: proceedings of a seminar at the Field Museum of Natural History,
Archeological Survey Arkansas, Fayetteville, Arkansas 1994, 15-21.
25 D. Ferembach I. Schwidetzky, M. Stloukal, op. cit., 523-525; W. M. Bass, Human Osteology. A Laboratory
and Field Manual, Missouri Archaelogical Society, Columbia, 1995.
26 W. M. Bass, loc.cit.
27 S. Hillson, Teeth. Second Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, 260-262.
28 D. Ferembach, I. Schwidetzky, M. Stloukal, op. cit. 528-529.
29 Према Krogman and Işcan 1986; McKern and Stewart 1957; Redfield 1970; Suchey et al. 1984; Ubelaker
1989a, 1989b, из J. E. Buikstra, D. H. Ubelaker, op. cit., 43, fig. 20.
30 H. V. Vallois, La durée de la vie chez l’homme fossile, L’Anthropologie 47, 1937, 499-532.
31 D. R. Brothwell, Digging up bones, British Museum (Natural History), Oxford University Press, London,
Oxford 1981, 72; O. C. Lovejoy, Dental Wear in the Libben Population: Its Functional Patterns and Role in the
Determination of Adult Skeletal Age at Death, American Journal of Physical Anthropology 68, 1985, 47-56.
32 Y. M. Işcan, S. R. Loth, R. K. Wright, Metamorphosis at the sternal rib end: A new method to estimate age
at death in males. American Journal of Physical Anthropology 65, 1984а, 147-156; Y. M. Işcan, S. R. Loth,
R. K. Wright, Age estimation from the rib by phase analysis: White males, Journal of Forensic Sciences 29,
1984b, 1094-1104; Y. M. Işcan, S. R. Loth, R. K. Wright, Age estimation from the rib by phase analysis: White
females, Journal of Forensic Sciences 30, 1985, 853-863.
33 Према Scheuer and Black 2000 из M. Cox, A. Flavel, I. Hanson, J. Laver, R. Wessling, The Scientific
Investigation of mass Graves: Towars Protocols and Standard Operating procedures, Cambridge University
Press, Cambridge, 2014, T. 7-62, pp. 375.
34 D. Ferembach I. Schwidetzky, M. Stloukal, loc. cit.
35 G. Hauser, G. F. De Stefano, Epigenetic Variants of Human Skull, E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung
Stuttgart 1989; M. Ђурић-Срејић, Увод у физичку антропологију древних популација, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 1995, 238-260.
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израчуната је на основу формула које су установили Тротер и Глесер
(Табела 5).36
Резултати антрополошке анализе
Индивидуа 1
Антрополошка анализа је показала да су пронађене кости припадале
индивидуи мушког пола, старој 45–55 година.37
Од палеопатолошких промена уочава се остеоартритис (на
артикуларним површинама оба талуса, оба калканеуса, обе навикуларне
кости и на једној фаланги шаке) и остеопороза (на једном пршљену) (Т. IV,
1). Један грудни пршљен супериорно-антериорно, има извучену ивицу тела
у виду коштаног гребена. На телу хиоидне кости, са антериорне стране,
уочена је коштана израслина (тумор?), димензије око 0,25-0,50 cm (Т. IV, 2).
Анализа зуба је показала да су у мандибули били присутни зуби: 31 (корен),
32 (корен), 33 (корен), 34 (корен), 36, 37, 38, 41 (корен), 42, 43, 44, 45 (корен),
46 (корен). Посмортално је био изгубљен зуб 35. Хипоплазија је била слабо
изражена. Пародонтопатија и каменац су били средње изражени. Абразија
IV степена (отварање пулпе) је видљива на 36, 37, 38, 42, 43 и 44. Оклузија
није могла да се одреди.
Од епигенетских карактеристика на посткранијалном скелету
уочена је само facies articularis superior atlantis bipartite (десна артикуларна
површина није у потпуности раздвојена).
Маркери окупационог стреса у виду хипертрофије (кортикалног
дефекта) видљиви су на хватиштима мишића на левој скапули (m. triceps
brachii – Caput longum), левом хумерусу (m. pectoralis major, m. latissimus

36 M. Trotter, G. C. Gleser, Estimation of stature from long bones of American Whites and Negroes, American
Journal of Physical Anthropology 10, 1952, 463-514.
37 Од кранијалног скелета присутне су само мандибула (50-75%) и хиоидна кост (50-75%). Од
посткранијалног скелета присутни су: леви хумерус (дЕ.P., 1/3P1/3, 1/5M1/3, 1/5E.D.), десни радијус
(дЕ.P., 1/2P1/3, 2/3M1/3, D1/3, E.D.), десна улна (2/3P1/3), фрагмент тела фемура ? (дужине 13,10 cm),
лева скапула (<25%), десна илијачна кост (<25%), десна ишијадична кост (25-50%), лева ишијадична
кост (<25%), три фрагмента карличних костију (дужине 3,40-4,10 cm), 12 фрагмената тела пршљенова
(дужине 1,50-4,30 cm), 1/3 првог вратног пршљена, три фрагмента наставака пршљенова (дужина 2,603 cm), десна os scaphoideum (100%), десна os trapezium (75-100%), десна os capitatum (100%), десна
os hamatum (100%), I десна метакарпална, II десна метакарпална, V десна метакарпална (Е.P., P1/3,
M1/3), четири фаланге шака, оба talus-a (75-100%), десни calcaneus (75-100%), леви calcaneus (<25%),
1/2
десна os naviculare (75-100%), лева os naviculare (д100%), десна os cuneiforme mediale (д100%), лева os
cuneiforme mediale (д100%), лева os cuneiforme intermedium (д100%), лева os cuneiforme laterale (д100%),
лева os cuboideum (д100%), I десна метатарзална, I лева метатарзална (Е.P., 2/3P1/3, 2/3M1/3, D1/3, дE.D.),
II десна метатарзална (Е.P., P1/3, M1/3, D1/3, дE.D.), II лева метатарзална (Е.P., P1/3, 1/5M1/3), III десна
метатарзална, III лева метатарзална (Е.P., P1/3, M1/3), IV десна метатарзална (Е.P., P1/3, M1/3, D1/3,
E.D.), IV лева метатарзална (Е.P., P1/3, M1/3), V десна метатарзална, V лева метатарзална (Е.P., P1/3,
д
M1/3), осам фаланги стопала, 34 фрагмента дугих костију од свих индивидуа сахрањених у гробу
1/5
(дужине 1,60-11,60 cm), 72 фрагмента посткранијалног скелета од свих индивидуа сахрањених у гробу
(дужине 0,75-5,20 cm) и осам тела метакарпалних костију од свих индивидуа сахрањених у гробу
(дужине 1,50-4 cm).
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dorsi, m. teres major) и десном радијусу (m. extensor pollicis brevis, m.
abdustor pollicis longus). Маркери окупационог стреса у виду хипертрофије
(кортикалног дефекта) видљиви су на хватиштима тетива на десном и
левом калканеусу (tendo calcaneus (Achillis)). На левом акромиону уочена је
додатна фасета.
Индивидуа 2
Антрополошка анализа је показала да су пронађене кости припадале
индивидуи мушког пола, старој 25–30 година.38
Од палеопатолошких промена уочава се колапс тела три пршљена
(кифоза?) (Т. IV, 4), остеоартитис (на оба калканеуса и на фалангама шака),
дегенеративне промене у виду коштаних израслина видљивих између
супериорних артикуларних површина једног грудног пршљена.
Анализа зуба је показала да су у вилицама били присутни зуби: 11,
12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 46 и 47. Заживотно
су били изгубљени зуби 24 и 26. Постмортално су били изгубљени зуби: 27,
31, 41, 42 и 43. Од аномалија вилице и зубног низа присутна је хиподонција
зуба 38 и 48. Хипоплазија је била слабо изражена. Пародонтопатија је била
веома изражена. Каменац је био средње изражен. Абразија I степена (у глеђи)
примећена је на зубима 18 и 28, II степена (огољен дентин) на 14, 23, 25, 33
(→III), 34, 35, 36, 37, 44, 45, 46 и 47, а IV степена (отварање пулпе) на 11,
12, 13, 21, 22 и 32. Каријес је био присутан на зубима 13 (дистално, каријес
пречника 0,5 cm), 14 (мезијално, каријес на споју корена и крунице, пречника
0,25 cm), 18 (мезијално, каријес на споју корена и крунице, пречника 0,6
cm), 23 (лингвално-дистално, каријес пречника 0,55 cm), 25 (мезијалнооклузално, каријес пречника 0,50 cm), 28 (мезијално-оклузално, каријес
пречника 0,70 cm), 35 (букално, каријес пречника 0,15 cm) и 37 (букално,

38 Од костију кранијалног скелета присутне су: фронтална кост (око 75%), десна и лева паријетална
кост (75-100%), окципитална кост (75-100%), сфеноидална кост (<25%), десна и лева темпорална кост
(75-100%), десна и лева максила (25-50%), лева палатинална кост (25-50%), мандибула (75-100%), десна
зигоматична кост (75-100%), лева зигоматична кост (100%), четири фрагмента костију базе лобање
(дужине 2,20-3,65 cm). Од костију посткранијалног скелета присутни су: десни фемур (дЕ.P., 1/2P1/3,
M1/3), десна тибија (2/3Е.P., 1/4P1/3, 1/4M1/3, 1/4D1/3, дЕ.D.), лева тибија (2/3Е.P., 1/5P1/3, 1/5M1/3, 1/5D1/3,
1/3
Е.D.), десна фибула (2/3Е.P., 1/2P1/3, 1/5D1/3, дЕ.D.), 56 фрагмената посткранијалног скелета (дужине 0,80д
8,20 cm), један фрагмент карличних костију (дужине 3,20 cm), десна пубична кост (<25%), лева патела
(75-100%), 16 фрагмената тела пршљенова (дужине 1,90-4 cm), 16 фрагмената наставака пршљенова
(дужине 1,50-4,80 cm), 25 фрагмената ребара (дужине 1,5-10,35 cm), лева os scaphoideum (75-100%),
лева os lunatum (100%), лева os triquetrum (75-100%), лева os trapezoideum (100%), лева os capitatum
(100%), II лева метакарпална (дЕ.P., P1/3, M1/3, D1/3, дЕ.D.), III десна метакарпална (дЕ.P., P1/3, M1/3,
D1/3, 1/3Е.D.), III лева метакарпална (1/3Е.P., P1/3, M1/3, D1/3, Е.D.), 11 тела метакарпалних костију
д
(дужине 3,20-4,70 cm), десни talus (75%), десни calcaneus (50-75%), леви calcaneus (<25%), десна os
naviculare (75-100%), десна и лева os cuneiforme mediale (75-100%), десна и лева os cuneiforme laterale
(75-100%), лева os cuboideum (75-100%), I десна метатарзална (Е.P., P1/3, 1/2M1/3, 1/2D1/3, 1/2Е.D.), II десна
метатарзална (Е.P., P1/3, M1/3, D1/3, дЕ.D.), II лева метатарзална (Е.P., 1/4P1/3), III десна метатарзална
(Е.P., 1/3P1/3,1/4M1/3), IV десна метатарзална (Е.P., P1/3, 1/2M1/3), V десна метатарзална (Е.P., P1/3, M1/3,
D1/3), шест фаланги ногу.
1/2
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каријес пречника 0,25 cm). Висок степен абразије горњих и доњих инцизива
и канина је највероватније последица поремећеног загрижаја услед високог
степена каријеса на премоларима и моларима и заживотно изгубљених зуба
(Т. IV, 3 ). Оклузија није могла да се одреди.
Од епигенетских карактеристика на кранијалном скелету присутне су
sutura supranasalis, ossa suturae lambdoideae (са десне стране димензије 0,65
х 0,9 cm; са леве стране димензије 1,2 х 1,5 cm), spina suprameatica (на обе
темпоралне кости), os incisurae parietalis (са десне стране, димензије 1,0 х 2,1
cm) и foramen zygomatico faciale (два форамена на левој зигоматичној кости).
Маркери окупационог стреса у виду хипертрофије (кортикалног
дефекта) видљиви су на хватиштима мишића на обе тибије (m. quadriceps
femoris). Маркери окупационог стреса у виду хипертрофије (кортикалног
дефекта) видљиви су на хватиштима лигамената на једном ребру (lig.
costotransversarium), на обе тибије (lig. mediale (deltoideum)) и на десном
фемуру (lig. illiofemorale). Маркери окупационог стреса у виду хипертрофије
(кортикалног дефекта) видљиви су на хватиштима тетива на десном и левом
калканеусу (tendo calcaneus (Achillis)). Јачи припој membrana interossea
cruris је довео до настанка плиће депресије изнад дисталног окрајка десне
фибуле.
Индивидуа 3
Антрополошка анализа је показала да су пронађене кости припадале
дечјој индивидуи женског пола, старој 6-7 година.39
Од палеопатолошких промена се уочавају само остеопоротичне
лезије (скорбут?) на спољној страни мандибуле, око зуба 84 и 85.
Анализа млечних зуба је показала да су били присутни зуби: 54, 55,
65, 75, 83, 84 и 85. Анализа сталних зуба је показала да су били присутни
зуби 11 и 16, а од заметака сталних зуба 13, 14, 15, 17, 23, 34, 35, 41 и 47.
Постмортално су били изгубљени зуби 73, 74 и 46. Хипоплазија је била
веома изражена. Оклузија није могла да се одреди.
Маркери окупационог стреса видљиви су на хватиштима мишића
и лигамената на левој клавикули (m. deltoideus, m. pectoralis major, lig.
costoclavisulare, lig. conoideum).

39 Од костију кранијалног скелета присутне су: фронтална кост (<25%), десна паријетална кост
(<25%), окципитална кост (25-50%), десна темпорална кост (25-50%), лева темпорална кост (<25%),
девет фрагмената костију лобање (дужине 2,20-3,75 cm). Од костију посткранијалног скелета присутни
су десни хумерус (P1/3, M1/3, 2/3D1/3), леви хумерус (1/4D1/3.), десна улна (P.Е., 1/3P1/3), десни фемур
(1/2M1/3, 1/2D1/3,D.Е.), леви фемур (D.Е.), проксималне епифизе десне и леве тибије, лева тибија (дP.Е.,
P1/3, 1/4M1/3), лева ? фибула (1/3P1/3, M1/3, 1/3D1/3), лева клавикула (100%), десна скапула (<25%),
1/2
четири тела сакралних пршљенова, четири епифизе дугих костију (дужине 2,5-3,05 cm), три фрагмента
дугих костију (дужине 3,8-6,6 cm), три фрагмета посткранијалног скелета (дужине 1-1,5 cm), три
пршљена, осам тела пршљенова, четири наставка пршљенова, 10 фрагмената ребара (дужине 2,9-7,1
cm), пет фаланги шака, једна метатарзална кост. На две кости фаланге шака видљиви су трагови зелене
боје, као последица оксидације бронзаног предмета (T. IV, 5).
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Индивидуа 4
Антрополошка анализа је показала да су пронађене кости припадале
индивидуи женског пола, старој око 20 година.40
Од палеопатолошких промена примећена је једино коштана
израслина (тумор), димензије 0,55 х 0,90 cm, на левом талусу (на corpus tali
поред facies articularis calcanea anterior) (Т. IV, 6).
Анализа зуба је показала да су били присутни зуби 11, 16, 33, 34,
43, 44, 46 и 47. Хипоплазија и каменац су били слабо изражени. Абразија
I степена (у глеђи) је видљива на 16, 33, 44 (→II), 46 и 47, а II степена
(огољен дентин) на 11, 33 и 43. Каријес је уочен на зубима 46 (оклузално,
каријес у виду тачке, <0,10 cm) и 47 (оклузално, каријес пречника 0,20 cm).
На зубу 16 налази се додатан куспис са лингвалне стране. Оклузија није
могла да се одреди.
Маркери окупационог стреса у виду хипертрофије (кортикалног
дефекта) видљиви су на хватиштима мишића на десној улни (m.brachialis)
и десном хумерусу (m. deltoideus, m. triceps brachii – Caput laterale).
Индивидуа 5
Антрополошка анализа је показала да су пронађене кости припадале
одраслој индивидуи непознатог пола, старој 20-24 године.41
Палеопатолошке промене нису уочене.
Анализа зуба је показала да су у материјалу присутни зуби 16 и
36. Абразија I степена (у глеђи) је присутна на зубу 16 (→II), a II степена
(огољен дентин) на 36 (→III).
Дискусија и закључак
На простору „Бенетона“, током археолошких истраживања 2012.
године, забележено је 75 гробних целина. Највећи број гробних облика су
чиниле зидане гробне конструкције - њих 37, међу којима је доминирао тип
зиданих гробова са покривачем у облику двосливног крова (21 гроб), што
је чинило 28% свих гробних целина на овом истраживаном простору.

40 Од костију кранијалног скелета није присутна ниједна кост. Од костију посткранијалног скелета
присутни су: десни хумерус (2/3P1/3, дM1/3, 2/3D1/3), десни радијус (Е.P., 1/3P1/3, M1/3, 1/3D1/3), десна улна
(1/3Е.P., 1/3P1/3), десни фемур (2/3P1/3, M1/3, 1/3D1/3, 1/4E.D.), леви фемур (1/2P1/3, M1/3, 2/3D1/3, 1/2E.D.),
десна тибија (1/3Е.P., 1/2P1/3, M1/3, дD1/3, E.D.), лева тибија (дЕ.P., дP1/3, 2/3M1/3, 1/2D1/3, 1/2E.D.), десна
фибула (2/3P1/3, дM1/3, 1/2D1/3), лева фибула (дЕ.P., P1/3, 1/2M1/3), девет фрагмената посткранијалног
скелета (дужине 0,50-3,50 cm), десна патела (100%), лева патела (50-75%), II десна метакарпална
(Е.P., P1/3, 1/3M1/3), 17 фрагмената ребара (дужине 2,20-4,90 cm), десни talus (<25%), леви talus (5075%), оба calcaneus-а (<25%), лева os naviculare (50-75%), лева os cuneiforme mediale (75-100%), лева
os cuneiforme intermedium (50-75%), лева os cuneiforme laterale (75-100%), II десна метатарзална (Е.P.,
P1/3), III десна метатарзална (Е.P., P1/3, 1/3M1/3), IV лева метатарзална (Е.P., 1/3P1/3).
2/3
41 Од костију посткранијалног скелета присутни су десни фемур (1/4Е.D.), V десна метатарзална кост
(дЕ.P., P1/3, M1/3, D1/3, дЕ.D.) и једна фаланга стопала.
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Зидани гроб, са теренском ознаком Г-6, откривен током 2012. године
у југозападном делу Објекта 1А у „Бенетону“ представља карактеристичну
форму гроба на овој касноантичкој некрополи.42 Грађен је од опеке и
малтера, са спољном оплатом од облутака. До нивоа сокла био је укопан у
слој здравице. Покривач гроба чиниле су опеке великог формата, поређане у
облику двосливног крова, са опеком на источном забату, вероватно додатно
фиксираном већим каменом, спојеним малтером за сокл. У западном
делу гроб је био оштећен, али на основу осталих гробова овог типа,
претпостављамо да је био зидан опеком, каменом и малтером у облику
лучног забата.
Зидани гроб 6 својом формом имитира саркофаг и био је првобитно
предвиђен за сахрану једне индивидуе. Ову сахрану представља полагање
индивидуе 1, мушкарца старог 45-55 година. Међутим, због одређених
историјских, породичних или других околности, у гробу је накнадно
сахрањено више особа, тако да овај гроб у терминолошком и функционалном
смислу заправо представља породичну/колективну гробницу.
Најмањи број индивидуа сахрањених у гробу, на основу резултата
антрополошке анализе, био је пет: две особе мушког пола (индивидуа 1, 4555 година, и индивидуа 2, 25-30 година), две особе женског пола (индивидуа
3, девојчица стара 6-7 година, и индивидуа 4, око 20 година) и једна особа
непознатог пола (индивидуа 5, 20-24 године).
За сада је једини поуздани податак да остаци индивидуе 1
представљају најстарију сахрану, док за остале сахране, на основу запажања
истраживача и теренске техничке документације, предлажемо следећи
редослед, који је могао да се обави у релативно кратком временском
периоду:
1. ниво, најстарија сахрана: индивидуа 1, мушкарац 45-55 година, на дну
гробне коморе,
2. ниво сахране: индивидуе уз јужну (бр. 2, мушкарац, 25-30 година) и
северну ивицу гроба (бр. 3, девојчица, 6-7 година),
3. ниво: индивидуа 4 (женска особа, око 20 година), преко најстарије
сахране, због које су вероватно кости мушкарца (бр. 2) и девојчице (бр. 3)
благо померене у страну.
Остаје отворено питање релативно-хронолошког односа сахране
индивидуе 5, (одрасла особа непознатог пола, стара 20-24 године), од које
је констатовано свега неколико фрагмената костију (десни фемур и две
кости стопала) и два зуба. На овакав степен очуваности костију могли су да
утичу бројни фактори: киселост тла, фрагилност и сама природа коштаног
материјала и висок степен сахрањивања на једном месту.
У сваком случају, зидани гроб 6 из „Бенетона“ послужио је за сахрану
већег броја индивидуа. Могуће је да је, услед одређених болести (које не

42 Љ. Зотовић, Н. Петровић Спремо, Некропола, Водич, Народни музеј, Ниш 1968, 9, тип V, варијанта 1.
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оставњају траг на скелетима), дошло до релативно брзог умирања чланова
једне породице, који у недостатку материјалних средстава бивају сахрањени
у гроб свог старијег рођака. Мање је вероватно да су капацитети некрополе
били попуњени и да није било могуће вршити сахране на другим локацијама,
па су потомци били принуђени да изврше сахрану искључиво у том гробу,
који у том тренутку постаје њихова породична гробница. Један од обичаја
који је примећен код других зиданих гробова, па чак и код гробова слободно
укопаних покојника, јесте да се кости старијих покојника обично уредно
сакупљају и постављају углавном крај ногу индивидуе која се накнадно
сахрањује, што у случају гроба 6 из „Бенетона“ није била пракса.
Топографија покретних налаза указује на њихову концентрацију
дуж северне ивице и у источном делу гроба (сл. 4). Поред главе индивидуе
2, са леве стране, пронађен је фрагмент дна стакленог суда (кат. 9) и делови
стакленог балсамаријума (кат. 10), који је можда припадао индивидуи 1, јер
је нађен на нешто нижим котама. Међутим, остављамо могућност да је дно
посуде кат. 9, на основу запажања археолога приликом ископавања, било
дислоцирано приликом неког од отварања гроба.
Највећи број предмета могао би се везати за индивидуу дечјег
узраста (девојчицу), сахрањену са две сребрне игле (кат. 2-3), могуће
и трећом (кат. 4) – уколико није припадала женској особи у средишњем
делу гроба (индивидуа 4), четири бронзана прстена (кат. 5-8), оловним
огледалом од кога је остао очуван оквир (кат. 1) и са прилогом у облику
стаклене посуде – најмање једне (кат. 11) или, мање вероватно, више њих,
нађених као концентрација на једном месту (кат. 12).43
Оквир оловног огледала (кат. 1) који представља осредњи
занатски рад, направљен из једноделног калупа, могао је настати у некој
локалној радионици (officina plumbaria) или је био наручен од путујућег
мајстора (plumbarius). Могуће локације радионица за израду предмета
од олова, захваљујући налазима већег броја плочица подунавских
коњаника и полуфабриката, концентришу се на територији Сирмијума и
у Виминацијума, на месту цивилног града (локалитет „Чаир“).44 Наис, као
место са посведоченим официнама за производњу предмета од племенитих
метала и локалним занатским радионицама, у којима су претапани и
произвођени предмети од бронзе и бакра, могао је такође бити један од
центара производње предмета од олова.45
Полагање огледала у гроб могло је да има вишеструку улогу.
Предмет је могао припадати личној тоалети преминуле индивидуе, а с

43 Положај фрагмената стаклених посуда кат. 12 могао би се везати или за индивидуу 3 или индивидуу
4, између чијих су потколеничних костију они заправо нађени.
44 И. Поповић, Један доњопанонски центар за израду оловних икона подунавских коњаника, Зборник
Народног музеја Београд - археологија XII-1, 1986, 113-122; Иста, Радионица оловних предмета или
светилиште култа дунавских коњаника у Виминацијуму, Viminacium 7, 1992, 29-48; Д. Спасић, нав.
дело, 42, 46.
45 С. Дрча, Нишка радионица (Naissus officina), Зборник Народног музеја Ниш 22, 2013, 9-11.
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друге стране, огледало је могло да има одређену симболичку улогу у култу.
Култна намена огледала потврђена је низом налаза из храмовских комплекса
у Доњој Мезији и Тракији, који се доводе у везу са заветима посвећеним
Венери, Хери, Дионису, Нимфама, Деа Сирији, могуће и Дијани и МитриСолу.46 Полагање огледала у гроб у погребној пракси могло је да, кроз одраз
који стакло даје, представља спону између света живих и мртвих,47 као и
жељу да се лик покојника кроз тај одраз на симболични начин сачува кроз
трајање.
Налази сребрних игала индиректна су потврда да је најмлађа
покојница преко главе имала вео или да је била умотана у покров.48 На
себи је имала четири бронзана прстена, који представљају карактеристичне
предмете локалне занатске производње IV века, доступне ширим
друштвеним слојевима. Полагање балсамаријума од стакла је била
учестала пракса код оваквих сахрана и забележена је у многим гробним
конструкцијама у Јагодин мали,49 али и на низу каснонатичких некропола
балканско-подунавских области. Налаз бронзаног новца из 355-361. године,
који је вероватно припадао некој од млађих сахрана, упућује на закључак
да су сахране у овом гробу вршене пре и око средине IV века, односно да
су особе сахрањене у гробу биле савременици Константина I и његових
наследника.
Антрополошком анализом утврђено је да је највећи број покојника
преминуо између 20 и 30 година старости (индивидуе 2, 4 и 5), али да је
заступљена и смртност деце (индивидуа 3), док је зрели период доживела
индивидуа 1, са 45-55 година.50 Констатоване болести, које су оставиле
траг на остеолошком материјалу (остеоартритис код индивидуа 1 и 2,
колапс кичмених пршљенова код индивидуе 2, могућа појава скорбута код
индивидуе 3 и коштане израслине (тумор) код индивидуа 1 и 4), нису могле
да буду директан узрок смрти ових индивидуа.51

46 D. Tudor, Le dépôt de miroirs de verre doublé de plomb trouvé à Sucidava, Dacia n. s. III, 1959, 415-432.
47 Д. Спасић, нав. дело, 45-46.
48 О богатој одећи у којој је једна, вероватно нека од особа женског пола била сахрањена, говоре
остаци златовеза, очувани дуж једне од дугих? костију покојника – реч је вероватно о траци која је
чинила вертикални поруб дуге хаљине. Остаци златовеза се налазе на конзервацији у Народном музеју
у Београду.
49 Љ. Зотовић, Н. Спремо Петровић, нав. дело, 9-13.
50 Детаљна обрада хуманог остеолошког материјала са истраживања Јагодин мале 2009-2010. и 2012. је
у току, због чега закључци о палеодемографској структури становништва на овом узорку нису могући.
Међутим, детаљно су обрађени остаци 146 покојника са 32 налазишта на територији Сирмијума, из
периода IV и V века, који могу да се узму као паралела за демографску слику касноантичког Наиса, јер
представљају две значајне метрополе касноантичког доба. Антрополошким анализама у Сирмијуму
је утврђено да је просечна смртност деце била 22,6% (33 индивидуе), а да је просечни животни век
свих анализираних индивидуа из касне антике износио 26,3 године, односно 35,2 код 113 одраслих
индивидуа. Уп. N. Miladinović Radmilović, Sirmium. Necropolis, Arheološki institut, Blago Sirmijuma,
Beograd, Sremska Mitrovica 2011, 379, karta 4.
51 У Сирмијуму је на скелетном материјалу две дечје индивидуе, сахрањене у близини базилике светог
Иринеја (локалитет 55) констатован метаболички поремећај - могуће постојања скорбута, док је код
одраслих индивидуа са некропола IV и V века утврђено постојање болести зглобова у 41,6% случајева,
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О узроцима смрти, као и о евентуалној родбинској вези индивидуа
сахрањених у овом гробу, до неких нових, будућих истраживања, неће
моћи да се стекне јаснија слика. Ова слика би можда могла да помогне и
другачијем сагледавању историјско-социјалних прилика у Наису током IV
века, нарочито средином истог века, када је град, с једне стране, доживљавао
провцат у многим сферама економије и на градитељском плану. Међутим, у
таквим околностима се, судећи према налазима скелетних остатака у гробу
6 у „Бенетону“, бележила и смртност релативно младе градске популације,
упркос унапређеном муниципалном водоводно-комуналном систему
и вишем животном стандарду, као и одређеним хигијенским навикама
(коришћење јавних и приватних купатила и конзумирање квалитетне воде
за пиће из околних изворишта, регулисан систем канализационе мреже
и друго). С друге стране, заразне болести попут маларије, инфекција
респираторног или гастроинтестиналног тракта, или разна тровања, могла
су да утичу на смртност ове популације у појединачним или пандемијским
оквирима.52

Каталог налаза из гроба 6/2012 из „Бенетона“
1. Оквир огледала (Т. I, 1)
Олово, ливење, пунктирање
Димензије: 4,5 x 4,5 cm, пречник оквира за стакло око 3,5 cm
Тер. инв. Ц-34, Народни музеј Ниш, инв. 1132/Р
Квадратни оквир за огледало, израђен од олова, у калупу. Оштећен и
преломљен. Орнаментална поља одвојена вертикалним и косим линијама,
испуњеним бобицама. Објављено: Јагодин мала, касноантичка некропола,
114, кат. 99.
2-3. Игле (пар) (T. I, 2, 3)
Сребро, ливење, тордирање
Дужина 6,5 cm
Тер. инв. Ц-35, Народни музеј Ниш, инв. 1133/Р
Две сребрне игле са биконичним главама и телима кружног пресека. Једна
игла има тордирану главу.
Објављено: Јагодин мала, касноантичка некропола, 107, кат. 85.

претежно у облику остеоартритиса, као код индивидуа 1 и 2 из Јагодин мале. Такође је забележено
присуство тумора костију на 5,2% популације Сирмијума (7 индивидуа) у IV и V веку. Уп. N. Miladinović
Radmilović, nav. delo, 385-386.
52 Као могуће узроке смртности индивидуа са некропола Сирмијума Н. Миладиновић Радмиловић
наводи ове узроке. Уп. N. Miladinović Radmilović, nav. delo, 567.
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4. Игла (T. I, 4)
Сребро, ливење
Очувана дужина 1,9 cm; пречник главе 0,6 cm
Тер. инв. Ц-19, Народни музеј Ниш, студијска збирка.
Сребрна игла, недостаје врх. Глава масивна, полиедарска, тело је кружног
пресека.
Необјављено
5-8. Четири прстена (T. I, 5-8)
Бронза, ливење, гравирање
Пречник алки 1,8 cm
Тер. инв. Ц-18, Народни музеј Ниш, инв. 1128/Р
Четири прстена од бронзане жице, кружног пресека тела, са главама
кружног облика, са угравираним нејасним представама. Један прстен има
алку у облику астрагала.
Објављено: Јагодин мала, касноантичка некропола, 63, кат. 6 (два прстена).
9. Посуда (T. II, 9)
Стакло, слободно дување
Пречник дна 2,4 cm
Тер. инв. Ц-5, Народни музеј Ниш, студијска збирка
Фрагмент благо увученог дна мање посуде (балсамаријума) од жућкастог
стакла.
Необјављено
10. Посуда (T. II, 10)
Стакло, слободно дување
Пречник отвора 2,0 cm
Тер. инв. Ц-21, Народни музеј Ниш, студијска збирка
Фрагмент прстенасто наглашеног обода, цевастог врата, сферичног трбуха
и увученог дна балсамаријума од жућкастог стакла.
Необјављено
11. Посуде
Стакло, слободно дување
Димензије 3,1 x 1,6 x 0,1-0,2 cm и мање
Тер. инв. Ц-23, Народни музеј Ниш, студијска збирка
Двадесет пет фрагмената од више стаклених посуда (најмање три),
израђених од зеленкастог, плавичастог и жућкастог стакла. Међу уломцима
се издвајају фрагмент левкастог обода са прстенастим задебљањем,
фрагмент цевастог врата балсамаријума, фрагменти трбуха и равног дна,
масивнијих зидова.
Необјављено
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12. Посуда
Стакло, слободно дување
Димензије 3,3 x 1,6 x 0,1-0,2 cm и мање
Тер. инв. Ц-22, Народни музеј Ниш, студијска збирка
Више фрагмената басамаријума (једног?), израђеног од жућкастог стакла.
Очувани делови прстенасто наглашеног обода, цевастог врата, сферичног
реципијента и удубљеног дна.
Необјављено
13. Перла (T. II, 13)
Стакло, калуп, резање
Димензије 0,5 x 0,4 cm
Тер. инв. Ц-20, Народни музеј Ниш, студијска збирка
Биконична перла са вертикалном перфорацијом, седефастог сјаја на
спољним површинама.
Необјављено
14. Новац (355-361)
Бронза, калуп
Пречник 1,6 cm, АЕ 4
Тер. инв. Ц-11, Народни музеј Ниш, нумизматичка збирка
Бронзани новац Констанција II, са реверсном представом Spes Reipublicae.
Необјављено
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КРАНИЈАЛНИ СКЕЛЕТ
(СМ)
ПРИМАРНЕ ЛОБАЊСКЕ
МЕРЕ
максимална
дуж. лобање (g-op)
максимална
шир. лобање (eu-eu)
висина
лобање (b-ba)
кранијални
индекс

Гроб 1,
инд. 2
19*
12*
-

дужинско-висински индекс

63,16*
ултрадолихо.

ширинско-висински индекс

-

средње висински
индекс
приближна кранијална
величина
порион-брегма висина
лобање
базион-порион висина
лобање
средњи порион-висински
индекс
индекс заравњења базе
лобање
минимална ширина чела
(ft-ft)
фронтопаријетални
индекс
дужина базион-простион
дужина од базиона до
назиона
прогнатични
индекс

-

-

9,50*
61,29*
ниска
-

КРАНИЈАЛНИ СКЕЛЕТ
(СМ)
МАНДИБУЛА

мандибуларна
дужина
бикондиларна ширина
(cdl-cdl)
бигониална
ширина (go-go)
висина гране
мандибуле
минимална ширина гране
мандибуле
висина мандибуларне
симфизе (gn-idi)
дебљина тела мандибуле
висина тела
мандибуле
мандибуларни
индекс
индекс робусности тела
мандибуле
индекс гране
мандибуле
фронтомандибуларни
индекс

Гроб 1,
инд. 1

Гроб 1,
инд. 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,35

2,90 р.

2,95

-

0,90

2,90

2,90

-

-

-

31,03

-

-

-

-

9,25*
77,08*
еуриметопи.
-

*Напомена: Лобања је деформисана,
притиска земље у гробници.

због

-

р – реконструисане димензије костију
Табела 1. Мере и индекси на кранијалном скелету
Table 1. Measurements and indices on the cranial skeleton
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ПОСТКРАНИЈАЛНИ
СКЕЛЕТ (СМ)
СКАПУЛА*
дужина
спине
Дужинасупраспинозне
линије
дужина гленоидног
удубљења
максимална
дужина
максимална
ширина
скапуларни
индекс
ХУМЕРУС*

максимална
дужина
максим. дијаметар
сред. тела (a/m pr.)
мин. дијаметар
сред. тела
максимални
дијаметар главе
минимални
обим тела
биепикондиларна
ширина
артикуларна
ширина
индекс
робустицитета
индекс
попречног пресека
радиохумерални
индекс
РАДИЈУС*

максимална
дужина
физиолошка
дужина
а-п дијаметар
средине тела
м-л дијаметар
средине тела
минимални
обим тела
максимална ширина
доњег окрајка
дужинско-дебљински
индекс
индекс
попречног пресека
дужинско-ширински
индекс

Гроб 1,
инд.1

Гроб 1,
инд. 4

4,50
-

1,70
1,30
5
-

3,20
-

-

3,90
-

-

ПОСТКРАНИЈАЛНИ
СКЕЛЕТ (СМ)
ФЕМУР*
максимална
дужина
бикондиларна
(физиолошка) дуж.
а-п дијаметар
испод малог трохант.
м-л дијаметар
испод малог трохант.
а-п дијаметар
средине тела
м-л дијаметар
средине тела
максимални
дијаметар главе
обим мерен
на средини тела
бикондиларна
ширина
колодијафизни
угао
кондилодијафизни
угао
индекс
робустицитета
пиластрични
индекс
платимерички
индекс
ТИБИЈА*

максимална
дужина
физиолошка
дужина
а-п дијаметар
(у нивоу нут. отвора)
м-л дијаметар
(у нивоу нут. отвора)
обим тела (мерен код
нут. отвора)
проксимална
ширина
дистална
ширина
минимални
обим тела
дужинско-дебљински
индекс
платикнемички
индекс
ФИБУЛА*

максимална
дужина
минимални
обим тела
дужинско-ширински
индекс
*вредности су прво дате за десну, а потом и за леву страну тела

Табела 2. Мере и индекси на посткранијалном скелету
Table 2. Measurements and indices on the postcranial skeleton
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Гроб 1,
инд. 2

Гроб 1,
инд. 4

7,50
5 р.
-

34 р.
32 р.
5,70 р
4,10 р.
6,00
5,70
12,06
-

-

2,80
2,70
-

2,70 р.
7,50 р.
-

2,30
2,35
2,05
2,10
7,10
7,30
112,19
111,90
-

ПОСТКРАНИЈАЛНИ СКЕЛЕТ (СМ)
ХУМЕРУС*
максимална дужина
а-п. дијаметар средине тела
м-л. дијаметар
средине тела
РАДИЈУС*
максимална
дужина
УЛНА*
максимална
дужина
ФЕМУР*
максимална дужина
а-п. дијаметар
средине тела
м-л. дијаметар
средине тела

ОЗНАКА
ЗУБА
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28

M/L
**
0,70
-

31
32
33
34
35
36
37
38
41
42
43
44
45
46
47
48

1,05
1,00
0,80
0,40
0,60
0,60
-

Гроб 1,
инд. 1

VB/L***
1,00
0,90
0,60
0,70
0,70
-

1,35
1,25
1,45
-

Гроб 1, инд. 3
ТИБИЈА*
максимална дужина
а-п. дијаметар средине тела
м-л. дијаметар
средине тела
а-п. дијаметар
(нутрициони отвор)
м-л. дијаметар
(нутрициони отвор)
ФИБУЛА*
максимална
дужина
КАРЛИЧНО КРИЛО*
дужина карличног крила
ширина карличног крила

-

Табела 3. Мере на посткранијалном скелету
Table 3. Measurements on the postcranial skeleton

ОДОНТОМЕТРИЈСКИ ПОДАЦИ (CM)
Гроб 1,
Гроб 1,
инд. 2
инд. 3
ЗУБИ МАКСИЛЕ
M/L

0,70
0,70
0,60
0,90
0,70
0,60
0,75
0,60
0,80
0,60
0,60
0,70
1,10
1,10
0,45
0,60
0,70
1,10
1,05
-

VB/L

M/L

Гроб 1,
инд. 4

Гроб 1,
инд. 5

VB/L

M/L

VB/L

M/L

VB/L

0,70
0,80
0,60
0,80
0,85
0,95
1,10
1,00
0,70
0,60
0,50
0,90
0,95
ЗУБИ МАНДИБУЛЕ
0,60
0,70
0,80
1,00
1,00
0,60
0,70
0,75
1,00
1,00
-

0,90
1,00
-

1,15
-

1,15
-

1,05
-

0,65
0,70
0,65
0,70
1,20
1,00
-

0,70
0,75
0,70
0,75
1,00
0,90
-

1,10
-

1,00
-

** мезиодистални дијаметри зуба
*** вестибулолингвални (буколингвални) дијаметри зуба

Табела 4. Одонтометријски испитивање зуба – максила и мандибула
Table 4. Odontometric examination of teeth – maxilla and mandible
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ТЕЛЕСНА ВИСИНА
НА ОСНОВУ (CM)
дужине хумеруса
дужине радијуса
дужине улне
дужине фемура
дужинетибије
дужинефибуле
средња телесна висина

Табела 5. Телесна висина
Table 5. Stature
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Гроб 1, инд. 4
160±4
160±4

Toni Čerškov
Gordana Jeremić
Dragana Vulović
About one interesting masonry grave in Jagodin Mala, Niš (Naissus)
Summary
During the archaeological researches in 2012, in the area of “Benetton” Factory, which represents the eastern
and southeastern part of a large late-antiquity necropolis in Jagodin Mala (City municipality of Pantelej), 75
tombs have been recorded. The largest number of grave forms comprised brick built grave constructions – 37
of them, which were dominated by a type of the brick built graves with covering in the shape of the doublepitch roof (21 graves).
Amongst the graves, particular attention of the researchers was drawn by a grave with a field label G-6. Up
to the socle level it was dug into the subsoil layer. It was built in a shape of sarcophagus, of bricks (41 x 28 x
4 cm and 40 x 27 x 3,5 cm) and mortar while on the outer side it had pebble plating. The grave measures are
2,74 x 1,30 m (external), 1,90 x 0, 60 m (internal) and is 0,71 m high. The grave covering was made of the large
format bricks, probably 56 x 56 x 6 cm, arranged in a shape of a double-pitch roof, with vertically placed brick
on the eastern gable, additionally fixed by a large stone, connected with mortar to the socle. In the western part
the grave was damaged; however, on the basis of the neighboring graves shape, we assume that it was built of
brick, stone and mortar in the form of an arched pediment.
The brick built grave number 6 was originally designed for burial of one individual person. However, due to
certain historical, familial, economic or other circumstances, there was later buried more than one person in the
grave, so that the grave, in terminological and functional terms, actually represents a family/collective tomb.
The smallest number of individual persons buried in that grave, according to results of anthropological
analysis, was five:
- two males (individual no.1, 45-55 years old and individual no. 2, 25-30 years old),
- two females (individual no. 3, a girl 6-7 years old and individual no. 4, about 20 years old)
- one person of unknown gender (individual no. 5, 20-24 years old).
For now, the only reliable data is that remains of individual no.1 represent the oldest funeral. With caution, we
could assume that having laid the individual no. 1 (a male 45-55 years old), along the southern and northern
edge of the grave two individuals were laid (no. 2, a male, 25-30 years old and no. 3, a girl, 6-7 years old), and
then individual no. 4 (a female, about 20 years old), over the primary buried person, because of which bones
of the man (no. 2) and the girl (no. 3) were probably slightly moved aside. It is unknown relative relation of
the individual’s no. 5 funeral, a person of unknown gender, 20-24 years old, of whom only a few bones of the
right leg and two teeth have been recorded. Such level of preservation of the bones could have been influenced
by a number of factors: soil acidity, fragility and very nature of the bone material as well as high rate of burials
in one place.
Movable finds from the tomb are relatively modest. There were found remains of a gold embroidery fabric,
three silver needles, frame of the lead mirror, four bronze rings and several glass vessels, in a very fragmented
state. Next to the main individual no. 2, on the left, a fragment of a bottom of a glass vessel was found (cat. 9)
and fragments of a glass balsamarium (cat. 10). The biggest number of objects is associated with the girl, buried
with two or three silver pins (cat. 2-4), four bronze rings (cat. 5-8), the lead mirror from which the preserved
frame remained (cat. 1) and a glass vessel (cat. 11).
Frame of the lead mirror, made of one-piece mold, could have been manufactured in some local workshop
(officina plumbaria). Placing mirror in the tomb in the funeral practice, through reflection of the glass, could
have represented a link between the worlds of the living and the dead, as well as desire to preserve symbolically
the figure of the deceased through that reflection. Finds of silver pins represent indirect confirmation that the
youngest deceased female head a veil over her head, or that she was wrapped in a shroud. She was buried with
personal jewelry consisting of four bronze rings of the same type (circular link and rounded head with a relief
representation), which represent typical products of the local fourth century workshops, available to wider
range of social classes.
According to finding of the bronze coins from 355-361 that probably belonged to some of the younger funerals,
we comes to data that funerals had been conducted in that grave before and around IV century, in the time of
greatest prosperity of Naissus, encountered in the time of Constantine I and his successors.
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The brick built grave number 6 in the “Benetton” Factory area was used for burial of bigger number of
individuals. Maybe, because of some diseases, there had occurred relatively rapid death of members of one
family, who, in the absence of material funds, were then buried in the grave of their elderly relative or ancestor.
Anthropological analysis showed that most of the deceased persons died when they were between 20 and 30
years of age (individual 2, 4 and 5), and there was also present mortality of children (individual 3), while the
maximum age of the deceased was 45-55 years (individual 1) with. Diseases that have been diagnosed and
which left trace on the osteological material (osteoarthritis in individuals 1 and 2, collapse of spinal vertebrae
in individual 2, possible occurrence of scurvy in individual 3 and bone spurs (tumors) in individuals 1 and 4),
could not have been direct cause of death of these individuals.
The cause of death, as well as possible family relations of individuals buried in that grave, are not possible
to be determined at this level of research. However, malaria, poisoning or infection of the respiratory and
gastrointestinal tract could have resulted by death of a large number of residents within relatively short period
of time, which might have happened to some of the individuals in the grave 6 in the “Benetton” Factory area
in Jagodin mala.

Сл. 1. Јагодин мала, Бенетон 2012, југозападни део истраживане површине, са
положајем гроба 6 (фото З. Радосављевић, документација ЗЗСК Ниш)
Fig. 1. Jagodin mala, Benetton 2012, south-west part of the researched area, with position of the tomb 6 (photo by Z. Radosavljević, ZZSK Niš documentation)
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Сл. 2. Реконструкција покривача зиданог гроба 31, Бенетон 2012 (фото З.
Радосављевић, ЗЗСК Ниш)
Fig. 2 Reconstruction of the brick built tomb 31 cover, Benetton 2012, (photo by Z.
Radosavljević, ZZSK Niš)

Сл. 3. Гроб 6, основа са остацима покојника (фото З. Радосављевић, документација
ЗЗСК Ниш)
Fig. 3 Tomb 6, foundation with remains of the deceased person Сл. 3. (photo by Z.
Radosavljević, ZZSK Niš documentation)
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Сл. 4. Гроб 6, остаци покојника са позицијама гробног инвентара (И. Голубовић,
документација ЗЗСК Ниш)
Fig. 4 Tomb 6, remains of the deceased person with positions of the tomb inventory (I.
Golubović, ZZSK Niš documentation)
Table I Movable finds from the tomb: 1. frame of the lead mirror, 2-4. silver needles, 5-8.
bronze rings, R 1:1 (I. Ranđel, ZZSK Niš documentation)
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Табла I. Покретни налази из гроба: 1. оловни оквир огледала, 2-4. сребрне игле, 5-8.
бронзано прстење, R 1:1 (И. Ранђел, документација ЗЗСК Ниш)
Table I Movable finds from the tomb: 1. frame of the lead mirror, 2-4. silver needles, 5-8.
bronze rings, R 1:1 (I. Ranđel, ZZSK Niš documentation)
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Табла II. Покретни налази из гроба: 9-10. стаклене посуде, 13. стаклена перла, R
1:1 (И. Ранђел, документација ЗЗСК Ниш)
Table II Movable finds from the tomb: 9-10. glass vessels 13. glass bead, R 1:1 (I. Ranđel,
ZZSK Niš documentation)
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Табла III. Покретни налази из гроба, фото (фото З. Радосављевић, документација
ЗЗСК Ниш)
Table III Movable finds from the tomb, (photo by Z. Radosavljević, ZZSK Niš documentation)
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Табла IV. 1. Индивидуа 1 – остеопороза на грудном пршљену; 2. индивидуа 1 –
коштана израслина (тумор?) на хиоидној кости; 3. индивидуа 2 – абразија,
каријес и заживотно изгубљени зуби на максили; 4. индивидуа 2 – колапс тела
грудних пршљенова; 5. индивидуа 3 – трагови оксидације бронзаног предмета на
фалангама шаке; 6. индивидуа 4 – коштана израслина на левом талусу (фото Д.
Вуловић)
Table IV 1. Individual 1 – osteoporosis on the thoracic vertebra; 2. individual 1 – bone
spur (tumor?) on the hyoid bone; 3. individual 2 – attrition, caries and ante mortem
loss of teeth in the maxilla; 4. individual 2 – bodycollapse of thethoracic vertebrae; 5.
individual 3 – traces of the bronze object oxidation at the hand phalanges; 6. individual
4 – bone spur on the left talus (photo by D. Vulović)
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Зоран Стевановић

АЛЕКСИНАЦ И ОКОЛИНА У ДЕЦЕНИЈИ УОЧИ ВЕЛИКОГ РАТА
Апстракт: Овај рад даје преглед друштвених, економских и политичких
прилика у Алексинцу и околини на почетку XX века, у деценији пре
избијања Великог рата, са намером да читаоце упозна са стањем које је
било у овом крају пре једног века, односно пре великог страдања које ће га
задесити у периоду од 1914. до 1918. године.
Кључне речи: Алексинац, Алексиначки срез, Моравски срез.
Територија данашње општине Алексинац у административно
територијалном погледу, пре Првог светског рата припадала је Алексиначком
и Моравском срезу. Насеља на левој обали Јужне Мораве била су у саставу
Моравског среза чије је административно седиште било у Прћиловици, док
су она са десне стране чинила Алексиначки срез са седиштем у Алексинцу.
Ова административно-територијална подела била је на снази до завршетка
Другог светског рата, с том разликом што је седиште Моравског среза из
Прћиловице премештено 1919. године у Житковац. Оба среза припадала су
Нишком округу у коме су још били Бањски, Нишки и Сврљишки срез.
На овом подручју 1910. године, у 43 насеља Моравског и 31 насељу
Алексиначког среза живело је 56.460 становника. Просечна густина
насељености износила је 79,89 становника по километру квадратном.
У Алексиначком срезу било је 4.115 кућа, 4.268 домаћинстава и
27.354 становника. Од тога је било 14.145 мушких и 13.209 женских.
У Моравском срезу било је 4.449 кућа, 4.502 домаћинстава и 29.106
становника. Од тога било је 15.192 мушких и 13.914 женских.
Сва насеља осим Алексинца, који је био варош, била су сеоска.
Алексинац је те године имао 941 кућу, 1.044 домаћинстава и 5.219
становника. Од тога било је 2.718 мушких и 2.501 женских. По величини је
био седамнаеста варош у Србији.1
Из ових података видимо да је више од 90% становништва живело
на селу бавећи се углавном земљорадњом и сточарством, мада се овим
делатностима бавио и један део становника Алексинца. Ова производња
била је заступљена на малом сељачком поседу. У Србији је крајем XIX века
било нешто више од 1/2 поседа величине од 1 - 5 ха, око 1/4 поседа величине
до 10 ха, док су остали били већи од 10 ха. Овакав однос био је и на овом

1 Претходни резултати пописа становништва и домаће стоке у Краљевини Србији 31. децембра 1910.
године. Београд 1911, стр. 40-42. У даљем тексту: Попис из 1910.
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подручју. Познато је да је више од 80 земљопоседника имало више од 30 ха.
Тако је Добросав Кнез Милојковић поседовао 120 ха, Милун Токић 80 ха,
Ђорђе Ђока Пешикић 45 ха, Младен Кнез Милојковић 40 ха итд. Око 300
ха земље поседовале су цркве у Трњану, Витковцу, Суботинцу и манастир
Св. Стевана у Липовцу коме је припадало око 70% ових површина.
Код становништва које се бавило пољопривредом земљорадња је
била заступљенија од сточарства. Највише је од ратарских култура сејан
кукуруз, пшеница, јечам, овас и раж.
Повртарством се бави све већи број домаћинстава у селима са обе
стране Јужне Мораве, а највише се саде паприка, купус, пасуљ, кромпир,
црни лук и парадајс. Повртарски центри постали су Моравац, Нозрина,
Лужане, Тешица, Житковац, Прћиловица и др. Овом делатношћу се бавио
и један део Алексинчана. Тако се наводи да је у Алексинцу 1909. године
било 6 баштована.
Од индустријских култура највише се гаји дуван и конопља.
У Житковцу је постојала од 1885. године откупна станица дувана коју
су Немци спалили приликом повлачења октобра 1918. године. Осим у
селима, дуван се гајио и у Алексинцу. Године 1909, у Алексинцу је било
11 произвођача дувана. Конопљу је сејало свако сеоско домаћинство ради
израде платна за одећу и друге кућевне потребе.
Воћарство је било подједнако значајно као и земљорадња.
Најзаступљеније воће била је шљива која се највећим делом користила за
печење ракије. Поред шљиве гајене су јабуке, крушке и ораси. Воћарска
села била су Пешчаница, Јаковље, Вукања, Љуптен, Породин и Горњи
Адровац. Године 1909, у Алексинцу се наводе три извозника воћа.
Повољни климатски услови омогућавали су гајење винове лозе још
од давнина. Виноградарство је било заступљеније у Алексинцу и селима
у његовој ближој околини. Виноградарством су се истицала села: Вакуп,
Краљево, Бобовиште, Суботинац и Ћићина. Садила се америчка лоза,
затим дренак, хамбург, афусали и друге сорте винове лозе. Године 1909. у
Алексинцу је пописано 24 виноградара, а трговци вином били су Алекса
Петровић и браћа Мискијић.
Сточарство је подједнако било заступљено у свим насељима срезова и
нигде није преовладало у односу на земљорадњу. Највише су се чувале свиње,
овце и говеда. Рачуна се да је на свако домаћинство долазило по неколико
десетина свиња, неколико десетина оваца и око десет грла крупне стоке. По
попису из 1910. године у Алексиначком срезу било је: 1.355 коња, 6.969 говеда,
2 бивола, 16 магараца, 3 мазге, 10.503 свиње, 43.640 оваца и 8.191 коза. У
Моравском срезу било је: 1.152 коња, 8.806 крава, 14 бивола, 11 магараца, 6
мазги, 9.707 свиња, 36.428 оваца и 5.022 козе. У Алексинцу је било: 411 коња,
430 крава, 3 магарца, 1 мазга, 1.062 свиње, 1.253 овце и 152 козе.2

2 Попис из 1910. године, стр. 95.
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У Алексинцу је био знатан број коња који су са колима коришћени
као главно превозно средство робе и путника до железничке станице у
Житковцу и до Соко Бање.
Живина је гајена у великом броју у целом крају, а нарочито у
Алексинцу, где је Петар Трифунац око 1905. године отворио живинарску
фарму и кланицу. Била је то фарма гусака и ћурака која се налазила у делу
вароши који се зове Јаз. У Алексинцу је 1909. године радила и кланица
живине Бенедека Наја, а било је и 6 извозника живине. По попису из 1910.
године у Алексиначком срезу било је 67.967 комада пернате живине. Од
тога у Алексинцу је било 9.357 комада док је у Моравском срезу било
82.614 комада пернате живине.
Треба напоменути да су повољни
природни услови овога краја омогућавали брзи развој пчеларства, како
у Алексинцу тако и у околини. Предводници у овој делатности били су:
Лазар М. Мартиновић, свештеник из Житковца, Миливоје К. Прендић,
старешина поште и телеграфа у Алексинцу, Ђорђе Јовановић, свештеник,
Јован Крауцек, индустријалац из Алексинца, Младен Поповић, свештеник,
Обрад Врбић из Тешице, Јован Милићевић, Марко Радојчић, економи и
Јован Несторовић, адвокат. Они су основали у Житковцу марта 1898. године
Пчеларску задругу и на заједничком пчелињаку пчеларили савременим
кошницама.3 Поред њих напредни пчелари били су Јован, млинар из
Житковца, Богомир С. Јанковић и свештеник Милета Стевановић из
Грејача, свештеник Живота из Кулине и др. Као најсавременији наводе се
пчелињаци код цркве Св. Петке у Трњану и код манастира Св. Роман, чији
је старешина био архимандрит Данило.4 Свештеник Лазар Мартиновић и
Миливоје Прендић били су и повереници Српског пчеларског друштва за
нишки округ у 1898. и 1899. години.5 Велики подстрек развоју пчеларства
у овом крају и шире дао је епископ нишки господин Никанор Ружичић. Он
је 1899. године упутио свештенству своје епархије наредбу Е бр. 293, да
сви манастири и све цркве морају имати своје пчелињаке. ,,Свака црква и
манастир морају набавити и то цркве бар по 3, а манастир 5 ком. кошница
ђерзонових, и одпочети гајити пчеле и производити мед.“6 Такође, истом
наредбом наређује да се само од природног и чистог воска примају и
припаљују свеће у црквама што је пчеларима омогућило да имају сигуран
пласман воска. По попису из 1910. године у Алексиначком срезу било је
2.471 кошница, 2.173 вршкаре и 298 кошница са покретним саћем. Од тога
у Алексинцу је било 220 кошница, 71 вршкара и 149 кошница са покретним
саћем. Моравски срез имао је 1.757 кошница, 1565 вршкара и 192 кошнице
са покретним саћем.7

3 Пчелар, орган Српског пчеларског друштва, 1898. година, стр. 122. У даљем тексту Пчелар.
4 Пчелар за 1898. годину, стр. 43-44.
5 Пчелар за 1898. годину, стр. 103. и Пчелар за 1899. годину, стр. 64.
6 Пчелар за 1899. годину, стр. 159.
7 Попис из 1910. године, стр. 95.
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Из овог краја су се највише извозили жито, стока и дуван. Свиње и
дуван су се извозили у Беч и Пешту, овнови у Турску, а жито преко Солуна
даље у друге земље. Главни извозници жита и свиња из овога краја били су
углавном алексиначки трговци. Извозом жита бавили су се Петар Јовановић,
Васа Велимировић, Драг. Анђелковић, Милан Поповић и Хаџи Илић и
Јанковић, док су главни извозници свиња били Војислав Радојковић, Илија
Нешић, Милан Поповић и Хаџи Илић и Јанковић.
Велики број свиња за извоз на овом подручју и Царински рат који је
Аустроугарска водила према Србији, утицали су да се у Алексинцу отвори
фабрика конзерви. О овој фабрици писале су Радничке новине у чланку од
16. маја 1909. године. Отворили су је браћа Ђорђе и Петар Пешикић.
О здравственом стању стоке бринуо је окружни марвени лекар. Међу
оснивачима Алексиначке задруге (банке) 1908. године је био и тадашњи
окружни марвени лекар Јован Јанковић.
У мањој мери са овог подручја се извозило дрво и грађа која је
резана на стругарама подигнутим у атару села Вукање. Извоз дрва и грађе
углавном су држали нишки трговци, али су се у мањој мери овим послом
бавили и људи из Врћеновице, Грејача и Житковца.
Веће површине под шумама на Малом Јастрепцу и Буковику свакако
су разлог што је у Алексинцу 1899. године формирана Шумска управа, која
је 1900. године почела са радом.
У овом периоду у селима се отвара све више занатских радњи
углавном ковачких, поткивачких, абаџијских и столарских. Највише
занатлија било је у Грејачу и Житковцу, где је основан и столарско-ковачкодунђерско-зидарски еснаф.
Упоредо са отварањем занатских радњи, отварани су и сеоски
дућани, а највише као и код занатлија било их је у Грејачу и Житковцу.
Важну улогу у трговини земљорадничких, занатских и других
производа имали су и вашари. Одржавани су у Алексинцу, Делиграду и
Тешици. Алексинац је имао два тродневна вашара, први се одржавао од
12. до 14. јула, а други од 27. до 29. октобра. Делиград је такође имао два
тродневна вашара, први се одржавао од 14. до 16. августа, а други од 27.
до 29. октобра. У Тешици се вашар одржавао једном годишње, од 8. до 10.
септембра.
Прво индустријско предузеће подигнуто у овом крају била је пивара
Јохана Апела, отворена у Алексинцу 1865. године. После отварања пиваре
у Нишу 1884. године, производња пива у Алексинцу се смањивала, а после
Апелове смрти 1897. године сасвим је обустављена. Апелови синови Јосиф
и Хуберт прелазе 1900. године у Ниш, где су организовали производњу
пива, а пивару у Алексинцу трансформишу у фабрику слада.
Године 1883. Јохан Апел и окружни лекар у Алексинцу,
Алексинчанин др Ђорђе А. Димитријевић, затражили су од државе и
добили повластицу ‘’Краљевац’’ да на површини од 950 хектара могу
испитивати и експлоатисати рудно благо. Они врше нова истраживања
и 1887. године добијају нови документ тзв. ‘’Нови Краљевац’’ којим
се њихово право проширује на нових 260 хектара земљишта. Укупна
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површина обеју повластица износила је 1210 хектара. Почетком XX века
производња је достигла око 5000 тона годишње, запошљавајући у просеку
40 - 50 радника. Међутим, конкуренција осталих рудника била је доста
јака, тако да рудник није био више рентабилан. Зато Јохан Апел продаје
1902. године рудник белгијском инжењеру Емилу Фроману. Емил Фроман
ангажује за истраживачке радове немачког стручњака Бајшлага.
Прва истраживања су показала одличне резултате, те је Фроман
заинтересовао многе друге белгијске акционаре. Акционари са капиталом
од милион франака формирају акционарско друштво 11. маја 1903. године са
називом „Безимено друштво за експлоатацију Алексиначких рудника угља“
са главним седиштем дирекције у Бриселу и седиштем за експлоатацију у
Србији, у Алексинцу. Белгијанци су отворили нова окна и модернизовали
експлоатацију, чиме се повећава производња и број упошљених радника.
Тако је 1905. године било упошљено 300 радника који су произвели 40.000
тона угља да би 1911. радило 350 радника који су произвели 73.000 тона
угља. Просечна годишња производња износила је 65.000 тона угља. Стално
повећање производње и упошљавање нових радника допринели су да је
рудник почео да утиче на развој привреде Алексинца и околине.
Као последица повећане производње жита коју постојеће воденице
нису могле прерадити, у Алексинцу и околини подижу се млинови од којих
неки постају парни. Такви млинови су подигнути у Вакупу 1870, Стублини
1880. и Житковцу 1881. године. Јован Крауцек у Краљеву, а Мата Трифунац
у Алексинцу, подижу парне млинове 1902. године.
Поред млинарских предузећа отварају се и прве циглане. Отворене
су 1902. године циглане браће Пешикић, Ђорђа и Петра и Јоце Живковића
у Алексинцу. Циглана у Житковцу почела је са радом 1912. године.
Забележено је да је у Алексинцу 1911. године радила корпарскоплетарска индустрија М. Станисављевића.
На развој привреде овога краја утицало је и оснивање новчаних
завода. Са циљем да прикупљеним и умноженим капиталом олакшају
промет у новцу и да својим кредитом помажу трговину, занате, индустрију,
пољопривреду и уопште радиност, основане су у Алексинцу као приватна
акционарска друштва, Алексиначка штедионица и Алексиначка задруга.
Алексиначка штедионица је основана 1887, а главни акционари су
били Илија Хаџи Илић, Наум Ц. Јанковић, Велимир Петровић, Алекса
Михајловић, Никола Живковић, Михаило Тривунац и други. Алексиначка
задруга је такође основана као приватно акционарско друштво 1908.
године. Међу 29 оснивача највише је било трговаца, кафеџија, свештеника,
учитеља и чиновника из Алексиначког и Моравског среза.
Алексинац је био варошка општина, средиште среза и првостепеног
суда. У њему је била црква, основна школа, гимназија, учитељска школа,
библиотека и читаоница, болница, апотека и поштанско-телеграфска
станица. Био је занатско-трговачко средиште срезова алексиначког,
моравског, бањског и ражањског. Године 1911. у Алексинцу је било 78
трговачких, 30 угоститељских и 129 занатских радњи. У исто време у
Сокобањи је било 36 трговачких, 14 угоститељских радњи и 44 занатске
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радње. У Ражњу је било 25 трговачких, 10 угоститељских и 46 занатских
радњи, а у Житковцу су биле 3 трговачке, 3 угоститељске и 13 занатских
радњи.8
Занатлије и трговци били су организовани у еснафе. У Алексинцу
је 1900. године било 12 еснафа и то: 1. Трговачко-терзијско-кројачкоабаџијски еснаф, 2. Ужарски еснаф, 3. Ковачко-поткивачко-клонферскоказанџијски еснаф, 4. Хлебарско-пекарски еснаф, 5. Бакалско-бојаџијскотрговачки, 6. Обућарски, 7. Лончарско-мутавџијски, 8. Мумџијски еснаф, 9.
Опанчарски еснаф, 10. Дунђерско-зидарско-пинтерско-столарско-коларски,
11. Берберски и 12. Еснаф трговаца извозника.
Након доношења Закона о радњама 1910. године све занатлије се
организују у један, а трговци у други еснаф.
После земљорадника занатлије су биле најбројнији друштвени слој.
У Алексинцу је 1911. године постојала 31 врста заната. Било је: абаџије (6),
асурџије (3), бербери (7), бравари (1), бојаџије (2), воскари (3), казанџије
(2), качари (6), каменоресци (1), јорганџије (2), поткивачи (7), пушкари
(1), ковачи (7), колари (8), ћурчије (2), ножари (2), костретари (4), кројачи
(7), лебари (пекари) 16, лимари (4), лончари (6), обућари (6), опанчари (7),
сапунџије (3), сарачи (2), столари (6), терзије (1), ужари (3), фотографи (2),
часовничари (1) и молери и фарбари (1).
По врсти трговине, трговаца је те године у Алексинцу било: 18 бакала,
1 винар, 4 гвожђара, 3 дрвара, 5 житара, 4 књижара, 17 мануфактуриста, 5
трговаца мешовите трговине, 4 свињарска трговца, 1 трговац шпекулант,
1 трговац вуном и 1 трговац извозник живине, јаја и воћа.9 Трговци су по
економској снази били најбогатији слој становништва.
Радници који су радили код занатлија, трговаца, угоститеља и у
малобројним индустријским радионицама стварају своје прве организације.
Тако су у Алексинцу 10. августа 1903. године радници града Алексинца
и околине основали Алексиначко радничко друштво са седиштем у граду
Алексинцу, које ће радити на умном, моралном и материјалном унапређењу
својих чланова.10
Оснивачи друштва били су: Добросав Ђ. Стојановић,
обућар, Божа Манојловић, кројач, Ратко А. Жуњић, учитељ, Милан
Цветановић, опанчар, Васа Марковић, земљоделац, Андра Т. Јовановић,
молер, Владимир М. Николић, обућар и Марко П. Димитријевић, баштован.
Алексинац је у ово време био и образовни центар, не само два
среза, него и знатно шире, захваљујући пре свега што је у њему од 1896.
године радила мушка Државна учитељска школа. Те године била је у
Алексинцу готова зграда подигнута за основну школу. Њу су Алексинчани
понудили за учитељску школу која је из политичких разлога сељена из

