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СПОМЕНИЦИ КУЛТА АНТИЧКИХ ИЈАТРИЧКИХ
БОЖАНСТАВА ОТКРИВЕНИ У ОКРУЖЕЊУ ЛЕКОВИТИХ
ИЗВОРА – ПРОСТОР ИСТОЧНЕ И ЈУЖНЕ СРБИЈЕ
Апстракт: Тему рада представљају налази споменика култа античких божанстава са ијатричким и сотеролошким функцијама, откривени у окружењу лековитих извора на простору хидрогеолошког рејона Карпато-балканида (највећи
делови Источне и Јужне Србије). Утврђено је постојање споменика култа Асклепија, Хигије, Диониса, Трачког коњаника, Херкула и Диоскура, регистрованих
на локалитетима у Шарбановцу, Сумраковцу, Деспотовачкој бањи, Николичеву,
Феликс Ромулијани, Медијани и Крупцу.
Кључне речи: античка божанства, лековити извори, скулптуре, светилишта, Источна Србија, Јужна Србија

Велики број познатих лежишта минералне воде на простору данашњe Србијe захтева одређени прилаз у њиховом третману ради боље прегледности и
уочавања одговарајућих специфичности у границама њиховог распростирања.
Имајући у виду основне теоретске захтеве, са једне стране, као и сложеност и разноврсност геолошке грађе територије Србије, затим постојеће структурно-геолошке, геоморфолошке, хидрогеолошке, физичко-географске и друге
услове, Б. Филиповић је територију Србије поделио на следећих шест хидрогеолошких рејона:
1. Рејон Дакијског басена;
2. Рејон Карпато-балканида;
3. Рејон Српског кристаластог језгра;
4. Шумадијско-копаоничко-косовски рејон;
5. Рејон Динарида западне Србије;
6. Рејон Панонског басена.1
Географски оквир овог рада представља рејон Карпато-балканида, који
обухвата највећи део Источне и Јужне Србије. Западна граница овог рејона
прелази ободом подручја Града Ниша.
Циљ рада је да утврди да ли су током античког периода били познати и
коришћени лековити извори на овом простору. Једну од најбољих потврда ове
могућности представљају археолошка сведочанства поштовања култа римских
1

Б. Филиповић 2003, 15.
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божанстава са ијатричким и/или сотеролошким карактеристикама (Асклепије,
Хигија, Аполон, Херкул, Дионис, Трачки коњаник, Диоскури...), откривених у
непосредном окружењу лековитих извора.
О значају термалних и минералних извора у античком периоду сведочи
и закључак С. Крунић, која у докторској дисертацији под називом „Римски
медицински, фармацеутски и козметички инструменти на територији Горње
Мезије” износи следеће запажање: „Здрава вода, комунална мрежа, јавна купатила, простор за гимнастичарске вежбе, лековити извори и термалне воде били
су предуслов за одржавање личне хигијене”.2
Проширујући улогу термалних и минералних вода, са практичне и на сакралну сферу, иста ауторка наводи и да: „...није ни чудно што баш поред термалних и лековитих извора најчешће и налазимо вотивне плоче и скулптуре, у
знак захвалности за излечење и спас”.3
Разложна је претпоставка да се слична ситуација може очекивати и поред лековитих извора у оквиру рејона Карпато-балканида, који обилује присуством изузетно значајних археолошких локалитета.
У оквиру рејона Карпато-балканида, археолошки локалитети поред лековитих извора регистровани су у Нересници, Брестовачкој бањи–Трњану,
Шарбановцу, Сумраковцу, Николичеву, Гамзиградској бањи, Сокобањи, Бањи
Јошаници, Нишкој бањи, Звоначкој бањи, Ргошту, Сисевцу, Деспотовачкој
бањи, Миљковцу, Бољетину и Крупцу. Археолошка сведочанства о поштовању
античких божанстава са ијатричким и сотеролошким финкцијама утврђена су
у Шарбановцу, Сумраковцу, Деспотовачкој бањи, Николичеву, Гамзиградској
бањи – Феликс Ромулијани, Нишкој Бањи – Медијани и Крупцу.4
На наредним страницама представићемо преглед локалитета на којима је
утврђено постојање култа божанстава чија религијске функције су довођене у
везу са излечењем или коначним спасењем, што се лако може повезати са благодетима које су пружали лековити извори.
Преглед започињемо наводом налаза из Шарбановца, где нису пронађени вотивни споменици, али ситуација на налазишту указује на постојање култног места везаног за лековити извор. Насеље Шарбановац налази се на територији Општине Бор.
У атару овог насеља забележено је више археолошких локалитета, који се
датују од праисторије (старије гвоздено доба), преко антике (култни извор и два
утврђења) до два насеља из средњег века, временски опредељена у X/XI и XV век.5
Први помен култног извора у Шарбановцу забележио је неуморни путописац Феликс Каниц. Путописац наводи да се код топлог извора у Шарбановцу
налазе римске стрелице, оруђе и новац.6
2

С. Крунић 2000, 3.

3

Исто, 233.

4

Љ. Васиљевић 2014, 28–109.

5

Исто, 40–42.

6

М. Гарашанин, Д. Гарашанин 1951, 133; Ф. Каниц 1989, 406.
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А. Јовановић сматра могућим да су култни прилози уз термалне изворе
обележавали сакрална средишта ијатричког карактера. Налази новца су чести
у оваквим контекстима, док се стрелице можда могу посматрати као нека врста
замене за монетарну врсту прилога. Необичност представљају налази оруђа
у култном амбијенту. Можда се могу повући паралеле са рударским слицима
постављаним у темеље грађевина као профилактички елемент. Исти аутор износи могућност да је реч о месту поштовања локалног култа ијатричког карактера повезаног са термалним изворима, вероватно interpretatio romana култа
Аполона или Артемиде.7
Сматрамо да се наведена претпоставка може прихватити и да у Шарбановцу имамо пример лековитог извора који је у античко доба имао култни значај. Будућа истраживања можда пруже прецизније одгонетке поводом питања
везаних за култове поштоване на овом месту.
Наредни локалитет који привлачи нашу пажњу налази се у Сумраковцу,
Општина Бољевац. На овом месту имамо налаз који се директно може повезати са божанствима ијатричког карактера. Реч је о геми са представом божанских близанаца, Кастора и Полукса, односно Диоскура.
Најстарији налаз из Сумраковца представља енеолитска бакарна секира.
Познати су остаци римских грађевина, везани за комплекс виле рустике. Из периода средњег века постоје остави мање једнобродне цркве.8 На локалитету Селиште, на простору од приближно једног квадратног километра наилази се на
остатке римских грађевина.9 Вероватно је реч о истом локалитету где је А. Јовановић забележио остатке античке виле рустике. Вила у Сумраковцу подигнута је
на повољном проширењу изнад реке, слично као и друге грађевине овог типа у
околини.10
На жалост, гема из Сумраковца представља случајан налаз, па је не можмо сврстати у прецизан просторни оквир. Гема садржи представу Диоскура у
стојећем ставу, ослоњене на скиптре. Композиција је веома занимљиво решена
– хералдичка оса је наглашена скиптрима, а извијене фигуре прате овалну ивицу
објекта. А. Јовановић сматра да повод за овакву представу може бити деафикација Антиноја, љубимца цара Хадријана, или увођење младих цезара, Каракале и
Гете, у империјални програм цара Септимија Севера. Исти аутор потврду за другу претпоставку проналази у решењу са одсечком на бази, због чега гема подсећа
на ковања новца из III века, па се и датује у поменуто столеће.11
Сматрамо да поменути налаз није случајно пронађен у близини извора у
Сумраковцу. Култ Диоскура је имао значајне ијатричке и сотеролошке елементе и могао је бити поштован у окружењу лековитих извора.
7

А. Јовановић 2004, 193.

8

Љ. Васиљевић 2014, 43–45.

9

М. Гарашанин, Д. Гарашанин 1951, 133.

10

А. Јовановић 2004, 183, 187; S. Gacović 2010, 61.

11

А. Јовановић 2004, 213.
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Индиције су довољне да закључимо да су воде у Сумраковцу коришћене
у античком периоду и да су била позната њихова лековита својства, о чему сведочи и налаз геме са представом Диоскура. У оквиру поменуте виле рустике за
сада нису потврђени остаци римског купатила, али сматрамо да се постојање
терми може претпоставити.
Поменули смо постојање мање једнобродне цркве, датоване у XIV/XV
век.12 Није позната посвета цркве која би, можда, могла сведочити у прилог
култног континуитета овог места.
Други налаз у вези са култом Диоскора, везан за оквире овог рада, откривен је недалеко од Деспотовачке бање. У непосредном окружењу овог бањског
места регистрован је већи број праисторијских локалитета из периода неолита,
бронзаног доба и гвозденог доба. Из античке епохе познати су трагови једног
сеоског насеља, али и римска станица ‒ mansio Idimum. Географске карактеристике, богатства и лепоте овог краја навеле су деспота Стефана Лазаревића на
избор локације за своју задужбину, манастир Ресаву, познату и као Манасија.13
Мансио Идимум (mansio Idimum) налазио се 16 миља (Појтингерова табла) или 17 миља (Итинераријум Хијеросолимитанум), односно 24,26 километара северно од античког Хореум Маргиja, односно данашње Ћуприје.14
Остаци овог насеља посведочени су надомак села Медвеђа, на реци Ресави. Још 1875. године, Каниц је на локалитету Бедем, недалеко од гробља, видео
и скицирао остатке римске фортификације са кружним кулама.15
Податке о савременим археолошким истраживањима овог локалитета
публиковали су М. Р. Васић и Г. Милошевић.16 О вези локације Идимума са
недалеким термалним изворима, можда сведочи и налаз статуе Кастора, чији
култ је свакако могао бити у вези са лековитим својствима врела у близини.17
Нажалост, није познат ни прецизан изглед статуе, као ни услови њеног наласка.
У сваком случају, налаз статуе једног од Диоскора даје додатни значај претпоставки да су становници античког Идимума познавали, користили и поштовали недалеке лековите изворе.
Прича о античким култовима везаним за својства лековитих извора даље
нас води до Николичева, насељеног места у оквиру Града Зајечара.
На простору Николичева нису регистровани археолошки локалитети,
али налаз недовршене статуе Херакла у Рготини навео је А. Јовановића на помисао да је божанство могло бити поштовано као заштитник термалних извора у оближњем Николичеву.18
12

Ђ. Јанковић, М. Вуксан 2004, 171.

13

Љ. Васиљевић 2014, 92–100.

14

В. П. Петровић 2007, 69.

15

Ф. Каниц 1985, 232–233.

16

M. R. Vasić, G. Milošević, 2000.

17

Isto, 11.

18

A. Јовановић 2004, 193.

12

Љубиша Васиљевић

Поменута претпоставка остаје у домену теорије, али сматрамо да довољно указује на могућност експлоатације, али и култног поштовања извора у Николичеву у античком периоду.
Велики изазов за сваког истраживача била би и сама израда библиографије радова посвећених царској палати Феликс Ромулијани, потоњем словенском Гамзиграду, Један од најзначајнијих локалитета које је, као своје наслеђе,
Римско царство оставило човечанство испитивaн је из многих аспеката, али
остаје недоречена могућност његове повезаности са оближњим лековитим изворима у данашњој Гамзиградској бањи.
У оквиру палате пронађено је више налаза који сведоче о поштовању божанстава са ијатричко-сотеролошким функцијама. Скренућемо пажњу на делове статуе Херкула (мада је, у општем контексту, пре можемо повезати са царским култом) и торзо Асклепија (претпостављено је и постојање статуе Хигије
у истом просторном и култном контексту), док М. Живић сматра да постоје
довољне индиције које потврђују и поштовање култа Аполона. Овом списку
придодаћемо и познати мозаик са представом Диониса.19
Морамо, разумљиво, нагласити да се сви наведени налази могу сматрати очекиваним у комплексу велике царске палате, па не могу послужити, без
недостајућих елемената (натпис или директна алузија) као коначан доказ о
познавању и поштовању недалеких лековитих извора. Међутим, у случају открића директних потврда о коришћењу извора из Гамзиградске бање у време
егзистирања античког локалитета, поменути налази могу бити посматрани и у
овом контексту.
Неспорна чињеница гласи да је император Галерије подигао палату и маузолеј у близини места свог рођења. Као основану претпоставку можемо изнети
могућност да је на избор прецизне локације царског комплекса утицало и присуство оближњих лековитих извора, као места испуњених мистиком и бројним
веровањима. О доготрајности веровања у чудесна својства лековитих извора у
Гамзиградској бањи сведочи и влашка песма за испраћај покојника коју наводи
А. Јовановић, као пример веровања да покојник треба да се умије у вилиној
води (у овом случају, извесно, лековитој) како би му се тело, кроз известан процес мумификације, очувало до повратка Аполона из земље Хиперборејаца:
„Иди, Тозо, ка долини,
До вилине извор чесме,
Да се умијеш, ти сврати,
Да никад не иструлиш,
Да се никад не убуђаш,
Кући својој да се јавиш.
Ја верујем да си стигао
Тамо, већ до рајског места”. 20

19

М. Живић 2010, 107–134, са старијом литературом.

20

А. Јовановић 2012, 159–160.
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Наш закључак би гласио да је врло вероватно да су житељи античке Ромулијане знали за постојање лековитих извора у данашњој Гамзиградској бањи и
да су их користили. О значају и значењу извора у њихово доба могли су оставити и материјалне трагове који можда буду откривени у временима који долазе.
Следећа станица у нашем прегледу локалитета налази се у Медијани, раскошном античком комплексу смештеном надомак лековитих извора у Нишкој
бањи. Готово идентичан увод, какав је начињен за Феликс Ромулијану, можемо
применити и у овом случају. Велики број истраживача, са још већим бројем
публикованих радова, посветио је пажњу овом локалитету, који и даље отвара
нова питања, за чија су решења неопходна нова теренска истраживања (која се,
у континуитету, настављају), али и иновативне теоретске спекулације.
Присуство значајног броја вотивних споменика посвећених божанствима са
ијатричко-сотеролошким функцијама сведочи да су они, првобитно, били повезани са култним аспектом успешних резултата медицинских терапија спровођених
уз помоћ и лековитих вода са извора у данашњој Нишкој бањи. Остаје отворено
питање да ли су ови споменици представљали симболе култа управо на простору
Медијане или су на ово место премештени накнадно, након што су можда и изгубили свој примарни карактер и били посматрани само као уметничка дела.
Током кампање ископавања, спроведене сада већ давне 1972. године, откривено је шеснаест фрагментованих скулптура (Хигија, Асклепије, Телесфор,
Дионис, Херакле сатир, пантер...). Скулптуре су се налазиле у секундарном
положају, смештене у мањој, споредној просторији у оквиру палате са перистилом. Лежале су на гомили, са оштећењима, што указује да су на то место
накнадно донете и депоноване.
Међу налазима издвајају се три религиозне теме: Асклепије са Хигијом и
Телесфором, Дионис и Херакле. А. Јовановић сматра да скулптуре треба третирати као део сакралног садржаја неког култног места у окружењу Медијане и сматра да се оно налазило на простору Нишке бање. Исти аутор сматра
да је светилите било посвећено Асклепију или Хераклу и да је било повезано
са лековитим својствим изворске воде са овог места.21 Са друге стране, М. Р.
Васић, инспирисан овим налазом, али и потоњим налазима везаним за култ
Асклепија, износи претпоставку о могућности постојања светилишта посвећеног Асклепију (можда и Хигији), смештеног у једном делу виле са перистилом.22
Већ смо навели да су, током новијих истраживања Медијане, откривени
налази који потврђују поштовање култа Асклепија на овом простору. Приликом
ископавања спроведених 2000. године, откривена је остава која је садржала делове бронзане ограде. Ограда се састојала од канцела између којих су стајале терме
са бистама божанстава. У остави су сачувана три канцела, један полуканцел ливен заједно са хермом, херма са бистом Ескулапа и херма са бистом Луне.23
21

А. Јовановић 1973/1974, 57–63.

22

М. R. Vasić 2018, 89–109.

23

M. R. Vasić 2003/2004, 79–80.
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Наредни налаз из Медијане, везан за култ овог божанства, потиче из 2002.
године, када су, у близини античке капије пронађени фрагменти велике мермерне статуе, за коју поново М. Р. Васић износи претпоставку да, највероватније, представља Асклепија.24
Наглашавамо да је исти аутор сматрао да налази ограде и фрагменти велике статуе нису настали заједно са палатом у Медијани, већ да су у њу донети
знатно касније од времена њеног настанка. Претпостављано је да су ови налази
донети у Медијану по жељи императора Јулијана, који је у Нишу провео неколико месеци током 361. године. Том прииликом је део виле са перистилом
могао бити преуређен у светилиште посвећено Асклепију (и Хигији?), у коме
су могли бити смештени поменути налази.25
Већ смо констатовали да су, у оквиру групног налаза скулптура из Медијане, пронађени и налази Хераклових статуета, највероватније четири.26
Поред поменутих скулптура из оставе, из Медијане потичу још два налаза која можемо повезати са култом Херкула. Први је скулпторална група, коју
је Н. Вулић дефинисао као представу Диониса у екстази.27 Разложнију претпоставку изнела је Н. Гавриловић, која сматра да је реч о композицији Херкула са
Телефом.28
Други налаз може представљати фигура нагог мушкараца у стојећем ставу, мада за њу у литератури постоје недоумице да ли приказује Херкула или
Меркура.29
Из Медијане потиче и налаз Херкуловог попрсја, израђеног од бронзе,
применом технике шупљег ливења. Реч је о представи нагог попрсја које почива на два тордирана стуба фиксирана за правоугаони постамент.30 Налаз попрсја не мора директно бити повезан са условима који су довели до одлагања групе скулптура, па се може посматрати као могући заветни дар божанству, врло
вероватно повезан са недалеким лековитим изворима.
Да би приказ налаза везаних за ијатричке култове из Медијане био потпун
морамо поменути и мермерну главу женског божанства, откривену 2011. године.
Поменути налаз био је тумачен и као портрет богиње Дијане, али М. Васић и Н.
Гавриловић износе разложну претпоставку да је реч о статуи Венере Пудике.31
Претходни редови посвећени Медијани показују да се, између безбројних
тема и дилема које покреће овај локалитет од изузетног значаја, и проблематика
повезаности палате са недалеким лековитим изворима и могућност постојања све24

M. R. Vasić 2017, 205–210.

25

M. R. Vasić 2003/2004,

26

А. Јовановић 1975, 59; N. Gavrilović 2014, 98–100.

27

Н. Вулић 1941–1948, 109.

28

N. Gavrilović 2014, 98.

29

Д. Срејовић, А. Цермановић Кузмановић 1987, 148; M. Tomović 1992, 111; N. Gavrilović 2014, 100.

30

С. Дрча 2004, 163; N. Gavrilović 2014, 99.

31

M. R. Vasić, N. Gavrilović 2012, 137–149.
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тилишта ијатричких божанстава на овом простору иницира многа питања и пружа могућност бројних интерпретација. Задовољићемо се тренутно закључком да
су лековити извори у Нишкој бањи сигурно поседовали практичан значај и култно
поштовање у античком периоду, када је дошло и до настанка светилишта посвећеног Асклепију, које се могло налазити и у оквиру комплекса у Медијани.
Причу о античким божанствима поштованим покрај лековитих извора,
за ову прилику, заокружићемо изузетним налазом из Крупца код Пирота. Поменути извори забележени су још крајем XIX века.32 Извори из Крупца нису
забележени у класификацији Б. Филиповића.
Локалитет у Крупцу је привукао пажњу истраживача још почетком ХХ
века. Тумуле у Крупцу први је истраживао М. Васић 1910. године. Резултати
ових истраживања били су негативни.33
У познијој литератури помиње се тумул под називом Могила, у коме је
било римских опека. Посебну пажњу привукао је налаз вотивне плоче са представом удвојених трачких коњаника, посвећене Аполону и Асклепију, коју А.
Јовановић везује за оближње термалне изворe.34
Вотивна плоча је откривена 1953. године, око 150 метара југоисточно од
Крупца. У близини места налаза и раније су откривани остаци римских грађевина, делови водоводних и канализационих цеви, делови мозаика и други
покретан археолошки материјал.
Реч је о вотивној плочи од ситнозрнастог мермера, четвороугаоног облика. На доњем оквиру налази се грчки натпис исписан у три реда. У уоквиреном
пољу, у плићем рељефу, представљена су два коњаника на коњима у ходу, окренути лицем један према другом. На средини је дрво које се у горњем делу рачва
и око кога је обавијена змија. Лево од дрвета, при дну, налази се префилисана
ара. Коњаници су одевени у хитоне који се лепршају иза њих, а у левој, односно
десној руци држе пљоснат предмет (можда патера).
Текст натписа гласи:
Απόλλωνι και Άςϰληπιὧ
Βερακελήνοις Γάιος Προϰλου
εύξαμενος ʼανιϑηϰι 35

Епитет Βερακελήνοις (датив множине од Βερακελήνός) представља јединствен
пример, до сада неоткривен на неком другом споменику. Према мишљењу П. Петровића, на рељефној представи на плочи је представљен пример синкретизма култова
Диоскура и трачког коњаника. У овом примеру, та веза је још јача, имајући у виду да
је натпис посвећен ијатричким божанствима Аполону и Асклепију, док су и Диоску-

32

J. Поповић, M. Поповић 2006, 44–47.

33

M. M. Васић М. 1910, 270, 273.

34

А. Јовановић 1980, 7.

35

П. Петровић 1964/65, 249–250.
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рима придаване значајне лекарске надлежности.36
Исти аутор скреће пажњу, на основу аналогија са налазом са локалитета
Глава Панеге у Бугарској, да би други део епитета Βερακελήνός, κελήνός, могао
имати значење „тећи, извирати”.37 У складу са тим, може се изнети претпоставка да епитет може бити повезан са античким именом насеља, односно да у овом
случају имамо пример топонима повезаног са термалним извором.
П. Петровић даље закључује да у овом случају имамо јасан пример бање
коришћене у римском периоду.38 Са овим закључком се морамо сложити, јер
присуство водоводних и канализационих цеви говори у прилог коришћењу
воде са термалног извора, док вотивна плоча, посвећена ијатричким божанствима, сведочи о култном значају овог места.
Преглед локалитета и налаза указује да су током античког периода били
познати, коришћени и поштовани лековити извори на подручју које представља тему рада. Будућа истраживања извесно ће проширити списак локалитета
познатим становништву у епохи антике, али и пружити тумачења која ће нам
појаснити поглед на ситуацију на местима где је већ утврђено ритуално поштовање и захвалност за излечења до којих је дошло и захваљујући лековитим
својствима вода са минералних извора.

Слика 1. Римска гема са представом Диоскура из Сумраковца, III век, према: Јовановић А. 2004, 205, сл. 114.
Figure 1. Roman gemma with representation of Dioscuri from Sumrakovac, III century,
according to: Jovanović A. 2004, 205, fig. 114
36

Исто, 250.

37

Исто.

38

Исто, 249.

17

BROJ 27-28

Слика 2. Статуа Асклепија из Феликс Ромулијане, према: Живић 2006, 79.
Figure 2. Statue of Asclepius from Felix Romuliana, according to: Živić 2006, 79
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Слика 3. Статуе Хигије и Асклепија из Медијане, фото: Жељко Цајић.
Figure 3. Statues of Hygius and Asclepius from Mediana, photo by Željko Cajić

Слика 4. Вотивна плоча из Крупца, према Петровић П. 1964/65, 249, сл. 6.
Figure 4. Votive tablet from Krupac, according to Petrović P, 1964/65, 249, fig. 6
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Карта 1. Локалитети у рејону Карпато-балканида (1. Нересница, 2. Брестовачка бања
– Трњане, 3. Шарбановац, 4. Сумраковац, 5. Николичево, 6. Гамзиградска бања, 7. Сокобања, 8. Бања Јошаница, 9. Нишка бања, 10. Звоначка бања, 11. Ргоште, 12. Сисевац,
13. Деспотовачка бања, 14. Миљковац, 15. Бољетин, 16. Крупац).
Map 1. Localities in the Carpathian-Balkanid region (1. Neresnica, 2. Brestovačka Banja
- Trnjane, 3. Šarbanovac, 4. Sumrakovac, 5. Nikoličevo, 6. Gamzigradska Banja, 7. Soko
Banja, 8. Banja Jošanica, 9. Niška Banja, 10. Zvonačka Banja, 11. Rgošte, 12. Sisevac, 13.
Despotovačka Banja, 14. Miljkovac, 15. Boljetin, 16. Krupac).
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Ljubiša Vasiljević

MONUMENTS OF THE ANTIQUITY IATRIC DEITIES CULT
DISCOVERED IN THE VICINITY OF HEALING SPRINGS –
EASTERN AND SOUTH SERBIA REGION
Summary
The topic of this paper deals with findings of the monuments of the antiquity deities
cult with iatric and soteriological functions, discovered in the vicinity of healing
springs in the area of hydro-geological region of the Karpathos-Balkanids (major parts
of Eastern and Southern Serbia). The existence of monuments of the cult of Asclepius,
Hygius, Dionysus, Thracian Horseman, Hercules and Dioscours was established, which
were registered at the localities in Šarbanovac, Sumrakovac, Despotovačka Banja,
Nikoličevo, Felix Romuliana, Medijana and Krupac. Findings show that deities whose
religious functions can be linked to the benefits of healing springs have been revered at
the above localities.
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ОРУЖЈЕ НАСАЂЕНО НА ВЕЛИКЕ ДРШКЕ ИЗ СРЕДЊОВЕКОВНЕ
ЗБИРКЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У НИШУ
Апстракт: У раду су приказана оружја насађена на велике дршке као део опреме
средњовековног ратника која су пронађена на територији Ниша и околине. Под
овом врстом оружја подразумевају се налази који су били насађени на гвоздену
или дрвену мотку, односно дршку, у које убрајамо копља и хелебарде. Предмети
овог типа у збирку су доспели откупом, у виду поклона или приликом рекогносцирања терена, док са археолошких истраживања нема налаза ове врсте.
Кључне речи: офанзивно оружје, копље, хелебарда, Ниш, средњи век

Током ратовања кроз историју човек је настојао да се приближи непријатељу са што мање опасности по себе. Са тим циљем настало је и хладно оружје
насађено на дужи или пак краћи штап, односно на дршку. Када је реч о овој
врсти оружја, разликују се две групе – кратко, које је било лако за бацање и
дуго, које је било намењено борби и бодењу. Бодно оружје служило је пре свега
за пробијање и убадање непријатеља.1
Оружје насађено на велике дршке, првенствено копље, током времена доживело је своју еволуцију. Најстарија копља се јављају у палеолиту, са врховима од камена и кости. Недоумица постоји и код неолитских, мада је копље од
опсидијана или шкриљаца лакше идентификовати, због технике израде. У Европи се копља од бронзе израђују у већем броју тек у средњем бронзаном добу,
чешће са тулцем, ређе са трном или језичком. У гвозденом добу копља су много
чешћа, што се доводи у везу са одређеним променама у борбеној тактици и
коришћењем копља као основног нападног оружја.2 Келти на ове просторе доносе широко и масивно копље. Касније, долази до одређене еволуције у развоју
њихових копаља, која постају танка и дуга и често украшена геометријским
мотивима.3 У римској војсци и пешадијске трупе и коњаници су користили копља. Масивна копља за бодење, hasta, користила су се у директној борби са

1

Копље, у: Лексикон српског средњег века, Београд 1999, 315.

2

R.Vasić, Koplje, у: Arheološki leksikon, Beograd 1997, 500–502.

J. Todorović, Prilog klasifikaciji i hronološkoj determinaciji keltskih kopalja, Vesnik Vojnog muzeja 10,
Beograd 1964, 195–204.
3
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непријатељем. За бацање су се користила лака копља, lancea и pilum.4 Још једно
од специфичних оружја код Римљана јесте сулица, односно „врх копља мањих
димензија”. Током средњег века копље се користи и као убодно и као бацачко
оружје.

Копља
Копље је оружје које се састоји од бодила, односно врха, дрвене држаље
или копљишта и петице, зашиљеног металног врха на крају који је служио за
забадање копљишта у тло. Врхови копаља су веома разноврсни, како по облику (делтоидни, ромбоидни, вретенасти, у облику листа, са пирамидалним врхом....) тако и по величини. Држаља нису очувана јер су прављена од лаког јасеновог или лесковог дрвета и временом су иструлела. Петица којом се завршава
и побија у земљу дрвена држаља такође је могла бити употребљена као оружје
за напад и бацање када се врх копља одломи.5 Налази копља у средњовековној
збирци Народног музеја у Нишу разврстани су у четири типа и на основу аналогија хронолошки опредељени.
Типом I обухваћена су копља листоликог облика којих има седам. Примерци су откривени на локалитету Кулина у селу Равна код Књажевца (Т. I, сл.
1, кат. бр. 1), Каменици код Ниша (Т. I, сл. 2, кат. бр. 2), Јелашници код Ниша (Т.
I, сл. 4, кат. бр. 4), док о једном примерку нема никаквих података (Т. I, сл. 3, кат.
бр. 3). По једно копље пронађено је и у рушевинама средњовековне цркве Св.
Никола у Куршумлији (Т. I, сл. 5, кат. бр. 5), селу Љубатовица код Беле Паланке
(Т. I, сл. 6, кат. бр. 6) и Крављу код Књажевца (Т. I, сл. 7, кат. бр. 7). Разликујемо
три варијанте ових копаља на основу изгледа тулца и дела где тулац прелази у
сечиво.
У прву варијанту спадају примерци (кат. бр. 1, 2, 3 и 4), листоликог облика
сечива елипсоидног пресека, са коничним тулцем кружног пресека који се не
шири према доњем делу већ остаје исте дебљине. Прелаз из тулца у сечиво је
благо наглашен. Копља (кат. бр. 1,2 и 3) имају наглашено пластично ребро по
средини сечива. Аналогије налазимо на Царичином граду у примерку датованом у VI, односно почетак VII века,6 као и у врховима копаља који обликом
одговарају нашим примерцима, а пронађени су у близини Јагодине, на локалитету Јеринин град у селу Мишевић и датовани од VIII до XII века, односно
на локалитетима Говедарник у селу Мајур и Камена Глава у селу Јошанички
D. Piletić, Rimsko oružje na teritoriji G. Mezije, Vesnik Vojnog muzeja 17, Beograd 1971, 19–21;
M. Vujović, Naoružanje i oprema rimskog vojnika u Gornjoj Meziji i jugoistočnom delu Panonije,
nepublikovani magistarski rad, Filozofski fakultet, Beograd 1998, 84–96.
4

М. С. Bishop, J. C. N. Coulston, Roman military, from the Punic Wars to the Fall of Rome, London 2003,
60; M. Vujović 1998, nav. delo, 84–96; И. Бугарски, Ромејске сулице VI века и налази са Градине у
Врсеницама и Лишке ћаве, Зборник Народног музеја XIX-1, Београд 2009, 430–431.
5

М. Ниношевић, Ј. Пешић и С. Јовић, „Оружје за ударање”, у: Хладно оружје: каталог музејске
збирке I, Лесковац 2011, 35–36, 145–146, кат. бр. 107, 108, 109, 110.
6
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Прњавор где имамо примерке који датирају из XIV–XV века.7 Аналогије налазимо и у Смедереву где имамо налаз чије је време употребе било XV–XVI век,8
односно у околини Ђердапа и Пожаревца где су оваква копља датована од XI
до XVI века.9 За два примерка налазиште није познато, а обликом одговарају
нашим копљима и датовани су у XIV, односно XV век.10 Аналогије налазимо и у
Шапцу, у примерку опредељеном у XIV век,11 и у околини Ђердапа где је сличан
примерак смештен у XIV век.12
Другој варијанти листоликих сечива припада примерак (кат. бр. 5), са
наглашеним подужним ребром и коничним тулцем осмоугаоног пресека који
има ојачање на крају и шири се постепено надоле. Прелаз из тулца у сечиво је
готово неприметан. Аналогије налазимо у примерку чије налазиште није познато, а чува се у Народном музеју у Лесковцу и датован је у период XIV–XVI
века,13 на Косову Пољу у примерку датованом у XIV век и у Пожаревцу у примерку смештеном у период XIV–XVI века.14 Аналогије ван Србије налазимо у
Русији где су овакви примерци коришћени у периоду XI–XII века.15
Примерци (кат. бр. 6 и 7) спадају у трећу варијанту листоликих сечива
елипсоидног пресека са наглашеним прелазом у сечиво и коничним тулцем
који се шири надоле. Код копља (кат. бр. 7), тулац на крају има прстенасто ојачање. Слични примерци чувају се у Народном музеју у Пожаревцу и датовани
су у XIV–XV век.16 У Голубачкој тврђави и околини Смедерева налазимо сличне примерке хронолошки опредељене у период XI–XVI века.17 Два примерка
листоликих копаља пронађена у Пољани код Младеновца, односно у околини Краљева приписују се словенској колонизацији Балканског полуострва,
S. Vetnić, „Medieval weapons and implements deriving from the Middle Morava basin”, Balcanoslavica
10, Beograd 1983, 140, T. II, 10, 12, 13, 14.
7

8

М. Цуњак, Рам и Рамска тврђава кроз векове, Пожаревац – Смедерево 2008, 101–102, 118, кат. бр. 9.

П.Поп-Лазић, „Каталог средњовековног оружја и опреме у Историјском музеју Србије”, Зборник
Историјског музеја Србије 20, Београд 1983, 187, кат. бр. 9, 13; М. Цуњак, Средњовековно оружје и
опрема ратника са територије Подунавског и Браничевског округа, Смедерево 2005, 11, 127–128,
кат. бр. 1-4, Т. 1/1-4.
9

A. Lalović, „Srednjovekovno oružje iz Narodnog muzeja u Zaječaru i Zavičajnog muzeja u
Knjaževcu”, Zbornik radova Muzeja rudarstva i metalurgije 2, Bor 1982, 70, кат. бр. 5, 6, T. I, 5, 6.
10

С. Милутиновић, „Оружје на мотки из збирке Народног музеја у Шапцу”, Museum 7, Шабац
2006, 58, Т. I, сл. 4.
11

Д. Миловановић, Уметничка обрада неплеменитих метала на тлу Србије – од позне антике до
1690. године, Београд 1985–1986, 116, кат. бр. 286.
12

13

М. Ниношевић, Ј. Пешић, С. Јовић 2011, нав. дело, 38,149, кат. бр. 118.

14

П. Поп-Лазић 1983, нав. дело, 187, кат. бр. 1, 13.

А. Н. Кирпичников, Древнерусское оружие 2, Археологија СССР Ел–36, Москва–Ленинград
1966, 15–17, Т. IV/ 10-13, Т. IX/ 11-13.
15

16

М. Цуњак 2005, нав. дело, 11, 127–128, кат. бр. 8–9, Т. 1/8-9.

17

П. Поп-Лазић 1983, нав. дело, 188, кат. бр. 18, 20.
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односно VI–VII веку и обликом одговарају нашим примерцима.18 Приликом
истраживања Рамске тврђаве евидентирани су идентични примерци датовани
у XV–XVI век.19 Три налаза чије налазиште није познато и један примерак из
Калне датовани у XIV–XV век потврђују распрострањеност оваквог типа.20 Из
средњовековног Сталаћа21 и из села Томиславци код Крупња22 потичу слични
примерци, као и налази који се чувају у Народном музеју у Шапцу.23 У Народном музеју у Врању чува се сличан примерак датован од III до VI века.24 Аналогије ван граница Србије налазимо у Русији у примерцима датованим у XI век,25
у тврђави Перник у Бугарској,26 у Хрватској на некрополи Ждријац у Нину где
је овакав примерак датован у другу половину VIII века,27 као и у Рудићу код
Гламоча у налазу датованом у IX век.28
Тип II чини примерак (Т. II, сл. 1, кат. бр. 8), делтоидног облика листа
који има благо наглашено ребро по средини и прстенасто ојачање на прелазу из
листа у конични усадник на коме се налазе гравуре у облику елипсе. Аналогије
налазимо у Српској Црњи у примерку датованом у XIV век,29 као и у Војловцу
код Лесковца где имамо налаз смештен у XIV–XV век, с тим да ово копље нема
прстенасто ојачање, као ни примерак нађен у Дунаву, датован у период од XIV
до XVI века.30 Слични примерци временски опредељени у XIV–XV век евидентирани су и у Кални, у Народном музеју у Врању и у Селенчи.31 Ван наше земље
сличне примерке налазимо у тврђави Перник и Јабланцу код Сења.32
D. Pribaković, „Prilog hronologiji naoružanja Slovena u VI i VII veku”, Vesnik Vojnog muzeja 11–12,
Beograd 1966, 42–43, T. X, III/261/25, Т. XI, IV/4.
18

19

М. Цуњак 2008, нав. дело, 101–102, 116, кат. бр. 1, 8, Т. 1/1,8.

20

A. Lalović 1982, нав. дело, 69–70, kat. br. 2, 3, 4, T. I, 2, 3, 4.

21

D. Minić, O. Vukadin, Srednjovekovni Stalać, Beograd 2007, 118, tip I, Sl. 74, 1-3.

В. Нинковић, „Средњовековно оружје из збирки Народног музеја у Београду”, Зборник
Народног музеја – aрхеологија 19-1, Београд 2009, 464, Т. III/3.
22

23

С. Милутиновић 2006, нав. дело, 58, Т. I, сл. 2,3.

24

Г. Митровић, Каталог метала I, Врање 2010, 84, кат. бр. 229.

25

А. Н. Кирпичников 1966, нав. дело, 15, tip IV–IVa sl. IX/3, 4.

26

Ј. Чангова, Крепостта Перник VIII–XIV в. том III, Софија 1992, 169, Обр. 154/6,7.

27

J. Belošević, Materijalna kultura Hrvata od 7. do 9. stoljeća, Zagreb 1980, 103, T. XXVII/27.

Н. Милетић, „Раносредњевековни налази из Рудића код Гламоча”, Гласник Земаљског музеја
30–31, Сарајево 1977, 235, Т. I/3.
28

29

Д. Миловановић 1985–1986, нав. дело, 116, кат. бр. 285.

М. Ниношевић, Ј. Пешић, С. Јовић 2011, нав. дело, 38, 14, кат. бр. 117; М. Алексић, „Оружје из
средњовековне збирке Народног музеја у Београду”, Гласник Српског археолошког друштва 17,
2001, 196, 209, кат.бр. 1, Сл. 1/2.
30

Lalović 1982, nav. delo, 70, кат. бр. 9; Митровић 2010, нав. дело, 103, кат. бр. 263; Z. Vinski, „O
nalazima 6. i 7. stoljeća u Jugoslaviji s posebnim obzirom na arheološku ostavštinu iz vremena prvog
avarskoga kaganata”, Opvscvla archaeologica vol. 3, Zagreb 1958, 23, T. V/21.
31

32

Ј. Чангова 1992, нав. дело, 169; M. Šercer, Staro oružje na motki, katalog muzejskih zbirki VII, Zagreb
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У тип III сврстана су копља са витким сечивима тробридног или четворобридног облика из Беле Паланке (Т. II, сл. 2, кат. бр. 9), Малче (Т. II, сл. 3, кат.
бр. 10) и Јелашнице (Т. II, сл. 4, кат. бр. 11). Ови примерци имају конични тулац
кружног пресека који се од сечива постепено шири надоле. Овде разликујемо
три варијанте на основу облика сечива и прелаза из тулца у сечиво.
Првој варијанти припада примерак (кат. бр. 9), са сечивом које је раздвојено од тулца већим биконичним задебљањем. Аналогије за овај примерак
налазимо у случајном налазу из Дунава датованом у XIV век,33 Дубравици код
Смедерева34, као и у Народном музеју у Пожаревцу где је слично копље смештено временски у XV век.35 Аналогије ван наше земље имамо у тврђави Перник у
Бугарској.36
Другој варијанти припада примерак (кат. бр. 10) коме је врат јасно одвојен од сечива. Странице сечива се равно завршавају, а прелаз из врата у тулац наглашен је прстенастим ојачањем. Аналогије налазимо у Подгорцу код
Зајечара у примерку датованом у XV–XVI век.37 Такође, и у Историјском музеју
Србије имамо копље смештено у период XIV–XVI века.38 Аналогије налазимо и
у селу Кавадар на локалитету Цигански Поток и селу Секурич, на локалитету
Јеринин град у примерцима датованим у XVI–XVII, односно XV век.39
Трећој варијанти припада примерак (кат. бр. 11) који има прстенасто задебљање на крају тулца, али и задебљање на прелазу у врат који је изузетно
кратак и из кога крећу странице сечива лучно засведене и шире се према врху.
Аналогије налазимо у Пожаревцу у примерку датованом у XV–XVI век,40 примерцима са непознатог налазишта из музеја у Зајечару41 и у Народном музеју у
Крушевцу.42 Ови примерци су датовани у XIV–XV век. Сличан примерак пронађен је у Дунаву, а чува се у Народном музеју у Београду и смештен је у XIVXV век.43 Ван наше земље сличан примерак налазимо у Сави код Дубочца.44
1972, 91, кат. бр. 260, T. 29, примерак датован у XIV–XVI век.
33

М. Алексић 2001, нав. дело, 198, 209, кат.бр. 2, сл. 1/1.

34

П. Поп-Лазић 1983, нав. дело, 187, кат. бр. 11.

35

М. Цуњак 2005, нав. дело, 13–14, 129, кат. бр. 18, Т. 3/18.

36

Ј. Чангова 1992, нав. дело, 171.

37

А. Lalović 1982, нав. дело, 70, kat. br. 8, Т. I,8.

38

П. Поп-Лазић 1983, нав. дело, 188, кат. бр. 19.

39

S. Vetnić 1983, nav. delo, 140, kat. br. 13,14, Pl. II, 20, 21.

40

П. Поп-Лазић 1983, нав. дело, 188, кат. бр. 19.

41

А. Lalović 1982, nav. delo, 70, kat. br. 7, Т. I,7.

42

Д. Миловановић 1985–1986, нав. дело, 145, кат. бр. 373.

43

М. Алексић 2001, нав. дело, 197, 210, кат.бр. 3, сл. 1/3а,3б.

М. Šercer 1972, 94, nav. delo, кат. бр. 277, Т. 30, датован у XVIII век, мада овај примерак више
личи на келтска копља.
44
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У тип IV сврстано је копље из Ниша (T. III, сл. 1, кат. бр. 12) са закривљеним сечивом и нитном која је служила за причвршћивање на копљиште.
Аналогије налазимо у Народном музеју у Лесковцу где се чува случајан налаз
датован у XIV–XV век из села Петриље код Медвеђе.45 Сличан примерак евидентиран је и у близини Параћина, у селу Поточац, на локалитету Момчилов
град. По С. Ветнић овај примерак спада у закривљена копља која су користили
Турци и временски је опредељен у период XIV–XV века.46 У Историјском музеју
Србије чува се налаз из околине Пожаревца датован од XIV до XVI века који је
обликом сличан нашем налазу.47

Хелебарде
Хелебарда је бодно-сечно хладно оружје са дугом дршком, намењено за
борбу пешака против оклопних коњаника. Састоји се од металне главе и тулца.
На глави се разликује бодило – копљасти део (за наношење повреде незаштићеним деловима тела бодењем), сечиво – право, криво или конвексно (за расецање
оклопа) и српаста кука (за збацивање копљаника са коња). Тулцем се причвршћује глава за дрвени држач (мотку), обично од јасена, дужине 1,80–2,40 m.48
Стога, можемо рећи да је хелебарда имала троструку улогу, секиром је могло да
се сече, односно удара, копљем да се убада, а куком да се збацују непријатељи са
коња.49 Постоји неколико врста хелебарди, са различитим додацима и облицима
сечива. Хелебарда у облику бојне косе зове се глефа. Појављује се у IX веку, а
користила се највише крајем XIV и почетком XV века. Иста врста оружја са три
шиљка уместо једног била је корзека, а партизана је имала два краћа и један дужи
шиљак у средини. Спонтон је оружје са сечивом у облику пачијег кљуна.50
Од друге половине XV века, облик хелебарде прилагођава се пуном оклопу.
Док је, наиме, положај бодила првих облика хелебарда био ван осовине дршке,
чиме је врху била смањена снага и тачност ударца, оно се сада, додавањем тулца, нашло у осовини хелебарде. Затим се временом копљасти део продужавао, а
сечиво и кука су се све више истицали и извијали. У средњовековној збирци Народног музеја у Нишу чува се један примерак хелебарде којa je пронађенa у Нишу
(Т. III, сл. 2, кат. бр. 13). Аналогије налазимо у Народном музеју у Шапцу где се
чувају два примерка који су пронађени у околини реке Битве у Мачви, односно
на потесу Орлача у Прову, у близини реке Саве и датовани у XVII век.51
45

M. Ниношевић, J. Пешић, С. Јовић 2011, нав. дело, 38, 151, кат. бр. 124.

46

S. Vetnić 1983, nav. delo, 141, кат. бр. 24, T. II, 24.

47

Д. Миловановић, нав. дело, 1985–1986: 141, кат. бр. 359.

48

Г. Шкриванић, Оружје у средњовековној Србији, Босни и Дубровнику, Београд 1957, 82.

49

С. Милутиновић 2006, нав. дело, 58.

50

Lj. Rajković, „Razvoj helebarde od XIV do XVII veka”, Vesnik Vojnog muzeja 2, Beograd 1955, 120–122.

51

С. Милутиновић 2006, нав. дело, 59.
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Закључак
Највећи проблем са примерцима из средњовековне збирке Народног музеја у Нишу, како је већ предочено, представља то што се ради о налазима без
јасног археолошког контекста, те је немогуће одредити ближе њихово време
употребе. Једини начин јесу аналогије из музејских збирки широм Србије, које
су и саме понекад смештене у шири временски оквир.
Тип I је један од најраспрострањенијих облика и веома је дуго трајао без
битних измена и посебних одлика у односу на уже хронолошке оквире. На
боље очуваним примерцима доњи отвор тулца је скоро истог обима, а то значи
да је ширина дрвене мотке била уједначена код већине примерака тог типа.52
За примерке који припадају првој варијанти типа I са тулцем кружног
пресека једнаке дебљине и наглашеног прелаза у сечиво, услед недостатка података, а на основу аналогија које су датоване кроз цели средњи век, можемо
да претпоставимо исто време коришћења. Примерак који припада другој варијанти, ромбоидног пресека сечива са наглашеним подужним ребром и коничним тулцем осмоугаоног пресека, на основу аналогија можемо сместити у
касни средњи век. Примерци који припадају трећој варијанти, са наглашеним
прелазом из сечива у тулац коничног облика који се постепено шири надоле
имају аналогије датоване кроз цео средњи век, те би и њихово време употребе
био управо овај период, без ближих одредница.
Примерак делтоидног облика листа који приписујемо типу II карактеристично је наоружање античких времена,53 међутим, на основу осмоугаоног ојачања на прелазу из тулца у сечиво, али и аналогија, ово копље можемо датовати
у период XIV–XV века. Копља са делтоидним обликом сечива и тулцем често су
приказана и на нашем средњовековном фреско-сликарству у овом периоду.54
Типу III припадају примерци са витким сечивима тробридног или четворобридног облика и оваква копља су била карактеристична за номадске народе азијских степских области већ у VIII и IX веку, одакле су се проширила на
велики део старе Русије, па су у XII и XIII веку чинила скоро половину укупних налаза ове врсте оружја.55 Током тог раздобља срећу се и на источноевропском простору, али у далеко мањем обиму, док се у Бугарској, а местимично и
у Србији, налазе и на локалитетима из XIV и XV века.56 У класификацији А.
П. Кирпичникова, овакви налази копља представљају тип V, датују се од IX
52

D. Minić, O. Vukadin 2007, nav. delo, 118.

53

М. С. Bishop, J. C. N. Coulston 2003, nav. delo, 124.

54

Г. Шкриванић 1957, нав. дело, 79, сл. 38–40.

55

А. Н. Кирпичников 1966, нав. дело, 15–16, т. IX/7–13, тип V.

A. Ruttkay, Waffen und Reiterausrüstung des 9.bis zur Ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei
II, Slovenskaarcheologia XXIV–2, Bratislava 1976, 302–303, тип VI; J. Čangova, Srednovekovnoto selište
nad trakijskija grad Sevtopolis XI–XIV vek, Sofija 1972, 94, сл. 75; М. Цуњак 2005, нав. дело, Т. 3/18.; А.
Јуришић, Градац, Резултати археолошких радова, Београд 1989, 48, сл. 47.
56
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до ХШ века и по њему воде порекло од оружја азијатских коњаника.57 По И.
Бугарски, корене оваквих примерака пре би требало тражити међу римским и
ромејским сулицама.58 Када је реч о још познијим паралелама, у Дубровнику су
се, током XIV века, користила кратка копља за бацање (gavaloti), гвозденог врха
тробридног или четворобридног облика. Слични пројектили користили су се
и у средњовековној Србији.59 На основу претходно наведених аналогија, за копља из нишког музеја можемо да претпоставимо време коришћења у периоду
од XIV до XVI века.
Примерак са закривљеним сечивом и нитном која је служила за причвршћивање на копљиште опредељен је у тип IV и по С. Ветнић овај примерак спада у закривљена копља која су користили Турци.60 С обзиром на ову чињеницу
и на основу аналогија могли бисмо да закључимо да је и наше копље коришћено у касном средњем веку, па и да излази из средњовековних оквира.
Примерак хелебарде из Ниша бисмо могли приписати немачким хелебардама које су се почеле употребљавати од XIV века, а одликује их копље на врху,
полумесечасти завршетак са једне и кука са друге стране.61 Овакве хелебарде
биле су у употреби све до XVII века.
Каталог
Д – дужина, ДС – дужина сечива, ШС – ширина сечива, ДТ – дужина
тулца, ПТ – пречник тулца
1. Копље /Т. І, сл. 3/, инв. бр. 88/Св.
гвожђе, ковање; Д – 25,1 cm; ДС – 16,8 cm; ШС – 4,4 cm; ДТ – 8,4 cm;
локалитет „Кулина”, с. Равна код Књажевца – откуп 1955. године.
Копље са дугим пљоснатим листом са незнатно наглашеним ребром по
дужини и оштећеним коничним и шупљим тулцем. Оштећене су ивице и
врх листа, док доња половина тулца уопште није очувана.
2. Копље /Т. I, сл. 6/, инв. бр. 316/Св.
гвожђе, ковање; Д – 22,6 cm; ДС – 15,5 cm; ШС – 2,9 cm; ДТ – 6,8 cm;
с. Каменица код Ниша – поклон 1969. године.
Копље листоликог облика са благим прелазом оштрица према врху и
фасетираним тулцем. Тулац је кратак, фрагментован. Копље је у веома
лошем стању. Дебео слој дивље патине покрива целу горњу површину копља.
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3. Копље /Т. I, сл. 7/, инв. бр. 718/Св.
гвожђе, ковање; Д – 22,6 cm; ДС – 15,5 cm; ШС – 2,9 cm; ДТ – 6,8 cm;
без података
Мање копље листоликог облика са благо наглашеним ребром по средини.
Доњи део сечива прелаз косим ивицама у тулац кружног пресека. Тулац
је скоро уништен, а оштећене су и ивице сечива.
4. Копље /Т. І, сл. 4/, инв. бр. 138/Св.
гвожђе, ковање; Д – 31,8 cm; ДС – 19, 2 cm; ШС –5,0 cm; ДТ – 12,4 cm;
с. Јелашница код Ниша – откуп 1952. године.
Копље са плочастим листом издуженог, овалног облика и дужим, коничним шупљим трном. Површина листа је оштећена, као и доњи део тулца.
Унутар тулца видљива је попречна препрека која је вероватно служила
као граница докле копљиште може да иде.
5. Копље /Т. І, сл. 5/, инв. бр. 300/Св.
гвожђе, ковање; Д – 31,1 cm; ДС – 19,5 cm; ШС – 4,5 cm; ДТ – 11,5 cm; ПТ
– 3,7 cm;
рушевине средњовековне цркве Св. Никола у Куршумлији– поклон 1962.
године.
Гвоздено копље које је добро очувано са два ивична сечива и наглашеним
средишњим ребром. Бодило прелази директно у конични тулац који на
крају има прстенасто ојачање где се примећују остаци нитне која је вероватно служила за причвршћивање. Изнад ојачања налази се перфорација
неправилног облика.
6. Копље /Т. І, сл. 1/, инв. бр. 58/Св.
гвожђе, ковање; Д – 38,5 cm; ДС – 22,5 cm; ШС – 6,0 cm; ДТ – 15,5 cm; ПТ
– 3,2 cm;
локалитет Русомир, с. Љубатовица код Беле Паланке – поклон 1954. године.
Копље листоликог облика, широко и спљоштено по средини, док се идући
уздуж при врху долази до невеликог задебљања. Доње ивице сечива лучно су повијене и прелазе у тулац коничног облика.
7 . Копље /Т. І, сл. 2/, инв. бр. 86/Св.
гвожђе, ковање; Д – 34,0 cm; ДС – 15,8 cm; ШС – 4,5 cm; ДТ – 18,4 cm; ПТ
– 5,4 cm;
локалитет Кулина, с. Кравље код Књажевца – поклон 1953. године.
Копље са листом издуженог овалног облика и шупљим тулцем коничног
облика. Доње ивице сечива су лучно повијене. Тулац је ближе сечиву
преломљен и на том месту је четвртастог пресека, док идући према крају
добија коничан облик. На крају тулца налази се прстенасто задебљање
изнад којег се налази кружна перфорација за причвршћивање бодила на
копљиште.
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8. Копље /Т. ІI, сл. 1/, инв. бр. 299/Св.
гвожђе, ковање; Д – 37,0 cm; ДС – 21,0 cm; ШС – 5,7 cm; ДТ – 16, 0 cm;
ПТ – 4,3 cm;
рушевине средњовековне цркве Св. Никола у Куршумлији– поклон 1962.
године.
Гвоздено копље које је добро очувано са две оштрице са стране и коничним шупљем тулцем. На 3,8 cm од бодила према крају тулца налази се
испупчење у облику неправилног осмоугаоника, на чије је четири стране урезан по један кружић. На горњем делу сечива и са једне и са друге
стране урезан је украс у облику таласа. На крају тулца налази се кружна
перфорација која је служила за причвршћивање на копљиште.
9. Копље /Т. ІI, сл. 3/, инв. бр. 282/Св.
гвожђе, ковање; Д – 26,4 cm; ДС – 18,0 cm; ШС – 1,3 cm; ДТ – 8,4 cm;
с. Клисура код Беле Паланке– поклон 1960. године.
Гвоздено копље са три оштре стране и коничним тулцем од кога је остао
само мали
део. Сечиво се од врха лагано сужава све до кружног испупчења одакле
полази тулац.
10. Копље /Т. IІ, сл. 4/, инв. бр. 301/Св.
бронза, ковање; Д – 52,2 cm; ДС – 33,5 cm; ШС – 2,5 cm; ДТ – 18,5 cm;
локалитет Градац у селу Малча код Ниша– поклон 1952. године.
Бронзано копље са три оштрице, највећим делом покривено полудивљом
патином. Мало изнад средине тулца налази се кружно испупчење. Испод
овог испупчења налазе се остаци дрвета. Сечиво се од врха сужава и косим странама прелази у тулац коничног облика.
11. Копље /Т. IІ, сл. 2/, инв. бр. 57/Св.
гвожђе, ковање; Д – 40,4 cm; ДС – 26, 2 cm; ШС – 2,8 cm; ДТ – 12,7 cm; ПТ – 2,4 cm;
код зграде Мила Миленковића у Нишкој бањи – поклон 1954. године.
Копље је издуженог облика са истакнутим ребрима на обема странама
и шупљим, коничним тулцем. Ивице копља су нагрижене, док део врха
недостаје и мало је искривљен. На крају тулца налази се мање наглашено
прстенасто ојачање. Овакво ојачање налази се и при врху тулца, односно
на 1,2 cm од краја сечива. На тулцу и доњем делу сечива видљиви су трагови позлате. Простор између иваца сечива је удубљен.
12. Копље /Т. IIІ, сл. 1/, инв. бр. 276/Св.
гвожђе, ковање; дужина – око 47 cm
ул. Димитрија Димитријевића у Нишу – откуп 1960. године.
Масивно гвоздено копље са листом, нешто искривљеним према врху.
Потпуно очувани тулац завршава се аплицираним прстенастим ојачањем
које се продужује у алку.
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13. Хелебарда /Т. ІII, сл. 2/, инв. бр. 59/Св.
гвожђе, ковање; дужина кракова – око 42 и 23 cm
Ниш – поклон 1954. године.
Хелебарда облика крста, четвртастог пресека. На врху је копљасто проширење. На једном крају попречног крака налази се полумесечасто проширење, док се други крај завршава клинасто. При држаљи се налази прстенасто задебљање.