8 Олга Савић, Утицајна сфера Алексинца и њене особине, Београд 1958. године, страна 27.
9 Олга Савић, Исто дело, стр. 29
10 Правила Алексиначког Радничког Друштва, члан 1. Правила су саставни део чланске књижице.
Сачувана је чланска књижица обућара Стојана Пецића који је постао члан 3. августа 1903. године.
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Београда у унутрашњост. Како је те године у Алексинцу после тридесет
година рада укинута државна гимназија, а понуђена зграда испуњавала све
услове, решено је у Београду да се учитељска школа из Београда премести
у Алексинац.
Одлуком кнеза Михаила од 9. јуна 1865. године у неколико
вароши отворене су полугимназије - реалке. Међу тим варошима био је
и Алексинац. Године 1880. гимназија у Алексинцу је прерасла у потпуну
четвороразредну државну гимназију и као таква радила до 1896. када је
укинута. Алексинчани се нису мирили са губитком гимназије, па су од
надлежних власти затражили дозволу да отворе приватну гимназију.
Њиховој молби је удовољено па је школа наставила рад као приватна
четвороразредна гимназија. Школске 1910/11. године, гимназија добија
још два разреда, па тако као приватна шесторазредна ради до бугарске
окупације 1915. године.
Пододбор Женске подружине у Алексинцу основан 1881. године
отворио је 1882. године Женску раденичку школу у трајању од две године
која је 1897. године прерасла у трогодишњу, а затим 1899. године у
четворогодишњу занатску школу.
Школске 1913/14. године у Алексинцу је почела са радом и Занатскотрговачка школа. Све ове школе радиле су до почетка бугарске окупације
1915. године.
По тадашњем образовном систему ово подручје било је организовано
у оквиру алексиначког школског среза кога су чинили алексиначки и
моравски срез. Према извештају Војислава Михаиловића, в. д. школског
надзорника, од 28. фебруара 1914. године, у првом полугођу школске
1913/14. године у селима ова два среза било је 24 школе са 44 одељења. У
њима је радило укупно 37 наставника, 28 учитеља и 9 учитељица.11
У Алексиначком срезу било је школа у 12 села: Бобовишту, Бовну,
Горњем Крупцу, Делиграду, Добрујевцу, Доњем Крупцу, Доњој Трнави,
Краљеву, Липовцу, Мозгову, Рутевцу и Суботинцу.12 Алексинац као варош
није обухваћен овим извештајем, али су у њему биле три школе. Вежбаоница
при Државној учитељској школи са пет одељења, Женска основна школа
са четири и Мушка са два одељења. Тако је у у алексиначким основним
школама укупно било једанаест одељења са 11 наставника, 6 учитеља и 5
учитељица.13
У Моравском срезу школа је било у 12 села: Врћеновици, Горњем
Адровцу, Гредетину, Грејачу, Доњем Љубешу, Житковцу, Јаковљу, Корману,
Кулини, Прћиловици, Тешици и Трњану.14

11 Др Бранко Перуничић, Алексинац и околина, Београд 1978, стр. 1740-1747.
12 Др Момчило Исић, Основно школство у Србији 1918 - 1941, књига друга, Београд 2005, стр. 367. У
даљем тексту: Основно школство у Србији.
13Др Бранко Перуничић, Алексинац и околина, Београд 1978, стр. 1740.
14 Основно школство у Србији, стр. 369.
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У оба среза укупно је било 27 школа са 55 одељења и 48 наставника,
34 учитеља и 14 учитељица.
У послератним извештајима међу школама које су претрпеле ратну
штету наводе се и школе у Дражевцу (4.110 динара), Катуну (3.186 динара),
Моравцу (15.160 динара) и Сечаници (22.650 динара).15 Да ли су ове школе
почеле са радом у другом полугођу школске 1913/14. године или је реч само
о школским зградама које су оштећене током рата, није познато.
,,Учитељи среза алексиначког и моравског 22. новембра ове године
(1909) обновили су своје обласно учитељско друштво. У управу изабрани
су: г. Никола Ј. Михаиловића за председника, Драгутин Цонић и Милорад
Павловић за п. председнике, Марко Марковић за секретара - благајника,
Петар Ђорђевић, Сава Димитријевић, Лазар Мишковић и г-ђица Даница
Марковићева за чланове управе.“16
У Алексинцу је још од 1866. године са повременим прекидима
радила читаоница, а 1909. отворена је јавна библиотека при Учитељској
школи. Поред ње, радиле су и библиотеке Гимназије и Учитељске школе.
Од 1. децембра 1909. године у Алексинцу је излазио недељни лист
Борац - лист за политику, просвету и привреду, чији је власник и уредник био
учитељ Прока Т. Милошевић. Познато је да је изашло пет бројева до краја
1909. године од којих су сачувани први, други и пети број. Да ли је излазио и
наредне године није познато. Лист је излазио сваке недеље. Цена примерка
била је 10 пара. Претплата за три месеца износила је 2 динара, за пола године
3 и за целу годину 6 динара. Уредништво и администрација Борца налазили
су се у књижари Марка А. Шпартаља, у главној чаршији. Ту су предавани
огласи који су штампани по погодби. Велики број огласа који је објављен
потиче углавном од трговаца, угоститеља, занатлија и адвоката.
Из сачуваних бројева сазнајемо између осталог и да је те
1909. године у Алексинцу озидана нова троспратна среска кућа среза
алексиначког (данас зграда ОУП-а) и примљена од стране комисије.
Градили су је предузимачи Благоје Трифунац и Јова Недељковић. На првом
спрату биле су смештене канцеларије среза, а на другом пореског одељења.
У Министарству грађевина заказана је 16. децембра јавна лицитација за
израду доњег строја моста на Морави код Алексинца. Предрачунска сума
била је 94.476,67 динара. Кауција за учеснике је била 9.500 динара у готовом
новцу или државним хартијама од вредности. Ову вест Борац је пренео из
Српских новина бр. 259 од 21. новембра 1909. године уз констатацију да ће
радови на изградњи моста почети на пролеће следеће године. Учитељско
друштво је у новембру обновило рад. Учитељска школа добила је новог
управитеља, професора Павла М. Љотића. Алексинац је добио нову
савремену штампарију, код ,,Просвете“, власника Жике Ј. Соларовића, у

15 Др Момчило Исић, Материјално страдање основних школа у Србији за време Првог светског рата,
Београд 2010, стр. 243-251. У даљем тексту: Материјално страдање основних школа у Србији.
16 Борац - лист за политику, просвету и привреду. Издање од 1. децембра 1909. године.
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којој је штампан лист Борац. Друштво за експлоатацију угљених рудника
отворило је ваздушну железницу (жичару) за пренос угља од рудника
до железничке станице у Адровцу. Хотел првог реда ,,Круна“ је потпуно
реновиран од стране закупца Радета Живића, гостионичара и поново
почео са радом. Те године Алексинац је добио још један хотел. Подигао га
је трговац Милан Ђ. Нешић и назвао га хотел ,,Централ“. Хотел је узео у
закуп и почео да ради Петар Стаменковић, хотелијер.
У сваком од бројева лист је доносио и преглед цена разних врста
житарица, поврћа, воћа и друге робе која се продавала на алексиначкој
пијаци. Тако сазнајемо да је требало платити за 100 килограма: пшенице
- 17 динара, кукуруза у зрну - 9 динара, пасуља - 20 динара, јабука - 15-20
динара, крушака - 10-15 динара, ораха - 35-45 динара итд.
О здравственом стању народа овога краја бринули су лекар и
лекарски помоћник окружне болнице у Алексинцу. Болница у Алексинцу
отворена је 1876. године. Најпре је радила у две приватне куће, а од 1893.
године у згради наменски подигнутој за њене потребе. Лекари болнице
били су др Светислав Андрејевић од 1901. до 1907. и др Ђорђе Дада од
1907. до 1914. године. Од 1894. године ради и срески лекар за Алексиначки
срез и Моравски срез. Од 1907. године ови срезови имају посебне лекаре. У
Моравском срезу лекари у овом периоду били су др Петар Ђукић, др Живан
Марковић и др Радисав Јаковљевић. Алексинац је имао и општинског
лекара. У периоду од 1908. до окупације то је био др Бошко Коњевић.
Апотека у Алексинцу отворена је 1871. године. Отворио је мр Аурел
Калмар и држао до 1880. године када је продао мр Ђорђу Хасу. Апотеку
Ђорђа Хаса наследио је 1911. године његов зет мр Стеван Костић, који је у
радио до октобра 1944. године.
Алексиначко намесништво обједињавало је подручје Алексиначког
и Моравског среза у црквеном погледу. У њему су биле парохије из ова два
среза. Намесништво је чинило 17 парохија: 1. Алексиначка I, 2. Алексиначка
II, 3. Алексиначка III, 4. Св. Несторска, 5. Делиградска, 6. Мозговска,
7. Суботиначка, 8. Добрујевачка, 9. Доњотрнавска, 10. Корманска, 11.
Трњанска, 12. Гредетинска, 13. Кулинска, 14. Житковачка, 15. Нозринска,
16. Тешичка и 17. Грејачка.
На челу намесништва од 1901. до 1915. године био је прота Аврам
Миловановић, парох алексиначки. У овом намесништу постојао је пододбор
удружења свештеника чији су чланови били: прота Аврам Миловановић,
Лазар Мартиновић – свештеник житковачки, Илија Јанковић - свештеник
добрујевачки, Ђорђе З. Јовановић – свештеник алексиначки, Петар
Маринковић - свештеник трњански, Милан Ст. Живковић - свештеник
тешички, Ђорђе Чемерикић – свештеник нозрински, Милан Јовановић –
свештеник кормански, Милан Ђорђевић – свештеник суботиначки, Јован
Антић – свештеник грејачки, Милутин К. Поповић – свештеник мозговски,
Аранђео Поповић – свештеник доњотрнавски, прота Милета Стевановић –
свештеник алексиначки и Димитрије Станковић – свештеник делиградски.
Познато је да је у ово време на парохији гредетинској, чија је парохијска
црква била црква Св. Тројице у Горњем Адровцу, у народу познатија као
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руска црква, парох био прота Светислав Жујовић, као и свештеник Душан
Веселиновић, који је био на парохији код цркве Св. Нестора у Витковцу,
али се они не наводе међу члановима удружења свештеника.
До почетка Првог светског рата у алексиначком намесништву
биле су подигнуте цркве: у Алексинцу (Св. Никола и Св. Тројица подно
Шуматовца), Великом Дреновцу (Св. Петка), Витковцу (Рођење Пресвете
Богородице), Вукањи (Св. Никола), Горњем Адровцу (Света Тројица),
Горњем Крупцу (Св. Пророк Илија), Горњем Сухотну (Усековање главе Св.
Јована), Горњој Трнави (Св. Архангел Гаврило), Грејачу (Св. Вазнесење
Господње), Доњем Крупцу (Св. Јован Крститељ), Доњој Трнави (Св. Пророк
Илија), Липовцу (Св. Преображење Господње у манастиру Св. Стевана),
Лознацу (капела Св. цара Константина и царице Јелене), Малом Дреновцу
(Св. Варвара), Мозгову (Св. Петка), Радевцу (Св. Марија Магдалена),
Рутевцу (Св. Великомученица Марина - Огњена Марија), Станцима (Св.
Великомученица Параскева), Суботинцу (Св. Пророк Илија и Св. Марија),
Тешици (Успења Пресвете Богородице), Трњану (Св. Петка) и Црној Бари
(Св. Јован Крститељ).
За развој Алексинца важну улогу је имала војска. Од 1897. године
у њему је био смештен један дивизион пољске артиљерије, а 1901. године
у њему је седиште Првог брдског артиљеријског пука. Да би војска остала
у Алексинцу, општинско и среско руководство је одлучило да узме зајам у
износу од 165.000 динара код Управе фондова за подизање коњушница и
доградњу касарне за војску.
У Алексинцу су у ово време радила и разна удружења и хуманитарна
друштва: Пододбор Црвеног крста, Подружина женског друштва, Пододбор
друштва „Кнегиња Љубица“, друштво ,,Смех и суза“, Удружење ловаца,
Алексиначка певачка дружина ,,Шуматовац“ и др.
Пододбор Црвеног крста Алексинца основан је 1876. године у јеку
припрема за предстојећи рат са Турцима. Радио је током ослободилачких
ратова 1876-1978. године на помагању рањеницима, заробљеницима и
избеглицама у Алексинцу и његовој околини. Пред Балканске ратове
велика пажња била је посвећена припремању болничарки за које су држани
курсеви. Тада је предсеник Пододбора био прота Аврам Миловановић,
благајник Ђорђе Петровић, трговац и секретар Драгутин Буцек, професор
Учитељске школе.
Подружина женског друштва у Алексинцу основана је 1881.
године. Наредне године, 1. маја 1882. Подружина је отворила Женску
раденичку школу у коју су примане девојке узраста од 12 до 17 година.
Председница Подружине приликом оснивања је била Марија А. Шпартаљ,
деловоткиња Јелисавета С. Тодоровићка и касирка Анка Х. Пешић. У
време Балканских и избијања Првог светског рата, до бугарске окупације,
председница Подружине била је Милка Петровић.
Да је у Алексинцу радио Пододбор друштва „Кнегиње Љубице“
пре Првог светског рата, сазнајемо из Споменице издате поводом
освећења спомен цркве на Делиграду у којој се наводи: ,,Пододбор
Госпођа Књегиње Љубице у Алексинцу после дуге паузе проузроковане
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светским ратом, био је обновљен августа месеца 1926. год. на иницијативу
г-ђе Добриле Главинић, као чланице Одбора Госпођа Књегиње Љубице
у Београду. Обновљени Пододбор изабрао је г-ђу Кају Димитријевић за
своју претседницу“. Других података нема.
Друштво ,,Смех и суза“ основано је у Алексинцу јануара 1900.
године као удружење грађана са три одељења: одељење за свадбарину,
одељење за повојнице и одељење за посмртнине. У току двогодишњег
рада, Друштво је у Алексинцу подигло две чесме: Палилулску чесму
и чесму «Смех и суза». Друштво је купило приватну кућу за потребе
основне школе коју је поклонило алексиначкој општини. Помагало је рад
Алексиначке приватне гимназије на тај начин што је сваки члан месечно
издвајао по 0,20 динара за њен рад и издавало је новине Смех и суза.
Ловачко удружење у Алексинцу је основано 14. јула 1898. године.
Први председник је био Светомир Тривунац, начелник округа у пензији.
Алексиначка певачка дружина ,,Шуматовац“ основана је 2.
фебруара 1887. године на Сретење. Основано је као мушко певачко
друштво које је касније постало мешовито.
Од 1840. године у Алексинцу је радила пошта, а 1855. године
отворена је телеграфска станица. Пошта и телеграф радили су у згради
која је наменски подигнута 1857. године и служила као пример по коме су
подизане поштанско-телеграфске станице у Србији.
У Алексинац је 1904. године стигла и прва права фудбалска
лопта. Донео је Јосиф Буцек тада студент медицине у Берну, касније
лекар и управник болнице у Алексинцу. Присталице нове игре били су
средњошколци, ђаци гимназије и учитељске школе, па су они били и
актери прве фудбалске утакмице.
Фудбалска игра у Алексинцу задобила је велики број присталица,
па је већ 1908. формиран први фудбалски клуб, који добија име „Делиград“.
Соколска организација у Алексинцу настала је марта 1911. године
у Учитељској школи, прерастањем Гимнастичке дружине у Соколско
друштво «Душан Силни». Ово друштво је с успехом већ 19. јуна приредило
свој први јавни час. За његово оснивање и рад до Првог светског рата
најзаслужнији је био Карло Куглер, учитељ гимнастике у Учитељској
школи и Гимназији.					
Политичка активност тога доба у Aлексиначком и Mоравском
срезу је била веома жива. Највећи број присталица је имала Народна
радикална странка. Из сачуваног записника са конференције радикала за
варош Алексинац одржане 24. јуна 1914. године у просторијама хотела
«Централ» на којој је био присутан и Коста Стојановић, министар на
расположењу и члан Главног одбора, сазнајемо да је председник одбора у
Алексинцу био Ђорђе Петровић, трговац, а секретар Вл. Т. Стојадиновић.
Из записника сазнајемо да су на конференцији чија је тема била избор
посланичких кандидата за ванредне парламентарне изборе заказане за
1. август 1914. године, поред Косте Стојановића говорили још Аврам
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Миловановић, свештеник и Миливоје Милојковић, терзија.17
У овом периоду кандидати Радикалне странке су углавном бирани
за народне посланике у Алексиначком и Моравском срезу. По тадашњем
изборном закону ови срезови улазили су у нишки изборни округ, а варош
Алексинац бирала је посебно једног посланика. Гласање је било тајно,
помоћу куглица. Тајност је постизана тако што је бирач стављао руку са
куглицом у гласачку кутију сваке партије посебно. Куглицу је остављао у
једну од њих по свом избору.
У периоду од мајског преврата 1903. до 1918. године, у пет сазива
Народне скупштине Краљевине Србије, са подручја Алексиначког и
Моравског среза било је 13 народних посланика. Неки од њих су више пута
бирани. За посланике су бирани:
1. Коста Стојановић, професор из Београда, рођен у Алексинцу,
биран је четири пута за народног посланика: 1903, 1906, 1908. и 1912.
године;
2. Станко Петровић, трговац из Житковца, биран је четири пута за
народног посланика: 1903, 1905, 1906. и 1908. године;
3. Благоје М. Илић, учитељ из Алексинца, биран је три пута за
народног посланика: 1905, 1908. и 1912. године;
4. Љубомир Марковић, земљорадник из Бобовишта, биран је два
пута за народног посланика: 1906. и 1908. године;
5. Михаило Срећковић, земљорадник из Моравца, биран је два пута
за народног посланика: 1908. и 1912. године;
6. Лазар Мартиновић, свештеник из Житковца, биран је за народног
посланика 1903. године;
7. Стеван Радичевић, земљорадник из Краљева, биран је за народног
посланика 1903. године;
8. Аврам Миловановић, прота из Алексинца, биран је за народног
посланика 1903. године;
9. Милан Радивојевић, земљорадник из Бобовишта, биран је за
народног посланика 1905. године;
10. Ђорђе Николић, земљорадник из Стублине, биран је за народног
посланика 1905. године;
11. Михаило-Мика Поповић, економ из Лоћике, биран је за народног
посланика 1905. године;
12. Михајло С. Петровић, трговац из Житковца, син народног
посланика Станка Петровића, биран је за народног посланика 1912. године;
13. Михаило Мика Т. Трифунац, трговац из Алексинца, биран је за
народног посланика 1912. године.

17 Записник са Конференције радикала вароши Алексинац држане 24. јуна 1914. године.
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Већина народних посланика овог подручја, изабраних на изборима
1912. године, прешла је са српском војском и народом преко Албаније
на Крф, где је учествовала у раду Народне скупштине. По повратку у
ослобођену земљу настављају рад у Скупштини све до 21. децембра 1918.
године када је она окончала рад преневши званично своје функције на
Привремено народно представништво Краљевства СХС.
Такве су биле прилике у Алексинцу и околини уочи Великог рата.
За време рата и скоро трогодишње бугарско-немачке окупације, овај крај је
као и цела земља тешко страдао.

Zoran Stevanović
Aleksinac and its neighbourhood in the decade preceding the Great War
Summary
Before World War II the territory of the present-day municipality of Aleksinac, in administrative
and territorial terms, belonged to the counties of Aleksinac and Morava. The settlements on the left bank of
the South Morava river were part of the county of Morava, with the administrative headquarters in Prćilovica,
while those on the right bank formed the county of Aleksinac - based in Aleksinac.
             In this area in 1910 there lived 56.460 inhabitants – in 43 villages of the county of Morava and in 31
villages of the county of Aleksinac. The average population density was 79.89 inhabitants per square kilometer.
             All the settlements except for Aleksinac, which was a small town, were rural. Then, Aleksinac had 941
houses, 1,044 households, and 5,219 inhabitants. There were 2,718 men and 2,501 women. In size it was the
seventeenth town in Serbia.
             From these data, we can see that more than 90% of the population lived in rural areas concentrating
mainly on farming and animal husbandry although one part of the population of Aleksinac also took part in
these activities.
	   Grain, cattle and tobacco were the primary exports from this region. Pigs and tobacco were
exported to Vienna and Pest, rams to Turkey, and grain from Thessaloniki to other countries.
             Aleksinac was a municipality, the center of the county and the court. There was a church, a primary
school, a grammar school, a teacher-training school, a library and a reading room, a hospital, a pharmacy, and a
postal and telegraph station. It was the center of the counties of Aleksinac, Morava, Spa and Ražanj in the way
of crafts and trade. In 1911 Aleksinac had 78 sale stores, 30 restaurants and 129 craft stores. At the same time,
in Soko Banja, there were 36 sale stores, 14 restaurants and 44 craft stores. In Ražanj there were 25 sale stores,
10 restaurants and 46 craft stores, and in Zitkovac there were 3 sale stores, 3 restaurants and 13 craft stores.
             For the counties of Aleksinac and Morava, Aleksinac was the seat of the church and school authorities,
of the Aleksinac regency and Aleksinac school county.
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Светлана Ђурђевић

Парохије Алексиначког намесништва у периоду од обнављања 1918.
до нове регулације 1924. године
Апстракт: Рад прати развој цркве у Алексиначком и Моравском срезу од
ослобођења од Турака до средине 20-их година 20. века. Посебна пажња
је посвећена парохијама Алексиначког намесништва, од ослобођења 1918.
до 1924. године, парохијским црквама, именима свештеника и времену
њиховог службовања. Рад је написан на основу објављене и необјављене
грађе која се чува у Архиви цркве Свети Никола у Алексинцу.
Кључне речи: Алексиначко намесништво, парохије, свештеници, цркве,
регулација
УВОД
Хатишерифом из 1830. године Порта је признала Србима слободу
вере. У тачки 1 пише: ‘’Поменути народ има потпуну слободу вере у својим
црквама’’, а у тачки 18 истог хатишерифа: ‘’Митрополит и владике које
народ буде изабрао морају бити свечано постављени од грчког патријарха
без обавезе да долазе у ову престоницу.’’ Хатишерифом из 1830. године
Порта је признала Србији слободу богослужења, али је оставила да се
питање о црквеној аутономији Србије реши у преговорима између Србије и
Цариградске патријаршије.1
У решавању тог питања, Цариградска патријаршија изашла је у
сусрет захтевима кнеза Милоша 10. (22) јула 1831. године. У Цариград
су, цариградском патријарху Константину I, послати Милентије
Поповић, архимандрит манастира Враћевшнице и Никифор Максимовић,
архимандрит манастира Сретења, да их посвети за српске епископе.
Цариградски патријарх је 18. (30) августа 1831. године посветио Милентија
за митрополита целе Србије, а наредног дана Никифора за ужичког
епископа. Митрополит Милентије, као епископ београдски и митрополит
Србије, добио је на управу Београдску, а епископ Никифор Ужичковаљевско-шабачку епархију.2
Јануара 1832. године закључен је Конкордат у Цариграду између
Цариградске патријаршије и српских депутата. Њиме су регулисани
односи између Српске православне цркве и Цариградске патријаршије.

1 Спирић, Миодраг, 170 година постојања у народу и за народ Алексиначке цркве Свети Никола 18372007, Алексинац, 2007, 30.
2 Исто, 31.
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Конкордатом је Српска црква добила унутрашњу самоуправу и право
избора митрополита и епископа. Београдски митрополит је митрополит
Србије са титулом митрополит београдски и целе Србије.3
После увећања Србије за шест нахија, за те области установљена је
1834. године Тимочка (Неготинска) епархија, чије је седиште најпре било
у Зајечару, а потом у Неготину. За првог епископа Неготинске епархије
изабран је и постављен дотадашњи архимандрит манастира Горњак,
Доситеј Новаковић (епископ од 1834. до 1854. године). Епархија је укинута
31. октобра 1886. године. Алексиначки срез је од априла 1835. до 31. октобра
1886. године припадао Неготинској епархији.4
Алексинац је после ослобођења од Турске, 1836. године,
постао седиште округа. Исте године постао је и седиште Алексиначког
протопрезвитерства све до 15. марта 1890. године. Алексиначко
протопрезвитерство је од оснивања 1836. до 31. октобра 1886. године
припадало Неготинској епархији.5
У Алексиначкој нахији, до ослобођења шест нахија, свештеника
је имало само село Мозгово. Свештеник је био Марко Живковић, јереј
(рукоположен 6. априла 1802. године од владике Макарија у манастиру
Свети Роман).6
Алексиначком протопрезвитерству припадали су од 1836. до 1879.
године свештеници из Алексиначког, Ражањског и Бањског среза.7
Свештеници из Бугар-моравског среза од ослобођења до 1859.
године припадали су Бугар-моравском намесништву које је било у оквиру
Крушевачког протопрезвитерства Неготинске епархије. Познато је да су
намесници у периоду од 1836. до 1848. године били свештеници Стојан
Мартиновић и Стојан Поповић.
Алексиначком округу припао је 1859. године Моравски срез.
Одмах по припајању, формирано је намесништво Моравског среза,
коме су припадали свештеници овог среза. Тако су Алексиначком
протопрезвитерству припадали од 1879. до 1. децембра 1886. године,
свештеници из срезова Алексиначког, Ражањског, Бањског и Моравског.8
Епархија нишка је обухватала крајеве око Ниша, Пирота, Крушевца,
Топлице и Лесковца. Од укидања Пећке патријаршије 1766. до ослобођења
Ниша 1878. Нишка епархија је била под влашћу Цариградске патријаршије,
а у саставу тзв. Нишавске егзархије. Њени епископи, већином Грци,
постављани су у том периоду декретима из Цариграда.
После ослобођења Ниша 1878. на молбу епископа нишког Виктора и
митрополита београдског Михаила, уз дозволу Цариградске патријаршије,

3 Исто, 31.
4 Исто, 32.
5 Исто, 33.
6 Исто, 33.
7 Исто, 141.
8 Исто, 141.
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Нишка епархија је припојена Митрополији београдској.
Према указу краља Милана од 8. децембра 1886. године, Нишкој
епархији припали су окрузи: нишки, пиротски, топлички, врањски,
књажевачки, црноречки и алексиначки.9
Од 1913. епархија има пет окружних протопрезвитерстава: Нишки,
Пиротски, Топлички, Врањски и Крушевачки.
Од 1. децембра 1886. до 15. марта 1890. године, Алексиначком
протопрезвитерству припадали су свештеници из срезова Алексиначког,
Ражањског и Моравског. За Бањски срез било је формирано Бањско
намесништво.10
Укидањем Алексиначког округа 15. марта 1890. године Алексинац
је престао да буде седиште протопрезвитерства. Сада је Алексиначки срез
заједно са Моравским и Ражањским био у саставу Крушевачког округа,
док је Бањски срез припао Тимочком округу. У црквеној организацији
ова три среза чинила су Алексиначко намесништво Крушевачког
протопрезвитерства и Нишке епархије.11
Од 17. фебруара 1896. године када су Алексиначки, Моравски и
Ражањски срез припали Нишком округу, коме је придодат и Бањски срез,
Алексинац је постао седиште намесништва за свештенике ова три среза у
оквиру Нишког протопрезвитерства и Нишке епархије, док је Бањски срез
чинио посебно намесништво у оквиру исте епархије.12
Године 1899. формирано је Ражањско намесништво па су тако
Алексиначко намесништво у наредном периоду чинила само два среза,
Алексиначки и Моравски. У њему су биле парохије из ова два среза, а на челу
Намесништва, од 1898. до 1915. године, био је прота Аврам Миловановић,
парох алексиначки.13
У овом Намесништву постојао је пододбор Удружења свештеника
чији су чланови били: прота Аврам Миловановић – свештеник алексиначки,
Лазар Мартиновић – свештеник житковачки, Илија Јанковић – свештеник
добрујевачки, Ђорђе З. Јовановић – свештеник алексиначки, Петар
Маринковић – свештеник трњански, Милан Ст. Живковић – свештеник
тешички, Ђорђе Чемерикић – свештеник нозрински, Милан Јовановић –
свештеник кормански, Милан Ђорђевић – свештеник суботиначки, Јован
Антић – свештеник грејачки, Милутин К. Поповић – свештеник мозговачки,
Аранђео Поповић – свештеник доњотрнавски, прота Милета Стевановић –
свештеник алексиначки и Димитрије Станковић – свештеник делиградски.14

9 Српске новине, децембар 1886. године.
10 Спирић, Миодраг, н.д,141.
11 Исто, 142.
12 Исто, 142.
13 Подаци су узети из Шематизама од 1890. до 1914. године.
14 Књига записника Пододбора Алексиначког удружења свештеника која се чува у архиви Алексиначког
намесништва при цркви Светог Николе.
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У шематизмима од 1852. до 1914. године наведена су
протопрезвитерства и намесништва, али нису наведене парохије, цркве и
капеле које су припадале сваком протопрезвитерству и намесништву.
Архива Алексиначког намесништва из периода до Првог светског
рата није сачувана. Страдала је за време аустро-бугарске окупације
Алексинца која је трајала од 7. новембра 1915. до 15. октобра 1918. године.
У извештају в.д. намесника Алексиначког намесништва, свештеника
Атанасија М. Поповића бр. 411 од 30. маја/12. јуна 1919. године, а на
тражење Нишког Духовног суда Сбр. 452, наводи се:
,,У исто време част ми је обавестити суд, да је апсолутно сва архива
Алексиначког намесништва пропала, а податке о броју домова за 1915. у
колико су назначени у овом списку нашао сам сасвим случајно у дућану
једног алексиначког трговца, Мате Трифунца који је хтео да ми завије неке
код њега ствари у хартији, која је била од аката намесништва, а коју је он
добио тј. купио и како он сам вели - од неке рођаке поч. проте Аврама
Миловановића.“
До почетка Првог светског рата у Алексиначком намесништву биле
су подигнуте цркве: у Алексинцу (Свети Никола и Света Тројица), Великом
Дреновцу (Света Петка), Витковцу (Рођење Пресвете Богородице), Вукањи
(Свети Никола), Горњем Адровцу (Света Тројица), Горњем Крупцу (Свети
Пророк Илија), Горњем Сухотну (Усековање главе Светог Јована), Горњој
Трнави (Свети Архангел Гаврило), Грејачу (Свето Вазнесење Господње),
Доњем Крупцу (Свети Јован Крститељ), Доњој Трнави (Свети Пророк
Илија), Липовцу (Свето Преображење Господње у манастиру Светог
Стевана), Лознацу (Капела Светог цара Константина и царице Јелене),
Малом Дреновцу (Света Варвара), Мозгову (Света Петка), Радевцу (Марија
Магдалена), Рутевцу (Света Великомученица Марина – Огњена Марија),
Станцима (Света Великомученица Параскева), Суботинцу (Свети Пророк
Илија и Света Марија), Тешици (Успење Пресвете Богородице), Трњану
(Света Петка) и Црној Бари (Свети Јован Крститељ).15
Током Првог светског рата Бугари су одмах завели своју управу
и довели своје свештенике и наставнике. Желећи да бугаризују српско
становништво, радили су на томе да униште српску интелигенцију и српску
културу. Бугари су одмах по окупацији почели са стрељањем српског
свештенства.
Прво страдање српских свештеника Нишке епархије било је ноћу,
између 11. и 12. новембра 1915. године, код Беле Паланке. Тада су убијена
23 српска свештеника и калуђера.16
У ноћи 18. новембра 1915. године Бугари су у селу Јелашници код
Ниша убили 12 свештеника, међу којима су тројица из Алексинца: Аврам
Миловановић, Милета Стефановић и Ђорђе З. Јовановић. Поред њих

15 Подаци су узети из Шематизама од 1890. до 1914. године.
16 Спирић, Миодраг, н.д, 56.
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убијени су: Димитрије Станковић, парох рутевачки; Цветко Богдановић
и Илија Којић, чланови нишког Духовног суда; Милан Ђорђевић, парох
суботиначки и Милутин Поповић, парох мозговачки. Са свештеницима је
убијен и Веселин Алексић, учитељ у селу Бобовишту код Алексинца.17
У Летопису алексиначке цркве Свети Никола, прота Брана
Коруновић на 7. страни пише да су Бугари убили и следеће свештенике из
Алексиначког намесништва: Петра Маринковића – свештеника из Трњана,
Ђорђа Чемерикића – свештеника из Нозрине и Јована Антића – свештеника
из Грејача и Димитрија Станковића – свештеника из Делиграда.18
Бугари су током окупације у Нишком округу убили 28 свештеника.19
Њих деветорица били су на служби у парохијама Алексиначког намесништва.

Пирот, октобра 1918. године. Повратак интернираних српских свештеника из
Бугарске. Међу њима су и алексиначки свештеници: Стева Димитријевић (стоји у
првом реду, са дечакове леве стране) и Атанасије Поповић (стоји у првом реду, седми
слева, са шеширом). Фотографија је добијена од Музеја Понишавља из Пирота
Pirot, October 1918. Reception of Serbian priests-internees from Bulgaria. Among them
are priests from Aleksinac: Steva Dimitrijevic (standing in the front row, with the boy on the
left) and Atanasije Popovic (standing in the front row, seventh from left, with hat). Photo is
obtained from the Museum of Ponišavlje from Pirot
17 Исто, 56.
18 Прота Коруновић, Бранислав, Летопис Храма Светог Николе у Алексинцу, рукопис у архиви цркве, 22.
19 Исић, Момчило, Свештенство у Србији између два светска рата, Часопис Расински анали бр. 9,
Крушевац, 2011, 121.
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На место побијених српских свештеника, Бугари су довели своје.
У алексиначкој цркви бугарски свештеници су служили од фебруара
1916. до септембра 1918. године и то: поп Михајлов, до септембра 1916,
Т. З. Пештерски, до децембра 1916, Т. Крстанов до априла 1918. и Петар
Канинчев, до септембра 1918. године.20
Период обнављања
Одмах по ослобођењу, преживели свештеници, а пре свега они
који су били на служби у јединицама српске војске, вратили су се на своје
парохије. Нажалост, мало је било преживелих. Од предратних свештеника
Алексиначког намесништва на своје парохије вратили су се следећи
свештеници: Илија Јанковић, парох добрујевачки; Милан Ст. Живковић,
парох тешички; Милан Јовановић, парох кормански; Аранђео Поповић,
парох доњотрнавски; Душан Веселиновић, парох Светонесторски и прота
Светислав Жујовић, парох гредетински.
За в. д. намесника Алексиначког намесништва постављен је свештеник
Атанасије Поповић, парох алексиначки. Он је сазвао састанак свештеника
Алексиначког и Моравског среза са циљем обнављања рада Удружења
свештеника, које је, као што је напред наведено, радило и пре рата.
Састанак је одржан 27. августа 1919. године и на њему су били присутни
свештеници: Атанасије Поповић, в. д. намесника; Милан Јовановић, парох
кормански; Аранђео Поповић, парох доњотрнавски; Душан Веселиновић,
парох Светонесторски; Милан Ст. Живковић, парох тешички; Живојин
Ристић, парох суботиначки и прота Светислав Жујовић, парох гредетински.
Свештеници су за своје изасланике на главној скупштини Удружења
свештеника у Београду изабрали Милана Јовановића, пароха корманског и
Душана Веселиновића, пароха Светонесторског.21
У јануару 1920. године за пароха првог алексиначког и намесника
алексиначког постављен је прота Бранислав Брана П. Коруновић, који је на
тој дужности остао до пензионисања 1953. године.22
У 1920. години (у записнику није наведен датум) формиран је
Пододбор Удружења свештеника намесништва алексиначког, за чијег је
председника изабран прота Брана Коруновић. Удружење свештеника је
била сталешка организација свештеника која је расправљала о духовним и
црквеним питањима. Чланови су плаћали годишњу чланарину у износу од
120 динара.23

20 Протокол крштених, венчаних и умрлих лица цркве Светог Николе у Алексинцу.
21 Књига записника Пододбора Алексиначког удружења свештеника која се чува у архиви Алексиначког
намесништва при цркви Светог Николе.
22 Исто.
23 Исто.
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Своју трећу седницу Пододбор је одржао 25. августа 1921. године.
Констатовано је да на њој нису били присутни Илија Јанковић, парох
добрујевачки; Душан Веселиновић, парох житковачки и Стојан Стошић,
парох Треће алексиначке парохије. Наведени свештеници били су на
лечењу. На седници је одлучено да изасланик Алексиначког намесништва,
на Другој редовној годишњој скупштини удружења свештеника, буде
Живојин Ст. Ристић, парох тешички.24
Према Шематизму за 1921. и 1922. годину у Алексиначком
намесништву било је 17 парохија. Парохије су биле као и у предратном
периоду. Наводимо све парохије.25
1. Парохија прва алексиначка
Према подацима нишког шематизма из 1900. године, Прва
алексиначка парохија, 1898. године, обухватала је један део вароши
Алексинца од 400 домаћинстава. Имала је 2.350 становника.
Према годишњем извештају из 1920. године парохију је као и пре
рата чинио један део вароши са 308 домаћинстава, 1.238 становника, од
тога 560 мушких и 678 женских лица.
По ослобођењу, при цркви алексиначкој, служили су Љубинко
Јеремић, војни свештеник који је ступио на парохију у октобру 1918. године;
Атанасије Поповић, од октобра 1918. до септембра 1919. године када је
био и в.д. намесник Алексиначког намесништва и Јордан Хаџи Видојковић,
који је на парохији био до 7. јануара 1920. године.
Четрнаестог јануара 1920. године, парох Прве алексиначке парохије
и намесник алексиначки био је Бранислав Брана Коруновић. Он је 1898.
године завршио Богословију у Београду. За ђакона је рукоположен августа
1903. године у Крагујевцу, а за свештеника септембра исте године, поставши
парох у селу Плажану, код Деспотовца. Свештеничку службу наставио је
1907. године у новој Војштанској парохији, у тадашњем Ресавском срезу.
Током Првог светског рата доживео је судбину многих Срба, који су
морали да напусте отаџбину и преко Албаније оду у Грчку. Након пробоја
Солунског фронта вратио се у Србију и после краћег задржавања на својој
последњој дужности војштанског пароха, упућен је у Призрен, где је
неколико месеци обављао дужност председника тамошњег црквеног суда.
Из Призрена је упутио писмо 1919. године епископу нишком Доситеју, у
коме је тражио премештај за Алексинац. Исте године молба му је уважена
и постављен је за намесника алексиначког и пароха Прве алексиначке
парохије. На овој црквеној дужности остао је до 1953. године, када је
пензионисан као протојереј-ставрофор. У граду на Моравици, али и шире,
током дугогодишње службе, стекао је велики углед.

24 Исто.
25 Шематизам за 1921. и 1922. годину, 33.
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Прота Брана Коруновић
The Priest Brana Korunović

Цркве у Првој алексиначкој парохији су: црква у Алексинцу – Храм
Светог Николе и црква на Шуматовцу – Света Тројица. Тутори цркве у
Алексинцу били су Алекса Петровић, воскар и Владимир Петровић, сарач,
обојица из Алексинца.26
2. Парохија друга алексиначка
Према подацима нишког шематизма из 1900. године, Друга
алексиначка парохија, 1898. године, састојала се из једног дела вароши
Алексинца од 254 домаћинства и села Вакуп од 80 домаћинстава. Цела
парохија имала је 334 домаћинства и 1.256 становника.

26 Подаци о свих седамнаест парохија Алексиначког намесништва преузети су из докумената који се
налазе у архиви архијерејског Алексиначког намесништва.
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Према годишњем извештају за 1920. годину парохију су чинили део
вароши Алексинац са 200 домаћинстава и село Вакуп са 102 домаћинства.
У парохији је било 302 домаћинства, са 1.333 становника, 699 мушких и
634 женских лица.
Свештеник Друге алексиначке парохије био је Димитрије
Миленковић. На парохију је ступио 24. маја 1920. године и на њој остао до
смрти 12. октобра 1931. године.
3. Парохија трећа алексиначка
Према подацима нишког шематизма, Трећа алексиначка парохија,
1898. године, састојала се из једног дела вароши Алексинца од 210
домаћинстава, села Глоговице од 70 домаћинстава и Бујмира од 50
домаћинстава. Цела парохија имала је 330 домаћинстава и 2.660 становника.
Према годишњем извештају за 1920. годину парохију је чинило 120
домаћинстава дела вароши Алексинац, 65 домаћинстава села Вакуп и 104
домаћинства села Глоговица. Укупно је на парохији било 309 домаћинстава,
са 1.212 становника, од тога 543 мушких и 669 женских лица.
У Шематизму за 1921. и 1922. годину наведен је Стојан Т. Стошић
као свештеник Треће алексиначке парохије, а у Шематизму за 1924. годину
парох Милан Д. Миљковић.
4. Парохија Светонесторска
Парохија при цркви Светог Нестора у Витковцу постојала је и пре
рата. Према подацима из 1919. године чинило је осам села: Малетина,
Манастирско, Прасковче, Церова, Јасење, Трубарево, Мојсиње и Витковац.
Тада је на парохији било 380 домаћинстава.
Према годишњем извештају за 1920. годину, парохију је чинило
седам наведених села, сем села Витковац. Село Витковац је прикључено
корманској парохији. По овом извештају на парохији је било 314
домаћинстава, са 1.922 становника, од тога 927 мушких и 995 женских
лица.
Према годишњем извештају за 1922. годину на парохији је било 381
домаћинство, са 2.398 становника и то 1.168 мушких и 1.230 женских лица.
Парохија се од 1924. године зове Светороманско-делиградска, по
манастиру Светог Романа. Чинила су је седам села: Церова, Малетина,
Манастирско, Прасковче, Јасење, Делиград и Вукашиновац. Те године
на парохији је било 507 домаћинстава, са 2.759 становника, од тога 1.329
мушких и 1.430 женских лица.
У цркви Светог Нестора у Витковцу служио је свештеник Душан
Веселиновић. За ђакона је рукоположен 1. новембра 1909, а за свештеника
29. децембра 1909. године. Постављен је за пароха личког у Нишком срезу
1910. године, а премештен је по молби у Светонесторску парохију исте
године. У рату 1914. и 1915. године био је војни свештеник при трећем
пуку првог позива Моравске дивизије. По ослобођењу премештен је на
парохију житковачку. Према годишњем извештају за 1922. годину парохију
је те године опслуживао синђел Михаило Поповић.
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5. Парохија делиградска (рутевачка)
Парохију су пре рата чинила четири села: Ћићина, Рутевац,
Вукашиновац и Јабуковац (Делиград). Та иста села налазе се и у годишњем
извештају за 1920. годину. Тада је на парохији било 487 домаћинстава,
са 2.964 становника, од тога 1.405 мушких и 1.559 женских особа. Село
Бобовиште било је у њеном саставу од 1919. до 1922. године, 1922. улази
у састав суботиначке парохије и у тој парохији је све до 1924. године, кад
поново улази у састав рутевачке парохије.
Регулацијом парохија 1922. године, парохију рутевачку сада
су чинила два села, Рутевац и Ћићина. Села Вукашиновац и Делиград
прикључена су парохији манастира Светог Романа.
Пре рата на парохији делиградској свештеник је био Димитрије С.
Станковић. На парохију је дошао 1900. године у време када парохија још
није имала своју цркву него се служила црквом манастира Светог Романа.
У новембру 1919. године за пароха рутевачког постављен је свештеник
Милан Д. Миљковић, који 1922. године постаје парох алексиначки, а на
његово место долази свештеник Лазар Б. Мартиновић из Житковца.
У Рутевцу је подигнута црква Свете Марине, чији су тутори:
Драгутин Јанковић из Рутевца, Васа Марјановић из Ћићине и Александар
Зипаловић из Вукашиновца.
6. Парохија мозговачка
Парохију мозговачку су пре Првог светског рата чинила три села:
Мозгово, Бован и Брадарац.
Према годишњем извештају за 1920. годину иста села улазе у
састав мозговачке парохије. На њој је тада било 596 домаћинстава, са 3.605
становника и то 1.689 мушких и 1.916 женских особа.
Према подацима из 1924. године парохију су чинила села: Мозгово,
Брадарац и Црни Као. На парохији је било 571 домаћинство, са 3.565
становника, од тога 1.756 мушких и 1.809 женских особа.
Свештеник на парохији мозговачкој, уочи рата и до 1915. године,
био је Милутин К. Поповић. После рата, парохију је све до краја 1920.
године опслуживао свештеник Живојин Ст. Ристић, парох суботиначки.
Од јануара 1921. године свештеник у мозговачкој парохији је архимандрит
Варнава, који на тој дужности остаје све до 1927. године.27
На парохији је црква у Мозгову – Храм Свете Преподобне Параскеве,
подигнута 1898. године, а освећена 26. јула (8. августа) 1899, чији су
тутори: Стојан Миливојевић, Никола Милошевић и Милија Голубовић, сви
из Мозгова, као и Владимир Андрејевић, из Брадарца. Подигнута је и нова
црква, неосвећена, Храм Свете Преподобне Параскеве.

27 Прота Коруновић, Бранислав, Летопис Храма Светог Николе у Алексинцу, рукопис у архиви цркве.
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7. Парохија суботиначка
Парохију су, као и у периоду пре рата чинила три села: Суботинац,
Краљево и Бобовиште. Према годишњем извештају за 1920. годину на
парохији је било 546 домаћинстава, са 3.914 становника, од тога 1.883
мушких и 2.031 женских особа.
Године 1923. парохију су чинила четири села: Суботинац, Краљево,
Бован и Бобовиште. На парохији је било 522 домаћинства, са 3.149
становника и то 1.525 мушких и 1.624 женских особа. Само годину дана
касније, парохија је имала једно село мање и то село Бобовиште.
Црква подигнута на суботиначкој парохији је Храм Светог Илије.
Изградња цркве је завршена 1856. године. Тутори за цркву били су: Божидар
Ђ. Трифунац и Светозар Татарац, обојица из Суботинца. Подигнуте су још
две цркве, једна у селу Суботинцу – Храм Свете Марије, а друга у селу
Краљеву – Петровдан.
После успостављања црквених храмова, Суботинац добија своје
свештенике. Раденко Јеремић, који је службовао од 1876. до 1880; Ранђел
Живковић, 1880-1887; Аврам Миловановић, 1887-1889; Ђорђе Јовановић,
1889-1900; Светислав Жујовић, 1900-1901; Михајло Игњатовић, 1901-1903;
Илија Костић, 1903-1909; Милета Стевановић, 1909-1910; Милан Ђорђевић,
1910-1915; Живојин Ст. Ристић, 1919-1921; Никола Ристић 1921-1939.

Прота Аврам Миловановић
The Priest Avram Milovanović
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Према казивању ондашњих житеља Алексинца, проту Аврама
Бугари су због старости хтели да оставе у Алексинцу, али је он то одбио
рекавши да ће ићи са својим млађим друговима. Бугари су потом другом
проти, Милети Стефановићу, понудили да остане, но и он је одбио, решен
да дели судбину својих колега. Све су их отерали изнад села Јелашнице и
ту, у једној њиви у долини Куновачке реке, побили и затрпали у две раке.
Из ове групе свештеника суботиначке парохије, био је и Ђорђе Јовановић.
Групу до реке недовољно потрпану растргли су и појели пси, а након рата,
при утврђивању бугарских злочина, по казивању мештана пронађена је и
друга група и откопана.28
8. Парохија добрујевачка
Парохију добрујевачку, пре рата и након ослобођења, чинило је
седам села: Добрујевац, Катун, Горњи Крупац, Станци, Липовац, Пруговац
и Црна Бара. Према годишњем извештају за 1920. годину на парохији је
било 661 домаћинство, са 4.457 становника, од тога 2.288 мушких и 2.169
женских особа.
Према подацима из 1921. године на парохији је било 661 домаћинство,
са 4.046 становника, од тога 1.927 мушких и 2.124 женских особа.
Године 1924. парохији је након регулациле одузето село Горњи Крупац
и од парохије добрујевачке ствара се нова горњо-доњокрупачка парохија.
На парохији је била парохијска црква Света Параскева у Станцима,
подигнута 1910. године. Тутори цркве су били Живадин Младеновић и
Видојко Петровић, обојица из Станаца и Милан Живадиновић из Црне
Баре. На парохији је подигнута и капела у Горњем Крупцу – Храм Светог
Илије. У Липовцу се налазио и манстир Свети Стеван. Старешина је
био архимандрит Никодим, 1921. године,29 а 1924. Митрофан. Те године
братство су чинили Јоасаф и Доментијан.30
Свештеник парохије био је Илија Јанковић, који је на тој дужности
био до 1925. године.
9. Парохија доњотрнавска
Према подацима из 1920. године парохију доњотрнавску чинила су
шест села: Доња Трнава, Дражевац, Доња Топоница, Горња Трнава, Паљина
и Берчица. На парохији је било 373 домаћинстава, са 2.886 становника, од
тога 1.511 мушких и 1.375 женских лица.

28 Ива Трајковић, Бугарска зверства над српским свештенством у Првом светском рату, Топлички
устанак 1917. године, Зборник радова са научног скупа одржаног у Прокупљу и Лесковцу 27. и 28.
марта 1997. године, Београд, 1997, 290.
29 Шематизам за 1921. и 1922. годину, 32.
30 Шематизам за 1924. годину, 422.
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Подаци из 1923. године показују да је на парохији било 436
домаћинстава, са 3.081 становника, од тога 1.590 мушких и 1.491 женска особа.
На парохији је била црква у Доњој Трнави – Храм Светог Илије,
подигнута 1892. године. У Шематизмима за 1921, 1922 и 1924. годину
наводи се да је парох био Аранђел Поповић.31
10. Парохија корманска
У периоду пре рата и након ослобођења, до 1924. године, парохију
корманску чинило је пет села: Корман, Горњи Љубеш, Срезовац, Доњи
Љубеш и Витковац. Према годишњем извештају за 1920. годину на парохији
је било 471 домаћинство, са 3.295 становника, од тога 1.593 мушке и 1.702
женске особе.
Према подацима из 1923. године на парохији је било 554
домаћинства, са 3.207 становника, и то 1.509 мушких и 1.698 женских лица.
Парохија није имала своју цркву, већ се служила црквом Светог
Нестора у Витковцу – Храм Рождества Богородице. У Срезовцу је
постојала неосвећена капела од дасака посвећена Светој Магдалени.
Парохијски свештеник био је Милан А. Јовановић, од 1903. до 1935.
године. За време окупације, дуже време је био интерниран у Бугарску.
По ослобођењу је служио у цркви Свете Петке, пошто другог свештеника
није било, док се није вратио у своју цркву Светог Нестора на службовање.
За време бугарске окупације у цркви је службовао бугарски свештеник
Тодор Пешчерски.
11. Парохија трњанска
Према годишњем извештају за 1920. годину, парохију трњанску
чинила су три села: Трњане, Доњи Адровац и Пешчаница. На парохији је
било 499 домаћинстава, са 2.827 становника, од тога 1.393 мушке и 1.434
женске особе.
Према подацима из 1921. године на парохији је било 499
домаћинстава, са 2.826 становника.
Парохијска црква је црква Свете Петке и налази се између села
Трњана и Доњег Адровца. Није познато када је подигнута, али се зна да
је обновљена 1821. године. Свештеник Милан А. Јовановић, из Кормана,
служио је у Светој Петки по ослобођењу, пошто другог свештеника није
било. Године 1919. на парохију долази свештеник Павле Михајловић, рођен
у Новом Саду, и као парох трњански остао је све до пензионисања.
12. Парохија гредетинска
Парохију су чинила осам села: Гредетин, Горњи Адровац, Јаковље, Радевце,
Крушје, Лознац, Доње Сухотно и Горње Сухотно. Према годишњем извештају за

31 Шематизми за 1921, 1922. и 1924. годину.
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1920. годину на парохији је било 661 домаћинство, са 3.809 становника.
На парохији је било више цркава: у Горњем Адровцу – Рајевског, у
Горњем Сухотном – Храм Светог Јована, у Радевцу – Храм Свете Магдалене,
у Лознацу – Цар Константин и капела у Горњем Адровцу – Недеља.
Тутори цркве Рајевског били су Милован Павловић из Горњег
Адровца, Милојко Ракић из Гредетина, Милојко Савић из Јаковља, Миливој
Томић из Радевца и Јанићије Петровић из Крушја. Тутори цркве у Горњем
Сухотном су били Драгутин Милошевић из Доњег Сухотна, Младен Јовић
из Горњег Сухотна и Обрад Огњеновић из Доњег Сухотна. Тутори цркве у
Радевцу су Павле Томић и Милоје Стевановић из Радевца, а цркве у Лознацу,
Светислав Стошић, Стојан Божић и Живојин Милетић, сви из Лознаца.
Парохијски свештеник био је Светислав Жујовић. На парохију је
дошао априла 1904. и службовао све до 1938. године. Од црквених власти
одликован је протојерејским чином.
13. Парохија кулинска
Парохију су од ослобођења до 1930. године чинила следећа села:
Вукања, Породин, Кулина, Љуптен, Честа, Чукуровац, Шурић и Каменица.
Према годишњем извештају за 1920. годину на парохији је било 526
домаћинстава, са 2.987 становника.
На територији парохије биле су следеће цркве: у Вукањи – Храм
Свети Никола, у Чукуровцу – Свети Прокопије, у Каменици – Свети
Стеван и капела у Породину – Свети Јован. Први свештеник на парохији
кулинској био је Љубомир А. Јовановић, чије име се помиње у црквеним
књигама после рата. На парохији је служио од октобра 1918. до новембра
1919. године. Од децембра 1919, на парохију као свештеник долази Никола
Тришић, који остаје до 1923. године, када одлази за Далмацију.
14. Парохија житковачка
Према годишњем извештају за 1920. годину парохију житковачку
чинила су три села: Житковац, Прћиловица и Моравац. Сва три села су
састављена и налазе се поред Мораве и железничке пруге. Те године на
парохији је било 479 домаћинстава, са 3.351 становником.
Према подацима из 1922. године на парохији је било 533
домаћинства, са 3.630 становника, а према подацима из 1924, парохија је
имала 607 домаћинстава, са 3.777 становника.
Парохија није имала своју цркву већ се служила црквом Свете
Петке у Трњану. Тутори цркве били су: Тривун Станковић из Житковца,
Јевросим Радичевић из Прћиловице, Миливој Лазаревић из Доњег Адровца
и Миливој Влајић из Пешчанице. Свештеник који је служио на овој парохији
био је Милан А. Јовановић, из Кормана, који је после ослобођења служио
у Светој Петки. Душан М. Веселиновић, нови парох, долази као свештеник
на парохију октобра 1919. године. Од 1920. године постао је старешина
цркве Свете Петке у Трњану.
15. Парохија нозринска
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Према годишњем извештају за 1920. годину парохију нозринску
чинила су четири села: Лужане, Нозрина, Стублина и Моравски Бујмир. На
парохији је било 480 домаћинстава, са 2.728 становника.
Према подацима из 1922. године на парохији је било 487
домаћинстава, са 2.791 становником.
Парохија није имала своју парохијску цркву, већ се служила црквом Свете
Богородице у Тешици. У Лужану је била црквица Светог Архангела Михаила.
Парохију је од ослобођења 1918. до септембра 1920. године
опслуживао Милан Ст. Живковић, парох тешички. Септембра 1920. године
на парохију долази Лазар В. Таушановић и остаје све до краја 1947. године.
16. Парохија тешичка
Парохију тешичку пре рата, као и после ослобођења, чинила су пет
села: Тешица, Лоћика, Врћеновица, Копривница и Мали Дреновац. Према
годишњем извештају за 1920. годину на парохији је било 533 домаћинства,
са 3.328 становника.
Документа из 1923. године говоре да је на парохији било 552
домаћинства.
На парохији је била црква у Тешици – Храм Свете Богородице. Тутори
су били: Светислав А. Пантић из Тешице и Димитрије Радојевић из Нозрине.
Постојала је и капела у Малом Дреновцу – Храм Свете Варваре. Тутори су
били: Владимир Карчић и Живан Ракић, обојица из Малог Дреновца.
Парохијски свештеник био је Милан Ст. Живковић, који је према
црквеним књигама дошао на парохију пре 1907. године и служио је све до 1926.
17. Парохија грејачка
Према подацима из 1919. године, парохију грејачку чинила су
шест села: Копривница, Суповац, Грејач, Велики Дреновац, Голешница и
Дашница. Године 1920. парохији грејачкој прикључено је и село Бели Брег,
тако да је парохија сада обухватала седам насеља. Парохија је имала 507
домаћинстава, са 3.104 становника.
У годишњем извештају за 1924. годину наводи се да је на парохији
било 511 домаћинстава, са 3.074 становника.
На парохији је била црква у Грејачу – Храм Вазнесења. Тутори
су били: Милутин Маринковић и Драга Ђорђевић, обојица из Грејача.
Постојала је и црква у Великом Дреновцу – Храм Свете Преподобне
Параскеве. Тутори су били: Живан Димитријевић и Светислав Стојановић,
обојица из Великог Дреновца, као и црквица у Суповцу – Свети Лазар.
На парохији грејачкој од 1902. до 1909. године био је свештеник
Милета Стефановић, од 1909. до 1915. године Јован А. Антић, а од августа
1919. до краја 1926. године Јован Радоњић.32

32 Прота Коруновић, Бранислав, Летопис Храма Светог Николе у Алексинцу, рукопис у архиви цркве.
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********
У извештају Алексиначког намесништва бр. 1216 од 23. новембра
1923. године упућеног Духовном суду Нишке епархије, а који је потписао
намесник прота Бранислав П. Коруновић, наводи се списак цркава, капела
и манастира у Намесништву алексиначком који служе.
У Алексиначком срезу то су:
1.
Црква освећена у Алексинцу – Храм Свети Никола
2.
Црква освећена на Шуматовцу
3.
Црква освећена у Суботинцу – Свети Пророк Илија
4.
Црква освећена у Мозгову – Света Преподобна Параскева
5.
Капела неосвећена у Мозгову, два пута у току године се изводи
служба, Света Преподобна Параскева
6.
Црква освећена у Рутевцу – Света Марина
7.
Црква освећена у Станцима – Света Преподобна Параскева
8.
Капела освећена у Горњем Крупцу – Свети Пророк Илија
9.
Црква освећена у Доњој Трнави – Свети Пророк Илија
10.
Манастир Свети Стеван
11.
Манастир Свети Роман
У Моравском срезу:
1.
Црква освећена у Грејачу – Вазнесење Господње
2.
Капела освећена у Малом Дреновцу – Света Преподобна Параскева
3.
Црква освећена у Трњану – Света Преподобна Параскева
4.
Црква освећена у Тешици – Успеније Богородице
5.
Капела освећена у Великом Дреновцу – Света Варвара
6.
Црква освећена у Вукањи – Свети Никола
7.
Црква освећена у Витковцу – Рождество Богородице
8.
Црква освећена у Горњем Адровцу – Рајевског
Године 1923. извршена је нова регулација неких парохија
Алексиначког намесништва. Духовни суд Нишке епархије је својим актом
бр. 6849 од 24. августа 1923. године, известио Алексиначко намесништво
да Свети Синод под бр. 1168/748 од 9. до 22. јуна 1923. године одобрава
регулацију и одређује села која ће улазити у састав следећих парохија:
1.
Парохија мозговачка: Мозгово, Брадарац и Црни Као
2.
Парохија суботиначка: Суботинац, Краљево и Бован
3.
Парохија рутевачка: Рутевац, Ћићина и Бобовиште
4.
Парохија Светороманско-делиградска: Јабуковац, Јасење, Прасковче,
Манастирско, Малетина, Церова, Вукашиновац
5.
Парохија корманска: Корман, Срезовац, Горњи Љубеш, Доњи
Љубеш, Витковац
Духовни суд је овластио намесника у Алексинцу, да о регулацији
извести све свештенике и све грађане. Намесник је одговоран директно
црквеном суду.
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Према Шематизму за 1924. годину у Алексиначком намесништву је
наведено 15 свештеника који су служили на парохијама те године. Вероватно
су остале парохије биле непопуњене, јер је познато да је Алексиначко
намесништво те године имало 18 парохија. Парохије и свештеници који се
наводе били су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Парохија прва алексиначка – Брана П. Коруновић, парох први
алексиначки и намесник алексиначки
Парохија друга алексиначка – Димитрије Миленковић, парох
Парохија трећа алексиначка – Милан Д. Миљковић, парох
Парохија рутевачка – Лазар Мартиновић, парох
Парохија мозговачка – Варнава, архимандрит
Парохија суботиначка – Никола В. Ристић, парох
Парохија добрујевачка – Илија Јанковић, парох
Парохија доњо-трнавска – Аранђел Поповић, парох
Парохија корманска – Милан А. Јовановић, парох
Парохија трњанска – Павле Михаиловић, парох
Парохија гредетинска – Светислав Р. Жујовић, прота
Парохија житковачка – Душан М. Веселиновић, парох
Парохија нозринска – Лазар В. Таушановић, парох
Парохија тешичка – Милан Ст. Живковић, парох
Парохија грејачка – Јован Радоњић, парох33

У овом документу нису наведене следеће парохије и њихови
свештеници: Светонесторска, Кулинска и новооснована Горњо-доњокрупачка.
Из записника са седнице Подобора удружења свештеника
алексиначког намесништва, која је одржана 25. децембра 1924. године,
сазнајемо да им је поздрав упутио председник Удружења свештеника,
прота Стева Димитријевић. Тада је позвао све свештенике да буду чланови
удружења. Пододбор у Алексинцу имао је 17 чланова. Били су то: прота
Брана Коруновић, прота Светислав Жујовић, архимандрит Варнава, синђел
Михаило, јеромонах Митрофан Попов и свештеници, Лазар Мартиновић,
Милан Миљковић, Павле Љ. Михајловић, Илија Јанковић, Никола Ристић,
Аранђео Поповић, Прока Милошевић, Јован Радоњић, Милан М. Јовановић,
Душан М. Веселиновић и Лазар Таушановић. Из овог записника видимо да
сви свештеници Алексиначког намесништва нису били чланови удружења,
док су неки монаси братства Светог Романа били његови чланови.34

33 Алманах Краљевине СХС, свезак III, Загреб, 1928, 420.
34 Књига записника Пододбора Алексиначког удружења свештеника која се чува у Архиви алексиначког
намесништва при цркви Светог Николе.
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ЗАКЉУЧАК
Хатишерифом из 1830. године, Порта је Србима признала слободу
вере и слободу богослужења у црквама. Године 1832. закључен је Конкордат
између Српске православне цркве и Цариградске патријаршије којим
су регулисани односи ове две цркве. Српска црква је добила унутрашњу
аутономију. Алексинац је после ослобођења постао седиште округа и
седиште Алексиначког протопрезвитерста. Алексиначко намесништво је
обједињавало подручје Алексиначког и Моравског среза у црквеном погледу.
Након рата, у коме су страдали бројни свештеници овог намесништва, цркве
почињу да се попуњавају новим свештеницима и да се обнављају. Наставља
се и рад Удружења свештеника, које датира још из времена пре рата, а које
се бави духовним и црквеним питањима сваке парохије. У периоду 19211922. године у Алексиначком намесништву било је 17 парохија, на којима
је живело и радило пуно свештеника. Године 1923. извршена је регулација
неких парохија на територији Алексиначког намесништва, већ 1924. године,
намесништво постаје богатије за још једну парохију.
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Svetlana Đurđević
The parishes of the Aleksinac regency from the restoration period of 1918 until the new regulation 1924.
Summary
With the hatiserif of 1830, the Church Port acknowledged the Serbian people religious freedom and freedom
of worship in churches. In 1832, the Concordat was signed between the Serbian Orthodox Church and the
Czarigrad Bishopry, which regulated the relations between the two churches. The Serbian Church gained
internal autonomy. After its liberation, Aleksinac became the seat of the county and the seat of the Aleksinac
proto-Presbyterianism. The regency of Aleksinac was made up of the counties of Aleksinac and Morava in
ecclesiastical terms. After the war, in which many priests of this regency were murdered, churches began not
only to be filled with new priests but also to be renewed. The Priests’ Association, which dates back to the
time before the war and which is concerned with spiritual and ecclesiastical matters, continues its work. In the
period from 1921 to 1922, in the regency of Aleksinac there were 17 parishes where many priests lived and
worked. In 1923, some parishes on the territory of the regency of Aleksinac complied with certain regulations
and it was in 1924 that the regency was enlarged by one more parish.