Илустративни прилози

T. I, сл. 1 (кат.бр. 1), сл. 2 (кат.бр. 2), сл. 3 (кат.бр. 3), сл. 4 (кат.бр. 4), сл. 5 (кат.бр. 5), сл.
6 (кат.бр. 6), сл. 7 (кат. бр. 7); (Цртежи: Марија Јовић).
T. I, fig. 1 (cat.no. 1), fig. 2 (cat.no. 2), fig. 3 (cat.no. 3), fig. 4 (cat.no. 4), fig. 5 (cat.no. 5), fig.
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Марија Јовић).
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T. III, fig. 1 (cat.no. 12), fig. 2 (cat.no. 13); (Drawings: Marija Jović).

Slobodan B. Mitić

WEAPONS PUT ATOP LONG POLES FROM THE MEDIEVAL
COLLECTION OF THE NATIONAL MUSEUM IN NIŠ
Summary
The paper deals with the weapons put atop long poles in the Middle Ages, more
precisely, with spears and halberds. Since those were accidental findings, the method
which was applied in the paper involved the use of professional literature and analogy
from other museum collections. However, even in that way, it has been possible to place
them only in some wider period of time, with some specimens extending even beyond
the medieval frames. Taking into consideration that it has been an unpublished and,
until present, un-exhibited fund of the medieval collection, this paper completes the
presentation of the same.
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ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ СРЕДЊОВЕКОВНОГ НАКИТА НА
ТЕРИТОРИЈИ АЛЕКСИНАЧКЕ КОТЛИНЕ
Апстракт: У раду је обрађен накит који се чува у средњовековној збирци Народног музеја у Нишу, а потиче са територије Алексиначке котлине. Ради се о четири
предмета, тачније, два прстена и две наруквице. Прстење је у збирку доспело
откупом или поклоном, док су наруквице пронађене приликом конзерваторскорестаураторских радова на цркви манастира Липовац код Алексинца. Обрада
овог материјала, поготово прстења, засниваће се на типолошкој атрибуцији и
датовању уз помоћ аналогија.
Кључне речи: Алексиначка котлина, средњи век, прстење, наруквице

У средњовековној збирци Народног музеја у Нишу заступљени су предмети
који не потичу само из Ниша и околних села, већ у знатној мери са шире територије,
као што је околина Прокупља, Алексинца, Крушевца, Књажевца, Сврљига, Сокобање, Беле Паланке, Пирота, Димитровграда, као и са Новог Брда на Косову и Метохији или Корбова на Дунаву. Касније формирање неких музеја и музејских збирки у
тим срединама, утицало је на прилив материјала са ширег простора у нишки Музеј,
који је тим путем не само богатио своје фондове него добијао и на значају.1
Алексиначка котлина обухвата највећи део Алексиначког Поморавља, односно пространу област у доњем сливу Јужне Мораве, која захвата територију
од Сталаћке клисуре на северу до Мезграјске пречаге на југу и од Рибарске реке
и масива Јастрепца на западу до обронака Озрена и Девице на истоку. Административно, читава котлина је подељена између општина: Алексинац, Крушевац, Ниш, Сврљиг, Сокобања и Ражањ.2

Прстење
У оквиру средњовековног накита прстење заузима значајно место. Имало
је многоструки значај у животу човека у средњем веку: да га украси, да укаже на
М. Максимовић, „Неки налази средњовековног прстења”, Зборник Народног музеја у Нишу 21,
Ниш 2012, 10.
1

Д. Рашковић, „Прилог познавања археолошких налазишта Алексиначке котлине”, Караџић,
Часопис за историју, етнологију, археологију и уметност, нова серија бр. 5, Алексинац 2013, 57.
2
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његову важност, да га сачува од зла, да га мистично споји са другом личношћу
(венчано) или да му послужи као печат. Поменута својства одражавала су се и у
облику и орнаментици прстена. Основни облик прстена се врло мало суштински мења од антике па до краја средњег века. Варијанте у облику условљене су
његовом наменом и уметничким правцем тога времена, али основни облик прстена, округла карика, остаје исти. Оно што се мења на прстену је глава (круна
прстена), односно део карике који се проширује у главу.3 Типолошки разликујемо неколико врста средњовековног прстења: тракасто прстење које по начину
израде представља једноставну робу; пуноливено прстење са равном главом
која је уклопљена у алку; пуноливено прстење са издигнутом равном главом;
прстење са издигнутим вратом и издигнутом главом и наглашеним раменима
и прстење са уметнутим стаклом у оквир касете. 4
Примерци који се чувају у нишком Народном музеју а потичу са територије Алексиначке котлине припадају типу са издигнутим вратом и издигнутом
главом и наглашеним раменима (кат. бр. 1 и 2). Овакво прстење ливено је претежно у бронзи, а сасвим ретко у другим материјалима. Све примерке одликује
веома солидна израда, са јасно изведеним детаљима.
Примерак (Т. I, сл. 1) има ширу карику, са спољне стране благо заобљену
и са испупчењем на дну. Рамена су наглашена и на њих належе глава кружног
облика, декорисана са четири урезана одсечка испуњена краћим урезаним линијама. Аналогије налазимо у Народном музеју у Београду. Ови примерци датовани су од XII до XIV века.5 Аналогни примерак датован у XIV век налазимо
и у Народном музеју у Лесковцу.6 Аналогије налазимо и у Музеју примењене
уметности у два прстена датована у XV–XVI век са непознатих налазишта,7 као
и у Народном музеју у Пожаревцу где се чува прстен смештен у временско раздобље XIV века,8 а сличан прстен пронађен је и у Ритопеку, близу Београда и
датован у XII–XIII век.9 Аналогије налазимо и у Прилепу на локалитету Маркови кули у прстену датованом од X до XIII века.10 У народним музејима у Крагујевцу и Чачку чувају се два примерка чије је време употребе било у XIV веку.11
3

Б. Радојковић, Накит код Срба од XII до краја XVIII века, Београд 1969, 78.

4

В. Бикић, Византијски накит у Србији – модели и наслеђе, Београд 2010, 89–109.

Д. Милошевић, Накит од XII до XV века из збирке Народног музеја, Београд 1990, 72,73,78, 95,
кат, бр. 54, 55, 76, 108.
5

С. Јовић, „Средњовековно прстење из збирке Народног музеја у Лесковцу”, Лесковачки зборник
бр. XLIV, Лесковац 2004, 56, кат. бр. 11.
6

Д. Миловановић, Уметничка обрада неплеменитих метала на тлу Србије од позне антике до
1690. године, Београд 1985–1986, 162, кат. бр. 421, 422.
7

М. Миленковић, „Прстење из Браничевске области Народног музеја у Пожаревцу”, Viminacium
10, Пожаревац 1994, 140–141, кат. бр. 49, Т.V/49; М. Цуњак, „Средњовековно прстење из Ландола”,
Viminacium 4–5, Пожаревац 1989–1990, 179, сл. 20.
8

9

Д. Милошевић 1990, нав. дело, 60, кат, бр. 14.

10

Е. Манева, Средновековен накит од Македонија, Скопје 1992, 189, кат. бр. 57/24, Т. 92-57/24.

М. Котарац, „Средњовековно прстење из збирке Народног музеја у Чачку”, Зборник радова
Народног музеја XXXVII, Чачак 2007, 60, кат. бр. 10; И. Ђуровић, Средњовековни накит из збирки
11
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Примерак (Т. I, сл. 2) има карику која је са унутрашње стране равна, а са
спољашње стране лако заобљена са излизаним кружним ојачањем при дну. На
високи профилисани врат належе плочаста кружна глава са нејасним орнаментом изведеним урезивањем. Аналогије налазимо у Народном музеју у Београду
у примерцима датованим у XV век,12 у Музеју примењене уметности у Београду
где су два слична примерка опредељена у XIII век,13 као и у музеју у Пожаревцу где је прстен сличног облика датован у XV век.14 У Музеју Крајине чува се
примерак чије је време употребе било у XII–XIII веку.15 Аналогије налазимо и
у околини Београда у прстену датованом у крај XIV века.16 Прстењу са високим вратом и плочастом украшеном главом припада и примерак који се чува у
Народном музеју у Шапцу, а који је датован у период с краја XIV и почетак XV
века.17 Аналогије налазимо и у Чачку у примерку датованом у XIV век.18

Наруквице
У средњовековним писаним документима наруквицом је означаван завршетак рукава, манжетна. То би значило да су наруквице, по правилу, рађене
у пару, и то од тканине или крзна. Знатно ређе су наруквице биле у целини од
метала. Кроз историју накита облик наруквице се није значајно мењао, од праисторијских епоха углавном је сачувана основна форма отворене или затворене алке, са различито решеним крајевима или начинима затварања. Током тог,
веома дугог раздобља, једина значајнија промена била је у стилу декорације.19
Средњовековна типологија наруквица почива на врстама које су настале
у римској занатској уметности II–III века према узорима и утицајима из старих култура Египта и Месопотамије.20 Посебну и веома бројну групу чиниле
су отворене наруквице пуног пресека, са завршецима у виду змијских и животињских глава.21
Примерак (Т. I, сл. 3) има отворене крајеве. Наруквица је са унутрашње
стране равна, а споља троугаоно профилисана, са једним равним правоугаоНародног музеја Крагујевац, Крагујевац 2012, 89, кат. бр. 69.
12

Д Милошевић 1990, нав. дело,118-119, кат, бр. 156, 158.

13

Д. Миловановић 1985–1986, нав. дело, 83-84, кат. бр. 188, 189.

14

М. Миленковић, нав. дело, 141, кат. бр. 50, Т.V/50.

15

Г. Јањић, Археологија Музеја Крајине – средњи век, Неготин 2016, 121, кат. бр. 23.

М. Бајаловић-Хаџи-Пешић, Накит VIII до XVIII века у Музеју града Београда, Београд 1984,
102, кат. бр. 404, Т. IX/5.
16

С. Милутиновић, „Збирка прстења у Шабачком музеју”, Museum – Годишњак Народног музеја у
Шапцу 9, Шабац 2008, 88, ИСп/357.
17

18

М. Котарац 2007, нав. дело, 60, кат. бр. 14.

19

В. Бикић 2010, нав. дело, 82.

20

Б. Радојковић 1969, нав. дело, 146–147.

21

М. Бајаловић Хаџи-Пешић 1984, нав. дело, 41.
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ним пољем у средини и мањим квадратним пољем ближе крајевима наруквице.
Орнаментисање је изведено са два низа урезаних мотива „окаца”. Аналогије налазимо у Музеју Крајине на локалитету Прахово-Идече у наруквици датованој
у XII–XIV век.22 Такође, у Археолошком музеју у Скопљу налазимо примерак
датован у IX–X век.23 Аналогије имамо и у наруквици са непознатог налазишта
опредељеној у X век.24 У Кочанима, на локалитету Гропче где је констатована
некропола датована од половине XI до XIV века, налазимо сличан примерак.25
Бронзана наруквица (Т. I, сл. 4) има отворене крајеве, са наглашеним и
шпицасто извученим крајевима правоугаоног пресека. Унутрашња страна је
равна, а спољна је оранаментисана густим паралелним урезима. Мала наглашена квадратна површина и профилација завршетака асоцира на главу змије.
Обликом слични примерци констатовани су и на локалитету Матичане и опредељени у X–XI век.26 Аналогије налазимо и у Музеју Крајине на локалитету
Прахово-Идече у наруквици смештеној у XII–XIV век,27 као и у Музеју примењене уметности у Београду у примерку датованом у XI–XII век.28 Такође, и у
Прилепу налазимо сличан примерак временски опредељен у XIV век.29 На локалитету Градац код Крагујевца пронађена су два готово идентична примерка
са нашим, датована у XI–XII век.30

Закључак
Примерци прстења који се налазе у Народном музеју у Нишу датовани су
на основу аналогија у шири временски оквир јер се ради о случајним налазима.
Време њихове употребе био би касни средњи век, тачније од X до XV века.
Прстење са издигнутом плочастом главом, наглашеним вратом и раменима постепено су се развијали. Установљавање редоследа промена које су довеле до јасно издвојене врсте накита није довољно јасна. То је, пре свега, тип
прстена са издигнутим вратом, а потом и онај са ваљкастим, широким вратом.
Као додатни декоративни елемент јавља се дугметасто испупчење на дну алке,
различито обликовано и разноврсно украшено.31
Иако се може издвојити као карактеристично за подручје Балкана, ово
22

Г. Јањић 2016, нав. дело, 117, кат. бр. 12.

23

Б. Бабик, Средновековно културно богатство на СР Македонија, Прилеп 1974, 42, кат. бр. 81.

24

М. Бајаловић-Хаџи-Пешић 1984, нав. дело, 80, кат. бр. 213, Т. XXXVI/2.

25

Е. Манева 1992, нав. дело, 129, кат. бр. 21/16, Т. 43/21-16.

Г. Марјановић-Вујовић, Г. Томић, Накит на тлу Србије из средњовековних некропола од IX–XV
века, Народни музеј Београд, Београд 1982, 44, кат. бр. 94.
26

27

Г. Јањић 2016, нав. дело, 138, бр. 67.

28

Д. Миловановић 1985–1986, нав. дело, 73, кат. бр. 157.

29

Е. Манева 1992, нав. дело, 201, кат. бр. 62/11, Т. 51-62/11.

30

И. Ђуровић 2012, нав. дело, 60–62, кат. бр. 43–44.

31

В. Бикић 2010, нав. дело, 101.
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прстење није откривено у значајнијем броју. Највише је налаза из Македоније
и са подручја Косова и Метохије, затим у румунском делу Добруџе, Бугарској
и Грчкој, а сасвим ретко у српском Подунављу. Хронолошко вредновање ових
налаза извршено је у контексту временског опредељења некропола са којих
примерци прстења потичу, а то је раздобље од X до XIII века. Међутим, ово
раније, доста широко датовање требало би кориговати, тј. ускладити са новим
подацима и резултатима до којих се дошло анализом налаза, а који упућују на
мишљење да је та скупина прстења карактеристична пре свега за период XI
века, с тим што се на југу Србије појављује већ од последњих деценија X века
или прелаза из X у XI век.32
Примерци наруквица које се чувају у Народном музеју у Нишу датовани
су на основу аналогија са територије Србије, али и западног Балкана у период од X до XIV века. Код свих наруквица отворених крајева, како тракастих
тако и пуноливених, запажена је уједначена типологија, која се огледа у великој
међусобној сличности стила, технолошког и, у нешто мањој мери, декоративног. Временско опредељење ових налаза је доста широко, мада се XII век може
истаћи као раздобље њихове учестале појаве.

Каталог
1. Прстен /Т. І, сл. 1/, инв. бр. 555/Св.
бронза; висина 2,6 cm, пречник главе 1,4 cm, пречник карике 2,1 cm, тежина 8,78 gr
Село Рсовац код Алексинца
Шира карика са спољне стране благо заобљена испупчењем на дну. Има наглашена рамена на која належе глава кружног облика, декорисана са четири урезана
отсечка испуњена краћим урезаним линијама.
2. Прстен /Т. І, сл. 2/, инв. бр. 700/Св.
бронза; висина 3,2 cm, пречник главе 1,2 cm, пречник карике 2,0 cm, тежина 7,16 gr
Село Врћеновица код Алексинца
Бронзани прстен са кариком која је са унутрашње стране равна, са спољашње
стране лако заобљена са излизаним кружним ојачањем при дну. На високи профилисани врат належе плочаста кружна глава са нејасним орнаментом изведеним урезивањем.
3. Наруквица, /Т. І, сл. 4/, инв. бр. 728/Св.
бронза; пречник 5,2 cm, тежина 17,24 gr
Локалитет „Липовац”, Алексинац, На цркви манастира вршени су конзерваторско-рестаураторски радови 1976. године, гроб 43.
Бронзана наруквица отворених крајева, са унутрашње стране равна, а споља троугаоно профилисана, са једним равним правоугаоним пољем у средини и мањим
квадратним пољем ближе крајевима наруквице. Орнаментисање је изведено са
два низа урезаних мотива „окаца”.
32

В. Бикић 2010, нав. дело, 104.
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4. Наруквица /Т. І, сл. 5/, инв. бр. 729/Св.
бронза; пречник 6,0 cm, тежина 17,95 gr
Локалитет „Липовац”, Алексинац, На цркви манастира вршени су конзерваторско-рестаураторски радови 1976. године, гроб 43.
Бронзана наруквица отворених крајева, са наглашеним и шпицасто извученим
крајевима правоугаоног пресека. Унутрашња страна је равна, а спољна је оранаментисана густим паралелним урезима. Мала наглашена квадратна површина и
профилација завршетака асоцира на главу птице.

Илустративни прилози

Сл. 1				

Сл. 2 		

Сл. 3

Сл. 4

Т. I – сл. 1. Прстен из Рсовца код Алексинца; сл. 2. Прстен из Врћеновице код
Алексинца; сл. 3. Наруквица из манастира Липовац; сл. 4. Наруквица из манастира
Липовац (Фото: Жељко Цајић)
Т. I – fig. 1. Ring from Rsovac near Aleksinac; fig. 2. Ring from Vrćenovica near Aleksinac;
fig. 3. Bracelet from Lipovac monastery; fig. 4. Bracelet from Lipovac monastery (Photo by
Željko Cajić)
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Slobodan B. Mitić

CONTRIBUTION TO STUDYING OF THE MEDIEVAL JEWELRY
IN THE TERRITORY OF THE ALEKSINAC BASIN
Summary
Although few in numbers, this jewelry in its own way contributes to studying of the
medieval jewelry, and due to the fact that it was found on the territory of the Aleksinac
basin, it also contributes to studying of the past of that part of Serbia. The method
which was applied in the paper involved the use of professional literature and analogy
from other museum collections. However, even in that way, rings and bracelets can
only be placed into some wider period of time. Taking into consideration that it has
been unpublished and, until present, un-exhibited collection of medieval collection,
this paper completes the presentation of the same.
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ПУТОПИСНА ПРОЗА СПИРЕ КАЛИКА
Апстракт: У огледу jе најприје изложен кратак преглед живота и рада заборављеног српског писца 19. вијека, Дубровчанина, Спире Калика (1858–1909). Средишњи дио рада посвећен је анализирању његовог путописног поступка у књизи
Из Београда у Солун и Скопље с Београдским певачким друштвом (1894). Указано
jе на три доминантна наративна обиљежjа његове прозе: путничке биљешке у
форми извjештаjа о седмодневноj турнеjи Београдског певачког друштва у Солуну и Скопљу у љето 1894. године; монолошке лирске дигресиjе и медитациjе, подстакнуте природним љепотама и грађевинама, коjе jе писац посматрао приликом
путовања; путописне опсервациjе о људима, поднебљима и градовима, историjске реминисцениjе, предања о мjестима, документоване студиjе о становништву,
коjе су пропраћене и фотографиjама природних љепота и знаменитих грађевина.
Кључне риjечи: Београдско певачко друштво, „путничке белешке”, путопис, нарациjа, монолог, дескрипциjа, Македониjа, Вардар, Солун, Скопље, Врање

Постоје благородни и самосвјесни људи који доласком у нове средине
својим ненаметљивим а промишљеним дјеловањем постижу велики углед код
савременика и остављају дјела која постају трајна баштина бројних потоњих
генерација у тим срединама. Један од најсвјетлијих примјера с краја 19. и са
почетка 20. вијека и најугледнијих међу њима био је образовани Дубровчанин
Спиридон (Спира) Калик, који је оставио немјерљиви траг у културном и образовном животу Ниша и Београда у којима је најдуже живио и радио, али и
родног Дубровника, гдје је одрастао и након завршетка студија радио као предавач три године, те Крагујевца и Крушевца у којима се задржао само по једну
школску годину, али је у тамошњим гимназијама оставио трајни траг и углед.
Све што данас можемо рећи о овом вриједном човјеку налази се на пожутјелим и прашњавим страницама књига и часописа из друге половине 19. и
са почетка 20. вијека, а запретано је дубоким заборавом и немаром савременог
доба према знаменитим и вриједним људима из наше прошлости. Родио се у
српској грађанској породици у Дубровнику 16. јула 1858. године. У родном граду је завршио основну школу и гимназиjу, а од 1876. године студирао је класичну филологиjу у Бечу (1876–78) и Грацу (1878–79). По завршетку студија радио
је најприје као учитељ у Грађанској школи у Дубровнику (1879–82), да би иза
тога прешао у Србиjу и службовао као наставник гимназије у Нишу (1882–89),
гдје је заједно са Стеваном Сремцем и Живаном Живановићем помагао у про47
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светном и културном преображају овог тек ослобођеног града на југу Србије.
Од нарочитог значаја била је његова улога у оснивању Народног позоришта
у Нишу 1887. године, као и у оснивању Црквеног певачког друштва „Бранко”
1888. године. У записнику са Прве скупштине наведене пјевачке дружине међу
именима прве четворице црквених пјевача у историји Ниша поред Стевана
Никшића Лале, Богољуба Гирића и Александра Зајчека, налази се и име Спире
Калика. Српско држављанство, Спира Калик је добио 1887. године. Потом је
радио као професор гимназије у Крагујевцу (1889–90) и Крушевцу (1891–92),
да би од 1892. године, истовремено кад и Стеван Сремац из Ниша, прешао у
Београд и постао професор Прве београдске гимназије, све до обољења од шизофреније и смрти у душевној болници у Трсту 27. маја 1909. године. Као резултат Каликовог дугогодишњег педагошког рада настала је пажљиво написана
„савремена студија о нашим средњим школама”, која је објављена под насловом
Хуманизам или реализам у Штампарији С. Николића у Београду 1900. године.
За Спиру Калика можемо рећи да је био полиглота и одличан зналац језика,
јер је говорио грчки, латински, њемачки, француски и италијански, а преводио је
са латинског и италијанског језика, те са старословенског језика. Захваљуjући томе,
хонорарно је предавао француски језик у Војноj академиjи у Београду (1895–1909), а
превео jе и три знамените и радо читане књиге онога времена, jедну историографску
расправу, jедан уџбеник и jедно прозно белетристичко остварење. Са латинског: Живот славних воjсковођа од Корнелиjа Непота (Београд, 1897), те са италиjанског jезика: Српску синтаксу Петра Будмана (Ниш, 1887, Београд, 1892, 1897, 1901) и Срце
од Едмонда де Амичиса (Београд, 1895, 1901, 1911, 1922). Посебно мјесто међу преведеним дјелима Спире Калика заузима књига Саве Хиландарца Историја манастира
Хиландара. Успомена на седамстогодишњицу оснивања (Београд, 1897), која је преведена са старословенског језика. Више чланака из књижевности, историје и педагогије објавио је у листовима, календарима и часописима: Наставник (1890), Просветни гласник (1892–94, 1897), Српски завет (1898), Дубровник (1903), Срђ (1903).
Поред свега тога, изгледа да jе посебна и наjвећа страст Спире Калика
била музика и хорско пjевање. Одмах по доласку у Београд укључио се у рад Београдског певачког друштва, чиjи jе тада познати диригент био Стеван Стоjановић Мокрањац. Калик је био наjприје потпредседник друштва (1893–96), а
иза тога и председник (1897–1909). Нарочито су била позната три гостовања
тога друштва: једно на прославу годишњице Ивана Гундулића у Дубровнику
1893. године, друго у Солун и Скопље у љето 1894. године, а треће у Софију и
Цариград 1895. године. Управо са тог другог путовања и настале су „путничке
белешке” Спире Калика Из Београда у Солун и Скопље с Београдским певачким
друштвом, објављене исте године у Београду, у „Штампариjи Петра К. Танасковића – до Делиjске чесме”, које данас доживљавамо као најпотпуније и најбоље
његово књижевно дјело. Треће концертно путовање, у Софију и Цариград, такође је описано у форми путописне прозе, а учинио је то књижевник Драгомир
Брзак у књизи Са Авале на Босфор: путне белешке са похода Београдског певачког друштва у априлу 1895. год. која је била објављена у Београду 1897. године.
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Обновљена интересовања српских путописаца за просторе Македониjе
нарочито постаjу интензивна послиjе српско-турских ратова 1875–77. године и Берлинског конгреса одржаног средином наредне 1878. године. Послиjе
ослобођења од Турака и присаjедињења српскоj матици Jужног Поморавља и
великих градова јужне Србиjе, као што су Ниш, Лесковац и Врање, на Македониjу се и на Повардарjе, као и на Косово и читаву Стару Србиjу, у тадашњем
националном и патриотском заносу гледало као на диjелове поробљеног и неослобођеног српства. Захваљуjући томе ови простори су постали прави изазов
за путовања и путничке записе српских писаца и њихова свjедочења о земљи,
људима, поднебљу и jезику, све до почетка Балканских ратова 1912. године.
Три таква путописа издваjамо као веома значаjна и драгоцjена за обликовање
умjетничке, путописне слике македонског поднебља: књигу Стоjана Новаковића С Мораве на Вардар (1886), Бранислава Нушића Краj обала Охридског jезера (1894) и већ поменуто дјело Спире Калика Из Београда у Солун и Скопље с
Београдским певачким друштвом (1894).
У полемичком предговору, коjим нас Калик уводи у „путничке белешке” од Београда до Солуна и Скопља, исказана jе основна намjера пишчева
да у књизи укаже на умjетничку и националну мисиjу Београдског певачког
друштва, те да одговори на бесмислене паланачке предрасуде о његовом раду
и презрива исмиjавања и тобожње сажаљење, коjима су често били изложени
чланови хора. Спира Калик посвећуjе књигу женским чланицама Београдског
певачког друштва коjе „ретком истраjношћу и необичном ревношћу припомажу напретку друштва и извођењу његових родољубивих замисли”.1 Иза тога
указуjе на активности друштва и дугорочне циљеве. Вjерно своjоj програмскоj девизи „Песмом за Српство” ово друштво jе за неколико година прешло
унакрст циjелу Србиjу „ширећи српске песме и изводећи их у дивним и хармоничним композициjама наших наjомиљениjих уметника: Мокрањца, Маринковића, Топаловића, Jенка, Хавласа итд.”2 Доцниjе jе прониjело исте пjесме у
српске краjеве изван Србиjе: у Митровицу и Нови Сад, у Дубровник, на Цетиње, у Солун и Скопље. Да би се, охрабрено тим успjешним гостовањима, одважило и на походе у Пешту и Беч „да тамо пред образованом публиком двеjу
великих светских метропола изнесе српске композициjе и покаже, да Србиjа и
у тоj грани уметности заузима знатно место”.3
Спира Калик не жели даље да улази у расправу (jер то ниjе циљ његове књиге),
о паланачком менталитету, о погубном „црву раздора”, коjи подгриза све српске установе и као демон омета српство да „смело и решително корача” путем умjетничког
напретка, „коjи сви културни народи поштуjу и с наjвећом заинтересованошћу прате и потпомажу”.4 То jе основни разлог што у наjвећим варошима у унутрашњости
Спира Калик, Из Београда у Солун и Скопље с Београдским певачким друтвом, Путничке
белешке, Штампарија Петра К. Танасковића – до Делијске чесме, Београд, 1894, стр. 4.
1
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не опстаjу пjевачке дружине, „те се услед тога по нашим селима не чуjу лепо отпеване српске песме, ни по нашим црквама складно црквено певање, коjе загрева душу
побожношћу и привлачи побожни свет Богу на молитву”.5 Шта jе томе криво – пита
се аутор „путничких бележака” – да међу нашом интелигенциjом „има више људи
од рачуна, него људи од срца?” И шта jе то што их тjера да у „суjетном прецењивању
свога знања и занимања потцењуjу знање и занимање других?”6 Избjегаваjући даљу
полемику о наведеном проблему, Калик могући одговор нуди у облику питања: „Да
не лежи томе узрок у нашем правцу образовања и наставе?”.7
Мада назнака из поднаслова књиге Из Београда у Солун и Скопље с Београдским певачким друштвом, да се ради о „путничким белешкама”, указуjе
на Каликову књижевну непретенциозност и скромност, jасно jе да се ради о
успjешно осмишљеном путопису, у коjем су занимљиво описани догађаjи са
пjевачке турнеjе Београдског певачког друштва, затим простори јужне Србиjе,
Македониjе и Повардарjа, те нарочито знаменитости и људи два велика града
овога поднебља Солуна и Скопља. Отуда jе у књижевном, путописном казивању Спире Калика, могуће издвоjити сљедеће наративне поступке: приказивање седмодневног путовања и турнеjе Београдског певачког друштва у Солуну
и Скопљу, што jе и била почетна намjера и циљ ове књиге, медитативне дигресиjе у форми унутрашњег монолога о природи, о грађевинама, о историjи, коjе
су слике с путовања будиле у пишчевоj машти и свиjести, опис поднебља и
људи са успjешним опсервациjама природе, са легендама о мjестима, са панорамским приказима градова, са документованим пописима њихових житеља,
са фотографиjама знаменитих грађевина и природних љепота.
У оквиру првог наративног сегмента, посвећеног приказу седмодневног
путовања Београдског певачког друштва у Солун и Скопље у љето 1894. године, долази до изражаjа Каликова умjешност вођења динамичне нарациjе и
сажете а ефикасне опсервациjе хорских наступа пjевачког друштва у Солуну,
Скопљу и Врању, а затим и приказа простора и људи на жељезничком путу од
Београда до Врања и Скопља, затим долином Вардара преко Велеса и Демир
капиjе, до Солуна, а потом и повратак од Солуна до Скопља и Врања, преко
Лесковца и Ниша до Београда. Калик, при томе, нарочито усмjерава пажњу на
приказ људи, коjи су их дочекивали, пратили и угошћавали на томе путовању.
Попут српског конзула у Скопљу Тодора Станковића и вицеконзула Милоjка
Веселиновића, затим српских индустриjалаца из Солуна, браће Алатини, српског конзула у Солуну, Васиљевића, трговца Антониjа Jакшу, солунског српског
учитеља Вука Иванића и слично.
У другом наративном поступку путовање возом кроз просторе неослобођеног српства, како се тада у jош увиjек живом патриотском заносу послиjе
1878. године говорило за Македониjу, подстиче писца „путничких белешки”
на разноврсне реминисценциjе о историjи, о савременим данима и судбини
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српског народа у Повардарjу, о погубном политичком странчарењу у Србиjи
и недовољноj просветноj бризи за подизање српских школа на просторима
тадашње Турске. У тим путописним сегментима доминира излагање у форми
унутрашњег монолога, а диjелови у коjима Калик у ведроj ноћи медитира о
небу и звиjездама, о мору у Егеjском заливу у Солуну и слично, прерастаjу у
лирску прозу и успjешну поетизациjу простора, коjи упућуjу на несумњиви а
потиснути пишчев пjеснички таленат.
Трећи наративни поступак, у коjем су изложене путописне опсервациjе
Jужне Србиjе са Врањем, Македониjе са Скопљем и егеjског Повардарjа са Солуном, са излагањем легенди о поjединим локалитетима (као што jе предање
о Момином камену у Грделичкоj клисури, коjе Калик казуjе знатижељним сапутницама из пjевачког друштва), са одличним описима вардарске котлине,
међу коjима доминира приказ Велеса и Демир капиjе, са панорамским описима
Солуна, а потом и Скопља, што jе пропраћено и одабраним фотографиjама коjе
значаjно обогаћуjу путописни доживљаj (Демир капиjа на Вардару, Триjумфалне капиjе у Солуну, солунска чаршиjа), са ненаметљивим подацима о броjу становника, националном саставу, школама и занимању народа, наjближи jе путописном поступку у ужем смислу и наjизразитиjе показуjе пишчев књижевни
таленат.
Путовање возом буди у писцу „путничких бележака” различите успомене
и размишљања. Подсjећа га на предjеле Далмациjе, у коjоj jе пjевачко друштво
претходне године боравило, а озвездано небо коjе посматра са прозора купеа
подстиче у њему пjесничку егзалтациjу и национални занос: „Ох! лепо ли си,
српско небо, било да си над Србиjом, било да си над Далмациjом или Маћедониjом, било да си над Босном, било да те сунце обасjава, било да те месец
расветљуjе, ти си доиста божанствено дело!”8 Патриотска осjећања, национална и културна мисиjа Београдског певачког друштва у неослобођеним српским
краjевима, неминовно намећу размишљања и о српскоj неслози, о партиjским
размирицама и нетрпељивости, коjа даjе неприjатељима снаге да нас савладаjу
и потискуjу и тамо гдjе су неупоредиво слабиjи од српског народа. Спира Калик се зато у своjим путничким медитациjама и пита зашто цио српски народ
ниjе опиjен овом врстом жарког родољубља коjе краси чланове Београдског
певачког друштва, а Србиjу види као лучу српства, „коjа мора да бди, да се не
утули плам родољубља у срцима неослобођене браће твоjе, ти си Весталка Српства, и као што jе Весталкама смрт претила, ако се ватра угаси, тако смрт и теби
прети, ако српска срца престану бити за тобом”.9
Из таквог узвишеног расположења писца „бележака” jе разбудио долазак
у Ниш и прво разочарање. На жељезничкоj станици, у граду гдjе jе годинама
радио као професор гимназиjе, путнике су дочекали чланови Jевреjског певачког друштва, али никога ниjе било из нишког Пjевачког друштва „Бранко”.
Спиру Калика то збуњуjе и у невjерици се присjећа како су их на величанствен
8
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начин у току прошлогодишњег путовања у Дубровник, дуж пруге од Земуна
до Риjеке, дочекивала пjевачка друштва да им са своjим заставама и пjесмама
пожеле срећан пут, а овдjе у Србиjи владала jе апатиjа и незаинтересованост.
Наставак путовања и пролазак кроз предjеле „романтичне Грделичке клисуре”, сусрет са „Моминим каменом”, као величанственим спомеником природе, коjи подсjећа писца и на предање о постанку тога локалитета коjе jе читао у
Милићевићевоj Краљевини Србиjи, а затим и лиjеп дочек у Врању и уговарање
хорског наступа у овоме граду, послиjе повратка из Солуна и Скопља, знатно
поправљаjу претходне суморне утиске путника коjе су пониjели из Ниша.
Послиjе успjешно преброђених неспоразума са турским цариницима на
граници у Зибевчу, због неповjерења и подозрења према нотним књигама коjе
jе пjевачко друштво носило, или према књигама коjе су ради забаве носили
поjедини путници (Калик помиње пjесме Милутина Илића коjе су биле у лиjепом повезу и тиме додатно подстакле сумњу цариника), улазак у Македониjу и
прво велико насеље Куманово, путописац сажето описуjе у форми извjештаjа
о броjу становника, националноj и вjерскоj заступљености, те стању српских
основних школа, што jасно упућуjе да се претходно добро информисао и припремио неопходну грађу за писање „путничких бележака”.
Мада jе у Скопљу дочек Београдског певачког друштва био изузетно присан, захваљуjући труду генералног српског конзула Тодора Станковића и вицеконзула Милоjка Веселиновића, Калик хотимично одлаже опширниjе писање
о овоме граду за касниjе, кад се послиjе повратка из Солуна буду смjестили у
њему и одржали уговорени концерт. Даље путничке записе и пажњу писац посвећуjе Вардару, као наjвећоj природноj знаменитости Македониjе и наjљепшоj
риjеци Балканског полуострва: „Jедан моj друг упоредио jе Вардар са женом,
приметивши да jе ћудљив као и жена, сад миран и тих, сад опет буjан и силовит,
али увек леп и поносит”.10 За наjљепшу варош на прузи Скопље–Солун, путописац проглашава Велес, а пошто се укратко осврнуо на његово византиjско
пориjекло (звао се некада Виласора), детаљно описуjе импресивни положаj, какав се риjетко виђа: „Лежи на странама два велика гола брда, кроз коjе протиче
Вардар и дели варош на два дела, споjена међу собом мостовима. Куће допиру
до половине ових голих брда и све су сазидане у турском стилу и већим делом
ишаране. Воз пролази средином вароши кроз саме улице, станица jе удаљена
од Велеса jедно по часа”.11 На жељезничкоj станици у Велесу, кроз разговор са
дjечаком од коjег jе купио тестиjу воде, Калик се суочава са посљедицама тада
наглашене и упорне великобугарске пропаганде у Македониjи, коjа jе вршена
кроз добро организовану мрежу бугарских школа. Кад jе запитао дjечака да ли
jе Србин, оваj му jе одговорио да jе Бугарин. На додатно пишчево питање, откуда то, кад говори српски као и он, одговорио му jе: „Такоj ми казаjа учител, да
сум Блгарин, а татко ми каже да сум Србин, как и он”.12 Природне љепоте у до10
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лини Вардара потпуно су окупиле пажњу путника, да би послиjе неколико часова путовања наишли на jош већу природну знаменитост, на „величанствену
Демир-капиjу”, чиjи просjек од стиjена, коjе су се савиле над Вардаром у облику
„врата”, подсjећа писца на Сићевачку клисуру у долини Нишаве изнад Ниша,
те на Ђердап на Дунаву. Излазак из клисуре указуjе и на климатске благодети
jужне Македониjе, на медитеранско растиње, на смокве, на броjна стабла дудова коjи се његуjу ради свиларства и слично.
Долазак у Солун, у приjеподневним часовима, послиjе 25 сати напорног
љетњег путовања, орасположио jе чланове Београдског певачког друштва,
како због лиjепог дочека коjи су им приредили отправник српског конзулата
Васиљевић, а затим и богати српски трговци из овог града (међу коjима писац
нарочито издваjа четворицу браће Алатини коjи су били власници пиваре и
фабрике леда у Солуну), тако и због удобног смjештаjа у хотелу „Империjал”,
коjи се налазио на наjљепшем мjесту у граду „на самоj обали морскоj са дивним изгледом на Солунски залив и на Олимп, коjи лежи на западу поменутог
залива”.13
Сусрет Дубровчанина Спире Калика са морем буди у њему узвишене
емоциjе, успомене и одушевљење, а затим га инспирише да ослика површину
залива у послиjепоноћним часовима: „Попех се у собу и отворих прозор, да се
надишем чистога морскога ваздуха, пре него што легнем. Моjим очима пружи се импозантан призор. Киша беше престала а месечина растеравши облаке
сиjаше над тихом површином морском и обасjаваше своjим сребрним зрацима
широки Солунски залив. Мртва тишина владаше у простору, никаквога гласа сем потмулога зуjања зрикаваца и ноћнога даха; над успаваном природом
спустило се било неко таjанствено величанство. А море – никада ми се ниjе
оно учинило величанствениjе од те вечери, не знам да ли jе то било услед мога
доброг душевнога расположења или услед тога, што га давно нисам гледао, па
сада сам тим већма уживао, као што човек ужива, када се после дугога растанка
нађе опет са своjим старим добрим приjатељем. Сада се оно одмараше лавовским одмором; ни jедан ветрић ниjе узнемиравао његову плаву површину, ниjе
се чуо ни jедан вал, да се разбиjа о околно стење; изгледаше као огледало, у коjе
небески свод с уживањем огледа своjу лепоту”.14
Сутрашњи дан писац и чланови пjевачког друштва искористили су за
упознавање знаменитости Солуна. Наjприjе посjећуjу Српски конзулат, на
краjу Марине, у наjљепшем диjелу Солунског залива, а затим су обишли турску чаршиjу на чиjем су се почетку и краjу налазиле добро очуване античке
триjумфалне капиjе. Она на jугозападноj страни jе припадала цару Хадриjану,
а она на сjевероисточноj страни, или на Вардар-капиjи, била jе дjело двоjице
конзула, Октавиjана и Антониjа. Црква Светог Ђорђа, коjа jе била сазидана
за вриjеме цара Константина, а архитектонски знаменита због свог округлога
облика, била jе претворена у xамиjу. Исто тако су биле претворене у џамиjе
13
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и стародревне цркве Свете Параскеве, црква Дванаест апостола и црква Светог Димитриjа, коjе потичу из деветог виjека. Посебну љепоту Солуна чинила
jе морска обала или кеj, позната под именом Марина, коjа се протеже све до
диjела вароши Парадиза или Каламариjе, гдjе су се налазиле наjљепше богаташке куће и виле у Солуну. Калик пажљиво описуjе и популарне кафане у
томе диjелу града, међу коjима jе била наjљепша „Алхамбра”, а затим и зграду
Позоришта у коjоj jе било предвиђено одржавање концерта Београдског певачког друштва, те Канли-кулу коjу су сазидали Ђеновљани за одбрану од напада
с мора, а Турци jе послиjе претворили у тамницу. Првога дана боравка чланови
пjевачког друштва су били у гостима и код браће Алатини, богатих Срба из
Солуна и посjедника фабрике пива и леда.
Сутрашњи дан, у недjељу, Спира Калик jе искористио да у друштву дама
осмотри град с мора. Изнаjмио jе jевреjске весларе и тек кад су се одвоjили од
обале и са пучине сагледали Солун, могли су схватити сву љепоту овога великог лучког пристаништа и трговачког центра на егеjскоj обали. Град jе имао
амфитеатралан облик, а нарочито су га красили стародревни биjели бедеми,
те византиjска тврђава опасана дебелим двоструким бедемима и сачињена из
седам омањих кула, због чега су jе касниjе Турци и назвали Jедилуке. Калик користи оваj панорамски опис града и за навођење података о економскоj снази и
успону Солуна, о укупном броjу становника, о националном саставу. При томе
се нарочито осврће на броjност Jевреjа, те на њихову потурчену секту Дунме,
коjа датира од 1667. године, а оснивач jоj jе био учени рабин Сабатеj Леви из
Jедрена. Приврженици секте Дунме имали су скоро сав Солун у своjим рукама,
jер су били у милости турских власти, били су наjобразованиjи и наjбогатиjи, а
председник општине jе редовно биран из њихових редова.
Иза тога, Калик са београдским дамама посjећуjе Српску школу, коjа се
налазила у Парадизу, те кроз разговор са учитељем Вуком Иванићем упознаjе
броj и школска достигнућа српских ђака, али и бригу што српске власти из Београда нису предузимале одлучниjе акциjе за оснивање српских гимназиjа на
овим просторима, у коjима би се уписивали ђаци по завршетку ове и основних
школа у Битољу и Скопљу. „Ниjе лепо, господине, да Бугари, коjи Маћедонцима намећу своjу народност, имаjу у Солуну вишу гимназиjу и вишу женску
школу, у Битољу вишу гимназиjу, у Скопљу нижу а по осталим маћедонским
варошима свуда по неку средњу школу, а да ми сем неколико основних школа
не отварамо нигде ни jедан средњи завод. На таj начин ниjе ни чудо, што се
мало помало од нас отуђуjе маћедонска младеж, мада она, у пркос свима бугарским и грчким сплеткама и уjдурмама, jош добро чува своjе српско име и своjу
српску славу”.15
Сам солунски концерт Београдског певачког друштва, Калик описуjе подробно. Извjештава нас о броjности публике и знатижељи с коjом jе ишчекивала
наступ угледне српске пjевачке дружине, о њеним реакциjама и одушевљењу, о
пjесмама коjе су извођене на концерту (доминирале су Мокрањчеве Руковети,
15
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али и Топаловићева пjесма Оj, облаци, Менделсонова У шуми, те по jедна пригодна турска и бугарска пjесма, да би концерт био окончан виjенцем приморских напjева). Ноћ послиjе концерта, пjевачко друштво jе провело у приjатноj
вечери и разговору са солунским домаћинима, тако да се славље продужило
све до зоре. Иза тога им jе преостало само да се брзо спреме и укрцаjу на воз за
Скопље. Растанак на жељезничкоj станици jе био дирљив, домаћини су замолили београдске госте да им jош jедном дођу у Солун, а они су им у знак захвалности на гостопримству, на опроштаjу отпjевали пjесму Оj, у гори бели двори.
Боравак у Скопљу био jе много краћи, тако да путописац брзо и сажето описуjе приjем и припреме за концерт, чиjи jе распоред пjесама углавном
био сличан као и у Солуну. Осврће се на одушевљење броjне публике док су
слушали српске пjесме, на поjачане патриотске емоциjе и слично. Сутрашње
предивно jутро у Скопљу, Калик користи за разгледање и упознавање града,
а напоредо с тим укратко се осврће и на његову историjу од времена кад jе
цар Душан Силни био окруњен у њему царском круном, преко аустриjских запосjедања града 1682. године и непотребног спаљивања и уништавања његове
древне архитектуре, све до савремених дана и трговачког значаjа коjи jе имао у
турскоj империjи. Нарочито успjешно Калик описуjе панораму Скопља, коjу jе
на двиjе неjеднаке половине пресjецао моћни Вардар, а на десноj обали красио
масив Водна, са богатим виноградима. Иза тога, чланове пjевачког друштва jе
са одушевљењем подстакнутим успjешним концертом из претходне вечери дочекао руски конзул у Скопљу Лисиjевић, а потом су посjетили знаменити скопски Безистан, смjештен на лиjевоj обали Вардара. Трговачка гужва и миjешање
различитих jезика и несвjесно подсjећаjу писца на стихове из Дантеовог Пакла,
а такво шаренило ствари, људи и атмосфере тешко jе било видjети или пронаћи на неком другом мjесту, а jош теже исказати и описати: „Све то стоjи онако без реда и системе: сваковрсно jело сирово, печено, кувано, покраj казана,
ковачких справа, чувених скопљанских бритава, манифактуралних производа,
странога и домаћега платна, готовога одела сеоскога и варошкога, лонаца и калупxиjа, коjи на своjим калупима дотеруjу у пређашњи правилан облик фесове
пролазећега света за jедан металик. Све jе то помешано вревом, лупом заната,
гурањем, виком трговаца, коjи нуде своj еспап на свима могућим jезицима...”.16
У повратку, Калик нарочито пажљиво описуjе велики камени мост на Вардару, коjи jе саграђен од биjелих блокова: „Мост jе оваj праве римске конструкциjе, висок, саграђен на сводове, међу коjима jе средњи наjвиши, тако да се
пресеца на две падине, jедна се пушта левоj а друга десноj обали. Калдрмисан
jе и ограђен каменитом оградом, метар високом, а на средини има четвртаст
балкон”.17 Интересантно jе напоменути, да писац, коjи jе, иначе, склон историjским коментарима, не помиње кад jе саграђен мост нити ко jе његов задужбинар. Умjесто тога, нуди нам jедно имресивно поређење. Док су застали jедан
час на балкону моста и гледали у „чаробни Вардар”, путописца таква слика под16
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сjећа на Мостар и сличан доживљаj коjи jе осjетио док jе гледао у Неретву са
Старога моста. Једину разлику чиниле су околне броjне водовађе на Вардару,
коjе су служиле за наводњавање скопских башти и вртова.
Након одласка из Скопља, писац „путничких бележака” примjењуjе технику путописног извjештаjа. Укратко описуjе долазак у Врање, саопштава нам
да jе концерт у овоме граду протекао успjешно и поред умора пjевача од напорног пута, али да су били неприjатно изненађени малоброjношћу публике. Тек
пошто jе сутрадан кренуо у обилазак Врања, Калик са више знатижеље описуjе
панораму града, планинске масиве и околне богате винограде, а од грађевина
издваjа знамениту Крстату џамиjу, сазидану на мjесту некадашње цркве Свете Петке и „названу крстатом, што у стрелици, коjа jе на врху мунарета, има
крстић”,18 те велику и пространу Саборну цркву Свете Тројице коjа jе красила оваj град, а имала је знамениту историју. Саграђена је на темељима старије
цркве још крајем 17. вијека, али је у више наврата током турске владавине
била скрнављена. Посљедњи пут урадили су то обијесни Турци и Арбанаси на
Спасовдан 1843. године, а обновљена је уз истрајно настојање национално и
вјерски непоколебљивих Врањанаца 1858–60. године и управо у том облику је
цркву затекао Спира Калик приликом свог доласка у Врање.
Пошто jе у Врањскоj Бањи била смjештена жељезничка станица, београдска пjевачка дружина долази на кочиjама у ово богато насеље. Калик то користи да одушевљено опише предивни краjолик и искрено зажали што нико од богатих Срба ниjе прегао да овдjе подигне модерна и уређена купатила, паркове и
шеталишта, коjи би у таквом природном амбиjенту били неупоредиво љепши
од гласовитих европских бања.
„Путничке белешке” Спире Калика Из Београда у Солун и Скопље с Београдским певачким друштвом, завршаваjу се слично како су и започете, похвалом прегалаштву женских чланица хора и афирмисањем умjетничке, али и
националне и патриотске мисиjе друштва, коjе jе основано 1853. године на подстицаj младог Милана Миловука, коjи jе дошао у Београд из Пеште, а снажан
замах у раду добило десет година касниjе са доласком великог музичког педагога Корнелиjа Станковића у Београд, да би у посљедњоj децениjи 19. виjека,
предвођено гениjалним Мокрањцем, доживjело наjвећи углед и славу. Непосредни прегалац, учесник и свjедок тих активности био jе и сам Спира Калик.
Отуда су странице Каликове књиге jедна од аутентичних потврда необориве
истине о умjетничком и националном значаjу, те о развоjу хорског пjевања у
Србиjи.
Књижевне амбициjе Спире Калика приликом писања ове путописне књиге биле су много скромниjе од постигнутог краjњег умjетничког резултата. Кад
се из данашње непристрасне позициjе стави у други план све оно што jе у његовоj путописноj књизи насљеђе времена (полемика са недобронамjерним критичарима Београдског певачког друштва, узвишени патриотски и национални
занос), пред нама искрсаваjу занимљиве путописне слике и утисци о јужноj
18
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Србиjи, о Македониjи и Повардарjу, о Солуну и Егеjском заливу, а изнад свега
о српском народу настањеном на овим просторима који је био изложен различитим притисцима и националном одрођавању, али је упркос свему опстајао и
са великом страшћу чувао свој српски идентитет и православну вјеру. Калик
jе пошао од намjере да напише „путничке белешке” о музичкоj турнеjи пjевачке дружине из Београда у Солуну и Скопљу, те да разбиjе злобне предрасуде
коjе су у престоници оптерећеноj паланачким предрасудама пратиле рад овог
друштва, а на краjу jе створио изнад свега умjетничко дjело, ону радо читану и
занимљиву књигу коjа можемо уврстити у ред запажених српских путописа с
краjа 19. виjека.
Goran Maksimović

TRAVELOGUE PROSE BY SPIRA KALIK
Summary
The review first summarizes a brief overview of the life and work of the forgotten Serbian
writer of the 19th century, from Dubrovnik, Spira Kalik (1858–1909). The central part
of the paper is devoted to the analysis of his travelogue in the book From Belgrade to
Thessaloniki and Skopje with the Belgrade Singing Society (1894). It is pointed out on
three dominant narrative features of his prose: travel notes in the form of a report on
the seven-day tour of the Belgrade Singing Society in Thessaloniki and Skopje in the
summer of 1894, monologic lyric digressions and meditations, stimulated by natural
beauties and buildings, observed by the writer travel, traveler’s observations on people,
climates and cities, historical reminiscences, places of lectures, documented studies on
the population, accompanied by photographs of natural beauties and famous buildings.
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ПРЕПИСКА ДРЖАВНОГ ВРХА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ ТОКОМ
СРПСКО-БУГАРСКОГ РАТА 1885. ГОДИНЕ
Апстракт: Један од важнијих догађаја у периоду владавине краља Милана Обреновића био је српско-бугарски рат 1885. године. Повод за избијање овог сукоба је био
преврат у Пловдиву. Рад је базиран на преписци водећих личности власти Kраљевине Србије са циљем решавања проблема насталих након пораза на Сливници и
покушају да се обезбеде повољни услови за склапање мировног уговора. Преписка
ових телеграма и писама чува се у Архиву Српске академије наука и уметности у
Београду у историјској збирци, фонд „Преписка краља Милана и краљице Наталије”.
Кључне речи: краљ Милан, краљица Наталија, Краљевина Србија, Кнежевина Бугарска, рат, телеграми, писма