100

Александар Динчић

ПОГИНУЛИ И УМРЛИ НИШКИ РАТНИЦИ 1914-1915.
(САХРАЊЕНИ НА СТАРОМ ГРОБЉУ)
АПСТРАКТ: У чланку су обрађенe жртве страдале у Првом светском
рату, са нарочитим освртом на погинуле, умрле и сахрањене у Нишу. Рад
је покушај да се преко расположиве архивске документације и објављене
литературе дође до оквирног броја сахрањених на Старом нишком гробљу.
Целовит попис погинулих не постоји. На основу сачуваних књига и
извештаја може се сачинити само приближан број страдалих и сахрањених
у ратној престоници Краљевине Србије (1914-1915)
Кључне речи: Старо нишко гробље Ниш, Први светски рат, Србија,
Аустро-Угари, официри
СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА ПОГИНУЛИМ И УМРЛИМ РАТНИЦИМА И
ЦИВИЛИМА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ У НИШУ
Четворогодишњом тешком борбом која је задивила читав свет и
кроз велико страдање Нишлије су часно извршилe патриотски задатак, који
им је диктирала историја. Тиме су сврстани у ред са осталим грађанима
Србије, жртвујући се за слободу и бољу будућност своје деце.
На дан аустроугарске објаве рата Србији, 28. јула 1914. године
српска војскa је била тек изашла из Балканских ратова (1912-1913), у којима
је претрпела велике губитке у људству.1 Објава Првог светског рата затекла
је многе Нишлије у војно-оперативним јединицима. Највише их је било у
16. пешадијском (нишком) пуку „Цар Никола II“, који је припадао славној
Моравској дивизији. Иста дивизија изгубила је изузетно велики број људи
у ослободилачким балканским ратовима и Првом светском (Великом) рату.
У Ниш је стигла депеша Аустро-Угарске о објави рата Србији. Из града је
такође упућен јула 1914. године манифест српском народу са позивом на
одбрану отаџбине. С пролећа 1914. године сви војни обвезници су били
позвани у војску. Накнадно су мобилисани и борци који су распоређивани
у други позив на далеким бојиштима. Цела генерација нишких матураната
из 1914. године (годиште 1892) је пошла у рат.2 Били су углавом у ђачкој

1 Исидор Ђурковић, Тифус у Србији 1914-1915, Београд, 2006, 17.
2 Р. Петковић, Прва Нишка гимназија 1878-1968, Ниш, 1972, 106.
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чети 16. пешадијског пука.3 Њима су се придужили и ђаци-добровољци
(годиште 1895), сврстани у ђачке добровољачке чете.
Са ратишта су стизале вести о погибији, рањавању и заробљавању.
Већ у Церској бици, вођеној од 12. до 24. августа 1914. године, погинуле су
многе Нишлије. Континуирано страдање се наставило у Колубарској бици
(од 16. новембра до 15. децембра), преко епидемије пегавог тифуса, рата са
Бугарима, одступања преко Албаније, даље у Грчку, где су страдале нове
жртве и ницала нова војна гробља.4
Погинули српски ратници сахрањивани су по правилу на бојиштима
или у њиховој близини. Када се сахрањивало (укопавало) једно или више
лица, одређивана су најмање два официра или чиновника за њихову сахрану.
Састављан је списак покојникове заоставштине (приватне или државне)
и књига депозита која је предавана команданту пука. Према наређењу
министра правде од 16. августа 1914. године, приватна заоставштина слала
се Првостепеном суду у Нишу и одатле је породица погинулог могла да је
преузме.5 Како се не би шириле заразе услед ископавања и преноса лешева
погинулих, министар унутрашњих дела, у споразуму са министром војним,
забранио је пренос мртвих са бојишта.6 Ипак, појединци, углавном високи
официри, одношени су и сахрањивани на градским, варошким или сеоским
гробљима – у местима рођења или предратног и ратног службовања.7
Доношени са бојишта, у граду су сахрањивани на старом Нишком
(Горичком) гробљу и на Старом војном гробљу испод Делијског виса, где су
закопавани и умрли од пегавог тифуса.8 Погинули су испраћани са војним
почастима, уз учешће официрског кора и свештенства. Преко сандука је
била положена српска, а по некада и руска или француска застава. Сандук
је био окићен сноповима цвећа и венаца.9 Поред обавезног присуства
војног свештеника, углавном су на сахранама чинодејствовали и протојереј
Светозар Антонијевић, председник Духовног суда у Нишу, Светомир
Станковић, свештеник и секретар Духовног суда, Добросав Марковић,
протојереј града Ниша, као и свештеници Јордан Видојковић, Тадија
Костић, Лука Марјановић, Цветко Богдановић, Коста Поп-Митић, а понекад
и лично епископ нишки Доситеј.10 Поступак сахране код умрлих војника и
старешина од заразних болести (тифус, колера, куга, велике богиње) је био

3 Лист Нишки Весник – септембар 2009, Ниш, 4-5. Текст под насловом: „Уместо ропства – страдалачки
пут Албанским гундурама“.
4 Лист Политика од 10. новембра 1929, Београд, 7. Текст под насловом: „Јован Н. Јовановић коњички мајор“.
5 Српске новине од 9. септембра 1914, бр. 205, 1.
6 Српске новине од 16. августа 1914, бр. 181, 1.
7 Ниш је у то време имао једно православно, једно муслиманско, једно јеврејско, једно римокатоличко и
једно војно гробље. (Ниш 1939-1940 - средио наставник Александар Живковић, Ниш, 1940, 17).
8 Борислав Андрејевић, Споменици Ниша (друго издање), Ниш, 2001, 137-149; Народни музеј Ниш
(даље: НМН), збирка предмета заточеника логора на Црвеном крсту (даље: ЛЦК), кутија (даље: кут),
14, изјава свештеника Јована Говедарице.
9 Српске новине од 7. септембра 1914, 2.
10 Српске новине од 30. марта 1915, 4.
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потпуно друкчији и прописан је Чланом 4 правилника о Општим мерама за
сузбијање заразних болести. Леш се завијао у покров, натопљен раствором
карболне киселине, а потом се спуштао у метални сандук који се потом
добро лемио и чије је дно морало бити испуњено дрвеним струготинама или
трињама сена. Метални сандук је потом стављан у дрвени. Приликом укопа
дрвени сандук се отварао и спаљивао док је метални са телом покојника
одлазио у земљу. Леш умрлог могао се једино превозити колима, било је
строго забрањено ископавање умрлог до годину дана или сахрана ван места
у коме је умро.11
Целовит попис страдалих Нишлија у балканским и Првом светском
рату – у борбама, интернацији, заробљеништву, од тифуса или од злочина
Бугара, није сачињен.12 Гледано у целини, погинулим српским ратницима
су посвећени бројни скромни и лепи споменици, спомен-чесме и споменобележја по градовима, селима и варошицама. Подизали су их млади и
стари, деца, браћа, саборци палих с једним циљем да се изрази захвалност
за жртвовање, отворе нови изазови родољубивог надахнућа и покаже љубав
према отаџбини. Ипак, када је реч о граду Нишу, недостају спомен-обележја
са именима погинулих и умрлих војника, старешина и грађана. Оно што
постоји налази се углавном у нишком Саборном храму.
УПИСИ УСМРЋЕНИХ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ
У црквеним књигама умрлих и рођених од 1879. до 1919. године,
за 6.123 војно-способних мушкараца, од првог до трећег позива, нема
уписаних података о њиховој смрти.13 У овом броју првенствено треба
тражити усмрћене рођене Нишлије у балканским и светским ратовима. Има
и умрлих и неуписаних природном смрћу, одсељених у иностранство, или
оних који су још живи, али огромну већину чине жртве сва четири рата које
је Краљевина Србија, касније Југославија, водила. За разлику од страдалих
у Балканским ратовима и Првом светском рату, за погинуле Нишлије у
Другом светском рату постоје многа имена страдалих.14 Број погинулих
грађана у сва четири рата, нарочито у Првом светском рату, свакако је већи,
с обзиром на то да нема сачуваних књига рођених за период робовања под
Турцима (1864-1878). Ради се о војним обвезницима из последње одбране
(годиште 1864. до 1869), а такође и војницима из трећег позива (годиште

11 Српске новине од 3. маја 1915, бр. 121, 1-2.
12 Лист Вечерње Новости од 26. октобра 2013, Београд. Текст под насловом „Хероји без славе и помена“.
13 ИАН, Матичне књиге рођених Српске православне цркве Храма Св. Дух, Св. Панталеј и Св. Никола
(1879-1900). Протоколи уписа; Скупштина Општине Ниш (даље: СО Ниш), Матичне књиге умрлих Српске
православне цркве Храма Св. Дух, Св. Панталеј и Св. Никола (1914-1919). Протоколи уписа: Матичне
књиге рођених Српске православне цркве Храма Св. Дух, Св. Панталеј и Св. Никола (1901-1919).
14 Према послератном попису, укупно је 1.386 Нишлија страдало у Другом светском рату, од тога, 904,
који су рођени у периоду од 1878. до 1919. године (Архив Југославије (даље: АЈ), Жртве рата 1941-1945,
Савезни завод за статистику (ознака фонда: 179), Резултати пописа, Београд, август 1966. године).
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1869. до 1876). У доступним књигама највише нема уписа за првопозивце
(годиште 1883. до 1893), али је у Првом светском рату, баш као и у Другом,
страдало и много омладинаца.
Прецизна евиденција усмрћених у Првом светском рату није вођена
из више разлога. На првом месту је било уништавање постојећих књига од
стране Бугара приликом окупације града, устројавање нових књига рођених,
венчаних и умрлих на бугарском језику, са бугарским свештеником, који
је вршио нове уписе.15 Још један проблем у попису страдалих је био да
војне команде, које су, пак, имале посебне књиге страдалих по дивизијама
и пуковима, нису уредно слале црквама на упис погинуле или умрле
војнике и старешине.16 Постојао је и проблем са умрлим рањеницима за
које подаци нису могли да се прикупе. Наређењем министра војног од
20. септембра 1915. године, предвиђено је да сви управници болница на
бојиштима или у позадини прибележе податке о болесницима који се у
њихове болнице упућују, а да податке о војницима који нису у стању да
говоре прикупљају њихови саборци и остали болесници. Ово је нарочито
важило за командире санитетских возова и транспората. Исти су били у
обавези да о умрлим војницима извештавају војно министарство, шаљући
један примерак истој установи, други, пуку, коме је умрли војник припадао
и трећи начелнику среза, да о томе извести породицу умрлог. За војнике
који су умрли на боловању код своје куће, општинске власти су биле дужне
да о томе одмах известе пук у којем је умрли служио, окружну команду
и војно министарство.17 Услед ратног хаоса и повлачења српске војске
у тоталном нереду, многи умрли рањеници нису били евидентирани. И
масовна умирања од епидемије тифуса, која је владала у Нишу учинила
је да из техничких разлога (огромних жртава) није постојала могућност
за евиденцијом и уписом свих умрлих цивила и војника, почевши од 14.
августа 1914, када је званично забележен први смртни исход ове тешке
болести. Уз то, појавиле су се и епидемије великих богиња, шарлаха и
дифтерије.18 Тада су се у граду налазили и такође страдали непријатељски
- окупаторски војници и њихове старешине, као и избеглице које су у град
долазиле са разних страна. Умирали су и лекари страних војних мисија
(Французи, Швајцарци, Руси, Енглези и Данци).19 Према сачуваним
болничким књигама и забелешкама др Владимира Станојевића, пегави
тифус у Нишу однео је 2.166 жртава, док се код руског лекара др Сергеја
Софотерова наводи број од 35.000 умрлих, од којих су трећина (11.666)
били аустроугарски заробљеници.20 У Војној болници код Ћеле-куле је,
како пише др Станојевић, умирало и по 36 болесника дневно. Маја 1915.

15 СО Ниш, Бугарске књиге венчаних и рођених (1916-1918). Протоколи уписа на бугарском језику.
16 Српске новине од 9. септембра 1914, Ниш, 1.
17 Српске новине од 25. септембра 1915, бр. 365, 1
18 Галина Игоревна Шевцова, Руска добротворна помоћ Србији у ратовима 1912-1917, Београд, 2010, 78.
19 И. Ђурковић, н. д, 212.
20
Исто, 115, 168.
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године, када је епидемија сузбијена, подигнут је споменик, свечано у кругу
Војне болнице, у славу умрлих.21
У Нишу је страдало и много учесника Топличког устанка против
бугарског окупатора који су довођени са стране: Топлице, Косанице,
Гајтана, Пусте Реке, Јабланице, Заплања, Расине и других места. Били су
суђени од преког бугарског суда и стрељани или вешани у Тврђави. Са
њима су страдали и многи грађани који су на било који начин помагали
устанике против Бугара.22 Такође, у бугарским градским казаматима умро
је и велики број ратних заробљеника из разних крајева.23
Српски Црвени крст није на време прослеђивао податке за умрле
ратне заробљенике и интерниране цивиле по немачким, аустријским
и бугарским заробљеничким и радним логорима. Решењем министра
војног од 14. маја 1915. године, установљен је код Заробљеничке Команде
„Извештајни Биро“ за давање извештаја о српским и аустроугарским
заробљеницима. Тако је целокупан посао који је радио српски Црвени
крст пренет на Заробљеничку Команду, чије је седиште било у Нишу.24
Године 1920. у Службеним новинама новостворене државе Срба, Хрвата
и Словенаца, биће објављен целокупни преглед умрлих у непријатељским
логорима и затворима за време рата, до кога је дошао српски Црвени крст.25
У Бугарској је број заробљених српских војних и цивилних лица
износио 34.374, и то 19.450 официра, подофицира и војника и 14.924
интернираних грађана. У бугарском ропству умрло је 2.418 војника,
официра, подофицира и грађана. У Аустрији је интерниран 941 заробљени
српски официр, од којих је умрло њих 34, док је интернирано и 104.024
подофицира и војника, од којих је умрло 17.271. Број интернираних српских
грађана износио је 66.000.26
Најцеловитији попис страдалих у Првом светском рату данас
се налази у сачуваним књигама Старог нишког – горичког гробља. Ове
књиге сачуване су од бугарских окупатора тако што су их свештеници
на време склонили у оближње манастире. Упис сахрањених прекинут је
по бугарском уласку у град и настављен након победоносног хода српске
војске и ослобођења Ниша.

21 Grupa autora, 110-godišnjica vojne bolnice u Nišu (1878-1988), Niš, 1989, 53, 69.
22 Према неким истраживањима биланса гушења Топличког устанка, из Ниша је нестало око 4.000 људи
(Др Јован Златић, Политички живот у Нишу између два светска рата (1918-1941), Ниш, 1994, 13).
23 Службене новине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца од 5. августа 1920. године, Београд, бр. 169,
1; од 21. августа, бр. 182, 3; од 31. августа, бр. 189, 6, од 1. септембра, бр. 190, 3; од 9. септембра, бр.
198, 6; од 10. септембра, бр. 199, 3; од 29. септембра, бр. 214, 7, итд.
24 Српске новине од 11. септембра 1915. године, бр. 261, 1.
25 Службене новине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца за 1920. годину.
26 Друштво Црвеног крста Краљевине Југославије (Споменица 1876-1936), Београд, 1936, 116-117. У
Бугарској, на софијском гробљу „Орландовце“ налази се Српско војно гробље на коме су сахрањени
погинули у балканским ратовима 1912-1913. године и помрли у ропству од 1915-1918. године у
Бугарској. Поред овог гробља, највећи број српских гробова налази се у Горњем Паничереву (987
гробова), Пловдиву (703), Софији (680), Шумену (269), Русу (259), Плевену (160) и Старој Загори (110)
(Лист Нишки Весник – јул 2011, Ниш, 11. Текст под насловом: „Гробље српских хероја у Софији“.)
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Према евиденцији сахрањених официра, подофицира и редова, на
Старом нишком гробљу је укопано 35 српских ратника, од тога – 10, који су
погинули у балканским ратовима и 25, који су погинули у Првом светском рату.
ПОГИНУЛИ ОФИЦИРИ, ПОДОФИЦИРИ И РЕДОВИ
Према истраживању доступне војне грађе, 113 официра из Ниша
(рођени и службовали у граду или околини), погинули су у ослободилачким
ратовима које је Краљевина Србија водила од 1912. до 1918. године.27 Од
тога, 80 официра је погинуло у Првом светском рату.28 Официри су страдали
и ван бојног поља – у борби против пегавог тифуса, као што је то случај са
резервним санитетским мајором, управником Сталне нишке војне болнице,
референтом санитета Моравске дивизије и лекаром Заробљеничке Команде
др Божидаром Занфтом (1864-1915), који је по народности био Јеврејин.29
Подлегао је овој болести, борећи се против ње у сталној Моравској војној
болници код Ћеле-куле.30 Од тифуса су умрли и др Милош Стевановић
(1873-1915), управник Пастеровог завода, др Миленко Ђорић (1867-1915),
управник Четврте резервне болнице у Нишу, др Војислав Стојановић (18691915), шеф унутрашњег одељења Моравске војне болнице и други.31
На Старом гробљу у Нишу сахрањивани су и погинули официри,
подофицири и редови чије су породице и рођаци, услед аустроугарске
навале у западну и централну Србију, морале избећи у Ниш. Како није
постојала могућност да се на окупираном подручју изврши укоп погинулог,
тај чин је обављан у Нишу. Он је био само привременог карактера, јер су
по ослобођењу заузетих територија, умрли откопавани (ексхумирани) и
преношени у места рођења или предратног и ратног службовања. Такав је
пример са погинулим наредником 2. чете 4. батаљона 20. пешадијског пука
Дринске дивизије Михаилом Петровићем, који је умро од задобијених рана
у Војној болници код Ћеле-куле и 26. децембра 1914. године привремено
сахрањен на нишком гробљу – како је то његова породица обавестила.32
Према упису у књигама Старог гробља у Нишу, највећи број
српских ратника погинуо је 1914. године – углавном од Аустро-Угара на
Церу, Колубари и на Дрини, док су једног мучки убили Арнаути на Косову
и Метохији.
Први нишки официр који је дао живот у Великом рату је био резервни
артиљеријски капетан II класе Драгољуб Коцић. Погинуо је 29. августа

27 Марина Влаисављевић, „Нишки јунаци „Гвозденог пука“, Зборник Народног музеја Ниш, број 21
(2012), Ниш, 35.
28 Мр Радоје Костић, „Официри из Ниша пали у ослободилачким ратовима 1912-1918“ Зборник
Народног музеја Ниш, број 16-17 (2008), Ниш, 237-250.
29 Пастеров завод у Нишу 1900-1985 – медицинска изложба, Ниш, 1987, 30.
30 И. Ђурковић, н. д, 211.
31 Пастеров завод у Нишу 1900-1985, 28, 30, Имена осталих умрлих лекара у прилозима.
32 Српске новине од 1. јануара 1915, бр. 1, 6.
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1914. године као командир батерије Моравског пољског артиљеријског
пука код села Миаковци у близини Чачка.33 Сахрањен је на нишком гробљу,
у парцели 13, првом реду и деветом гробу. 34
Коњички мајор Јован Јовановић, син нишког дворског ћурчије
Николе, командир 4. ескадрона трећег коњичког пука, погинуо је 18.
септембра 1914. године у Мачви код села Узвећа. Сахрањен је у парцели
15, трећем реду и једанаестом гробу.35 Гинули су и други.
Официри, подофицири и редови краљевске српске војске храбро су
гинули у Великом рату, у првим борбеним линијама. Иза њих остајале су
велике победе, војна гробља и Карађорђеве звезде са мачевима. Целовит
попис погинулих не постоји. На основу сачуваних књига и извештаја може
се сачинити приближан број страдалих и сахрањених у ратној престоници
Краљевине Србије (1914-1915). Подаци за укопане на Војном гробљу нису
сачувани из горе споменутих разлога. Поред тога, на истом месту Немци
су за време окупације Ниша (1941-1944) вршили стрељања и укопавања.
По сагласности тадашње немачке команде у граду, обзнањено је грађанству
путем расписа, да се стрељана лица по пресудама немачких војних судова
могу ископавати и преносити ради сахране у гробља свога места.36 Родбина
је тела стрељаних откопавала на широком простору и односила их. На тај
начин се губи тачна статистика закопаних на Војном гробљу на Делијском
вису. Број сахрањених на Старом гробљу не може се сматрати коначним.
Ово је само мањи део укупног броја палих ратника из Ниша, до којег се
дошло према доступним изворима.

33 Р. Костић, н.д, 242.
34 НМН, ЛЦК, к. 14, ф. 18. Попис страдалих бораца на територији општине Ниш (евиденција
сахрањених на Старом нишком гробљу - редни број 1597).
35 Исто, редни број 1595; Лист Политика од 10. новембра 1929, Београд, 7. Текст под насловом: „Јован
Н. Јовановић коњички мајор“; Р. Костић, н. д, 242.
36 Извештаји и наредбе комесарске управе и Недићеве владе за округ Зајечарски 1941-1942. година,
књига 1 – приредио: Божидар Благојевић, Неготин-Зајечар, 2006, 41.
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ПОГИНУЛИ И УМРЛИ ОФИЦИРИ, ПОДОФИЦИРИ И РЕДОВИ КОЈИ
СУ ТРАЈНО САХРАЊЕНИ НА СТАРОМ ГРОБЉУ У НИШУ

Бр

Чин

1.

рез.
капетан
кап. I класе

2.
3.

Презиме и име

Место
рођења

Датум
сахране

Парц./
ред
број
гроба

БОГДАНОВИЋ Богдан

Београд

23. IX 1914

22-1-1

БАДОВАНОВИЋ
Софроније
Др ЗАНФТ Божидар

18. XI 1915

22-2-3

21. II 1915

14-2-14

ЈОВАНОВИЋ Јован

Златари,
Брус
Јаши,
Молдавија
Ниш

18. XI 1915

15-3-11

4.

рез. сан.
мајор
коњ. мајор

5.

редов

КОЈИЋ Илија

Ниш

20. X 1915

7-2-13

6.

КОЦИЋ Драгољуб

Ниш

29.VIII1914

13-1-9

МАТИЋ Душан

Шабац

18. XII 1914

14-2-24

8.

рез. арт.
кап. II
класе
коњички
поручник
болничарка

ПЕТРОВИЋ Бранислава

Ниш

18. XI 1914

14-2-26

9.

редов

ПЕШИЋ Душан

Лазаревац

8. VIII 1914

22-8-13

10.

сан. мајор

Ниш

26. II 1915

15-3-10

11.

рез.
поручник

Др СТОЈАНОВИЋ
Војислав
ТАНИЋ Душан

Ниш

22. X 1914

14-2-24

7.

Евиденција је сачињена преко књига сахрањених на Старом гробљу (19141915) и извештаја Министарства војног у Нишу. Датуми сахране су
уписани према старом календару.
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ПОГИНУЛИ И УМРЛИ ОФИЦИРИ, ПОДОФИЦИРИ И РЕДОВИ КОЈИ
СУ ПРИВРЕМЕНО САХРАЊЕНИ НА СТАРОМ ГРОБЉУ У НИШУ

Место
рођења

Датум
сахране
20. II 1915.

-

Др БРАНОВАЧКИ Евгеније

-

19. II 1915.

-

ВАЉАРЕВИЋ Живко

-

27. II 1915.

-

пеш.
поручник
рез. официр

ВАСКОВИЋ Душан

-

28. I 1915.

-

ВРСАЛОВИЋ Никола

-

ВУЈИЧИЋ Стеван

-

3. IV 1915.

сан.
пуковник
пеш. мајор

-

ВУКАЈЛОВИЋ Стеван

-

Др ЂОРИЋ Миленко

-

17. III 1915.
22. XII
1914.
1915.
23. II 1915.
1915.

-

1915.

-

Бр

Чин

1.

п. наредник

АВРАМОВИЋ Велимир

2.

рез. сан.
пуковник
рез. капетан

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Парц./
ред
број
гроба

лекар

Презиме и име

-

9.

писар I кл.

ЖУЈЕВИЋ Живојин

-

10.

лекар

Др ЈЕВТИЋ Павле

11.

лекар
рез.сан.
мајор
редов
пеш.
капетан
рез. официр
пеш.
п. поручник
арт.
пуковник
редов

Др ЈОВАНОВИЋ Светислав

-

Др КОЛОВИЋ Илија

-

18. II 1915.

-

ЛОНГИНОВИЋ Светислав

-

НАЈДАНОВИЋ Љубомир
МАГАЗИНОВИЋ Димитрије

-

18. IV 1915.
13. XII
1914.
18. II 1915.

-

-

МАРКОВИЋ Светолик

-

9. XII 1914.

-

10. III 1915.

-

Др МОРАВАЦ Стеван

-

13. III 1915.

сан.
Поручник
рез. коњ.
поручник
наредник
п.наредникђак
рез. кап. II
кл.
пеш.
п. поручник
рез. официр

21. II 1915.

-

-

5. III 1915.

-

26. XII 1914

-

-

14. XII 1914

-

24. X 1914.

-

-

12. IV 1915.

-

15. III 1915.

-

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

МАРКОВИЋ Живојин
МИЛИВОЈЕВИЋ Александар

ПЕЈИЋ Петар
ПЕТРОВИЋ Михаило
ПОРОБИЋ Милан
ПОПОВИЋ Димитрије
ПОПОВИЋ Димитрије
ПРОТИЋ Петар

-

-
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СЕКУЛИЋ Војислав

30.

арт. кап. I
кл.
пеш.
мајор
пеш. мајор
сан.
пуковник
арт.кап I кл.

31.

лекар

32.
33.

26.
27.
28.
29.

34.

11. XI 1914.

-

1914.
30. X 1914.

-

11. II 1915.

-

1914.

-

СТОКИЋ Драгиша

-

1915.

-

медицинар

СУБОТИЋ Лука

-

3. XII 1914.

-

рез.сан.
кап. I кл.
рез. сан.
кап. I кл.

Др ТОДОРОВИЋ Илија

-

11. III 1915.

-

Др ЦОНИЋ Милан

-

9. II 1915.

-

СТАНКОВИЋ Мирко
СТЕВАНОВИЋ Милан
Др СТЕФАНОВИЋ Милош
СТОЈАНОВИЋ Душан

-

-

НЕОБЈАВЉЕНИ ИЗВОРИ
- Архив Југославије
- Жртве рата 1941-1945, Савезни завод за статистику (ознака фонда: 179),
Резултати пописа, Београд, август 1966. године. Евиденција за 1.386 жртава
рођених у Нишу који су страдали у Другом светском рату.
- Народни музеј Ниш
- Збирка предмета заточеника логора на Црвеном крсту.
- Попис страдалих бораца на територији општине Ниш (евиденција
сахрањених на Старом нишком гробљу).
- Историјски архив Ниш
- Матичне књиге рођених Српске православне цркве Храма Св. Дух, Св.
Панталеј и Св. Никола (1879-1900). Протоколи уписа.
- Фонд Удружење ђака-ратника, ђачких чета из 1914-1915. – подсекција у
Нишу (1934-1941) - Правила Удружења.
- Скупштина општине Ниш
- Матичне књиге рођених Српске православне цркве Храма Св. Дух, Св.
Панталеј и Св. Никола (1900-1919) – умрлих (1914-1919). Протоколи уписа.
- Бугарске књиге венчаних и рођених (1916-1918). Протоколи уписа на
бугарском језику.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА
- Б. Андрејевић, Споменици Ниша (друго издање), Ниш, 2001.
- Б. Благојевић, Извештаји и наредбе комесарске управе и Недићеве владе
за округ Зајечарски 1941-1942. година, књига 1, Неготин-Зајечар, 2006.
- Grupa autora, 110-godišnjica vojne bolnice u Nišu (1878-1988), Niš, 1989.
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- Друштво Црвеног крста Краљевине Југославије (Споменица 1876-1936),
Београд, 1936.
- И. Ђурковић, Тифус у Србији 1914-1915, Београд, 2006.
- А. Живковић Ниш 1939-1940, Ниш, 1940.
- Ј. Златић, Политички живот у Нишу између два светска рата (19181941), Ниш, 1994.
- Пастеров завод у Нишу 1900-1985 – медицинска изложба, Ниш, 1987.
- Р. М. Петковић, Прва Нишка гимназија 1878-1968, Ниш, 1972.
- Г. И. Шевцова, Руска добротворна помоћ Србији у ратовима 1912-1917,
Београд, 2010.
ЧЛАНЦИ У ЧАСОПИСИМА, ЗБОРНИЦИМА И НОВИНАМА
- М. Влаисављевић, „Нишки јунаци „Гвозденог пука“, Зборник Народног
музеја Ниш, број 21, Ниш, 2012.
- Р. Костић, „Официри из Ниша пали у ослободилачким ратовима 19121918“
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Aleksandar Dinčić
KILLED AND DECEASED NIŠ WARRIORS 1914-1915
(BURIED AT THE OLD CEMETERY)
Summary
On the basis of available documentation and published literature, in Niš, the wartime capital of Serbia (19141915) there were permanently buried 11 officers, non-commissioned officers and privates of the Serbian army,
and temporary – 34 of them. According to the entry in the record books of the Old Cemetery in Niš, the largest
number of Serbian warriors was killed in 1914 on Cer mountain, the Kolubara river and the Drina river. Data
about the buried ones at the Military Cemetery have not been preserved, while number of those buried at the
Old Cemetery cannot be considered final due to the lack of regimental diaries and records of the killed and
deceased.
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Иван Митић

ПРВО БЕКСТВО ИЗ КОНЦЕНТРАЦИОНОГ ЛОГОРА
НА ЦРВЕНОМ КРСТУ
Aпстракт: Доласком Адолфа Хитлера на власт у Немачкој 1931. године
његова, како спољна, тако и унутрашња политика, представљале су почетак
нарушавања Версајског мировног система. Таква политика резултирала
је нападом на Пољску 01. септембра 1939. године, којим је званично
започет Други светски рат. Један од начина нацистичког заплашивања и
покоравања локалног становништва у поробљеној Европи био је систем
концентрационих логора. Такав систем осмисилио је један од најближих
Хитлерових сарадника Хајнрих Химлер. Међутим, у Немачкој су
концентрациони логори постојали и пре почетка рата у којима су били
затварани противници Националсоцијалистичке радничке партије Немачке.
Одмах након капитулације Краљевине Југославије започет је процес
формирања концентрационих логора. Међу најзначајнима били су логор на
Бањици, Сајмишту, у Шапцу и логор на Црвеном крсту у Нишу.
Кључне речи: Логор на Црвеном крсту, бекство, нацисти, стрељање, Ниш
УЛАЗАК НЕМАЦА У НИШ И ФОРМИРАЊЕ
КОНЦЕНТРАЦИОНОГ ЛОГОРА
Немачка је без објаве рата извршила агресију на Краљевину
Југославију 6. априла 1941. године, а са њом и на Грчку, када су у раним
јутарњим часовима уследили ваздушни напади по градовима широм земље
и када су немачке оклопно-механизоване снаге прешле бугарску, румунску,
мађарску и аустријску границу.1 Немачке јединице из састава 60. пешадијске
(моторизоване) дивизије под командом генерала Еберхарта ушле су у
Ниш 9. априла 1941. године и успоставиле своју управу.2 По освајању
града, формирају Фелдкомандатуру 809, са средиштем у згради Моравске
бановине. Oна је представљала установу немачке окупаторске власти, која
је, сем Нишког, обухватала још Лесковачки, Зајечарски и Крушевачки
округ. Упоредо са фелдкомандатуром, основана је фелджандармерија, која
је у граду обављала службу војне и привредне полиције.3

1 Aprilski rat 1941. (zbornik dokumenata), knjiga 2, Beograd, 1987, 353-355.
2 Д. Живковић, Д. Дејановић, М. Миловановић, Ђ. Стаменковић, Ниш у вихору ослободилачког рата,
Нови Сад, 1968, 101. (У даљем тексту: Група аутора)
3 Исто, 114.
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Након краткотрајног Априлског рата, Немци су у Нишу сакупили
велики број официра, подофицира и редова Југословенске краљевске
војске из разних крајева. Приликом немачког заузимања Ниша и Београда
заробљено је 22.000 војника и старешина.4 Нишки логор је, у ствари,
представљао збориште талаца којима је могуће испунити квоту за убијеног
или рањеног немачког или њима блиског војника.5 Према ратном дневнику
11. немачке оклопне дивизије за 10. и 12. април 1941, у Нишу је до тада
прикупљено 3.500 војника и око 60 официра. У извештају Команде
позадине 11. армијског корпуса од 27. априла 1941. стоји да се у Нишком
заробљеничком логору налази 4.500 ратних заробљеника. 6
Број ратних заробљеника се временом повећавао, те је у неколико
месеци након окупације њихов број достигао више од 20.000 и за њихов
смештај је у почетку била коришћена касарна Првог коњичког пука „Милош
Обилић“ (Gefangenen Lager-Kawallerie-Kaserne Nisch). Магацинска зграда
Првог коњичког пука „Обилић“, која је данас позната као Меморијални
музеј „12. фебруар“, била је пре рата зграда 2. интендантског слагалишта.7
Главна зграда нишког концентрационог логора подигнута је 1930. године
и до рата је искључиво служила као војни магацин.8 Први коњички пук је
према мобилизацијском распореду размештен у село Хум код Ниша, док
је 2. интендантско слагалиште премештено у бараке на брду Бубањ. Тако
је магацин уочи самог немачког напада био у потпуности испражњен.9
Већ првих дана окупације почеле су да се уређују магацинске просторије,
подижу жице, постављају електрична светла. Ограђивање будућег
концентрационог логора на Црвеном крсту вршили су цивили и Јевреји,
под будним надзором немачких војника.
Званично, логор је формиран средином јуна 1941. године од стране
СС капетана Хајнриха Бранта, који је вршио дужност шефа нишког
Гестапо-а и официра за везу са главним станом у Београду. Логор се налазио
неформално под заповедништвом Aussenkommando Nisch, а директно под
командом службе Befehlshaber und des SD (BdS) и његовог другог одељења,
које је задужено за стварање логорске мреже широм окупиране Србије.10
Фелдкомандатура 809 је септембра 1941. године магацинску зграду коначно
адаптирала и концентрациони логор на Црвеном крсту у Нишу (Das Anhalter

4 Б. Лазић, Сведочења о ратним заробљеницима војске Краљевине Југославије у Другом светском рату
1941 – 1945, Београд, 1998, 127. (У даљем тексту: Б. Лазић, Сведочења о ратним заробљеницима војске
Краљевине Југославије у Другом светском рату 1941 – 1945).
5 И. Глигоријевић Џина, Облици злочина окупатора и његових помагача у источној Србији 1941-1944.
године, Лесковачки зборник XII, Народни музеј, Лесковац 1972, 97.
6 Б. Лазић, Сведочења о ратним заробљеницима војске Краљевине Југославије у Другом светском рату
1941 – 1945, 133.
7 ВА, ВКЈ, к. 12, рег. бр. 25/1-1.
8 Н. Озимић, Логор на Црвеном крсту, Ниш, 2012, 4. (У даљем тексту: Н.Озимић, Логор на Црвеном
крсту)
9 ВА, ВКЈ, к. 12, рег. бр. 25/1-1.
10 Н. Озимић, Логор на Црвеном крсту, 3.

114

lager- Nisch), је био спреман за примање првих затвореника.
Логорски комплекс је био простран, правоугана зграда са
приземљем, спратом и поткровљем. У приземљу су биле четири велике и
две мале просторије - собе. Велике собе обележене су бројевима 11, 12,
13 и 14 и служиле су за смештај затвореника, док су мање собе биле без
бројних ознака. Једна од њих коришћена је за саслушавања и мучења, а
друга за командира страже. На првом спрату распоред просторија је био
следећи: амбуланта, берберница за немачке војнике и собе нумирисане
бројевима: 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Двориште је имало квадратни облик и
подељено је на два дела. Мањи део иза зграде, према истоку, служио је као
„шеталиште“, а већи део као апел плац, где су се затвореници сваког јутра
и вечери постројавали ради пребројавања и прозивке. Двориште логора је
било ограђено бодљикавом жицом. Први ред жице ближи логорској згради
био је висок око два до два и по метра, а други је био висок између три и
четири метра.11 Унутрашњост жичаних ограда је била испуњена котурима
бодљикаве жице.

Слика 1. Изглед логорске зграде
Fig. 1 Layout of the concentration camp building

11 Народни Музеј Ниш, Књига изјава учесника пробоја 12. 2. 1942. године, књига VI, изјава Момира
Вуловића, 13. (У даљем тексту: НмН, изјава)
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MAСОВНА ХАПШЕЊА КРАЈЕМ 1941. И ПОЧЕТКОМ
1942. ГОДИНЕ
Након формирања логора на Црвеном крсту, стекли су се сви
услови за масовна хапшења локалног становништва. У периоду од 15.
до 23. октобра 1941. године, као и у мањим групама пре тога, ухапшено
је и одведено у нишки логор преко 150 познатијих грађана Ниша разних
професија - трговаца, лекара, правника, учитеља, занатлија... Неки од њих
су квалификовани као масони, па су Немци тражили да буду ухапшени из
„превентивних разлога“ ради утрђивања да ли су повезани са политичким
и финансијским круговима, те да су као такви противници Трећег Рајха.12
Хапшење је вршено по полицијским квартовима и по списку који су
заједно саставили шеф Општег одсека Управе полиције Мирко Живановић
и припадник организације Димитрија Љотића - адвокат Мирко Нешић.
Првог дана ухапшено је 50, а затим још стотинак угледних Нишлија и сви
су пребачени у затвор Среског суда на Синђелићевом тргу. Одавде је 23.
октобра 1942. године, група по група пребацивана у логор на Црвеном
крсту. Цела група од 150 познатих грађана смештена је у празну собу број
11. Интервенцијом пријатеља, као и подмићивањем окупаторске власти,
неки таоци су пуштени после 10 дана, други су задржани и до 20 и 30 дана,
док је последња група пуштена крајем 1941. године.13
Након капитулације, нацистичке власти су и у Краљевини
Југославији започеле спровођење плана за решавање јеврејског питања.
Јевреји су у Другом светком рату у Нишу, као и у поробљеној Европи,
доживели трагичну судбину масовног уништења. Њих су нацисти
истребљивали као народ „ниже“ расе, спроведећи геноцид у складу са
сопственом идеологијом. Терор и насиље над Јеврејима почели су у Нишу
одмах након формирања Фелдкомандатуре 809. Прва противјеврејска
уредба изашла је 31. маја 1941. године. Она је предвиђала да се у року од
две недеље од дана њеног објављивања сви Јевреји региструју и обележе
траком на рукаву са натписом „Јуде“. Такође је предвиђала регистрацију
и конфискацију покретне и непокретне јеврејске имовине са забраном
власницима да њом располажу, ограничење кретања, забрану обављања
јавних функција као и забрану коришћења трамвајске линије Ниш-Нишка
бања.14 У јесен 1941. године, немачком наредбом похапшени су сви Јевреји
из Ниша и околине и смештени на спрату логорске зграде и на тавану.
Крајем 1941. и почетком 1942. године уследио је масовни прилив
заробљених устаника из јужне, западне и централне Србије. На тим

12 М. Миловановић, Немачки концентрациони логор на Црвеном крсту у Нишу и стрељања на Бубњу,
Београд - Ниш, 1983, 97. (У даљем тексту: М. Миловановић, Немачки концентрациони логор на
Црвеном крсту).
13 Исто, 97-99.
14 Исто, 90-91.
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подручјима углавном су заробљавани партизани и спровођени у нишки
логор.15 Први већи прилив заробљених устаника био је из крушевачког
краја. Били су то заробљени борци Расинског партизанског одреда, а такође
и заробљени припадници четничког одреда мајора Драгутина Кесеровића,
који су са партизанима напали Крушевац 23. и 24. септембра 1941. године.16
Припадници оба покрета су 30. октобра 1941. године возом из Крушевца
преко Сталаћа транспортовани у Ниш и смештени у логорској соби број
12.17
После крушевачке групе, пристигла је и прва група заробљених
бораца Копаоничког партизанског одреда. Прва група овог одреда је
спроведена 15. децембра 1941. године камионима преко Краљева, Крушевца
и Алексинца у Ниш. Друга и трећа група од укупно 48 заробљених бораца
спроведена је 19. децембра 1941. године из затвора у Рашкој камионом у
Трстеник, а онда су возом преко Сталаћа пребачени у Ниш .18
Са подручја источне Србије у логор је доведена већа група Крајинског
партизанског одреда. Оружани отпор и народноослободилачки покрети у
источној Србији су крајем 1941. године ослободили велику територију и
тиме угрозили немачке интересе у рудницима Бор и Мајданпек. Крајем
децембра 1941. године уследила је велика немачка офанзива у источној
Србији, где је уништена партизанско-четничка територија и том приликом
заробљени су борци оба покрета. Са Крајинском партизанском групом у
Ниш су доведени и неки четници мајора Велимира Пилетића. У Ниш су
стигли 8. јануара 1942. године. 19
Почетком јануара 1942. године у логор је дотерана група од 24
затвореника из затвора у Ћуприји. Били су то заробљени борци Поморавског
партизанског одреда, нарочито из Беличке партизанске чете, која је много
настрадала.20 Ова група партизана је заробљена новембра 1941. године
у месту Аџине ливаде и Немци су је теретили за стрељање седам својих
војника на планини Јухор. Ова група затвореника је из Ћуприје возом
транспортована за Ниш и одмах пребачена у нишки логор.21
Крајем јануара 1942. године, доведена је група бораца са подручја
Рашке и Краљева.22 Том приликом доведена је и група од 10 четника војводе
Вулета Вукашиновића, који се борио против Немаца при опсади Краљева
у октобру 1941. године.23 На опсади Краљева војвода Вукашиновић

15 М. Миловановић, Немачки концентрациони логор на Црвеном крсту, 101.
16 Исто
17 Народни Музеј Ниш, Књига изјава заточеника концентрационог логора на Црвеном крсту (19411944), књига I, изјава Живојина Радовановића, 18-19. (у даљем тексту: НмН, изјава)
18 М. Миловановић, Немачки концентрациони логор на Црвеном крсту, 102.
19 НмН, књига V, изјава Милана Страјиновића, 3-8.
20 М. Миловановић, Немачки концентрациони логор на Црвеном крсту, 104.
21 НмН, књига IV, изјава Mилана Јеремића, 4-5.
22 М. Миловановић, Немачки концентрациони логор на Црвеном крсту, 103.
23 НмН, књига II, изјава Владимира Столовића, 1. Према изјави Владимира Столовића, четници Војводе
Вукашиновића заробљени су на планини Жељин. У том нападу петнаесторо је успело да побегне, а

117

је сарађивао са мајором Расинског четничког одреда Драгутином
Кесеровићем.24 Прво су спроведeни у затвор у Рашкој одакле су преко
Краљева и Лапова возом транспортовани у Ниш. По доласку у град,
смештени су у затвор Специјалне полиције и после два дана спроведени у
логор.25
Три дана пре пробоја логора доведени су из Казненог завода и
комунисти који су пре рата осуђени по закону о заштити државе. Тако
се може рећи да је у логору почетком јануара 1942. године било око две
стотине заробљених устаника и политичких криваца.
ОКУПАТОРСКИ ТЕРОР У ЛОГОРУ
Као и у осталим логорима широм поробљене Европе, и у нишком
логору је владао суров режим. Саслушања, испитивања, малтретирања,
извођења ноћу напоље ради батинања,26 мучења на разне начине била су
свакодневица нишких логораша.
Међутим, у логору нису сви затвореници тренирани на исти
начин. Постојало је неколико категорија логораша чији су припадници
доживљавали различиту судбину. У прву категорију логораша спадали су
таоци. Они су служили за стрељање у случају одмазде: за једног убијеног
окупаторског војника 100, а за једног рањеног 50.27 Наредбом новог
заповедника Србије, генерала Бадера, од децембра 1941. године, квота је
смањена на 1:50 и 1:25.28 Међу таоце су довођени и виђенији грађани, тзв.
цвет нишке чаршије. Друга категорија затвореника били су Јевреји, који
су у логор доведени ради психичког и физичког уништења као „нижа“
неаријевска раса. Обављали су разне послове у логору, а посебно су били
одређивани за копање рака на Бубњу. Трећа категорија затвореника били
су припадници народноослободилачког (партизанског) покрета (НОП)
или њихових сарадника и активиста. Припадници ове категорије најчешће
су стрељани због одмазде или су интернирани у Немачку или Норвешку.
Четврту групу затвореника чинили су ухапшени припадници или сарадници
равногорског покрета под командом Драгољуба Драже Михаиловића, тј.
војске Краљевине Југославије у отаџбини (ЈВуО). Ову групу логораша
углавном су доводили Немци и Бугари после саслушања у полицијским
и војним затворима или право из акција где су били заробљени или
ухапшени.29

остали су били заробљени. Према изјави Милана Јеремића тада су заробљена тринаест четника.
24 А. Динчић, П. Миладиновић, Зачетак националног покрета у Крушевачком округу 1941, Жупски
зборник, бр 6-7, Александровац, 2013, 65.
25 НмН, књига II, изјава Владимира Столовића, 1-2.
26 НмН, изјава групе преживелих логораша, 374.
27 Н. Озимић, Логор на Црвеном крсту,5.
28 М. Миловановић, Немачки концентрациони логор на Црвеном крсту, 63.
29 Н. Озимић, Логор на Црвеном крсту , 10-11.
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Пре смештања у логорске собе, затвореници су постројавани испред
логорске зграде, са рукама увис или на глави, окренути ка зиду. Тако су
стајали и по неколико часова у ставу мирно, падајући у несвест. И најмањи
покрет или окретање главе у том строју кажњавани су тучом или скоком
вучјака на жртву. Након тога, затвореници су распоређивани у собе према
расположивом простору или према подацима о тежини кривице. У соби их
је прихватао собни старешина, кога су одређивали Немци. У соби је било
забрањено пушити, гласно говорити, гледати кроз прозор... Од почетка па
до краја постојања логора, усталио се један обавезан режим у току сваког
дана. Прво и основно правило било је да се сваки посао ван логорске зграде
морао обављати трчећи. Трчало се на умивање, до клозета, кухиње, на
постројавање. Трчање је посебно тешко падало старијим људима и онима
који су у току саслушања пребијени.30
Саслушање је почињало и завршавало се тучом, врло често до
онесвешћивања. Као реквизити за то служиле су мотке, гумене палице, а
некад и обруч који је стављан на главу и стезан тако да је затвореник осећао
као да ће му глава прснути. Када нису могли да изнуде признање, стражари
су затворенике ударали чизмом, песницом, дршком револвера, чупали им
косу.31 По сведочењу Радмановић Луке, мучење је овако изгледало: Након
смештања у собу број 14 извели су нас и тукли. Свукли су нас наге и тако
наги смо стајали у реду чекајући да будемо батињани. Но, да би батине
боље успеле изнет је сто у двориште и по најгорој цичи зими, један по један
пребацивани смо преко стола и до несвести тучени а затим бацани у снег где
су по неколико сати мрзнули. Многим су разбијене главе, многим повређене
кичме и пребијени бубрези. Тукли су нас од главе до пете. Најтеже је било
када Немац зајаше на главу, други на ноге а остали пендрецима су их тукли
до несвести. Пошто би се смрзли у снегу позивали су друге логораше да их
убаце у собу.32
Осим батинања, малтретирања и осталих понижења које су
логораши преживљавали, највећи проблем је представљала глад. Обично
су добијали минималне оброке. За доручак шољу чаја без шећера, за ручак
чобру најчешће од кромпира, пасуља, репе или неких других трава уз парче
проје. Проја је дељена на равне делове и давана логорашима како је ко на
реду.33 За вечеру су поново добијали шољу чаја. За поделу оброка био је
задужен собни старешина - штурфирер.
У логорским собама није било кревета, већ су затвореници спавали
на бетону, односно на слами. Одлазак до тоалета је био дозвољен само
приликом јутарње и вечерње шетње, док су преко дана вршили нужду у

30 М. Миловановић, Немачки концентрациони логор на Црвеном крсту, 108-109.
31 М. Миловановић, Немачки концентрациони логор на Црвеном крсту, 112.
32 НмН, књига II, изјава Луке Радмановић, 4.
33 НмН, књига VI, изјава Петра Бабеовића , 10; Нмн, књига III, изјава Михајла Глигоријевића, 3.
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логорсксим собама, односно у киблама које су за то служиле.34 За време
ноћне шетње која је у просеку трајала 10 минута, логораши су могли да
запале цигарете, врше нужду у клозету и шетају 3-4 метра до саме жичане
ограде. Након немачког узвика „Апел“, постројавани су 3 по 3 у 3 реда,
после чега би их стражари враћали у собе. Ово правило је важило само за
собу број 12 коју су Немци сматрали собом најтежих политичких и војних
криваца.35
OРГАНИЗАЦИЈА ПРОБОЈА
Прва замисао да се изврши бекство створила се у нишком логору
још на почетку 1942. године. Било је договорено да се бекство изврши за
православни Божић 7. јануара 1942. године.36 Међутим, план је пореметио
долазак православних свештеника на Божић. Тада су дошла три свештеника
како би логорашима прочитали Божићну молитву и светили водицу.
Обишли су собе на приземном делу логорске зграде. Поједини логораши
су свештеницима пољубили руку и крст, док је други део њих одбио да
то учини. Након читања молитве, свештеници су напустили логорски
комплекс, а логораши остали закључани у својим собама.37 Нај тај начин
пропала је идеја о бекству из логора.
Прва замисао о бекству није успела, али она није обесхрабрила
логораше. Идеју за пробој је убрзао још један догађај. Партизани из
Топличког одреда су срушили мост на Јужној Морави који је био удаљен
9 километара од Ниша. Немци су, у циљу одмазде, одлучили да стрељају
једну групу логораша.38 Дана 9. фебруара 1942. године у логор је дошао
командант логора Хамер са неколико официра и преводилаца.39 Стражари
су извели све логораше из собе број 12 и постројили их испред зграде
логора. Командант је прочитао списак од око 80-ак логораша који су били
предвиђени за стрељање на Бубњу. Том приликом махом су били прочитани
борци Копаоничког партизанског одреда.40 Њима је било наређено да
се сваког дана приликом постројавања одвоје од осталих затвореника
на удаљености од око два метра.41 Приликом читања имена логораша
предвиђених за стрељање, командант логора застао је у моменту читања
логораша по имену Рудолф Долинар. Запитао га је да ли је Немац и наредио

34 НмН, књига III, изјава Павла Ваш.
35 НмН, књига II, изјава Милутина Самарџића, 13.
36 НмН, изјава Илије Загорца, 6.
37 НмН, књига IV, изјава Миодрага Стојановића 11; НмН, књига VI, изјава Петра Бабеовића, 8; НмН,
књига I, изјава Радовановић Живојина, 46.
38 НмН, изјава Бранислава Ћурчића, 11.
39 М. Миловановић, Немачки концентрациони логор на Црвеном крсту, 135.
40 НмН, књига I , изјава Славка Радосављевића, 10; НмН, изјава Илије Загорца, 11.
41 НмН, књига VI, изјава Петра Бабеовића, 12.
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Слика 2 и 3: Бранко Бјеговић и Вуле Вукашиновић
Fig. 2 and 3: Branko Bjegović and Vule Vukašinović

му да изађе из строја. На постављено питање, Рудолф је одговорио да је
Словенац и рекао команданту да се не одваја од својих другова рекавши:
„Шта буде са овим друговима, нека буде и са мном.“ Овакав одговор дубоко
је увредио и наљутио команданта, те га је љутито називао: „Швајн, швајн!“42
Преко логорског лекара, Јеврејина Велизара Пијаде, логораши су сазнали да
Јевреји копају раке на Бубњу за групу која је прозвана за стрељање и да ће
највероватније великог стрељања бити 12/13. фебруара.43 Др Велизар Пијаде
је везу са спољним светом одржавао преко Благоја Станковића, општинског
кочијаша, који је уносио свакодневно храну у логор из општинског
магацина. На неколико дана пре пробоја логора, Благоје Станковић је
сазнао да се на Бубњу копају раке за стрељање логораша. Доктор Пијаде
је приликом указивања помоћи једном пребијеном затворенику дошапнуо
Бранку Бјеговићу и Душану Томовићу о својим сазнањима. Овај догађај
био је пресудан у одлуци да се бексвто више не може одлагати, убрзане су
припреме за пробој и само се чекао прави моменат.44

42 НмН, књига 1, изјава Луке Радмановића, 7.
43 НмН, књига III , изјава Радета Шкундрића, 9. НмН, књига XXXV, изјава Радомира Ђорђевића
Балончета, 50.
44 З. Милантијевић, Логор на Црвеном Крсту, Народни музеј Ниш, 1985, 14. (У даљем текту: З.
Милентијевић, Логор на Црвеном крсту)
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Те године зима је била веома оштра и температура је била у великом
минусу, те је земља била смрзнута и тврда, што је отежавало копање гробних
јама. То је дало времена да се организује план за бекство.45 Према сећању
Радета Ђорђевића, те исте јаме су Јевреји копали, како на Бубњу, тако и у
околини самог логора. Више се није могло чекати, па је у соби започета
опсежна припрема за бекство.
Организацијом је било обухваћено седам група које су добиле
посебне задатке. Свака група је имала свог вођу. Организицијом будућег
бекства руководили су војвода Вуле Вукашиновић и студент права Бранко
Бјеговић, док су им у организацији помогли Душан Томовић, Сретен
Вучковић и Бранимир Ћурчић. Они су се још раније сагласили да се
нешто мора учинити како би се прекинула нацистичка иживљавања према
затвореницима.46 Свака група бројала је између 5-12 чланова и свака је
имала свог вођу.47
Група коју је предводио Бранко Бјеговић имала је задатак да
савлада команданта логора, разоружа га и по пробоју поведе са собом у
планину.48 Друга група имала је задатак да разоружа телефонисту и друге
немачке војнике који су обављали службене задатке у непосредној близини
централе, да пресече телефонске везе и одузме оружје овој групи. Трећа
и четврта група су добиле задатак да савладају пушкомитраљесце. Пета и
шеста група требало је да разоружају стражаре у кругу логора, задржати
их како би их касније са осталим заробљеним Немцима одвели у планину.
Последња седма група требало је да изврши напад на стражаре код капије.
Њих је требало разоружати, а капију отворити, како би кроз њу логораши
несметано изашли.49 Било је замишљено да се немачке униформе касније
искористе за неку акцију по пробоју логора.50
На основу тако замишљеног плана вршене су припреме и проучаван
је сваки детаљ. Прикупљени су подаци о стражи, стражарским местима
и кретању стражара. Знало се да их у логору има око 20. У току дана на
стражи су била четири стражара, двојица на капији и по један шетајући
иза и испред зграде. За време шетње и апела, стража је удвостручавана, а
некад су у круг излазили сви стражари. Добро је био осмотрен и распоред
просторија. Нарочито су осматране собе команданта логора и страже.
Логораши су зими излазили на апел-плац, обично око 17 часова кад је већ
био мрак, али је логорски круг био осветљен електричним светлом, а на
угловима ограде били су постављени и рефлектори.51

45 НмН, књига II, изјава Милутина Самарџића, 12.
46 НмН, изјава Славка Радосављевића, 10.
47 НмН, књига I , изјава Радовановић Живојина, 37.
48 НмН, књига II, изјава Нићифора Боровићанина, 2.
49 НмН, књига II, изјава Нићифора Боровићанина, 3.
50 Исто, 3.
51 М. Миловановић, Немачки концентрациони логор на Црвеном крсту, 133-134.
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ПРОБОЈ ЛОГОРА
Затвореници из собе број 12 планирали су бекство за 10. Фебруар,
али је још једном план пропао. Сви логораши који су били обухваћени
организацијом бекства су били обавештени да ће по изласку у вечерњу
шетњу доћи до пробоја. Када су врата отворена, логораши су неуобичајно
брзо и нервозно потрчали према шеталишту и клозету да би што пре
обавили личне потребе како би били спремни за постројавање. Када је
командир страже дао знак за апел, они су потрчали како би у строју заузели
полазни положај за напад. Немце је нарочито наљутило то што се прозвани
логораши нису издвојили и посебно постројили од осталих.52 Након
примања рапорта од собног старешине и краћег задржавања на апелу,
стражари су приметили да се нешто чудно дешава међу логорашима, те су
их пендрецима натерали у собу. Убрзо након тога, стражари су упали у собу
и извели неколико људи напоље. Међу њима су били Бранко Бјеговић, Вуле
Вукашиновић, Брана Ћурчић и Душан Томовић. У току вечери враћени су
у собу видно претучени.53
Догађаји од претходне вечери само су охрабрили логораше, те су
припреме настављене и у току наредног дана. Међутим, у соби је било
неколико затвореника који су сумњали да постоји одлучност у извршењу
добијених задатака, те су заговарали да се бекство одложи за неки други
дан. Сматрали су да је боље бежати из камиона кад их Немци поведу на
стрељање и да издвајање можда није извршено због стрељања, него због
транспорта на принудни рад. На тај начин расла је напетост у соби, али
је преовладало мишљење да се више не може чекати и да се пробој мора
извршити те вечери. Међутим, 11. фебруара 1942. године врата собе број
12 нису отварана и логораши нису пуштени на уобичајену шетњу, што је
изазвало још већу напетост.54
Сутрадан, 12. фебруара све је било спремно за извршење
договореног плана бекства. За време ручка, Јеврејин Ђорђе Ђурика Грос,
који је разносио храну, обавестио је логораше да ће сутра ујутру започети
стрељање логораша.55 Овај моменат је био пресудан. Иако су затвореници
били пуштани око 17 часова у шетњу, тог дана се врата собе нису отварала
у предвиђено време. Опет је у соби завладала нервоза и страх. Одједном
се зачуо звук камиона и немачких аутомобила који су улазили у логорски
комплекс. Зујање мотора камиона наговештавало је да су дошли како би
одвезли предвиђене логораше на стрељање.56 Међутим, кроз прозорчиће
собе број 12 затвореници су приметили једну групу Јевреја коју су Немци

52 М. Миловановић, Немачки концентрациони логор на Црвеном крсту, 136.
53 НмН, изјава Бранислава Ћурчића, 13; НмН, књига III , изјава Мирка Милорадовића, 10-11 .
54 М. Миловановић, нав.дело, 137.
55 Н. Озимић, Логор на Црвеном крсту, 23.
56 НМН, изјава Бранислава Ћурчића, 14.
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враћали са принудног рада из околине града. Недуго затим наишла је и
друга група Јевреја. Обе су биле постројене на апел плацу ради прозивке и
пребројавања, тако да су након тога одведени у своје собе на тавану. Одлазак
камиона из логорског комплекса довео је до олакшања међу логорашима.
Коначно је дошла и трећа група са принудног рада и због овога је соба број
12 била пуштена у ноћну шетњу тек у 19 и 30 часова.57
Kao и сваког дана, логораши су трчали у колони један по један иза
логорске зграде према пољском клозету, где су обично шетали десетак
минута.58 Журили су да што пре обаве физиолошке потребе, како би били
спремни за апел и извршење свог плана. Ударне групе су биле на окупу
и спремне за напад. Међутим, број немачких војника је био већи него
претходних дана.59 Стражари су стајали на својим местима са пушкама
које су биле на полуготовс, док су на рукама имали дебеле рукавице због
хладноће, а пушке су држали међу укрштеним рукама.60
Према договореном плану, напад на немачке стражаре требало је
да се изврши приликом постројавања на апел-плацу, међутим неочекивано
је дошло да промене плана на изненађење свих логораша. Наиме, пар
затвореника је пришло немачким стражарима и започело разговор са
њима, што је Бранко Бјеговић протумачио као њихов покушај да онемогуће
бекство, па је мимо договореног плана узвикнуо: „Издаја, напред, другови,
на жице!“ Он је скочио на двојцу немачких стражара који су се налазили
на углу када се залази иза логорске зграде, гурнуо их је у снег и тада је
„битка“ започела.61 Неколико логораша је притрчало Бранку у помоћ, отели
су стражару пушку и почели да пуцају ка немачким војницима.62
Тако је пробој започео неорганизовано раније, мимо договореног
плана, због чега су ударне групе биле изненађене и раштркане по дворишту,
а не на уговореним полазним положајима за напад. Настао је општи метеж.
Највећи број затвореника кренуо је ка главној капији, међутим, стражари
су осули паљбу ка њима и већи број њих је том приликом убијен. Маса је
затим кренула ка жичаној огради иза логорске зграде. Збуњени и уплашени,
немачки стражари и официри повукли су се у логорску зграду, одакле су са
спрата пуцали на људе коју су покушали да побегну из логора.
Затвореници су најпре покушали да рукама да раздвоје жичану
ограду у чему су делимично и успели. Један број логораша је прешао преко
жице, а други је успео да се провуче кроз жице.63 Највећи број логораша
успео је да побегне прескочивши жичану ограду логора. Олакшавајућа

57 НмН, књига II, изјава Милутина Самарџића, 17; НмН, изјава Бранислава Ћурчића, 14.
58 НмН, изјава Сретена Вучковића, 62; НмН, књига VI, изјава Витомира Медаревића, 9.
59 М. Миловановић, Немачки концентрациони логор на Црвеном крсту, 137.
60 НмН, изјава Сретена Вучковића, 62.
61 Исто, 63.
62 М. Миловановић, Немачки концентрациони логор на Црвеном крсту, 137.
63 НмН, књига изјава Славка Радосављевића, 10-11.
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околност била је та што су Јевреји претходног дана очистили снег око зграде
и набацали га према огради, тако да се због изузетно ниских температура
тај снег заледио, па су га многи користили приликом преласка преко жице.
Велики број затвореника је на тим жицама изгубио свој живот.64 Међу њима
је био и један од главних организатора бекства, војвода Вуле Вукашиновић,
који је погинуо приликом покушаја да прескочи жичану ограду логора.65
Један број логораша, тешко повређен од задобијених батина
приликом саслушања, остао је у соби због слабе покретљивости. Њих су
немачки стражари убили у логорској соби. Међу њима су били Живојин
Николић, Младен Јоновић, учитељ Браниша Јоковић и други.66 У току
бекства дошло је до необичног догађаја који је, по сећању преживелих
затвореника, у великој мери утицао на бекство. Наиме, у току самог бекства
дошло је до гашења логорских рефлектора, те је у логорском комплексу
настао потпуни мрак. Немци су насумично пуцали са спрата логора, што је
омогућило делу затвореника да спасе живот. 67
Убрзо након нестанка струје почеле су да завијају сирене за аларм.
Алармирани сиренама, у дејство су ступили и бугарски војници из суседне
касарне. Необавештени о чему се ради, својом ватром доводили су немачке
војнике до забуне. Осим тога, бугарски војници су блокирали цео тај део
око логорског комплекса и започели са претресом околних кућа са надом
да ће пронаћи неког одбеглог логораша, чак је том приликом ухапшено
неколико људи. Завијање сирена, рафали аутоматског оружја казивали
су грађанима Ниша да се тог тренутка дешавало нешто значајно.68 Након
успешног преласка преко жичане ограде, затвореници су се спасавали како
је ко најбоље знао и умео. Углавном су одлазили у правцу села Каменица,
Церје, Виник и Хум, јер је одлазак у град био превише ризичан.
Када је пробој био већ завршен, из града је дојурило неколико
камиона фелджандармерије у пуној опреми, који су у потпуности
блокирали комплекс око логора. На свака 2-3 метра око логорског круга
стајао је по један стражар са аутоматском пушком окренут према логорској
згради. Немци су ишли од једног до другог палог затвореника и из пиштоља
убијали све оне који су још давали знаке живота.69
Мало је докумената о овом догађају, од којих су неки само
фрагментарни. Званичан биланс пробоја логора на Црвеном крсту, по
једном немачком извештају од 14. фебруара 1942. је био: „147 затвореника
логора у Нишу покушало је бекство, 42 убијено, а 105 побегло, док је један
ландесшицен стражар мртав.“ У другом извештају пише да се „12. фебруара
1942. године 147 ухапшених побунило, провалило капију и побегло из

64 М. Миловановић, Немачки концентрациони логор на Црвеном крсту, 138.
65 НмН, књига II, изјава Луке Радмановића, 5.
66 НмН, изјава Сретена Вучковића, 65.
67 Исто, 66.
68 М. Миловановић, Немачки концентрациони логор на Црвеном крсту, 138-139.
69 Исто, 139.
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Слика 4: Немачки извештај о пробоју логора
Fig. 4 German report on the concentration camp breakout

логора. Од тога је 42 лица убијено у бекству.“
Два дана после пробоја, односно 14. фебруара 1942. године,
Покрајинско повереништво КПЈ у Нишу поднело је следећи извештај:
„Из нишког концентрационог логора побегло је 102 затвореника, а око 40
њих је убијено при бекству. То су већином партизани који су по немачким
прописима требали бити пострељани. Уочи бекства наредили су им
да копају шанчеве. Затвореници су схватили да се за њих копају раке, и
одлучили су се, без обзира на опасност, на бекство. При бекству убили су 5
немачких чувара.“ 70
ФЕБРУАРСКА СТРЕЉАЊА
Пробој логора на Црвеном крсту био је само један од низа повода за
већ планирана масовна стрељања на Бубњу. Немцима је требало неколико
дана да организују стрељање, те се оно вршило 16, 17. и 19. фебруара 1942.
године .71 Нажалост, тачан број стрељаних на Бубњу до данашњих дана није
тачно утврђен и постоје опречна мишљења. Прва масовна стрељања на брду
Бубањ у близини Ниша започета су почетком јануара 1942. године, када је

70 М. Миловановић, Немачки концентрациони логор на Црвеном крсту, 141.
71 Ђ. Стаменковић, Бубањ, Ниш, 1963, 24. (У даљем тексту. Ђ. Стаменковић, Бубањ); З. Милентијевић,
Логор на Црвеном крсту, 16.
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стрељана група двадесет четворице осуђеника из Крушевца. Фебруарска
стрељања остала су добро запамћена у граду и изазвала страх грађана
Ниша.72
Према сведочењу преживелих логораша, немачки камиони су
непрестано долазили и на брдо Бубањ одвозили нову групу људи на
стрељање. Брујање мотора камиона трајало је сваког дана од 7 до 15
часова. Операцијом прозивања и транспорта логораша лично је руковидио
командант логора Хамер,73 док је стрељањем на Бубњу руководио гестаповац
Карло Унгар.74 Људи су довођени у групама до ровова и стрељани најчешће
метком у потиљак. Некад би их покосили и митраљезима. Стрељање људи
је постајало за гестаповце „посебна вештина“ за коју се вежбало како би се
једним хицем „одвалио део лобање жртве и просуо мозак“.75
Након пробоја логора започето је састављање спискова затвореника
спремних за стрељање. Због лошег искуства, Немци су спискове логарашима
читали непосредно пре одласка на стрељање. Прозване затворенике гурали
су низ степениште и по дворишту пожуривали их и гурали у камионе. У
логорским собама остајало је све мање људи, тако да се након 19. фебруара
1942. године број логораша у знатној мери смањио. Осим логораша, тих
дана стрељано је 584 затвореника из Казненог завода који су били на
издржавању разних казни.76 Тих фебруарских дана стрељани су Срби,
Јевреји и Роми.
Пробој логора је добро послужило немачким властима да у Нишу
реше Јеврејско питање. Донета је одлука да сви Јевреји старији од 12 година
буду стрељани на брду Бубањ, док су жене и деца млађа од 12 година била
транспортована на логор Сајмиште. Након ових фебруарских догађаја, у
нишком логору готово да Јевреја више није било. Стрељано је 530 Јевреја,
мушкараца и дечака, док је око 220 њихових жена и деце транспортовано
24. фебруара 1942. године на Сајмиште и тамо угушено у специјалном
аутомобилу „Сауер“ који је за то послат из Берлина.77

72 НмН, Бубањ, Ниш, 1980, 4.
73 М. Миловановић, Немачки концентрациони логор на Црвеном крсту, 149.
74 Ђ. Стаменковић, Бубањ, 25.
75 НмН, Бубањ, Ниш, 1980, 4.
76 М. Миловановић, Немачки концентрациони логор на Црвеном крсту, 146.
77 Исто, 149-151.

127

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА
НЕОБЈАВЉЕНА ГРАЂА
Народни Музеј Ниш
- Књига изјава учесника пробоја 12. 2. 1942. године
- Књига изјава заточеника концентрационог логора на Црвеном крсту
(1941-1944)
Војни Архив
- Збирка Војска Краљевине Југославиије
ОБЈАВЉЕНА ГРАЂА
- Априлски рат 1941. године (Зборник докумената)
Чланци у часописима и зборницима
- И. Глигоријевић, Облици злочина окупатора и његових помагача у
источној Србији 1941-1944. године, Лесковачки зборник, број XII, Народни
музеј Лесковац, Лесковац, 1972.
-А. Динчић, П. Миладиновић, Зачетак националног покрета у Крушевачком
округу 1941. године, Жупски зборник, бр 6-7, Александровац, 2013.
ЛИТЕРАТУРА
- Д. Живковић, Д. Дејановић, М. Миловановић, Ђ. Стаменковић, Ниш у
вихору ослободилачког рата, Нови Сад, 1968.
- Б. Лазић, Сведочења о ратним заробљеницима војске Краљевине
Југославије у Другом светском рату 1941-1945 године, Београд, 1998.
- З. Милентијевић, Логор на Црвеном крсту, Народни музеј Ниш, Ниш,
1985.
- М. Миловановић, Немачки концентрациони логор на Црвеном крсту у
Нишу и стрељања на Бубњу, „Институт за савремену историју - Општински
одбор Субнор Ниша - ИРО-народна књига“, Ниш - Београд, 1983.
- Н. Oзимић, Логор на Црвеном крсту, Ниш, 2012.
- Ђ. Стаменковић, Бубањ, Ниш, 1963.
- Бубањ, Ниш, 1980.