Након успостављања дипломатских односа са Кнежевином Бугарском
1879. године, Кнежевина Србија је водила политику сарадње али страх од
покушаја покретања питања бугарског уједињења и обнове Санстефанске
Бугарске био је стално присутан. Међутим, супротности у ставовиме српске
и бугарске владе долазиле су све више до изражаја и утицале су на погоршавање односа.1
Сукоб између две балканске државе заоштрио се након Тимочке буне
1883. године и преласком бунтовника на територију суседне Бугарске. Две владе су успешно решиле питање повратка у Србију радикалских неистомишљеника и они су преко Радујевца враћени у земљу.2 Много већи проблем представљало је питање радикалске емиграције у суседној држави. Почетком 1884.
године преласци емиграната из Кнежевине Бугарске у Краљевину Србију били
су све чешћи, што је изазвало велико незадовољство српске владе. Упркос покушајима српског дипломатског представника у Софији Ђорђа Симића да овај
проблем реши, бугарска влада је игнорисала његове покушаје и захтеве већ је
покренула и друго питање – Бреговско питање.3
М. Самарџић, „Делатност Милутина Гарашанина на организовање српске пропаганде у старој
Србији и Македонији”, Историјски часопис, књ. LI, Београд, 2004, 110.
1

Тимочка буна 1883 године, VI, Грађа, приредили Д. Тодоровић и Љ. Поповић, Београд, 86, 211,
262–263.
2

М. Самарџић, „Погранични проблеми у односима Србије и Бугарске 1879–1884. Корени, развој
и значај”, Историјски часопис, књ. LIII, Београд, 2006, 211–212.
3
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Река Тимок временом је променила свој ток и на тај начин Брегово које
је до тада било на левој, српској страни, дошло је на десну, бугарску страну.
Упркос томе, у Брегову је остала српска караула са српском стражом. Бугарска
је ову природну промену желела да искористи.4 Погранични спор око карауле
код села Брегова послужио је као повод за прекид дипломатских односа између
Краљевине Србије и Кнежевине Бугарске, а уједињењем Кнежевине Бугарске и
Источне Румелије 6. септембра 1885. године, створена је нова криза на Балканском полуострву. На овакво кршење одредби Берлинског уговора супротставила се Краљевина Србија и њен краљ Милан Обреновић.5
Вест о преврату у Пловдиву, краља Милана Обреновића затекла је у бањи
Глајхенберг те је одмах одлучио да прекине одмор и крене за Београд. За српског краља уједињење Бугарске, осим што је представљало претњу биолошког
опстанка српског народа, омогућавало је лакше освајање и припајање суседне
Македоније, као и могућност освајања Старе Србије.6 Одмах по краљевом повратку у Београд, одржана је седница владе на којој је донета одлука да се земља
доведе у стање приправности за евентуални рат. Краљ је стога наредио мобилизацију војске, као и да се штампа подвргне цензури.7
На истој седници владе, донета је одлука и о могућности пријаве добровољаца. Из свих округа Краљевине Србије добровољци су слати у Ниш где су
задуживали ратну опрему. Окружним и среским начелницима наређено је да
свим добровољцима омогуће добијање бесплатне железничке карте до Ниша,
а онима који то нису били у могућности наређено је да војним добровољцима
исплате по шест динара на име накнаде за превоз до Ниша.8
У свом писму краљици Наталији из Ниша, српски краљ каже:
„20. септембар9, Ниш
Спољна политика није се променила. Конференција састаће се у Цариграду, али
има само прелиминаран карактер. Изгледа да Аустрија доста енергично тражи
за нас накнаду. Енглеска изгледа јој наклоњена. Бизмарк изгледа љут због ових
догађаја и неће ништа да каже.
Војска је ратоборна. Трупе почињу долазити железницом. Јуче у 7, 9 и 11 часова дошао
је Сашин10 пук (VII). Наравно да сам га дочекао на станици и врло добро је прошао.
Ниш почиње добијати изглед великог логора.”11
Д. М. Ковачевић, Србија и Русија 1878–1889; Од Берлинског конгреса до абдикације краља
Милана, Београд, 2003, 279.
4

М. Самарџић, Погранични проблеми у односима Србије и Бугарске 1879–1884, 195; В. Јовановић,
Краљ Милан и Бугарска криза 1886–1887, Зборник Матице српске за историју, Нови Сад, 1998, 157.
5

6

А. Растовић, Велика Британија и Србија 1878–1889, Београд, 2000, 111–112.

Архив Српске академије наука и уметности (=АСАНУ), Историјска збирка (=ИЗ), заоставштина
Милана Пироћанца, сигн 9989/II (1-60), Дневник, 10. септембар 1885 године.
7

Архив Србије (=АС), фонд Милутина Гарашанина (=фМГ), М. Гарашанин – свим окружним и
среским начелницима, број 850, Београд, 15. септембар 1884. године.
8

9

Сви датуми у тексту су по старом календару.

10

Александар Обреновић, син краља Милана и краљице Наталије.

11

Сви телеграми и писма у тексту чувају се у: АСАНУ, ИЗ, фонд „Преписка краља Милана и

60

Иван Митић

Упркос покушајима да се овој проблем реши дипломатским питем,
Краљевина Србија је 2. новембра 1885. године објавила рат суседној Бугарској.
На инсистирање аустроугарског посланика у Београду, Роберта Кевенхилера,
дошло је до делимичне промене текста и објава рата образложена је бугарском
агресијом, а не одбраном status quo, као у првобитном нацрту. Такође, у текст
објаве ушао је и бугарски напад на положаје српске војске на граници.12
О овом догађају краљ Милан писао је краљици Наталији.
„2. новембар, поноћ
Кад сам ти данас поподне писао нисам сумњао, да ће нам добри суседи дати повод за данашњи напад. Борба није била озбиљна, али чини врло велико дело са
гледишта међународнога, и наше достојанство не дозвољава нам, да усвојимо
овај положај.
Гарашанин13 ће ти причати о томе. Кроз пола часа ја полазим и бићу сутра у 7 или
8 часова ујутру у Пироту.
Овај бугарски напад нас је приморао, да изменимо сва ратна акта, која смо тако
дуго спремали, и то на брзу руку.
Љубим те и грлим милиoн пута, као и Сашка.
								Цео ваш Милан”

После преласка границе српска војска напала је бугарске јединице и натерала
их на повлачење ка унутрашњости Бугарске. Освојен је Цариброд, а неколико дана
касније Кула, Трн, као и положаји код Драгомана и Брезника. Такође, напредовало
је продирање ка Видину. После првих успеха српске војске, реаговала је царска Русија и већ 7. новембра министар Гирс14 је захтевао од Аустроугарске и грофа Калнокија да учини дипломатски напор ради заустављања даљег продирања Србије.15
У моменту када је Аустроугарској поднет захтев, српска војска је доживела први пораз у овом рату на Сливници. Сливничка битка трајала је од 5. до 7.
новембра 1885. године. Када је стигла вест да Бугари покушавају да заобиђу српско лево крило, чиме прети отворена опасност од бугарског упада у Цариброд,
у коме се налазио српски краљ са Врховном командом, краљ Милан је наредио
повлачење у Пирот. Пресудан тренутак за исход ове битке наступио је током поподнева 7. новембра када је бугарска војска успела да оствари још једну важну
победу и примора Дунавску дивизију на повлачење на Драгомански теснац, што
је истовремено значило повлачење и осталих српских дивизија. Краљ Милан је
потпуно изгубио нерве када је сазнао да је један бугарски одред примећен око
дванаест километара од Пирота и уплашен тиме повукао се у Белу Паланку.16
краљице Наталије”.
В. Јовановић, Краљ Милан и бугарска криза 1886–1887, 157; М. Самарџић, Од Сан Стефана до
Сливнице, Нови Сад, 2008, 298.
12

13

Милутин Гарашанин, председник Министарског савета током српско-бугарског рата.

14

Николај Гирс, министар иностраних дела царске Русије.

15

М. Самарџић, Од Сан Стефана до Сливнице, 300.

С. Јовановић, Влада Милана Обреновића, књ II, Београд, 1934, 260–264; В. Вучковић,
Дипломатска историја српско-бугарског рата 1885–1886, Београд, 1956, 47–48.
16
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На основу сачуване преписке телеграма, комуникација водећих личности у
политичком животу Краљевине Србије у овом тешком тренутку изгледала је овако:
7. новембар 1885, Од Београда – Краљу
Ти немаш права да чиниш тако смртни удар, као да си главу изгубио. Са ладнокрвношћу све се може повратити. Концентришите трупе на граници. Лешјанин17 ће са својом војском изнова започети дело. Мисли на твога сина и на дужност спрам Србије. Имај поверења у Бога и у срце, као што имам поверења у тебе.
Ја те љубим и рачунам на тебе.
							Наталија
8. новембар, Из Пирота у Београд – Краљици
Немогуће довести овде Лешјанина и оставити линију Тимока, чија популација
има више или мање непријатељска расположења.
Грлим те нежно, као и Сашу.
							Милан
8. новембар, Бела Паланка – Краљици
Дошао сам овде да с Гарашанином споразумем о извесним мерама. Сутра ујутру
враћам се у Пирот. Данас изгледа ситуација боља.
Грлим Сашу. Хиљаду миловања.
Молим те јави како је жени доктора Владана.18
							Милан
8. новембар, Београд – господину Гарашанину
Зашто је Краљ оставио Пирот? Зна ли се где је војска и шта Лешјанин чини?
Овде се очекује реванш и то треба учинити. Имајте храбрости, кажите истину.
								Наталија
8. новембар, Б. Паланка – Краљици
Краљ је овде што Пирот није сигуран и што није знао где да нађе трупе, због
ничега другог него само што нема обавештења. Сад је Пирот сигуран и сутра ја
ћу с њиме поћи за Пирот.
								Гарашанин
9. новембар 1885, Београд
Госпођо!
Пинтер19 ми телеграфише да краљ, који је на његов захтев први говорио за примирје, жели да моја влада сада сматра, да то као и не постоји. Ја сам о томе
известио г. Калнокија.20 При свем том, по телеграму министаровом, постоји
дипломатска акција да се обема странама наметне примирје. Чини ми се да је
време драгоцено и да би се требало тиме што боље користити.
17

Генерал Милојко Лешјанин.

18

Др Владан Ђорђевић, начелник санитетске службе Врховне команде.

19

Потпуковник Хамер фон Пинтер, војни аташе аустроугарског посланства у Београду.

20

Гроф Густав Калноки, министар иностраних дела Аустроугарске.
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Ја не могу тајити Вашем величанству а као часно човеку и дужност ми је да
кажем, да се повлачење главног квартира21 учинио жалостан упачатак у Бечу. Ја
сматрам успех војни, а ти је задобијање територије, као сасвим изгубљен. Сада
треба само радити да се спасе војничка част.
								Р. Кевенхилер22
Из Београда у Пирот
Позовите трупе одавде као резерву. Овде све мирно. У Бечу се очекује реванш, и
жалостан упечатак што Главна команда није у Цариброду.23 Јавно мњење не зна
за пораз.
								Наталија
10. новембар, Пирот – Краљици
Ја чиним све што је могуће за акцију; још нисам успео али не очајавам. Ако будем
потпомогнут од дивизија, с којима ћемо се сутра на вече саветовати, ја налазим, да је ситуација врло добра. Ако смо и претрпели недаћу, Беницки24 је поправио. Батаљони из Београда нису потребни ни мало. Трупе су се врло добро тукле.
								Гарашанин
11. новембар, Пирот – Краљици
Ситуација још гора. Ратни савет решио повлачење на границу. Према стању
војске ако би Бугари предузели озбиљну офанзиву, сумњиво је да би се дуго држале. Јуче Дринска дивизија побегла. Нека Кевенхилер не зауставља посредовање.
Сломљен сам. Пешадија жалосна.
								Милан
11. новембар, Београд – Краљу
Не мисли о томе да си потучен него чини акцију; то захтева част. Како би се
смео повратити рањен најосетљивије.
							Наталија
11. новембар, Пирот – Краљици
Ти нећеш да разумеш да је не само акција немогућа, него и одбрана, јер је пешадија
више него плашљива, ниједан официр другаче не мисли.
								Милан
Краљици, из Пирота у Београд
Сви команданти без изузећа саветују мир, представљујући да се трупе не туку и
решено да се повучемо за одбрану. Ја сам поражен. Ја сам захтевао од Краља да ме разреши садашње дужности и да ми даде најгори пук те да докажем да се трупе туку.
Гарашанин

21

Врховна команда.

22

Роберт Кевенхилер, аустроугарски посланик у Београду.

23

Цариброд – данашњи Димитровград.

24

Пуковник Стеван Бинички.
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12. новембар, Београд – Гарашанину
Туците се сви али спасите част.

Наталија

13. новембар, Пирот – Краљици
Сажаљујем што ти морам рећи да је бугарски напад синоћ успео. Примам посредовање сила да непријатељства одмах престану, иначе би били јако збркани!
								Милан
Из Ниша у Београд, Краљици
Љут сам на тебе што непосредно телеграфишеш министрима и са лукавим
стварима ствараш мишљење које народ не разуме. Батаљони из унутрашњости
и престонице не могу бити овде позвани, јер ће се регрути из целе земље позвати,
те да чете образују батаљоне. Сем тога, престоница и Саша не могу остати
сами.
Ја не би могао примити потпуну одговорност као и све што носи одговорност
о томе што се данас ради, а које су учинили министри и Кевенхилер; јер пошто
смо на Сливници изгубили, једино паметно би било, да је заузет стратегијски
положај иза Пирота, а не покушати да се брани свако село.
У данашњем положају, ако Бугари са свом силом нападну у позадност нашу, неће
бити изгубљена битка него потпуни неред, а Ниш отворен. Ви не можете издалека разумети стање пешадије, која је гора од милиције, и која је за недељу дана
потрошила или побацала десет милиона метака, и тако створила немогућност
да се попуни.
Дужност је да се убрза дипломатски рад, те да се ускрати најезда у земљу, а не
мислити да се таквом војском мисли на могућу одбрану. Ја ћу се убити за част
војске и земљу плашљиваца и то у друштву са неколико официра, од којих је половина онеспособљена.
Милан
Из Ниша, ђенерал Катарџи – Краљици
Моја врло драга Наталија
Извините што не могу да не кажем све што мислим, како сте ви јунак-жена. Ја
сам смрвљен стидом и болом. Ништа нам друго не остаје него да покријемо лице
и да се више о нама не говори. Ја вас уверавам, да у мојој старости плачем као
дете. Хиљаду пољубаца руке и вама срдачно одани
Ђ. Катарџи25
14. новембар, Ниш
Морам остати овде ради издавања заповести.
Молим те још данас организуј воз и дођи у Ниш, заједно са Сашом. Јави час доласка! Пошто сам позвао овде министре понуди их да те прате.
Грлим Сашу. Хиљаду миловања.
							Милан

25

Генерал Ђорђе Катарџи.
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14. новембар, Ниш, Гарашанин – Краљици
Ја вас молим да будете хладни кад овде будете, и да избегавате сваку препирку
(дискусију). Не отежавајте положај; Краљ не подноси никакву противречност, и
треба му много штедње. Све сам чинио, али тешко успео. Краљ вас зове у Ниш,
јер је то једино срество да се спречи одлазак у Београд. Питање за напуштањем
земље не постоји. Данас бој пред Пиротом; надам се добром успеху.

Неуспешан рат са Кнежевином Бугарском био је узрок политичке нестабилности и кризе у Краљевини Србији. Осрамоћен и нервно растројен, српски
краљ је био решен на абдикацију коју је понудио председнику владе Гарашанину и министрима у Нишу 15. новембра 1885. године што су они одлучно
одбили.26
15. новембар, Краљица – Гарашанину
Ако Краљ мисли да га ја доведем у Београд он се вара. Ја уосталом јако патим
данас, и доставите Краљу у подне да не могу поћи. Молим саопштите ми што
о Кевенхилеру.

Краљица је јавила Краљу да не може доћи у Ниш због слабости, на шта јој
је он одговорио:
Врло сам узбуђен због твоје слабости. Моја жеља да те овде видим као и Сашу,
била је изазвана идејом да се вратим војсци и да се једино занимам операцијама,
поверавајући теби регентство са одређеним правилима, за организацију народне
одбране, а уједно да спремим терен за доцнију абдикацију, ако би то било од интереса за нашег сина. Министарство се боји да ова мера не изазове растројство,
и нису могли пристати нарочито што ниси ти дошла.
Са друге стране Бугари продужују непријатељства и кроз два сата полазим трупама, вечерас ћу ти телеграфисати. Оскудица у муницији постаје опасност.
Састани се са Кевенхилером. Треба кнезу Александру27 изјавити да Аустрија захтева примирје и ништа више, али не само то него је решена да уђе у Србију,
једино за одбрану.
Ја ти благодарим на држању али сам јако ожалошћен твојом хладноћом и извесним незаслуженим пребацивањима.
Грлим тебе и Сашу.
Милан
15. новембар, Ниш, Гарашанин – Краљици
Хорватовић28 јуче позван. Краљ отишао војсци; повратио храброст. Чиниће све
што се може да спасе ситуацију. Само да нема нових заплета.
Ја сам предузео уређење одбране, која се мора водити до крајности. Ја имам добру
надежду. Али треба имати примирије за добитак муниције. Још нема новости
од Краља.

Ч. Попов, А. Митровић, Историја српског народа, Од Берлинског конгреса до уједињења, VI том,
Београд, 1994, 83.
26

27

Бугарски кнез Александар I Батенберг.

28

Генерал Ђура Хорватовић.
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17. новембар, Ниш, Гарашанин – Краљици
Вратио сам се овде. Остаћу док се ситуација не разбистри; да ли ће бити мир
или ће се непријатељства продужити и чинићу сва усиљавања да уредим поткрепљења. Највеће је питање оскудица муниције. Молим те остани у Београду. Како
је стање у Београду, јели ред осигуран?
Краљица – Краљу у Ниш
Овде потпун ред; што се тиче муниције нећете је ни имати, кад се магарац, као
што је министар војни, о њој брине. Он се боји своје сенке и ништа не ради. Јавно
мњење са своју страна захтева да се ђенерал Белимарковић29 позове војсци.
17. новембар, Ниш, Гарашанин – Краљици
Краљ мало час дође. Са мога гладишта треба чинити све да се поново почну непријатељстваи да се спречи понижавајући мир. То заповедно налаже престиж
Краљев и будућност Србије. Молим за мишљење ваше; имам потребу за добру
оријентацију.
Краљица – Гарашанину
Потпуно сам сагласна са вашим мишљењем. Јавно мњење у Београду захтева да
се спасе част. Све су партије истог мишљења. Позовите и Белимарковића.
18. новембар, Ниш, Гарашанин – Краљици
Сажаљевам што изјављујем моју немоћ да спасем ситуацију и Краља. Он оће да се
изгуби, и ако ја не могу више да му учиним услугу, ја не желим да га помажем на његову
штету. Сутра сазивам Министарски савет и дајем оставку, сажаљујући да не могу
више корисно да послужим оне, које сам служио с преданошћу и самопрекоревањем.
18. новембар, Краљица – Гарашанину
Срећна само што могу констатовати, да ви мислите као човек од срца, али немате права да напуштате ваше место; дужни сте да га чувате за спасење земље.
Пишем Краљу.
18. новембар, Краљица – Краљу (писмо)
Мој драги Милане,
Немогуће је да искажем шта трпим од десетину дана. Немам времена за објашњавање, тренуци су скупоцени.
Ти треба да се постараш да спасеш што ти је још од угледа остало, не за тебе,
не за мене, него за Сашу и за земљу.
Имајући име, које ти имаш од твојих предака, ти немаш права да се изгуби за
Сашу, који може бити и неће ни имати каквог другог наследства. И ако се за мир
ради, ти треба све да oрганизираш, те да не буде понижавајући. За то треба да
преустројиш војску и да спремиш одбрану. Ниједан Србин не мисли другаче. Уздигни главу и погледај несрећи у очи; веруј ми то је још достојно и велико.
Ако ја нисам желела да у Београд дођеш, то је с тога, што сам желела да те избавим од неопростива стида. Ја знам, да си ти другаче тумачио ову жељу, коју је
диктовала преданост, али није сад време пребацивању.
То што је на реду, јесте промена војног министра; овај је човек све изгубио и више
му се не може поклонити поверење. Београд је миран али тражи освету коју му
треба дати.
29

Генерал Јован Белимарковић.
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Ја ти рекох шта мислим, а ти ради шта хоћеш, али ако ти не осећаш храбрости
да спасем ситуацију, знај унапред да ме никад нећеш опет видети.
Наталија
19. новембар из Ниша, Краљ – Краљици
Радим на преустројству војске и одбрану Ниша. Али најтеже је питање муниције. Ја имам потребу за примирије и данас је то питање на дневном реду, по
жељи Бугара. Међутим не треба заборавити да ће у случају примирија врло могућно Силе посредовати да спрече продужење рата.
Грлим Сашу. Хиљаду миља.
									Милан

Основно питање између Краљевине Србије и Кнежевине Бугарске је било
склапање примирја. Краљ Милан и Гарашанин су сматрали да искористе време које су добили за преговоре како би започели прикупљање и наоружавање
војске за продужење ратних операција. Са тим у вези биле су предузете мере
за набавку оружја и муниције из иностранства. Истим пословима бавила се и
бугарска страна и из тог разлога одуговлачило се са преговорима о примирју.
Обавештен о настојањима обе стране, аустроугарски министар Калноки најпре
је упозорио Србију да не помишља на нове војне подухвате јер су противни
аустроугарским интересима, а затим се обратио и Лобанову са претњом уколико Бугарска нападне Србију, Аустроугарска ће бити приморана да је заустави.30
Ниш, 21. новембар, Гарашанин – Краљици
Потпуковника Кока31 био данас у Пироту због примирија. Дошао вечерас у Ниш.
Бугари предлажу ове услове: Напуштање бугарског земљишта; Бугари задржавају
наше земљиште. Ако за 36 сати после потписа протокола мир не буде закључен,
непријатељства отпочеће. Сви, па и Краљ налазе да се услови не могу примити.
Ми одговарамо преко сила.
Ниш 21. новембар, Краљ – Краљици
Гарашанин ти јавио резултат преговора о примирију. Напуштање земљишта
може се усвојити само једновремено. Ја гледам да се преговори отегну и ово зна
Кевенхилер. Због несигурне ситуације, по свој прилици нећу остати на садашњим
положајима, него само завеса (предстраже), и узећу другу линију за одбрану, сагласно са Гарашанином и Кевенхилером, без призрења на друге команданте.
21. новембар, Богићевић32 – Гарашанину, Из Беча у Ниш
Калноки ме је молио да вам саопштим, да протествује против идеје, која се шири
како у публици тако и међу министрима, да се рат продужи. Аустрија је, вели он,
посредовала с тога што ми без оружја и муниције нисмо у стању да продужимо
рат те да не би Бугари дошли до Ниша, а не да би се рат могао обновити. Бугарска ће, то је истина, поставити врло тешке услове, али ће Аустрија с другим
силама учинити пресију да се ублаже. Напослетку, он ми је изјавио, да ако ми и
даље будемо раздраживали јавно мњење за рат, које Аустрији причињава тежак
положај, она ће забранити извоз ратног материјала за Србију.
30

М. Самарџић, Од Сан Стефана до Сливнице, 305.

31

Потпуковник Коста „Кока” Миловановић.
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Милан Богићевић, посланик Краљевине Србије у Бечу.
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Ниш, 22. новембар, Краљ – Краљици
Ти знаш од почетка наше преговоре с Бугарском. Кнез Александар, посредством
Кевенхилера, представио је Топаловићу33, преко капетана Петрова, свога начелника ђштаба, да се одреди делегат за преговоре о примирију, као природној последици прекидања непријатељства. Кад је Кока Миловановић због тога отишао
у Пирот, они нису хтели да чују о одлагању, као првом услову примирија. Они су
захтевали да ми напустимо њихову територију, без да они напусте нашу. Ја сам
известио Беч и одуговлачим, јер они прете да обнове непријатељства, ако за 36
сати буде се доказало, да ми не примамо услове, који су, ако се и мало крви у жилама има, неусвојни. Истина је да ћемо смрвљени у садашњим положајима, ако се
непријатељства обнове, јер се не могу одржати. Стога је одлучено, да се поставимо код Црвене реке, иза Беле Паланке, остављајући на садашњим положајима
само предстраже. Мало муниције с којом сада располажемо, принуђава нас да радимо мудро, јер иначе могло би се догодити да и овај положај напустимо. Што се
тиче предузимања офанзиве са овим трупама, о томе се не може ни сањати. Сви
су команданти сагласни у томе да је најбоље за сада да се мир што пре закључи,
и ако се може да се тако удеси да ми ништа не изгубимо.
Нова тешкоћа наилази, а та је тешкоћа снабдевање које врши по једном путу, и
тај је многим транспортима у садашње време много искварен и због тога је нови
положај кориснији, јер је ближи Нишу.
На послетку, шта да ти кажем, моја драга Наталија, ситуација је жалосна, и
друго ништа не остаје него да се куша спасти, што се још може да спасе, пошто
наше предузеће није успело, и што је Бугарска доказала да је војнички јача од нас.
Сад ми остаје улога да до крајности браним достојанство државе, и ја ћу чинити
све што човек може у том погледу учинити, и ако се може дочекати нов неуспех.
Љубим те и грлим по хиљаду и хиљаду пута.
								Твој Милан
24. новембар, Гарашанин – Краљици
Сутра потпуковник Кока носи у главни стан бугарски одбацивање бугарских услова. Молим дејствујте на моје колеге да ми се пошље оставка војног министра
како је с њима овде уговорено.
24. новембар, Краљ – Краљици
Данас поподне коњички потпоручник Драганов предао је команданту предстраже писмо упућено на шефа ђштаба потпуковника Миловановића, а потписано
шефом бугарског ђштаба капетаном Петровим, које гласи:
„Господине! Предлози учињени Краљевско-српском владом не садржавајући ништа
позитивнога, ја имам част да вам саопштим, да наша влада остаје при пређашњим предлозима, које сам вам саопштио:
1. Краљевско-српска војска напустиће бугарско земљиште у року 48 часа после потписа закљученог примирија.
2. До закључења мира између обе државе, Кнежевско-бугарска војска остаће
на српској територији, коју данас заузима, а у границама демаркационе
линије.
3. После закљученог примирија Краљевско-српска и Кнежевско-бугарска влада именоваће нарочите делегате (изасланике) за закључење мира.
33

Генерал Петар Топаловић.
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У случају да Краљ.-српска влада не усвоји ове предлоге, после 24 сата од
пријема овога писма, бугарска влада обратиће се великим силама, чије посредовање (интервенција) је нама забранила продужење непријатељства.”
Ово је писмо предато у 5 часова поподне. Саопшти га Кевенхилеру.
4.

24. новембар, Краљица – Гарашанину
Кевенхилер се враћа. Ако будемо нападнути Аустрија ће природно наћи обнову
непријатељства. Једини мир, који Аустрија усваја за нас је status quo без намета.
Углавном расположења Аустрије за нас врло добра. Депешу Калнокијеву рђаво разумео и увеличао Богићевић.
26. новембар, Краљица – Гарашанину
У случају примирија молим вас, да дејствујете, да Краљ пре осам дана не дође у
Београд, те да његов брзи одлазак од војске не буде од штетног утицаја.