128

Ivan Mitić
THE FIRST ESCAPE FROM THE CONCENTRACION CAMP
OF CRVENI KRST (RED CROSS)
Summary
The event that has marked existence of the concentration camp certainly was the first escape (from there),
which took place on February 12, 1942. Organized without any help from the outside, the inmates have shown
great courage and determination in order to save their own lives. Fearing that they would not survive the next
day, they decided to perform that heroic act. Although everything was planned in details, the escape started
suddenly, which caused confusion among the escapees as well as among the German guards. The escape stroke
a big blow to the German occupation authorities and, as punishment, it was followed by the mass shooting
of innocent people on the hill of Bubanj. That event transcends boundaries of the national history and can be
considered as a significant event in the World War II history. The escape from the Nis concentration camp, on
February 12, 1942 was the first successful escape from all of the concentration camps throughout the enslaved
Europe, which is the reason why the Nis concentration camp occupies one of more significant places at the map
of European concentration camps.
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Небојша Озимић

ДРАГИША ЦВЕТКОВИЋ И НИШКИ ЈЕВРЕЈИ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
Апстракт: Дуго се сматрало да председник Владе Краљевине
Југославије Драгиша Цветковић, због доношења познатог сета
антисемитских закона, познатих под заједничким називом Нумерусцлаусус,
није био омиљен код јеврејског живља, нарочито у Нишу. У овом раду,
кроз два јеврејска документа, трудимо се да осветлимо однос Драгише
Цветковића и нишких Јевреја.
Кључне речи: Јевреји, Драгиша Цветковић, Жени Лебл, породица
Катан, Регина-Гина - Катан- Меворах, Истамбул, Турска, др Борислав
Бераха, логор на Црвеном крсту
Када су 5. октобра 1940. донете две уредбе Министарског савета
Краљевине Југославије, са основним циљем ограничавања присуства
јеврејског живља у свакодневном животу државе, познатије под називом
numerus claussus,1 постало је јасно да је начињен очајнички покушај државе,
на чије границе се озбиљно наслањао Трећи Рајх, да остане што је могуће
дуже у статусу неутралности. Тих месеци је председник Владе Краљевине
Југославије Драгиша Цветковић свакако био једна од најнепопуларнијих
личности. У родном Нишу, разумљивом упоришту Драгише Цветковића,
непосредно по објављивању Министарске уредбе, реаговао је Нишки нови
лист чланком који је био кратко насловљен Срби-Мојсијевци, у коме се каже:
Наглашујемо да су нишки Јевреји, тј. Срби Мојсијевци дали паралелан део
доприноса живота, крви, мука и патњи, имовине и снаге, за ослобођење,
косовску освету и за уједињење. (…) Код нас је, у нашој средини, питање
Јевреја решено, ми их немамо. Ми имамо Србе - Мојсијевце. Тако је далеко то

1 Numerus claussus (lat. затворени број), прописан, ограничен број особа за пријем у неку школу или
службу. У овом случају, једном уредбом је прописано да се трговачке радње, које се баве прометом на
велико, предметима људске исхране, без обзира на то да ли су њихови имаоци физичка или правна лица,
подвргавају ревизији ако су имаоци радњи Јевреји. Власти ће одлучити којима ће се од тих радњи забранити
даљи рад, а које могу наставити с радом. Већини је рад био забрањен. Другом уредбом било је заведено
ограничење броја ученика јеврејског порекла који се могу уписати у први разред средњих, учитељских
и других стручних школа, односно на прву годину студија на универзитетима, високим школама. Број
уписаних зависио је од учешћа Јевреја у укупном становништву које је 31. марта 1931. године износио
0,49%. Ко је Јеврејин, није зависило од вероисповести већ од “расе”, по угледу на нацистичку Немачку,
што је био преседан за Краљевину Југославију, где се покрштени дотле нису сматрали Јеврејима.
Детаљније: Службене новине 5. Х 1940; Dr J. Romano, Jevreji Jugoslavije 1941-1945 žrtve genocida i učesnici
Narodnooslobodilačkog rata, Savez Jevrejskih opština Jugoslavije, Beograd, 1980, 12.
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код нас решено, да су и деца у међусобној игри изгубила термин “Чифути”.
Они су потпуно асимиловани, и доказано верни и држави и нацији. Њихови
капитали, уколико их има, нису ни велики, нити коче развитак сопственог
нашег капитала. Они не заузимају ни примарна, ни само уносна места.
Тамо, у позивима у којима се налазе , они не нападно и не гурајући себе
испред других врше и обављају своје послове мирно и савесно. Верски не
штрче, економски не сметају, социјално осећају, по оној народној: “Живи
и дај другоме живети.” Ни један у Нишу и Моравској бановини не бави се
ни прљавим пословима или црном берзом и до сада није кажњаван ради
недозвољене спекулације по разним уредбама... Тешке оптужбе које се
дижу против међународног Јеврејства не могу теретити национализиране
Мојсијевце, који су одговорили и одговарају својим државним, националним
и поданичким обавезама. Ако одијум одговорности има да досегне кога,
онда то мора пасти на оне који кроз 20 година нису стигли да регулишу
свој одношај према држави која им је дала широко гостопримство и којима
је наш језик остао стран и њима и њиховој деци. У Нишу их нема. Ми не
можемо осудити и издвојити Србе само зато што су Мојсијевци...2
Само пола године након доношења овог закона, Краљевина
Југославија је капитулирала, а њени становници нашли у незавидном
положају. Драгиша Цветковић је ухапшен одмах по потписивању Пакта и
налазио се у скоро непрестаном кућном притвору у Нишкој Бањи. Одмах по
уласку Немаца у Београд, а на захтев фелдмаршала фон Вајхса, Цветковић
одбија да му пружи помоћ и сарађује са окупатором. Слично томе, након
уласка Немаца у Нишку Бању, одбија предлог немачког генерала Кајста да
као бивши председник југословенске Владе, упути прокламацију народу
и војсци да положи оружје и да узалудно не пролива крв.3 Наредних дана
је одведен у Београд, где је 16. априла, када је затражено да потпише
капитулацију Југославије, избегао да то учини. Драгиша Цветковић ни у
чему не сарађује са окупатором - не прихвата понуду да буде председник
Владе поробљене Србије, августа одбија да потпише декларацију - апел
српских угледних политичких људи и јавних радника грађанству - да се
одржи ред и мир у земљи и осуди акције субверзивних елемената, четника
и партизана.4 Током септембра је поново ухапшен и одведен у логор на
Бањици, где је боравио око два месеца, одакле се враћа у Нишку Бању.
Поново је ухапшен у пролеће 1942. и једно време боравио у логору на
Бањици, да би, након извесног времена, био враћен у Нишку Бању одакле
помаже покрет Драже Михаиловића у нишком крају.5

2 Нишки нови лист, 7. октобар 1940, Н. Озимић, Јевреји у логору на Црвеном крсту, Народни музеј,
Ниш, 2014.
3 В. Петровић, Драгиша Цветковић њим самим, Пунта, Ниш,2007.
4 Исто.
5 Б. Петрановић, Србија у Другом светском рату 1939—1945, Војно-издавачки и новински центар,
Београд, 1992, 134.
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Да је Цветковић у овом периоду имао живе односе са јеврејском
заједницом чији су чланови, у највећем броју, били заточени у логору на
Црвеном крсту, говори писмо које је, у име нишких Јевреја, потписао др
Боривоје Бераха, председник црквеношколске јеврејске заједнице. Упућено
Драгиши Цветковићу крајем децембра 1941. године, писмо доказује да је
овај покушавао да на неки начин помогне заточеним Јеврејима, иако је и
сам био у кућном притвору, спорадично одвођен на Бањицу.6

Господину
Г-ну Драгиши Цветковићу
Претседнику Министарског савета у пензији
Нишка Бања
Ниш, 28.децембра 1941
Многопоштовани Господине Претседниче,
Данас ми је достављено Ваше интересовање за мене и моју породицу.
Ја немам речи којима бих Вам се захвалио на Вашу љубазност и бригу,
коју овим интересовањем доказујете.
И раније био сам у току Ваших напора које чините да се судбина
нас Јевреја у Нишу, у неколико ублажи и свесни смо да у упоређењу
са другим местима, нарочито са Београдом, што је наш положај
до данас донекле био ипак сношљив, имамо да захвалимо Вашим
настојањима и заузимању. Уверени смо да сте Ви једино од водећих
личности који су остали у земљи и који су показали интересовање
за нас Јевреје домородце. Молим Вас да нарочито и за то примите
моју захвалност у име мојих сународника. То утолико пре што нас
веома изненађује да су нас сви остали, па и многи лични пријатељи,
потпуно занемарили. Као што знате и ја сам имао много личних
пријатеља, и утицајних, и где год сам се обратио, било у Нишу, било
у Београду, да и положај мој и моје деце колико-толико поправи,
нигде нисам нашао одзива.
Молим Вас да примите са целом породицом много поздрава, уверење
моје вечне оданости и дубоког поштовања.
Др Борислав Бераха

6 В. Петровић, Драгиша Цветковић – њим самим, Пунта Ниш, 2006, 441-445, 458. Копије писама
Боривоја Берахе Драгиши Цветковићу и Жени Лебл Зори Ранковић добијене су од нишког књижевника
Видосава Петровића на чему му овом приликом искрено захваљујемо..
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Писмо Борислава Безухе из Логора на Црвеном крсту
A letter of dr. Bora Bezuha from the Camp at Crveni krst

2. Сведочанство о породици Катан
Податак о чињеници да је Драгиша Цветковић, током целокупног
свог ратног боравка у Нишу, у својој вили крио једну јеврејску породицу
шира јавност је сазнала захваљујући писму које је крајем 1992. године
упутила Жени Лебл, књижевник и публициста јеврејског порекла, ћерки
Драгише Цветковића, Зори Ранковић. Како је дошла до нових сазнања
везаних за Цветковића, код јеврејске књижевнице се рађа потреба за
одбацивањем до тада уврежених клишеа, па пише:
О Вашем оцу дуго нисам знала ништа више од онога што се
објављивало. ‘’Другу страну медаље’’ нисам познавала. Међутим, пошто
сам и сама била жртва дезинформација и других ствари, а добила сам
и неке јасне индикације да баш и није све онако како се пише, почела сам
да тражим. Не по лексиконима. Ја се бавим историјом, додуше само
јеврејског народа на тлу Југославије. И ту сам одједном пронашла ту другу
страну медаље, причу о Вашем оцу.7
Након што је дискретно скренула пажњу на општи проблем који
је постојао у вези са информацијама о Цветковићу, Жени Лебл почиње
са изношењем података до којих је дошла и који у много чему стварају
другачију слику о Драгиши Цветковићу:
Крајем 1940. године, после доношења антијеврејских закона
(numerus claussus и др.), позвао је (Драгиша Цветковић, прим. Н.О.) једне

7 Писмо Жени Лебл Зори Ранковић, Тел Авив 29. 1. 1992, стр.1 (у даљем тексту Писмо Жени Лебл Зори
Ранковић).
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недеље пре подне Ваш отац прваке јеврејске заједнице у Нишу у свој стан
крај Саборне цркве. Било их је неколицина, међу њима и др Албахари.
Цветковић им је тада рекао: ‘’Спасавајте се, људи! Ускоро ће нас
прогутати Немци. И за Србе ће бити лоше, али за Јевреје биће још горе.
Ето, ја ћу вам издејствовати пасоше и визе за Турску!’’8 Сви присутни
су сматрали да је у питању неки прљави трик. Недавно је Цветковић
ставио свој потпис на антијеврејске законе а сада жели да се отараси
Јевреја, патриота и староседелаца овога града. Нико није прихватио
Цветковићеву понуду. Вратили су се својим домовима дубоко увређени...9

Жени Лебл
(20.6.1927 – 20.10.2009)

8 Лични пријатељ Драгише Цветковића био је министар спољних послова и премијер Турске Шукру
Сараџоглу, који је обављао дужност министра спољних послова. У писму Ж. Лебл каже: Ваш отац
је имао пуно пријатеља у Турској, између осталих бившег премијера Сараџоглуа, те му је успело да
пребегне у Истанбул (исто, стр.3)
9 Писмо Жени Лебл Зори Ранковић, Тел Авив 29. 1. 1992, стр.1. За овај догађај Ж. Лебл је сазнала од
др Исака Албахарија и делове овог интервјуа објавила је у Билтену СЈОЈа бр.6 из 1981, стр 18-20. (у
даљем тексту Писмо Жени Лебл Зори Ранковић). О овом догађају детаљније у Н. Озимић, Јевреји Ниша,
СКЦ, Ниш, 2001, 97.

136

Хапшење Драгише Цветковића 27. марта 1941.
Arresting of Dragiša Cvetković 27. march 1941.

Септембра 1944. године стигао је у Истамбул и Ваш отац, бивши
председник југословенске владе, човек који је потписао ,,Тројни пакт’’.
Многи, скоро сви, пребацивали су му што је хтео да увуче Југославију у
Тројни пакт. Међутим, он је тврдио да никад није био фашиста и да је само
желео да поштеди своју земљу од крвопролића као што су учиниле Бугарска,
Мађарска, Румунија и друге државе и доживеле крај рата без жртава,
цењене бар колико и Југославија. Између осталог, Цветковић је поменуо да
је све време рата у својој кући у Нишкој Бањи крио једну јеврејску породицу.
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Ни то му нико није веровао иако је чак навео име те породице : Катан.10
Жени Лебл наставља у писму:
9. 2. 1989. умро је Леон Ашеровић који је с мојим оцем био у
ратном заробљеништву. Отишла сам да изјавим саучешће Бланки и сину
Саши. Као и увек, разговор је скренуо на ратно доба (...) Причале смо и о
друговима који су се тих година скривали у Нишу. Сетила сам се прича др
Албахарија11 и др Офнера12 и онако узгред, као куриозитет, казала шта
је Драгиша Цветковић причао у Истамбулу. На моје огромно изненађење,
Бланка Ашеровић ми је потврдила Цветковићеву причу: да је, у његовој кући
у Нишкој Бањи, скривао Драгиша све време рата једну јеврејску породицу –
баку, мајку и ћерку. Мислила сам да Бланка то зна ‘’по причању’’. Међутим,
она ми одмах рече да то зна из прве руке, да их је и она за време рата тамо
посећивала и да о томе могу да разговарам са онима којима је Драгиша
Цветковић спасио живот: са Регином - Гином Катан - Меворах и кћерком
Саром - Нином, супругом Давида Ферере, које живе у Јерусалиму.13
Наравно да сам пожурила да се одмах повежем са кћерком. Једва
сам је добила, јер је телефонски број у међувремену промењен. Нина ми
је саопштила да је мајка болесна и није у стању да ме прими али да ипак
покушам и дала ми њен телефонски број. Фебруара 1989. чула сам целу причу.
Први Гинин супруг за кога се удала 1935. године био је вртларски
архитектa Алберт Катан (Сарајево,1908). Студирао је у Хановеру. После
студија позван је у Београд да уреди парк на Калемегдану, одакле је прешао
у Аранђеловачку бању, а након тога, на позив бана Моравске бановине
Матковића, отишао у Нишку Бању. За новог архитекту саграђена је кућа са
стакленом баштом, недалеко од куће Драгише Цветковића. Катаново ремекдело у Нишкој Бањи био је цветни грб Краљевине Југославије. Породица
Катан се спријатељила са Драгишом Цветковићем и његовом другом женом
Маром, као и са децом из првог брака.14
Одмах по уласку Немаца у Ниш, Драгиша Цветковић је понудио
помоћ првим суседима који су се, вољом окупатора, нашли на улици. О
ситуацији у којој је Цветковић понудио породици Катан спас у вили, притом
излажући опасности сопствени живот, Жени Лебл нас извештава:

10 Писмо Жени Лебл Зори Ранковић, стр. 2.
11 Др Исак Албахари је дао интервју Жени Лебл који је објављен у рубрици Ин мемориам Билтена
СЈОЈ бр. 6/1981, 18-20. Ту је описао позив Д. Цветковића нишким Јеврејима да иду у Турску.
12 Др Фрањо Амир Офнер из Новог Сада, правник и новинар, побегао преко Бугарске у Истамбул. Тамо је
ширио истину о стању Јевреја у поробљеној Европи, иако је углавном преовладавало мишљење да претерује.
13 Регина - Гина, рођена у Београду 1911. од оца Исака ‘’Какуша’’ Алкалаја (Београд, 1878. Бањица,
1941) и мајке Ленке, рођ. Амодај (Обреновац, 1886 - Израел, 1949) Подаци Жени Лебл (Прим. Н. О.)
14 Писмо Жени Лебл Зори Ранковић, стр. 3.
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Породица Катан (с лева на десно): Регина, Сара и Алберт.
Фотографија је настала око 1940. године15
The Katan family round 1940.

На почетку окупације Катанови су избачени из стана а сам
инжењер Алберт Катан ухапшен. Остали су на улици. Драгиша им
је понудио да се доселе у један од његових станова крај фабрике. Тамо
су преживеле рат бака Ленка, мајка Гина ,,Катанић’’ и кћи Сара- Нина
рођена 1937. Нажалост, Алберт Катан, његов брат Калми са породицом,
њена сестра Рашела заједно са мужем Давидом Демајоровићем и две кћери
и многи други чланови породице – страдали су.16
Како је Гина Катар чула, Драгиши су нудили да постане председник
‘’Српске владе народног спаса’’ али је ту ‘’част ‘’, коју је генерал Милан
Недић прихватио, он одбио. За време окупације није испрљао руке. Регина
– Гина је врло често причала с њим, чак га једном питала: ‘’Господине
председниче, шта би рекао Хитлер да зна да скривате Јевреје?’’ (узгред,
гђа Гина га и сада назива ‘’господин председник’’).

15 Фотографија преузета са званичног сајта жртава холокауста Јад Вашем http:// yadvashem.org . Аутор
фотографије непознат
16 Исто, стр. 3. Драгиша Цветковић се други пут оженио 24. новембра 1940.
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Сведочанство о усмрћењу Алберта Катана (картон Јад Вашема)
Albert Katan’s card
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Ваш отац је имао пуно пријатеља у Турској, између осталих бившег
премијера Сараџоглуа, те му је успело да пребегне у Истанбул. Његова
супруга Мара (о којој с много љубави прича Гина) имала је тежак живот
после ослобођења, док се није придружила своме мужу у Француској.17
О случају скривања Јевреја знали су још неки људи, међу њима неки
Панта Ристић (треба да живи у Београду) и нишкобањски попа. Одмах
после рата ишла је Гина у нишкобањску цркву и пред паством захвалила
Богу и Драгиши што су остали живи.18
Уместо закључка
Захваљујући детаљном истраживању Жени Лебл, пред нама
се нашао један необичан документ, до данас веома мало истражен. Он
сведочи о храбром чину Драгише Цветковића, премијера Владе Краљевине
Југославије у оставци, и стварном пријатељству са нишким Јеврејима. О
томе да је пријатељство било обострано, сведочи писмо др Боривоја Берахе
из логора на Црвеном крсту, које пише у име свих Јевреја заточених у
логору и у своје лично име.
Свакако се намеће потреба за другачијим сагледавањем улоге
Драгише Цветковића у несрећним мартовским догађајима 1941. и у његовом
односу према јеврејском питању и надамо се да ће истраживачи ове теме у
годинама које следе доћи до његовог реалнијег сагледавања.
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Nebojša Ozimić
DRAGIŠA CVETKOVIĆ AND NIŠ JEWS IN THE WORLD WAR II
Summary
Under the pressure of external factors, Prime Minister of the Kingdom of Yugoslavia, Dragiša Cvetković at the
end of 1940 brings a set of anti-Jewish laws (‘’numerus clausus’’) which substantially contributed to formation
of negative attitudes about him. Thanks to researches of a publicist of the Jewish origin Jane Lebel, we learn
about until recently unknown details from the life of D. Cvetković. From her letter to Dragiša Cvetković’s
daughter we find out that he kept in his house a Jewish family Katan, about which there is testimony, while
from a warm and friendly letter of Dr. Borivoje Beraha, sent in December 1941 from the concentration camp at
the Red Cross, we learn about Cvetković’s attempts to rescue his fellow citizens of the Moses religion. Those
documents are being published for the first time.
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Младен Б. Митровић

ХИДРОЦЕНТРАЛА „СВЕТА ПЕТКА” У СИЋЕВУ КАО НУКЛЕУС
МУЗЕЈА ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈЕ НИШКОГ РЕГИОНА
И ЊЕН ТУРИСТИЧКИ ЗНАЧАЈ
АПСТРАКТ: Једна од главних карактеристика почетака историје
нововековне српске државе јесте, не само да се победи (вековна) заосталост,
изазвана познатим историјским околностима, већ и намера да се у тој
борби Србија што је могуће ближе „примакне“ развијеним земљама.
Електрификација земље је била од посебне важности. Ретко се која земља
може похвалити хидроелектранама које производе електричну енергију
више од сто година! А Електропривреда Србије их има пет.1 Оне су, имајући
у обзир време када су настале, важни споменици техничке културе. Грађани
Ниша су веома поносни на улогу коју је њихов град (и њихови преци који
су га некада водили) имао у историји електрификације земље. Ова чланак
(као и неки ранији) има за тему, како подсећање на време и догађаје који
су пратили изградњу хидроелектране „Света Петка“ – „Виле на Нишави“,
тако и (још једно) подсећање на могућност њеног коришћења у светлу, у
Западној Европи надолазећег и све популарнијег, индустријског туризма.
Кључне речи: Краљевина Србија крајем 19. и почетком 20. века, Ниш
крајем 19. и почетком 20. века, електрификација, река Нишава, Сићевачка
клисура, хидроцентрала „Света Петка“, индустријски туризам.
Краљевина Србија – крај 19. и почетак 20. века
Почетком 19. века, три и по века пошто су Турци 1459. године
освојили средњовековну српску државу, у историји српске државности
почиње период познат и под називом Нововековна српска држава. Њиме су
обухваћене Кнежевина Србија (Књажевство Србија), настала после Другог
српског устанка, па све до 1882. године, и Краљевина Србија проглашена
те 1882. године па до 1918. године. За потребе овог чланка следи кратак
приказ историјских, привредних и културних прилика у раздобљу од
Берлинског конгреса 1878. године до краја 1908. године.
Из Велике источне кризе (1875-1878) и два рата са Османлијским
царством, са Миланом Обреновићем као кнезом, Србија излази као
независна. Берлински конгрес је признао Србију као независну државу и
тиме је уврстио у ред малобројних (око тридесетак) независних држава

1 И сину виђело из ријеке, Београд, Eлектропривреда Србије, 2011, (Београд: Aкадемија), стр. 7.
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тога доба. Без обзира на то што је њена територија признатим ратним
тековинама српске војске увећана за око једну четвртину предратне
(укључивањем четири округа на југу: нишког, лесковачког, врањског и
пиротског), Краљевина Србија је крајем 19. века била једна од најмањих
европских држава.2 И не само најмања, била је једна од најслабије развијених
европских земаља. Током 19. века пољопривреда је била доминантна
привредна грана, а крај тог столећа бележи податак да је деведесет процената
људства живело на селу. Занатство и трговина су се постепено развијали. У
првој половини 19. века индустријска постројења скоро нису ни постојала.
Ни касније индустрија није узела већег маха. Почетком 20. века у Србији је
у занатству и индустрији радило једва два процента становништва. Тако је
1910. године у Србији било 465 предузећа која су се бавила индустријском
производњом. Било је 219 парних млинова, 82 фабрике текстила и струна,
42 рудника метала и угља.3
Економски развој Краљевине Србије у поменутом периоду могао
би се дефинисати као сличан А. Gerschenkronovom (Гершенкрон) моделу
развоја закаснелих земаља (на примерима Немачке и Русије).4 По његовом
мишљењу, што је заосталост већа, то је бржи почетни индустријски
развој, а технолошка опрема на почетку савршенија (чиме се брже
надокнађује заостајање за развијенима). У случају Краљевине Србије ове
карактеристике се јасно могу сагледати на примеру развоја железнице и
електропривреде. Иако се Србија почела бавити изградњом железнице као
последња међу независним земљама, до почетка 20. века је била прва по
густини железничке мреже на хиљаду квадратних километара у односу на
своје суседе.
Прича о електрификацији Србије је прича о покушају да се усвајањем
модерне технологије прескочи заостајање у развоју… Чак и у врло забаченим
деловима земље, где зими нису могле да дођу ни воловске запреге, завладала
је права еуфорија за електриком.5 Србија је међу првим земљама у Европи
почела да производи струју. Најстарија наша хидроелектрана „Под градом”
на Ђетињи (Ужице) настала 1900. године, је истовремено и прва наша
електрана која је радила по принципима Теслиних полифазних струја, само
четири године након хидроелектране на Нијагари у којој је Тесла први пут
применио тај принцип. Следи хидроелектрана „Вучје” (1903). Далековод
између ње и Лесковца, дуг 17 km (1904), представља почетак преносног
система у Србији. Хидроелектрана „Света Петка” крај Ниша пуштена је у

2 За ову тему значајне књиге су: Р. Љушић, Српска државност 19. века, Београд, 2008, Р. Самарџић
(уред.), Историја српског народа, Kњ. 6, oд Берлинског конгреса до уједињења: 1878-1914.; том 2,
Београд, 1994.
3 Проф. др Р. Ј. Maрковић, проф. др Ч. Aнтић, др Д. Шаренац, Корак испред времена - 125 година
Сименса у Србији, стр. 50-52.
4 A. Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical Perspective, New York, 1962.
5 Проф. др Р. Ј. Maрковић, проф. др Ч. Aнтић, др Д. Шаренац, Корак испред времена - 125 година
Сименса у Србији, стр. 70.
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погон 21. септембра 1908. године као највећа хидроелектрана свога доба
и са најдужим преносним системом у Србији. Поред поменутих градова
својим хидроелектранама, стогодишњакињама, могу се похвалити и Зајечар
и Ивањица. Чињеница да оне и дан-данас „кроте водотокове” сврставају
Србију у малобројне земље са хидроелектранама које производе струју
дуже од сто година.6
Почетак електрификације Србије везује се за име професора Ђорђа
М. Станојевића, физичара и механичара. До прве и једине посете Тесле
Србији 1882. године дошло је захваљујући понајвише њему. Он је „неуморно
и непоколебљиво ширио Теслине идеје у Србији и изборио се да Србија
међу првима у свету користи Теслин полифазни систем.”7 Станојевићева
заслуга за отварање горе поменутих хидроелектрана, као и неких других,
је неоспорна. Он је, такође, заслужан и за њихову дуговечност, јер је
утицао да се за њихово опремање купује најсавременија и најквалитетнија
опрема тога времена, попут оне коју су производиле фирме Siemens-a, J. M.
Voith, Asea, Ganz&Comp., AEK. На тај начин је историја електрификације
Србије тесно повезана са историјом електроградње Европе и неких њених
компанија (Siemens), а које су и данас синоним за квалитет и савременост.8
Грађани Ниша су веома поносни на улогу коју је њихов град (и њихови
преци који су га некада водили) имао у историји електрификације земље. Овај
чланак (као и неки ранији) има за тему, како подсећање на време и догађаје који
су пратили изградњу хидроелектране „Света Петка“ – „Виле на Нишави“, тако
и (још једно) подсећање на могућност њеног коришћења у светлу у Западној
Европи надолазећег и све популарнијег индустријског туризма.
Ниш – крај 19. и почетак 20. века
Град силног и великог имеператора Константина, горди понос
младог Немање, један од најлепших бисера у краљевској круни Карађорђевића
– почетком 1878. године ослобођен је од турског јарма. Ниш је један од
најкрвавијих каменова на историјском разбојишту бурних векова! Лежећи
на раскршћу свих друмова на Балканском полуострву, у силној мешавини
народа, који се спустише са Урала, Волгиних низина и Карпата на Дунав,
светска историја изабрала је Ниш, да јој буде сведок удеса и судбине тих
нових становника Европе. Ниш је гледао златне орлове римских легиона
и дивље хорде Атиле, тог „Бича Божјег“, и Бајана; гледао је племениту
браћу из краљевског рода Амаловића и у оно време најславнијег владара на
западу Фридриха Барбаросу; посматрао је, како запада сунце развратне

6 И сину виђело из ријеке, Београд, Eлектропривреда Србије, 2011, (Београд: Aкадемија). стр. 6-7.
7 С. Рославцев, Тесла, додири са Србијом, Београд, Електропривреда, 2006, (Библиотека ЕПС-а
Документи, Eдиција Великани eлектропривредe; 2), стр. 5.
8 Проф. др Р. Ј. Maрковић, проф. др Ч. Aнтић, др Д. Шаренац, Корак испред времена - 125 година
Сименса у Србији, стр. 70-75.
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Византије, како свиће рујна зора славних Немањића; слушао је убојну трубу
хришћанских поборника и грозну хуку јаничарских таламбаса; слушао је
песму славодобића и јаук јаднога робља! А ко да верно изниже све љуте
борбе, које су се у току векова водиле на окрвављеном Нишком пољу?9
Када је 11. јануара 1878. године српска војска, предвођена кнезом
Миланом Обреновићем, после дугих борби ушла у Ниш, затекла га је у
бедном и запуштеном стању са нешто преко 12 800 становника. Уласком
српске војске и „под скиптром српских владара“ започиње препород
Ниша, како материјални, тако и „душевни“.10 Тако се до 1905. године број
становника попео на преко 21 940. Ниш (са малим прекидима) до 1915.
године постаје друга престоница Србије. С обзриром на то да је свој
најинтензивнији развој у овом периоду доживео изградњом железничке
пруге Београд-Ниш, а и да је њена изградња у тесној вези са темом овог
чланка, следи кратак преглед догађаја везаних за ову пругу. Да се подсетимо,
на Берлинском конгресу 1878. године, Србија је добила независност, а уз
помоћ Аустроугарске, добила је и четири нова округа – нишки, пиротски,
врањски и лесковачки. Но, овако пружену помоћ Аустроугарска је условила
и изградњом пруге од Београда до турске и бугарске границе у року од три
године (тј. до 15. јуна 1883.). У складу са одлукама Берлинског конгреса,
српска влада је отпочела изградњу 1881. године. Прецизније, сматра се да
је 3. јула 1881. године кнез Милан Обреновић, на месту које се налази у
близини данашњег моста „Газела“ у Београду, сребрним будаком ударио
темељ српским државним железницама. Три године касније, 23. августа
1884. (4. септембра по новом календару) свечано је отворена линија
Београд–Ниш дужине 243 km. Следеће године (1885) јула месеца почиње се
са изградњом пруге Ниш-Пирот-бугарска граница. Изградња се завршава,
тј. пруга је пуштена у саобраћај 1. јуна 1887. године. Важан податак је да
је том приликом, први пут, пробијена пруга (много касније и пут) кроз
Сићевачку клисуру.
За каснију (индустријску) историју Ниша, важно је и то што се
Друштво за експлоатацију српских железница уговором обавезало да
изгради једну железничку радионицу за сервис вагона и локомотива, што је
и урађено 1885. године, одмах после завршетка пруге до Ниша. Железничка
радионица у Нишу је 1890. године имала 20 машина и своју ливницу. У њој
је радило око 100 радника (већином Француза), а оправка једне локомотиве
је трајала и до два месеца. Године 1907. могла је оспособити једну
локомотиву и 60-70 вагона месечно. До 1911. године радионица је имала
180 радника са могућношћу месечног сервисирања до 120 вагона и до две
локомотиве. Железничка радионица се сматра историјским почетком (до

9 Б. Ловрић, Историја Ниша, 1928, Предговор.
10 Опширније у: Историјска причаоница – Ниш кроз векове, Нишки графит, 2005.
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недавно јаке) Машинске индустрије Ниш. 11,12
Изградњом железничких веза трансформација Ниша од „источне
касабе” ка модерном граду је постала интензивнија – саградише се
државне зграде, хотели, купатила, кафане са сваком угодношћу.13 Што
је још важније, убрзан је проток производа западне индустрије (или
бар информација о њима). Све је то водило следећем важном кораку у
модернизацији града - његовој електрификацији.
Хидроцентрала „Света Петка”
Електране (централе) су постројења за производњу електричне
енергије. У електранама енергија не настаје, већ се претвара из једног
одређеног облика (из примарне енергије) у електричну енергију. У
зависности од врсте извора у којем је примарна енергија, извршена је
подела електрана. Прва јавна електрана у Србији је термоелектрана на
дунавској падини дорћолског кварта која је пуштена у рад 6. октобра 1893.
године (данас је то Дан Електропривреде Србије). У њој су се налазиле три
хоризонталне парне машине које су окретале девет динамо-електричних
машина које су производиле 443 kW снаге једносмерне струје. Напајање
струјом је било слабо, посебно на периферним деловима електричне мреже
– било је примедби да уличне светиљке на рубним крајевима Београда
раде слабо или уопште не раде.14 Иницијатор градње ове електране био је
професор Ђорђе Станојевић. Изградњи ове термоелектране претходила је
његова борба за прихватање електричног начина осветљења над гасним, које
је заговарао део београдске (научне и остале) јавности у другој половини
осамдесетих година 19. века. Као велики поштовалац и један од ретких
српских познавалаца Теслиног рада, Станојевић је, истовремено, схватао
које проблеме доноси примена једносмерне струје. У немогућности да
чак и своје образоване сународнике тога времена „ослободи страха“ од
наизменичних струја, високог напона и његове трансформације, Станојевић
се одлучио за компромис – изабрао је једносмерну струју, обезбеђујући
у уговору о изградњи централе члан по коме се ствара могућност да се
сваки бољи, практичнији и јефтинији проналазак заведе у инсталацију
београдског осветљења.15
Хидроенергија, као примарна енергија, вековима се користи за
добијање механичке, а дуже од сто година и електричне енергије. Ђорђе

11 Опширније у: Д. Арнаутовић: Историја српских железница од 1850. до 1918. године, Београд, 1934.
12 Опширније у : С. Рославцев, Вила са Нишаве: Хидроцентрала “Света Петка“ код Ниша, Београд,
Електропривреда Србије, 2008, (Библиотека ЕПС-а Документи, Едиција Старе хидроелектране; 1).
13 Опширније у: Историјска причаоница – Ниш кроз векове, Нишки графит, 2005.
14 Проф. др Р. Ј. Maрковић, проф. др Ч. Aнтић, др Д. Шаренац, Корак испред времена - 125 година
Сименса у Србији, стр. 72.
15 С. Рославцев, Тесла, додири са Србијом, Београд, Електропривреда, 2006, (Библиотека ЕПС-а
Документи, Eдиција Великани eлектропривредe; 2), стр. 17-18.
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Станојевић је успео да из другог покушаја уведе Србију у Теслин век
електрике.16 Наиме, 1900. године почиње да ради хидроелектрана „Под
градом” у Ужицу на Ђетињи, прва електрана у Србији по Теслиним
принципима наизменичних струја, четири године након почетка рада
хидроелектране на Нијагари. Краљевина Србија, једна од најмањих
европских држава 19. века, захваљујући свом географском положају имала
је све услове да настави са даљом изградњом хидроцентрала. Налазила
се у средишту Балканског полуострва, ширила се од река Саве и Дунава
на југ, између реке Дрине на западу и Тимока на истоку; средиште земље
чинио је слив Велике Мораве.
О намери нишких власти да уведу електрику говорило се и писало
најпре у београдским новинама крајем 19. века, а онда и у нишким новинама
Трговински гласник, у коме 1895. године пише да ће и друга престоница
српског краља, Ниш, добити електрично осветљење. На једној недавној
седници повела се о томе реч и одмах су одређена лица која ће наћи стручне
и солидне фирме за овај циљ.17 Овај покушај пропада (као и неки други),
можда из разлога што су средства за ову намену долазила више из приватних
и месних, него из државних извора.
Имајући у виду да се хидроцентрале граде на местима где постоји
довољно текуће воде у смислу количине и висинске разлике, 1899. године
је чак одређено место хидроцентрале на реци Нишави, у Сићевачкој
клисури код манастира Свете Петке. У својој књизи Ђ. Станојевић18
је записао: После Мораве, на ред би дошла Нишава, која се врло згодно
може употребити у Сићевачкој клисури, код манастира Свете Петке и ту
добијена струја спровести у Ниш. Требало је да овај пројекат финансира
нишка општина. Било је потребно безмало десет година да се та идеја и
реализује. Као разлози споре реализације могу се, поред финансијских,
навести проблеми са локалним становништвом око концесије за коришћење
воде, али и смена династија и промена власти 1903. године. О пратећим
проблемима и њиховом превазилажењу, посебно о позитивној улози Тодора
Миловановића, председника нишке Општине у периоду 1897-1910. (са
малим прекидима), више детаља се може наћи у19.
Река Нишава извире у Бугарској испод врха Ком на Старој планини.
Дугачка је 218 km - од чега се 151 km налази у Србији. Најдужа је притока
Јужне Мораве. Долина Нишаве је део природног пута који је од античких
времена повезивао Европу и Азију. Најпознатија геолошка формација коју

16 С. Рославцев,Тесла, додири са Србијом, Београд, Електропривреда, 2006, (Библиотека ЕПС-а
Документи, Eдиција Великани eлектропривредe; 2), стр. 18.
17 С. Рославцев, Вила са Нишаве: Хидроцентрала “Света Петка“ код Ниша, Београд, Електропривреда
Србије, 2008, (Библиотека ЕПС-а Документи, Едиција Старе хидроелектране; 1), стр. 17.
18 Опширније у: Ђ. Станојевић, Eлектрична индустрија у Србији, репринт издања из 1901, ЕПС, ЈП,
„Eлектродистрибуција Ужице“, Ужице, 2000.
19 Опширније у: С. Рославцев, Вила са Нишаве: Хидроцентрала “Света Петка“ код Ниша, Београд,
Електропривреда Србије, 2008, (Библиотека ЕПС-а Документи, Едиција Старе хидроелектране; 1).
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ствара Нишава је Сићевачка клисура. Клисура је 17 km дугачка и 35-400
m дубока, а у неким деловима прави и кањонске структуре. Име је добила
по селу Сићеву. Почетком 21. Века у Сићевачкој клисури је откривено
палеолитско насеље које сматрају једним од највећих на Балкану. Локалитет
се налази изнад хотела у Сићеву и чине га две пећине - Велика и Мала
Баланица. Сматра се да је Велика Баланица дуготрајни логор неандерталског
човека. Мала Баланица, удаљена од Велике десетак метара је, како кажу
стручњаци, можда била и култно место. На овом локалитету се сматра да су
најзначајнија открића људских остатака, за које се претпоставља да потичу
из периода између 130 000 и 250 000 година и да припадају хоминидима,
прецима неандерталаца.20
Сићевачка клисура је 2000. године проглашена за Парк природе
II категорије заштите. Клисура је, како је већ речено, део речне долине
Нишаве настаla усецањем воденог тока у стенску масу између северних
огранака Суве планине и јужних огранака Сврљишких планина. После
Ђердапске клисуре, сматра се најдужом пробојницом у Србији.
Суву планину сматрају једном од најлепших и најживописнијих
планина Србије. Смештена је на простору Catena Mundi – у замишљеном
центру Балкана или „веригама света”. Њена укупна дужина је 35 km, а
ширина 12 km. Због стрмих крашких одсека и неприступачних делова на
њеној северној страни, по мишљењу многих, спада у једну од најдивљих
планина на Балкану. Претпоставља се да је шире подручје Суве планине
станиште око 1300 врста биљака, што чини безмало половину флоре Србије.
На Сувој планини се успешно гаје и прерађују ароматичне лековите биљке:
жалфија (Salvia officinalis) и лаванда (Lavandula angustifolia). Због посебно
погодних климатских услова и утицаја ваздушних струјања са Егејског
мора, лаванда узгајана на подручју Суве планине има посебан квалитет
(бољи од далматинске и француске лаванде). Треба поменути и Ramonda
Serbica и Ramonda Natheliae као најпознатије реликтне и ендемске врсте
ове планине. Једно од њених важних обележја су и дивљи коњи.
Сићевачка клисура је била (јесте и биће) предмет изучавања
научника који припадају различитим професијама (географи, биолози,
социолози, археолози, туризмолози, лекари, фармацеути, историчари…).
Изградњом железнице, пута и хидроцентрале њима су се придружили
и инжењери свих врста. Да се подсетимо, у периоду од 1897. до 1905.
године српски официри, војска и инжињери су кроз Сићевачку клисуру
прокопали тунеле, обновили цркву Свете Петке, отворили каменолом…
У том периоду је, 1899. године, изабрано место где је, уз помоћ града
Ниша и државе Србије, започета изградња хидроцентрале. Основни
делови хидроцентрале су: уређај за смањење брзине протока (брана или
устава), довод воде до турбине (канал, водна комора и челични цевовод),

20 РТС, среда, 4. aвгуст 2010.
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машинска зграда надземног типа и одводни канал. Енергија водене масе
покреће хидрауличну турбину и претвара се у механичку енергију, која
даље покреће генератор који је претвара у електричну енергију. На левој
обали Нишаве, на самом изласку из Сићевачке клисуре, у котлини која
ту настаје, насупрот манастира Свете Петке, поред пруге Ниш-Пирот,
подигнута је брана, испод ње машинска зграда, а затим и одводни канал.
Машински инжењер Аћим Стевовић је пројектовао брану, канал и зграду
хидроцентрале „Света Петка“, а претпоставља се да је испоручилац опреме
пројектовао хидроелектрично постројење.
Професор Аћим Стевовић (1866-1957) је, уз професора Ђорђа
Станојевића (физичара), један од лидера електрификације Србије и први
машински инжењер тог процеса, други професор производног машинства у
Србији и један од првих машинских инжењера тога периода који је радио у
Нишу. Рођен је у Котроману на Мокрој Гори. Студије је започео на Техничком
факултету у Београду, а завршио на Техничкој високој школи у Карлсруеу
1894. године. После трогодишњег стручног усавршавања у фабрикама у
Немачкој и Француској, од семптембра 1907. до краја 1905. године ради у
Железничкој радионици у Нишу као машински инжењер. Његов допринос
у осавремењавању рада радионице је неоспоран. Поред тога, урадио је
пројекте за три хидроцентрале на рекама Ђетињи, Нишави и Темској.
Враћајући се на Нишаву и хидроцентралу „Света Петка“, Аћим Стевовић
је најпре био ангажован на утврђивању њених основних параметара, тј. на
одређивање локације на којој ће бити изграђена, а потом, као што је већ
истакнуто, и на пројектовању бране, канала и машинске зграде.
„Офертилна лицитација“, како се тада говорило,21 у циљу набавке
и монтирања одговарајуће опреме, расписана је пред крај 1905. године с
роком подношења понуда од месец дана. Лицитација је одржана 28. јануара
1906. године. Фирма Siemens-Schuckert Werke (Немачка) је дала најбољу
понуду, па су њој поверени сви електромашински радови. Општина града
Ниша и фирма Siemens-Schuckert Werke су марта 1906. године потписали
уговор о изради и монтажи две Францисове турбине (турбине које се
примењују за средњи распон падова и протока) од по 300 КС (или 220 kW)
са ручном и аутоматском регулацијом, и могућношћу уградње треће истих
карактеристика. Уговор је садржао и одредбе о постављању генератора
снаге 250 kW за производњу трофазне струје учесталости 50 Hz, изградњи
далековода дужине 25 км, пројектовању и подизању високонапонске мреже
са трафостаницама, нисконапонске мреже према урбанистичком плану
града са 3000 сијаличних места, као и постављању телеграфског вода
од хидроцентрале до зграде Општине у Нишу. За нисконапонску мрежу
тражено је да напон не буде виши од 150 волти.22 Грађевински радови на

21 С. Рославцев, Вила са Нишаве: Хидроцентрала “Света Петка“ код Ниша, Београд, Електропривреда
Србије, 2008, (Библиотека ЕПС-а Документи, Едиција Старе хидроелектране; 1), стр. 20.
22 Опширније у: Препород са Нишаве, Србија – Национална ревија.

150

хидроцентрали су завршени крајем 1907. године.
Првих дана јануара почели су радови на монтажи пристигле
електромашинске опреме. Монтирање два турбинска агрегата (агрегат
чине турбина и генератор) трајало је око три и по месеца. Истовремено,
на дрвеним стубовима разапети су бакарни проводници далековода
напона 8 kW, а на бетонским постољима постављено је 10 трафостаница са трансформаторима снаге 50 kV.23 Сви планирани радови на
електрификацији града били су завршени до краја августа 1908. године.
Хидроцентрала „Света Петка“, која је одмах добила и име „Вила на
Нишави“, пуштена је у рад 21. септембра 1908. године уз присуство
највиших државних и црквених власти. Принц престолонаследник Ђорђе
Карађорђевић свечано је пустио у рад ценралу. Била је то прва државна
електрана која је осветљавала Ниш, трећа по реду, али највећа у тадашњој
држави. У моменту пуштања осветљавала је 3000 сијалица. Три године
касније струја почиње да се користи и у нишкој индустрији. Поменути
трећи агрегат пуштен је у рад 1931. године, када и низводна хидроцентрала
„Сићево“. „Лична карта“ (технички подаци) хидроцентрале је:
• укупна снага турбина – 3 пута 220 kW=660 kW
турбине - две Францис – произвођач „M. Voith Heidenheim“ - 1908
једна Пелтон - „произвођач M. Voith Heidenheim“ - 1931
• генератори - два генератора наизменичне трофазне струје
- произвођач „Siemens-Schuckert Werke“ Wien -1908
Снага: по 200 kW
- један генератор наизменичне трофазне струје
- произвођач „Siemens-Schuckert“ -1927
Снага: по 200 kW
• инсталисани проток - 10,5 метара кубних по секунди.
Комплементарне туристичке вредности
хидроцентрале „Света Петка“
Безмало сваки приказ града Ниша садржи следећу реченицу (или
неку сличне садржине): са Нишком Бањом, посебним балнеолошким
центром у непосредној близини града, али и богатом историјом и
издашном природом, туристичка понуда града Ниша и околине пружа
велике могућности за бањски, лечилишни, пословни и конгресни туризам.
Историјско наслеђе Ниша представља богату ризницу. Додуше, у многим
сегментима недовољно истражену. Циљ овог рада је да скрене пажњу на
још једну у низу нових туристичких могућности - на индустријски туризам.
Индустријски туризам постаје све популарнији задњих година,

23 С. Рославцев, Вила са Нишаве: Хидроцентрала “Света Петка“ код Ниша, Београд, Електропривреда
Србије, 2008, (Библиотека ЕПС-а Документи, Едиција Старе хидроелектране; 1), стр. 21-23.
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а посебно у Европи.24 Индустријско наслеђе је богаство региона и важан
елемент политике регионалног развоја. Индустријски туризам – очување
и промовисање (европског) индустријског наслеђа - може допринети
разноврсности (европског) туризма и, што је још важније, обезбедити посао
у некадашњим индустријским областима. Протеклих година формирана је
рута која повезује око 900 локалитета у двадесет пет европских земаља.
Главна тенденција је да овај вид туристичке активности није само „прича
сама за себе“, већ је циљ да јесте (квалитетан) део целокупне туристичке
понуде датог града (региона, земље…).
Једна од главних карактеристика почетака историје нововековне
српске државе јесте, не само да се победи (вековна) заосталост, изазвана
познатим историјским околностима, већ и намера да се у тој борби Србија
што је могуће ближе „примакне“ развијеним земљама. Електрификација
земље је била од посебне важности. Личности попут Ђорђа Станојевића
и Аћима Стевовића, које су својим радом обележиле њен развој,
личности којима поменута заосталост није сметала да прате, овладавају
и имплементирају напредна научна знања оног времена, јесу део нашег
индустријског наслеђа. Хидро(термо)централе у чијем су настајању
активно учествовали јесу, имајући у виду време када су настале, споменици
техничке културе. Као и некада, тако и данас, наша земља жели да, на
плану развоја очувања индустријског наслеђа, ухвати корак са развијенима:
у току је осмишљавање прве индустријске руте „Путевима српских
стогодишњих хидроцентрала“, или - путевима Тесле и Станојевића.25 Рута
садржи десет малих хидроелектрана Електропривреде Србије које су, свака
за себе, прави мали музеји. Посматране у светлу историје техничког
развоја земље, те хидроелектране представљају почетак модерног доба
у Србији. Поготову оних првих пет, најстаријих: „Под градом“, „Вучје“,
„Света Петка“, „Гамзиград“ и „Моравица“. Ретко се која земља може
похвалити хидроелектранама које производе електричну енергију више од
сто година! А Електропривреда Србије их има пет – ове стогодишњакиње
и даље неуморно кроте водотокове.26
Треба ли нешто више додати о значају (историјском и туристичком)
нишке стогодишњакиње - хидроцентрале „Света Петка“? Можда само
да, за крај, подсетимо на неке друштвене и природне чиниоце, које нисмо
досад поменули, а који могу бити саставни део нишке и државне туристичке
понуде која укључује хидроцентралу „Света Петка“.
Надомак хидроелектране, дуж реке Нишаве, могу се наћи тридесет
светилишта од којих су најзначајнији: манастир Свете Петке „Иверице“
у Островици по коме је хидроелектрана добила име, манастир Свете

24 Опширније у: A. H. J. Ofgaar, L. van den Berg, C. Berger, R. X. Feng (Eds): INDUSTRIAL TOURISM:
Oportunities for city and Enterprise, Ashgate, Farnham, 2010. ISBN: 978-1-4094-02206
25 Више информација на www.teslaways.com
26 И сину виђело из ријеке, Београд, Eлектропривреда Србије, 2011, (Београд: Aкадемија), стр. 6-7.
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Богородице у Сићеву и манастир Ваведења Свете Богородице у Кулини.
Сићевачка клисура обилује могућностима за развој алпинизма,
кајака на брзим водама, рафтинга и параглајдинга. На простору Сићевачке
клисуре је 2005. године одржано светско првенство у параглајдингу на стази
која је те године проглашена најбољом параглајдинг стазом на Балкану.
Село Сићево, по коме је клисура добила име, налази се изнад клисуре,
на десној обали Нишаве. У њему се одржава, почевши од 1905. године,
ликовна колонија коју је основала наша сликарка Надежда Петровић. Ова
колонија је најстарија југословенска и балканска уметничка колонија. Од
1991. године у Сићеву се одржава и књижевна колонија.
Завршавамо ово набрајање, али и чланак помињањем, да се већ
више од петнаест година одржавају традиционалне културно-привредне и
туристичке манифестације „Дани жалфије“ на простору насеља Сићево и
Сићевачке клисуре. Тиме би наслов чланка био у потпуности оправдан. На
крају овог чланка аутор би желео да се захвали др Живану Спасићу, доценту
Машинског факултета у Нишу, на консултацијама везаним за техничке
карактеристике хидроцентрале „Света Петка“, као и на уступљеним
сликама.
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Mladen B. Mitrović
HYDROELECTRIC POWER PLANT “SVETA PETKA” IN SIĆEVO AS NUCLEUS
OF THE MUSEUM OF INDUSTRALIZATION IN NIŠ REGION
AND ITS SIGNIFICANCE FOR TOURISM
Summary
The Kingdom of Serbia in the late 19th century was one of the smallest and least developed European countries.
“The story of electrification of Serbia is the story of an attempt to skip the lagging behind in development by
adoption of modern technology.”27 Serbia was among the first countries in Europe which started to produce
electricity. Namely, in 1900 the hydroelectric power plant “Pod gradom (Under the city)” started working in
Užice on the Djetinja river, the first hydroelectric power plant in Serbia in compliance with Tesla’s principles
of alternating current, four years after the hydroelectric power plant at Niagara Falls had started operating.
The intention of Niš authorities to introduce electricity was mentioned and written about first by Belgrade
newspapers in the end of 19th century, and then by Nis newspapers “Trgovinski glasnik (Trade Gazette)”, which
in 1895 wrote that “the second capital of the Serbian king, Niš, will also get the electric lighting. ‘’28 Taking
into consideration that the hydroelectric power plants are built in places where there is sufficient running water
in terms of quantity and height differences. In 1899, location of a hydroelectric power plant was determined:
on the Nišava river in Sićevačka gorge near the monastery of “Sveta (Saint) Petka”. Mechanical engineer Aćim
Stevović designed the dam, channel and building of the hydroelectric power plant “Sveta Petka”, while it is
assumed that supplier of the equipment designed hydroelectric plant. “Ofertilna licitacija (bidding for offers)”
for the purpose of purchasing and installing the proper equipment, was announced before the end of 1905. The
bidding was held on January 28, 1906. Siemens-Schuckert Werke Company (Germany) placed the best bid, so
that it was entrusted all electromechanical works. Construction works on the hydroelectric power plant were
completed in late 1907, and in the first days of January began installation of the received electromechanical
equipment. The hydroelectric power plant “Sveta Petka”, which was immediately named “Villa on the Nišava
river”, was put into operation on September 21, 1908 in the presence of the highest state and church authorities.
The Crown Prince Djordje Karadjordjević officially put into operation the hydroelectric power plant. It was
the first state electric power plant, which illuminated Niš, the third, but the largest one in state at that time.
Almost every presentation of the city of Niš contains the following sentence (or some with similar content):
with Niška Banja (the spa), special balneological center close to the city, but also with its rich history and a
generous nature, the tourist offer of the city of Niš and its surrounding give great opportunities for spa, medical,
business and congress tourism. The historical legacy of Niš represents a rich treasury, although insufficiently
explored in many areas. The purpose of this paper is to draw attention to one more opportunity within series
of new tourism opportunities – to industrial tourism. Taking into account the time when it originated, the
hydroelectric power plant “Sveta Petka” represents an important monument of technical culture.

27 проф. др Р. Ј. Maрковић, проф. др Ч. Aнтић, др Д. Шаренац, Корак испред времена - 125 година
Сименса у Србији, стр. 70
28 С. Рославцев, Вила са Нишаве: Хидроцентрала “Света Петка“ код Ниша, Београд, Електропривреда
Србије, 2008, (Библиотека ЕПС-а Документи, Едиција Старе хидроелектране; 1), стр. 17
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Фотографија 1. Машинска зграда МХЕ „Света Петка“
Photography 1. Powerhouse of “Sveta Petka” hydropower plant

Фотографија 2. Натписна плоча
Photography 2. Inscription plate
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Фотографија 3. Водна комора са доводним каналом
Photography 3. Water chamber with supply channel

Фотографија 4. Водна комора са решетком (десно) и преливом
Photography 4. Water chamber with grid (right) and overflow
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Фотографија 5. Рибља стаза
Photography 5. The fish trail

Фотографија 6. Регулатор броја обртаја – механички
Photography 6. Speed regulator – mechanical
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Фотографија 7. Механички преносник - каишни пренос
Photography 7. Mechanical gear - belt drive

Фотографија 8. Генератори турбина, “Siemens-Schuckert-Werke”
Photography 8. Turbine generators, “Siemens-Schuckert-Werke”
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Фотографија 9. Натписна плоча на генератору
Photography 9. Inscription plate on the generator

Фотографија 10. Контролна табла са инструментима за сва три агрегата
Photography 10. Control panel with instruments for all three aggregates

159

Фотографија 11. Алат – оригинал кључеви који се још користе
Photography 11. Tool - original keys that are still used

Фотографија 12. Брана у Сићеву - акумулација, са решетком на улазу у канал
Photography 12. Dam in Sićevo- accumulation, with grid at the entrance to the channel
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Фотографија 13. Брана у Сићеву - подигнута
Photography 13. Dam in Sićevo - built
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Иван М. Бецић

НИШКА ЕСКОНТНА БАНКА1
Апстракт: Основна карактеристика банкарства источног дела Краљевине
СХС/Југославије било је постојање великог броја локалних новчаних
завода са невеликим капиталом. Током послератних година, све до
избијања Велике економске кризе, новчани заводи који су се бавили чисто
банкарским пословима успешно су пословали. Међу њима је била и Нишка
есконтна банка чији су развој, осим кризе, прекинуле и мере које је држава
спровела да би заштитила есенцијални друштвени слој – земљораднике.
У раду је, првенствено на основу архивске грађе, обрађен историјат ове
установе и анализиране су последице које су по новчане заводе оставиле
мере југословенских влада током тридесетих година XX века.
Кључне речи: Нишка есконтна банка, Велика економска криза,
земљораднички дугови, исплата штедних улога
Постанак и развој српског банкарства
Традиција банкарског пословања у Србији досеже до 1862. године,
када је Кнежевина Србија основала Управу фондова, која је после одређених
реформи 30. марта 1922. године прерасла у Државну хипотекарну банку.2
Приватним капиталом основани су 1871. године Београдски кредитни
завод, Смедеревска кредитна банка и Ваљевска штедионица, док је држава
створила штедионице у Крагујевцу и Ужицу, а наредне године у Крушевцу,
Смедереву и Чачку.3 Стицање политичке независности на Берлинском
конгресу 1878. године за Србију је значило и подстрек да се уђе у савремене
европске токове привређивања. У последње две деценије XIX века
трговина је била једна од најзначајнијих привредних грана, па је Србија већ
1879. и 1880. године закључила трговинске уговоре са Италијом, Русијом,
Швајцарском, Белгијом и Великом Британијом, а наредних година са
Аустроугарском, Француском, Немачком, Бугарском, Османским царством
и Румунијом.4 У овом периоду започео је и нешто живљи индустријски
развој Србије, а пораст робног промета повољно је утицао на развој

1 Рад је рађен у оквиру Пројекта Материјална и духовна култура Косова и Метохије (Ев. бр. 178028)
који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
2 Момир Гломазић, Историја Државне хипотекарне банке 1862–1932, Београд, 1933, 155.
3 Андреј Митровић, Стране банке у Србији 1878–1914, политика, прогрес, европски оквири, Београд,
2004, 33.
4 Историја Српског народа, VI-1, Београд, 1994, 16.
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новчаног тржишта и омогућио стварање нових финансијских установа и
завода.
За организовање банкарског система у Србији од великог значаја је
било оснивање Привилеговане Народне банке Краљевине Србије, која је
отпочела са радом 1884. године и постала значајан чинилац извора кредита
новчаним установама. До краја XIX века успостављала се мрежа локалних
новчаних завода на акционарској основи, док је почетком XX века дошло
до праве експанзије банкарства у Србији. Већ крајем 1908. године радило је
140 новчаних завода са уплаћеним капиталом од 47 милиона динара. Само
три године касније њихов број се попео на 162, док је 1911. године основано
још 17, тако да их је пред балканске ратове било 179, са капиталом од преко
50 милиона динара.5
До почетка Првог светског рата на простору јужне Србије основано
је 19 новчаних завода: 8 у Нишу, 6 у Лесковцу, 2 у Алексинцу, 2 у Власотинцу
и 1 у Врању. Најстарији заводи су били: Нишка акционарска штедионица
(1885), Алексиначка штедионица (1887), Нишка задруга за кредит и штедњу
и Лесковачка удеоничарска штедионица (1888), Српско јеврејска траговачка
задруга из Ниша (1889), Власотиначка задруга за помоћ и штедњу (1895) и
Лесковачка трговачка банка (1903). У време Царинског рата основано је
чак 11 новчаних завода: Нишка банка, Нишка трговачка банка и Лесковачка
задруга (1906), Окружна банка из Ниша (1907), Власотиначка трговачка
банка и Лесковачка прометна банка (1908), Нишки кредитни завод и
Алексиначка задруга (1908), Врањска банка (1909), Лесковачка кредитна
банка и Лесковачка привредна банка (1911). У 1912. години основана је
Нишка занатска банка. Укупан оснивачки капитал ових банака износио
је 5.122.873 динара, али је његова вредност реално била већа, будући да
је уплата извршена у златном и сребрном новцу. Највећи заводи били су
Нишка акционарска штедионица, Нишка трговачка банка и Лесковачка
привредна банка, са главницама од по 500.000 динара.6
Осим енормно великог броја људских жртава, Први светски рат је
донео Србији и страховито материјално страдање. Материјални губици
процењени су на око седам милијарди златних франака, док је ратна штета
причињена банкама износила 100 милиона франака.7 У Србији је 1919.
године број банака био осетно мањи него пред рат. Осим Привилеговане
Народне банке Краљевине Србије и Управе фондова, у Београду је затечено
45 приватних новчаних завода, а у осталим деловима Србије 87, при чему
треба приметити да нису сви заводи могли да отпочну са радом, услед
послератних прилика у Србији. Ипак, за три године број завода у главном

5 Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, Алманах (1921–1922), свезак I, Загреб, 1922, 125.
6 Архив Југославије, фонд Mинистарства трговине и индустрије, фонд 65, ф. 1092, ај. 2076, (у даљем
тексту АЈ, 65–1092–2076); 65–1092–2076; 65–1320–2304; 65–1321–2305; 65–1339–2323; 65–1340–2324;
65–1341–2325; 65–1342–2326; 65–1457–2441; 65–1458–2442; Рачуни изравнања наведених банака.
7 Мари-Жанин Чалић, Социјална историја Србије 1815–1941, Успорени напредак у индустријализацији,
Београд, 2004, 203.
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граду повећао се на 48, а у унутрашњости Србије на 100.8 Известан број
новчаних завода није био у могућности да настави са радом, како у држави,
тако и на подручју Ниша. Нишка банка ушла је у састав Грађанске банке из
Београда, а услед недостатка средстава и немогућности опоравка, са радом
је престала Српско-јеврејска трговачка задруга.9
У новоствореној Краљевини СХС постојала је велика диспропорција
у снази и броју новчаних завода по провинцијама. На истоку државе уочљив
је велики број локалних, финансијски невеликих новчаних завода, тако да
је у 1919. години, од целокупног капацитета новчаних завода отпадало на
Хрватску и Славонију 60,43%, Словенију 20,72%, Србију 5,84%, Војводину
5,05%, Босну и Херцеговину 4,58% и Црну Гору 0,85%.10
Прве послератне године обележиле су велике потребе за обновом
и изградњом и висока инфлација, које су омогућавале добру зараду у
трговачким и грађевинским делатностима, па је и знатан број новчаних
завода у Краљевини СХС базирао своје пословање на овим привредним
гранама. У овом инфлаторном периоду од изузетног значаја за пословање
банака била је могућност узимања повољних кредита од Народне банке.
Емисиона установа током 1921. и делом 1922. године давала је кредите
свим установама које су их тражиле, али их је онда, не само редуцирала,
већ и обуставила и то у моменту када је почетком 1923. године престао
инфлаторни период, па се у односу на куповну моћ динара осетила извесна
несташица новца. Већ од априла 1922. године Народна банка редуковала је
10% одобрених кредита, али је због сезонских потреба обуставила ову меру.
Међутим, од 1. јануара 1923. године обуставила је давање нових зајмова
по есконту, а све већ одобрене кредите умањила је за 10%, а есконтовање
меница по већ одобреним кредитима продужила је у новим границама.11
Потрес изазван оскудицом кредита утицао је да су се многе банке нашле у
ситуацији да обуставе своје пословање, или су се, за дуже време, уклониле
са тржишта индустријских инвестиционих кредита и тако створиле услове
за дубљи продор иностраног капитала, што је било супротно жељама
политичке елите земље.
Дефлациона политика и јачање динара утицали су да се број
финансијских установа током 1924. године смањи, а првенствено су
страдали они новчани заводи који су ангажовали свој капитал у дугорочне
кредите привреди, пре свега индустрији.

8 Бранко Петрановић, Историја Југославије, I, Београд, 1988, 76.
9 АЈ, 65–1339–2323, Предлог Управног одбора Нишке банке на ванредном збору од 11. септембра 1921.
10 Smiljana Đurović, Državna intervencija u industriji Jugoslavije (1918–1941), Beograd, 1986, 40.
11 Народна банка 1884–1934, Београд, 1934, 152.
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Табела 1. Банкарски апарат у Краљевини СХС12

година
1922.
1923.
1924.
1925.

број банака
641
654
651
666

број филијала
374
357
306
293

укупно
1.015
1.011
957
959

У осносу на податке које нуди Табела 1. треба приметити да је
број новчаних завода који су били принуђени да обуставе своје пословање
реално био већи, јер је, без обзира на кризу, у 1924. години дошло до
оснивања извесног броја нових завода. Разлоге томе треба тражити у
великој потреби за кредитима, што је омогућавало да се наплаћују изузетно
високе камате. Почетком 1924. године каматна стопа прелазила је 20%
и 30%, па је достизала чак и до 40%, али се ни уз тако високу каматну
стопу није могло лако доћи до кредита.13 Висина каматне стопе је једно од
најречитијих мерила за просуђивање правог стања у привреди, јер што је
држава привредно развијенија, камате су ниже. Особеност Краљевине СХС
била је и у томе да се каматна стопа веома разликовала по покрајинама.
Најнижа је била у Словенији, као привредно најразвијенијој, а знатно виша
у Босни, Херцеговини и Јужној Србији.
Оснивање и рад Нишке есконтне банке
На југу Србије у 1924. години основана су три новчана завода:
Привредна банка А. Д. Лебане, Нишка есконтна банка и Власотиначка
кредитна банка.14 Занимљиво је да су последње две банке отпочеле са радом
истог дана, 15. јула 1924. године, када је Власотиначка кредитна банка дала
оглас о почетку свога рада, а Нишка есконтна банка протоколисала своју
фирму код нишког Првостепеног суда.15 Из протокола је уочљиво да је
новчани завод имао своје седиште у улици Трг краља Александра број 9
и да је за своју делатност имао бављење чисто банкарским и мењачким
пословима, уз давање зајмова на основу залога.16
Појава нове банке у Нишу, поред шест предратних, није значила
засићење на тржишту новца, јер су све нишке банке биле са скромним
капиталом за потребе града и околине. Током прве послератне деценије, у
нишком срезу је постојала 31 општина, 105 насеља, 14.886 домова и 92.708
становника, док је сам град имао 27.975 становника, односно, у њему је

12 АЈ, збирка Добривоја Стошовића, 81–1–1, Банкарство и осигурање.
13 Ivo Belin, Problemi naše valute, studija za sanaciju naše privredne krize, Zargeb, 1924, 5.
14 Иван Бецић, „Привредна банка А. Д. - Лебане”, Лесковачки зборник, XLVI, Лесковац, 2006, 162.
15 И. Бецић, „Власотиначка кредитна банка”, Лесковачки зборник, XLVII, Лесковац, 2007, 275.
16 АЈ, 65–1340–2324, Допис Нишке есконтне банке управи полиције од 10. јуна 1932.
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живело око 30% становништва среза.17 Први Управни одбор Есконтне
банке чинили су: Јордан М. Величковић, трговац, председник; Душан
Манојловић, директор; Ђорђе Ник. Цветковић, индустријалац; Милутин
Ђулизибарић, извозник и Никола М. Николић, опанчар.18 У први Надзорни
одбор изабрани су: Настас Димитријевић, трговац; Миодраг Х. Пешић,
трговац; Благоја Станковић, кафеџија; Милан Величковић, трговац и Јосиф
Исаковић, трговац.19
Основни капитал Банке износио је 1 милион динара, распоређен
у 4.000 акција од по 250 динара. Акције је уписало 54 акционара, али
је суштински њихов број био далеко мањи, будући да су због закона
о акционарским друштвима по коме је поседовање три акције давало
право на један глас, а нико појединачно није могао имати више од десет
гласова, акционари уписивали акције на имена чланова своје породице и
тако обезбеђивали право на више акција. Најкрупнији акционари били су:
Јордан Величковић, који је поседовао 1.200 акција и право на 60 гласова;
Душан Манојловић, са 1.000 и правом на 40 гласова и Ђорђе Цветковић
који је заступао 400 акција, са правом на 40 гласова. Међу акционарима
је било трговаца, индустријалаца, занатлија, угоститеља, предузимача, али
се налазио и један народни посланик, Радослав Агатоновић, гимназијски
професор и оснивач Демократске странке у Нишу. У националном погледу,
акционари су у апсолутно доминантном броју били Срби, али су акције
уписала и двојица Јевреја, Леон Ашкенази (15 акција) и Хајим Давичо (20
акција).20 Временом је Исак И. Бераха постао члан Управног одбора, док је
Ј. Алкалај годинама био банчин деловођа.
Финансијска моћ акционара и поверење штедиша које је Банка
успела да придобије при самом почетку рада, пошто су сви улози могли
бити подигнути одмах и без отказа, утицали су да за шест месеци пословања
Завод располаже са штедњом од 1.744.528,95 динара. Додатни разлог за
поверење улагача био је тај да се Банка бавила есконтом и чисто банкарским
пословима, не учествујући са својим капиталом у другим предузећима,
чиме је био смањен ризик од несолвентног пословања. Ова банчина
пословна политика утолико је више добила на значају будући да су у 1925.
години чак три нишка акционарска друштва отишла под стечај. Међу њима
се налазила Нишка трговачка банка, која је, иако стара и позната установа,
пословно развијена па и активна, услед појачаног ангажовања капитала у
својој кожарској индустрији подлегла неликвидности, па следствено томе и
Фабрика обуће А. Д. чији је највећи акционар и финансијски чинилац била.
Попут ових установа, стечају је подлегла и Индустријско-прометна банка,

17 Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Almanah (1927–1928), svezak III, Zagreb 1929, 431.
18 АЈ, 65–1340–2324, Протокол Нишке есконтне банке од 15. јула 1924.
19 АЈ, 65–1340–2324, Записник Претходног збора акционара Нишке есконтне банке од 5. јула 1924.
20 АЈ, 65–1340–2324, Списак уписаних акција Нишке есконтне банке.
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која је под нагодбом била још од 1923. године. 21
Остварена добит Есконтне банке до краја 1924. године износила је
60.636,05 динара и пренета је у 1925. годину. Банчина управа веома брзо
је схватила да је главница са којом је располагала недовољна за озбиљније
повећање обима послова, па је њена жеља била да се до 30. јуна 1925. године
уплати главница од 2 милиона динара.22 То је и учињено и то на такав начин
да није издато ново коло акција, већ су старе акције, са номиналом од 250
динара, замењене идентичним бројем акција са номиналном вредношћу
од 500 динара. Овакав вид повећања капитала јасно наговештава да су
већ постојећи акционари уплатили средства за повећање капитала и да
није било нових акционара. Потребе становништва за кредитима и високе
камате омогућавале су високу зараду. Уз то, управа Есконтне банке желела
је да располаже сопственом зградом, тако да је већ 1926. године Банка
купила зграду на Тргу краља Александра број 8, у којој је, осим просторија
за банчине канцеларије располагала и извесним бројем станова за особље,
као и са два пространа локала.23
Од 1925. године осетила се стагнација у пословима и потреба за
кредитима је смањена. Почео је да се јавља вишак новца на тржишту,
али већина завода, под утиском претходних година, није помишљала на
смањење камате. Есконтна банка смањила је каматну стопу у односу на
претходну годину, а средства за пласман је, поред својих личних и својих
штедиша, налазила у невеликом кредиту код Поштанске штедионице,
са веома повољном каматном стопом. Од 1925. године велики проблем
привредницима, па и нишким, чинило је пореско оптерећење од стране
државе, на које су се надовезали срески и окружни порези, који су достизали
и до 350% од утврђене пореске основе. Код новчаних установа пореска скала
ишла је до крајњих граница, па су привредници са нестрпљењем очекивали
доношење новог пореског закона. У овој години Есконтна банка остварила
је чисту добит од 317.984 динара. Након одбијања 5% у корист резервног
фонда, 5% на отпис намештаја и прибора, 2% тантијема чиновницима и
особеном резервном фонду, акционарима је остало за поделу 280.000
динара.24
У тренуцима када су неаграрни привредници показивали
мало интересовање за кредите код банака, главни корисници су били
земљорадници. Несавремена производња, ситан посед и традиционално
гајење одређених култура, а не оних које су биле тражене, биле су главни
узрок да је домаћинство на ситном сељачком поседу производило количине
робе довољне углавном за биолошки опстанак породице. У немогућности
да само финансира своју производњу сељаштво се, посебно од избијања

21 АЈ, 65–1340–2324, Извештај Управног одбора Нишке есконтне банке од 7. фебруара 1926.
22 АЈ, 65–1340–2324, Извештај Управног одбора Нишке есконтне банке од 22. фебруара 1925.
23 АЈ, 65–1340–2324, Извештај Управног одбора Нишке есконтне банке од 7. фебруара 1926.
24 Исто.
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аграрне кризе 1925. године, задуживало код банака под веома неповољним
условима, тако да је западало у право дужничко ропство. Приватни новчани
заводи користили су често сезонске кредите Народне банке који су им
уступани по каматној стопи од 6%, да би их пласирали пољопривредницима
и по 40%.
Због кризе, у 1926. години Банка је имала смањен обим послова, док
су пословна оптерећења остала иста. Да би задржала комитенте, Есконтна
банка је додатно смањила камату, тако да је био мали број предузећа „у
нашем граду, које нису у пословном додиру са нама”.25 Од ове године
тантијема у висини од 3% исплаћивана је члановима Надзорног одбора,
тако да је од зараде, која је износила 294.967,74 динара, акционарима
исплаћена дивиденда од 240.000 динара.26
Иако се привредна криза у Краљевини СХС појачавала из године
у годину, Есконтна банка није била у ситуацији да јој менице из банчиног
портфеља одлазе у реесконт или оставу, што је била последица пословања
са провереним и стабилним комитентима. У 1927. години Банка је имала
довољно сопствених средстава, тако да се није користила кредитима
код других новчаних завода, па чак ни код Народне банке. За потребе
својих комитената издавала је чекове за сва европска тржишта, тако да
је у девизном промету постигла обрт од 12 милиона динара. Промет и
пословање у Београду вршила је углавном преко Босанске банке и за
неколико последњих месеци 1927. године обрт је достигао вредност од 5
милиона динара. Целокупан обрт у овој години достигао је вредност од
више од 207 милиона динара, што је било задовољавајуће за град величине
Ниша. Остварена зарада у овој години била је рекордна за ову установу и
износила је 341.171,30 динара, од које је акционарима исплаћена дивиденда
од 240.000 динара.27
У 1928. години привредна криза постала је још озбиљнија, а како
није било наговештаја о скором изласку из рецесије, привредни кругови
почели су да се прибојавају њених озбиљних последица. Управа Есконтне
банке помно је пратила економску ситуацију у земљи, тако да је по трећи пут
смањила каматне стопе за кредите, да би могла да привуче све малобројније
привреднике који су били корисници кредита. Уједно, обиље сопствених
средстава дозволило је да се изврши редукција улагача, пошто је, будући да
није било потребе за новим средствима, смањена и пасивна каматна стопа,
односно камата на штедне улоге. Остварена је чиста добит од 245.882,47
динара, од које је 200.400 динара унето у резервни фонд, уместо да се
подели акционарима као дивиденда, будући да је управа сматрала да је због
економске ситуације јачање резервног фонда било неопходно.28

25 АЈ, 65–1340–2324, Извештај Управног одбора Нишке есконтне банке од 6. фебруара 1927.
26 АЈ, 65–1340–2324, Извештај Управног одбора Нишке есконтне банке од 6. фебруара 1927.
27 АЈ, 65–1340–2324, Извештај Управног одбора Нишке есконтне банке од 5. фебруара 1928.
28 АЈ, 65–1340–2324, Извештај Управног одбора Нишке есконтне банке од 24. фебруара 1929.
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Стабилно пословање Банке утицало је да се 24. јула 1929. године
сазове ванредни збор на коме су донета нова банчина правила. Међу
осталим одлукама, најбитније су биле оне које су прописивале повећање
броја чланова Управног одбора на седам, а предвиђена је и могућност да
Банка може да отвори филијалу у Београду, у тренутку када њен основни
капитал достигне висину од 10 милиона динара.29

Графикон 1. Дивиденда акционара Нишке есконтне банке (у процентима)30

У 1925. години Есконтна банка исплатила је највишу дивиденду
(14%). Повољне пословне прилике те године утицале су да висина
дивиденде буде висока у свим банкама. Просечна дивиденда коју су
новчани заводи исплатили те године износила је у Војводини 16%, Србији,
Босни и Херцеговини 13%, Словенији 12% и у Хрватској 11%.31 Иако већ
високе, дивиденде и чиста добит многих банака биле су, у ствари, још више.
Пошто су ови подаци били меродавни за одређивање висине пореза, многе
банке су их приказивале мањим него што су заправо били. Неисплаћена
дивиденда за 1928. годину, како је већ поменуто, није била последица
лошег пословања, већ што је Управни одбор одлучио да дивиденду усмери
у резервни фонд, ради осигурања од привредне кризе.
Замирање светске трговине и парализа емисионог тржишта
услед избијања Велике економске кризе 1929. године довела је до
блокаде кредитног тржишта. Инвестиције банака показале су се као
непрофитабилне и ненаплативе, тако да су банке остале без новчаних
средстава за пословање. Криза поверења изазвана неизвршавањем обавеза
великог броја банака према депонентима, многе од завода довела је у стечај

29 Правила Нишке есконтне банке, Ниш, 1929, 3–6.
30 Compass, Jugoslawien, Wien, 1930, 339.
31 Запањујуће високе дивиденде забележиле су Штедионица у Пригревици – 60% и Грађанска
штедионицa у Модошу (Јаша Томић) – 47,6%. (Boris Kršev, Bankarstvo u Dunavskoj banovini, Novi Sad,
1998, 52).