Споразум о примирју између Краљевине Србије и Кнежевине Бугарске
потписан је у Пироту, 9. децембра 1885. године. Договорено је да ће примирје
трајати од 9. децембра 1885. године до 17. фебруара 1886. године. Обе стране
сагласиле су се да повуку своју војску са окупиране територије, дуж границе
створена је неутрална зона ширине три километра, размена заробљеника извршена је одмах а предвиђено је да буду именовани делегати за мировне преговоре. У име Краљевине Србије споразум је потписао пуковник Петар Топаловић,
а у име Кнежевине Бугарске капетан Олимпиј Панов.34
Иако незадовољна текстом примирја, Краљевина Србија била је у обавези да именује свог представника на мировној конференцији. Кандидати су
били министри Рајовић35 и Павловић36, док је Гарашанин предложио и правника Алексу Спасића. Ипак, због озбиљности ситуације одлучено је да представник Краљевине Србије на конференцији у Букурешту буде неко са већим
дипломатским и политичким искуством. На Гарашанинов предлог изабран је
Чедомиљ Мијатовић, тадашњи посланик Краљевине Србије у Лондону.37 Он
је средином јануара 1886. године обавештен о именовању за пуномоћника
Краљевине Србије на мировним преговорима у Букурешту. У писму су му објашњене околности и чињенице које су му до тада биле непознате као и његов
начин деловања на преговорима. Нарочита пажња била је усмерена на питање
Брегова, трговачког споразума и железнице, али Мијатовић је био у обавези да
пре потписивања мировног споразума обавести српску владу о предлогу мира,
а тек након добијања специјалног одобрења да га и потпише.38 Представник
М. Самарџић, Од Сан Стефана до Сливнице, 306; В. Вучковић, Дипломатска историја српскобугарског рата (1885–1886), 69; В. Јовановић, Србија и Бугарска 1886–1896, Историјски институт,
Београд, 2002, 19.
34

35

Драгомир Рајовић, министар народне привреде.

36

Ђорђе Павловић, министар правде.

37

В. Вучковић, Дипломатска историја српско-бугарског рата (1885–1886), 76–77.

АСАНУ, ИЗ, Фонд „Преписка Чедомиља Мијатовића”, сигн 9489/I, инв. Бр. 2209, пов. № 18,
Председник Владе Гарашанин – српском посланику у Лондону Мијатовићу, Београд, 16. јануар
1886.
38
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Османског царства на мировној коференцији био је Меџид-паша, а Кнежевину
Бугарску представљао је Иван Гешов. Коначно, уговор између учесника мировне конференције у Букурешту потписан је 19. фебруара 1886. године, на годишњицу потписивања Санстефанског уговора, чиме је рат завршен.39
Након потписивања мировног уговора обе стране нису желеле да обнове дипломатске односе. Српска влада овластила је грчког оправника послова
у Софији за обављање нужних дипломатских послова док је заступање бугарских интереса у Србији било у надлежности руског дипломатског представника у Београду. До обнављања дипломатских односа између две балканске земље
дошло је, након бурних догађаја у суседној Бугарској и промени става краља
Милана Обреновића, 13. октобра 1886. године у Нишу потписивањем споразума који је садржао четири тачке: 1. Проблем Брегова; 2. Закључење трговинског
уговора; 3. Политички емигранти; 4. Железничка мрежа. Споразум су потписали Драгутин Франасовић и Георгије Странски.40

Закључак
Након Берлинског конгреса и успостављања дипломатских односа, страх
од покушаја поновног стварања Санстефанске Бугарске био је присутан код
представника власти у Кнежевини/ Краљевини Србији. Преврат у Пловдиву
1885. године био је један од главних разлога за почетак српско-бугарског рата.
После почетних успеха српске војске, прекретница у овом сукобу био је пораз
на Сливници. Повлачење српске војске и губитак дела територије натерало је
краља Милана да затражи помоћ суседне Аустроугарске са циљем склапања
примирја. Букурештанским миром из 1886. године окончан је српско-бугарски
рат. Током овог рата вођена је преписка између водећих политичких личности
Краљевине Србије о чему је у раду поклоњена посебна пажња.

Необјављени извори
Архив Србије (АС)
Фонд Милутина Гарашанина
Архив Српске академије наука и уметности (АСАНУ), Историјска збирка (ИЗ)
Заоставштина Милана Пироћанца
Преписка Чедомиља Мијатовића
Преписка краља Милана и краљице Наталије

39

Е. Стателова, С. Грънчаров, История на нова Блгария (1878–1944), III том, София, 1999, 85.

В. Јовановић, Србија и Бугарска 1886–1896, 20–37; В. Јовановић, Краљ Милан и бугарска криза
1886–1887, 158–159.
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Објављени извори
Тимочка буна 1883. године, VI Грађа, приредили Тодоровић Драгоје и Поповић Љубодраг, Београд, 1986.
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Ivan Mitić

CORRESPONDENCE OF THE KINGDOM OF SERBIA STATE
LIDERSHIP DURING THE SERBO-BULGARIAN WAR IN 1885
Summary
After the Congress of Berlin and establishment of diplomatic relations, fear of attempting
to re-create the San Stefano Bulgaria was present among the representatives of authorities
in the Principality/ Kingdom of Serbia. The coup in Plovdiv in 1885 was one of the main
reasons for the beginning of the Serbo-Bulgarian war. After the initial success of the
Serbian army, the turning point in that conflict was the defeat at Slivnica. Withdrawal
of the Serbian army and loss of the part of its territory forced the King Milan to seek
assistance of the neighboring Austro-Hungarian Empire for the purpose of concluding an
armistice. The Bucharest peace of 1886 ended the Serbo-Bulgarian war. During that war,
correspondence was maintained between the leading political figures of the Kingdom of
Serbia, to which the particular attention has been paid in the paper.
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ПОРОДИЦА ЖИЛНИК У ИСТОРИЈОГРАФИЈИ
И СЕЋАЊИМА ЖЕЛИМИРА ЖИЛНИКА
Апстракт: У раду ће бити речи о потресној историји породице Жилник, која
се игром судбине готово читава нашла у нишком Лагеру. Милица Шуваковић и
Ана Жилник страдале су на Бубњу, док је Виктор Жилник, преко затвора Специјалне полиције пребачен на Бањицу и стрељан у Јајинцима. Син Виктора и
Ане, Слободан Кондрад Жилник, касније проглашен народним херојем, страдао
је у борбама код Пирота. Желимир Жилник, захваљујући активистима Друштва
Црвеног крста преузет је из логора, и одрастао је у породици своје мајке. Данас је
светски познат филмски редитељ.
Кључне речи: Други светски рат, Бубањ, Логор на Црвеном крсту, породица Жилник

Милица Шуваковић била је чланица Омладинске секције Женског покрета од оснивања 1936. године, која је била под непосредним руководством Комунистичке партије. Касније је ова секција прерасла у средиште антифашизма
и симпатизерки КПЈ.1
Члан је прве редакције листа Жена данас који је почео да излази 1936.
године. Овај лист покренут је као независтан женски лист, са задатком да политички и васпитно утиче на жене.2
Кроз затворе предратне Југославије, нарочито после увођења шестојануарске диктатуре 1929. године, кад се КПЈ нашла под ударцем режима, прошло
је много жена. Њима се судило по закону о заштити државе, донетом после
Обзнане, па су казне биле врло строге и често неосноване. Током 1935. године
у Београду, ухапшена је и Милица Шуваковић3, али по документацији која се
чува у Народном музеју Ниш видимо да је судски поступак који је вођен против ње окончан одлуком истражног судије 22. августа 1935. године.4

Рада Вујачић, Савка Ђаковић, Викторија Јанковић-Радовић, Србислава Ковачевић, Загорка
Лилић Михаиловић, Милка Перишић, Олга Тимотијевић, Жене Србије у НОБ, Београд 1975, 59.
1

2

Исто, 69.

3

Исто, 92.

Народни музеј Ниш, Збирка личних предмета и докумената заточеника логора на Црвеном
крсту, кутија 12, фасцикла бб.
4
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Фотографија Милице Шуваковић, НмН, Збирка личних предмета и докумената
заточеника логора на Црвеном крсту , инв. бр. 291.
Photo by Milica Šuvaković, NmN, Collection of personal belongings and documents of
inmates in the Red Cross concentration camp, inv. no. 291

Скениран документ о обустави судског поступка
вођеног против Милице Шуваковић
Suspension of the court proceedings against Milica Šuvaković - scanned document
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Милица Шуваковић је живела у Београду све до марта 1941. године кад се
враћа у Земун. На самом почетку Другог светског рата, ухапшена је са својим
оцем протом Шуваковићем. Захваљујући заузимању пријатеља и угледу њеног
оца убрзо су пуштени, и из Земуна прелазе у Београд.5 У Београду је Милица
Шуваковић учествовала у припреми устанка у организацији СКОЈ-а, у прављењу експлозива и бомби потребних за извођење диверзија. Она је правила
експлозив заједно са Матом Видаковићем у стану Данице Цветковић у Драгачевској улици бр. 17. Приликом експлозије која се у стану десила августа 1941.
године, Видаковић је тешко рањен, а Шуваковићева је лакше рањена и успела је
да побегне. Полиција хапси Мату Видаковића и Даницу Цветковић, и спроводи их на Бањицу, после чега су убрзо стрељани.6 Према сазнањима Желимира
Жилника, овом приликом Милици Шуваковић је ватра захватила косу и део
лица, што је био директан повод за њено склањање у унутрашњост, док се не
опорави.7
Милица Шуваковић се септембра 1941. године прикључује Озренском
партизанском одреду, из кога касније прелази у Топлички. У Топличком одреду
упознаје Конрада Жилника, са ким ступа у брак и остаје у другом стању.8 Према причама које је касније чуо о својим родитељима, Желимир Жилник каже
да иако партизани нису били благонаклоно гледали на овај брак, ипак су га
одобрили.9 Конрад Жилник и Милица Шуваковић склопили су један од првих
партизанских бракова 1942. године.10
По партијском задатку почетком 1942. године Милица Шуваковић одлази
у Прокупље под лажним именом Јованка Поповић.11 Крајем фебруара 1942. године бугарски војници су организовали рацију у Прокупљу тражећи Добрицу
Миленковић, матуранткињу лесковачке гимназије, која је побегла из затвора.
Услед ове акције, Бугари су ухапсили и једну жену, коју у граду готово да нико
није познавао. На саслушању, она је тврдила да је учитељица родом из Сарајева
и да се зове Јованка Поповић.12
Ивана Груден Милентијевић, Страдање Словенаца у Нишу током Другог светског рата 1941–
1944. године, Ниш 2014, 43.
5

6

Р. Вујачић и други, Жене Србије у НОБ, 123.

НмН, Збирка личних предмета и докумената заточеника логора на Црвеном крсту, изјава
Желимира Жилника од 16. 12. 2017. године, некласификована грађа.

7

И. Груден Милентијевић, Страдање Словенаца у Нишу током Другог светског рата 1941–1944.
године, 42.
8

НмН, Збирка личних предмета и докумената заточеника логора на Црвеном крсту, изјава
Желимира Жилника од 16. 12. 2017. године, некласификована грађа.
9

Пред партизанске парове стављана је могућност избора – или да се разиђу или да склопе
партизански брак пред Партијом, са одобрењем партијске организације. Склопљен партизански
брак даље је значио раздвајање супружника у различите одреде, Дашко Милиновић, Зоран
Петаков, Партизанке – жене у народноослободилачкој борби, Нови Сад 2010, 57.
10

И. Груден Милентијевић, Страдање Словенаца у Нишу током Другог светског рата 1941–1944.
године, 44.
11

12

Слободан Несторовић, Под Хисаром, Београд 1972, 229.
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После хапшења Милица Шуваковић је пребачена у Логор на Црвеном крсту. Сплетом животних околности, у логору је већ била Ана Жилник, мајка
Конрада, супруга Милице Шуваковић. Она је приступила Топличком народноослободилачком партизанском одреду одмах по формирању, августа 1941.
године, где добија надимак Мамица. Ухапсила је војска Српске државне страже
(СДС) 9. маја 1942. године након борбе у Азбресници. После затвора специјалне полиције, спроведена је у Логор на Црвеном крсту.13 По доласку Шуваковићеве у логор, правила се да је не познаје, како Немци не би посумњали у име
под којим се представљала.

Фото Желимир Жилник
Photo of Želimir Žilnik

Милица Шуваковић је била у другом стању у тренутку кад је доведена у
логор. У Логору на Црвеном крсту налазила се амбуланта, која је служила за
санацију лакших проблема затвореника. За све остало, логорски лекар је давао
мишљење да затворенике логора треба упутити у Државну болницу.14 Оваква
ситуација била је и са Милицом Шуваковић која је пребачена на затвореничко
одељење Државне болнице пред порођај. Према извештају Државне болнице
Ниш од 19. фебруара 1943. године који је издат Мирјани Петровић (сестри Милице Шуваковић), види се да је Милица у болничким књигама заведена као
Небојша Озимић, Александар Динчић, Бојана Симовић, Ивана Груден Милентијевић, Иван
Митић, Жртве Лагер Ниша (1941–1944), Ниш 2014, 191.
13

Ивана Груден Милентијевић, Небојша Озимић, Друштво Црвеног крста и нишки
концентрациони логор, Ниш 2018, 29.

14

76

Ивана Груден Милентијевић

супруга Владимира Поповића, да је родом из Сарајева, стара 29 година, да је
доведена као трудница ради порођаја 12. августа 1942. године. Такође, пише да
се породила 8. септембра у 13 сати и 30 минута, да је родила мушко, здраво и
право дете, тежине 3,950 кг, и да је отпуштена 30. новембра.15
После порођаја Милица Шуваковић је враћена на заробљеничко одељење.
Како је дете страшно плакало, сестра Ремигија га је однела мајци. Желимир
данас истиче да сазнања која има о својим родитељима, углавном потичу од
скојевки са којима је као момак разговарао у Нишу. Тако му је једном приликом
сестра Ремигија рекла да је његов отац Конрад био у болници да га види кад је
сазнао да се Милица породила.16 За време Миличиног боравка на заробљеничком одељењу Државне болнице, партијска организација је по задатку Конрада
Жилника покушала да организује бекство Милице и Злате Љубиновић, али је
план пропао, јер су Милицу вратили у логор.17
Милица се у логор вратила са бебом. Првобитан план који су Немци имали био је да је сместе у малој соби у приземљу, десно од улаза, али је она то одбила и тражила да је врате у собу из које је и одведена у болницу. Кад су је виделе на вратима са бебом остале жене потрчале су ка њој, у жељи да свака задржи
дете у наручју. Тако је дете ишло од руке до руке, а саме затворенице присећају
се среће коју је он унео у женску собу.18 Намера Немаца да дете удаље из логора
видљива је и у документима Друштва Црвеног крста, где се тражи да из логора
на Црвеном крсту преузму мушко некрштено дете, старо два и по месеца, чији
је отац непознат, а мајка се налази у поменутом логору.19
Истим поводом, свештеник Радомир Антић добио је дозволу за улазак у
нишки концентрациони логор.20 Другог децембра, Љубинка Кујунџић, активиста Црвеног крста, и Радомир Антић упутили су се ка нишком концентрационом логору како би по наредби Гестапоа преузели Желимира. Кад су стигли у
логор, доктор Пијаде их је одвео до женске собе у којој је риђа жена седела на
слами и држала дете које је плакало. Уз образложење да у логору нема услове
да га чува, после дугог убеђивања Милица је дала дете Љубинки, уз молбу да га
одведе Томићевима21, и да га повремено обилази. Том приликом је рекла да се
зове Маша, али да то мора остати њихова тајна. Како дете није могла оставити
НмН, Збирка личних предмета и докумената заточеника логора на Црвеном крсту, извештај
на име Јованка Поповић, некласификована грађа.
15

НмН, Збирка личних предмета и докумената заточеника логора на Црвеном крсту, изјава
Желимира Жилника од 16. 12. 2017. године, некласификована грађа.
16

И. Груден Милентијевић, Страдање Словенаца у Нишу током Другог светског рата 1941–1944.
године, 44.
17

НмН, Књига изјава заточеника концентрационог логора на Црвеном крсту у Нишу (1941–
1944), књ. XII, изјава Мирославе Поповић.
18

19

Историјски архив Ниш, Документација Црвеног крста, К-22.

НмН, Збирка личних предмета и докумената заточеника логора на Црвеном крсту, инв. бр.
461, дозвола за улазак у логор на име Радомира Антића.
20

Поменути Томићеви су због бекства Наде Томић које се десило исте вечери као таоци доведени
у логор. Цветанка која је требало да преузме дете заједно са мајком доведена је у логор.
21
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Томићевима, однела га је у болницу, где је био читава три месеца после чега га
преузима породица Миличине мајке.22 Везу са породицом Милице Шуваковић
успоставио је Лазар Томић, одласком за Београд, после чега је Цветанка предала Желимира Миличиној сестри, Мирјани Петровић.23

Фотографија Желимира са тетком Мирјаном Петровић у Драгутинову,
НмН, Збирка личних предмета и докумената заточеника логора
на Црвеном крсту, инв. бр 290/2
Photo of Želimir with his aunt Mirjana Petrović in Dragutinovo, NmN, Collection of
personal belongings and documents of inmates in the Red Cross concentration camp, inv.
no. 290/2

Милица Шуваковић је стрељана на Бубњу 15. децембра 1942. године под
именом Јованка Поповић, учитељица из Сарајева. До последњег дана Немци
нису открили њен прави идентитет, о чему сведочи и њено лажно име на саопштењу о стрељању 30 партизана и присталица Драже Михајловића, поводом
убиства немачког војника који је ухваћен код Бруса.24
НмН, Збирка личних предмета и докумената заточеника логора на Црвеном крсту, изјава
Љубинке Кујунџић.
22

НмН, Збирка личних предмета и докумената заточеника логора на Црвеном крсту, изјава
Цветанке Томић Кеслер.
23

24

НмН, Збирка докумената НОБ II, Саопштење о стрељању од 29. 12. 1942. године, инв. бр. 689.
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Конрад Жилник је рођен је 16. фебруара 1919. године у Капљој Васи
код Жалеца у Словенији. Његов отац Виктор је био столар, али без сталног
запослења тако да се породица Жилник настанила у Нишу око 1927. године,
где се Виктор запослио у војној кројачници. После завршетка основне школе,
Конрад Жилник је изучио кројачки занат и са 17 година се запослио у нишкој
фабрици коже. Учествовао је у штрајковима радника кожарске и текстилне индустрије у Нишу, а 1937. године примљен је у чланство Комунистичке партије
Југославије. Средином 1941. године основан је Окружни комитет КПЈ за Ниш,
те је Конрад постао његов члан, задужен за војна питања.25
Као такав, био је ангажован у организацији прикупљање оружја у Топици које је народ сакрио од Немаца, дајући им неупотребљиво оружје. У име
Окружног комитета КПЈ Ниша учествује у оснивању Топличког партизанског
одреда. До преласка у Ниш, Конрад Жилник обављао је функцију партијског
руководиоца и члана штаба Топличког одреда. Октобра 1941. године путујући
из Ниша за Прокупље, Конрад је рањен у сукобу са четницима, али је успео да
побегне и стигне до одреда на Пасјачи.26

Конрад Жилник са оцем Виктором и мајком Аном, НмН, Збирка личних предмета и
докумената заточеника логора на Црвеном крсту
Konrad Žilnik with his father Viktor and Mother Ana, NmN, Collection of personal
belongings and documents of inmates in the Red Cross concentration camp
25

Олга Ђурђевић-Ђукић, Народни хероји Југославије, књига II, Београд 1975, 358.

26

Слободан Несторовић, Под Хисаром, 188–206.
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Преко партијских веза које су постојале у градској болници примљен је на
лечење. За његово лечење се постарао др Драгољуб Димковић, хирург и послератни ректор Новосадског универзитета. Он му је извадио метак из горње
надлактице. Операцији је присуствовала и помагала старија часна сестра, пореклом Словенка. Др Димковић је саветовао Конраду да каже да је повредио
руку када је пао из воза. Конрад остаје у болници 5–6 дана и пошто је рана нормално зарасла, отишао је. Илегално се лечио у једној кафани у Новом Селу код
Ниша, где је сваког дана долазила Мирјана Јоцић и превијала му ране.27
Виктор Жилник, отац Конрада Жилника, радио је у Нишу као столар.
Био је предратни члан КПЈ, те је због тога Специјална полиција и ухапсила
23. јуна 1941. године, у његовом стану у Улици царице Милице 14. Из затвора
Специјалне полиције конфиниран је у логор на Бањици и стрељан септембра
1941. године у Јајинцима код Београда.28 Желимир се јако интересовао за своју
породицу, и кад говори о баби и деди истиче да су из Словеније у Србију дошли
„трбухом за крухом”. Исто тако, зна да је деда Виктор био вешт столар, и као
успомену на њега чува чивилук који је деда ручно направио.29
Крајем 1941. године, Слободан Конрад Жилник је послат у Озренски партизански одред који је претрпео огромне губитке, како би помогао у поновној организацији. Ту је постављен најпре за заменика команданта, а затим и за
команданта одреда. После формирања Тимочког партизанског батаљона, напустио је функцију војног руководиоца и као члан Окружног комитета посветио се политичком раду на терену. Крајем 1943. године, заједно са батаљоном,
отишао је на подручје Пирота где је наставио рад Душана Тацковића Срећка и
припремао оснивање народног одбора и других антифашистичких организација. По завршеном послу, почетком 1944. године, са још петорицом партизана кренуо је назад. Код села Пајеж су их 27. фебруара опколили четници. При
покушају да пробију обруч, Слободан је тешко рањен и заробљен. Четници су
га потом пренели у село Козје, где је неколико дана крварио и без ноге лежао
на слами. Четвртог марта мучки је убијен.30 За народног хероја проглашен је
6. јула 1953. године.31 Желимир Жилник се присећа ових сазнања и каже да је
долазећи у Ниш као момак полагао цвеће на бисту свога оца, која се налази у
парку преко пута Градске куће, али уз то и додаје да његови остаци нису ту.32
Цветанка Томић је Желимира предала родитељима стрељане Милице. Он
је живео у Земуну са њима све до њихове смрти, кад прелази у Нови Сад код те27

НмН, Божидар Миловановић, Хроника градске болнице, необјављен рукопис.

28

Група аутора, Жртве Лагера Ниш, 192.

НмН, Збирка личних предмета и докумената заточеника логора на Црвеном крсту, изјава
Желимира Жилника од 16. 12. 2017. године, некласификована грађа.
29

И. Груден Милентијевић, Страдање Словенаца у Нишу током Другог светског рата (1941–
1944), 42.
30

31

Олга Ђурђевић-Ђукић, Народни хероји Југославије, књига II, Београд 1975, 358–359.

НмН, Збирка личних предмета и докумената заточеника логора на Црвеном крсту, изјава
Желимира Жилника од 16. 12. 2017. године, некласификована грађа.
32
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тке Мирјане, која је била удата за чувеног доктора Петровића. Из захвалности
за све што су учинили за њега, Жилник данас носи два презимена, Жилник и
Петровић. Своју каријеру и себе Желимир није градио на рачун својих родитеља, јер како каже многа деца остала су без родитеља током Другог светског
рата. Са тугом у очима сећа се сцене поласка у школу, кад је учитељица рекла
да устану сви који су изгубили родитеље током рата, и устало је више од пола
одељења. Желимир Жилник је дипломирао на Правном факултету, али му је
љубав према филму и режији одредила животни пут. Данас је прослављени
редитељ и добитник многих престижних награда. Живи у Новом Саду, али је
често и у Словенији, где је један од предавача на факултету за режију. Има ћерку Машу, која носи име по његовој страдалој мајци, и унука Виктора, који носи
име по Желимировом деди по оцу.33
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Посебну захвалност за настанак овог рада дугујем господину Желимиру
Жилнику, који је после много година пристао да говори о сазнањима везаним за страдање његове породице, као гост на промоцији књиге Страдање
Словенаца у Нишу током Другог светског рата 1941–1944. у Београду 2017.
Године

Ivana Gruden Milentijević

THE ŽILNIK FAMILY IN HISTORIOGRAPHY AND MEMORIES
OF ŽELIMIR ŽILNIK
Summary
The paper will deal with disastrous fate of the Žilnik family, almost the whole of which,
by twist of fate, found itself in the Niš Lager (concentration camp). Milica Šuvaković
and Ana Žilnik were killed on the Bubanj hill, while Viktor Žilnik was transferred
from the Special Police Prison to Banjica and then shot in Jajinci. Victor’s and Ana’s
son, Slobodan Kondrad Žilnik, was later recognized as national hero. He was killed in
fighting near Pirot. Želimir Žilnik, thanks to the Red Cross Society activists, was taken
from the concentration camp and raised by his mother’s family. Today, he is the worldrenowned film director.
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ПОСЛЕДЊИ ДАНИ ЛОГОРА НА ЦРВЕНОМ КРСТУ
Апстракт: Кроз логор на Црвеном крсту за четири године прошло је око 30.000
заточеника. Пред крај рата Немци, у жељи да се што пре униште трагове својих
злодела пре повлачења из Ниша пред налетом ослободилачких снага које наступају са истока и југа, током августа формирају посебну јединицу која по Србији
спаљује телесне остатке стрељаних. Почетком септембра у Нишу су расформирани затвори у Казненом дому и Специјалној полицији тако да преостају још једино затвореници смештени у логору. Већ 13. септембра уништена је комплетна
архива логора а дан касније велики број логораша пуштен на слободу – последњу
групу стрељаних чинило је 36 логораша. Наредног дана логор је био празан.
Кључне речи: логор, логораши, Ниш, Фелдкомандантура 809, септембар 1944.

Септембра 1941. године Фелдкомандантура 809 је формирала концентрациони логор на Црвеном крсту у Нишу (Das Anhalter lager – Nish) као прихватно место за заробљене устанике и Јевреје. За логор је узета зграда магацина војне опреме који је био у саставу коњичког пука „Обилић” бивше југословенске
војске. Касарна се налазила недалеко од железничке станице Црвени крст па
је и сам логор незванично назван логор на Црвеном крсту.1 Овај логор и стратиште на Бубњу који је организовао шеф Гестапоа у Нишу СС капетан Хамер
био је непосредно потчињен заповеднику СИПО и СД, пуковнику Шеферу.2
Августа 1944. године група од 50 логораша, који су у логор допремљени неколико дана раније из Казнено-поправног дома, пребачена је на Бубањ и
стрељана.3 То је била последња група нацистичких жртава стрељаних на Бубњу.
Окупационе власти у Србији су почеле са систематским припремама за повлачење у другој половини августа 1944. године, када су издата и прва наређења
о евакуацији, првенствено цивилних установа у земљама Трећег рајха, а онда
и наређења за постепено извлачење материјала, сировина и машина. О повлачењу фолксдојчера, како из Баната тако и из Београда, Земуна, Ниша и других
градова, требало је да одлучује командант СС-а и полиције. Наредбу за потпуно повлачење потписао је Хајнрих Химлер и она се односила на све припаднике
Мирослав Миловановић , Немачки концентрациони логор на Црвеном крсту и стрељања на
Бубњу, Институт за савремену историју, Народна књига, Београд, 1983, 65.
1

2

Зоран Милентијевић, Јевреји заточеници Црвени крст, Народни музеј, Ниш, 1978, 9.