170

или банкротство. Догађаји на њујоршкој берзи нису одмах имали негативан
утицај на југословенску привреду и банкарство. Као аграрна земља у којој
је од индустрије постојала сировинска база или се искоришћавала до нивоа
полупроизвода, Југославија се није одмах нашла на удару кризе.32 У 1930.
години Есконтна банка смањила је камате на дуговања комитентима и тако
им олакшала ситуацију насталу услед велике привредне депресије. Да се
криза захуктавала и да је стање на новчаном тржишту несигурно, може
се уочити по томе што су загребачке банке током ове године чак два пута
снизиле камату на штедне улоге. Разлог није био у већем приливу новог
капитала, јер су улози током године стагнирали или чак опадали, те су ретки
заводи који су имали већи пораст, већ у томе да је потражња за кредитима
била све мања и мања. Последица ситуације на тржишту било је улагање у
некретнине и повећање њихових цена које нису имале економски мотив за
тако нешто. Смањење камата утицало је и на пораст трговине хартијама од
вредности, посебно доларским папирима.33
Свесна кризе, управа Есконтне банке осетно је редуцирала расходе,
старала се да држи веће суме готовине у каси, располаже приличним
износом хартија од вредности, као и да супергаранције са оставама достижу
суму издатих зајмова. Ради сигурности и повећања солвентности, Банка је
изменила своја правила предвиђајући да се за резервни фонд одваја 10% од
чисте добити, а установљен је и фонд за амортизацију банчиног непокретног
имања, у висини од 5% од добити. Зарада је и у овој години била добра и
износила 273.612,93 динара, од којих је за дивиденду издвојено 200.000
динара. Пристојан удео у заради обезбеђивао је и приход од банчиног
непокретног имања, који је годишње доносио 31.600 динара.34
Почетак агоније – општа привредна криза у Југославији
Банкарска криза у Краљевини Југославији избила је 23. септембра
1931. године, тако да су октобар и новембар први месеци у којима је криза
дејствовала све време. Новчани заводи трпели су удар са две стране: с
једне стране прилив новца је потпуно престао, а са друге стране осећај
неповерења, као последица тешких економских прилика, захватио је
улагаче који су повлачили своје улоге изазивајући тиме још јачи поремећај
сваког пословања. Примера ради, код војвођанских банака укупан пад
туђих средстава износио је 44,3 милиона динара, односно 3,5% укупне
суме у октобру. Пад код улога на штедњу износио је 35,7 милиона, а по
текућим рачунима 8,5 милиона динара. Процентуално, код текућих рачуна

32 Више о томе у S. Đurović, n. d., 104.
33 „Снижење каматњака на улошке загребачких новчаних завода и његово дејство”, Народно
благостање, 44, Београд, 1. новембар 1930, 691.
34 АЈ, 65–1340–2324, Извештај Управног одбора Нишке есконтне банке од 1. фебруара 1931.
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био је нешто већи одлив.35 Нишка есконтна банка имала је 31. децембра
1930. године повериоце у суми од 3.259.465 динара, а улоге на штедњу од
8.571.226 динара. Већ 31. децембра 1931. године сума поверилаца смањена
је на 1.495.766 динара, док су штедни улози износили 6.317.498. То значи да
су туђа средства смањена са 11.830.691 на 7.813.274 динара. Без обзира што
је у питању значајно смањивање расположивих финансијских средстава,
управа Банке сматрала је, с обзиром на веома тешке привредне прилике
и немогућност пласмана новца без великог ризика, да је тенденција пада
туђих средстава имала и добру страну, јер се Банка трудила да сведе штедне
улоге на најмању могућу меру, избегавајући нове, изузев мањих количина
или страних улагача. Додатни проблем изазвао је пад курсева државних
хартија од вредности, као и других водећих вредносних папира, које су
новчани заводи ради ликвидности и покрића резерви били дужни да држе,
тако да је и вредност имовине у ефектима била смањена.36
Додатна невоља за новчане заводе, која је највећи број њих
паралисала у раду био је Закон о заштити земљорадника, који је Народна
скупштина усвојила 12. априла 1932. године. Да би заштитила од
краха најбројнији слој у држави, влада је увела мораторијум на отплату
земљорадничких дугова. Новчани заводи давали су земљорадницима
кредите за набавку потрепштина за рад из краткорочних средстава, тако
да нису само дугорочни пласмани у пољопривреду, већ и у земљорадњу,
кредитирани углавном улозима на штедњу. На простору Србије велики
број новчаних завода пласирао је и до 90% вредности улога на штедњу у
пољопривреду, па су сви ти кредити постали замрзнути. Како од јесени
1931. године новчани заводи своје залихе у хартијама од вредности нису
могли ломбардовати ни код јавно-правних установа, а ни код Народне
банке, да би дошли до ликвидних средстава продавали су их буд зашто,
што је био главни разлог пада вредности обвезница ратне штете са 43% од
номинале на испод 20%, чиме су банке претрпеле велику штету и постале
неликвидне.37
Колики је степен привредне депресије био у 1932. години
манифестовало се и чињеницом да су од свих акционарских друштава
привредно најразвијеније Дравске бановине, која су до почетка маја 1933.
године објавила свој биланс, дивиденду исплатила само два, и то Кредитни
завод за трговину и индустрију 9% према 10% у 1931. години и Здружене
папирнице Вевче, Горичане и Медводе из Љубљане, 4% према 8% у
претходној години. Остала акционарска друштва употребљавала су чисту
добит, уколико су је исказивала, на интерно јачање, односно отпис дугова, а
приличан број њих завршило је 1932. годину са губитком.38

35 „Банкарски улошци у Војводини за време кредитне кризе”, Народно благостање, 5, 30. јануар 1932, 74.
36 АЈ, 65–1340–2324, Извештај Управног одбора Нишке есконтне банке од 28. фебруара 1932.
37 „Конверзија земљорадничких дугова и наше новчарство”, Народно благостање, 31, 30. јул 1932, 484.
38 АЈ, фонд Двора, 74–86–127, Општи преглед привредних прилика у земљи, 2.
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Рад Нишке есконтне банке се због кризе свео на ликвидирање
послова из протеклих година. Тенденција подизања улога настављена је и
они су смањени за 3.447.158, односно преко 50%, а смањила су се и банчина
потраживања по меницама, текућим рачунима и залогама за 3.102.492,90
динара, тј. од 8.142.816,60 на 5.040.323,70 динара. Повлачење оволике суме
новца није могло остати без утицаја на банчин биланс, али одговарало је
времену и истовремено сразмерно умањивало ризик са којим се банкарство
сусретало у пословању у том тренутку. Управа Банке сматрала је да је
Закон о заштити земљорадника унео пометњу и хаос у кредитном систему,
јер је обуставио свако кредитирање, појачао кризу поверења и оставио
привредника без могућности да подмири своје најбитније потребе. Управа
је сматрала да овим законом нису добили заштиту уредни и исправни
дужници, пошто су такви своје обавезе свесно испуњавали, већ они који
ни раније то нису уредно чинили, па на жалост и неки велики и имућни
трговци, који су, наслањајући се на своје богате поседе, користили заштиту
овог закона. Без обзира на старање и добру вољу у вођењу банчиних
послова, како је цео привредни механизам био у пуној стагнацији и дубокој
депресији, управа је била у немогућности да постигне жељене резултате и
успех у раду.39 Од меница у портфељу и реесконту, у вредности од 2.993.708
динара, Банка је била приморана да менице за 755.210 динара утужи.40
Табела 2. Главне позиције Нишке есконтне банке41
Година

Капитал

Есконт меница

Улози на штедњу

1924.
1925.
1926.
1927.
1928.
1930.
1931.
1932.
1933.
1934.
1937.

1 милион
2 милиона
2 милиона
2 милиона
2 милиона
2 милиона
2 милиона
2 милиона
2 милиона
1 милион
1 милион

1.769.891,45
3.560.589
5.331.231,50
7.561.347
8.336.267,60
7.837.443,60
5.759.163,60
3.748.918
2.961.058
2.491.212
728.345

1.744.528,95
4.235.055,70
7.700.103,35
10.301.142,45
10.320.210
8.571.226,05
6.317.498
2.870.340
2.021.999,50
1.662.054,50
1.312.033,50

Резервни
фондови
20.172,25
35.326,25
90.447,85
303.142
382.562,35
250.441,88
8.826,23
14.956,23
20.556,23
-

Једна од мера којој су новчани заводи прибегавали да би умањили
губитке и повећали ликвидност било је умањење оснивачког капитала.
Његова висина је од 1. јануара 1934. године износила 1 милион динара,

39 АЈ, 65–1340–2324, Извештај Управног одбора Нишке есконтне банке од 19. март 1933.
40 АЈ, 65–1340–2324, Рачун изравнања Нишке есконтне банке на дан 31. децембар 1932.
41 АЈ, 65–1340–2324, Рачуни изравнања Нишке есконтне банке од 1924. до 1937.
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што је само донекле олакшало ситуацију у којој се Есконтна банка нашла.42
Зато је управа Банке била принуђена да почетком 1936. године затражи
одлагање плаћања својих обавеза, према Уредби о заштити новчаних завода
и њихових веровника. У својој молби Банка је навела да је улагачима и
другим повериоцима беспрекидно излазила у сусрет, тако да је остатак
њихових потраживања у том тренутку углавном представљао камату на
улоге за последње време. Без обзира на то, појединци нису били задовољени
и претили су да ће судски блокирати банчину имовину, тако да је Банка
била принуђена да затражи заштиту, управо да би заштитила остале улагаче
и повериоце. Ниво затражене заштите био је карактеристичан за највећи
број завода под заштитом, а значио је одлагање плаћања на шест година, са
каматом улагачима од 2% годишње.43
Главни мотив да се затражи заштита био је спор Есконтне банке
са Николом Јовановићем, ћурчијом, који је истог дана када је затражена
заштита 11. јануара 1936. године затражио судску наплату, „не обазирући
се да је свој милионски улог са делом камате већ примио”.44 За свој улог и
улог своје жене Ленке, Никола Јовановић тражио је судско обезбеђење на
банчину имовину за 156.630 динара.45 У тренутку када је затражила заштиту,
Есконтна банка је дуговала Народној банци 229.900 динара, Државној
хипотекарној банци 249.750 динара и за порезе 71.152 динара, док је губитак
из претходних година износио 200.000 динара. Улози на штедњу износили
су 1.437.230 динара, распоређених тако да је 300 штедиша имало улоге до
10.000 динара - укупно 398.962 динара, а преко 10.000 динара 26 штедиша
потраживало је укупно 1.038.268 динара. Банка је имала обезбеђену суму
реалним покрићем по текућим рачунима за 94.000 динара, супергаранције
у хипотеци или залогама по меничним потраживањима за 453.370 динара,
менице у вредности од 1.861.327 динара, од којих је мораторних било за
61.000 динара, а протестованих и тужених мораторних за 418.620 динара,
а поседовала је акције Занатске банке, Нишке трговачке банке, Окружне
банке Ниш и Нишке задруге за 18.800 динара. Највећи банчини дужници
по текућим рачунима били су Душан Манојловић 120.334 динара, Настас
Кражић и синови 100.000 динара, а Банци је укупно дугован 385.741 динар.
Осим пословне зграде, Банка је од некретнина имала и њиве у Медошевцу
и Кутини, а представљена вредност некретнина износила је 459.092,40
динара, мада је њена реална вредност била мања, будући да је криза изазвала
велики пад вредности некретнина, што се види и по заради од најма, која је
износила 13.050 динара, односно 40% вредности из 1930. године.46
Како је менични портфељ био мораторан за око 26% меница,

42 АЈ, 65–1340–2324, Предлог за промену правила Нишке есконтне банке поднет на збору акционара
4. фебруара 1934.
43 АЈ, 65–1340–2324, Молба Нишке есконтне банке министру трговине и индустрије од 11. јануара 1936.
44 АЈ, 65–1340–2324, Пречишћен биланс Нишке есконтне банке на дан 31. децембра 1935.
45 АЈ, 65–1340–2324, Уверење нишког Првостепеног суда од 1. фебруара 1936.
46 АЈ, 65–1340–2324, Пречишћен биланс Нишке есконтне банке на дан 31. децембра 1935.
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а банчина потраживања износила 2,609 милиона динара, према 2,236
милиона динара дуговања, Банка је сматрана активном и стављена је под
заштиту 15. фебруара 1936. године.47 Од тог момента банчино пословање и
званично је сведено на исплату дуговања и штедних улога и она је пример
страдања приватних новчаних завода током и после Велике економске
кризе. За кризу поверења у приватне новчане заводе поједине финансијске
организације отворено су оптуживале државу. Управни одбор Удружења
банкарских и осигуравајућих предузећа Нови Сад сматрао је да је после
слома бечког Кредитаншталта 1931. године, влада била на становишту
да се судбина приватних новчаних завода налази изван домашаја њене
интересне сфере. Изјаву челника државе „да се народ мора научити да у
будуће поверава свој новац само државним новчаним заводима” сматрао је
циничном и дискриминишућом.48
Уколико би се упоредила штедња пре и после кризе, одлив улога
на штедњу из приватних у државне новчане заводе више је него очит.
Новчани заводи су током двадесетих година бележили сталан раст улога
на штедњу, а повећање је било у толико значајније што није било само у
номиналном износу, већ и у ефективном. Раст улога на штедњу довео је
до промене структуралног односа између властитих и туђих средстава
којима су банке располагале. Док је тај однос 1920. године био 43:57%,
због знатног пораста улога износио је 1929. године 24,1:75,9%.49 Овај
однос диктирао је инвестициону политику банака, а како су три четвртине
средстава припадале штедишама, да би умањиле ризик пословања, банке
су се опредељивале на краткорочно кредитирање индустрије и трговине.
Уколико би се посматрао простор Војводине од 31. децембра 1930.
до 31. децембра 1937. године, може се видети да је повучено из приватних
новчаних завода 692.813.687 динара, односно 47% штедних улога.50
Нишка есконтна банка имала је 1932. године улоге на штедњу и повериоце
за 4.106.633 динара, а већ наредне године сума је пала на 2.579.584,50
динара.51 После стављања под заштиту, план исплате штедиша за друго
полугође 1937. године предвиђао је исплату улога на следећи начин: до 500
динара у целости, 500 до 1.000 динара 50%, 1.000 до 5.000 10% и улагаче
од 5.000 до 10.000 динара са 5% укупног износа дуга. Улагаче са улогом
од 10.000 до 25.000 са 100% припадајућом каматом, од 25.000 до 50.000 са
50% припадајућом каматом.52
Своје обавезе према штедишама Есконтна банка је извршавала и

47 АЈ, 65–1340–2324, Решење министра трговине и индустрије од 1. фебруара 1936.
48 АЈ, 74–86–127, Извештај Управног одбора Удружења банкарских и осигуравајућих предузећа Нови
Сад за пословну 1937, 21.
49 Јoso Lakatoš, Jugoslovenska privreda, Zagreb, 1933, 216.
50 АЈ, 74–86–127, Извештај Управног одбора Удружења банкарских и осигуравајућих предузећа Нови
Сад за пословну 1937, 29.
51 АЈ, 65–1340–2324, Извештај Управног одбора Нишке есконтне банке од 4. фебруара 1934.
52 АЈ, 65–1340–2324, Распоред плаћања дуговања Нишке есконтне банке од 21. марта 1938.
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пребијањем дугова. Наиме, поједини банчини дужници појављивали су се
са књижицама које су гласиле на доносиоца и тако пребијали своје дугове.
Тако је Димитрије Величковић, трговац, у више наврата доносио такве
књижице и смањивао дуговање по меницама Банци.53 Есконтна банка је
вршила исплате до почетка Другог светског рата у Југославији, а престала
је са радом и извршила ликвидацију 4. јула 1942. године.54
∗
Константна несташица довољне количине финансијских средстава
на новчаном тржишту Краљевине СХС током двадесетих година XX века
условила је појаву великог броја новчаних завода са малим капиталом.
Суштински, то је био наставак традиције из периода Краљевине Србије,
која је тежила да се са ангажовањем капитала сопствених грађана што
више осамостали од уплива страног капитала. На подручју Ниша потреба
за кредитима била је стална, што је отварало могућност за брзом и високом
зарадом. Из тих разлога 1924. године основана је Нишка есконтна банка.
Попут осталих банака и у овој је највећи број оснивача припадао трговачком
слоју друштва, а основни капитал банке износио је 1 милион динара, што
је сврставало у банке са невеликим капиталом и локалног карактера. Већ
у другој години пословања, Есконтна банка је повећала свој капитал на 2
милиона динара и купила себи сопствену зграду за пословање.
Како се Есконтна банка бавила чисто банкарским пословима,
стекла је поверење грађана, тако да је висина улога на штедњу константно
расла током наредних година. Успешно пословање огледа се и у висини
дивиденде која је исплаћивана акционарима и која је била на нивоу просека
за новчане заводе у источном делу Краљевине Југославије.
Избијање банкарске кризе у Краљевини Југославији почетком јесени
1931. године неповољно је утицало на рад свих новчаних завода у држави.
На простору Србије највећи број комитената банака били су земљорадници
који су се нашли у ситуацији да не могу да отплате подигнуте кредите.
Да би их заштитила, држава је априла 1932. године увела мораторијум на
отплату земљорадничких дугова, којим је рад највећег броја банака био
паралисан. Штедни улози интензивно су повлачени из банака, које су
се нашле у ситуацији да не могу да наплате своја потраживања, нити да
исплате улоге, па су тражили заштиту од државе.
Рад Есконтне банке од избијања кризе свео се на отплату штедних
улога у границама могућности, а од 1936. године Банка је стављена под
заштиту. Исплата штедних улога исплаћивана је до почетка Другог светског
рата у Југославији, а Банка је престала са радом половином 1942. године.

53 АЈ, 65–1340–2324, Допис Нишке есконтне банке Министарству трговине и индустрије од 24. августа
1936.
54 АЈ, 65–1340–2324, Записник са ванредног збора акционара Нишке есконтне банке од 4. јула 1942.
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Значај проучавања рада Нишке Есконтне банке огледа се у томе да је она
била тек један од огромног броја новчаних завода којима је у периоду
привредне депресије тридесетих година онемогућено бављење банкарским
пословима и које су постале сервис за отплату штедних улога, чиме се
употпуњава знање о узроцима краха приватних новчаних завода у четвртој
деценији XX века.
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Ivan M. Becić
Niš Discount Bank
Summary
Although after World War II operated six financial institutions in Niš, in 1924 a new one was
founded, under a name of Niška eskontna banka (Niš Discount Bank). Like other banks, here the largest
number of founders belonged to the trade class of society, and the Bank’s share capital amounted to 1 million
dinars, according to which it was in line with banks of a modest capital and local character. Already in the
second year of its operation, the Discount Bank increased its capital to 2 million dinars and purchased its own
building for business.
Since the Discount Bank dealt with purely banking operations, it gained the trust of the citizens, so
that the amount of savings deposits grew constantly in the coming years. Successful business operating was
also reflected in the amount of the dividend that was paid to shareholders and which was at the average level
for financial institutions in the eastern part of the Kingdom of Yugoslavia.
Outbreak of banking crisis in the Kingdom of Yugoslavia in the beginning of autumn in 1931
adversely affected operations of all financial institutions in the country. On the territory of Serbia the largest
number of the banks customers was made of farmers who found themselves in situation when they could
not pay off the loans. In order to protect them, the government in April 1932 introduced a moratorium on
repayment of farmers’ debts, by which work of the majority of banks was paralyzed. Savings deposits were
intensively withdrawn from the banks, which found themselves in situation that they could neither collect their
receivables, nor pay off deposits, so they sought protection from the state.
Operation of the Discount Bank since outbreak of the crisis was reduced to payment of savings
deposits to the extent possible, and since 1936 the Bank was put under protection. Savings deposits were paid
until the beginning of World War II in Yugoslavia, and the Bank stopped operating in mid-1942.
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Ива Трајковић

ЧЕШЉАРСКИ ЗАНАТ
Апстракт: Етнолошко одељење је пре неколико година поклоном прибавило
део алата чешљарског заната који је коришћен за израду чешљева у Нишу
и Лесковцу. С обзиром на то да је овај занат био редак у Србији, а доста
стар, појављује се још у праисторији, покушаћемо да разјаснимо токове
његовог развоја преко доступне литературе, теренских истраживања и
предмета које поседујемо.
Кључне речи: чешљарски занат, чешљарски алат, рогови, чешаљ
Чешаљ се као општа потреба за посебну намену - чешљање косе,
користи у различитим културама од најстаријих цивилизацијских дана.
Сматра се да је коришћен још у праисторији, а израђиван је од костију,
рогова и дрвета.1 У хелинистичком периоду и почетком Римског царства
производе га занатлије косторезачког заната у радионицама у градским
центрима на Медитерану. У касноантичком периоду чувене су радионице
у Константинопољу и Александрији, које су имале свој особени стил
израде.2 Истовремено се овај занат развија и у италским радионицама у
Риму, Остији, Пизи и Аквилеји. На Балкану су током првог века предмете
од костију израђивале локалне радионице за потребе римских утврђења.
У другом веку са процесом романизације балканског становништва
појављују се прве занатске радионице. У другој половини другог и првој
половини трећег века косторезачке радионице доживљавају свој процват у
Доњој Панонији и обе Мезије. Продукција чешљева се посебно повећава
крајем четвртог и почетком петог века, када се јављају и новине у врстама
и типовима производа. Промене су диктирали нови економски услови и
етничка промена становништва сталним упадима варвара у последњој
четвртини четвртог века. Археолошки подаци нам говоре да су мајстори
тога времена били специјализовани за израду одређених врста предмета.
Уско специјализовани мајстори за израду чешљева су Fabri pectinarii. На
локалитету Birlad-Valea Seacа у Румунији, из 4. века нађене су груписане
радионице за израду чешљева од јелењег рога. Израђене су од лаког
материјала са једноставном унутрашњошћу. У њима су пронађене велике
камене плоче на којима се радило, отпадне јаме и пећи, велика количина
јелењих рогова, припремљених за обраду, полупроизводи, отпадак и

1 Оливера Илић,Чешаљ, Лексикон српског средњег века, Београд, 1999, 817.
2 Софија Петковић, Римски предмети од кости и рога са територије Горње Мезије, Београд, 1995; Арх.
Институт Београд, пос. издање књ. 28; 15.
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готови чешљеви. Ови налази су омогућили археолозима да реконструишу
технолошки процес производње чешљева тог доба.3 Већих радионица на
простору Србије и шире из тог периода није лоцирано. Софија Петковић
сматра да их је било у већим градским центрима (Singidunum,Viminacijum,
Nais, Skupi). 4 Продор варавара у подунавске римске провинције доводи
до сиромашења локалног становништва. Оно мења свој начин живота,
прихватањем „варварског“ укуса, што узрокује експанзију коштаних
предмета, нарочито чешљева од јелењих рогова. Све до краја шестог
века, ова занатска производња се обавља на античким традицијама под
варварским утицајем. Упад варвара и пад мезијског дела лимеса 596.
године, као и досељавање Словена у Подунавље почетком седмог века,
узроковали су прекид коштаних производа. Тада се на територији Горње
Мезије гасе радионице које су своју производњу базирале на античкој
традицији.5 На археолошком локалитету Градина на Јелици код Чачка, с
краја шестог и почетка седмог века, пронађено је пет троделних коштаних
чешљева, који се везују за касноантички и рановизантијски период
израде и употребе.6 Истраживачи присуство чешљева код Словена у
средњем веку везују за римско и рановизантијско наслеђе. У Словенском
насељу у Београду од средине десетог до средине једанаестог века
пронађен је двострани чешаљ од рога, са орнаментисаним хоризонталним
плочицама-спојницама, линеарним мотивима, комбинацијом вертикалних
и цик-цак зареза.7 Сличних примерака из тог периода има и у Пољској,
Чешкој и код Бугара, што говори да су они израђивани на римским и
рановизантијским традицијама у ширем окружењу. На средњовековним
археолошким локалитетима нађен је незнатан број чешљева од јелење
кости, па се претпоставља да су углавном израђивани од дрвета.8 Током
турске владавине Балканом, па и након ослобођења балканских земаља од
Турака, до средине 20. века, углавном се израђују једноделни двострани и
једнострани чешљеви од говеђих, бивољих и ређе овнујских рогова. Рогови
домаћих животиња су омогућавали да се од једног комада рожине направе
све величине чешљева. То је време када рогови домаћих животиња постају
основна сировина за израду чешљева, а сточарство доминантна привредна
грана на ширем простору Балкана.

3 Исто, 16.
4 Исто, 17.
5 Исто, 19.
6 Градина на Јелици, Каталог, Народни музеј Чачак, 2014, 109-110.
7 Г. Марјановић Вујовић, Словенски чешаљ из Београда, Зборник Народног музеја 8, Београд ,1975,
287-291.
8 О. Илић, 817.
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Израда чешљева на простору Србије
након ослобођења од Турака
Након ослобођења Србије од Турака, занати се еснафски уређују, што
није био случај са чешљарским, јер је био доста редак. По попису варошких
занатлија и помоћника по окрузима у Србији од 1. 12. 1890. године, само
у врањском и пиротском округу био је по један предузимач чешљар без
помоћника.9 Исти аутор у наведеном делу на страни 36. износи статистичке
податке о варошким занатлијама и помоћницима у Србији од 1886. до 1900.
године и констатује да је 1890. године било шест предузетника чешљара
без помоћника, а 1900. године било је девет чешљара и осам помоћника,
што говори да је овај занат на прелазу из деветнаестог у двадесети век био
у успону. По попису становништва 1890. године, у Лесковцу је био један
чешљар.10 Пре првог светског рата 1914. године, у Лесковцу су овај занат
обављала два чешљара који су поседовали моторне машине.11 Чешљарски
занат у Нишу није евидентиран ни у једној еснафској и занатској књизи
до Другог светског рата, што говори да га није ни било. Након рата кратко
време овим занатом се бавио чешљар Влада Хаџи Танчић.
Ова занатска делатност је у Србију дошла преко мајстора из
Македоније - Старе Србије, из Прилепа, који су се доселили у Лесковац
1872. године. То су била три брата: Јован, Ђорђе и Димитрије Костић.
Исте године они су формирали чешљарску радионицу која је дуго
успешно радила. Највећи успех у овом занату постигао је Димитрије, јер
је чешљевима снабдевао српску војску. Да би подмирио потребе војске,
морао је да ангажује једног мајстора из Македоније, са којим је ортачки
радио. Велика потражња чешљева је омогућила овим мајсторима да се
брзо обогате, што је привукло ученике да се определе за изучавање овог
заната. Први ученици, а касније и мајстори који су изучили занат код
Димитрија су: Илија Илић, Тодор Стаменковић, Благоје Илић и Блашко
Митић.12 По добијању мајсторске квалификације, они отварају своје
чешљарске радионице у Лесковцу, самостално и ортачки. Године 1906.
у Лесковцу су радиле три радионице чији су власници били Димитрије
Костић, Тодор Стаменковић и Стеван Костић. Све до 1920. године, они
обављају свој посао веома успешно, када им се придружује и Димитрије
Настић. Године 1926. у Лесковцу је било регистровано седам чешљарских
радионица. Економска криза која је захватила Србију у наредним годинама
приморала је већину њих да затворе своје радионице. Године 1938. Лука
Живковић отвара своју радионицу, а 1941. то чине Божидар Дамјановић и
Сретен Стојковић, као ортаци. На простору Војводине 1932. године било

9 Никола Вучо, Распадање еснафа у Србији, књига друга ,Београд, 1958, 44.
10 Сергије Димитријевић, Градска привреда старог Лесковца, Лесковац, 1952, 52.
11 Исто, 60.
12 Радмила Стојановић,Чешљарски занат у Лесковцу, Лесковачки зборник бр. 11, Лесковац, 1971, 139.

183

је 14 чешљара и то углавном Немаца, јер су Немци са 25% становништва
обављали око 70% заната.13 Они, као и остали чешљари на простору Србије,
обављају овај занат до краја Другог светског рата. Након рата чешљари,
као и остале занатлије, у новим друштвено- економским околностима и
даље обављају самостално овај занат, или га обављају у некој друштвеној
фабрици. Педесетих година се некако опорављају, али убрзо под налетом
јефтиних фабричких чешљева од пластике и каучука једва одржавају занат.
У Нишу, великом административном и привредном центру југа Србије, прва
чешљарска занатска радња се отвара баш у то поратно време, када је народ
изнурен глађу, болештинама и мукама сваке врсте током рата и после њега
био нападнут вашима, којих су се људи ослобађали непрестаним чешљањем
са густим чешљевима “вашљивцима“. Власник те прве занатске радње је
био нишки чешљар Владимир Хаџи Танчић. Он је са ортаком Живојином
Живковићем отворио 1948. године чешљарску радњу под пуним називом
„Чешљарска радња Хаџи Танчић С. Владимира 1“ у лици Југовићевој 1б,
која се налазила иза Правног факултета. У то поратно време, по казивању
потомака, он је добро зарађивао од продаје чешљева „вашљиваца“.
Заједничку чешљарску радњу са ортаком Живојином он је држао до 1961.
године, када су били приморани да је затворе, због јефтиних, конкурентних,
фабричких чешљева од каучука и пластике, на тржишту. Поред чешљева,
они су задњих година производили и стоне лампе од рогова, и упркос томе
једва опстајали.14
У новонасталим околностима, Владимир је проценио да се у будуће
неће моћи живети од чешљарског заната, те одлучује да сав свој алат
прода лесковачком чешљару Драгославу Јовановићу. Седамдесетих година
двадесетог века на простору Србије био је један чешљарау Краљеву, један
у Крагујевцу и четири у Лесковцу (Лука Живковић, Ђорђе Стојановић,
Костадин Митић и Божидар Дамјановић). Међу последњим мајсторима
чешљарима у Лесковцу био је Драгослав Јовановић.
Он је рођен је у селу Паклештици, СО Пирот, 1930. године. У седмој
години одлази у Лесковац на изучавање чешљарског заната код мајстора
Бошка и Сретена Стојановића и Луке и Добривоја Митића. Занат је завршио
и наставио да ради до Другог светског рата код поменутих мајстора. После
Другог светског рата 1945. године, да би се запослио, морао је да упише
Школу ученика у привреди у Лесковцу, коју је завршио 1948. године и
добио Сведочанство о завршеном чешљарском занату. Током школе праксу
је, како пише у сведочанству, обављао код чешљара Добривоја Митића, свог
ранијег, предратног мајстора. По оснивању фабрике чешљева у Лесковцу
запошљава се у њој и ради као мајстор чешљар. Временом, пошто је

13 Миливоје Савић, Наша индустрија, занати, трговина и пољопривреда; књига Х, Сарајево, 1932, 252.
14 До података о овој чешљарској радионици дошли смо најпре преко Саше Хаџи Танчића, сина покојног
Владимира Хаџи Танчића, а после његове смрти, преко снахе Бланке која нам је свесрдно уступила сву
расположиву архивску грађу о пословању ове радионице, на чему најсрдачније захваљујемо.
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економски ојачао, купио је од нишког мајстора Владимира Хаџи Танчића,
оца нишког књижевника Саше Хаџи Танчића, машине за израду чешљева
на традиционалан начин. Свој стални посао у фабрици је допуњавао у
слободно време код куће, израдом чешљева од рогова, за пијачну продају,
и тако увећавао своју зараду. Овај занат је обављао и након пензионисања,
до краја 20. века. У послу му је помагала супруга. Чешљеве је продавао
на пијацама и вашарима у Лесковцу, околним селима и градовима. При
крају свог живота, почетком 21. века, понудио је на продају чешљарски
алат лесковачком и нашем музеју. Лесковчки музеј није био заинтересован,
јер су поседовали чешљарски алат, а ми смо одустали од куповине због
превисоке цене (четрдесет хиљада динара) и неспособности мајстора, због
болести, да помогне у комплетирању машина и алата. Након мајсторове
смрти, његов унук, Игор Мијајловић, продаје већи део алата као отпадно
гвожђе, а мали преостали део - два радна чешљарска стола, швајсер машине
за нарезивање зубаца на чешљевима, комплет дрвених модела за чешљеве,
турпије, клешта, брусни камен и још неколико ситних алатки, поклања
нашем Музеју, на чему му захваљујемо и овом приликом.
При нашем обиласку овог мајстора, средином прве деценије 21.
века, у Лесковцу су била жива три мајстора. Упркос свим тешкоћама које су
овај занат пратиле, он се активно одржавао на нашим просторима до краја
20. века, када дефинитивно престаје двоипомиленијумска производња
чешљева од рогова на традиционалан начин. Данас се израђују модерани
фабрички чешљеви од пластичних и других материјала, а чешљеви од
рогова су историјска прошлост.
Врсте чешљева кроз историју
Према начину израде чешљева разликујемо једноделне и троделне,
а према урезаним зупцима, једностране - једноредне и двостране - дворедне.
Једноделни чешљеви могу бити једнострани и двострани. Троделни
чешљеви су израђивани све до средњег века, од две бочно причвршћене
плоче јелењег рога или кости, помоћу оплате спојене металним или
коштаним закивцима. Ови чешљеви се први пут јављају у трећем веку
нове ере. Спорадично постоје уграђене футроле причвршћене на бочним
деловима дворедих чешљева, ради заштите зубаца.15 Чешљеви римског
раноцарског периода су једноделни, и углавном су израђивани од дрвета
и метала, а луксузни комади од слоноваче.16 Израда чешљева од јелењег
рога је обављана тако што се он најпре уздужно расеца на плоче жељене
дебљине, а потом и дужине. Плоче су биле уске и недовољне за израду
једноделних чешљева, те су по две спајане са трећом, да би се направио
чешаљ адекватне величине. На исти начин су израђивани и чешљеви од

15 С. Петковић, Табела 13а, вар. IV.
16 Исто, 21.
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костију, али је то ређе чињено због тврдоће, костију и теже израде. Зупци
су урезивани симетрично, на дужим странама. Најчешће је једна страна
била са гушћим и тањим, а друга са ређим и већим. Током историје,
поред основне намене, чешаљ добија и естетску димензију и постаје
украсни предмет. Украшаван је полирањем, утискивањем и декоративним
геометријским урезима (косим, вертикалним и укрштеним зарезима,
круговима, тачкастим урезима, валовитим линијама, мотивом „рибље
кости“ и слично, а у римско време предмети од костију су и фарбани.
За израду чешљева у прошлости коришћен је алат за обраду костију и
дрворезбарски алат, те је и технологија израде слична, као и поступци при
раду: сечење, резање, брушење, резбарење, урезивање, глачање. Од алата
се користе: тестере, ножеви, длета, шестари, турпије, шила, тесле, клешта
разних величина, бургије, брусеви и глачала), а у новије време19-20. век
користе се и електричне бушилице, шајбне за полирање на моторни погон
и машине за нарезивање зубаца. При раду се најпре скида омотач рога
помоћу ножа и користи за израду оплата или одбацује. Јелењи рог је резан
тестером на мање плочице - полупроизводи будућих предмета - чешљева.
Плочице су обрађиване брушењем помоћу турпије и рендета и глачањем,
абразивним материјалима (истуцаним бимштајном, пешчаром или кредом
у влажној ланеној крпи, помоћу струготине и биљних влакана. Жељени
облик је изрезиван ножевима и тестером, дотериван резбарењем ножевима
и длетима, и брушен турпијама. Рупе су бушене сврдлима. У римско време
су коришћене две врсте бургија: ручне и лучне. Лучне су постављане на
затегнути канап лука који је руком окретан, а сврдла су по потреби мењана.
Мањи отвори су бушени шилима, а коштани делови су лепљени органским
туткалом. Тако израђен предмет је украшаван резбарењем или урезивањем
помоћу ножева, шила, длета, шестара. На крају је предмет глачан и бојен
кувањем у растворима минерала, најчешће оксидима метала, чиме су
добијали зелену, црвену, жуту, наранџасту или смеђу боју.17
Чешљарске радионице и алат новога доба
Чешљарске радионице у Србији у 19. и 20. веку су се налазиле у
градским занатко-трговачким центрима и чиниле су целину са дућаном у
коме су продавани готови производи, што је био случај код већине старих
заната. Поједини мајстори су држали само дућан у трговачком центру, а
производњу су обављали код куће. Излози дућана су окренути ка улици,
а прозори радионица ка дворишту. Радионице су биле скучене, слабо
осветљене и прашњаве, једном речју неусловне за рад. Обично су имале
две радне просторије, а имућнији мајстори су имали и магацин за држање
сировина уз радионицу. У просторији до дућана се радило на примитивним
машинама. У одељењу до њега се налазило огњиште са оџаком уз зид, на
коме су на ватри разгрејавани и исправљани пресовани рогови. Магацин је

17 Исто, 15.
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морао да буде сув и проветрив, јер основна сировина – рогови, у влажним
просторима, на сунцу и киши испуцају и постају неупотребљиви за рад.18
У радњи су израђивани и продавани готови производи, примане усмене
поруџбине од муштерија и склапани договори око набавке сировина.
Мајстори су своју радњу обележавали симболично, са паром великих
рогова у излогу дућана или испред њега. Чешљари су при раду користили
бројне алате и неке машине. Специфичност сировине од које су прављени
чешљеви изискивала је употребу примитивног разноврсног металног
и дрвеног алата. Већи број алатки су израђивали сами мајстори, или
набављали од Цигана ковача, а мали број је био фабричке производње.
Од алата су користили: тестере, тесле, турпије, косицу, белешке - мустре,
клешта, пањ, омфлај, гвоздени тучак, менгеле-шрафштук, колан-даску итд.
ТЕСТЕРЕ (разноврсне) се користе за пресецање рогова, и „зубљење“
чешљева. Од средине 20. века чешаљ је зубљен машинским путем.
ТЕСЛЕ се користе за грубо скидање површинског слоја рогова на пању, а
постоје праве и накриве тесле.
ТУРПИЈЕ се употребљавају за оштрење алата (тестера и тесли) и за обраду
врхова зубаца на чешљевима.
КОСИЦА је веома стара чешљарска алатка, полукружног облика, са
оштрим сечивом на једној страни и двема дрвеним ручицама на крајевима,
дужине око 30 цм, са којом се равнају чешљеви.
БЕЛЕШКЕ - МУСТРЕ су основни модели чешљева који се прецртавањем
преносе на припремљене рожнате плоче. Израђиване су од дрвета до
средине 20. века, када се појављују и металне, у различитим величинама и
облицима (11 х 6; 10 х 6; 9 х 5,5; 8 х 5,5; 7 х 5 цм и других жељених).
КЛЕШТА се користе за придржавање рогова при разгревању на ватри,
бушењу и проширивању. Слична су ковачким клештима са којима се држи
усијано гвожђе при ковању.
ПАЊ је кратко дрвено дебло, на коме је скидана спољна површина рога
помоћу тесле и бушен и отваран разгрејани рог.
ОМФЛАЈ је стара алатка за стругање рогова, коју је у 20. веку заменила
машина. Примитивна дрвена направа са пљоснатим челичним зубима на
проширеном делу, са којом се тешко радило.19
ГВОЗДЕНИ ТУЧАК је дужине 54, а ширине 3 цм. Употребљава се за
бушење и проширивање рогова, помоћу загрејаног усијног врха.
ШРАФШТУК - СТЕГА је алатка којом су расечени и загрејани рогови
стезани и исправљани између две даске.
КОЛАН је дрвена алатка - даска дужине 1 метра и ширине 10 цм,
пресвучена тканином од кострети - козје длаке, на којој су на примитиван
начин полирани - „гланцани“ чешљеви.

18 Р. Стојановић, 140.
19 Р. Стојановић, 142.
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Моторне машине су чешљарима олакшавале и убрзавале посао.
На циркуларима су сечени комади рогова, жељених димензија; на шмиргл
машинама су обликовани рожнати делови и добијане адекватне косине
зубаца; на швајсер машини су „зубљени“ чешљеве, на фрезер машини
су оштрени зупци, а на полир машини су обављани завршни радови на
чешљевима: шлајфовање и полирање – гланцање.
Чешљарске сировине
Основна чешљарска занатска сировина су рогови бивола, говечета,
а ређе овнујски. Најбољи чешљеви – дуготрајни и јаки су израђивани
од бивољих рогова за које Сима Тројановић каже „да се њима могло
готово дрво тестерисати“.20 За чешљеве су најбољи рогови од подгојене
петогодишње стоке, која није везивана за рогове. Рогови везиване стоке су
имали прстенаста истањења и одбацивани су у шкарт. Набављани су на
домаћем, али и страним тржиштима. Крајем 19. века, око 1895, увожени
су из Бугарске у великим количнама јефтини и квалитетни рогови. Главни
домаћи набавни центри су били Зајечар, Неготин, Крагујевац, Београд,
Светозарево, Косово, Приштина, Бујановац, Ниш. Рогови доброг квалитета
набављани су из Словеније, у Љубљани и Марибору, и из Осијека и других
градова у Хрватској. Словенци и Хрвати их нису продавали, него су их
мењали за роговску струготину. Извесне кличине сировина чешљари су
набављали код локалних кланичара и откупљивача коже. Тридесетих година
20. века један килограм рогова је продаван за 1-2,5 динара, а седамдесетих
година од 500 до 700 динара. У Нишу су 1925. године рогови продавани на
стовариштима у пару. Пар квалитетних је коштао око 2 динара, а остали 1
динар по килограму.21
Технолошки процес израде чешљева
Чешљарски занат је веома тежак, прљав и мукотрпан. Процес рада
је био поступан те ниједна радња није могла да се прескочи. Сирови рогови
су се крато кували да би из њих могао да се избије живац. Из сувог он је
избијан јачим ударцем теслом. Затим је следило кројење рогова попречним
пресецањем тестером или циркуларом на два или три дела, а од великих је
могло да се добије и шест парчади. Резање је започињано од врха -„вршина“
па редом до отвора - „уста“. Сам врх и дно рога су употребљавали за израду
дугмади, или су их продавали отпадима или фабрикама за производњу
туткала и ножарима за израду корица бритви. Такве бритве - чакије су у
прошлости домаћице носиле са собом привезане за појас и по потреби их

20 Сима Тројановић, Наше кириџије - Етнолошка и етнографска грађа - Српски етнографски зборник
књ. ХIII; 93.
21 Р. Стојановић, 143.
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користиле у кухињи и другим приликама. Изрезани комади рога су расецани
уздужно, и ради омекшавања, лакшег отварања и исправљања, загревани на
ватри помоћу клешта. Исправљање - пресовање врућих парчади обављано
је на шрафштуку, притезањем између две дашчице. Охлађена парчад трајно
задржавају форму плоче, скидају се са пресе и приступа њиховој даљој
обради. Најпре се на пању скида нагорели поцрнели омотач прво теслом,
а потом и омфлајом, како би површине постале глатке. Оваква правоугаона
парчад се мустрама обликују - нумеришу по величини, а стране обрађују
на циркулару - „сравњују“. Чешљеви су били нумерисани од нуле па до
четворке (11, 10, 8,5 цм). Нулта нумера су били највећи чешљеви, а 4 најмањи.
Свака нумера је била већа или мања за по један сантиметар по дужини и
ширини од суседних. Потом су парчад шмирглана на машини - финије
обрађивана и тиме добијала форму готовог производа. „Зубљење“ урезивање
ситних и крупних зубаца обављано је помоћу „швајсер“ машине, а раније је
то обављано ручном тестером. Крупнији зупци су увек били на дужој страни.
Чешљеви „0“ нумере су имали 100 ситних и 50 крупних зубаца дужине 2
цм. По нарезивању зубаца поново је шмиргл машином скидана трина са
чешљева, да би након тога уследило оштрење зубаца на фрезер машини.
Завршна операција на чешљевима је полирање на „полир шајбни“ - већем
дрвеном точку, обложеном војничком чојом, који се окреће изнад корита у
коме се налази расквашена смеша од печеног песка са циглане и прашине
од цигле. Мајстор чешљем захвата смешу и полира га на точку, те он добија
глаткији и сјајнији изглед. По завршетку ове операције, прањем у води скида
се налепљено блато с њега и прелази на „суво“ полирање на другом точку
обложеном крпом са намазаном „полир пастом“. Поједини мајстори су
полирање обављали и помоћу креде или на колану - кожном ремену.
Након полирања чешљеви се украшавају на површинама између
зубаца, урезивањем кругова и тачкастих уреза који симболизују цветне
шаре. Народ је више куповао црне чешљеве, због тежег уочавања
прљавштине, па су мајстори због тога префарбавали беле - црнили их на
пламену гасарчета и премазивали шелаком -шпиритусом. До краја треће
деценије 20. века чешљари су израђивали искључиво дворедне чешљеве,
тзв „вашљивце“, јер су осим за чешљање, коришћени и за ишчешљавање
ваши из косе. Тридесетих година отпочиње производња једноредних
мушких чешљева са ситним, крупним и комбинованим зупцима, а од 1941.
чешљари производе чешљеве са дршком, шнале за косу, кашике за ципеле
и чешљеве за стоку од метала и дрвета. Неретко су од куване буковине, за
потребе сеоског становништва, правили дрвене чешљеве тзв. „вашљивце“.
Продаја чешљева
Готове производе мајстори су продавали у дућану и на пијацама, а
нарочито су добру прођу имали на вашарима широм Србије. Малобројност
чешљара у Србији је доприносила потражњи њихових производа.
Лесковачки мајстори су били на гласу по производима, али и по броју
занатлија, те су осим српског, подмиривали потребе и македонског тржишта.
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Изучавање заната
Занати су у прошлости изучавани за три године рада у мајсторовој
радионици. Међутим, код чешљарског заната то правило је било
растегљиво и није стриктно поштовано. Уколико шегрт - чирак - ученик
не покаже довољно интересовања и залагања на послу, или га мајстор не
уведе у посао, он је продужавао учење заната на више година. Током прве
године он је радио на пробу и није му плаћано. Након годину дана мајстор
према владању и интересовању шегрта процењује да ли он може изучити
овај занат или не. Уколико је мишљење позитивно, са њим се у присуству
другог мајстора склапа писмени уговор или обави усмени договор. При
отпочињању учења заната, шегрт је симболично доносио воду у тестију
- „да му изучавање заната иде као вода“.22 У првој години он је чистио
радњу и простор испред ње, ложио ватру, загревао рогове, радио на преси
и опслуживао мајстора и калфу. Већи део времена проводио је обављајући
свакодневне послове у мајсторовој кући. У другој и трећој години он се
трудио да овлада целокупним процесом рада, како би био способан да
самостално направи чешаљ на калфенском испиту за који се пријављивао
код локалне еснафске управе. По добијању калфенског звања он је обично
остајао и радио код истог мајстора више година за већу плату. Мајстора је
поштовао и трудио се да га радом у потпуности задовољи и не увреди. У
противном, отпуштеног калфу према неписаним правилима нико од мајстора
није хтео да прими на посао, те би на тај начин његова занатска каријера
престала. Након потпуног усавршавања у послу и економског јачања, калфа
се пријављивао за стицање мајсторског испита пред еснафском комисијом,
са којим је могао сам да отвори своју радњу. Сама процедура за стицање
звања је посебно била компликована код чешљарског заната, јер он није био
еснафски уређен, па је тражена дозвола за полагање од Занатске коморе у
Београду. Тек 1929. године овај занат се еснафски уређује.
Чешљарска слава
За свог патрона чешљари су изабрали св. Тому. Славили су истоветно
као и друге занатлије, нису радили тога дана, уочи славе су палили свеће на
машинама и алатима, пили и мезили у свечаној атмосфери радње. На сам
дан славе, мајстори су одлазили у цркву на богослужење, а у поподневним
сатима су отпочињали заједничко славље, које је уз пиће, јело и музику
трајало до касно у ноћ.

22 Р. Стојановић, 145, 146.
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Казивачи: Драгослав Јовановић, чешљар из Лесковца
Саша Хаџи Танчић, син Владимира Хаџи Танчића, чешљара из
Ниша
Бланка Хаџи Танчић, супруга Саше Хаџи Танчића
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Iva Trajković
The Comb-making Craft
Summary
The comb-making craft belongs to the group of very old crafts. Combs made of bone, horn and wood are
known by almost all cultures worldwide and in the region of Europe they had been made and used by the
Hellenic, Roman Byzantine, Slavic, Ottoman cultures. Hellenistic tradition of manufacturing such products,
being the oldest one, was present until VII century so that on its grounds the manufacturing of combs was
continued by all the nations of Europe. Until the Middle Ages three-piece combs were made mostly of antlers,
rarely of bone, from two plates connected by parapet and rivets, with two rows of cogs. In the region of Serbia
during the Turkish occupation times, that craft was mainly practiced by the Turks who were making one-piece,
two-row combs from buffalo, bovine and rarely- ram horns. The Serbs took over that craft from the Turks in
Macedonia (Prilep) and after the Turks had left in 1878, they brought it to Serbia (Leskovac) and other towns.
At the turning of 19th into 20th century, this craft experienced a sudden rise in Leskovac and other towns. Shops
and stores of those artisans-masters were situated in craft-trade districts, they were small and dusty. The raw
material – horns - was purchased by the artisans at the territories of former Yugoslavia and Bulgaria, and
finished products were sold in shops, at the markets and fairs throughout Serbia and Macedonia, also supplying
the Serbia the army. In Niš, this craft was practiced from 1948 to 1961 by the comb maker Vladimir Hadži
Tančić with his business partner Živojin Živković, also a comb maker. In the new post World War II social and
economic circumstances, combs “vašljivci” (for combing lice out of hair) were highly in demand because of
lice by which the population was infected, so that one could live well from that craft. Soon the industrialization
of the country occurred when numerous factories have been built. With their cheap products, they suppressed
the craft production, which was also the case with comb craft, because the market was flooded by the factory
produced combs made of plastic and rubber. After closing his shop, Vladimir sold the machines to Dragoslav
Jovanović, a comb maker from Leskovac. Despite great difficulties in operating the business, this craft was
maintained in Leskovac until the end of 20th century. The comb-making craft was regulated within the guild
established only in 1929 and the patron saint (“slava”) of that craft is Saint Thomas, who had been celebrated
also before establishment of the guild.
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Драгослав Јовановић, један од последњих чешљара у Србији
Dragoslav Jovanović, one of the last comb – manufacturers

Сведочанство чешљарског заната
Testimony of the comb- making craft
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Радионица за израду чешљева
Comb manufacturing shop

Чешљеви од рога, производ чешљара Драгослава Јовановића из Лесковца
Combs made of horn, manufactured by the comb manufacturer Dragoslav Jovanović
from Leskovac
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Модели чешљева од дрвета коришћени за обликовање рожнатих чешљева
Comb-models made of tree used for shaping horn made combs
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Јелена Ердељан

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ СИМБОЛИКЕ МОТИВА НА НАДГРОБНИМ
СПОМЕНИЦИМА СА СТАРОГ ЈЕВРЕЈСКОГ ГРОБЉА У НИШУ
Апстракт: Једино преживело јеврејско гробље у Нишу, на локалитету
Сточна пијаца, и данас је, упркос скоријим великим напорима око чишћења
и заштите локалитета, угрожено и изложено различитим узроцима
девастације и пропадања. Ипак, првобитни распоред надгробних споменика,
организованих у више паралелних редова и даље је видљив на једном делу
локалитета. На основу типолошког и стилског поређења са сефардским
јеврејским споменицима на Балкану, као и на основу натписа на самим
надгробним обележјима, већина надгробника који се данас могу видети на
локалитету може се датовати у период између XVII и XX века. Предмет
интересовања овог рада јесте симболика мотива (кругови, змија, уврнуто
уже, стилизована антропоморфна представа) клесаних на најстаријим
надгробницима који се оквирно датују у XVII и XVIII век.
Кључне речи: Ниш, јеврејско гробље, надгробни споменици, симболика
мотива
Стање у којем је данас једино преживело јеврејско гробље у Нишу,
које се налази у северозападном делу савременог града, на локалитету Сточна
пијаца, веома је забрињавајуће. Ипак, упркос екстремној угрожености и
константном излагању опасности које узрокују елементи природе, људски
немар, пропадање материјала и десакрализација, првобитни распоред
надгробних споменика, организованих у више паралелних редова, и даље је
видљив на једном делу локалитета. Ово је последње од три јеврејска гробља
која су постојала у овом граду, важној ракрсници југоисточне Европе са
некада врло развијеном јеврејском заједницом. Друга два, данас у неповрат
изгубљена, налазила су се у непосредној близини јеврејске четврти или
махале и у близини цркве Светог Пантелејмона.1

1 О историји јеврејске заједнице у Нишу в. Ž. Lebl, Jevreji u Nišu, Jevrejski almanah 1971-1996. (2000),
137-152. V. такође www.elmundosefarad.eu са текстовима Ј. Ћирић и библиографијом. О истрорији
Јевреја у југоисточној Европи в. M. Rozen, In the Mediterranean Routes, The Jewish-Spanish Diaspora from
the Sixteenth to Eighteenth Centuries (на хебрејском), Tel Aviv 1993; E. Benbassa and A. Rodrigue, The Jews
of the Balkans: The Judeo-Spanish Community, 14th to 20th Centuries, Blackwell Publishers, Oxford, England
and Cambridge, Massachusetts 1995; P. F. Sugar, Southeastern Europe under Ottoman Rule, 1354-1804,
University of Washington Press 1996, 267-270. В. такође Ј. Тадић, Из истроије Јевреја у југоисточној
Европи, Јеврејски алманах 1959-1960, 29-53.
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Први писани траг о постојању јеврејске заједнице у Нишу датира
из 1651. године. Сматра се да је прва синагога основана 1695. године.
Заједница се развијала и напредовала током осамнаестог века, поготово у
време рабина Рахамима Нафталија Гедаље (1756-1780), када је основана
нова синагога која је почетком наредног столећа, 1801. године, почела
да окупља у молитви чланове заједнице. Сам рабин Гедаља је сахрањен
на гробљу о којем овај текст говори, али његов надгробни споменик још
увек није идентификован. У XVIII веку забележена је велика имиграција
Јевреја, који су долазили у Ниш из других градова Османског царства,
посебно из Касторије, као и до велике емиграције јеврејског становништва
из Ниша које се, заједно са оним из Београда, Видина и Једрена, преселило
у новоосновани град Урчук, у којем претходно није постојала јеврејска
заједница.
Пожар који је избио 15. августа 1879. захватио је читаву јеврејску
махалу Ниша. Крајем XIX века помињу се две синагоге у Давидовој улици,
Ел Кал Гранде и Ел Кал Чико. У XX веку, по завршетку Првог светског
рата, заједница је донела одлуку да се, због лошег стања већ постојеће,
сагради нова синагога. Радови на новом здању, смештеном на броју 2
Давидове улице у Нишу, отпочели су у априлу 1924. године, а завршили се
годину дана касније (сл. 1). Архитекта је био Хозе Албала из Београда, али
се верује да су у пројектовању ове грађевине подигнуте у стилу Art Nuvoa
учествовале и друге архитекте из Београда, Милан Капетановић и Виктор
Азријел. Уочи Другог светског рата, јеврејска заједница бројала је чак 360
чланова који су, заједно са Јеврејима из других градова јужне Србије, попут
Прокупља, били жртве Холокауста.2
Јеврејско гробље на Сточној пијаци заузима велики простор од 9600
m² (120 x 80m). На њему је више стотина споменика који и даље стоје на
месту оригналне парцеле намењене јеврејском гробљу. Део овог простора
је данас очишћен од више метара високих наноса и слојева отпада и шута
који су се деценијама скупљали и затрпавали надгробне споменике, од
времена кад је Општина града Ниша донела одлуку да се гробље претвори
у депонију. Таква одлука проистекла је из чињенице да је 1948. године ова
парцела била предмет експропријације и на тај начин одузета од Јеврејске
заједнице Ниша. У новије време ова неправда је исправљена захваљујући
непопустљивим настојањима и огромним напорима, огромној посвећености
и труду госпођице Јасне Ћирић, председнице Јеврејске општине Ниша,
и америчког Jewish Joint Distribution и Војске Србије. Године 2006/2007.
јеврејско гробље у Нишу коначно је добило статус споменика културе
под заштитом државе Србије. У организацији Јеврејске општине Ниш и
личним залагањем Јасне Ћирић, као њене председнице, на локалитету је
спроведено више кампања отклањања ђубрета са циљем рашчишћавања

2 Ж. Лебл, Јевреји у Нишу, 137-145; www.elmundosefarad.eu, са текстовима Ј. Ћирић.
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и заштите, као и документовања надгробних споменика. У појединим
кампањама учествовало је и ромско становништво, чија махала још увек
заузима, лежи на једној половини парцеле старог јеврејског гробља, а чији
стамбени и други објекти покривају или обухватају јеврејске надгробнике,
укључујући и гроб једног рабина.3 Овај рад има за циљ да скрене пажњу
академске и шире јавности на овај изузетно важан споменички комплекс
чије будуће истраживање, а нарочито заштита, могу знатно да допринесу
разумевању, не само јеврејске визуелне културе, те културе сећања, на
простору Балкана, већ и интеракцији између највећих етничко-верских
група као носилаца културе на Балкану у рано модерно доба.
На основу типолошког и стилског поређења са сефардским јеврејским
споменицима са територије Османског царства, већина надгробника који
се данас могу видети на локалитету Сточна пијаца у Нишу могу оквирно
бити датовани у временски период који се креће од XVII до XX века.
Највећи број споменика припада анепиграфском типу и они се и према тим
својствима, као и према положају у оквиру локалитета, будући да се налазе
у самом језгру старог јеврејског гробља, могу датовати у XVII и XVIII век.
Остали надгробници припадају другој типолошкој и хронолошкој скупини,
малобројнијој од прве, а која, судећи на основу присутних натписа, припада
раздобљу између почетка XIX века и Другог светског рата и Холокауста.
Међу типовима надгробника на јеврејском гробљу у Нишу препознају се
положене плоче, монолитни псеудо-саркофази са или без базе, саркофази,
као и мањи број вертикалних обележја који обликом подсећају на обелиске.
Као што смо већ истакли, највећи број надгробника, а међу њима сви
који припадају првој хронолошкој етапи, припадају анепиграфском типу
и немају натписе (сл. 2). На млађој скупини надгробника, из XIX и прве
половине XX века натписи су на српском, често исписани ћирилицом, као и
на хебрејском (сл. 3, 4). Већина старијих споменика клесано је од локалног
пешчара, док је за оне новијег датума, из XIX и XX века, употребљаван
бели мермер.4
Репертоар клесаних украса старије групе надгробника изузетно
је интересантан и његово детаљније проучавање покреће више важних
питања. На основу увида у данас доступан споменички материјал који
лежи на делу локалитета ослобођеном наноса отпада, можемо закључити
да се на старим јеврејским надгробницима са локалитета Сточна пијаца у

3 Детаљно о напорима да се сапаси гробље и споменици на њему на страници www.elmundosefarad.eu,
са текстовима Ј. Ћирић.
4 За типологију јеврејских надгробних споменика са територије Османског царства в. фундаменталну
студију M. Rozen, Hasköy Cemetery: Typology of Stones, Tel Aviv University and The Center for Judaic
Studies, University of Pennsylvania, Tel Aviv 1994. В. такође ead., A Survey of Jewish Cemeteries in Western
Turkey, Jewish Quarterly Review 83 (1992), 71-125. Веома студиозан прилог о јеврејским надгробницима
са подручја данашње Србије, а нарочито Београда, објавила је М. Рајнер, Јеврејска гробља у Београду,
Јеврејски историјски музеј Београд, Зборник 6 (1992), 201-215, са одељком посвећеном општем прегледу
јеврејских гробаља и надгробних споменика XVIII и XIX века у Европи, 201-204.
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Нишу, а који се оквирно могу датовати у XVII и XVIII век, могу препознати
следећи мотиви и представе:
1. Кругови, од пет до десет у броју, исклесани у виду фино заобљених
(хеми)сфера на горњим површинама хоризонталних плоча (сл. 5,
6);
2. Змија, клесана у стилизованој форми на горњим површинама
хоризонталних плоча и псеудо-саркофага (сл. 7);
3. „Уврнуто уже”, клесано на горњим површинама хоризонталних
плоча и псеудо-саркофага (сл. 8);
4. Високо стилизовани мотив који се може протумачити као веома
схематизована представа људске фигуре (сл. 9).
Ако бисмо у тумачењу наведених представа пошли од историјских
околности настанка и као и географске локације ових надгробних
споменика, горе поменути мотиви на старим јеврејским надгробницима
из Ниша могли би се довести у везу и сагледавати, у једном слоју својих
могуће вишеструких значења, и као начин визуелизације кабалистичких
учења самопрокламованог месије Шабатаја Цвија који је био активан и
веома утицајан на подручју југоисточне Европе у другој половини XVII
века. С једне стране могло би се претпоставити, иако без могућности
конкретног поткрепљивања таквих претпоставки, а услед недостатка
сачуваних писаних докумената, да је следбеника његовог учења било и у
Нишу, нарочито у време Шабатајевог боравка у Солуну и другим грчким
градовима – Атини, могуће и Патрасу – у периоду између његовог прогона
из Смирне и доласка у Истанбул 1658. године. С друге стране, не може се
у потпуности искључити ни могућност да су ови надгробници могли бити
везани и за чланове крипто-јеврејске секте Донме, сачињене од следбеника
Шабатаја Цвија који су, након његове апостазе 1666. године, прихватили
ислам.5 У сваком случају, имајући у виду напред изнету историју заједнице
у Нишу, као и могуће везивање за делатност Шабатаја Цвија, те типолошке
одлике самих надгробника, претпоставка је да се најраније могуће датовање
ових споменика може определити у крај XVII или почетак XVIII века.
Имајући у виду њихову могућу контекстуализацију у кругу
следбеника Шабатаја Цвија и његовог учења, мотиви који су на њима
представљени, а нарочито кругови тј. хемисфере, могли би се довести
у везу са кабалистичким идејама, наиме, са идејом и менталном сликом
десет сефирота и Дрвета живота.6 Но, чак ако би таква хипотеза остала
непотркепљена конкретним историјским подацима и изворима, представе
које се налазе на надгробницима са старог јеврејског гробља у Нишу
дубоко су везане за визуелизацију оностраног и есхатолошког и могле су

5 G. Sholem, Sabbatai Sevi: The Mystical Messiah, Princeton University Press 1973, passim, and in particular
pp. 157-160, with data regarding his Balkan exploits.
6 Id., On the Kabbalah and Its Symbolism, New York 1969; Kabbalah of Creation. The Mysticism of Isaac Luria,
Founder of Modern Kabbalah, translated and with commentary of E. J. Klein, Berkeley, California 2005.
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имати своје симболичко значење у јеврејској мисли и изван шабатајског
круга и историјске условљености његовим деловањем на простору Балкана
и Османског царства, чији је интегрални део јеврејска заједница у Нишу
извесно била. У том смислу, у овом раду задржаћемо се посебно на тражењу
могућих оквира разумевања иконографских мотива кругова, змије и тзв.
„уврнутог ужета”.
Од прадавних времена, Дрво живота је у јеврејској мисли било
есхатолошки симбол раја и, као такав, од памтивека било саставни елемент
фунерарне уметности. Такво виђење Дрвета живота засновано је на
кананитском култу Ашерота, дрвета које су патријарси посадили у Обећаној
земљи након доласка из Месопотамије – што се касније огледа у библијском
наративу о светом гају, мамвријском храсту под којим је Аврам угостио три
анђела или у причи о Јакову и Сихему, као и у популарном веровању у
Космичко дрво које рађа плодове бесмртности. Почевши од Књиге пророка
Језекиља 47,12, па до позније јеврејске апокалиптичке књижевности попут
Књиге Енохове, ово Космичко дрво постепено је поистовећивано са Дрветом
живота месијанског раја које ће бити засађено уз поновно подигнути Храм
у Јерусалиму, тачније, уз јужни зид будућег, есхатолошког, месијанског
Храма. Тиме је Космичко дрво изједначено са Дрветом живота месијанског
раја. Као такво, оно је у јеврејској визуелној култури од давнина присутно
као један од важних мотива фунерарне уметности. Као један од речитих
примера можемо навести осуариј из хашмонејског раздобља где је мотив
Дрвета живота, фланкиран розетама, постављен у средиште предње стране
осуарија и тиме визуелизован читав сплет идеја везаних за инкарнацију
душа праведника и њиховом боравку ad astra.7
Са своје стране, Зохар је даље развио симболику мотива Дрвета живота
и описао га као Дрво светлости које обухвата сва жива бића, сву твар. Својим
сјајем то дрво даје вечни живот свим бићима, траје вечно и чисто је од сваког
зла. Према тексту Зохара, стабло овог дрвета грана се на дванаест страна
и назива се извором вода које хране сву твар. Корен је његов Еин Соф, Бог
сам пре пројављивања у твари (Ancient of All Ancients, God Head prior to his
self manifestation), тј. три прва чисто духовна сефирота, док осталих седам
чине његово стабло, гране, лишће и цветове. Овај мотив, који се у високо
стилизованој, схематизованој форми кругова и полулопти, хемисфера,
може препознати и на надгробним споменицима са јеврејског гробља у
Нишу, функционише у јудаизму као један од архетипских мотива вечног
живота, савршенства човека као homo imago dei, спасења и искупљења, што
су све концепти интринзично повезани за домен фунерарних представа,
фунерарне уметности.8

7 Z. Ameisenowa and W. F. Mainland, “The Tree of Life in Jewish Iconography”, Journal of the Warburg
Institute 2 (1939), 326-345, посебно 330-331.
8 S. Parpola, The Assyrian Tree of Life: Tracing the Origins of Jewish Monotheism and Greek Philosophy,
Journal of Near Eastern Studies 52 (1993), 161-208, о стаблу серифота посебно 169-176.
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Дуго трајање мотива Дрвета живота у јеврејској фунерарној уметности
показује се, између осталих, и на примеру учесталог присуства овог мотива
на јеврејским надгробницима са подручја источне Европе, из Пољске, који
се датују у XVIII век.9 Штавише, у јеврејској фолклорној традицији из исте
области, мотив Дрвета живота везује се и за Левијатана и Месијанску звер,
као што се може видети и на предметима јеврејске популарне визуелне
културе везане за празник Сукот, на пример украсима сеница исечених од
папира где се астролошки и космолошки мотиви преплићу са месијанским.
Дрво живота је ту представљено како спаја земљу и небо на којем је
змија која гризе свој реп (мотив уреобороса), отеловљење Левијатана, а
њој су прикључени и знаци зодијака.10 Овакво спајање мотива змије, као
Левијатана, и Дрвета живота уводи нас и у разматрање могућег значења
представе змије на јеврејским надгробницима из Ниша. У ком контексту
треба сагледавати овај мотив, да ли га треба разумети као знак добра или
зла?
У старој јеврејској култури змија је, представљена у виду гује или змаја,
била моћан амбивалентан симбол како демонског тако и месијанског.11 Чак
и као симбол зла, са становишта Зохара и идеје која је касније развијена
у шабатајском учењу на основу идеја Исака Лурије, она је могла бити
тумачена и као симбол пада који води ка уздизању. Наиме, да би се досегло
људско савршенство, пре досезања светости тј. уласка у царство сефирота,
неопходно је спустити се до дубина несавршеног, не-светог. Змија је стога
могла бити знак обуздавања оностраног, Друге стране, Леве стране, али не
путем њеног одстрањивања, већ путем реинтеграције демонске енергије у
божански извор.12
Друга могућа тумачења змије налазе се у рабинској литератури
са израженим елементима фолклорног.13 Позитивна конотација змије
препознаје се у мотиву змије помоћнице, као и у причама о змијамамостовима које помажу људима. Будући да је мотив ужета сличан по форми
самој змији, као и начину на који се стилизовано приказује, стари мостови од
ужади били су повод настанку бројних народних приповести о змијама које

9 Z. Ameisenowa and W. F. Mainland, The Tree of Life, 344.
10 Ibid., 344-345. О месијанским зверима и начину на који се представљају у јеврејској уметности в. J.
Gutmann, When the Kingdom Comes, Messianic Themes in Medieval Jewish Art, Art Journal 27 (1967-1968),
168-175; id. Leviathan, Behemot and Ziz: Jewish Messianic Symbols in Art, Hebrew Union College Annual
39 (1968), 219-230. Cf. takođe L. Drewer, Leviathan, Behemot and Ziz: A Christian Adaptation, Journal of the
Warburg and Courtauld Institutes 44 (1981), 148-156.
11 R. Adelman, The Poetics of Time and Space in the Midrashic Narrative – The Case of Pirkei de Rabbi
Eliezer, Ph. D. dissertation, Hebrew University 2008, 124-137, 164-240. V. takođe M. M. Epstein, The
Elephant and the Law: The Medieval Jewish Minority Adapts a Christian Motif, The Art Bulletin 76 (1994),
465-478, posebno 474.
E. R. Wolfson, Light Through Darkness: The Ideal of Human Perfection in the Zohar, The Harvard Theological
Review 81 (1988), 73-95, posebno 84-87.
12 E. R. Wolfson, Light Through Darkness: The Ideal of Human Perfection in the Zohar, The Harvard
Theological Review 81 (1988), 73-95, posebno 84-87.
13 S. T. Lachs, Serpent Folklore in Rabbinic Literature, Jewish Social Studies 27 (1965), 168-184.
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су се претварале у мостове, такорећи неку врсту хоризонтално постављених
Јаковљевих лестви са дрвеним праговима, чиме би, заправо, змије-ужад
биле те које би спајале и сједињавале земљу и небо.14 Кућна змија као чувар
куће и дома, некад и дословно у виду резе на вратима, представља још један
позитивни аспект змије као отеловљења или реинкарнације преминулих
предака који насељавају кућу у виду безопасних змија.15 Такве идеје и
веровања лако су могла наћи пут ка визуелизацији на надгробницима попут
оних из Ниша на којима се могу уочити како мотив змије, тако и ужета.
Посебно важан аспект симболике и схватања змије у јеврејској
традицији, релевантан за тему овог рада, јесте веза између змије и
бесмртности и веза змије и умрлих, мртвих, покојника.16 Кад је у питању
веза између змије и бесмртности, морамо најпре узети у разматрање два
чиниоца, актера приче о Еденском врту – змију и Дрво живота. У Епу
о Гилгамешу и другим старим блискоисточним митологијама које су
уткане у јеврејско предање и библијске приче, змија је та која краде дрво
бесмртности или је пак његов чувар, она је спознала његове тајне моћи
и има способности да их примени. Змија је, стога, бесмртна, а један од
разлога људске смртности лежи управо у томе што човек, за разлику од
змије, своју кожу не може да свуче. У рабинској књижевности постоји
посебно занимљива прича везана за змијин свлак. Она се везује за легенду
o одећи којом је Господ огрнуо Адама и Еву након првог греха. Та одећа је,
према рабинској књижевности, била направљена од змијиног свлака или,
алтернативно, од коже Левијатана. На тај начин, иако је изгубио бесмртност,
човек је, будући заодевен у змијин свлак, добио нови живот захваљујући
змијској кожи која је симбол обнављања и поновног рађања. Уз ову рабинску
легенду о пореклу одеће Адама и Еве, постоје и друга позивања на змијину
кожу која служи као извор бесмртности онима који са њом долазе у контакт.
Верује се, тако, да ће шатори праведника у есхатолошком времену бити
начињени од коже Левијатана, с тим што се не може тачно разазнати да
ли је реч о овој месијанској звери као змији или змају, будући да се оба
термина наизменично користе.17
С друге стране, змија је могла имати и изразито негативне конотације
везано за смрт и покојнике. Иако се у предањима многих народа идеја о змији
као симболу бесмртности везује за веровање да је она заправо реинкарнација
претка заштитника, у јеврејској култури идеја о реинкарнацији у виду
змије темељно је модификована. Сматра се казном пре него наградом кад
би се ко поново јавио у виду змије. Само су недостојни могли бити на тај
начин унижени. Стога, у Палестинском талмуду налазимо тврдњу да змије
настају од кичменог стуба људског тела које се није клањало током молитве.

14 Ibid., 172-174.
15 Ibid., 174-175.
16 Ibid., 176-179.
17 Ibid., 177-178; R. Adelman, The Poetics of Time and Space in the Midrashic Narrative, 124-138.
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Штавише, у оваквом преображају нема ни говора о васкрсавању, поновном
рођењу. У Зохару се наводи да Валаам није био сахрањен, већ да је његово
тело остављено да труне, те да је од таквих костију настало више врста
отровних змија које доносе несрећу људском роду, да су чак и црви који
су изједали то тело постали змије.18 Готово је немогуће, међутим, да мотив
змије са надгробника на старом јеврејском гробљу у Нишу можемо тумачити
у оваквом, негативном контексту. Поставља се питање како би од заједнице
тако негативно доживљавани чланови могли бити сахрањени непосредно
уз оне чији надгробници носе мотиве Дрвета живота и Сефирота, којима је
визуелизована идеја космичког савршенства и уздања у спасење.

Jelena Erdeljan
Contribution to the knowledge of symbolism motifs on the tombstones of the old Jewish cemetery in Nis
Summary
This paper presents a possible iconograpic interpretation of imagery carved on tombstones dating from the end
of the XVII and the XVIII century found on the sole surviving Jewish cemetery in Niš. The symbolic meaning
of images (circles, snake, twisted rope) is sought in the both the circle of Shabatean teaching and the general
Jewish concepts of the afterlife and eschatological ideas.

18 S. T. Lachs, Serpent Folklore in Rabbinic Literature, 179.
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Сл. 1. Зграда синагоге у Давидовој улици у Нишу
Fig. 1 The synagogue building in David’s Street in Niš
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Сл. 2. Старији споменици из XVII и XVIII века без натписа
Fig. 2 Older monuments from XVII and XVIII century without inscriptions

Сл. 3. Млађи споменици из XIX и XX века са натписима
Fig. 3 Younger monuments from XIX and XX century with inscriptions
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Сл. 4. Млађи споменици из XIX и XX века са натписима
Fig. 4 Younger monuments of the XIX and XX century with inscriptions

Сл. 5. Положена плоча са клесаним круговима
Fig. 5 Horizontal plate with carved circles
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Сл. 6. Положена плоча са клесаним круговима
Fig. 6 Horizontal plate with carved circles

Сл. 7. Монолитни псеудосаркофаг са представом змије
Fig. 7 Monolithic pseudo-sarcophagus with representation of snake
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Сл. 8. Положена плоча са представом уврнутог ужета
Fig. 8 Horizontal plate with representation of twisted rope

Сл. 9. Положена плоча са схематизованом представом људске фигуре
Fig. 9 Horizontal plate with schematic representation of human figure
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КОНЗЕРВАЦИЈА
CONSERVATION

Драгана Ишљамовић

КОНЗЕРВАЦИЈА СТАКЛЕНЕ ЧАШЕ И ПЕХАРА ИЗ АНТИЧКЕ
ЗБИРКЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У НИШУ
Апстракт
За потребе изложбе Касноантичка некропола Јагодин мала у Нишу, коју
је Музеј реализовао у 2014. години, конзервирано је 47 стаклених посуда,
међу којима су чаша и пехар тема овог рада. Ови предмети су изабрани због
захтевног конзерваторског третмана, који је успешно изведен захваљујући
стручној едукацији обављеној у Rheinisches Landesmuseum Trier, У
Немачкој, 2011. године.
Конзервација и рестаурација предмета је урађена коришћењем епокси лепка
Araldit 2020, Мikrolith К пигменaта и поливинил силиконских отисних
маса. Најзначајнија предност епокси лепка је његова транспарентност,
ниска вискозност, стабилност и у комбинацији са пигмeнтима одлична
постојаност у односу на старење. Отисна маса својом еластичношћу,
једноставним одвајањем од оригиналне површине, добрим пријањањем и
изузетном репродукцијом ситних детаља показала је све предности њеног
коришћења. Како је стакло осетљив материјал, рад изискује, како познавање
хемијских својстава стакла и материјала за конзервацију, тако и велику дозу
стрпљења, пажње и професионалан однос према експонату.
Кључне речи
Конзервација и рестаурација стакла, хемијски састав стакла, оштећења на
стаклу, епоксидни лепкови, FTIR спектроскопија.
Народни музеј Ниш основан је 1933. године на иницијативу групе
грађана, љубитеља старина превасходно, као културна и национална
институција са основним циљем прикупљања, чувања, излагања и
објављивања музејског фонда. Данас Музеј чува око 40 000 предмета
из области археологије, нумизматике, епиграфике, историје, историје
уметности и етнологије. Захваљујући богатој прошлости Ниша и околине,
Музеј стално повећава број експоната који сведоче о току историје и
цивилизације на овом тлу.
Ископавања касноантичке некрополе у Јагодин мали, непосредно
уочи оснивања Музеја, изнедрила су бројне вредне налазе који су повећали
свест истраживача о потреби оснивања конзерваторске службе. Због тога
је Банска управа априла 1932. године основала Бановинско конзерваторско
одељење „с тиме да је једном референту стављено на дужност да сакупља
све податке о постојећим и пронађеним старинама, да о њима води
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евиденцију и да се стара о томе да се те старине не упропасте.“1 У току
Другог светског рата бомбардована је зграда Музеја и том приликом је преко
две трећине музејског блага нестало у рушевинама. Након ослобођења,
годинама се радило на конзервацији покретног материјала, без опремљених
радионица и стручних лица. Кустоси су се, поред основне делатности,
бавили и превентивном заштитом предмета, док се конзервација значајних
предмета обављала у Народном музеју у Београду. Запошљавање едукованих
конзерватора омогућило је оснивање конзеравторске радионице 1962. године.
Дуги низ година првенствено се радила конзервација предмета од камена и
керамике, да би данас ово одељење, са добро опремљеним лабораторијама,
проширило рад и на предмете од метала, стакла и текстила.
Стални прилив археолошких предмета са античких локалитета,
првенствено са простора резиденцијалног комплекса на Медијани, као и
касноантичке некрополе у Јагодин мали, допринели су да се античка збирка
по свом значају издваја од осталих. Поред великог броја артефаката од
метала, керамике и камена, ова збирка поседује и богату колекцију предмета
од стакла. За потребе изложбе „Касноантичка некропола Јагодин мала у
Нишу“, коју је Музеј припремио поводом обележавања 1700 година од
доношења Миланског едикта,2 конзервирано је 47 стаклених посуда, међу
којима су чаша (инв. број 1189/Р) и пехар (инв. број 124/В) тема овог рада.
Ови предмети изабрани су због захтевног конзерваторског третмана, који је
успешно изведен захваљујући стручној едукацији обављеној у Rheinisches
Landesmuseum Trier, у Немачкој, 2011. године.3
1. ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ПРОИЗВОДЊЕ СТАКЛА
Не постоје тачни подаци о томе када и где је пронађено стакло,
али се на основу археолошких истраживања може закључити да је стакло
од давнина било познато. Старе цивилизације Месопотамије користиле су
предмете од глеђи, где се најстарији примерци датују у трећи миленијум пре
нове ере.4 Почеци производње предмета од правог стакла везују се углавном
за Египат и Ново царство (владавина Тутмеса III).5 Стакло је у том периоду
било мутно и служило је само за израду накита и украса. Римљани су успели
да добију прозрачно стакло додавањем арсеника стакленој маси крајем II
века пре нове ере.6
Захваљујући проналаску луле за дување стакла, крајем I века пре нове
ере, грчка и римска цивилизација знатно развијају и унапређују технологију

1 Петровић, 2005, 25.
2 Реализација изложбе је због финансијских разлога померена за 2014. годину.
3 Ишљамовић, 2011, 313-315.
4 Ружић, 1994, 7.
5 Исто.
6 Бојкић, 2002, 18.
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стакларства, што је омогућило израду посуда за свакодневну употребу.7
Након пропасти Западног римског царства 476. године, производњу
стакла наставља Византија, са стакларским центром у Цариграду све до
XII века, када ту улогу преузима Сирија. Падом Сирије под Турке, у XIV
веку, она губи тај статус.8 Знатном унапређењу стакларске технологије
допринели су венецијански стаклари у XVI веку, производећи провидно
и уз то безбојно стакло, док је у Енглеској додавањем оловног оксида
стакленој смеши добијено кристално стакло, које је такође произведено и
у Чешкој додавањем креде.9 Производња стакла се базирала на занатском
типу производње, али од XVIII века долази до индустријског развоја, који
је утицао на масовнију употребу стакла, тако да је употреба ових производа
постала незаменљив део нашег свакодневног живота.
2. ХЕМИЈСКИ САСТАВ И СТРУКТУРА СТАКЛА
Пре него што је човек открио начин добијања стакла из његових
основних сировина, користио је природне изворе стакла, који као основно
једињење садрже силицијум диоксид.10 Он се у природи јавља у три основна
кристална алотропска облика: кварц, тридимит и кристобалит. Тридимит и
кристобалит се ређе јављају у природи у односу на кварц, док у аморфном
облику постоји као опсидијан, пловућац и тектит.11
Стакло представља аморфну материју која настаје хлађењем и
очвршћавањем течности без кристализације.12 Познате су различите врсте
стакла, као што су органска, ређе метална, али за нас најинтересантнија су
неорганска и то пре свега силикатна стакла.
Стакло је у нормалним условима у чврстом агрегатном стању. За
разлику од кристалног, уређеног чврстог стања, где су атоми правилно
распоређени у простору, стакло је
типичан пример неуређеног аморфног
чврстог стања. Код таквог стања
уочава се уређеност атома само на
малим растојањима, док је у аморфним
једињењима положај атома на већој
удаљености потпуно недефинисан од
посматраног атома (сл.1)
Сл. 1. Дводимензионални приказ структуре кристалног стања (а)
и аморфног стања силицилум - диоксида (SiO2) (б)
Fig. 1 Two-dimensional representation of crystalline state structure (a)
and amorphous state of silicilum-dioxide (SiO 2) (b)
7 Ружић, 1994, 7.
8 Бојкић, 2002, 18.
9 Исто.
10 Newton and Davison, 1989, 1.
11 Исто.
12 Arnaudovski i Laslo, 1992, 220.
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Настајање такозваног „стакленог стања“13 уочава се праћењем
промене специфичне запремине приликом хлађења течности. Као што је
познато, снижавањем температуре запремина течности се смањује и на
температури кристализације (мржњења) она прелази у кристално стање,
које је термодинамички стабилније од аморфног. Са опадањем температуре
вискозност течности расте, а на температури кристализације атоми у
течности су још довољно покретљиви како би се формирали у правилну
кристалну решетку.
Код наглог хлађења не долази до кристализације. Вискозност
течности расте и покретљивост атома је смањена, тако да они немају
времена да се распореде у правилну кристалну решетку. Уз стално хлађење,
на температури кристализације течност неће прећи у кристално стање.
Такве врсте течности се називају још и „подхлађене течности“.14 Када
вискозност постане толика да ограничи покретљивост атома, особине
подхлађене течности почињу битно да се мењају. Она није више потпуно
течна, али је довољно мекана и пластична да може да се извлачи, дува, ваља
и моделира у жељене облике.
На некој нижој температури покретљивост атома је потпуно
ограничена и тада „подхлађена течност“ потпуно очвршћује и прелази у
чврсту фазу и постаје стакло.
Све ово је последица континуиране промене вискозности, која се не
догађа на некој одређеној температури, него у ширем температурном подручју,
такозвано подручје трансформације. Опсег подручја трансформације зависи
од састава материјала (течности) и од брзине хлађења и обично износи од 50
до 100 К.15

Сл. 2. Основна структрура силикатног стакла
(а) SiO4 тетраедар, (б) међусобно повезивање SiO4 тетраедра
Fig. 2 Basic structure of silicate glass
(a) SiO4 tetrahedron, (b) interconnecting of SiO4 tetrahedron
13 Исто.
14 Исто.
15 Исто.
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Главни састојак стакла је силицијум диоксид (SiO2). Сваки атом
силцијума окружен је са четири атома кисеоника и гради SiO4-тетраедар,
који је уједно и основа структуре кремена и силикатних минерала, а сваки
атом кисеоника везан је за два атома силицијума. Из овога се може закључити
да цео кристал силицијум-диоксида представља један макромолекул (сл. 2).
Због јаких ковалетних веза силицилум-диоксид има високу тачку топљења
(1700 °С) и одликује се великом тврдоћом.16 Да би се ослабила чврста
тетраедарска структура силикатног стакла и на тај начин омогућила лакша
обрада, додају се такозавни модификатори мреже.17 То су оксиди алкалних
и земноалкалних метала, у првом реду оксиди натријума (Na2O) и калијума
(K2O). Кисеоникови атоми из оксида се местимично уграђују у структурну
мрежу, долази до раскидања везе Si-O-Si, а метални катјони се смештају у
слободне просторе (сл. 3).

Сл. 3. Дводимензионални приказ
структуре натријум-силикатног стакла
Fig. 3 Two-dimensional representation of
sodium-silicate glass structure

Добијено силкатно стакло хемијски је врло нестабилно и
растворљиво је у води. Зато се стаклу додају стабилизатори, а то су оксиди
земноалкалних метала, пре свега калцилум оксид (CaO), магнезијум оксид
(MgO), а понекад и баријум оксид (BaO).
Најчешћи састав стакла, који је пронађен у 90 процената предмета,
од античког периода па до данас, је око 70% силиката (SiO2), 20% соде (Na2O)
и 10% CaO.18 То је натријумово, меко стакло. Стакло може да садржи врло
мале количине нечистоћа и средства за бојење и/или обезбојавање. Постоји
и друга врста силикатног стакла која уместо соде садржи поташу (K2O) и то
је калијумово, тврдо стакло. У најстаријим временима сода се добијала од
пепела биљака и дрвећа, најчешће од букве и папрати, а поташа се добијала
излуживањем биљака.19

16 Filipović i Lipanović, 1988, 247.
17 Arnaudovski i Laslo, 1992, 221.
18 Koob, 2006, 11.
19 Бојкић, 2002, 20.
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3. ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ПРЕДМЕТА ОД СТАКЛА
Процес производње стакла може се разврстати у неколико фаза.
Прва фаза је хомогенизација основних и помоћних сировина за производњу
стакла, која се обављала најчешће у земљаном суду. Најважнија етапа у
технолошком процесу производње стакла је њено топљење. Оно се обављaло
у пећима саграђеним од ватросталног материјала (шамотни блокови,
силикатна опека и др.) при температури која варира од 800 до 1300°C.20
Претварањем сировинске смеше у хомегену стаклену масу добијала се
стаклача. Завршна фаза је обликовање стаклене масе у жељене форме која
се обављала на више начина: ливењем и пресовањем, слободним дувањем
и дувањем у калуп.21 Након хлађења, стакло прелази из пластичног у
аморфно, чврсто стање, при чему се добијa посуда која је лака и практична
за руковање.
Поред различитих техника за обликовање стакла, њеној лепоти је
доприносила и употреба различитих техника: аплицирање разнобојних
стаклених нити, millefiori, брушење, урезивање, fondi d’oro, камео техника
и друге.
4. ОШТЕЋЕЊА НА СТАКЛУ
Структура стакла је првенствено састављена од силиката и може
остати стабилна и непромењена стотинама година, уколико су услови
окружења у коме се предмет налази повољни. То се односи, како на стакло
које је у земљи, тако и на стакло које се чува у депоима. На жалост, чак и уз
одговарајућу бригу о стаклу, долази до његовог оштећења.
Сходно окружењу у коме се предмети налазе, промене на стаклу
настају као последица физичког и хемијског оштећења и површинских
наслага.22
До физичког оштећења ређе долази приликом производње стакла, а
чешће приликом манипулације предметом (током археолошких ископавања,
конзерваторско рестаураторских поступака и транспорта предемта).
Наслаге на површини стакла или у самом предмету могу да потичу
од присуства соли у самом земљишту (танки слојеви калцинације), или
су присутне у виду мрља које настају од продукта корозије метала који
је био уз предмет од стакла. Коришћење вишка материјала приликом
конзервације и рестаурације предмета од стакла, као што су јаке лепљиве
траке и различити лепкови, могу остати на површини или у пукотинама
предемта.23

20 Исто.
21 Ружић, 1994, 9.
22 Davison, 2003, 169.
23 Исто, 171-173.
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Основни дестабилизатор који доводи до хемијског оштећења
стакла је вода и то механизмом измене јона (деалкализација).24 Као што
је већ речено, основне компоненте стакла су силицијум, оксиди алкалних
и земноалкалних метала (обично Na2O и K2O) и као стабилизатор креч
(CaO). Код деалкализације, у влажној средини, негативно наелектрисани
јони метала се екстрахују на површину стакла, формирајући хидроксиде
калијума и натријума, а на њихово место долази позитивно наелектрисан
хидронијум јон из воде. Резултат овог процеса је стварање хидратисаног
површинског слоја богатог силицијумом. Степен и брзина растварања зависи
од састава стакла, температуре, pH околине и количине воде која долази у
контак са стаклом.25 С обзиром на то да је водоников јон, односно протон,
доста мањи од алкалних јона које замењује и да гради јаку ковалентну везу
са кисеоником, долази до скупљања и слабљења структурне мреже стакла,
чиме постаје подложно пропадању. После дужег излучивања алкалија уз
присуство воде, долази до повећања pH вредности на површини стакла.
Проценат алкалија временом се смањује, што се манифестује појавом
јасног слоја силицијума који се прелива у дугиним бојама.
Визуелне промене на стаклу су:
1. Замућено стакло је стање када стакло губи своју оригиналну јасноћу и
транспарентност и постаје прозрачно.26
2. Иридизација стакла је карактеристична по живописним бојама (бојама
дуге), које се мењају у зависности од угла под којим светлост пролази кроз
површину. У почетној фази, она се јавља делимично по површини, а у
каснијој фази оштећења стакла јавља се у виду љуспица које се одвајају од
површине.27
3. Напрслине се јављају услед механичког оштећења, услед напрезања у
структури стакла или услед смањења процента алкалија на површини
стакла.28 Ако се излучивање алкалија настави,
4. може доћи до појаве пукотина или рупа.
5. Мехури или „клице“ су производ гасова који настају као последица
дисоцијације карбоната, сулфата или хидтратисаних минерала из сировине
шарже и који нису ослобођени из стаклене масе у току растапања и
обликовања стакла.29
6. Стрије се налазе унутар стакла и настају као последица грешке у
производњи стакла, услед нехомогености и нетачности у мерењу сировина.

24 Исто.
25 Koob, 2006, 13.
26 Davison, 2003, 183.
27 Исто.
28 Newton and Davison, 1989, 282.
29 Костић и Костић, 2002, 81.
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Због разлике у термичким особинама стакла и „стрија“, долази до напонског
напрезања у том делу стакла и смањује његову чврстину.30
7. Млечно бели слој настаје као последица стварања хидратисаног
силицијумовог слоја, који садржи веома малу концетрацију оксида
натријума, калијума и калцијума. У почетном стадијуму на површини
стакла уочавају се беле тачке или пруге, које постепено продубљују
површину стакла и временом отпадају у виду малих кристала, остављајући
рупу у стаклу. Са друге стране, млечно бели слој може да се развија по
површини стакла, формирајући слојеве дебљине неколико микрометара.
Овај слој може да садржи и друге елементе, коа што је олово, магнезијум,
гвожђе и алуминијум.
8. Болест стакла се манифестује кроз више фаза. Алкалије по природи
су хидроскопне, лако апсорбују воду из ваздуха и долази до њиховог
излучивања на површину стакла, које му дају магловит изглед и појаву
капи. Ова прва фаза болести стакла се описује као „weeping“. Ако проценат
влаге у ваздуху постане мањи, течност испари, на површини стакла
се јављају напрслине (познате као „crizzling“), које се временом шире и
постају све више видљиве. Флуктација релативне влажности може утицати
на појаву љуспања са површине стакла. Предмети који подлежу овој врсти
оштећења садрже већи проценат алкалија, а мањи проценат стабилизатора.
Ова промена се најчешће јавља код средњовековног стакла.
5. МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ЛЕПЉЕЊЕ
И РЕСТАУРАЦИЈУ ПРЕДМЕТА ОД СТАКЛА
Избор лепкова и калупа за конзервацију и рестаурацију предмета од
стакла није једноставан, с обзиром на то да на тржишту постоји велика понуда
ових материјала. Како би се одабрали адекватни материјали, потребно је да
поседују одређене каректеристике. Постоји више параметара који одређују
добар избор лепка: висока транспарентност, стабилност, реверзибилност,
једноставност при коришћењу, да не оштети стакло приликом процеса
очвршћавања и старења лепка.31
У конзервацији и рестаурацији стакла најчешће се користе две
врсте лепка: акрилни и епоксидни.
Позитивне особине акрилних лепкова су добра постојаност на
старење, висока транспарентност, реверзибилност, умерена чврстоћа,
кратко време очвршћавања, релативно низак индекс преламања и
могућност полирања. Негативне особине су што неки од њих развијају
високу топлоту полимеризације,32 осетљивост на релативну влажност и

30 Исто.
31 Koob, 2006, 47.
32 Tehnovita 4004 (M. Поповић Живанчевић, Неки проблеми старих конзервација римског стакла у
Народном музеју у Беогарду, Зборник Народног музеја XV – 1 археологија, 1994, 175).
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температуру приликом очвршћавања и могућност стварања мехурића дуж
линије спајања фрагмената.33
Као алтренатива користе се епоксидни лепкови. Због појаве светлог
жућкастог обојења лепка и дугог времена стврдњавања, ови лепкови се
нису примењивали тако често. Али, појавом епоксидног лепка Araldit
202034 на тржишту, понуђен је транспарентан производ, како за лепљење,
тако и за рестаурацију стакла. Лако наношење, постојаност и стабилност
су особине које оправдавају коришћење овог лепка. Ниска вискозност, која
има предности код лепљења, може да изазове проблеме код рестaурације.
Зато калупи морају пажљиво да се залепе, како би се спречило цурење
лепка. Слаби степен реверзибилности је такође недостатак овог лепка.
Материјали који се користе за узимање калупа са површине стакла
у поступку рестаурације требало би да имају следеће особине: најмањи
могући степен сакупљања, добру репродукцију најфинијих детаља са
површине оригинала, еластичност и хемијска природа таква да лако могу
да се скидају са оригинала, отпорност калупа на ослобађање температуре
приликом полимеризације лепка.35 Производи који углавном имају све ове
особине и доста се користе код рестaурације стакла су стоматолошки
восак и силиконска гума.
Стоматолошки восак користи се у облику плоча које могу бити
различитих величина, дебљина и боја. Загрева се топлим ваздухом, наноси
на површину оригиналног стакла, обликује и поставља на недостајуће
место на предмету. Недостатак овог материјала је немогућност преноса
ситне површинске структуре стакла, тако да је понекад потребно додатно
ретуширање допуњене површине. Треба избегавати коришћење обојеног
воска, јер постоји могућност да боја „пређе“ на лепак који се користи за
рестаурацију.
Силиконска гума или отисна маса се доста употребљава
у конзерваторској пракси за прављење калупа. Флексибилност и
репродукција најситнијих детаља су само неке од позитивних особина.
Приликом употребе силиконских калупа треба обратити пажњу да ли је
неопходно коришћење раздвојног средства између стакла и отисне масе,
како би се олакшало њено уклањање. Поједине врсте силикона имају дуже
време умрежавања или су превише течни што отежава његово наношење
на предмет.36 Отисна маса на бази винил полисиликона се показала као
веома добра алтернатива, јер поседује кратко време умрежавања и може
да се користи без раздвојног средства. На тржишту постоје отисне масе са
различитим временом очвршћавања и вискозношћу.

33 Acryloid B – 72 (S. P. Koob, Conservation and care of glass objects, London, 2006, 48)
34 Хемијски састав: TDS
(A: Bisphenol A, butanedioldiglycidyl ether; B: Isophone diamine, trimethylexamethylenediamine)
35 Wihr, 1961, 152.
36 Eckmann, 1995, 73.
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Посматрајући предности и недостаке појединачно сваког производа
за лепљење и рестаурацију, може се закључити да идеалног прозвода нема
и управо њиховом комбинацијом се долази до потребних и очекиваних
резултата.
5.1. Конзервација и рестаурација предмета коришћењем винил
полисиликонских отисних материјала и епоксидних лепкова
Када се почне са спајањем фрагмената углавном се креће од базе
предмета, ако их има довољно за њено формирање или од обода, ако је
довољно велик. Очишћене фрагменте најпре спајамо уским комадима
лепљиве траке37 (ТЕSA 4124), које омогућавају чврсто међусобно
фиксирање фрагмента и лако скидање са површине без њеног оштећења.
Да би се додатно постигла неопходна структурна стабилност предмета
користе се металнe споне,38 које се учвршћују за површину стакла
цијаноакрилним лепком (Loctite 401, Henkel), попречно у односу на линију
спајања (сл. 4).

Сл. 4. Спајање помоћу ТЕSA 4124 трака и металних спона
Fig. 4 Connecting with the TESA 4124 tapes and metal bridges

37 За спајање фрагмената може да се користи и лепљива трака Scotch Magic Tape 810 (S. Davison,
Konzervacija i restauracija staklenih predmeta, Diana, 2004/2005, 144 i S. Koob, Conservation and care og
glass objects, New york, 2006, 59).
38 Металне споне или „мостићи“ (engl. small metal clamps or bridges) су направљени од фине нерђајуће
челичне или месингане жице, која је савијена у облик грчког слова омега. (S. Koob, Conservation and
care of glass objects, New York, 2006, 59).
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Величина металних спона зависи од величине фрагмената који се
спајају. Код већих фрагмената користе се веће металне споне и обрнуто. Код
њиховог постављања треба обратити пажњу да се остави довољно места
између линије спајања и крајева жице, како лепак којим се причвршћују не
би продро између ивица спојених фрагмената. Ова метода се не користи када
је присутна иридизација на стаклу, јер би приликом уклањања металних
спона дошло до скидања површинског слоја стакла. Време везивања
цијаноакрилног лепка је кратко (3-10 секунди).39 Након тога лепљиве траке
се пажљиво скидају, како би се приступило лепљењу, за шта се користи
двокомпонентни транспарентни епокси лепак Araldit 2020. Лепак се наноси
стоматолошком сондом или дрвеним штапићем, у виду капљица на линије
спајања са спољне стране предмета. Лепак продире у пукотине уз помоћ
капиларне силе, чиме се подједнако распоређује по површини прелома.
Након сушења,40 металне споне се скидају помоћу пинцете, док се вишак
цијаноакрилног и епокси лепка пажљиво скида скалпелом. На крају се цео
предмет очисти алкохолом, како би се уклонили евентулани трагови лепка.
5.1.1. Одређивање боје код рестаурације бојеног стакла
Када се ради рестаурација предмета од бојеног стакла, потребно је
урадити пробе са епокси лепком и одговарајућим пигментима, како би се
добила боја што сличнија оригиналу. Пигменти који су се показали веома
постојани на старење су Мikrolith Т и К.41 Мале количине ових прашкастих
пигмената растварају се у одговарајућим растварачима и у дефинисаном
односу. Боје су јако интезивне и додају се у капима у компоненту А епокси
лепка Araldit 2020. Најбоље је направити довољну количину лепка за
рестаурацију целог предмета, јер је тешко поновити идентичну боју. Затим
се додаје компнета Б (учвршћивач) у одређеном односу и лепак се може
користити за рестаурацију.
5.1.2. Рестаурација
Да би се урадила рестаурација предмета најпре треба направити
калуп од винил полисиликонских отисних материјала, тј. силикона. Калуп
се узима са места које по дебљини и симетрији највише одговара делу
који недостаје (нпр. ако се ради рестаурација дела обода стаклене чаше,
калуп се узима са очуваног дела обода). Силикон се наноси са унутрашње

39 ТDS докумнет (Technical Data Sheet).
40 Време везивања лепка је 16 сати на температури од 25° C. (Conservation and restoration of glass, S.
Davison, 210, 1989).
41 У Römisch-Germaniches- Zentralmusum, Mainz, рађена су вишегодишња испитивања на постојаност
различитих врста пигмената. Показало се да су узорци код којих су коришћени Мikrolith Т и К пигменти
остали непромењени (C. Eckmann, Ein schnellhärtender Silikonkautschuk auf Vinylpolysiloxan-Basis als
Manschettenmaterial bei Ergänzungen von Gläsern, Arbeitsblötter, 1995, 72-76).
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и спољашне стране дела предмета. Први слој силикона наносимо прстом,
како бисмо избегли стварање мехурића између површине стакла и силикона.
Када се први слој стегне, преко њега металном шпатулом наносимо други
слој. Након пар минута један од калупа се скида, постави се на место где
треба радити рестаурацију и маркером на силикону нацртамо контуру
шупљине пратећи ивице оригиналног стакла. Силикон затим изрежемо
по контурама, остављајући при томе ивице 2 mm шире. То исто урадимо
и са другим делом калупа. Калуп и ивице стакла обришемо алкохолом,
како маркер не би оставио трагове на изливеном делу. Дебљина калупа
зависи од величине простора који треба рестаурирати, јер је битно одржати
стабилност и флексибилност калупа, како би пратио симетрију стакла.42
Ако се део који треба рестаурирати налази на телу предмета и
приступачан је са обе стране, калуп се прави на следећи начин: спољашни
калуп се постави на отвор и шпенадлама се обележе највиша и најнижа
тачка на отвору, које се затим избуше иглицом. На најнижем месту на калупу
налазиће се отвор за сипање епокси лепка, док ће отвор за излажење ваздуха
бити на највишем месту. Отвори треба да буду што мањи како би лепак
могао да улази полагано и без мехурића (Araldit 2020 је мале вискозности
и без проблема може да продре кроз мале међупросторе). Калупи за стакло
причвршћују се цијаноакрилним лепком. Због тешке приступачности
у унутрашљост посуде, причвршћивање се најпре ради са унутрашње, а
затим са спољашње стране. Да би се избегло евентуално цурење епокси
лепка, уз ивице калупа наноси се ужи слој силикона.
Као левак за сипање епокси лепка користе се пластичне сламчице које
имају „зглобове“ за савијање. Сламчице фиксирамо за калуп уз помоћ силикона.
Епокси лепак, припремљен у пластичној чаши, сипамо низ зидове сламчице
како бисмо избегли појаву мехурића у њему. Ниво епокси лепка у доњем левку
треба бити увек виши од нивоа отвора кроз који излази лепак (сл. 5).

Сл. 5. Шематски приказ поступка
сипања епокси лепка
Fig. 5 Schematic representation of
procedure of pouring epoxy glue
42 Eckmann, 1995, 74.
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Након стврдњавања лепка, калуп се уклони, а преостали вишак се
уклони скалпелом, при чему се води рачуна да се не додирује део који је
рестауриран.
Ако је потребно урадити рестаурацију дела обода предмета, калуп
се прави на исти начин. Пошто је овде горња страна калупа отворена,
епокси лепак сипамо уз ивицу стакла са једне стране калупа, водећи рачуна
да брзина сипања буде спорија како бисмо избегли стварање мехурића.
Поступак уклањања калупа је исти.
Позитивна страна ове методе за рестаурацију и коришћење ових
материјала је да калупи веома добро належу на предмет, тако да није
потребна накнадна обрада или допуна дела који је рестауриран. Прецизна
могућност репродукције најситнијих детаља, лако скидање Araldit-а 2020 и
његова стабилност су такође позитивни аспекти ове методе.
Ова метода не може се применити у случају када предмет не
поседује довољно оригиналне површине за обликовање калупа, као и код
појединих техника украшавања стакла.
6. КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ ТРЕТМАН
За потребе изложбе „Касноантичка некропола Јагодин мала у
Нишу“ конзервирано је 47 предмета од стакла. Од тога, 7 предмета су били
фрагментовани, а остали су били у целости сачувани. Предмети који су због
свог првобитног стања захтевали сложеније конзерваторско-рестаураторске
третмане, чиме је постигнута стабилност и враћена естетска вредност су
чаша (инв. број 1189/Р) и пехар (инв. број 124/В).
6.1. ЧАША (Инв. број 1189/Р)
6.1.1. Опис предмета
Конична чаша левкастог обода, са заобљеним дном, од светлоплавог
стакла. Димензије: пречник обoда 9,5 cm, висина 9 cm. Израђена је техником
слободног дувања и украшена брушеним тракама. Датује се у IV век.43
6.1.2. Археолошки контекст налаза
Фрагменти чаше пронађени су током археолошких истраживања
2012. године, на локалитету Јагодин мала (фабрика „Бенетон“) у Нишу, у
гробу 72.44 Највећи број фрагмената налазио се у пределу врата керамичког
крчага, а дно чаше је било унутар посуде. Претпоставка је да је чаша служила
као поклопац крчага (сл. 6). У гробу је пронађен и један у потпуности очуван
стаклени балзамаријум.

43 Дрча, Јеремић и Црноглавац, 2014: 119, кат. бр. 109.
44 Дневник ископавања Јагодин мала, комплекс фабрике „Бенетон“, 2012.
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Сл. 6. Гроб 72, Јагодин мала-Бенетон
2012 и налаз фрагмента чаше in situ
Fig. 6 Tomb 72, Jagodin mala-Benetton in
2012 and finding of glass fragment in situ

6.1.3. Стање предмета пре конзервације
Када је предмет предат конзерваторској лабораторији, већина
фрагмената је било залепљено лепљивом траком и делимично очишћено,
тако да се могао претпоставити облик чаше (сл. 7).
Најпре се приступило уклањању лепљивих трака које су се тешко
скидале, јер је лепак био јак. Како не би дошло до оштећења стакла, траке
су тампониране мањим комадима вате натопљеним алкохолом.

Сл. 7. Изглед чаше након пријема у конзерваторску лабораторију
Fig. 7 Appearance of the glass after admission to the conservation lab
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Чаша се састојaла од 43 фрагмента стакла, чија дебљина зидова
износи 0,15 cm. Макроскопским и микроскопским прегледом утврђено је
да је стакло добро очувано. Услед чињенице да су фрагменти опрани пре
доношења на конзервацију, само је на појединим деловима констатовано
присуство земље. На фрагментима који припадају дну чаше уочавао се
танак слој калцинације (сл. 8).

Сл. 8. Изглед фрагмената пре чишћења
Fig. 8 Appearance of the fragments before cleaning

6.1.4. Конзерваторски третман
Фрагменети су очишћени штапићима вате натопљеним најпре
дестилованом водом, а затим алкохолом испод микроскопа. Како би
се скинуо танак слој калцинације и земљe, фрагменти су третирани у
ултразвучној кади, у дестилованој води, у трајању од неколико минута,45 а
затим осушени на ваздуху.
Фрагменти су спојени лепљивом траком (ТЕSA 4124) која је сечена
тако да буде ужа и лепљена на удаљености од око 1 cm само са једне стране
предмета. Приликом спајања водило се рачуна да се ивице фрагмената
међусобно потпуно подудрају (сл. 9).

45 Коришћење ултразвучне каде је дозвољено код стакла које је стабилно, а нарочито за површине до
којих је тешко прићи (Brigita Petek, Rastavrivanje/Konserviranje stekla, Drobci anticnega stekla, Koper
2004,146).
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Сл. 9. Чаша након спајања лепљивом траком
Fig. 9 A glass after being joined with adhesive tape

Да би се фрагмети још боље фиксирали, користиле су се металнe
споне које су учвршћeнe за површину стакла цијаноакрилним лепком
(Loctite 401, Henkel), попречно у односу на линију спајања (сл. 10).

Сл. 10. Чаша након фиксирања металним
спонама
Fig. 10 A glass after after fixation with metal bridges

Сл.11. Изглед предмета након
лепљења фрагмената
Fig.11. Appearance of the object after
pasting fragments

Након 2-3 минута, колико је потрeбно да се цијаноакрилни лепак
веже, траке су пажљиво уклоњене. За спајање фрагмената коришћен
је двокомпонентни транспарентни епокси лепак Araldit 2020. Лепак
који је остао у пластичној посуди користиo се као контролни узорак за
праћење процеса везивања. Након уклањања металних спона, остатак
цијаноакрилног и епокси лепка скинут је скалпелом (сл. 11).
На чаши су биле присутне три мање и две веће површине
недостајућих фрагмената. Контактна површина фрагмената између те две
веће површине била је веома мала, што је чинило предмет нестабилним
и било је потребно урадити рестаурацију целог предмета. У ту сврху су
коришћени епокси лепак Araldit 2020 и винил полисиликонски отисни
материјал, Elite HD+ Regular body, као калуп за изливање делова.
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Пошто је стакло светлоплаве боје, најпре се приступило одређивању
одговарајућих пигмената. Коришћени су прашкасти пигменти Мikrolith К
(BASF)46 који се растварају у етил-ацетату. Након три пробе добијена је
одговарајућа боја (сл. 12).

Сл. 12. Пробе добијања одговарајуће боје
Fig. 12. Probe of obtaining the appropriate
color

6.1.5. Поступак рестаурације
Рестаурације мањих површина на телу чаше урађене су методом
која је описана у овом раду (сл. 13).
Након направљеног калупа, предмет је постављен на мање комаде
пластелина, како би био стабилан приликом процеса уливања епокси лепка
(сл. 14).

Сл. 13. Чаша пре рестаурације
Fig. 13 The glass prior to restoration

Сл. 14. Уливање епокси лепка у калуп
Fig. 14. Casting epoxy glue in a mold

Коначна полимеризација Araldit-а 2020 завршена је после 16 сати.
Пинцетом је скинут калуп, а остаци цијаноакрилног лепка уклоњени су
скалпелом и ацетоном (сл. 15).

46 Донација BASF компаније из Словеније.

229

Да не би дошло до физичког оштећења чаше при даљој манипулацији
услед нестабилности постојећих фрагмената прво је урађена рестаурација
на ободу чаше (сл. 16).

Сл. 15. Излед рестаурираног дела чаше
Fig. 15. Appearance of the restored part of
the glass

Сл. 16. Рестаурација обода чаше
Fig. 16 Restoration of the glass rim

Обрада вишка епокси лепка урађена је микромотором са
одговарајућим фрезерима и борерима, а завршно полирање Displex пастом
и филц четкицама. Након рестаурације обода приступило се изливању
делова на телу чаше. Особина овог силикона да репродукује најситније
рељефне површине са оригинала је искоришћена прилком рестаурације
недостајућег дела, на коме су брушене линије репродуковане у наставку
истих на оригиналу.
Када је постигнута стабилност фрагмената, приступило се завршној
рестаурацији највеће недостајуће површине (сл. 17). Најближа оригиналана
површина са које је могао да се узме калуп, а да се испуне услови симетрије
и дебљине стакла, била је мала. Зато је рестаурација рађена из три дела, јер
се на тај начин повећавала површина за узимање калупа како би се излио
део који недостаје.
Након уклањања вишка цијаноакрилног лепка, цела чаша је
обрисана алкохолом (сл. 18).

Сл. 17. Рестаурација тела чаше
Fig. 17 Restoration of the glass body

230

Сл. 18. Чаша након рестаурације
Fig. 18 The glass after restoration

6.2. ПЕХАР - СТОЛОВАЧА (Инв. број 124/В)
6.2.1. Опис предмета
Пехар-столовача широког, левкасто разгрнутог обода и калотастог
трбуха на коничној, прстенасто задебљаној стопи. Израђен је техником
дувања у калуп од светло жуто-браон стакла. Димензије: пречник обода 9,5
cm, висина 8,4 cm, пречник дна 3,5 cm. Датује се у VI век.47
6.2.2. Археолошки контекст налаза
Стаклени пехар-столовача пронађен је током археолошких
истраживања византијске базилике на локалитету Јагодин мала у Нишу
1954. године. Прегледом фото- -документације установљено је да је пехар
у моменту ископавања био у целости очуван (сл. 19). На основу постојеће
документације и информација добијених од кустоса античке збирке,
утврђено је да је до физичког оштећења посуде и њеног накнадног лепљења
дошло у периоду између 1954. и 1977. године.48
6.2.3. Стање предмета пре реконзервације
Прво је урађен макроскопски и микроскопски преглед. Пехар је
фрагментован и оно што се одмах уочило је његово непрецизно лепљење
и недостатак појединих фрагмената на трбуху предмета. Поједине ивице
фрагмената су се преклапале, на одређеним местима лепак је наношен у
дебљем слоју и погрешно је спојен један од фрагмената (сл. 20).

Сл. 19. Пехар пре оштећења
Fig. 19 The cup before being damaged

Сл. 20. Изглед пехара пре конзервације
Fig. 20 Appearance of the cup before
conservation

47 Дрча, Јеремић и Црноглавац 2014: 120, кат. бр. 110
48 Кустос античке збирке Народног музеја у Нишу, Слободан Дрча, по пријему збирке 1977. године
затиче пехар у фрагментованом стању.
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На површини стопе пехара уочавала се почетна иридизација.
Детаљним прегледом испод микроскопа видело се да је на целој површини
чаше присутан велики број ситних мехура, као и млечно бели слој у виду
кратера. Микроскопским прегледом утврђено је да је лепак био крт. На
појединим местима био је у облику беличастог праха, а на месту где је
наношен у дебљем слоју остао је транспарентан. Да би се утврдила врста
лепка који је употребљен, урађени су пробни тестови растварања у алкохолу
и ацетону. Алкохол је штапићима вате наношен на одређену површину
спојева фрагмената. Исти поступак је поновљен и ацетоном. Након пар
минута, приликом уклањања лепка скалпелом, установљено је да се лакше
скидао део који је био натопљен ацетоном него алкохолом. Резултати пробе
су указивали на претпоставку да се користио ОХО лепак,49 а том закључку
је доприносила и чињеница да је тих година овај лепак био у широкој
примени у конзерваторској пракси.
Да би се проверила претпоставка о коришћењу ОХО лепка, урађена
је додатна анализа. За аналазу одабраних узорака изабрана је квалитативна
аналитичка техника FTIR спектроскопија (Fourier-ова трансформациона
инфрацрвена спектроскопија), која на једноставан начин идентификује
присуство одређених функционалних група у молекулу.50
Узорак лепка за анализу (2 mg) узет је скалпелом са површине чаше,
на месту где се спајају ивице фрагмената.
Испитивани узорци су фино уситњени и равномерно дисперговани
у KBr (1.5 mg/150 mg KBr). Смеша је затим подвргавана вакуумирању и
пресована под притиском од 200 Mpa, при чему је добијена одговарајућа
пастила. Спектроскопски чист KBr, производње Merck, претходно
је претопљен на 700 °C, уситњен и чуван у електричном ексикатору
загрејаном на 30°C, да би се заштитио од утицаја влаге. Пастила од чистог
KBr је коришћена као референтна. Овом техником урађена је анализа
нетретираних узорака.
FTIR спектри узорка показују релативно добро поклапање са
референтним спектром ОХО лепка. Спектар показује карактеристичне
апсорбционе траке на таласним дужинама између 2964 cm-1 и 2866 cm-1 , што
указује на присуство CH2 група. Трака на таласној дужини око 1700 cm-1
одговара постојању карбонилне групе (C=O) која потиче из нитроцелулозе,
док траке између 1230 cm-1 и 1260 cm-1 одговарају C-O-C везама које потичу
из поливинил ацетата (сл. 21).
Траке група које се такође налазе у саставу нитроцелулозе су у области

49 Охо лепак је емулзија поливинил-ацетата и целулозног нитрата. Ови препарати су већ дуго у
употреби, а прва мешавина ове врсте направљена је још 1935. године (М. Поповић Живанчевић, Неки
проблеми старих конзервација римског стакла у Народном музеју у Беогарду, Зборник Народног музеја
XV- 1 археологија, 1994, 173).
50 Снимање FTIR спектара рађено је на Технолошком факултету у Лесковцу у лабораторији за
спектроскопију. FTIR анализа узорака је рађена у области од 4000 до 400 cm-1, при резолуцији 2 cm-1,
на спектроскопу BOMEM Michelson Hartman & Braun Series MB.
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од 1560 cm-1 до 1600 cm-1, као и од 1300 cm-1 до 1390 cm-1, које одговарају
вибрацијама NO2 групе, а постојање пика на 3000 cm-1 потврђује присутво
C-O-H групе (сл. 22).

Сл. 21. Структурне формуле нитроцелулозе и поливинил ацетата
Fig. 21 Structural formulas of nitrocellulose and polyvinyl acetate

Сл. 22. FTIR спектар испитиваних узорака
Fig. 22 FTIR spectrum of the examined samples

FTIR анализа потврдила је претпоставку да је за спајање фрагмената
коришћен ОХО лепак, након чега се приступило одвајању фрагмената и
реконзервацији пехара.
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6.2.4. Конзерваторски третман
Пехар је потoпљен у посуду са млаком водом. Након тридесет
минута већина фрагмената је могла да се одвоји, а преостали су одвојени
понављањем поступака (сл. 23).

Сл. 23. Фрагменти пехара пре чишћења
Fig. 23 Fragments of the cup before cleaning

Сл. 24. Фрагменти пехара након чишћења
Fig. 24 Fragments of the cup after cleaning
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Пехар се састоји од 42 фрагмента, при чему је само стопа пехара
у целости очувана. Дебљина стакла на ободу пехара износи 0,2 cm, а на
трбуху 0,05 cm. Остаци лепка су пажљиво уклоњени ацетоном и скалпелoм
испод микроскопа (сл. 24).
Пошто је стопа пехара сачувана у целости, редослед спајања
фрагмената је био од дна ка врху пехара. Чињеница да је површина појединих
фрагмената била веома мала и да је стакло танко, отежавало је манипулисање
и њихово прецизно фиксирање. Зато је спајање фрагмената рађено испод
микроскопа. За постизање структурне стабилности пехара, довољно је било
користити само лепљиве траке (ТЕSA 4124). На појединим површинама
пехара, уске лепљиве траке наношене су наизменично, на супротне стране
предмета, како би површине прелома потпуно пријањале једна уз другу.
Након што су фрагменти спојени, уследило је лепљење
двокомпонентним лепком Araldit 2020 (сл. 25).

Сл. 25. Пехар након спајања и лепљења фрагмената
Fig. 25 The cup after joining and pasting fragments

Када је лепак очврснуо, уклоњене су лепљиве траке и вишак лепка
са спојева (сл. 26).

Сл. 26. Пехар након завршене реконзервације
Fig. 26 The cup after finishing the re-conservation
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Након завршене реконзервације пехара, разматрала се могућност
рестаурације. Реконзервацијом пехара постигнута је конструкцијска
стабилност, а површине које недостају не нарушавају изглед и не умањују
могућност стручног тумачења и разумевања пехара. Услед горе наведеног и
чињенице да је стакло зида посуде изузетно танко, свака даља манипулација
повећала би ризик од механичког оштећења, због чега је донета одлука да
се одустане од поступка рестаурације.
Конзерваторска метода коришћена у овом раду примењива је код
предмета са већим процентом очуваности оригиналне површине и када
је део који се реконструише приступачан за манипуалцију. Онда када то
није случај, примењују се друге методе израде калупа, које су познате у
пракси других музеја. Како је недовољно публикованих стручних текстова
о конзервацији стакла у Србији, још једном се показало да су едукација,
стручна сарадња и размена искустава од примарног значаја за заштиту и
презентацију културног наслеђа.
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Dragana Išljamović
CONSERVATION OF THE GLASS AND CUP MADE OF GLASS
FROM ANTIQUE COLLECTION OF THE NATIONAL MUSEUM IN NIS
Summary
For the needs of exhibition “The Late Antiquity Necropolis in Jagodin mala in Niš“, which was carried out
by the Museum in 2014, 47 glass vessels were conserved, including glass and cup that are subject matter
of this paper. Those items have been selected because of the demanding conservation treatment, which was
successfully implemented thanks to professional training conducted in the Rheinisches Landesmuseum Trier,
Germany, in 2011.
Conservation and restoration of the objects have been performed by using the epoxy glue Araldite 2020,
Mikrolith K pigments and polyvinyl silicone imprints mass. The most significant advantage of epoxy glue is
its transparency, low viscosity, stability, and when combined with pigments - its excellent resistance to aging.
The imprint mass with its elasticity, easy separation from the original surface, good adhesion and excellent
reproduction of fine details, demonstrated all the advantages of its use. As the glass is sensitive material,
working with it requires both knowledge of chemical properties of glass and materials for conservation as well
as large dose of patience, attention and professional attitude towards the exhibit.
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Тијана Лекић
Марина Текић
Владимир Пајић
Миша Јовановић
КОНЗЕРВАЦИЈА, РЕСТАУРАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ФРАГМЕНАТА ЗИДНИХ СЛИКА ИЗ РИМСКОГ
ПЕРИОДА СА АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА МЕДИЈАНА
КОД НИША1
Апстракт: Током истраживања северозападног дела римске виле са
перистилом на археолошком налазишту Медијана 2011. године нађени су
фрагменти фресака обрушени са зидова просторије W22. Фрагменти су
били видно нагорели, али са јасно уочљивим остацима зидног сликарства
широке сликарске палете. Из просторије W22 у којој су нађени фрагменти,
на Факултету примењених уметности обрађивано је око четрдесет група са
преко двадесет делова трошног малтера са бојеним слојем. Реконструкција
ових фрагмената прва је најпотпунија реконструкција сликарства са тог
локалитета. Спроведене научне анализе пигмената дале су одговоре, како
на постављена питања о примењиваној сликарској технологији, тако и
омогућиле увид у богату сликарску палету која се употребљавала током III
и IV века на простору римског царства.
Кључне речи: Медијана, вила са перистилом, IV век, фреске, конзервација,
рестаурација, реконструкција, спектроскопске анализе
Иако баштиник уметности античке Грчке, римска уметност је та која
је дефинисала и усавршила технике зидног сликарства, да би оно свој врхунац
достигло у I веку наше ере. То би се превенствено односило на малтерне
слојеве, чији се број из века у век повећавао. Истраживања су показала да
је у II веку пре наше ере уобичајена пракса билa наношење два слоја, док се
у I веку наше ере наноси и седам слојева малтера. Иако су антички извори
малобројни и не превише детаљни када је у питању технологија зидног
сликарства,2 материјални докази упућују на то да је овако сложени зидни
носилац аутентична римска иновација, али и на чињеницу да је римско
фреско сликарство резултат преданог истраживања и сталног унапређивања.
Поступност у извођењу и детаљна припрема материјала допринели су да се
зидна декорација римских domusa сачува до данас.

1 Овај пројекат је реализован на основу споразума о пословној сарадњи између Народног музеја Ниш
и Факултета примењених уметности у Београду из 2012. године. Руководилац пројекта је професор
мр Радомир Самарџић, а у реализацији пројекта учествовали су потписници овог текста. Сам текст
представља скраћену верзију одбрањеног мастер рада.
2 VITRUVIUS, Marco Pollio: Десет књига о архитектури, превео: др Матија Лопац, Свјетлост, Сарајево,
1990; ПЛИНИЈЕ, Старији: О уметности, превела: др Зора Бојић, Завод за уџбенике, 2011.
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ЗАТЕЧЕНО СТАЊЕ
Фрагменти римског декоративног
сликарства, нађени током археолошких
ископавања 2011. године у северозападној
просторији W22 (слика 1) која је била
саставни део виле са перистилом, потичу
са зидова поменуте просторије. На основу
затеченог стања на самом локалитету
(угљенисане носеће греде међу малтером,
гареж), као и на основу карактеристичних
промена у обојености пигмената, дошло
се до закључка да је поменута просторија
горела. Осим тога, сви дислоцирани
фрагменти, то јест фрагменти који нису
нађени на аутентичном зидном носиоцу,
имају трагове деловања флоре чије се
деловање испољило у виду недостатака
бојеног слоја кончастог облика. На
бојеном слоју били су уочљиви слојеви
земље, прашине и нечистоћа, као и
танки премази консолиданата, који
су наношени приликом превентивне Сл. 1. план виле са перистилом са
заштите, извођене у току археолошких означеном просторијом W22
ископавања. Пигменти су били стабилни, Fig. 1: Vila with peristyle - layout
а носилац трошан. Због великих наслага with designated room W22
земље и нестабилности пигмената, на
локалитету се није могла детерминисати обојеност, нити се могло утврдити
право стање бојеног слоја. Поједини фрагменти су били преклопљени, што
је заштитило бојени слој. На тај начин су на местима преклапања фрагмената
створени микроклиматски услови са мало кисеоника и простора за таложење
органских материја и земље. Преклапање фрагмената указује на то да је слој
малтера непосредно пре обрушавања био чврст, али истовремено и довољно
савитљив, што је омогућило да се и по рушењу сачувају фрагменти великих
димензија (до 60 cm).
Знатан број нађених комада малтера изискивао је неопходну
консолидацију и пажљиву дислокацију налаза. Фрагменти су in situ
привремено консолидовани фластерима од газе, употребом различитих
лепкова, у зависности од стабилности бојеног слоја, односно квалитета
везе са подлогом.
АНАЛИЗА БОЈЕНОГ СЛОЈА
Фрагменти из „Медијане“ указују на примену фреско технике
(buon fresco) која се изводила на слоју влажног гипса или малтера, а
зидне слике изведене на овај начин изузетно су постојане, те у погодним
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условима могу опстати столећима
(најбољи пример за то су фреске
из Помпеје и Херкуланума). На
већини фрагмената који су били
предмет наших истраживања, били
су приметни широки потези грубе
четке (слика 2), што представља
још једну од карактеристикa фреско
- сликарства. Један од неоспоривих
доказа да је ова техника коришћена у
сликарству „Медијане“ јесте да су на
појединим фрагментима пронађени
и отисци прстију (вероватно
уметникових) који су били благо
зароњени у сам малтер, што нам
говори о томе да је подлога била
свежа приликом сликања. Такође, на
примерима сложенијих орнамената
(перасти орнамент) пронађене су
пресликане линије црвене боје, на
неким местима испрекидане (слика
3). Те линије су биле угравиране у
малтер и уметнику су служиле као
скица, односно смерница на који
начин да постави композицију на
одређеној зидној површини. Неретко
је сликар, током сликања, и одступао
од тог цртежа.
Иако је већина мотива
сликана
фреско
техником,
детаљним анализирањем структуре
малтера и фактуре бојеног слоја
посматрањем под микроскопом,
дошли смо до закључка да су
неке од бордура досликаване
накнадно, у дебљем слоју, а
што указује на секо (secco)
сликарство (слика 4). Површине
које су осликане комбинованом
фреско - секо техником биле су
подложне деградацији и љуспању
бојеног слоја, и на великом броју
фрагмената боја није сачувана. На
местима која су на тај начин била
осликана препознаје се разлика у

Сл. 2. Микроскопски снимак бојеног слоја са
израженим траговима сликарске четке
Fig. 2. Microscopic snapshot of the paint layer
with distinct traces of painting brush

Сл. 3. Испрекидана црвена линија
која је помагала уметнику приликом
конструкције орнамента
Fig. 3. Dotted red line that helped the artist
in ornament construction

Сл. 4. Микроскопси снимак досликане
бела површина секо техиком
Fig. 4. Microscopic snapshot of additionally
painted white surface using secco technique
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боји подслика. Поред тога, на површинама које су биле осликане жутим
пигментима видљив је равномеран прелаз из жуте у црвену боју, што је
вероватно последица пожара коме је просторија била изложена, где је окер
услед излагања високој температури променио боју у црвену нијансу (слика
5 и 6).
СПЕКТРОСКОПСКЕ АНАЛИЗЕ
Да би се донели поуздани закључци о технологији израде зидних
слика из „Медијане“, те да би се установио састав употребљених пигмената,
било је потребно извршити додатне физичко-хемијске анализе, а пре свих
XRF спектроскопију. Уз то, као допунска метода у добијању података о
фрагментима, примењена је и микро-раманска спектроскопија.3

Слика 5: микроскопси снимак бојеног
слоја који је променио боју услед горења
Fig. 5: Microscopic snapshot of painted
layer that changed color due to burning

Слика 6: фотографија нагорелог
фрагмента код ког су приметне
промене у боји услед горења
Fig. 6: Photography of the burnt fragment with noticeable changes in color
due to burning

За анализе је одабрано десет фрагмената различитог колорита,
који садрже потпуну палету која је коришћена на фрагментима из виле
у „Медијани“. С обзиром на то да ни један од примењиваних метода
није деструктиван, затечено стање фрагмената није било нарушено. На
основу информација добијених археолошким налазима, анализама и
интердисциплинарним консултацијама, дошло се до низа закључака који
су од изузетног значаја за потпуније сагледавање и тумачење археолошког

3 До одабира метода који ће бити примењивани дошло се током консултација са др Љиљаном Дамјановић,
професором на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду. XRF спектроскопија извена је
на Институту за нуклеарне науке Винча, а микро-раманска спектроскопија на Факултету за физичку
хемију. XRF спектроскопске анализе извела је др Маја Гајић Квашчев, а раманска мерења обавила је др
Даница Бајук Богдановић.
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налазишта „Медијана“. Анализе су потврдиле претпоставку да су у
великим количинама присутни минијум и церулеум, веома скупи пигменти,
што сведочи о систематском улагању у вилу са перистилом из IV века, чија
је изградња и декорација по свој прилици била добро организован и скуп
подухват. Такође је, у највећој мери, дефинисана палета античког сликара
који је био ангажован за извођење сликарских радова у тој вили.
XRF спектроскопске анализе употпуниле су идентификацију
пигмената и боја, док су раманска мерења потврдила недовољно јасне
резултате добијене XRF методом (Табела 1).