3

НмН, књ. 25, 87, изјава Живојина Павловића; Миловановић, 261.
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немачке народности.4 Иза четворогодишње непријатељске окупације остали
су злочини и свеже хумке, спаљене куће и села, на десетине хиљада људи одведених на тешке присилне радове и у потпуности уништена привреда.
Ради брзог и ефикасног уништења трагова злочина, Немци су у пролеће
1943. године планирали изградњу крематоријума у саставу логора на Старом
Сајмишту. Ипак, до изградње крематоријума није дошло па се морало прибећи
другачијем решењу питања како најлакше и најбрже уништити тела стрељаних
и угушених на стратиштима широм окупиране Србије.5
У новембру 1943. године у Београду су командант полиције и службе безбедности за Србију СС пуковник Емануел Шефер и командант Главне управе државне
безбедности Трећег рајха формирали 1052. специјални одред полиције и службе
безбедности са задатком да у највећој тајности уклони трагове масовних злочина
немачке окупационе управе у Београду, а затим и у другим градовима и местима.6
Специјални одред се састојао од Штаба, једне полицијске чете и чете затвореника. На челу штаба налазио се дотадашњи начелник IV одсека немачке
тајне полиције (Гестапоа) Оперативне групе полиције и службе безбедности за
Србију СС мајор Бруно Затлер7. Сачињавало га је још 12 припадника немачке
тајне полиције из Оперативне групе одреда за Србију из Београда и из Главне
управе безбедности из Берлина, на челу са криминалистичким инспектором
Вилхелмом Темплом. У радне чете улазили су логораши и затвореници из Београда. Осим што су коришћени за ископавање и спаљивање лешева, коришћени су и приликом рашчишћавања рушевина од савезничког бомбардовања,
вађења неексплодираних бомби и за радове на Дунаву.8
У Ниш је из Београда од марта до краја јула 1944. године стигло у три групе
100 затвореника из логора на Бањици, логора на Сајмишту и из полицијских затвора. Затвореници су улазили у састав Специјалне радне команде (1005) и имали
су задатак да у присуству Немаца униште трагове њихових злочина почињених
у Нишу за време окупације. Прву групу од 15 затвореника чинили су заробљени
припадници Југословенске војске у отаџбини (ЈВУО) који су фебруара 1944. године
заробљени у Шумадији. Након обављеног посла сви су били стрељани.9 Другу и
трећу групу чинили су заробљени припадници и сарадници Народноослободилачког покрета (НОП-а) из јужне Србије, највише из лесковачког среза, који су заробљени и ухапшени у бугарско-немачкој акцији, такође у фебруару 1944. године.10
M. Kreso, Njemačka okupaciona uprava u Beogradu 1941–1944 (sa osvrtom na centralne okupacione
komande i ustanove za Srbiju, Jugoslaviju i Balkan), Beograd, 1979, 223–225.
4

5

Isto, 208.

6

Група аутора, Ослобођење Београда – 70 година после, Београд, 2014, 10.

7

Исто; M. Kreso, nav. delo, 2019.

8

M. Kreso, isto.

Небојша Озимић, Александар Динчић, Ивана Груден Милентијевић, Иван Митић, Бојана
Симовић, Жртве Лагера Ниш (1941–1944), Ниш, 2014, 73 и даље; Небојша Озимић, Иван Митић,
Александар Динчић, Ниш октобра 1944, Ниш, 2014, 15.
9

10

Историјски архив Београда (даље: ИАБ), фонд немачких полицијских докумената службe
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На Бубњу су на уништавању трагова нацистичког злочина радили затвореници који су чувани и храњени у нишком концентрационом логору одакле
су их нацисти сваког дана одвозили камионима на рад.11 Ту су бројали своје последње дане. Мали број нишких логораша је било одвођен на исти посао. Највише је било заробљених Италијана који су на крају били убијени и спаљени.12
Један од преживелих логораша, који је на Бубњу послуживао немачке подофицире приликом крвавог посла, сећа се да је за кремацију ископаних лешева
била конструисана ломача са бетонским стубовима висине један и по метар и
да је иста претходно дотерана возом из Београда. На овим стубовима причвршћене су челичне решетке а на њих су стављане цепанице премазане смолом
и катраном. На ове цепанице пре него што се палила ватра бацало се од 250 до
300 ископаних и извађених лешева. Кремација је врло кратко трајала. Чим би
се завршило са једном групом стављане су нове цепанице и бацани нови лешеви. Преко затрпаних јама, из којих су вађени лешеви, сејана је трава, а мали
тенк-гусеничар је поравњавао површине. Свака убијена особа одмах је кремирана. Радна група на Бубњу чувана је у малој бараци у којој је била пуштена
струја тако да је свако бекство било онемогућено.13
Добијени пепео је ситњен и просејаван. Криминалистички секретари би
га на лицу места прегледали и све племените метале слагали у посебне сандуке. Сандуци су паковани и одношени у Берлин у Криминалистичко-технички
институт RHSA.14 Исти институт је био главно сабиралиште за златне протезе,
оквире за наочаре, прстење, сатове и друге драгоцености, које су на овај и сличне начине одузете од затвореника и стрељаних људи.15
Спаљивање лешева у Нишу започето је приближно кад и уништавање трагова злочина у Јајинцима код Београда. Према подацима послератне Земаљске комисије за утврђивање ратне штете, кроз концентрациони логор у Нишу је за време окупације прошло око 30.000 затвореника, а 10.000 логораша и затвореника из
других затвора у граду стрељано је на Бубњу код Ниша.16 Тачан број стрељаних
није било могуће утврдити пошто су нацисти уништили трагове злочина.
безбедности (Befehlshaber und des SD) (даље: BdS), досије B-1405; Жртве Лагера Ниш(1941–
1944), 65.
Народни музеј Ниш (даље: НмН), историјско одељење – збирка предмета заточеника логора
на Црвеном крсту (даље: ЛЦК), кут. 8, мемоарска грађа (даље: МГ), књ. 25, 81, изјава Живојина
Павловића.
11

Историјски архив Ниш (даље: ИАН), Фонд Окружно повереништво за утврђивање злочина
окупатора и његових помагача (даље: Козара) Ниш (1944–1947), кутија (даље: кут). 1, фасцикла
(даље: фас), 67.
12

13

НмН, ЛЦК, кут. 8, мемоарска грађа (даље: МГ), Изјава Марка Франете и Петра Лазаревића.

Reichssicherheitshauptamt (Главни безбедносни уред Рајха), формиран 1939. године под
директном командом Хајнриха Химлера. Детаљније у: Chris McNab, The SS, 1923–1945: The
Essential Facts and Figures for Himmler’s Stormtroopers; Phoenix, 2009.
14

15

Miroslav Kreso, n.d., 210.

Архив Југославије (даље: АЈ), фонд Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и
њихових помагача (у даљем: 110), фасцикла број 61 (у даљем: 61).
16
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Догађаји с краја августа и почетка септембра верно илуструју стање у
Нишу у овом периоду. Сумњајући да ће партизани покушати да ослободе
кажњенике Казненог завода, Немци крајем августа пуштају на слободу 60 болесних и изнемоглих а 1. септембра пребацују у логор око 200 затвореника.17
Већ наредног дана, 2. септембра за време савезничког бомбардовања Ниша,
искористивши панику Немаца из затвора Специјалне полиције побегло је 150
затвореника.18 Преостали затвореници Специјалне полиције и Казненог завода пуштени су 9. септембра 1944. године. На тај начин ови затвори су угашени
и био је активан још једино логор.19

Расформирање логора 14. септембра 1944. и последње жртве
Према сведочењу преживелих логораша очевидаца Немци су 13. септембра 1944. године одвојили једну групу логораша који су били ангажовани на
раду у картотеци и на евиденцијама и стрељали их наредног дана.20 На пословима вођења картотеке радила је Мила Ђорђевић, студент економије која је пре
рата стажирала у Хипотекарној банци.21 Будући да је била добар познавалац
немачког језика служила је као тумач и преводилац на логору.22
Од раног јутра 13. септембра логораши су, по наређењу Немаца, радили
на уклањању трагова гестаповских злочина. Документација логора је паљена
са гардеробом која је била уредно спакована на тавану логора, чекајући транспорт за Берлин.23 Одећа је спаљена једним делом у згради, у просторији 4 х 4 м,
а другим у рупи која је служила за бацање смећа и налазила се у непосредној
близини тушева.24 Описујући спаљивање одеће у затвореној просторији Влајко
Митић је истакао да је „настао такав дим да се ништа није видело”.25 Потом је
организовано паљење архиве. Овај посао логораши су радили са подигнутом
17

Mирослав Миловановић, нав. дело, 265.

Светислав Миленковић, Јеленко Стаменковић, Бекство оз нишке Специјалне полиције, Зборник
сећања активиста југословенског револуционарног радничког покрета, књ.7, Београд, 1961, 579.
18

19

Исто, 579–580.

20

АЈ,110, 82

21

Исто.

НМН, ЛЦК, кут. 6, ф. 389; НМН, ЛЦК, кут.14, фас. 18. Попис страдалих бораца на територији
Општине Ниш – р. бр. 359; Жртве лагера Ниш, 171.
22

НмН, 34, 44 изјава Влајка Митића. О самој гардероби Митић сведочи следеће: „Таванске
просторије су биле препуне тих шињела који су били обојени оригинално немачки а ту је било
и бугарских. На њима је било и наших петокрака и то са нашим шарама и значкама. Ту је било
и дечје гардеробе, женских ципела и папуча. Било је такође црнотравске одеће и обуће из тих
крајева тако да је то било језиво, тако да смо то носили где је била нека рупа која је више пута
пуњена.”
23

24

НмН, књ. 25, 88, изјава Живојина Павловића.

25

НмН, 34, 46, изјава Влајка Митића.
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главом увис.26 Када је целокупна документација спаљена, логораши су враћени
у зграду. Међу свима је владало убеђење да ће сутрадан бити стрељани.
У рано јутро 14. септембра 1944. године испред логорске зграде изведени су сви логораши. Најпре су се Немци разрачунали са својим дезертерима
који нису желели да се боре на овом делу фронта тражећи да буду пребачени
у Војводину да бране своје породице. Према казивању Влајка Митића били су
дивљачки тучени чиме им је јасно стављено до знања да недисциплина, која је
очигледно узела маха, неће бити толерисана.27
Када су кренули са прозивањем осталих логораша, Немци су наредили
преосталим непрозваним логорашима да се врате у зграду у собу број 12.28
Имајући у виду да је прозивање до тада увек значило одређивање оних који ће
тога дана бити стрељани, почело је тихо опраштање које је прекинула наредба
да ова група од 60 људи иде до зграде логорске управе где су им враћене ствари
у којима су били када су доведени у логор. Многи нису поверовали када су чули
наредбу главнокомандујућег да напусте логор нити су знали шта да раде када
су изашли на пут испред њега:
„Када смо се већ нашли ван капије логора, односно када смо били из логора на 30 метара према путу, онда тек нисмо знали шта треба да радимо. Нас
је тада захватила једна хистерија и паника”.29
Напуштајући логорски комплекс, логораши су чули вриску оних који су
чинили последњу групу која ће бити стрељана.30 Преостали логораши су по
природи посла имали више сазнања о догађањима унутар логора од осталих
што их је сврставало међу неподобне сведоке.
Са стрељањем је започето већ у 9 сати пре подне 14. септембра 1944. године тако што су нацисти изводили једног по једног логораша и пуцњима из револвера у потиљак убијали их у кратеру насталом експлозијом авионске бомбе.
Тако је скончало 36 логораша, 10 жена и 26 мушкараца.31 Након егзекуције лешеви су поливени кречом и затрпани. Приликом ексхумације новембра 1944.
године лешеви су били толико унакажени од кречног млека да је мали број
стрељаних могао да буде идентификован.32 Захваљујући подацима преживелих логораша утврђена су имена за 22 лица стрељана тог дана док остали нису
идентификовани:33
1. Дарко Радман
2. Слободан Радман
3. Миља Калановић
26

Исто.

27

Исто, 50.

28

Мирослав Миловановић, нав. дело, 266.

29

НмН, 34, 54–55, изјава Влајка Митића.

30

Небојша Озимић, Логор на Црвеном крсту, Ниш, 2012, 34.

31

Мирослав Миловановић, нав. дело, 267.

32

Народни лист бр. 3, од 26. 10. 1944, Ниш.

33 Мирослав Миловановић, нав. дело, 268.
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18.
19.
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22.

Мирјана Мила Ђорђевић
Надежда Калезић
Др Александар Стокић
Радивоје Танасковић Рака
Даринка Спасић
Стојанка Ристић Цана
Вера Младеновић Ђокић
Олга Богдановић
Љиљана Живковић
Чедомир Јанковић Ћора
Урош Станковић
Влајко Стојановић Лака
Вукашин Јајичанин
Светозар Миљковић Тоза
Абедин Демировић
Боривоје С. Младеновић
Радоје Чупић
Радош Тодоровић
Живојин Драгојловић Бобан

Истог дана, након егзекуција, ликвидиран је логор на Црвеном крсту и
већ сутрадан је био сабласно празан. Војници, подофицири и официри који су
обезбеђивали концентрациони логор или се у њему налазили као полицијски
персонал, сврстани су по његовом расформирању у састав СС јединица. Командант логора и шеф нишког Гестапоа Ерих Винеке додељен је штабу 13. СС
пука, који је притом био део борбене групе „Виганд”, као иследни официр, будући да је у цивилству био правник.34 Исти је био случај и са бројним нишким
фолксдојчерима. Сви су се прикључили немачким снагама и касније се с њима
повлачили из Србије.35 Месец дана након стрељања последње групе логораша
у Ниш су победнички ушле здружене јединице Црвене армије, Отечественофронтовске армије и 22. дивизија НОВЈ.36
У прилогу су фотографије заточених које се чувају у студијској збирци
заточеника логора на Црвеном крсту.

Жртве лагера Ниш, 47. Занимљиво је да Ерих Винеке није одговарао за недела учињена на
територији Србије. Ослобођен је на процесу против немачких функционера у Хановеру. После
рата радио је као адвокат у Немачкој све до смрти 1966. (прим. Н. О.)
34

АС, фонд БИА, кутија 5, фасцкла 12. Немачка полиција у Нишу – заплењени материјали и
материјал УДБ, документ број 159.
35

36

Милован Џелебџић, Тринаести корпус НОВЈ, Београд, 1992, 161.

88

Небојша Озимић

ПРИЛОГ

Дарко Радман
Darko Radman

Слободан Радман
Slobodan Radman

Миља Калановић, лево
Milja Kalanović, left
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Мирјана Мила Ђорђевић
Mirjana Mila Đorđević

Надежда Калезић
Nadežda Kalezić

Радивоје Танасковић Рака
Radivoje Tanasković Raka

Вера Младеновић Ђокић
Vera Mladenović Đokić

Небојша Озимић

Чедомир Јанковић Ћора
Čedomir Janković Ćora

Урош Станковић
Uroš Stanković

Влајко Стојановић Лака
Vlajko Stojanović Laka

Радоје Чупић
Radoje Čupić
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Ексхумација
Exhumation

Ексхумација
Exhumation
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Небојша Озимић
Nebojša Ozimić

LAST DAYS OF THE CONCENTRATION CAMP AT THE RED CROSS
Summary
From September 1941 to September 14th, 1944, about 30.000 people passed through
the Niš concentration camp. The concentration camp was also recognizable due to the
first organized escape of the camp inmates on February 12th, 1942. In August 1944, in
the whole territory of Serbia, the Germans were destroying traces of the shootings –
they were burning the corpses or pouring quicklime over them. That also happened
in Niš. On 13th and 14th September, the entire concentration camp documentation was
destroyed, and the following day, 36 camp inmates who were members of the Yugoslav
Communist Party were shot, while the rest of them, about 60, was released.
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БОМБАРДОВАЊЕ НИША 1999. ГОДИНЕ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ
НА СТРАДАЊЕ МЕМОРИЈАЛНОГ КОМПЛЕКСА „12. ФЕБРУАР”
НАТО агресија на СР Југославију отпочела је 24.марта и трајала до 10. јуна 1999.
године. Ниш је први пут бомбардован 25. марта у 20. 28 часова када су пале
бомбе на касарну „Стеван Синђелић“. НАТО бомбардовање Ниша оставило је
велике трагове и ожиљке у животу града и његових становника. Људске жртве
биле су велике, материјална штета нанета граду огромна. У тешким условима,
институције културе настојале су да сачувају поверену им на управљање
културну баштину града и наше земље уопште.
Меморијални комплекс “12 фебруар“ страдао је због свог положаја, у непосредној
близини војних и привредних циљева НАТО бомбардовања. Штете на објекту
су евидентиране кроз потребну документацију и фотографије са лица места.
Радници Народног музеја учинили су све што је било у њиховој моћи да заштите
културно благо које им је поверено на чување. Обилазили су објекат, спашавали
и евакуисали предмете на мање угрожена места.
Упркос лошим условима чувања, током бомбардовања, оштећен је мали број
предмета који су након рестаурације и конзервације враћени у збирке. Велика
материјална штета је поправљена и кренуло се даље, у нова истраживања,
стварање нових изложби и нових презентација.
Кључне речи: НАТО агресија, бомбардовање, привредни и војни објекти, логор,
главна зграда, помоћни објекти, депои

Ове године навршило се двадесет година од НАТО агресије на Србију.
Народни музеј у Нишу, желећи да подсети на дане страдања града тог
„ратног пролећа” и још једном ода пошту свим страдалима током НАТО агресије, приредио је изложбу „Бомбардовање Ниша 1999. године”.
Током истраживања теме и рада на прикупљању материјала за изложбу,
отворила се и тема овог хабилитационог рада тј. тема о страдању Меморијалног комплекса „12. фебруар” током бомбардовања нашег града.
За израду рада коришћени су извори из Секретаријата Ниш МУП-а Србије, 161. ваздухопловне базе, 119. хеликоптерске ескадриле за 1999. годину
и Досије о ратној штети 1999. године из архива Народног музеја у Нишу. Коришћени су и Ратни дневни извештаји, које су приредили Иван Марковић и
Мирослав Јовановић из Управе за морал Генералштаба ВЈ и штампа као што су
Народне новине Ниш, март–јун 1999. године.
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Драгоцени подаци о НАТО агресији на СР Југославију а нарочито на град
Ниш, коришћени су из литературе. Користили смо књиге: Мирчетић Ж. Драгољуба, Ваздушни напади Северноатлантског (НАТО) пакта на Ниш и околину 24. март – 5. јун 1999; Ранђеловић Новице, Ниш у ратном пламену; Зборник радова са првог међународног симпозијума „Последице бомбардовања СР
Југославије осиромашеним уранијумом 1999”; Вранешевић Д. Зорана, У паклу
милосрдног анђела; Мићовић Војислава, Агресија на Југославију „Милосрдни
анђео новог поретка” и Петровић Живорада, Народни музеј Ниш 1933–2003.
У раду који носи назив „Бомбардовање Ниша 1999. године с посебним
освртом на страдање Меморијалног комплекса 12. фебруар”, у уводном делу износе се општи подаци о бомбардовању СРЈ 1999. године. Затим следи преглед
дешавања у Нишу, ратна статистика града и преглед страдалих објеката са подацима о времену када су гађани, количини пројектила и последицама бомбардовања као и фотографије са лица места.
Главни сегмент рада јесте страдање Меморијалног комплекса „12. фебруар” који има несрећу да се налази у Улици 12. фебруар, на мети авиона током
целог бомбардовања и у близини војних и привредних циљева који су гађани
више пута током периода март–јун 1999. године. У музејској архиви налазе се
документа и фотографије из периода ратног стања те сам на основу истих, покушала да представим слику рада у ратним условима, стање страдалог Меморијалног комплекса, тежње радника музеја да сачувају баштину која им је поверена на чување. Такође, у мањем обиму доносим и слику онога што се дешавало
у Логору након бомбардовања до данашњих дана када Меморијални комплекс
представља један од најпосећенијих објеката културе у Нишу.
Имајући у виду да се ради о догађају или догађајима који су оставили огромне последице на наш град и државу и дубок траг у сећању људи, сматрам да
је тема актуелна и изазовна с обзиром на малу временску дистанцу од догађаја
о коме говори.

НАТО агресија на Савезну Републику Југославију
Српски народ у ХХ веку био је принуђен да ратује у Балканским ратовима
(1912–1913), Великом рату (1914–1918), Другом светском рату (1941–1945) и у
ратовима на простору СФРЈ (1991–1995). Српски градови страдали су од бомбардовања аустроугарских и немачких снага из ваздуха и са земље 1914. и 1915.
године, априла 1941. године од немачке, а у току 1944. године од савезничке
америчке авијације. У свим тим бомбардовањима, страдали су поред војних
циљева и бројни привредни и саобраћајни објекти. Као по правилу страдали су
и бројни грађани, разорени су њихови домови, убијена деца и срушене њихове
школе, оштећени бројни споменици културе, архиви, верски објекти и друго.
На почетку последње недеље у марту 1999. године, у Југославији и Нишу
се поново догодио рат. Након вишемесечних притисака и претњи, снаге НАТО
пакта отпочеле су оружану агресију на СР Југославију.
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НАТО бомбардовање СР Југославије извршено је без дозволе Савета безбедности Уједињених нација.
Као повод за интервенцију послужиле су оптужбе да југословенске власти плански врше етничко чишћење косовских Албанаца и неприхватање споразума Владе СРЈ из Рамбујеа и Париза.1
Напад је отпочео 24. марта 1999.2 и трајао је до 10. јуна 1999. године. Агресију су извеле војне снаге 19 најразвијенијих земаља, чланица НАТО пакта. Кодно име операције било је „Operation Allied Force”, а кодно име америчке војске
у операцији „Operation Noble Anvil”.

Сл. 1 – Амерички авион Ф-117 баца бомбе на територију Србије
Fig. 1 – American aircraft F-117 is throwing bombs on the Serbian territory

Нападом на СР Југославију прекршен је Члан 2 Повеље Уједињених нација
који забрањује употребу силе против суверене државе која није извршила агресију на другу суверену државу. Прекршена је и повеља самог НАТО-а, јер се
он дефинише као одбрамбени савез који се обавезује да употреби силу само ако
је нападнута једна од НАТО чланица. Поред тога, прекршен је и Финални акт
Хелсиншке повеље из 1975. којом се гарантује неповредивост граница европских
земаља. И такозвани споразум из Рамбујеа са којим се Србија није сагласила,
противан је Бечкој конвенцији из 1980. и Закону о споразумима која забрањује
да се било која држава присиљава, под претњом употребе силе, да потпише споразум као што је то тражено од Србије, претњом НАТО бомбама и ракетама.
Људски потенцијал земаља агресора био је 764 милиона становника, наспрам 9 милиона становника СРЈ. Војни потенцијал је готово немогуће упоре1 Преговори у Рамбујеу 6. фебруар 1999 – 22. март 1999; у Паризу 15. март – 19. март 1999; Пут у
Рамбује, Косовска криза 1995–2000, Београд, 2000.
Стање непосредне ратне опасности Савезна влада СРЈ прогласила је 23. марта 1999, а 24. марта
1999. године проглашено је ратно стање
2
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дити јер је реч о апсолутној квалитативној и квантитативној несразмери.
У НАТО агресији на СРЈ изведено је скоро 27.000 авио-полетања, од чега
су преко 8.200 била са ватреним дејствима. Из ваздуха је бачено 23.000 тона
убојних средстава, лансирано је више од 1.000 крстарећих ракета и бачено
неколико хиљада бомби. Изведено је приближно 2.300 удара по 995 објеката
(„циљева”) у Савезној Републици Југославији.

Сл. 2 – НАТО бомбе погодиле су касарну у Крагујевцу
Fig. 2 – NATO bombs have hit the barracks buildings in Kragujevac

За 78 дана НАТО је бесомучно тукао положаје јединица РВ и ПВО, КоВ и
РМ, команде стратегијских и оперативних групација, командне центре, центре
везе, позадинске елементе, касарне и друге објекте ВЈ. НАТО је по јединицама РВ и ПВО дејствовао 512 пута на 171 локацији избацујући при томе око
6.000 тона убојних средстава. Само по Аеродрому „Батајница” дејствовано је
38 пута, по Аеродрому „Поникве” 37 пута, Аеродрому „Приштина” 47 пута,
којом приликом је избачено 2.040 најразличитијих пројектила са око 1.650 тона
убојног материјала. Током дејства НАТО авијације РВ и ПВО имали су 39 погинулих и 110 рањених.3
У нападима на Војску Југославије, НАТО је користио сву расположиву
авијацију, крстареће ракете, све врсте убојних средстава, па и оних забрањених
међународним конвенцијама, као што су касетне бомбе и муниција са осиромашеним уранијумом.
Храбро је прихваћена борба с многоструко надмоћнијим непријатељем у
ваздуху али је истовремено на копну вођена борба против албанских терори3

Спасоје Смиљанић, Агресија НАТО, РВ и ПВО у одбрани отаџбине, Београд, 2009.
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ста који су покушали да подигну масовну побуну. На тежишту одбране биле
су јединице Треће армије, посебно Приштински корпус, који је осим противваздушне био принуђен да води и противпешадијску и противтерористичку
борбу и да трпи артиљеријске и тенковске нападе са простора Албаније.

Сл. 3 – По седми пут је НАТО бомбардовао рафинерију у Панчеву
Fig. 3 – For the seventh time, NATO bombed the oil refinery in Pančevo

Пошто није успео да нанесе веће губитке Војсци Југославије, сломи њен
морал и морал народа, планери НАТО укључили су у своје нападе нове циљеве
са намером да паралишу комплетну државу и изазову патње становништва.
Дејствима по електропреносном систему директно су били угрожени болесници зависни од дијализе, тек рођена деца, хируршки збринути болесници, али
и милиони грађана који су остајали без воде, редовне производње и дистрибуције хране. Системи за пренос електричне енергије гађани су разорним и
„графитним бомбама”. Тим пројектилима уништено је 11 електропривредних
постројења ЕПС-а и девет кључних трафо-станица, а из погона је избачен 21
најважнији далековод. Читав систем ЕПС-а је због тога морао да се подиже од
нуле.4
НАТО је бомбама и крстарећим ракетама рушио саобраћајну инфраструктуру. Уништено је или оштећено 66 друмских и железничких мостова. За
саобраћај је онеспособљено 470 км путева и 595 км пруга.5
Насилно одузимање права на рад НАТО је непрекидно спроводио.
Уништавани су привредни капацитети у Крагујевцу, Ваљеву, Чачку, Бору, Панчеву, Крушевцу, Лучанима, Нишу, Врању и другим местима што је без посла
оставило на стотине хиљада радника.
4

Сведочанство о агресији на СР Југославију, Београд, 2000, 18.