Табела 1. Резултати добијени XRF и раманским спектроскопским анализама
бојеног слоја: претпоставке коришћених пигмената на основу хемијског састава.
Table 1. Results obtained by XRF and Raman spectroscopic analysis of the paint layer:
the assumption of the used pigments based on chemical composition

Сл 7. Микроскопски снимак пресека
фрагмента на коме се примећује
хетерогени састав малтера
Fig. 7. Microscopic snapshot of a fragment section with noticeable heterogeneous composition of mortar
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ОПИС ОРИГИНАЛНОГ МАЛТЕРА
Под микроскопом, при увећању од 50 пута, у малтеру је јасно
уочљиво присуство ломљене цигле, креча и песка различите гранулације
(слика 7). Видљива је разлика између два слоја, али се претпоставља да их
је било више, с обзиром на то да је антички малтер углавном рађен у више
слојева. Завршни слој на коме се слика (intonacco) је финији и светлији, са
већом количином креча и ситнијим гранулама песка, док слој испод њега
садржи крупније грануле песка и мању количину креча. Ломљена цигла се
појављује у малтеру већине фрагмената.
КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ
Поред опсежних физичко-хемијских испитивања бојеног слоја и
носиоца, добијени су и подаци о страним телима присутим на фрагментима,
што се првенствено односило на биљне и животињске остатке, земљиште,
гареж, остатке дрвене конструкције зидова и крова, као и на остатке
опеке. Добијени подаци су били од круцијалне важности за формирање
конзерваторско-рестаураторског третмана који је био примењен. Сви
коришћени материјали дуже времена се успешно користе у конзервацији и
рестаурацији. Приликом извођења рестаурације и реконструкције, строго се
водило рачуна да се не наруше историјски, уметнички и естетски аспекти.
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРТЕЖА
Велики број фрагмената на којима су извршене конзерваторске
интервенције није био укључен у коначну реконструкцију, с обзиром на
недовољно података добијених из остатака бојеног слоја. С друге стране, са
фрагмената који су у реконструкцију укључени, 90% бојеног слоја потицало
је са бордуре, те је сваки, чак и најмањи фрагмент, пружао податак о боји
(или о редоследу којим су боје наношене) и ширини бордуре. На основу тих

Сл. 8. Фрагмент у процесу уклапања
Fig. 8. Fragment in the process of fitting
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чињеница заснивало се и постављање
фрагмената
при
реконструкцији.
Постављане су прво мање групе
фрагмената са очуванијим бојеним
слојем у виду бордуре, уз претпоставку
да ће се нека од група моћи спојити,
то јест да ћемо пронаћи оне који имају
особине и једне и друге групе (слика
8). Поред фрагмената са бордуром,
један број фрагмената на себи имао
је карактеристичан геометријски
Сл. 9. Недостајуће површине на
приказ у виду пера. Првобитан уклопљеном фрагменту
положај фресака у просторији W22 Fig. 9. Missing areas of the fitted fragment
није познат, али се претпоставља да
перасти орнамент није био заступљен
на остацима зидова у доњој зони.
Фрагменти који нису укључени у реконструкцију су конзервирани,
смештени у оригиналне контејнере и враћени у Народни музеј у Нишу.
Многи од тих фрагмента груписани су у целине, али због мале међусобне
повезаности или њеног потпуног одсуства, они су искључени из финалне
презентације.
Иако су мање целине чврсто
повезане и форма бордура на бојеном
слоју утврђена, недостајале су велике
површине у виду лакуна или у виду
целих фрагмената који су недостајали
(слика 9). Реинтеграција површина
је решена по устаљеном принципу.
Реконструисане површине, са линије
посматрача, имитирају оригиналне
тонове, те је општи утисак при
сагледавању складан, док су на Сл. 10. Ретуширање бојеног слова
мањој удаљености реконструкције punteggiaro техником
приметне. Ваља напоменути да су све Fig. 10. Retouching of the colored layer
интервенције вршене на фрагментима using punteggiaro technique
у потпуности реверзибилне.
КОНСОЛИДАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДЛОГЕ
Следећи корак био је фиксирање фрагмената на могуће позиције и
њихово спајање. Ове фрагменте неједнаких димензија и неправилног облика,
било је неопходно довести у стање које би омогућило практично и безбедно
руковање њима. То је постигнуто наношењем превентивног, посног малтера,
који ће фрагменте или групе фрагмената свести на одређену дебљину. Тако
обрађени при реконструкцији, сви фрагменти су постали уједначене висине,
што је омогућило и њихово међусобно фиксирање лепком (цијаноакрилат).
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Потом су везани фрагменти преко површине накнадно фиксирани газом
и карбоксиметилцелулозом, која се лако раствара водом. На тај начин
третирани скупови фрагмената постали су једноставнији за руковање, то
јест, олакшан је поступак уклањања превентивног и постављање финалног
малтера, док су скупови малих фрагмената постали крупне и чврсте
скупине. Након фиксирања фрагмената, уследило је уклањање нечистоћа
са бојеног слоја.
Након комплетне консолидације малтера, фрагменти су механичким
путем доведени на дебљину од око 1 cm и тако фиксирани финим малтером
на посебно припремљену подлогу од полистиренског изолационог
материјала, који је лак, и има све карактеристике поузданог носиоца. Плоче
су припремане тако што је на њихову површину нанет слој мермерног гриза
крупне гранулације (око 3 mm) , а исти је нанет и на полеђину, сада већ
физички третираних фрагмената, што је ојачало њихову везу са носиоцем,
приликом утапања у кречни малтер. Након постављања на нови носилац,
фрагменти су били спремни за даљу рестаурацију у виду реконструкције
подлоге и накнадне консолидације оригиналног малтера.
РЕКОНСТРУКЦИЈА БОЈЕНОГ СЛОЈА (РЕТУШ)
Шупљине и дубоке лакуне су попуњаване грубљим малтером
до висине од 5 mm испод површине, након чега се у тој висини, до саме
површине, наносио фини ретуш-малтер. Анализирајући положај, величину
и бојено стање реконструисаних оригиналних фрагмената зидних слика,
као и површина на којима је неопходно извести рестаурацију, одлучено је да
се она изведе крупнијом punteggiaro техником (слика 10). Она је извођена

Сл. 11. Фрагмент 1 (70x70cm):
црвено-плава бордура
Fig. 11. Fragment 1 (70x70cm):
red and blue borders
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Сл. 12. Фрагмент 2 (60x40cm):
фрагмент слободног
(негеометризованог сликарства)
Fig. 12. Fragment 2 (60x40cm) fragment
of free (non-geometrical) painting

Сл. 13. Фрагмент 3 (50x30cm): плаво-бордо бордура
Fig. 13. Fragment 3 (50x30cm): blue-maroon borders

Сл. 14. Фрагмент 4 (90x60cm): бордура са флоралним мотивом
Fig. 14. Fragment 4 (90x60cm): border with floral motifs
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Сл. 15. Фрагмент 5 (70x52cm): геометризована бордура перастог облика
Fig. 15. Fragment 5 (70x52cm): geometric borders with feather shape

Сл. 16. Фрагмент 6 (120x55cm): геометризована бордура перастог облика
Fig. 16. Fragment 6 (120x55cm): geometric borders with feather shape
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Сл. 17. Претпоставка изгледа ентеријера просторије W22
Fig. 17. Аssumed interior of room W22

туферима од вате и четкицама, чиме се постигла умерена варијабилност
у тоновима, и показала се као добар избор за покривање великих
малтерних површина. На неким површинама примењивана је линијска,
tratteggio техника, извођена танким равномерним потезима. Комбинација
ове две технике омогућила је постизање визуелне сагледивости целине,
реконструисаних површина зидне слике. Истовремено, постигнута је висока
презентативна вредност, нису нарушени конзерваторско-рестаураторски
принципи, а на тај начин је омогућено посматрачу да уочи разлику између
реконструкције и оригиналног бојеног слоја. Након рестаурације могли су
се јасно сагледати цртеж и интензивнији тонови бојеног слоја, што није
било могуће уочити на фрагментима у њиховом затеченом стању. Коначан
резултат се састоји од 6 фрагмената (слика 11-16).
Приликом одабира одговарајућих конзерваторских поступака, узета
су у обзир ранија искуства из области рестаурације уметничких дела, како у
Европи, тако и код нас. Технике конзервације, као и материјали који су били
примењивани током рада на фрагментима из „Медијане“, били су одабрани у
складу с конзерваторским принципима који подразумевају реверзибилност
и минималне интервенције на уметничком делу. Рестаурирани материјал
је на тај начин постао у потпуности визуелно сагледив, али и првенствено
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поуздан као историјски ликовни документ тог времена.4 Коришћењем
перлита као пуниоца и стиродура као носиоца, фрагменти су лаки,
практични и безбедни за руковање и транспорт. Узевши у обзир нова
сазнања добијена током радова на фрагментима, као додатак реконструкцији
цртежа конструисан је и тродимензионални модел ентеријера овог дела
виле као виртуелна симулација обиласка ове четири просторије, за потребе
презентација интерактивног типа (слика 17). Реконструисани фрагменти су
враћени Народном музеју у Нишу, где ће бити изложени као део сталне
археолошке поставке. Реконструкција цртежа је вршена на основу веома
ограничених информација, тако да ће све даље анализе и интервенције
допринети употпуњавању сазнања о првобитном изледу сликарства виле
са перистилом са археолошког налазишта „Медијана“.
Затечено стање фрагмената са остацима зидног сликарства било
је на граници потпуне дезинтеграције, а вероватноћа да ће резултат после
рестаурације донети нешто више података о њима, била је веома мала.
Међутим, добијени резултати превазишли су очекивања, а рестаурисани
фрагменти имају висока презентативна својства и велику историјску
вредност. Реконструисани цртежи, као и анализе које никада нису спровођене
за испитивање материјала ове врсте, довели су до нових сазнања о римском
сликарству на овим просторима.

Tijana Lekić
Marina Tekić
Vladimir Pajić
Miša Jovanović
Conservation, restauration, reconstruction and presentation of fragments of the wall images from the
Roman period at the archaeological site Mediana in the vicinity of Niš
Summary
During explorations of the northwestern part of the Roman villa with peristyle at the archaeological site
Mediana in 2011, there have been found fragments of frescoes fallen from walls of the room W22. The
fragments were visibly burnt, but with clearly visible remains of the wall painting with wide painting palette.
From the room W22, where the fragments were found, at the Faculty of Applied Arts, about forty groups
with more than twenty parts of crumbling plaster with painted layers were processed. Reconstruction of these
fragments was the first most complete reconstruction of the paintings from that locality. Scientific analyses
of pigments that have been conducted both gave answers to the questions asked about the applied painting
technology and provided an insight into the rich palette that was used during III and IV century, in the region
of the Roman Empire.

4 Руководилац пројекта конзервације и рестаурације био је ред. проф. мр Радомир Самарџић,
конзерватор-рестауратор, саветник. Све одлуке о примени поступака и коришћених материјала
доношене су уз његову сагласност и константан надзор над радовима.
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VARIA

Ивона Старчевић

БИБЛИОГРАФИЈА ИЗДАЊА НАРОДНОГ МУЗЕЈА
У НИШУ (2010-2015)
Апстракт: Народни музеј у Нишу је издавањем часописа, знатно допринео
популарисању богатог културног наслеђа и неговању јавне меморије. Прво
штампано издање везује се за 1955. годину, а тек 1985. године почиње
да излази Зборник, часопис који се бави публиковањем дела музеалаца,
научника, истраживача и сарадника Музеја. Разноликост тема и иновативни
приступ науци одликују три деценије објављивања Зборника.
Као наставак библиографије издања (2000-2010), објављеној у Зборнику
број 20, аутор презентује библиографију издања за период од 2010. до
2015. године. Она броји 82 библиографскe јединицe од којих свака садржи
одредницу и потпун библиографски опис, наведен на језику и писму
публикације. Монографске публикације класификоване су по УДК и
ISBD(M) системима, описане према именима аутора, азбучним редом, а
серијске су писане хронолошким редом, по ISBD(S) систему. Прилози у
серијским публикацијама описани су према именима аутора и тематски.
Ова аналитичка библиографија писана је непосредно ,,de visu“, а прате
је именски и предметни регистри. Модерна наука захтева прецизну и
објективну научну библиографију која сведочи о развоју музеологије и
унапређењу сазнања о националној култури.
Музеј је плодну сарадњу са другим институцијама употпунио објављивањем
заједничких публикација. Музејска библиотека, у преплитању прошлог и
савременог, настоји да буде место трајне похране књижног блага, али и
спознаје сопствене баштине.
Кључне речи: Народни музеј Ниш, издавачка делатност, библиографија.
МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
1
БОЈ на Чегру 1809. у историји и традицији балканских народа : зборник
радова са Међународног научног скупа одржаног 29-30. маја 2009. године у
Нишу / [уредник Драган Алексић]. – Београд : Институт за новију историју
Србије = The Institute for Recent History of Serbia ; Ниш : Народни музеј =
National Museum, 2010 (Београд : Пекограф). - 566 стр. : илустр. ; 25 cm
Тираж 300. – Стр. 9-11: Реч редактора / Драган Алексић. – Напомене и
библиографске референце уз текст. – Библиографија уз већину радова. –
Summaries. - Регистри. – Садржи и : Библиографија ,,Битка на Чегру 1809“
/ Сузана Станковић, Маја Новаковић, Ивана Петковић.
ISBN 978-86-7005-084-6
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2
БУЛАТОВИЋ, Александар
Праисторијско археолошко налазиште Бубањ-Хум : презентација
са ископавања 2008-2011, са локалитета Бубањ – Ново село – Велика
Хумска чука – Хум / [аутори: Александар Булатовић ; Татјана ТрајковићФилиповић]. – Београд : Археолошки институт ; Ниш : Народни музеј, 2012
(Ниш : Графика Галеб). – [3] пресавијена листа.
Тираж 100.
3
ВЛАИСАВЉЕВИЋ, Марина
Кроз Тврђаву / Марина Влаисављевић ; [фотографије Саша Ђорђевић,
Ненад Младеновић ; превод Снежана Драмбареан] = Through the Fortress /
Marina Vlaisavljević ; [photos by Saša Đorđević, Nenad Mladenović ; translated
bz Snežana Drambarean]. – Ниш : Народни музеј = National Museum, 2011(
Ниш : Графика Галеб). - 31 стр. : илустр. ; 21 cm
Тираж 2000. – Упоредо срп. текст и енгл. превод.
ISBN 978-86-83019-17-5
4
GRUDEN, Ivana
Stradanje Slovenaca u Nišu tokom Drugog svetskog rata (1941-1944) / Ivana
Gruden ; [prevod na slovenački Vera Popović]. – Niš : SKS ,,France Prešern” :
Medivest : Narodni muzej, 2014 (Niš : Medivest). – 130 str. : ilustr. ; 25 cm
Tiraž 500. - Srp. tekst i slo. prevod. – Str. 3: Prva knjiga o Slovencima u Nišu /
Nebojša Ozimić. – Bibliografija : str. [132-135].
ISBN 978-86-88415-56-9 (Medivest)
5
ДИНЧИЋ, Александар
Припадници Југословенске војске у отаџбини у нацистичком
концентрационом логору на Црвеном крсту (1941-1944) / Александар
Динчић, Небојша Озимић. – Ниш : Народни музеј, 2014 (Ниш : Атлантис).
– 78 стр. : илустр. ; 20 cm
Тираж 1000. – Библиографија : стр. 63-68.
ISBN 978-86-83019-31-1
6
ЖРТВЕ лагерa Ниш (1941-1944) / Озимић Небојша и ...[др.]. – Ниш : Нишки
културни центар : Народни музеј : Медивест КТ, 2014 (Ниш : Медивест
КТ). – 582 стр. : илустр. ; 28 cm
Тираж 300. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Библиографија
: стр. 572-581.
ISBN 978-86-6101-103-0 (НКЦ)
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7
ИЛИЋ, Божа (1919-1993)
Божа Илић : обраћање и дијалози са природом : Дунавски уметнички
излог, Београд, од 11. до 22. децембра 2013. / [аутор изложбе и каталога
Мара Макарић ; фотографије Жељко Цајић]. – Београд : Удружење уметника
Дунав АРС ; Ниш : Народни музеј, 2013 (Београд : Агенција Пјанић). – 15
стр. : репродукције ; 15 x 22 cm
Тираж 50. – Слика Б. Илића. – Биографија : стр. 14.
ISBN 978-86-83019-25-0
8
ЈАНКОВИЋ, Зорица
Стеван Сремац академик и академац / [аутори изложбе и каталога
Зорица Јанковић и Јован Младеновић ; фотографије Жељко Цајић]. –
Београд : Музеј Народног позоришта ; Ниш : Народни музеј, 2011( Београд
: Exscelsior). – 21 x 21 cm
Тираж 1000.
9
ЈАГОДИН мала : касноантичка некропола / [уводни текст Гордана Јеремић
; фотографије предмета, графички дизајн и припрема за штампу Жељко
Цајић] = Late Antique necropolis Jagodin mala / [introductory text Gordana
Jeremić ; photos of artifacts, graphic design and prepress Željko Cajić]. – Ниш :
Народни музеј = Niš : National Museum, 2014 (Ниш = Niš : Графика Галеб =
Grafika Galeb). – 178 стр. : илустр. ; 21 x 27 cm
Тираж 1000. – Упоредо срп. текст и енгл. превод. – Текст штампан
двостубично. – Напомене и библиографске референце уз текст. –
Библиографија : стр. 175-178.
ISBN 978-86-83018-26-7
10
КРСТИЋ, Дејан
Вечити круг : појасеви етнолошке збирке Народног музеја у Зајечару
/ [аутор изложбе Дејан Крстић]. – Ниш : Народни музеј ; Зајечар : Народни
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Тања Миленковић

АКТИВНОСТИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ НА ПОДИЗАЊУ И
УРЕЂЕЊУ ЗГРАДЕ МУЗЕЈА НА АРХЕОЛОШКОМ НАЛАЗИШТУ
МЕДИЈАНА 1935-2012.
АПСТРАКТ: У раду се хронолошки, уз помоћ докумената aрхивске грађе
Народног музеја, прати активност Музеја на подизању и уређењу музејске
зграде на археолошком налазишту „Медијана“, од њеног настанка до
данашњих дана, као и откуп земљишта на овом локалитету.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Медијана, архивска грађа, Народни музеј, налазиште,
мозаик, истраживања, откуп, земљиште, Велико Бресје, Брзи Брод, зграда,
градња, извештај, молба, новчана помоћ.
Подизање зграде над мозаиком 1936. године највећи је успех
предратног Музеја, истраживања и радова на „Медијани“, чији су налази
одмах изложени у новом простору. На познатом налазишту „Бресје“ код
Брзог Брода, усред „Медијане“, подигнута је зграда 1936. године над
подним мозаиком који је узиман као највеће откриће тог периода. (слика 1)
У писму Музејског друштва истиче се да би се овај мозаик који представља
велику и непроцењиву хисторијску, археолошку и материјалну вредност
сачувао од рушења и пропасти, Музеј је откупио потребно земљиште и над
мозаиком подигао зграду у облику римско-грчког храма, који је ових дана
дефинитивно довршен и публици стављен на углед и разматрање. Осим
тога, ова зграда има служити као један део музеја у коме ће се сместити
и изложити сви предмети нађени на овом делу старог и богатог Naissusa.1
Откупом земљишта и подизањем зграде урађено је много на
заштити налазишта и откопаних предмета. Откуп се вршио годинама,
поступно и у складу са ископавањима. Тако је 1935. године откупљено 400
м2 од Радосављевић Душана, када је започета градња зграде. У записнику
Музејског друштва са редовне скупштине марта 1936. године наводи се
следеће: За подизање ове грађевине над ископаним мозаиком, управа је
откупила од сопственика потребно земљиште у површини од 400 м2, те
је зграда са земљиштем сада својина музеја.2 Управа Музеја откупила је у
току 1937. и 1938. године још око 1500 м2 земљишта.3
Откуп је вршен и ради ископавања 1939. године када је подигнута

1 Живорад Петровић, Народни музеј у Нишу 1933-2003, Народни музеј Ниш, 2005, 82.
2 Архивска грађа Народног музеја, досије 5, 2/4.
3 Исто, досије 5, 3/2.
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мања зграда за смештај ископина и стан чувара,4 а откупљено је 3500 м2 од
новца који је дао Драгиша Цветковић, председник Министарског Савета у
исносу од 20.000 динара, како стоји у извештају Управног одбора Музејског
друштва.5
Подигнутом зградом трајно је заштићен леп и вредан мозаик,
а овај простор омогућио је излагање покретног материјала нађеног на
„Медијани“ (слика 2). Подизање зграде захтевало је велике новчане издатке
због чега је Музејско друштво упутило апел за прилоге и помоћ у новцу
и материјалу свим установама и грађанима, поново истичући вредност
пронађеног мозаика: ... ископан је један мозаик потпуно очуван, тако
драгоцен и леп да би му, по мишљењу стручњака, Рим и Помпеа завидели.6
Апелу су се одазвали многи, тако да су се овој великој и значајној акцији
прикључили бројни појединци, установе и приватни предузетници. Банска
управа је 1935. године доделила помоћ од 5.000 динара,7 а одлуком бана
Моравске бановине музеј је 1936. године добио 15.000 динара.8
За откуп земљишта и подизање зграде добијени су и прилози од
грађана у износу од 2.737 динара, фабрика обуће „Бата“ придружује се
групи од 29 дародаваоца -грађана Ниша9 са износом од 1.000 динара, а
своја средства уложио је и сам Музеј. Када је понестало новца, чланови
Управног одбора Музеја уложили су свој лични новац.
Грађевински материјал Музеј је добијао бесплатно захваљујући
заузимању угледних пријатеља Музеја, углавном од порушених бановинских
зграда. Прозори и врата преузети су из дворишта мушке гимназије, а цигле
и гвоздени трегери из дворишта Банске управе10 и са порушене чесме на
„Арнаут Пазару“.11
Овај материјал су пребацивала општинска кола и теретне приколице
трамваја после поноћи, кад превоза није било за грађане. Музеј је такође
издејствовао снижење тарифе за трамвајску вожњу од Ниша до римских
ископина12 (слика 3), као и издавање бесплатних трамвајских карата
радницима који зидају зграду над мозаиком јер на налазишту није било
услова за ноћење.13
Поред радова на подизању саме музејске зграде, водило се рачуна и
о уређењу простора у непосредној околини. С тим у вези Музеј се обратио
Управи Нишке Бање и Шумарском одсеку Ниш ради набавке расада цвећа,

4 Живорад Петровић, Народни музеј у Нишу, 1933-2003, Народни музеј Ниш, 2005, 83.
5Архивска грађа Народног музеја, досије 5, 5/2, 5/4 (Укупан износ за откуп земљишта је 22.540 динара
– како стоји у извештају благајника Музејског друштва од 05. 11. 1939. године.
6 Исто, досије 17, 4.
7 Архивска грађа Народног музеја, досије 7, 81.
8 Исто, досије 8, 51.
9 Исто, досије 5, 2/7.
10 Исто, досије 7, 68.
11 Исто, досије 7, 71.
12 Исто, досије 8, 47.
13 Исто, досије 7, 69.
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стабала калемљених ружа и семена енглеске траве, како би се уредио
простор око зграде Музеја.14
Како новца никада није било довољно, Управа тадашњег Музеја у
Нишу довијала се на разне начине: препискама и преговарањем упућеним
љубитељима старина и уметности, подсећањем оних који су већ обећали
новчану помоћ Музеју, као и молбама члановима Управе Музејског друштва
у Нишу да се заузму код пријатеља на прикупљању новчаних прилога.15
Тако се, на пример, Музеј обратио инжињеру Лази Костићу у
вези са изградњом пута од државног пута ка згради, јер је исти узан и
непроходан, а с обзиром на то да је његово предузеће већ изградило турску
калдрму, па је остало још 100-150 м неизграђеног пута до зграде. У писму
г. Костићу стоји: Музеју је част обратити се Вами, цењени г. Костићу,
и најпокорније Вас умолити као свог Нишлију, да из својих средстава и
материјала уколико Вам буде остао на путу наредите Вашем заступнику
да овај пут доведе у исправно стање до музејске зграде зашто ће вам пак
Музеј бити вечито благодаран а и тим Вашим делом уписати Вас за свог
великог добротвора.16
У писму од 29. 10. 1935. упућеном бану Моравске бановине наведено
да је Музеј са зидањем дошао до кровне конструкције, те немајући средства
ове године да ову своју зграду и покрије, музеј се обраћа Господину бану
са молбом да из бановинског буџета парт. 29, поз. 8. за 1935/36. изволи
издати музеју помоћ у ресто неутрошене суме од 6.160 динара.17
У писму упућеном Краљевској банској управи, музеј подсећа
на планиране радове и истраживања и моли за доделу новчане помоћи у
износу од 15.000 динара који је кредит / предвиђен у бановинском буџету
за 1936/1937. годину.18
У писму фабрици обуће „Бата“ наводи се између осталог: У исто
време кад и Вама, управа музеја се обратила и осталим фирмама и до сада
примила од свију извесне суме новца на име помоћи, једино је фирма „Бата“
остала да до данас не само да није никакву помоћ упутила, већ нам није ни
свој никакав одговор доставила. Стога се управа музеја и овом приликом
обраћа на управу фирме „Бата“ и моли за извесну суму помоћи, а управа
Музеја ће на видан начин објавити пажњу фирме и путем месних листова
изразити захвалност19. Поновљено писмо је уродило плодом и фабрика
„Бата“ је заузела прво место на списку дародаваца који су пружили новчану
помоћ. На списку се, иначе, налазе трговци, апотекари, адвокати, рентијери,
индустријалци и други предузимљиви људи оног времена. Пре свега,
истиче се захвалност Краљевској банској управи и градском поглаварству

14 Исто, досије 13, 12-14.
15 Исто, досије 7, 84.
16 Исто, досије 8, 114.
17 Исто, досије 7, 74.
18 Исто, досије 13, 19.
19 Архивска грађа Народног музеја, досије 8, 15.

275

„за учињену помоћ како у новцу тако и материјалу за подизање грађевине
код Брзог Брода.“20
Управа музеја обратила се и Саветодавном одбору при Државном
савету за фонд „Велиминаријум“ са молбом за новчану помоћ и том
приликом добијено је два пута по 1000 динара, 1937. и 1939. године.21
У архивској грађи Народног музеја чува се списак радника који су
радили на подизању зграде са износом наднице ради њиховог осигурања22
и понуда зидара Васила Донкова Музејском друштву у Нишу, од 27. априла
1936. године, да изврши завршне радове на музејској згради у Брзом Броду
„и то употребом радне снаге, алата и потребних скела.“ Услуге и цене су
врло прецизно наведене.23
Свечано отварање Музеја на „Медијани“, са малом изложбеном
поставком, обављено је на Видовдан, 28. јуна 1936. године у присуству
грађана, власти и пријатеља музеја. Ова зграда реновирана је 1967. године,
када је по савременим стандардима уређен ентеријер и расвета.24
У наредном периоду Музеј је наставио откуп парцела на којима
су извршена археолошка истраживања и захваљујући њима откривен
је простор виле са перистилом, у чијем саставу се налазе две трпезарије
(стибадијуми) и терме (купатило). Тако је 1971. године Скупштини општине
Ниш предат детаљан програм шестогодишњих истраживања „Медијане“ на
основу којег је извршен откуп и експропријација комплетног земљишта по
решењу од 10. 02. 1970.25
Прва археолошка поставка је урађена 1979. године и обухватала је предмете
из праисторије и античког периода. Аутори изложбе и двојезичног каталога
су: Радмила Латковић, Слободан Дрча и Душанка Јанковић Михалџић.
Музеј је наставио бригу о згради вршећи сталне санације и
поправке, а последњи већи радови на санацији овог објекта обављени су
2012. године у склопу пројекта „Нове сталне поставке на Медијани“ које је
финансирало Министарство културе Републике Србије (слика 4). Пројекат
је предвиђао нову савремену археолошку поставку унутар музејске зграде,
али до његове реализације још увек није дошло због радова на ископавању
простора унутар Музеја које спроводи нишки Завод за заштиту споменика
културе.

20 Исто, досије 5, 2/7.
21 Исто, досије 8, 16.
22 Исто, досије 7, 83.
23 Исто, досије 8, 55.
24 Документациона грађа Народног музеја Ниш: Досије - Извештаји о раду (Извештај о праистор. и
античкој археологији)
25 Документациона грађа Народног музеја Ниш: Документација о Медијани (Решење СР Србије,
репуб. секретаријат за образовање, науку и културу 03 бр. 633-7 од 10. 2. 1970.)
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Слика 3
Fig. 3

Слика 4
Fig. 4
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Тања Миленковић

ПРЕГЛЕД ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У
НИШУ У ПЕРИОДУ ОД 2004. ДО 2014. ГОДИНЕ
У претходном, десетогодишњем периоду, Народни музеј је приредио 81
изложбу, од којих је 31 изложба из сопствених фондова, 15 изложби у сарадњи
са другим музејима и институцијама, а 35 изложби је преузето на гостовање.
Многе од ових изложби изазвале су велико интересовање публике,
нарочито у години обележавања јубилеја Миланског едикта и 80 година
рада Музеја. О томе најбоље сведоче књиге утисака и број посетилаца.
У припреми прегледа изложбене активности коришћена је музејска
докуметација везана за изложбе, као што су каталози, саопштења, говори
са отварања, позивнице, плакати, фотографије, новински чланци и остало.
Највише изложби је било из области историје - 23, затим културне
историје - 21, историје уметности - 17, археологије - 11, етнологије - 7, и 2
изложбе - разно.
Попис изложби је урађен хронолошки, а опис сваке изложбе
садржи основне информације у вези са презентацијом културних добара:
време одржавања, број и врста експоната, аутори изложбе, пропратне
манифестације и предавања.
2004. година
1. Службено одело у Србији 19. и 20. века
12. јануар - 1. март, Археолошка сала, Народни музеј Ниш
Изложба је реализована у сарадњи са Историјским музејом Србије.
Гостујућа изложба, организована поводом прославе 200 година од Првог
српског устанка и 126 година од ослобођења од Турака. Пратећи развој
службених одела, аутори су на својеврстан начин пратили и последњих 200
година историје Србије, односно обнављање њене државности и изградњу
државних институција.
Аутори изложбе: Чедомир Васић, Бранко Богдановић, Душан Бабац.
Коаутори: Небојша Дамњановић и Милица Радовановић.
Садржај досијеа: позивница, каталог, саопштење за јавност, фотографије са
отварања.
2. Археолошко благо Ниша од неолита до средњег века
14. мај - јуни, Галерија САНУ, Београд
На изложби су први пут приказани археолошки налази са целокупне
територије античког Наиса. Изложено је преко 300 експоната, међу којима и
ремек-дела античке уметности: порфирна глава тетрарха, бронзани портрет
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Константина Великог и бронзани портрет царице еуфемије. Изложба је
пропраћена луксузном публикацијом у којој су први пут обједињени богати
археолошки налази са овог подручја, који се делимично чувају у Народном
музеју у Београду.
Изложба Народног музеја у Нишу је огранизована у сарадњи са Галеријом
САНУ.
Ayтори изложбе и каталога: Мира Јоцић, Слободан Дрча, Марица
Максимовић, Душанка Јанковић Михалџић, Весна Црноглавац.
Садржај досијеа: позивнице, плакат, каталог, захтев САНУ за помоћ око израде
каталога, уговор о уступању на привремено коришћење културних добара из
збирке Народног музеја у Београду, књига утисака, две фотографије.
3. Руско сребро
12. мај - 13. јуни, Археолошка сала, Народни музеј Ниш
Гостујућа изложба Етнографског музеја из Београда организована у
сарадњи са Народним музејом.
Први пут су јавности представљени сребрни предмети из богате збирке
Етнографског музеја у Београду, а потичу из најпознатијих радионица
руских сребрнара и златара из 18, 19. и 20. века.
Аутор изложбе: Ирена Гвозденовић
Садржај досијеа: каталог, позивница.
4. Ретроспектива 1964-2004. академског сликара Мирослава Анђелковића
28. јули - 10. септембар, Археолошка сала, Народни музеј Ниш
Организатор: Народни музеј у Нишу
Овом изложбом Музеј почиње са праксом представљања нишких уметника
чије је дело оставило траг у историји уметности Ниша. Посвећена је
четрдесетој годишњици сликарског рада Мирослава Анђелковића, једног
од најзначајнијих нишких ликовних стваралаца. Приказана дела су настала
1964. године, на почетку његове каријере, као и она у потоњем периоду, све
до данашњих дана. Овом изложбом Музеј је започео серију приказа аутора
који су оставили траг у историји уметности Ниша.
Аутор изложбе: Мирослав Анђелковић
Садржај досијеа: позивница, плакат, саопштење за јавност.
5. Изложба Мирољуба Алексића
30. септембар, Археолошка сала
Организатор је Народни музеј Ниш.
Ова ретроспективна изложба на на којој је представљено 90 радова аутора,
обележила је 55 година стваралаштва доајена нишког сликарства, ликовног
педагога, првог нишког сликара са потпуним академским образовањем.
Аутор изложбе: Мирољуб Алексић и Наташа Дрча
Аутор каталога и поставке: Наташа Дрча
Садржај досијеа: позивница, каталог, фотографије, говор.
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Ретроспектива 1964-2004, Мирослав Анђелковић
Retrospection 1964-2004, Miroslav Anđelković

6. Златарство, кујунџилук и накит Горњег Понишавља кроз векове
10 - 24. новембар, Народни музеј Лесковац
Изложба Народног музеја у Нишу, гостовала у Лесковцу.
Изложба садржи 280 експоната старог накита и предмете старих, заборављених
заната, изложених хронолошки, са простора Горњег Понишавља, од средњег
века до трајања занатских радионица у Пироту, Темској...
Аутор изложбе: Ива Трајковић
Садржај досијеа изложбе: плакат, каталог.
У 2004. години Народни музеј је реализовао и у својој организацији
приредио шест изложби од којих: четири изложбе са предметима из
сопствених фондова, од чега је једна гостовала у другом граду, и две
које су преузете на гостовање.
2005. година
1 . Исходишта сна - путевима тетрарха
18. јануар - 10 фебруар, Европска кућа, Ниш
Организатор је Народни музеј у Нишу у сарадњи са агенцијом „Еуробалканс“.
Изложба мозаика прати пут тетрарха на овим просторима, па се природно
нашла и у Нишу и инспирисана је Феликс Ромулијаном, спомеником римске
дворске архитектуре.
Аутор: Предраг Тодоровић, београдски сликар
Садржај: флајер, позивница, саопштење.
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2. „Константин Велики“ - од паганског до хришћанског царства
13. март – 4. септембар, Кастел Сисмондо, Римини, Италија
Поставку чине највреднија дела периода раног хришћанског царства из
највећих европских музеја. Из музеја Србије изложен је 51 експонат, а
Народни музеј у Нишу узео је учешће са седам експоната.
Ово је колективна изложба Народног музеја у Београду, Народног музеја у Нишу,
Народног музеја у Пожаревцу, Народног музеја у Зајечару и Музеја у Риминију.
Садржај досијеа изложбе: флајер, позивница, уговор, реверс, допис из
Италије, фотографије.
3. Изложба фотографија „Земљане куће“
22 - 24. септембар, Салон 77, Тврђава, Ниш
Изложба је реализована у сарадњи Народног музеја у Нишу и Завода за
заштиту споменика културе Ниш у оквиру манифестације „Дани европске
баштине у Нишу“ и приказује део културног наслеђа са наших простора.
Аутор изложбе: Жижа Стојичић Драгићевић, етнолог
Досије изложбе: плакат
4. Нишка времена Стевана Сремца (1879-1892)
22. новембар – 15. децембар, Градски музеј Сента
Огранизатор изложбе је Народни музеј у Нишу у сарадњи са Градским
музејом у Сенти.
Историографско-документарна изложба у оквиру манифестације „Сремчеви
дани“, а поводом 150 година од рођења знаменитог књижевника, педагога и
ствараоца српске културе Стевана Сремца.
Аутори изложбе: Јован Младеновић и Љиљана Тојага.
Досије изложбе: каталог, плакати, флајер са програмом, позивнице, 3 ЦД-а,
чланак, разгледнице, марке, говор.

Нишка времена Стевана Сремца (1879-1892), Градски музеј Сента
Niš times of Stevan Sremac 1879-1892, the City Museum in Senta
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5. Темељи ПТТ-а у саобраћају у Нишу и околини
29. новембар, хол главне поште, Вождова, Ниш
Организатори изложбе су Музеј ПТТ - Београд, Народни музеј Ниш и
Историјски архив Ниш.
Досије изложбе: обавештење
У 2005. години Народни музеј је реализовао пет изложби у сарадњи
са другим музејима и организацијама, од којих је једна је била
самостална и преузета је на гостовање у другом граду, три гостујуће и
једна колективна.
2006. година
1. Нишка времена Стевана Сремца (1879-1892)
Изложба је гостовала од 13. марта до 30. јуна у три града: Новом Саду,
Крушевцу и Пироту.
Организатор је Народни музеј у сарадњи са музејима ових градова.
Аутор: Јован Младеновић
Досије изложбе: 2 ЦД-а, позивница, чланак, допис, говор, уговор,
обавештење, резиме изложбе, каталог, списак.
2. Христос васкресе
19 - 22. април, Археолошка сала, Народни музеј Ниш
Изложбу је организовао Народни музеј у Нишу у сарадњи са Ротари клубом
из Ниша.
Ротари клуб је приредио аукциону продају дрвених Васкршњих јаја које
су осликали нишки сликари, а приход од продаје ових уметничких дела
намењен је за обнову Саборне цркве у Нишу.
Досије изложбе: флајер, саопштење.
3. Пут дувана у Србији - Ниш на путу дувана
11 - 29. јул, Галерија Србија
Организатор је Етнографски музеј Београд у сарадњи са Народним музејом
Ниш.
Изложба је отворена у оквиру прославе 120 година Дуванске индустрије у
Србији уз помоћ компаније „Филип Морис“. Изложен је пушачки прибор
из фундуса оба музеја који показује занатско умеће и говори о дугој
традицији коришћења дувана на овим просторима. Изложба под називом
,,Пут дувана кроз Србију’’, чији је аутор Весна Душковић, виши кустос
Етнографског музеја у Београду, одржана је у Београду, док је Љиљана
Тојага Васић аутор нишке изложбе ,,Ниш на путу дувана кроз Србију’’. За
изложбу о историји дувана ауторском тиму додељена је престижна награда
,,Михаило Валтровић’’, у категорији појединаца за изузетан допринос у
развоју музеологије и новог начина тумачења музејских садржаја изложби
које одражавају нову друштвену улогу Музеја.
Аутор изложбе: Весна Душковић, Љиљана Тојага Васић
Досије изложбе: флајер, каталог, плакат, позивница, уговор, списак, чланци.
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4. Миодраг Грбић - живот и дело
6 - 17. септембар, Археолошка сала, Народни музеј Ниш
Организатор је Музеј Града Новог Сада (одељење у Сремским Карловцима).
Изложба је посвећена Миодрагу Грбићу, археологу, припаднику генерације
првих школованих археолога, који је открио најстарију неолитску културу
код нас, на локалитету Старчево код Панчева.
Аутор изложбе и каталога: Дивна Гачић
Досије изложбе: плакат, каталог, позивница, уговор, чланак, спискови, допис.
5. Сукња (традиционални хаљетак народне ношње крушевачког краја)
21. септембар - 21. октобар, Археолошка сала, Народни музеј Ниш
Огранизатор изложбе је Народни музеј Крушевац у сарадњи са Народним
музејом из Ниша.
На изложби су представљени најрепрезентативнији примерци сукања као
дела народног стваралаштва и традиционалне културе, како би се најшира
јавност упознала са разноврсним и недовољно познатим фондовима
крушевачког музеја.
Аутор изложбе: Зорица Симић
Досије изложбе: позивница, текст, уговор, плакат.

Сукња (традиционални хаљетак народне ношње крушевачког краја
Skirt – traditional folk costume robe in Krusevac region

6. Сента на старим разгледницама
26. октобар - 12. новембар, Ахреолошка сала, Народни музеј Ниш
Изложбу је организовао Градски музеј Сента у сарадњи са Народним
музејом у Нишу.
Аутор изложбе: Атила Пејин
Досије изложбе: позивница, плакат.
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7. Модерна Ниша 1920-1941.
23 - 30. новембар, Археолошка сала, Народни музеј Ниш
Поред промоције монографије „Модерна Ниша 1920-1941“ одржана је
изложба која приказује модерну архитектуру у Нишу и Нишкој Бањи између
два светска рата. Модерна представља велики преокрет у уметничком и
архитектонском стваралаштву у свету па и код нас, који је унео дух нових
схватања, захвативши Европу и свет још у 19. веку.
Аутори: Александар Кековић и Зоран Чемерикић
Досије изложбе: Молба за резервисање термина у Изложбеној сали, Молба
за одобрење термина за презентацију монографије „Модерна Ниша 19201941“, ЦД диск.
8. Кровови Хиландара
21. децембар, Археолошка сала, Народни музеј Ниш
Огранизатор изложбе је НКЦ и Народни музеј Ниш.
Изложба фотографија је посвећена обнови Хиландара.
Аутор изложбе: Хаџи Иван Здравковић
Досије изложбе: плакат
У 2006. години реализовано је осам изложби: једна самостална која
је гостовала у другим градовима, пет гостујућих и две које су биле у
сарадњи са другим музејима.

2007. година
1. Нове аквизиције Збирке историје уметности 1991-2006.
29. март - 29. мај, Археолошка сала, Народни музеј Ниш
Огранизатор изложбе је Народни музеј Ниш.
Изложба презентује 85 најбољих дела (слика, скулптура, графика), од око
200 дела приновљених у Збирци у задњих петнаестак година, стваралаца
који су својим радом везани за Ниш, различитих генерација и различитих
сликарских опредељења и сензибилитета.
Аутор изложбе: Наташа Дрча
Сарадник на изложби: Мара Макарић
Досије изложбе: плакат, позивница, каталог, саопштење за јавност.
2. Константин Велики
Јуни-новембар, град Трир, Немачка
Велика изложба посвећена Константину Великом коју чини 1400 експоната
у власништву 160 музеја из 14 земаља у свету међу којима је и Народни
музеј Ниш који је презентовао вредни експонат - главу Тетрарха, случајно
пронађену 1958. у Нишкој тврђави.
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3. У част шпанских бораца 1936-1939.
14. јуни - 29. јуни, Археолошка сала, Народни музеј Ниш
Огранизатор изложбе је „Удружење шпанских бораца 1936-1939.“ и
пријатеља у сарадњи са Музејом историје Југославије, Народним музејом
у Нишу, Националним архивом Каталоније, Удружењем Архива рат и
изгнанство, Фондацијом „Пабло Иглесијас“, Амбасадом Краљевине
Шпаније у Београду и Институтом „Сервантес“ у Београду.
Изложба се организује поводом обележавања седамдесете годишњице
Шпанског грађанског рата. Поставка садржи архивски материјал који
се односи на заоставштину југословенских добровољаца у Шпанском
грађанском рату 1936-1939.
Досије изложбе: саопштење, плакат, позивница, каталог, уговор, саопштење.
4. Магични свет минерала и драгог камења
15. август - 1. септембар, Археолошка сала, Народни музеј Ниш
Организатор је Рударско-геолошки факултет у Београду и Народни музеј Ниш.
Гостујућа изложба на којој је презентован велики број минерала и драгог
камења из богате Збирке Музеја минерала и стена Рударско-геолошког
факултета, Департмана за минералогију и кристалографију у Београду.
Аутор изложбе: Славица Благојевић Бабич.
Досије изложбе: плакат, позивнице, уговор, саопштење, флајер.
5. Стеван Сремац Сенћанин
28. август, Завичајна фондација „Стеван Сремац“, Сента
Изложбу је организовала Завичајна фондација „Стеван Сремац“ у сарадњи
са Народним музејом из Ниша.
Завичајна фондација Стеван Сремац отворила је сталну изложбену поставку
о животу и делу књижевника и академика Стевана Сремца у пишчевој
родној кући, на дан крсне славе Фондације, Успеније Пресвете Богородице
- Велике Госпојине.
Ауторски тим: кустоси нишког и сенћанског музеја: Јован Младеновић,
Љиљана Тојага, Атила Пејин.
Досије изложбе: новински чланци, уговор, плакат, флајер, позивница,
програм отварања, говор са отварања.
6. Родолф Арчибалд Рајс
5. септембар - 6. октобар, Археолошка сала Народног музеја Ниш
Гостујућа изложба у организацији Историјског музеја Србије у сарадњи са
Народним музејом.
Изложба садржи документа и фотографије које се односе на порекло и
живот др Рајса пре доласка у Србију, као и на живот и рад у Србији од
1914. до 1918.
Аутори изложбе: Павле Стојковић и Слађана Бојковић
Досије изложбе: саопштење, флајер, позивница.
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7. Стеван Сремац и стари Ниш 1879-1892
25. октобар - 30. новембар, Археолошка сала, Народни музеј Ниш
Огранизатор је Народни музеј Ниш.
Изложба презентује оригиналне рукописе, фотографије, део намештаја
Сремчеве нишке и београдске собе, личне предмете, као и предмете из
Етнографске збирке Народног музеја у Нишу везаних за стари, убави Ниш
из времена Сремчевог боравка у њему, у периоду од 1879. до 1892. Један
део изложбе посвећен је заоставштини Сремчевог ујака и старатеља Јована
Ђорђевића, угледног грађанског интелектуалца, творца српског позоришта
и писца српске химне „Боже правде“.
Аутори изложбе: Јован Младеновић и Љиљана Тојага Васић

Родолф Арчибалд Рајс, Археолошка сала, Народни музеј Ниш
From the exhibition opening “Arčibald Rajs“

8. Изложба костима
3. децембар – 28. децембар, Археолошка сала, Народни музеј Ниш
Организатор: Народно позориште Ниш у сарадњи са Народним музејом.
Изложба костима поводом прославе 120 година Народног позоришта у
Нишу (1887-2007)
Аутор: Биљана Крстић
Досије изложбе: флајер
У 2007. години реализовано је седам изложби: две самосталне, једна
заједничка, четири гостујуће.
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2008. година
1. Римски царски градови и палате у Србији
29. фебруар - 20. март, Народни музеј у Шапцу
Организатор: Народни музеј у Шапцу, Народни музеј Ниш
Изложба презентује 18 скулптура од мермера и порфира откривених 1972.
године на Медијани.
Досије изложбе: 11 фотографија
2. Археолошко благо Ниша од неолита до средњег века
1. април - стална изложба, Археолошка сала, Народни музеј Ниш
Организатор: Народни музеј Ниш
Поводом 75 година постојања, Музеј отвара сталну изложбену поставку са
најлепшим и највреднијим налазима који су откривени на територији коју у
музеолошком смислу покрива Народни музеј Ниша, а датирају у распону од око
6000 година пре нове ере до краја 12. века. Изложба презентује праисторијску
керамику, идоле, оруђе и оружје од камена и кости, римски период заступљен
је експонатима као што су глава тетрарха, портрет цара Константина и царице
Еуфемије, бронзана ограда са хермама са Медијане, бронзана статуета Јупитера
на престолу, затим експонати од периода сеобе народа до средњег века, као и
одабрани примерци новчарства и епиграфски споменици.
Аутори изложбе: колективна изложба кустоса археолога Народног музеја Ниш.
Досије изложбе: ЦД - легенде, отварање, флајери, негативи - легенде,
позитиви, списак предмета из Збирке праисторије.

Археолошко благо Ниша од неолита до средњег века
,,Archaeological treasure of Niš from Neolithic period to Middle Ages”- the exhibition
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У 2008. години Музеј је организовао две изложбе: једну самосталну и
једну у сарадњи са другим музејом.
2009. година
1. Први српски устанак и Бој на Чегру
29. мај - 20. јули, Галерија Синагога
Организатор: Народни музеј Ниш
Изложба је организована поводом 200 година од Боја на Чегру, а овим
догађајем је отворена и Синагога, као галеријски простор који годинама
није био у функцији. Аутор изложбе Марина Влаисављевић желела је да
Чегарски бој стави у шири контекст Првог српског устанка, показујући
почетак, развој и опадање устанка са тежиштем на Чегарском боју као
преломној тачки тих догађаја. Аутору изложбе додељена је престижна
награда Музејског друштва Србије ,,Михаило Валтровић’’ за индивидуалан
допринос музејској делатности Србије. Изложбу је отворио министар
културе Небојша Брадић, а том приликом је промовисана и јубиларна
поштанска марка поводом 200 година Боја на Чегру.
Аутор изложбе и каталога: Марина Влаисављевић
Досије изложбе: Позивнице за изложбу, позивница за промоцију издања
поштанских марака, захвалница огранизацији Одбора, плакат, позив савезу
Јеврејских општина, концепција изложбе, каталог изложбе, каталог радова
ђака Уметничке школе у Нишу.
Ову изложбу је преузео на гостовање Народни музеј Топлице у Прокупљу,
(18. август - 18. септембар) као и Завичајни музеј у Александровцу (24.
септембар - 30. октобар).

Први српски устанак и Бој на Чегру
Opening of the exhibition The First Serbian Uprising and the Battle of Čegar
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2. Изложба издања Народног музеја од оснивања до данас
3. мај, Хол Универзитета у Нишу
Организатор: Народни музеј Ниш
Аутор: Веселинка Станојевић
3. Изложба радова ученика Уметничке школе у Нишу поводом 200
година од Боја на Чегру
Галерија Синагога
Организатор: Народни музеј Ниш
Досије изложбе: каталог
4. Војвода Петар Бојовић - живот и победе
22. октобар - 24. новембар, Галерија Синагога
Изложба је реализована поводом стопедесетогодишњице рођења војводе
Петра Бојовића. Поред осталих експоната, фотографија, ордења, признања,
писама, диплома, на изложби су приказане и униформе Петра Бојовића,
једине сачуване униформе неког српског војсковође.
Огранизатор: Народни музеј Чачак у сарадњи са Народним музејом у Нишу.
Аутор: Радивоје Бојовић
Досије изложбе: каталог, позивница.
5. Хиландарске графике
21. новембар - 25. децембар, Галерија Синагога
Ову изложбу је организовао Народни музеј Ниш
На изложби је приказано преко 100 цртежа и графика, ствараних приликом
посете уметника Хиландару. Уметник је кроз своје дело успео да дочара
лепоту, тајновитост и атмосферу хришћанске светиње.
Аутор: Зоран Д. Костић
Досије изложбе: обавештење, флајер, плакат.
У 2009. години организовано је пет изложби, од тога две самосталне, а
три су преузете на гостовање.
2010. година
1. Култура уједињује Балкан
13. фебруар - 21. фебруар, Галерија Синагога
На овој изложби савремених уметничких дела је изложено шездесетак радова
33 еминентна уметника из Ниша, Солуна, Благоревграда, Крајове и Тиране.
Организатор: Ротари клуб „Константин Велики“ из Ниша у сарадњи
са Ротари клубовима Грчке, Бугарске, Румуније и Албаније и Народним
музејом Ниш.
Досије изложбе: Обавештење
2. Слике ефемерног света (дани Јапана)
26. фебруар - 24. март, Галерија Синагога

290

Огранизатор је Народни музеј Ниш у сарадњи са Друштвом пријатељa
Србија - Јапан и Јапанском амбасадом.
У оквиру манифестације „Дани Јапана“ одржана је изложба јапанских
лутака и јапанске графике 18. и 19. века, радионица за децу и упознавање са
техником оригамија и предавање „Визуелни идентитет аниме/манга стила
и јапанске поп културе“ - предавачи су из Удружења љубитеља јапанске
популарне културе Сакурабана.
Досије изложбе: флајер, позивница, програм.
3. Портрет - трајна инсприрација уметника
1. април - крај јуна, Галерија Синагога
Огранизатор изложбе је Народни музеј Ниш.
Дела представљена на изложби су део колекције портрета Збирке историје
уметности Народног музеја у Нишу. У питању су 29 аутора са 42 портрета
из друге половине 19. и прве 20. века. Збирка чува дела уметника од
неокласицизма, преко романтизма, до реализма и обележава значајну епоху
у националном сликарству.
Аутор изложбе и каталога: Мара Макарић
Досије изложбе: плакат, каталог, позивница, текст.

Портрет - трајна инсприрација уметника
Opening of the exhibition “Portrait – an eternal artistic inspiration”

291

4. Бој на Чегру
29. април - 31. мај, Народни музеј Крушевац
Изложба Народног музеја Ниш која је гостовала у Крушевцу.
Организатор: Народни музеј Ниш и Народни музеј Крушевац
Аутор изложбе: Марина Влаисављевић
Досије изложбе: позивница, уговор, плакат, флајер.
5. Нишка периодика
18. мај, хол Универзитетске библиотеке
Изложба, као и научни скуп, организовани су поводом 110 година постојања
„Градине“, а организатори су Универзитетска библиотека “Никола Тесла“,
НКЦ, Народна библиотека „Стеван Сремац“, Историјски архив, Народни
музеј и Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу.
Досије изложбе: флајер
6. Пол Целан - фуга смрти
8. јул - 31. јул, Галерија Синагога
Изложба је организована исте године када се навршило девет деценија од
рођења и четри деценије од смрти једног од најзначајнијих песника 20.
века, Паула Целана. Звонимир Костић Палански је 1978. године превео и
објавио избор из његових, до тада изашлих збирки на немачком језику, под
називом Фуга смрти, у издању Градине из Ниша.
Песма Фуга смрти била је инспирација ликовним уметницима 12 земаља
света, тако да је на овој изложби било заступљено преко 40 аутора, са преко
50 уметничких дела са скоро свим ликовним техникама. Изложбу је отворила
госпођа Карин Маршал, аташе за културу Амбасаде Немачке у Београду.
Огранизатори су Народни музеј Ниш, Ротари клуб, Савет за културу
Аутор изложбе и пројекта: Звонимир Костић Палански
Досије изложбе: саопштење, каталог
7. Слобо, алфабет звезда
18. август - 20. септембар, Галерија Синагога
На изложби су изложене слике аутора Слободана Јефтића, великих формата,
рађених у техници акрилик на платну, тематски се везују за космос са
израженим апстрактним елементима.
Организатори: Народни музеј Ниш и Галерија савремене уметности
Аутор изложбе: Слободан Јефтић
Досије изложбе: позивница, саопштење, каталог.
8. Чегарски бој и Први српски устанак
14.јули-16.август, Народни музеј Чачак
Изложба Народног музеја Ниш коју је преузео на гостовање Народни музеј
Чачак.
Огранизатори су Народни музеј Ниш и Народни музеј Чачак.
Аутор изложбе: Марина Влаисављевић
Досије изложбе: позивница
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9. Чегарски бој и Први српски устанак
20. август - 30. септембар, Завичајни музеј Алексанац
Изложба Народног музеја гостовала је у Завичајном музеју Алексинац.
Аутор изложбе: Марина Влаисављевић
Досије изложбе: каталог, обавештење
10. Минерали и драго камење
22. септембар - 17. октобар, Галерија Синагога
Изложба презентује велики број минерала и драгог камења из збирке Музеја
минерала и стена Рударско-геолошког факултета у Београду.
Организатор је Народни музеј Ниш у сарадњи са Рударско-геолошким
факултетом.
Аутор изложбе: проф. др Данило Бабич
Досије: обавештење, позивница, флајер.
11. Слике прошлости Петра М. Аранђеловића
23. децембар 2010 - крај марта 2011, Галерија Синагога
Изложба је резултат дугогодишњег проучавања етнографске и фотографске
прошлости Ниша, а поред документарне, има и уметничку вредност.
На изложби су приказане колекције фотографија Петра Аранђеловића,
дворског фотографа књаза Милана Обреновића, као и фото-апарат, албуми
и други предмети коришћени у времену од ослобођења Ниша од Турака, па
до краја живота и рада овог мајстора фотографије.
Аутор изложбе: Љиљана Тојага Васић
Сарадник на изложби: Бојана Нешић
Огранизатор: Народни музеј Ниш
Досије изложбе: разгледнице, позивнице, обавештење.

Слике прошлости Петра М. Аранђеловића
Pictures of the past by Petar Aranđelović
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У 2010. години било је укупно једанаест изложби: пет су у
огранизацији Народног музеја, (од којих је једна гостовала у три
града), пет су преузете на гостовање од других музеја и једна је резултат
заједничке сарадње.
2011. година
- Слике прошлости дворског фотографа Петра Аранђеловића
(наставак из 2010)
23. децембар - крај марта 2011, Галерија Синагога
1. Српске заставе из Првог светског рата
15 - 22. фебруар, Галерија Синагога
Изложба је организована под покровитељством Владе Републике Србије
у оквиру програма обележавања државног празника Сретење - Дана
државности Србије. Приказане су ратне заставе у периоду Балканских
ратова и Првог светског рата, као и ордење којим су српске једнице биле
одликоване за ратне заслуге: орден Карађорђеве звезде, Обилићеву медаљу
за храброст, као и албанску споменицу.
Организатор је Војни музеј из Београда у сарадњи са Народним музејом из Ниша.
Досије изложбе: флајери
2. Сарајевска хагада као инспирација Синагоге
4. март - 15. март, Галерија Синагога
Изложба представља аквареле, цртеже, компјутерске графике и
комбиноване технике Мирјане Лехнер, акрадемске сликарке и Марка
Драгића, мултимедијалног уметника, који имају за циљ да нас упознају са
делом јеврејске културе и њеним наслеђем.
Сарајевска хаганда која спада у светску баштину због лепоте минијатура,
иницијала и калиграфски исписаних молитви и упутстава, настала је у
14. веку, налази се у Земаљском музеју у Сарајеву, била је инспирација за
ово двоје уметника у жељи да допринесу едукацији и очувању јеврејске
традиције, а самим тим и зближавању.
Аутори: Мирјана Лехнер, Марко Драгић.
Изложбу је организовао Народни музеј Ниш.
Досије: флајери, текст са отварања изложбе, плакат, обавештење, флајери, позивница.
3. Француски дани - изложба „Вода“
18. март - 31. март, Галерија Синагога
У оквиру манифестације „Француски дани“ одржана је изложба слика
„Вода“ Јан-Артус Бертрана, која приказује величанствено стваралаштво
аутора који је такође режирао филм „Дом“. Изложба је допуњена паноима
који приказују потешкоће са којима се тренутно суочава животна средина.
Аутор: Јан-Артус Бертрана
Организатор: Француски културни центар у сарадњи са културним
институцијама Ниша
Досије: флајери
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4. Таписерије „Атеље 61“
1. април, Галерија Синагога
Дан музеја, 1. април, Народни музеј у Нишу обележио је промоцијом Зборника
и отварањем изложбе таписерија. Поводом прославе педесетогодишњег
јубилеја, „Атеље 61“ излаже таписерије настале од оснивања до данас,
реномираних уметника старије, као и млађе генерације, па ће изложба
показати и пресек дешавања у савременој српској таписерији.
Аутори изложбе: ликовни уметници из Новог Сада
Организатори изложбе су Народни музеј из Ниша и „Атеље 61“ из Новог
Сада
Досије изложбе: каталог, позивнице, саопштење за јавност, текст о
таписеријама.
5. Просторно-обликовно решење спомен-парка „Бубањ“
Април 2011, Галерија Синагога
Изложба приказује радове студената архитектуре Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу.
Огранизатори су Архитектонски факултет у Нишу и Народни музеј.
Досије изложбе: каталог
6. Трамвајем кроз Ниш
14. мај - 1. јун, Галерија Синагога
Поводом традиционалне манифестације „Ноћ музеја“, Народни музеј
у Нишу огранизовао је ову изложбу која представља интересантно
осмишљену виртуелну маршуту од Ниша до Нишке Бање, где су аутори
покушали да дочарају кроз интересантне фотографије и видео записе из
времена саобраћаја травмаја у периоду од новембра 1930. до августа 1958.
Аутори су Бојана Нешић и Небојша Озимић
Организатор је Народни музеј Ниш.
Досије изложбе: обавештење, флајер, позивница
7. Винча - фрагменти за реконструкцију прошлости
10. јун - 3. јул, Галерија Синагога
На овој изложби се могу видети посуде и фигурине из периода 5200-4200.
старе ере, из доба неолита, затим бакарног и бронзаног доба, откривених у
периоду 1978-2010. Посебно се издваја фигурина трудне винчанске жене и
прософоморфни поклопци са представама људског или животињског лица
који се у неолитско доба јављају само у винчанској култури.
Огранизатори су Народни музеј Ниш и Музеј града Београда.
Аутор: Милорад Игњатовић
Досије изложбе: обавештење, уговор, позивнице, саопштење за јавност,
каталог.
8. Од Босфора до Јадрана француски фотографи откривају споменике
Балкана, 1878-1914.
8. јул - 21. август, Галерија Синагога
Изложбу је осмислио Центар за националне споменике „Консијержери“ и
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она представља панораму архитектонске и урбане баштине Балкана кроз
призму 186 фотографија. Подељене су у пет сегмената, а снимци пре 1914.
имају вредност визуелног сведочанства и архива, јер пружају могућност да
се упознамо са несталим споменицима током ратова.
Организатор је Француски институт у Србији - институт Ниш у сарадњи са
Народним музејом.
Досије изложбе: плакат, флајер, чланак, уговор, текст.
9. Са Каницом кроз Србију
25. август - 8. септембар, Галерија Синагога
Изложба представља изабране цртеже и цитате из Каницових дела, која
говоре о његовим путовањима кроз Србију, која су представљена кроз 27
тема - топонима. Текстови су преузети из његове књиге Србија - земља и
становништво од римског доба до краја 19. века, а визуелни материјал
представљају публиковани ликовни радови и оставштина коју чува Ахрив
САНУ у Београду.
Огранизатор је Народни музеј у Београду у сарадњи са Народним музејом
из Ниша.
Аутор изложбе: Ђорђе С. Крстић
Досије изложбе: обавештење за јавност, каталог.
10. Бранко Миљковић - поезија као судбина
29. септембар - 5. децембар, Галерија Синагога
(изложба је гостовала у Галерији Дома војске Србије у Београду 21. 12. 2011.)
Изложба садржи материјал и предмете из заоставштине песника, који
се чувају у Народном музеју у Нишу од 1971. године, а који су поклон
Бранкових родитеља. Збирка „Бранко Миљковић“ садржи око 1500
предмета, укључујући и песникову личну библиотеку.
Огранизатор је Народни музеј Ниш.
Аутор изложбе: Јован Младеновић
Досије изложбе: позивница, плакат, саопштење за јавност, позив за
конференцију за медије.
11. Стеван Сремац, академик и академац
22. новембар - 20. јануар, Музеј Народног позоришта у Београду
Изложба Народног музеја у Нишу која је гостовала у Музеју Народног
позоришта у Београду.
Аутор изложбе: Јован Младеновић
12. Портрет - трајна инспирација уметника
21. 12. 2011 - 28. 01. 2012, Велика галерија Медија центра Одбрана Дома
Војске Србије у Београду
Изложба презентује 29 уметника са 42 уметничка дела настала у периоду од
друге половине 19. до прве половине 20. века. Изложена су дела знаменитих
српских сликара и уметника из република некадашње Југославије, као и
14 портрета - вајарских дела аутора Милована Крстића, Николе Антова,
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Оље Ивањицки, Илије Коларовића и других. Изложбу је отворио министар
културе и информисања Предраг Марковић.
Истовремено у Малој галерији Дома Војске, Народни музеј се представио
и поставком ,,Бранко Миљковић - поезија као судбина’’, аутора Јована
Младеновића. У оквиру пратећег програма било је организовано вече
посвећено Бранку Миљковићу, презентација о конзервацији уљане слике
,,Портрет Краља Милана Обреновића’’ из 1902, аутора Ђорђа Крстића од
стране сликара и конзерватора Ружице Крстић, као и промоција књиге
,,Велизар Пијаде - херој Логора на Ц. Крсту, аутора Небојше Озимића.
Аутори изложби: Мара Макарић
Досије изложбе: саопштење за јавност, позивница, флајери, пратећи
програми, каталог, часопис „Одбрана“, уговор о уступању на привремено
коришћење уметничких дела, списак предмета из Збирке ИУ Народног
музеја у Нишу, програм свечаности поводом отварања изложбе.
13. Inspiration Picasso - Инспирација Пикасо
22. 12. 2011 - 04. 01. 2012, Галерија Синагога
Изложба представља ликовне радове 150 уметника из 31 земље
Огранизатор је Народни музеј Ниш и Ротари клуб Ниш.
Аутор: Звонимир Костић Палански
Досије изложбе: позивница, уговор, флајер.
У 2011. години организовано је тринаест изложби: од четири
самосталне изложбе у организацији Народног музеја, три су гостовале
у другим градовима, а девет изложби су преузете на гостовање.
2012. година
1. Поетика и судбина 20. века
12. јануар - 29. јануар, Галерија Синагога
Ову изложбу је реализовао Народни музеј Ниш у сарадњи са Министарством
одбране Србије и она презентује дела из Збирке ликовних дела Дома
војске Србије из прве половине 20. века, али окосницу чине дела српских
и југословенских уметника из друге половине двадесетог века. Кроз
изложбу се могу пратити основни токови развоја југословенског ликовног
стваралаштва, а такође и успон ликовних вредности и освајање стваралачких
слобода, нарочито после Другог светског рата.
Огранизатор је Народни музеј у сарадњи са Министарством одбране Србије.
Аутори: Никола Кусовац и Милорад Бубања
Досије изложбе: позивница, саопштење за јавност, програм свечаности, каталог.
2. Уметничка школа - Радови ученика свих одсека трећег и четвртог разреда
03. фебруар - 10. фебруар, Галерија Синагога
Изложба приказује радове ученика Уметничке школе Ниш.
Огранизатор је Народни музеј Ниш у сарадњи са Уметничком школом.
Досије: флајер, плакат
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3. Одликовања Кнежевине и Краљевине Србије
13. фебруар - 13. март, Галерија Синагога
На изложби је презентовано преко сто одликовања (ордење, медаље,
споменице, повеље, дипломе) из колекције Војног музеја, која приказују
развој српских одликовања од средине 19. века до краја Првог светског
рата. Изложба је обогаћена делима из збирке Одељења историје уметности
Народног музеја у Нишу, пре свега потретима историјских личности,
добитника одликовања. Оснивачи изложених одликовања су кнежеви и
краљеви који су се налазили на српском престолу од средине 19. века до
краја Првог светског рата.
Изложбу је организовала Влада Републике Србије и Војни музеј у сарадњи
са Народним музејом у Нишу.
Аутор: Душанка Маричић
Досије изложбе: саопштење за јавност, позивнице, плакат, реверс, говор са
изложбе, уговор о уступању музејских предмета на привремено коришћење.
4. У сусрет јубиларној 2013. години
22. март, Галерија РТС-а, Београд
Презентација најављује активности Народног музеја које ће бити
реализоване у години јубилеја - 80 година од свог оснивања и 1700 година
од доношења Миланског едикта. За потребе презентације урађено је десет
копија најзначајнијих предмета из Античке збирке Народног музеја Ниш.
Организатор изложбе је Народни музеј Ниш.
Координатор изложбе: Весна Црноглавац
Аутор поставке: Петар Ђиновић
5. Стеван Сремац, академик и академац
23. март - 6. април, Родна кућа Стевана Сремца
Изложба представља око педесет оригиналних предмета из богате
заоставштине Стевана Сремца, која се чува у фонду Народног музеја из
Ниша. У поставци пажњу привлаче лични пишчеви предмети - прибор за
кафу и пушење, мастионица са пером, бројаница и др. Такође је изложен
комадни намештај Сремчеве радне собе - радни сто, столица, салонски сто.
По први пут из пишчеве личне библиотеке je изложена Библија штампана
у Москви 1762. године. Неки предмети везани су за Сремчева дела. Тако је
изложен штап Ибиш аге из Сремчеве приче Ибиш-ага. Изложбу заокружују
рукописи и фотографије.
Организатори су Завичајна фондација „Стеван Сремац“ из Сенте, Музеј
Народног позоришта из Београда и Народни музеј из Ниша.
Аутори: Зорица Јанковић и Јован Младеновић
Досије изложбе: Уговор о уступању на привремено коришћење културних
добара, реверс, списак предмета изложених у поставци, позивница,
саопштење за медије, писмо о поклону Косте Димитријевића, плакат, списак
предмета са вредностима у динарима, копија записника из архиве Српске
Краљевске Академије, реверс за три ордена из фонда Завичајне фондације
„Стеван Сремац“, „Годишњак XIX 1905.“ -Српска Краљевска Академија.
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6. Презентација са ископавања праисторијских археолошких
локалитета „Бубањ - Ново Село - Велика Хумска Чука - Хум 2008-2011“
2 - 9. април, Галерија Синагога
Изложба је приређена поводом дана Народног музеја, 79 година постојања,
и представља презентацију са ископавања праисторијских археолошких
локалитета.
Ископавања у периоду од 2008. до 2011. године изнедрила су многе
артефакте праисторијског човека који је живео у Моравско-нишавској
котлини у периоду неолит-енеолит, од 6000. до 1900 г. пре н. е, а припадају
културној групи Бубањ-Хум.
Презентација обухвата керамичке посуде за свакодневну употребу,
зооморфне фигурине, предмете од костију и камена, кремене алатке и
језгра праисторијског човека, камене секире, као и сет накита (укоснице,
огрлице, наушнице)
Аутори: др Александар Булатовић, Татјана Филиповић
Досије изложбе: саопштење за јавност, позивнице, флајер, плакат.
7. Нишка буна 1841. Записи француског хуманисте Ђерома Бланкија
9. април - 18. април, Салон 77 у Тврђави
Изложба приказује текстове, илустрације, фотографије које се односе на
дело Бланкија, који је као непосредни сведок догађаја описао околности
у којима је Нишка буна настала, и тиме њене узроке приближио народима
Европе, где је као ретко који западни Европејац, показао своје сапатништво
и разумевање за судбину тлачених Срба у Нишу.
Досије изложбе: плакат, уговор о заједничкој реализацији поставке, брошура.
Организатори: Француски институт у Србији, ГСЛУ Ниш, Факултет
уметности Ниш, Народни музеј Ниш.
8. Стеван Сремац, академик и академац
27. април - 31. мај, Галерија Синагога
На изложби се ексклузивно излаже ордење Стевана Сремца и неколико
предмета из Сремчеве заоставштине недавно поклоњених Народном
музеју. У поставци је Сремчева рукописна заоставштина, лични предмети,
фотографије, део пишчеве заоставштине, комадни намештај, капитална
документа, уметничке слике, литографије. Поред тога, по први пут ће
бити изложено неколико оригиналних предмета везаних за Сремца, које су
Народном музеју ове године поклониле истакнуте личности наше културе.
Огранизатори изложбе: Народни музеј Ниш и Музеј Народног позоришта
у Београду
Аутори изложбе: Зорица Јанковић и Јован Младеновић
Досије изложбе: саопштење за јавност, плакат, брошура
9. Филмови које смо волели (1947-1980)
22. август - 18. септембар, Галерија Синагога
На изложби је представљена једнинствена збирка филмских плаката и
афиша које је дуго и систематски сакупљао Благоје Чкоњевић, а његов син
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уобличио у дигиталном облику.
Збирка презентује развој домаће кинематографије од 1947. до 1980.
Филмови су приказани хронолошки. Намера аутора је била да представи
јединствена оставарења српске и југословенске филмске продукције.
Организатори изложбе: Народни музеј у Нишу, Историјски архив Пожаревац
Аутори изложбе: Благоје и Марко Чкоњевић
Досије изложбе: позивница, флајер, саопштење за јавност, плакат.
10. Идентитети
20 - 25. септембар, Галерија Синагога
Уметнички радови приказани на овој изложби имају за циљ да разоткрију
културне вредности, родне идеологије и стереоптипе који репродукују родне
идентитете. С тим у вези ови радови се могу приближити феминистичкој
пракси која не означава хомогену групу или фискирано место, већ пре
деловање, активност дестабилизовања било ког централно позиционираног
дискурса.
Огранизатори: Женски простор, Центар за девојке, Народни музеј
Досије изложбе: флајер, плакат
11. Сто година Војног ваздухопловства 1912-2012.
28. септембар - 14. октобар, Галерија Синагога
Изложба се реализује у склопу низа манифестација које Команда
ваздухопловства и противваздухопловне одбране спроводи у циљу
обележавања јубилеја - век српског војног ваздухопловства. Аутор изложбе
приказао је историју војног ваздухопловства Србије која је била међу
првих 15 земаља у свету са уведеним ваздухопловством у својим војним
јединицама и једна од првих која је употребила авионе у борбеним дејствима.
Огранизатори изложбе: Музеј југословенског ратног ваздухопловства и
Народни музеј Ниш
Аутор изложбе: Предраг Лажетић
Досије изложбе: каталог, плакат, позивница, уговор о уступању на
привремено коришћење културних добара, саопштење за јавност, програм
отварања изложбе, списак културних добара и осигурање предмета,
захвалница, орден.
12. Женска страна
20. октобар - 31. октобар, Галерија Синагога
Изложба „Женска страна“ представља партнерски пројекат Музеја историје
Југославије и Музеја савремене уметности из Београда. Изложба има за
циљ да сагледа положај и улогу „нове ослобођене жене“ у социјалистичком
друштву. Кроз званична документа, фотографије, интервјуе, телевизијске
емисије, филмове, а нарочито женске часописе, реконструишу се различити
аспекти „женског света“. Питања равноправности, правно-економског
изједначавања, брака, породице, оде тога времена, препознају се као
кључна, око којих су се животи и идентитети жена формирали.
Организатори: Универзитетска библиотека „Никола Тесла“ Ниш, Музеј
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Сто година Војног ваздухопловства
1912-2012, Галерија Синагога
One hundred years of aviation
anniversary 1912-2012

историје Југославије и Музеј савремене уметности, Народни музеј Ниш
Аутори: Марија Ђорђевић, Ана Панић, Уна Поповић
Досије изложбе: позивница, каталог, саопштење за јавност
13. Плави јахач
16. децембар - 26. децембар, Галерија Синагога
Изложба слика Миливоја Новковића
Организатор изложбе: Народни музеј Ниш
Досије изложбе: плакат, каталог
У 2012. години реализовано је тринаест изложби: четири самосталне
(једна је гостовала у другом граду), девет гостујућих.
2013. година
1. Хришћанство у Нишу кроз векове
10. јануар - крај марта 2013, Галерија Синагога
Изложба је део активности Народног музеја којима се прикључује прослави
јубилеја -1700 година од Миланског едикта. У припреми ове мултимедијалне
изложбе учествовала су готово сва одељења, са предметима из скоро свих
музејских збирки. Вредност и богатство изложбе допуњено је и предметима
и документима Нишке епархијске ризнице, што говори да су хришћанство
и народ неодвојиви у временском трајању од седамнаест векова.
Организатор изложбе: Народни музеј Ниш
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Аутори изложбе: група аутора - кустоса Народног музеја Ниш: Ива
Трајковић, Слободан Дрча, Весна Црноглавац, Мара Макарић, Марица
Максимовић, Марина Влаисављевић, Небојша Озимић.
Досије изложбе: позивнице, каталог, плакат, саопштење за јавност,
фотографије.
2. Траг у времену 1933-2012
1. април - 20. мај, Галерија Синагога
Изложба је отворена поводом јубилеја - 80 година рада Народног музеја
Ниш, а уједно је одржана и промоција Зборника бр. 21 Народног музеја
Ниш. За ову изложбу коришћени су плакати са изложби из Одељења
документације.
Огранизатор изложбе: Народни музеј Ниш
Аутор: Марина Влаисављевић
Досије изложбе: позивнице, плакат, флајер, саопштење за јавност.
3. Свечано отварање сталне поставке Логор на Црвеном крсту
12. април 2013, Меморијални музеј „12. фебруар“
Огранизатор је Народни музеј Ниш
Аутор: Небојша Озимић, коаутор: Ивана Груден
Досије изложбе: плакат, позивнице.
4. Ниш кроз векове
11. мај 2013, Економска школа у Нишу
Огранизатор: Народни музеј и Економска школа у Нишу
Изложба је дело стручног тима Народног музеја у Нишу, конципирана
је тако да се посетилац упозна са историјом овог града од антике до
тридесетих година 20. века са оригиналним експонатима из свакодневног
живота у Нишу.
Аутори: Небојша Озимић и Ива Трајковић
Досије изложбе: саопштење за јавност, часопис Економист
5. Вечити круг
(појасеви Етнолошке збирке Народног музеја Зајечар)
21. мај - 14. јуни, Галерија Синагога
Изложба приказује појасеве који су део разноврсне и богате колекције
Народног музеја у Зајечару. Разноврсност подразумева сеоске и градске
појасеве и делове појасева, појасеве неколико различитих етничких група,
као и појасеве набављене од миграната који живе у Зајечару и околини.
Аутор: Дејан Крстић
Досије изложбе: позивница, флајер, плакат.
6. Константин Велики и Милански едикт 313. Рађање хришћанства у
римским провинцијама на тлу Србије
18. мај - 18. јун, Виминацијум, 2. јул - 8. септембар, Београд
19. септембар - 31. октобар, Галерија „Филип Морис“ Ниш
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Константин Велики и Милански едикт 313. Рађање хришћанства у римским
провинцијама на тлу Србије
From the exhibition “Constantine the Great“

Ова изложба приказује око 200 предмета непроцењиве културне вредности
који говоре о рађању и развоју хришћанства на територији данашње Србије
и представља јединствени и непоновљиви културни догађај. Посетиоци
су могли по први пут видети и главу цара Константина - бронзану бисту
пронађену у Нишу пре 113. година.
Организатори: Народни музеј у Београду, Народни музеј у Нишу
Досије изложбе: плакат, позивнице, флајери, уговор о реализацији изложбе,
саопштење за јавност, говор са изложбе, саопштење за јавност у вези са
јавном промоцијом изложбе, уговор о уступању на привремено коришћење
културних добара.
7. Изложба слика Боже Илића - обраћање и дијалози са природом
11. децембар - 22. децембар, Хол компаније „Дунав осигурање“ у Београду
Изложба слика Боже Илића из фонда Збирке Одељења историје уметности
Народног музеја у Нишу, реализована у сарадњи са Компанијом „Дунав
осигурање“, тек је један сегмент из богатог сликаревог опуса, а приређена
је поводом двадесетогодишњице његове смрти. Сликајући романтичарским
заносом, оставио је изванредна дела експресионистичког набоја. Поред
скица, студија, пејзажа и портрета, мртве природе, омиљена тема му је била
женски акт.
Организатор: Народни музеј Ниш и Компанија „Дунав осигурање“
Аутор: Мара Макарић
Досије изложбе: плакат, каталог, краћи текст са отварања, часопис компаније
са чланком о изложби.
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У 2013. реализовано је седам изложби од којих пет самосталних (једна
гостовала у другом граду) једна је плод сарадње, а једна гостујућа.
2014. година
1. Завештања и дарови - легати као културна добра од великог значаја
14. 02 - 15. 03. 2014. Народна библиотека Србије
Организатори: Министарство културе и информисања, Народна библиотека
Србије, Народни музеј Ниш, Универзитетска библиотека Београд, Народна
библиотека Смедерево.
Досије изложбе: диск, плакат
2. Јагодин мала - касноантичка некропола
26. 09. 2014 - 16. 11. 2014, Галерија Синагога
Изложба приказује сјај и раскош једне од најзначајнијих некропола на
којој су сахрањивани становници Наисуса, током три века бурне и богате
историје града (IV-VI). Посетиоцима ће бити представњена 193 одабрана
експоната (накит, предмети од стакла и керамике, новац и др.) и четири
макете најзначајнијих гробница са простора Јагодин мале. Представљен је
само део богате археолошке ризнице нашег Музеја, а неки од артефаката по
први пут се приказују јавности.
Организатор је Народни музеј Ниш
Аутори изложбе и каталога су археолози Народног музеја Ниш - виши
кустоси Слободан Дрча и Весна Црноглавац, др. Гордана Јеремић - сарадник
Археолошког института из Београда и Тони Чершков из Завода за заштиту
споменика културе Ниш.
Досије изложбе: саопштење за јавност, позивница, каталог, плакат, новински
чланак.
Изложба је гостовала у Београду од 16. 12. 2014. до 18. 01. 2014.
3. Ликовна колонија Сићево 1964-1969.
25. 11. 2014 - 21. 12. 2014, Галерија Србија
Ликовна колонија је обновљена 1964, и за педесет година постојања, колико
се навршава ове године, постала је културна манифестација од националног
значаја. Изложба представља уметничка дела настала у Колонији за првих
шест година рада из фонда Народног музеја Ниш, а уједно је и омаж
Надежди Петровић, која је основала колонију у Сићеву 1905.
Збирка савремене уметности Народног музеја Ниш чува 88 уметничких
дела насталих у Ликовној колонији Сићево у периоду од 1964. до 1970, када
је бригу о овим делима преузела Галерија савремене уметности у Нишу.
Организатор: Народни музеј Ниш
Аутор изложбе и каталога: Мара Макарић
Досије изложбе: каталог, плакат, позивница, саопштење,
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Јагодин мала - касноантичка некропола
Jagodin mala – late antiquity necropolis

4. Ниш - ратна престоница Србије 1914-1915
27. 11 - 27. 03. 2015, Галерија Синагога
Изложба је део државног пројекта обележавања стогодишњице Првог
светског рата и финансирана је од стране Министарства културе и
информисања. Основна идеја је да се публици дочара како је изгледао
свакодневни живот у Нишу од почетка рата до окупације од стране Бугара
новембра 1915, у времену када је у Нишу заседала Народна скупштина и
Влада Србије и када је ту боравило преко дванаест руских хуманитарних
мисија, а број људи се вишеструко увећао. Било је тешко преживети, иако
је Ниш био поштеђен ратних дејстава у овом периоду.
Посетиоци су били у могућности да виде личне предмете др Милоша
Ђорића, врсног интелектуалца, премијерно два телеграма које је Никола
Пашић послао из Ниша након првих великих победа српске војске, заставе и
оружје 16. моравског пука, фотографије из приватних колекција, анимирани
приказ Ниша из тих година, бројне фотографије угледних личности и
њихова дела која су објављена у то време.
Огранизатор: Народни музеј Ниш
Аутор поставке: Оливера Николић
Аутори изложбе и каталога: Бојана Нешић, Марина Влаисављевић, Небојша
Озимић, Ивана Груден Милентијевић
У 2014. години реализовано је пет изложби: три изложбе су самосталне
(једна је гостовала и у другом граду), а једна је резултат сарадње са
другим институцијама.
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Марина Влаисављевић

ПРИКАЗ КЊИГЕ
Мр Радоје Костић; Нишки официри пали у ратовима 1912-1918; Ниш,
Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета; 2011; стр. 236.
Мр Радоје Костић, одличан истраживач и познавалац историје југа
Србије у периоду балканских и Првог светског рата, својом књигом Нишки
официри пали у ратовима 1912-1918 поново нас је успешно повео на пут,
на коме срећемо наше јунаке, пале на бојном пољу. Доследан свом стилу,
он нам указује на људе - појединце, учеснике судбоносних догађаја. Наша
историографија врло често одлази у крајност описујући велике и важне
догађаје, третирајући жртве као неминовност на путу ка остварењу високих
циљева и идеала. Са друге стране, Костић индивидуализује жртве, описује
их именом и презименом, чином, биографским и личним подацима и тако
нам показује да су то били људи, а не само статистика.
Упорним и мукотрпним радом, Костић је успео да расветли судбину
112 официра из нишког краја, који су своје животе дали у ратовима од 1912.
до 1918. године. Сам аутор сматра да то није коначна цифра и да предстоји
још посла да се достојно и поименично ода пошта свим погинулима.
Свакако, проток времена не иде на руку истраживачима. Архиве су током
ратова уништене и загубљене, сећања потомака бледе, тако да ова књига и
у овом обиму представља истраживачки подвиг.
Књига Нишки официри пали у ратовима 1912-1918 написана је
ненаметљивим стилом, без сувишне глорификације и патетике. Аутор
је успео да већину официра стави у ратни контекст, истовремено нас
подсећајући на најстрашније битке и прегнућа, кроз које су они прошли
и у којима су изгубили своје животе. Умешно описујући њихове животе,
Костић избегава замку једноличности и сувопарних биографских података
и успешно ствара живо и колоритно штиво.
Ова књига буди јаке и дубоке емоције, оне које стварају тегобу у дну
душе. Многа питања и дилеме навиру. У данашњем времену релативизације
пожртвовања и патриотизма, уз непрестане покушаје ревизије историје, ова
књига нам указује на прави пут. Ових 112 јунака су бранили своју земљу
и право на слободу, не постављајући питање да ли су то вредности за
које треба положити живот. Било би добро када би ова књига дошла до
ширег читалачког круга, посебно младих, да надахне нове генерације на
самопрегор и жртву. Данас можда није неопходно дати живот, довољно је
искрено волети своју земљу и бар понекад ставити њену добробит испред
личне.
Аутор је свим истраживачима који се баве историјом Ниша и
његове околине задао тежак задатак. Бавећи се искључиво чињеницама,
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без презумпција и посредних закључака, јасним стилом, без патоса,
мр Радоје Костић је осветлио један сегмент историје Ниша. Књига се у
потпуности уклапа у Костићев истраживачи опус, везан за Топлицу и Ниш
у периоду балканских и Првог светског рата, за који га можемо сматрати
незаобилазним експертом.

Нишки официри пали у ратовима 1912-1918
Niš officers killed in the wars 1912-1918
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Љиљана Ђуровић

ПРИКАЗ ИЗЛОЖБЕ
НИШ РАТНА ПРЕСТОНИЦА СРБИЈЕ 1914/1915
Јубилеј 100 година почетка Првог светског рата обележен је у
Нишу многим манифестацијама. Тим поводом и Народни музеј у Нишу
је организовао изложбу Ниш-ратна престоница Србије 1914/1915. групе
аутора: Бојане Нешић, кординатора; Марине Влаисављевић; Небојше
Озимића и Иване Груден Милентијевић. Изложба је отворена 27. новембра
у галерији Синагога у Нишу у присуству многих званица, стручних
радника, сарадника и грађана- поштовалаца историје и града Ниша. Уз
пригодан програм и речи добродошлице директора нишког Народног
музеја Славише Поповића, изложбу је отворио Иван Мијатовић, начелник
Војног музеја из Београда. Том приликом присутнима је приказан филм
Југословенске кинотеке Српска војска у Првом светском рату, а група аутора
са катедре Multimedia Електронског факултета у Нишу, презентовала је у 3D
систему Ниш 1914/1915. Та виртуелна 3D презентација, рађена у realitime
технологији, присутнима је дочарала град Ниш у годинама почетка Првог
светског рата. Парк поред Нишаве, Трг Краља Милана, зграда начелства
(Бановина), улице, хотели, кафане и друге грађевине старог Ниша, које
су давно промениле изглед или нестале, буде сету на та минула времена.
Истовремено, сама изложбена поставка је упознала и подсетила јавност на
један временски период, када је Ниш био значајан политички, друштвени и
културни центар, али и место у коме су многи војници и цивили изгубили
своје животе.
Реализација изложбе захтевала је једногодишњи истраживачки рад
аутора. Уложен је велики труд на прикупљању документационог материјала
и предмета ван музеја, па је истраживање обављено и у институцијама,
међу којима су: Архив Југославије, Архив САНУ, Историјски архив Ниш,
Народна библиотека Стеван Сремац Ниш, Универзитетска библиотека
Никола Тесла Ниш, Војни музеј, Историјски музеј Србије и др. У уводном
делу каталога, аутори су изразили захвалност на пруженој помоћи, како
наведеним установама, тако и приватним лицима, која су из својих колекција
и збирки, уступили многе експонате.
Користећи савремену технологију електронског документа,
изложена скенирана документа и фотографије, распоређени су у осам целина
и то: 1) Србија на почетку Првог светског рата; 2) Организација српске
војске и објава мобилизације 1914. године; 3) Рад Владе; 4) Рад Народне
скупштине; 5) Научна елита; 6) Војна болница у Нишу; 7) Хуманитарне
мисије; и 8) Издавачка делатност и књижевни рад у Нишу 1914-1915. Поред
докумената, фотографија и часописа, изложбу су употпунили и предмети:
одликовања, оружје, добош, артиљеријска труба, српска пуковска застава,
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војничка опрема (униформа, чутура, ћебе, војнички лични прибор),
медицинска опрема и хирушки инструменти, а посебно интересантан
предмет који је привукао пажњу, је буре за дезинфекцију које је одиграло
велику улогу током сузбијања епидемије пегавог тифуса.
Циљ изложбе је да укаже на значај Ниша 1914/1915. године, у
време када је Влада Краљевине Србије са министарствима, као и Народна
скупштина, боравила и радила у Нишу. Ниш је постао ратна престоница
Србије, а догађаји који су се низали обележили су то време. У Нишу је
предсеник Владе Никола Пашић 28. јула 1914. године, у хотелу Европа,
примио телеграм о објави рата Србији. Влада је заседала у згради Окружног
начелства и на својим седницама донела је низ одлука, везаних за економске
проблеме настале услед рата (блокада привреде, шпекулација трговаца и
лифераната, велики број избеглица, епидемија тифуса) и проблеме везане
за спољнополитичку ситуацију - однос Србије према савезницима. Своја
заседања Народна скупштина је одржавала у Официрском дому, а прво
ратно заседање одржано је од 27. јула до 16. октобра 1914. године када су
усвојени закони: о мораторијуму; о конкордату између Краљевине Србије
и Свете столице, закључен непосредно пред рат; о помоћи невољнима за
време рата и Закон о буџету за 1915.годину. Током 1915, прихваћени су
и Закон о регулисању школског рада због рата и његових последица и
Закон о поступку са имовином страних поданика оних држава које су у
непријатељству са Србијом.
Једна од важнијих одлука коју је донела Влада, а усвојила Народна
скупштина 7. децембра 1914. је Нишка декларација у којој је , између
осталог, изложен ратни циљ Краљевине Србије. У декларацији се наводи да
рат Србије поред одбрамбеног, има карактер национално-ослободилачког
и ујединитељског рата. У моменту када је настала, Нишка декларација
озваничила је идеју југословенства коју су заговарали учени људи,
научници, професори универзитета, песници, али и обични људи.
У лето 1914. у Нишу бораве и представници српске научне елите:
Александар Белић, Јован Цвијић, Љубодраг Станојевић, Станоје Станојевић,
Слободан Јовановић, Стојан Новаковић и многи други. Један број научника
је од Министарства иностраних послова добио задатак, да научно образложи
и презентује јавности већ раније формулисано опредељење Владе, да се
циљ рата гради на југословенској идеји, те је њихова обавеза била да израде
брошуру-расправу о ратном циљу Србије. Циљ брошуре је био да научним
аргументима објасни и докаже постављени ратни програм тј. да документује
основну тачку владиног програма- уједињење Југословена. У том циљу
настале су расправе и брошуре појединих аутора објављених у то време
у Нишу. Тако је Јован Цвијић новембра 1914, део свог рада објавио под
називом Географски утицај, етнопсихичке групе и јединство Југословена.
Студија Александра Белића, Србија и јужнословенско питање, штампано је
у Нишу почетком 1915, а Станоје Станојевић је уводни део своје брошуре
објавио у Политици, 23. децембра 1914. под називом Наше претензије, а
свој рад проширио током 1915, покренувши едицију Савремена питања и
у оквиру ње Шта хоће Србија. Све ове активности предходиле су стварању
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Југословенског одбора чији је задатак да идеју уједињења југословенских
народа и оснивање заједничке државе заступа у иностранству.
У Нишу – ратној престоници, одвијала се и бурна издавачка
делатност о чему сведоче многи сачувани листови и часописи из 1914. и
1915. године, презентовани на изложби. Ту су, између осталих, Српске
новине, Самоуправа, Српска застава, Велика Србија, Просветни гласник,
Ревија, Нишки нови лист, Дело, Србадија и многи други. Целокупна
штампа која је излазила у граду одиграла је значајну политичку и културну
улогу. Посебно је од значаја била објективност извештавања са ратишта,
као и извештавања страних дописника који су у својим извештајима давали
реалну слику у Србији и о Србији.
Сегмент изложбе под насловом Организација српске војске и објава
мобилизације 1914. године, даје слику о српској војсци, њеној опремиуниформама српских војника и оружју којим је војска располагала. Ниш
је био седиште Моравске дивизијске области, а мобилизација војске 1914.
године изведена је са лакоћом, јер се сваки војник јављао у своју јединицу
из претходних ратова. Пешадијски пук Књаз Михаило, пешадијски
пук Цар Никола II Романов, коњички пук Моравске дивизије, коњички
пук Обилић, Трећи коњички пук, артиљеријски пук и инжењеријске
јединице мобилисани су у Нишу. Формирају се и добровољачки одреди од
заробљеника пристиглих током децембра 1914. у Ниш и омладине која је
ступала у војне јединице 1300 каплара. Цела генерација нишких матураната
из 1914. пошла је у рат.
Велику улогу у току Првог светског рата имале су Моравска стална
војна болница и Окружна болница у Нишу, о чему говори део изложбе
под називом Војно-санитетске установе српске војске у Нишу 1914-1915.
године. Низ докумената и фотографија приказују општу санитарносанитетску ситуацију у Нишу у том периоду, организацију српског војног
санитета, улогу сталних и резервних болница у лечењу рањених и оболелих
војника и сузбијању пегавог тифуса. У условима ратног хаоса, у Ниш стижу
рањеници, избеглице и заробљеници. Хиљадама рањених и болесних
војника и грађана, са ограниченим и импровизованим средствима, бројни
добровољни медицинари из света, помагали су да се спасу животи српске
младости. Српска Влада у спрези са санитетом, успела је да у кратком року
спречи вашљивост и заустави епидемију. Последице епидемије су биле
језиве и процењује се да је у Србији умрло од 130.000 до 210.000 војника,
цивила и заробљеника. Од овог броја сматра се да је у Нишу од пегавог
тифуса умрло 35.000 људи, а један од њих је и песник Нестор Жучни.
Представљање овог сегмента изложбе, уз дужно поштовање наведеног
песника, завршићу његовим стиховима написаних пред смрт у Нишу
априла 1915. године:
“Ја осећам како врх усана моји
Ко нежно прамење сунчано и бело;
Умире...и лебди човечанство цело
Трепери сав живот и све што постоји.”
Да би се употпунила слика Ниша у првим годинама Првог светског
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рата, неопходно је истаћи и значај друштва Црвеног крста који, после
пребацивања санитетског материјала, сели и свој Главни одбор друштва
у Ниш. Српски Црвени крст уступа разноврстан санитетски материјал
војном санитету за оснивање резервних војних болница, у којима је након
првих битака збринут велики број рањеника. У Србију пристиже новчана
помоћ Турске и хуманитарне мисије из Грчке, Русије, Француске, Енглеске,
Америке. У Ниш 1914. године стижу руски лекари и медицинске сестре и
формирају Московску хирушку болницу смештену у недовршеној згради
нишке гимназије. Након избијања епидемије тифуса која узима маха, Руси
шаљу нову клиничку болницу са 500 кревета за заражене и новчану помоћ.
Почетком 1915, у Нишу бораве британске војне медицинске мисије које
учествују у сузбијању заразе, као и пуковник Хантер, признати научник у
свету, који ће после завршетка рата и објавити књигу о епидемији у Србији.
Изложеним експонатима, којих је 79, оживљено је тешко, а
истовремено и херојско време, какво је било 1914. и 1915. године у Србији,
а посебно у Нишу која је била ратна престоница. Ниш је тих година
прихватио владу, државне службе, дипломатски кор, хиљаде избеглица,
заробљеника, странаца, који су по разним основама боравили у граду или
били на пропутовању, а са првим борбама и рањенике. Ниш је у то време била
варош са око 20.000 становника и недовољно развијеном инфраструктуром,
а доласком избеглица и ратних заробљеника број становника у Нишу се
попео на 100.000, тако да је стање постало критично и неподношљиво.
И на крају, с обзиром да ми је познато колико истраживачког рада
и залагања је потребно да би се изнедрио и реализовао овакав пројекат,
желим да изразим велико задовољство и истовремено захвалим ауторима
изложбе на овако дивној поставци. Преда мном је каталог изложбе,
финални производ изложбе, за који имам само речи хвале.
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Софија Петковић

ПРИКАЗ ИЗЛОЖБЕ NAISSUS NECROPOLIS.
КАСНОАНТИЧКА НЕКРОПОЛА У ЈАГОДИН МАЛИ
Изложба Naissus necropolis. Касноантичка некропола у Јагодин
мали одржана је у Народном музеју у Нишу, у галерији Синагога од 26.
септембра до 16. новембра 2014. године, а у Београду је приказана у
атријуму Народног музеја од 16. децембра исте године до 18. јануара
2015. Изложбу је организовао Народни музеј из Ниша. Аутори изложбе
су Слободан Дрча и Весна Црноглавац, виши кустоси Народног музеја у
Нишу, Тони Чершков, саветник-конзерватор Завода за заштиту споменика
културе у Нишу, и др Гордана Јеремић, виши научни сарадник Археолошког
института. Сви аутори били су укључени у повремена археолошка
истраживања касноантичке некрополе у Јагодин мали, која су се протезала
кроз више деценија. Овога пута, на локалитету “Benetton“, у фабричком
кругу некадашњег „Нитекса“, утркивање са грађевинским машинама и
бизнис-плановима инвеститора вишеструко је наградило колеге археологе,
кроз многобројне луксузне предмете из гробова и гробница грађана
касноантичког Наиса.
У Синагоги изложба је постављена у простор подељен по
хоризонтали, тако да су у приземљу изложене макете гробница,
реконструкција једног гроба и витрине са гробним налазима, груписаних по
врстама: грнчарија, стакло, керамичке лампе, накит, тоалетни и медицински
инструменти, фибуле, итд.
На галерији су изложени налази посвећени истраживању базилике са
мартиријумом, затим, макета мартиријума, оловни саркофаг са портретима,
ранохришћански налази и фото-изложба типова зиданих гробница.
У Народном музеју, изложба је постављена у витрине, које су у
континуитету представљале причу о касноантичкој некрополи у Јагодин
мали – од гробних прилога различитих врста до макета зиданих гробница и
мартиријума.
Међу изложеним покретним налазима треба поменути неколико
изузетних музејских експоната, драгуља римске културне баштине код нас.
То је сет златног и сребрног накита из гроба 66 и два пара сребрних наушница
оригиналног типа из гроба 38 са локалитета “Benetton“-Јагодин мала.
Затим, бронзана позлаћена крстообразна фибула са царским портретима,
фрагмент стакленог пехара израђеног у техници mille fiori, софистицирани
стаклени крчази с једном или две дршке, стаклени пехар на ножици, итд.
Треба напоменути, да су, осим покретних налаза, откривене
изузетно очуване зидане гробнице, међу којима су неке украшене фрескама
или имају јединствен архитектонски склоп. Уопште на овој некрополи су
констатовани сви познати типови касноантичких гробова – од слободно
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укопаних гробних рака до компликованих зиданих гробница са две или три
калоте. Типови гробних конструкција приказани су низом инвентивних, па
чак и духовито решених, макета.
У истом делу изложбеног простора приказана је реконструкција
гроба 19, са локалитета “Benetton“-Јагодин мала; осим скелета мушке
индивидуе, приказана је реконструкција војног појаса, cingulum militaris,
са којим је покојник сахрањен, а у витрину су положени и остали гробни
прилози.
У Јагодин мали је откривено чак 5 ранохришћанских базилика:
једнобродна базилика у средишњем делу некрополе, још две базилике на
истом простору, од којих се једна датује у IV век и представља најстарију
откривену цркву у Нишу, тробродна базилика у Књажевачкој улици и
тробродна базилика са криптом код Моста младости. Овако велики број
гробних цркава из периода друге половине IV – прве половине V века, сведочи
о две ствари: 1. да је становништво касноантичког Наиса било већим делом
христијанизовано и 2. да је постојао значајан слој добростојећих грађана,
који су могли да подижу црквене грађевине. У прилог потоње чињенице
говори и велики бој зиданих гробница, од којих су неке украшене фреско
сликарством.
На жалост, процват касноантичког Наиса у IV – V веку, нагло је
окончан 443. године инвазијом Атилиних Хуна у средње Подунавље.
Неколико наредних година Naissus је запустео, да би се полако опорављао
до краткотрајног блеска старе славе у VI веку, за владавине Јустинијана
I. Ови догађаји се рефлектују на некрополу у Јагодин мали, која прича о
недаћама и страховима становника Наиса у ова бурна времена.
Изложба је пропраћена квалитетним каталогом, чији су аутори
Гордана Јеремић, Слободан Дрча и Весна Црноглавац.
Коначно, свеукупан утисак је сетна носталгија за античким Наисом
и лични печат посвећених аутора изложбе, који су стручно, али ипак
сентиментално, приступили реализацији овог пројекта. Топло препоручујем
посету сталној археолошкој поставци Народног музеја у Нишу, где је
трајно смештен део изложбе Naissus necropolis. Касноантичка некропола
у Јегодин мали.
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Мирослав Анђелковић

РЕЧ ВИШЕ О ИЗЛОЖБИ ЛИКОВНА КОЛОНИЈА СИЋЕВО 1964-1969,
УМЕТНИЧКА ДЕЛА ИЗ ФОНДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У НИШУ
Народни музеј у Нишу (Одељење историје уметности) је поводом
обележавања педесет година од обнављања Ликовне колоније у Сићеву
(1964-2014), приредио репрезентативну изложбу „Ликовна колонија Сићево
1964-1969“, која је била свечано отворена 25. новембра, а трајала је до 21.
децембра 2014. године. Аутор изложбе и каталога је Мара Макарић, виши
кустос историчар уметности. Изложба је била постављена у изложбеном
простору ГСЛУ у Нишу Галерији Србија.
У оквиру изложбе приказана су уметничка дела (слике, графике и
једна скулптура) шездесет уметника са територије некадашње Југославије,
укључујући и четири из иностранства, међу којима: Бранко Протић, Зоран
Павловић, Владислав Тодоровић - Шиља, Бранко Филиповић, Томислав
Хрушковец, Градимир Петровић, Милић Станковић, Ксенија Дивјак,
Леонид Шејка, Милан Поповић, Марио Маскарели, Милун Митровић,
Никола Рајзер, Радомир Антић, Драган Костић, Мирољуб Ђорђевић,
Кодра Ибрахим, Луловски Танас, Тодор Хаџиниколов... Оваквим избором
репрезентовано је нишкој публици готово све оно што се дешавало на
ликовној сцени у Југословенском и српском сликарству (од енформела
преко геометризације до асоцијативног и експресивног израза) на измаку
шесте и прве половине седме деценије 20. века.
Изложба ће бити представљена и у Београду у октобру 2015. у
галерији Медија центра „Одбрана“, при Дому војске Републике Србије.
Изложба и каталог су реализовани средствима Министарства
културе и информисања Републике Србије.
Изложбу је отворио мр Мирослав Анђелковић угледни српски
сликар, професор Факултета примењених уметности у Београду.
Уводна реч
мр Мирослава Анђелковића на отварању изложбе
Припала ми је пријатна дужност и част да вам представим и
отворим репрезентативну изложбу Народног муезја у Нишу, изложбу на
којој су представљена уметничка дела настала у периоду обновљеног рада
Сићевачке колоније од 1964. до 1969. године.
Неколико ентузијаста су 1964. године личним залагањем оживели
дело Надежде Петровић, сликарке и националног радника и тиме обновили
рад Ликовне колоније у Сићеву. Та година може се сматрати преломном
у развоју сликарства у овом делу Србије, па се може рећи да од тада
више ништа није било исто! Од провинцијског Града скоро паланке, Ниш
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се нашао на чело развоја ликовне уметности у Србији. Нешто касније,
оснивањем Галерије савремене ликовне уметности у Нишу, још више је
убрзало прикључење европској уметности. Изложене слике су доста јасан
пресек тадашњих збивања у ликовној уметности.
Заступљени су били сликари из свих ликовних средина тадашње
Југославије. Нажалост, изостали су Словенци, иако су њихови сликари
равноправни покретачи рада Колоније (Матеј Јама, Рихард Јакопић, Фердо
Весел, Иван Грохар). Морам да нагласим чињеницу да је Јужнословенска
идеја била снажно присутна подједнако у првом сазиву и у обновљеној
колонији.
Већ на први поглед на изложена дела уочава се надгорњавање два
сликарска правца – фигурације и апстракције. Присталице енформела
су били многобројнији јер је то био доминантан правац у уметности –
„енформел је духовна песма простора и славље материје, убеђење да пре
и после форме стоји вечност“ је лепа и тачна дефиниција овог правца. Са
слике је нестала форма, остала је спржена материја као после планетарне
катаклизме. По њој и њеном пепелу главиња pneuma, света честица која
ослобођена стега форме тражи повратак и поново спајање са spiritus
kreatorom. Проговорили су многи несликарски материјали: песак, комади
јуте, кородирани плех па чак и делови животињских кости.
Катаклизма је била потпуна!
Трајање форме је временски ограничено, а простор је бескрајан.
Духовни жрец овог правца је био рано преминули др Лазар Трифуновић,
a протагонисти Бранко Протић, Владислав Тодоровић - Шиља, Зоран
Павловић, Фило Филиповић. Није моје да оцењујем давно вредноване слике,
сем да искажем лично мишљење, јер у „београдском кругу енформела“
најаутентичнији је Бранко Протић. Његове слике чине простор сагледан
из птичје перспективе, угао гледања данашњих дронова. Потсећам да је
Бранко био падобрански ас и да је често пејзаж сагледавао из овог угла.
Разливена tera verde – зелена, са по неким сиво белим акцентима, је нешто
што их разликује од других.
У духу енформела у Нишу су сликали Драган Костић и Мирољуб
Ђорђевић. Обама је блиска Сићевачка клисура и њене рањене стене
тектонским кретањима. Костић користи Тарнерово дифузно светло, док
у Ђорђевићевом гесту и начину наношења боје препознајемо нерв Цао
Ву Киа. Загребачки сликари Дремпетић и Кудуз покушавају да споје
искуство Виктора Вазарелија, ритмом правоугаоних троуглова на подлози
од битумена. Могло би се рећи сликарски „оксиморон“, Никола Рајзер
свира своју музику на старом „верглу“, загребачке сликарске школе. Слике
Василија Јордана и његове мотиве из Аграма и барокног Вараждина можемо
сматрати омажом Миљенку Станчићу.
Други сликарски ешалон су фигуративци и њихов бојни поклич
против енформелиста! На чело су били Милић и Шејка; није неважно
потсетити да су и први и други своје слике насликали у Сићеву. Опсег
интересовања Леонид Шејке је импресиван, зналац тајне љубави живе
и соли и чеда њихове љубави liber mutus његових слика има вишеструка
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и тајанствена значења. Сматрам да Шејка још није добио место у нашој
уметности која му припада.
Сликарство Милића Станковића такође је израсло из езотеричногврта уживања Хијеронимуса Боша. Том стаблу накалемио је паганску
потку: вампире, караконџуле, летеће балване, бабине укове. Над Сићевом у
затвореном капсулу језди једна од таквих личности.
Следећу групу чине три отмена усамљеника: Ксенија Дивјак,
Марио Маскарели и Тодор Стевановић. Ксенија је окренута античким
узорима, дијанама и тракијским менадама. Марио Маскарели је близак
париској школи. Из љубичасте магле његових слика израња бео као емајл
цртеж којим црта бића слична Лепенцима, древних становника Балкана.
Тодор Стевановић је трећи усамљеник. Рано је дефинисао своју
ликовну поетику произашлу из коледарских скаски лесковачког поморавља
и његове бујне флоре и фауне. Као какав орнитолог бави се чавкама и
свракама, транспонујући их у својој зрелој фази у универзалне симболе.
Професор Бошко Карановић (подвлачим његово звање) оставио
је неизбрисив траг у развоју српске графике и формирању кабинета
графичких листова студената свих генерација на Ликовној академији. Као
професор и друштвено - политички радник ставио је свој таленат у страну
како би развијао таленат његових студената којима је несебично помагао.
На изложби је заступљен „Пејзаж Јелашнице“ за које дело је добио награду
1969. године. Позно лето, са њиве пожњевен овас, а заостала трава спржена
августовским јарама. Заступљен је Карановић и графичким листовима.
Волео је минојску уметност па те графике сличе су повећаним камејама.
Техника линогравуре је његов лични допринос београдској школи графике.
Загребачки сликари: Хелена Шипек удајом за сликара Здравка Вајагића
постаје и београдска сликарка. Њеним преласком у Београд стигло је и
искуство које су јој усадили њени професори, Отон Постружник и Марино
Тартаља. Здравко Вајагић је настављач ликовних мисли академика Недељка
Гвозденовића. Он је на својим сликама сажео и протумачио лепоту и изазов
камене пустиње Сићевачке клисуре.
Најзаступљенији на изложби је Градимир Петровић. Очигледно
је био увек пред очима селектора колоније. То исто важи и за Радомира
Антића ликовног хроничара фолклорних мотива Горњег Понишавља.
Чедомир Крстић уз мотив који слика одабира и узор на који ће се огледати.
Најчешће је то Едуар Вијар, а у овом случају сликање мотива Сићевачке
клисуре Петра Лубарде. У сваком случају има добар укус. Драган Лубарда
је пре свега добар цртач, загледан у лепоту и патину цртежа старих
мајстора који се чувају у кабинетима великих Музеја. Раствором т.з. црнила
за кожу успешно емитира тај звук и патину времена. Цртао је призоре са
плажа Сићевачке клисуре давне 1965. године или ведуте Сићева. Томислав
Петровић је велики поштовалац фирентинских мајстора па је понео и
надимак messer toma fiоrentinac лепо, а и обавезајуће па су његове слике
омаж trecentу, тосканским госпама и госпарима.
Вукица Обрадовић Драговић је графичар са свим позитивним
одликама београдске графичке школе. Њене двобојне графике имају
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пиктуралност уљаних слика. Велики утицај је оставио и краћи боравак
Хенрија Мура у Београду средином педесетих година. Његова изложба
је била путоказ за ослобађања од стега соцреализма. То је видљиво у
дело Мире Јуришић. Воја Тодорић конструктивистички прилази мотиву,
постаће велики поштоваоц Недељка Гвозденовића који се накратко бавио
сликарством које је славило обнову, једно од тих малобројних његових
слика „Грађевина“ имало је очигледан утицај на Воју Тодорића. Тој групи
сликара припада и Милун Митровић.
Једна група сликара донела је у свом пртљагу већ готове слике како
би унапред „отплатила“ боравак у колонији као синдикалном летовалишту.
Видимо мотиве јадранских отока, ђачки конципиране мртве природе, мотив
набујале Сене које носи куполе неке од париских цркава, док је Ајфелов
торањ озбиљно накривљен и пред падом, катаклизмично, али са примесима
дилетантског. Каква је сврха позивања таквих сликара и њихов боравак ако
им измиће лепота и ликовни изазов Сићева?
Имао сам срећу да сликарки Нади Пивац, правим друштво, док је
пастелом бележила сложени ритам врба израслих на песковитој обали Нишаве.
На крају треба похвалити и аутора изложбе Мару Макарић,
вишег кустоса Народног музеја из Ниша и акaдемског сликара Миодрага
Анђелковића, који је зналачки ликовно оркестрирао изложбу. Каталог који
прати изложбу остаје драгоцен документ о развоју ликовне уметности у
Нишу и Србије.
И на крају зажелимо да две збирке, неприродно раздвојене једна
у Музеју и друга у ГСЛУ једног дана постану целина и буду изложене на
сталној поставци.
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Станислав Павловић

РЕАЛИЗАЦИЈА ИПА ПРОЈЕКТА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ
СРБИЈА – БУГАРСКА „УЛАЖИМО У ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ
ЗА КУЛТУРНО И ДУХОВНО ЗБЛИЖАВАЊЕ И ЕКОНОМСКИ
НАПРЕДАК ИЗМЕЂУ ОПШТИНА ПРАВЕЦ И НИШ“
- CCI Number 2007CB16IPO006 – 2011 – 2 – 91 Приближавањем Републике Србије чланству ЕУ омогућен је приступ
ИПА фонду прекограничне сарадње ЕУ1 и могућност да међународном
пограничном сарадњом са бугарским институцијама културе и образовања,
унапредимо рад Народног музеја Ниш. Сарадња приликом извођења
пројеката добра је прилика за нове контакте и унапређивање на културном,
економском и политичком плану и омогућава даље зближавање нашег
народа са земљама ЕУ. Основни циљ ИПА прекограничне сарадње је да
подстакне добросуседске односе путем заједничких локалних и регионалних
иницијатива у пограничним регијама, као и да унапреди економски и
друштвени развој у њима. ИПА ФПС функционише са обе сране границе
користећи исти сет правила и на тај начин пружа прилику за подједнако
и равномерно програмирање и формирање структура за доношење
одлука, како у земљама чланицама ЕУ, тако и у земљама кандидатима и
потенцијалним кандидатима. ИПА програм комбинује циљеве европске
кохезионе и спољне политике узимајући у обзир специфичне индивидуалне
потребе пограничних региона:
• Развој прекограничних економских, друштвених и активности у
заштити животне средине у пограничним регијама;
• Суочавање са заједничким изазовима у областима заштите животне
средине, здравља, спречавања и борбе против организваног
криминала, итд.;
• Осигуравање ефикасних и сигурних граница;
• Промовисање правне и административне сарадње;
• Промовисање локалних акција, као и акција „људи људима“.
Заједнички пројекат који су реализовала три партнера из Бугарске
и Србије: Историјски Музеј Правец,2 Народни Музеј Ниш3 и Фондација

1 У даљем тексту ИПА ФПС.
2 У даљем тексту ИМП.
3 У даљем тексту НМН.
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„Савременост” - „УЛАЖИМО У ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ ЗА
КУЛТУРНО И ДУХОВНО ЗБЛИЖАВАЊЕ И ЕКОНОМСКИ НАПРЕДАК
ИЗМЕЂУ ОПШТИНА ПРАВЕЦ И НИШ“ - CCI Number 2007CB16IPO006
– 2011 – 2 – 91 прати светске тенденције да се применом нових технологија
репрезентативни културно-историјски споменици прикажу на савремен
начин. Пројекат је реализован од 22. 01. 2013. до 22. 01. 2014. године у
склопу ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија 2007 –
2013 године, кофинансирањем из националног буџета Републике Бугарске
и уз кофинансирање самих корисника у Републици Србији. У обзир су узете
карактеристике и специфични ресурси општина Правец и Ниш. Главни
прекогранични утицај пројекта се реализовао кроз заједничко партнерско
спровођење активности и размене резултата пројекта. У реализацији
пројекта је учествовао пројектни тим:
- Историјски музеј Правец – Project Partner 1
Викторија Антонова – Project Manager,
Лидија Илијева Рашкова – Project Аccountant;
Тања Борисова директорка ИМП – стручни сарадник на пројекту
- Народни музеј Ниш – Project Partner 2
Славиша Поповић, директор НМН – Project Coordinator
Љубиша Николић – Project Аccountant
Станислав Павловић – стручни сарадник на пројекту
- Фондацијa „Саременост“ – Project Partner 3
Мариета Николова Јанкова – Technical Assistant
Стратегија пројекта је заснована на детаљној студији историјских,
културних и антропогених ресурса и стварање базе података о културним
добрима са туристичким потенцијалом. Испитана је тренутна ситуација
културних и историјских локалитета и циљне групе су подржане за развој
једног модела за управљање на одржив начин (укључујући и побољшање
туристичке инфраструктуре).
Главни циљеви пројекта су:
1. Развој прекограничног културног туристичког производа и
диверзификација постојећих туристичких услуга у општинама Правец и
Ниш;
2. Увођење иновативних ИТ технологија за проучавање и презентовање
културног наслеђа у Бугарској и Србији;
3. Промовисање одрживог културног туризма у циљу јачања економског
и социјалног ефекта за локално становништво у областима Правец и Ниш.
Специфични циљеви пројекта су:
1. Истраживање постојећих историјских, културних и антропогених ресурса
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у општинама Правец и Ниш и процена њиховог потенцијала за стварање
новог културно-туристичког производа;
2. Креирање модела за управљање културно-историјским споменицима на
одржив начин.
3. Проучавање сличности и разлика између традиционалних фестивала
и ритуала, вотивних места (завета) у регионима Правец и Ниш због
остваривања културне кохезије;
4. Развој заједничког прекограничног културног туристичког производа
заснованог на постојећим ресурсима у областима Правец и Ниш, као
додатна вредност процеса економске размене.
За истраживање постојећих историјских, културних и антропогених
ресурса у Општинама Правец и Ниш ангажовани су експерти из различитих
области из Бугарске и Србије који су користили постојећу литературу, мапе,
планове и спроводили истраживање на терену. На територији Општине
Правец регистрована су 182 заветна места и 25 нових археолошких
налазишта. За најзанимљивија заветна места развијено је 80 регистрационих
картица, урађена је студија Боровец тврђаве, средњовековне цркве Св.
Богородице као и хумке - Света Петка, Пенака, Песхова и Васкова хумка.
Истраживање постојећих историјских, културних и антропогених ресурса
у Општини Ниш експерти су спроводили у канцеларији и на терену,
што је користило за прављење базе података и фотографија о културноисторијским споменицима. Као резултат ове активности проучавано је 30
локација на територији Општине Ниш, укључујући археолошке локалитете,
цркве, манастире и значајне културне објекте. Резултати студије која је
извођена пројектом послужили су за штампање туристистичке карте,
промотивног материјала и за програмирање веб портала на три језика
- енглеском, бугарском и српском. На веб порталу се налази виртуелна
библиотека испитиваних културно-историјских споменика, археолошких
налазишта, заветних места, цркава и манастира са ГПС локализацијом на
веб карти општина Правец и Ниш. Виртуелна библиотека је представљена
кроз четири тематске целине интегрисаног прекограничног туристичког
производа:

1)

Музеји, храмови историје, културе и образовања

Правец:
		
		
		

1) Историјски музеј Правец,
2) Музејски комплекс,
3) Стара школа, с. Видраре,
4) Туњаковски хан

Ниш: 		
		
		
		

1) Народни музеј Ниш,
2) Галерија Синагога,
3) Ћеле кула,
4) Концентрациони логор на Црвеном крсту
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2)

Археолошки локалитети - сведочанство прошлих епоха

Правец:
		
		
		
		
		

5) Тврђава Боровец Музејски комплекс,
6) Црква Св. Богородице из XIV в,
7) Надгробна хумка „Васкова могила“,
8) Надгробна хумка „Пешова могила“,
9) Надгробна хумка „Пенака“,
10) Хумка Св. Петка

Ниш: 		
		
		
		

5) Арх. налазиште „Баланица“,
6)Арх. налазиште „Бубањ“,
7) Арх. налазиште „Mедијана“,
8) Нишка тврђава

3)

Цркве и манастири - центри вере и духовности

Правец:
		
		
		
		
		
		
		

11) Црква Св. Атанасија, г. Правец,
12) Манастир Св. Теодора Тирона,
13) Црква Вoзнесења Господњег,
14) Чекотински манастир Св. Архангела Михајла,
15) Црква Св. Николe,
16) Црква Св. Архангела Михајла,
17) Црква Св. Параскеве,
18) Параклис Св. Николе

Ниш: 		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

9) Саборна црква у Нишу,
10) Црква Св. Архангела Михајла,
11) Црква Св. Пантелејмона,
12) Црква Св. Николе,
13) Црква Св. Константина и Јелене,
14) Католичка црква у Нишу,
15) Црква Св. Тројице - Латинска црква,
16) Манастир Св. Јована Крститеља,
17) Манастир Св. Петке,
18) Манастир Св. Богородице

4)

Традиција и одрживост

Правец:
		
		
		
		
		
		
		

328

19) Завет Св. Троица (Петдесетница), с. Разлив,
20) Завет Св. Никола и Св. Илија, с. Правешка Лкавица,
21) Завет Св. цара Константина и Јелене, с. Правешка Лкавица,
22) Завет Вознесење Господње, с. Правешка Лкавица,
23) Завет Св. Илија, с. Калугерово,
24) Завет Св. Богородице, с. Калугерово,
25) Завет Св. Тројица, с. Своде,
26) Завет Вознесење Господње, с. Осиковска Лкавица,

		
		
		
		
		
		
		

27) Завет Вознесење Господње, с. Осиковска Лкавица,
28) Завет Св. Петка, с. Осиковица,
29) Завет Св. Петра и Св. Павла, с. Џурово,
30) Завет Вознесење Господње, с. Равнишце,
31) Завет Св. Богородице, с. Видраре,
32) Завет Св. Богородице, с. Видраре,
33) Завет Св. Богородице, с. Манаселска Река

Ниш: 		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

19) Ранохришћанска базилика са мартиријумом,
20) Чегар,
21) Меморијални парк – Бубањ,
22) Историјски Архив Ниш,
23) Зграда Бановине,
24) Завод за заштиту споменика културе,
25) Народна библиотека „Стеван Сремац“,
26) Нишки симфонијски оркестар,
27) Галерија савремене ликовне уметности,
28) Нишки Културни Центар,
29) Народно позориште Ниш,
30) Позориште лутака у Нишу

Направљен је модел за управљање споменицима културе који
је дат кроз пример Боровец тврђаве. Модел се састоји од четири дела прелиминарне студије, анимација, анализе правног основа и дијаграма
покрета туриста унутар и ван тврђаве. Део прелиминарне студије обухвата
актуелну ситуацију постојећег стања конструкције, геодетски снимак терена
и археолошких објеката који су откривени, као и предлоге за рестаурацију и
конзервацију тврђаве. Дат је предлог за уређење и презентовање локалитета.
Урађено је 3D ласерско скенирање Боровец тврђаве, набављен је лаптоп
рачунар, пројектор са пратећом опремом за опремање центра за посетиоце у
ИМП, затим ГПС опрема, фото-апарат, оптички нивелир, телескопски метар
и статив и теренско возило за проучавање планинских и полупланинских
археолошких локалитета. За потребе НМН набављена су два City Light
– Show Case рекламна паноа који су постављени испред Управне зграде
НМН (сл. 1) и Галерије Синагога (сл. 2) и служе за оглашавање изложби
и дешавања НМН и два комада Hologram Show Case (сл. 3) за атрактивну
презентацију и савремену промоцију културно- историјских споменика, као
и предмета који не могу бити изложени. Урађени су холограмски модели
тврђаве Боровец и модел Нишке тврђаве са објектима и споменицима који
се налазе унутар тврђаве (сл. 4).
Постигнути резултати
Резултати пројекта и проучавање културно-историјског наслеђа
Општина Правец и Ниш представљени су јавности на Округлом столу
и изложби у Правецу Културно-историјско наслеђе Правеца и Ниша
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и допринос одрживом туризму (сл. 5. и 6.) и конференцији и изложби у
Нишу Културно-историјско наслеђе Правеца и Ниша (сл. 7. и 8.) које су
припремили ИМП и НМН заједно са експертима из Бугарске и Србије. Овим
активностима продубљена је сарадња стручњака из ове две општине, која
ће се наставити у будућности. У презентацији културног наслеђа коришћена
су савремена средства за презентацију културно-историјских споменика и
објеката и организована је информативна кампања која је спроведена на
територији обе државе. Кроз напоменуте догађаје и публикације које су
пројектом одштампане, пројектни тимови и експерти обе државе показали
су јавности и локалним властима регионални туристички потенцијал
културно-историјских ресурса и значај одрживог коришћења и обнове
културног наслеђа. Подигнута је свест грађана о културно- историјском
наслеђу ове две општине, што је довело до повећаног броја прекограничних
посета Општинама Правец и Ниш, а посебно Историјском музеју Правец и
Народном Музеју у Нишу.

330

Сл. 1. City Light – Show Case испред Управне зграде НМН
Fig.1 City Light – Show Case in front of the National Museum in Niš administrative building

Сл. 2. City Light – Show Case испред Галерије Синагога
Fig.2 City Light – Show Case in front of the Sinagogue gallery
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Сл. 3. 3D Hologram Show Case
Fig.3 3D Hologram Show Case

Сл. 4. 3D модел Хамама у Нишкој Тврђави
Fig.4 3D model of Hamam in the Niš Fortress
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Сл. 5. Директорка ИМП Тања Борисова отвара Округли сто у Правецу ,,Културно-историјско наслеђе Правеца и Ниша и допринос одрживом туризму”
Fig.5. IMP Director Tanja Borisova opens the Round table in Pravec – Culturalhistorical heritage of Pravec and Niš and contribution to sustainable tourism“

Сл. 6. Стручни сарадник на пројекту Станислав Павловић, кустос НМН, на
округлом столу у Правецу презентује културно-историјске споменике Ниша
Fig.6. Expert associate at the Project – Stanislav Pavlović, curator of the National
Museum in Niš at the Round table in Pravec, presenting Niš cultural-historical monuments
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Сл. 7. Директор НМН Славиша Поповић отвара конференцију „Културноисторијско наслеђе Правеца и Ниша“
Fig.7. Director of the National Museum in Niš Slaviša Popović opens the conference
“Cultural-historical heritage of Pravec and Niš“

Сл. 8. Конференција „Културно-историјско наслеђе Правеца и Ниша“
Fig.8. Conference “Cultural-historical heritage of Pravec and Niš“

334

Милица Карапанџић

Реализација ИПА пројеката прекограничне сарадње Бугарска – Србија
„Дигитализација и визуализација најзначајнијих збирки музеја из
области народних ношњи и накита увођењем нових 3Д технологија –
Виртуелни музеј“
Апстракт: Рад представља добру праксу ИПА програма прекограничне
сарадње и успешну реализацију пројекта „Дигитализација и визуализација
најзначајнијих збирки музеја из области народних ношњи и накита увођењем
нових 3Д технологија – Виртуелни музеј“ CCI number 2007CB16IPO006 –
2011 – 2 – 92, који је промовисао савремену заштиту културне баштине
и нове могућности документације и презентације музејске грађе
коришћењем нових технологија. Партнери на пројекту су Народни музеј
Ниш и Регионални историјски музеј Перник, а експертски тим, формиран
за потребе пројекта, чине најзначајнији стручњаци из области етнологије и
ИТ експерти са Електронског факултета у Нишу, у сарадњи са одељењем
за документацију Народног музеја Ниш. Резултати спроведених пројектних
активности, међу првима те врсте у региону, доступни су на на веб сајту
који представља заједнички Виртуелни музеј.
Савремено друштво пред музеје и институције културе поставља
нове захтеве и потребе условљене развитком комуникационих мрежа
и несметане мобилности људи и информација.Трасформација музеја
омогућује да стручњаци прошире свој професионални допринос чувара
наслеђа и учине да се културна баштина презентује широкој јавности.
Пројекат „Виртуелни музеј“ је настао у Народном музеју Ниш, а
развио се уз сарадњу Регионалног историјског музеја Перник из Бугарске.
Реализован у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска
– Србија,1 пројекат „Дигитализација и визуализација најзначајнијих
збирки музеја из области народних ношњи и накита увођењем нових 3Д
технологија – Виртуелни музеј“ CCI number 2007CB16IPO006 – 2011 – 2 –
92, у потпуности подржава општи принцип културне размене и покретање
активности и догађаја са циљем популаризације културног наслеђа.
Пројектне активности реализоване су у периоду од 23.4.2013. до 22.4.2014.
године, а организацију и управљање пројектом предводили су пројектни
тимови оба партнера:

1 Bulgaria – Serbia IPA Cross-Border Programme
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Народни музеј Ниш, водећи партнер
Славиша Поповић, менаџер
Љубиша Николић, рачуновођа
Милица Карапанџић, технички координатор
Александар Обрадовић, технички асистент
Регионални историјски музеј Перник, пратећи партнер
Емилиа Велинова, координатор менаџер
Магда Делцева Доброева, технички сарадник
Тинка Захаринова, рачуновођа
Остварене пројектне активности:
- Међународни научни симпозијум у Нишу и Пернику
- Изложба фотографија у Нишу и Пернику
- Тематска изложба музејских предмета у Нишу и Пернику
- 3Д скенирање и образовање базе података
- Виртуелна 3Д анимација
- Креирање Wеb сајта
- Медијске кампање и подизање свести јавности
Пројекат је покренуо више иницијатива за побољшање културних
веза у пограничном региону две државе. Један од циљева пројекта био је
промоција прекограничне сарадње у области очувања културног наслеђа
и његове презентације помоћу 3Д технологије, уз одржавање пратећих
активности у виду разних догађаја – изложби, семинара, радионица и
симпозијума.
Народни музеј у Нишу је 1933. године отпочео рад на формирању и
обогаћивању музејских збирки, тако да данас има више од 5000 етнолошких
предмета, од којих збирка народне ношње садржи 1300, а збирка накита
520 музејских предмета. Разноликост и богатство традиционалног одевања,
распрострањено на ширем простору југоисточне Европе, обликовано је,
поред природних, климатских, економских и других услова живота и под
старобалканским, словенским, средњовековно византијским, оријенталним
и европским културним утицајима. Управо та сложеност у дуготрајном
процесу присвајања и прожимања у традиционалном одевању 19. и
20. века у овом делу Европе, дефинисала је задатак експертима на овом
мултидисциплинарном међународном пројекту да применом савремених
информатичких технологија, посебно 3Д дигитализацијом, оформи
заједнички виртуелни музеј народних ношњи и накита и збирки Народног
музеја у Нишу и Регионалног историјског музеја у Пернику.2

2 Д. Живковић, М. Карапанџић, Виртуелни музеј – могућност савремене 3Д презентације збирки
народних ношњи и накита и примена нових информатичких технологија у доступности музејског
наслеђа најширој јавности, у: Заштита, ревитализација етнолошке грађе и презентација народне
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Душица Живковић и Цветана Манова, експерти етнолози на
пројекту спровеле су компаративну анализу традиционалног одевања на
простору западне Бугарске и Понишавља у периоду током друге средине 19.
и почетком 20. века. Етнолошка експертиза имала је задатак да издвоји и
усагласи по 100 репрезентативних предмета из етнолошких збирки народне
ношње и накита. Процес селекције предмета трајао је око месец дана, јер
је подразумевао анализу стања целокупних збирки, сарадњу са кустосима
Музеја и рад на стручној литератури. Експерти етнолози у сарадњи са
кустосима, обилазили су депое где је упоређивана музејска документација
са затеченим стањем, и процењивани услови и стање предмета за даљу 3Д
обраду.
Истовремено, ИТ експерти интензивно раде на скенирању пробних
узорака материјала и припремају процес 3Д анимације и креирање базе
података за израду Веб сајта. У подручју очувања културне баштине, 3Д
скенирање користи се за израду дигиталних копија, или израду физичких
копија од различитих материјала и излагање таквих копија, док оригинали
остају у музејским депоима.3 Етнолози експерти континуирано су
сарађивали са експертима са Електронског факултета у Нишу, а у оквиру
пројекта организовани су међународни симпозијуми са темом народне
ношње и накита у пограничним областима Бугарске и Србије, и примене
нових технологија у ревитализацији наслеђа. Поред етнолога, стручњака
из музеологије комплетног пограничног региона, на симпозијумима
су учествовали и стручњаци из области 3Д технологије који су својим
радовима представили методологију и могућности ове врсте обраде
предмета. Сви радови стручњака објављени су у тројезичној публикацији
„Заштита, ревитализација етнолошке грађе и презентација народне ношње
уз примену нових технологија“ која је пратила симпозијум одржан у Нишу.
Размена искустава у раду на заштити и презентацији културног наслеђа,
усвајање нових дигиталних технологија и одговарајућа презентација
изабраних експоната од непроцењивог су значаја.
Пројекат је испунио размену најбоље праксе између партнерских
Музеја и имплементацију нових технологија и knоw-hоw у сфери
ревитализације и очувања културне баштине. Развој различитих виртуелних
изложби даје културним објектима нове димензије и чини их атрактивним
великом броју људи применом електронских и информатичких
комуникација.
Пројектна стратегија заснована је на дефинисању најзначајнијих
музејских садржаја из етнолошких збирки оба музеја, избору
репрезентативних предмета народне ношње и накита који су применом
савремене технологије и 3Д ласерском обрадом представљени као

ношње уз примену нових технологија; ур. С. Поповић, Ниш 2014.
3 А. Обрадовић, 3Д дигитализација у области културног наслеђа, у: Заштита, ревитализација етнолошке
грађе и презентација народне ношње уз примену нових технологија; ур. С. Поповић, Ниш 2014.
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експонати у заједничком Виртуелном музеју. Музејски стручњаци указују
да је дигитализација музејских фондова један од начина за успоравање
процеса пропадања музејских предмета. Стварањем Виртуелног музеја
са 3Д обрађеним предметима елиминише се ризик оштећења предмета,
омогућава се широка доступност осетљивих предмета (који захтевају
строго контролисане услове, као што је температура и релативна влажност).
На овај начин предупређују се и високи трошкови који настају приликом
транспорта и обавеза осигурања музејских предмета, а обрађени предмети
у Виртуелном музеју постају доступни и видљиви широком аудиторијуму.
Заједнички оперативни циљеви испуњени су евидентирањем
предмета културног наслеђа партнерских музеја, дефинисањем сличности
и разлика међу врстама материјала, техникама и начинима украшавања
у народној ношњи и накиту регије, затим имплементирањем нових 3Д
технологија (3Д скенирање и презентација евидентираних предмета), и
формирањем Веб сајта у функцији заједничког виртуелног музеја.
Резултати пројекта доступни су на веб адреси www.pernik-nisvirtual-museum.org. На сајту се могу пронаћи информације о самом пројекту,
као и основне информације о градовима Ниш и Перник. Сајт је постављен
и у функцији проучавања, класификације и систематизације културног
наслеђа, јер садржи све релевантне податке о изложеним предметима.
Виртуелни музеј, који је представљен на сајту, подељен је на Виртуелни
музеј Ниш и Виртуелни музеј Перник, а сваки је представљен са по 100
музејских предмета из својих фондова. Заједнички Виртуелни музеј садржи
интерактивни приказ 15 традиционалних народних ношњи из региона.
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Сл.1. Фотографија 3Д модела женске ношње из околине Ниша
Fig.1. Photography 3D model of female folk costume from Niš surrounding area
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Сл. 2. и 3. 3Д модели на Веб сајту www.pernik-nis-virtual-museum.org
Fig. 2. and 3. 3Д models on website www.pernik-nis-virtual-museum.org
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Сл.3. Процес обраде 3Д модела
Fig.3. Processing 3D model

Сл.4. Представљање пројкта на конференцији у Нишу
Fig.4. Project presentation at the conference in Niš
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Весна Црноглавац
12. КОНФЕРЕНЦИЈА ICCM
(International Committee for the conservation of Mosaics)
27-31. октобар 2014, Сасари - Алгеро (Сардинија, Италија)
12. конференција ICCM-а одржана је на Сардинији, у градовима
Сасари и Алгеро, у периоду од 27. до 31. октобра 2014. године, на позив
Soprintendza per i Beni Archaeologici per le province di Sassari e Nuoro
(Министарства културе и туризма), а под покровитељством Универзитета
Сасари, Getty фондације и Универзитета Кипар.
Научни комитет ICCM-а донео је одлуку да тема 12. конференције
буде „Конзервација и презентација мозаика: По којој цени?” (Conservation
and Presentation of Mosaics: At What Cost?). Главне теме којима су се бавили
предавачи и презентери постера били су:
• Цена конзервације и презентације
• Документација
• Конзервација и менаџмент
• Представљање студије случаја
• Едукација и обука
• Презентација и излагање
Након учешћа на претходној конференцији одржаној у Мароку 2011.
године, где сам представила мозаике са археолошког налазишта Медијана,
добила сам позив организатора да обрадим мозаике Медијане кроз аспект
хронологије конзерваторске интервенције са освртом на цену досадашњих
радова и крајњи исход у виду тренутног физичког стања мозаика и начина
на који су презентовани.
Имајући у виду да досада нису извршена ова истраживања, сматрала сам
да је тема изузетно занимљива и прихватила учешће. Мој рад се базирао на
истраживању постојеће документације о откривању и конзервацији мозаика,
у периоду од открића мозаика у стибадијуму А и подизању музејске зграде
1936. године, па све до овогодишњих активности на конзервацији мозаика
у Стибадијуму А, ранохришћанској цркви, као и на рестаурацији мозаика
из виле са конхама.
Радни део конференције, на коме је учествовало преко 120 стручњака
из 35 земаља света био је организован у оквиру десет сесија, на којима
су представљена 42 рада путем усмене презентације и 41 постер. Први,
свечано - радни дан одржан је у Сасарију, док се остатак конференције
одржао у Алгеру. Презентација мог рада, са темом “Mosaics at site Mediana
– complexity of management policy” одржана је првог радног дана, у оквиру
друге сесије.
На крају Конференције изабрано је ново руководство ICCM-а, чиме
је и званично затворена 12. конференција ICCM-а.
Моје учешће на конференцији поново је омогућио грант добијен од
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ICCM-а и залагање проф. Деметриоса Михаилидеса (Demetrios Michaelides,
president of ICCM, professor at University of Cyprus, Archaeological Research
Unit), на чему му се и овим путем захваљујем.
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