5

Сведочанство о агресији на СР Југославију, Београд, 2000, 15.
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Сл. 4 – НАТО бомбе погодиле су мост Слободе у Новом Саду
Fig. 4 – NATO bombs have hit the Liberty bridge in Novi Sad

Сл. 5 – Уништени погони Фаубрике аутомобила Застава у Крагујевцу
Fig. 5 – Destroyed Section of the Zastava Automobile Factory in Kragujevac

Затирање прошлости и убијање будућности
Од дејстава снага НАТО нису били поштеђени ни споменици културе али ни
објекти здравства и просвете. У бомбардовањима НАТО авијације била су оштећена 23 средњовековна манастира, велики број цркава, археолошких локалитета,
споменика, библиотека, архива гробаља и другог. Бомбе НАТО снага потпуно су
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уништиле три школе, тешко оштетиле више десетина зграда факултета, средњих
и основних школа и дечјих вртића, а мања оштећења претрпело је још 306 школа.
Приликом агресије на Југославију НАТО је бомбардовањем градова и
насеља убио око 2.000, а ранио око 5.000 цивила, назвавши то „колатералном
штетом”. Разорним бомбама уништена су стамбена насеља и зграде у Алексинцу, Сурдулици и Ћуприји, а усред дана касетним бомбама убијани су грађани
на улицама Ниша. Међу цивилним жртвама био је велики број деце.

Сл. 6 – НАТО бомбе разориле су станбено насеље у Сурдулици
Fig. 6 – NATO bombs have destroyed a residential settlement in Surdulica

Бомбама на истину
Дејство НАТО није заобишло ни електронске медије у Србији. Уништено
је 13 РТВ предајника, девет радио-предајника и 42 репетитора. НАТО је бомбардовао зграду РТС у центру Београда, у којој је погинуло 16 радника. Уништио је
и зграду РТВ Нови Сад и више медијских кућа приликом бомбардовања пословног центра „Ушће”. Разорен је и 202 метра висок ТВ торањ на Авали.

Сл. 7 – Зграда РТС у Београду разорена НАТО бомбама
Fig. 7 – RTS (Serbian Radio Television) building in Belgrade destroyed by NATO bombs
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Отпор народа
И поред бомбардовања, фабрике су радиле и производиле све оно што је
било потребно за вођење оружане борбе и за задовољење основних животних
потреба становништва. У отпор су се укључиле бројне друштвене организације
и удружења, глумци, књижевници, уметници, културни и јавни радници, спортисти и други. Протестовало се против НАТО на улицама и трговима, играле
утакмице на стадионима (фудбалска утакмица АЕК – Партизан) и у халама.

Сл. 8 – Протести против НАТО агресије у Београду
Fig. 8 – Protests against NATO aggression in Belgrade

Војска Југославије и МУП Србије бранили су се јунаштвом, знањем и
мудрошћу против НАТО, највеће војне силе света. НАТО агресија није изненадила одбрамбени систем СРЈ. Војска Југославије и МУП доведени су до почетка напада у потпуни степен борбене готовости. Храбро је прихваћена борба
с многоструко надмоћнијим непријатељем у ваздуху. Истовремено је на копну
вођена борба против албанских терориста који су покушали да подигну масовну побуну. На тежишту одбране биле су јединице РВ и ПВО, трупне ПВО и
Трећа армија, посебно Приштински корпус, који је осим противваздушне био
принуђен да води и противпешадијску и противтерористичку борбу и да трпи
артиљеријске нападе са простора Албаније.6
У немогућности да нанесе озбиљније губитке Војсци Југославије и полицији, авијација НАТО разарала је празне зграде министарства одбране и полиције, празне касасне, зграде државне администрације међу којима су неке биле
и споменици културе.

Спасоје Смиљанић, Агресија НАТО, РВ и ПВО у одбрани отаџбине, Београд, 2009; Бојан В.
Димитријевић, Јовица Драганић, Ваздушни рат над Србијом 1999. године, Београд, 2010.
6
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Дејства по објектима Нафтне индустрије Србије
Уништене су рафинерије у Новом Саду и Панчеву, а највише складишни и
претоварни капацитети за нафту, нафтне деривате и течни гас. Уништено је 17
складишта и инсталација и више бензинских пумпи, са више од 500.000 кубних
метара складишног простора. Поред огромне материјалне штете нанете НИС-у
немерљива је штета нанета животној средини и здрављу људи.7

Сл. 9 – Уништени резервоари топлане
Fig. 9 – Destroyed tanks of the heating plant

У годинама после НАТО агресије и бомбардовања, Србија је стигла у врх земаља по броју оболелих од карцинома а такође је у врху у Европи по смртности од
малигних болести. Према подацима које је изнела професорка др Даница Грујичић,
начелница Центра за неуроонкологију Клиничког центра Србије, после бомбардовања број оболелих од рака повећао се за 2,7 пута. Према подацима Института за јавно здравље Србије број новооболелих од карцинома у централној Србији је 1998. године био двоструко мањи него 2011. године. Према подацима које је изнела др Грујичић, само од леукемије смртност од 2002. до 2017. године повећана је за 139%. Према
подацима медицинских радника НАТО је 1999. године у Србији починио екоцид.8
НАТО је током агресије на СРЈ прекршио десетине међународних конвенција, на првом месту Повељу Уједињених нација, Конвенцију о међународном
праву (Хашка и Женевска), уставе земаља чланица НАТО пакта, конвенцију о
животној средини, о заштити светке природне баштине итд.9
Укупна штета на привредним и инфраструктурним објектима процењује
се на 100 милијарди долара, без посла је остало више од 500 хиљада радника, а
7

Сведочанство о агресији на СР Југославију, Београд, 2000, 17.

Зборник радова са првог међународног симпозијума „Последице бомбардовања СРЈ
осиромашеним уранијумом 1999”, Ниш, 2018; Вранешевић Д. З, У паклу милосрдног анђела,
Београд, 2015, 26–30.
8

9

Спасоје Смиљанић, Агресија НАТО, РВ и ПВО у одбрани отаџбине, Београд, 2009.
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угрожена је егзистенција више од два милиона људи.10
Припадници ВЈ исказали су изузетну храброст у борби против НАТО коме су
нанети значајни губици, а применом разних тактичких мера и поступака (изузетно
успешни примери маскирања, израде макета и брзе промене положаја јединица) и
мерама противваздушне заштите сачувани су људство и ратна техника. На Косову
и Метохији угашена је оружана побуна, а албанској терористичкој ОВК и њиховим
страним инструкторима нанети огромни губици у људству и ратној техници.
Очекивања НАТО да се Југославија натера на капитулацију само после
неколико дана рата нису испуњена. После једанаест недеља бомбардовања, а
након потписивања Војнотехничког споразума у близини Куманова, НАТО је
донео одлуку да обустави ваздушне нападе на СРЈ. Овај споразум је омогућио
да Савет безбедности УН 10. јуна 1999. године донесе Резолуцију 1244 којом
Уједињене нације преузимају обавезу заштите становништва на Косову и Метохији, а истовремено се СРЈ гарантује територијални интегритет.
Повлачење јединица ВЈ и МУП Србије са Косова и Метохије запањили су свет,
колико је то учињено организовано и са скоро целокупном техником којом су и до почетка НАТО агресије располагале јединице ВЈ. Према званичним подацима ВЈ уништено је или оштећено: 18 тенкова, 10 оклопних транспортера, 5 извиђачких оклопних
возила, 4 хаубице (105 и 122 мм), 74 минобацача 120 мм и 175 разних моторних возила.
Највећи хероизам исказале су јединице које су биле на тежишту одбране
отаџбине: 125. и 549. моторизована бригада Приштинског корпуса, 37. моторизована бригада, 63. падобранска бригада, 250. ракетна бригада ПВО и 126.
бригада ВОЈИН. За херојска дела у рату ове јединице су одликоване Орденом
народног хероја, као и 124. интервентна бригада ПЈП МУП Србије.

Сл. 10 – Сл. 1 – Потписивање војно-техничког споразума у Куманову
Fig. 10 – Fig. 1 – Signing of military-technical agreement in Kumanovo
10

НАТО агресија у објективу, Прес центар Војске Југославије, Београд 1999.

104

Бојана Нешић

Ниш током НАТО агресије
Сирене за почетак ваздушне опасности су се у Нишу први пут огласиле
24. марта у 20.15 часова. Град је први пут бомбардован 25. марта у 20.28 часова
када су пале бомбе на касарну „Стеван Синђелић”.
За 78 дана у рату, Нишлије су под ваздушном опасношћу провеле 1.253
сати и 56 минута.11
За 11 недеља НАТО агресије на СРЈ, град и околина доживели су 40 бомбардовања – 28 ноћних и 12 дневних. На војни аеродром Ниш бачено је 297
авио бомби, 14 касетних и једна крстарећа ракета.12 На објекте у граду испаљено је 94 пројектила, 11 контејнера касетних бомби и 8 графитних. Пронађена су
53 неексплодирана пројектила на подручју града и околних села.13
Захваљујући дејствима ПВО јединица ратног ваздухопловства из састава
161. ваздухопловне базе војног аеродрома у Нишу, много НАТО пројектила
није погодило свој циљ. „Ракеташи” су са различитих позиција, са застарелом
техником, деловали са преко 33.000 комада различите муниције по непријатељским пројектилима и авионима.14
Погинуло је 57 Нишлија: 26 цивила, 22 припадника ВЈ и 9 припадника
МУП-а Србије.15 Око 60 људи је теже и преко 200 лакше рањено.
Срушено је 120 а оштећено преко 3.400 стамбених, пословних, инфраструктурних и војних објеката.
Уништено је или оштећено 107 моторних возила и то 10 аутобуса и 97
аутомобила.16
Живот у граду
Одмах по проглашењу непосредне ратне опасности 23. марта, Скупштина града, Извршни одбор и Градска управа, организовали су свој рад у складу
са Одлуком о ратној организацији.17 На основу законских прописа и одредби Статута Града, Скупштина града је распуштена али је место председника
Скупштине града остало у функцији.
Председник Скупштине града био је Зоран Живковић. Град је водио заједно
са Извршним одбором на челу са Браниславом Јовановићем који је био и коман11

Ранђеловић Н, Ниш у ратном пламену, Ниш, 1999, 15.

Историја 161. ваздухопловне базе за 1999. годину, војни аеродром „Наредник – пилот Михајло
Петровић” Ниш.
12

Преглед употребљених средстава у бомбардовању нишавског округа, МУП Србије,
Секретаријат Ниш, Ниш, 1999.
13

14

Историја 161. ваздухопловне базе за 1999. Годину.

Цивили: 20 људи погинуло је током бомбардовања у самом граду, 3 приликом ракетирања
воза у Грделици 12. априла и једна особа погинула је 2000. године од заостале касетне бомбе.
Припадници ВЈ: 2 особе су погинуле у Нишу а остали на територији КиМ; припадници МУПа:
једна особа је погинула у Нишу, остали на територији КиМ.
15

16

Мр Н. Ранђеловић, Ниш у ратном пламену, Ниш, 1999, 15.

17

Исто, 113.
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дант Штаба цивилне заштите града Ниша.18 Председник скупштине донео је низ
наредби и решења везаних за функционисање града и што бољег живота грађана.19
Извршни одбор функционисао је у тзв „сталном заседању”, у почетку
свакодневно а касније према потреби и у периоду од 24. марта до 9. јуна, одржао је 18 седница.
По проглашењу непосредне ратне опасности, преко Штаба цивилне
заштите,20 грађани су информисани о начину понашања у случају ваздушне
опасности, упућен је апел војним обвезницима да се одазову мобилизацији, у
свим органима града, јавним предузећима, установама, појачана је дисциплина, уведена дежурства и радна обавеза у складу са ратним прописима.
Током целог периода бомбардовања, град је функционисао онолико добро
колико су то допуштале околности. Сви привредни и градски органи чинили
су максималне напоре да грађанима обезбеде задовољење животних потреба.
Велике напоре чинили су радници Електродистрибуције да обезбеде довољно
струје за град, нарочито након 2. маја када је бомбардовано постројење Електроисток, а радници Житопека и млекаре да има довољно њихових производа.
Иначе, нишка привреда је функционисала у изузетно тешким условима користећи свега десет посто својих капацитета.
Највећи терет у данима агресије поднели су ЈКП „Медијана” и „Наисус”
који су били први на рашчишћавању терена и санирању кварова од последица
бомбардовања, поред својих редовних активности.
С обзиром на огромну штету која је причињена током бомбардовања, још
на почетку агресије, Извршни одбор града Ниша донео је решење о именовању
комисије за утврђивање ратне штете.21 Комисија је одмах кренула са радом а с
обзиром на обим посла убрзо је и проширена. Грађани су путем обрасца Пријаве ратне штете преко месних канцеларија а правни субјекти преко Дирекције
за изградњу, подносили своје пријаве оштећења.
Здравствене установе организовале су свој рад у ратним условима на највишем нивоу. Војна болница била је главна ратна болница,22 Клинички центар
По одлуци савезног министра за народну одбрану, формирани су: Штаб цивилне заштите на подручју
управе за одбрану – Ниш (8 округа) – командант др Ј. Златић, Окружни штаб цивилне заштите за
Нишавски округ – командант Љ. Николић и Градски штаб чији је командант био Бранислав Јовановић.
Мирчетић Д. Ж, Ваздушни напади северноатлантског пакта (НАТО) на Ниш и околину, 25. март –
5.јун 1999, Ниш, 1999, 25.
18

Председник СГ је донео одлуку о критеријуму и начину расподеле хуманитарне помоћи која
пристиже у град; наредбу о минимуму радног времена објеката за снабдевање у граду; решење о
додели градског грађ. земљишта Епархији нишкој за изградњу храма на Тргу УН; итд.
19

Извршни одбор СГ формирао је низ посебних штабова: Штаб за снабдевање града основним животним
намирницама, Штаб за прихват и поделу хуманитарне помоћи, Штаб за одржавање и функционисање
склоништа, Штаб за заштиту уметничких блага града. Ранђеловић, Н, Ниш у ратном пламену, 114.
20

Решење пов. бр. 01 – 24/99 од 2. 04. 1999. године на основу Уредбе о утврђивању ратне штете
(Службени лист СРЈ бр. 19/99) коју је донела савезна влада 31. марта 1999. године.
21

По проглашењу непосредне ратне опасности 23. марта 1999, формирана је Ратна војна болница
Ниш и подразумевала је организацијско-формацијске и материјално-техничке промене које
су омогућавале ефикаснији рад у случају масовног прилива повређених и оболелих из рејона
борбених дејстава. Непосредно је била потчињена Команди Треће армије и збрињавала је
22
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стављен на располагање за прихват рањеника а уз то су обављале и своје мирнодопске активности.
У граду је организован прихват избеглица и подела хуманитарне помоћи
која је стизала са многих страна а понајвише из Грчке. По завршетку рата у
Нишу, у колективним центрима, било је око 1000 а у приватном смештају око
1500 избеглица са Косова.23
У школама и на факултетима није било наставе јер су, поред сталне ваздушне опасности, многи објекти били уништени од последица ракетирања.
Али то није значило да је културни и образовни живот у граду замро. Напротив, на отвореним и затвореним просторима одржани су многи протестни
концерти, представе, митинзи, штампале су се књиге и правиле изложбе. Одржан је низ спортских манифестација –шаховски турнир „Стоп НАТО бомбама
– мат рату”, ратна фудбалска лига итд.
И на крају, статистика лепих догађаја у тешким ратним данима:
Број склопљених бракова у току рата – 101
Број рођене деце у току рата (24. март – 9. јун) – 620 од чега 312 дечака и
308 девојчица
Страдали објекти
У првим данима агресије НАТО је гађао војне циљеве. Током априла и маја
страдало је све више цивилних и привредних објеката. На мети је била Дуванска
индустрија али и пијаца, Клинички центар, мост. Ови напади никако нису били извршени на „легитимне” војне циљеве и иза себе су оставили бројне жртве. Грађани
Ниша живели су у страху да ли ће и они у неком моменту постати „колатерална штета”, како су страдале цивиле називали челници НАТО пакта.

Сл. 11 – Касарна „Стеван Синђелић“ у пламену, фото Д.М. Цар
Fig. 11 –”Stevan Sinđelić” barracks building in flames, photo by D.M. Car
повређене и оболеле са територије Косова и Метохије, Јужне и Источне Србије, са границом на
северу и западу линијом од Крушевца до Рашке. Током ратног периода, лечено је више хиљада
особа са различитом здравственом проблематиком (Подаци из архиве ВБ).
Према подацима Црвеног крста у Нишу, на подручју града од почетка агресије до 31. августа
евидентирано је 8.613 расељених лица и 121 избеглица са КиМ.
23
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Војни објекти
Касарне:
„Стеван Синђелић” – 25. марта у 20.29 часова погођена крстарећом ракетом. Уништена је кровна конструкција зграде команданта батаљона и читав
трећи спрат а лакше повреде је задобио један војник. Наредни напади извршени су 5. априла, 7. априла, 3. маја и 12. маја 1999, са укупно осам пројектила
и четири касетне бомбе. У овим нападима причињена је велика материјална
штета али људских жртава није било.

Сл.12 – Касарна „Стеван Синђелић“, фото-документација ЗЗС Ниш
Fig.12 –”Stevan Sinđelić “ barracks, photo-documentation of ZZS Niš (Institute for
Protection of Cultural Monuments Niš)

Сл. 13 – Амбуланта у касарни „Стеван Синђелић“, фото М. Лавренчић
Fig. 13 –Out-patients clinic in “Stevan Sinđelić “ barracks, photo by M. Lavrenčić
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„Мија Станимировић” у Доњем Комрену – 25. март у 21.45 и 21.50 часова
са два пројектила. Том приликом потпуно су уништена два отворена хангара
са техничким средствима и два војна возила „ЗИЛ-31”. Касарна је гађана још и
5. априла, 7. априла и 27. маја, са укупно 45 пројектила. Причињена је огромна
материјална штета али није било људских жртава.
„Књаз Михаило” – 25. априла са 16 пројектила. Страдао је велики број
цивилних објеката у окружењу и ширем делу града.24
ВОЈНИ АЕРОДРОМ НИШ – 25. марта у 21.46 када су на аеродром бачене четири авионске бомбе тежине 500 кг. Током НАТО бомбардовања, војни
аеродром је укупно 15 пута био мета агресора и том приликом укупно је бачено
235 авионских и 14 касетних бомби као и једна крстарећа ракета. Уништена
су три борбена авиона „Галеб 4” и теретни „Антонов”. Причињена је огромна
материјална штета како на војним тако и на цивилним објектима у околини.

Сл.14 – Кратери на полетно слетној
стази, фото Г. Савић

Сл. 15 – Уништени авион Т-70 АНТОНОВ,
фото Г. Савић

Fg.14 – Craters on the runway, photo by G.
Savić

Fig. 15 – Destroyed aircraft Т-70 ANTONOV,
photo by G. Savić

У нападу НАТО авиона на војни аеродром 28. марта, погинуо је старији
водник Тадић М. Аћим из Никшића, теже је повређен Стаменковић Бојан,
авио-механичар, док су лакше повреде задобили Божовић Милош, Хајваз
Александар, Гутовић Радојица, Стојановић Срећко, Караџић Слободан и Лукић Мирослав, сви авио-механичари.
Насеље Чамурлија, у коме се налазило ванаеродромско склониште убојитих средстава (ВАСк), бомбардовано је пет пута а током првог напада 31. марта
1999, када је гађан тзв „куб систем” радар, погинуо је војник добровољац Јанковић Т. Драгослав, док су лакше повреде задобили Јовановић Предраг из Ћуприје и Милојевић Бане, војник. У осталим нападима, 19. априла, 28, 29. и 30.
маја, страдали су углавном цивилни и привредни објекти и причињена велика
материјална штета. У нападу 28. маја страдали су Манчић Душан и Вукосава
Преглед употребљених средстава у бомбардовању Нишавског округа, МУП Србије,
Секретаријат Ниш, Ниш, 1999.
24
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док су повреде задобили чланови породице Манчић. На рејон Чамурлије бачена су два пројектила и 62 авио бомбе.25
ЗГРАДА КОМАНДЕ ТРЕЋЕ АРМИЈЕ у центру Ниша била је на мети
НАТО авиона 5. априла у 05.22. часова. Објекат је гађан са три пројектила од
којих један није експлодирао. Западно крило зграде, Војни суд и Војно тужилаштво, као и део Команде армије су порушени а други делови зграде су знатно
оштећени. Причињена је огромна материјална штета на великом броју околних
цивилних објеката и аутомобила. У нападу није било повређених и погинулих.26

Сл. 16 – Зграда Команде треће армије, фото С. Ђорђевић
Fig. 16 – Third Army Command building, photo by S. Đorđević

Привредни објекти
ДУВАНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ – гађана је 5. априла, 19. априла и 30.
маја 1999. године са укупно пет пројектила. Током ових напада није било повређених и погинулих, али је причињена велика материјална штета: уништен је
магацин ферментисаног дувана, оштећена зграда одржавања, репроматеријала, столарнице, стара управна зграда, стари монопол, зграда Друштвене исхране као и многи објекти у окружењу.

25

Историја 161. ваздухопловне базе за 1999. Годину.

26

Преглед употребљених средстава у бомбардовању Нишавског округа.
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Сл. 17 и 18 – Дуванска индустрија Ниш, фото-документација ЗЗС Ниш
Fig. 17 and 18 – Tobacco industry Niš, photo documentation of ZZS Niš (Institute for
Protection of Cultural Monuments Niš)

СКЛАДИШТЕ ЈУГОПЕТРОЛА И ЕНЕРГОГАСА – од 5. до 10. маја складиште је бомбардовано три пута. У прва два напада није било људских жртава али је учињена огромна материјална штета на објектима у комплексу складишта и на великом броју пословних и стамбених објеката у окружењу. Треће
гранатирање извршено је 10. маја у 11.21, са два пројектила. Током овог напада
погинуо је Николић Зоран из Ниша, у дворишту своје куће, од задобијених повреда у болници је преминуо Алексић Горан, припадник МУП-а, теже је рањен
Душан Матковић а лакше повреде задобили су Ћирић Горан, новинар РТС-а,
Марјановић Срђан, сниматељ ТВ Белами, Чукић Милорад, радник обезбеђења
и Шћапуловић Благица из Ниша.

Сл. 19 – Складиште Енергогаса и Југопетрола, фото М. Лавренчић
Fig. 19 – Energogas and Jugopetrol warehouse, photo by M. Lavrenčić
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ЕЛЕКТРОИСТОК, улица Вељка Влаховића, Брзи Брод – гађано пет пута
и то: 3, 13, 22, 23. и 31. маја 1999. године. У прва три напада коришћене су графитне бомбе тзв. бомбе за замрачивање које су, услед пада специјалних карбонских влакана на електропостројења, довеле до распада енергетског система а
затим је бомбардовање извршено са 7 пројектила која су уништила постројења.

Сл. 20 и 21 – Постројење Електроисток – уклањање графитних бомби
Fig. 20 and 21 – Elektroistok plant - removal of graphite bombs

На мети НАТО пројектила нашли су се, током априла и маја, стовариште
грађевинског материјала „Копаоник”, Фабрика пумпи Јастребац, пословни
центар „Електротехна”, „Фиделинка” у Улици 12. фебруар, МИН и насеље Црни
пут у Улици генерала Лешјанина, „Ферокс”, „Папир сервис”, „Бетоњерка” у Улици Ивана Милутиновића. Људских жртава није било.
Један од „легитимних” циљева НАТО алијансе током бомбардовања СРЈ
била је и инфраструктура. Приликом напада на војне и цивилне објекте на територији Ниша, од последица бомбардовања оштећене су улице, тротоари, мостови, надвожњаци итд.
МОСТ НА НИШАВИ претрпео је огромна оштећења када је 8. маја био мета
НАТО авијације. Бомбардовање је извршено у 16.02 са два пројектила, од којих је
један погодио циљ а други је пао у речно корито. Од последица детонације оштећена је зграда грчког конзулата и велики број цивилних објеката у оближњим улицама: 12. фебруар, Лешјаниновој, Књегиње Љубице, Обреновићевој, на Кеју Мике
Палигорића, Тргу ослобођења. У нападу није било повређених и погинулих.

Сл. 22 – Бетонски мост на Нишави,
фото Г. Савић
Fig. 22 – Concrete bridge on the Nisava
river, photo by G. Savić
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Надвожњак код Трупалских шума гранатиран је три пута: 10, 13. и 14.
маја, са укупно осам пројектила а страдао је и аутопут Београд–Ниш као и мост
код села Поповца, гранатирани два пута са укупно седам пројектила.
Цивилни објекти
Осим војних и привредних објеката, на мети НАТО авијације налазили
су се и цивилни објекти чије је рушење Алијанса правдала и називала „колатералном штетом”.
Медошевац је бомбардован 7. маја између 02.30 и 04.20 часа са четири
пројектила велике разорне моћи. У овом нападу повређени су чланови породице Анђелковић –отац Драгиша, мајка Слађана и ћерка Сузана а њихова кућа
у Поповачкој улици је у потпуности уништена, као и неколико кућа у улици 7.
јула и 29. новембра. Велика оштећења настала су на згради ОШ „Богдан Благојевић”.

Сл.23 – Улица у Медошевцу, фото М. Лавренчић
Fig.23 – A street in Medoševac, photo by M. Lavrenčić

Насеље Шљака бомбардовано је 19. априла у 23.10 и том приликом једна
кућа је потпуно порушена а око 80 кућа је претрпело оштећења различитог степена. Током бомбардовања теже су повређени Минић Драгољуб и Лукић Нада.
Посебно тежак дан за Нишлије био је 7. мај 1999. године. Тада су НАТО
авиони у центру града, код Градске пијаце и Клиничког центра, избацили
контејнере са касетним бомбама који су однели много живота.
Један контејнер пао је у близини Здравствене станице „12. фебруар”, у Улици Јелене Димитријевић, и градске пијаце, а други на простору Градске болнице, у непосредној близини Института за патологију, у Улици Љубе Ненадовића.
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Сл. 24 – Шљака, фото М. Лавренчић
Fig. 24 – Šljaka, photo by M. Lavrenčić

Сл. 25 и 26 – Паркинг испред Института за патологију, фото др З. Ширић
Fig. 25 and 26 – Parking in front of the Institute of Pathology, photo by dr Z. Širić

Погинуло је петнаесторо људи.
На лицу места страдали су: Спасић Љиљана, Илић Живорад, Илић Вера,
Миљковић Саша, Јовановски Герасим. Од задобијених повреда накнадно су
преминули: Дељанин Аца, Вељковић Божидар, Станчић Љубиша, Ђорђевић
Божидар, Стојиљковић Слободанка, Вучић Драгиша, Вучковић Трифун, Секулић Гордана, Живковић Милутин, Драгиша Анђелковић.
Теже телесне повреде задобили су: Живић Милош, Крстић Будимир, Пурић Драгоје, Грегорић Владимир, Петковић Игор, Јовић Гита, Богдановић Богдан, Марић Агнеза, Салијевић Суља, Ђорђевић Бојан, Грујић Чедомир, Миљковић Славко, Живић Оливер из Паси пољане, Никић Алит, Демировић Самир,
Ризвановић Хасим, Спасић Симеунка. Лакше су били повређени: Ћирић Бобан, Шевић Слободанка, Андрејић Зоран, Ајдаревић Јората, Костић Зорица,
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Радосављевић Љиљана, Петровић Зоран, Арсић Милан, Ђуровић Младен, Стаменковић Божидар.

Сл. 27 и 28 – Градска пијаца, касене бомбе – жртве, фото М. Лавренчић
Fig. 27 and 28 – City green market, cluster bombs – casualties, photo by M. Lavrenčić

Од експлозија касетних бомби настала је материјална штета на великом
броју цивилних објеката у улицама Јелене Димитријевић, Шуматовачкој, Анете
Андрејевић, Франца Розмана и Љубе Ненадовића као и на згради Института за
патологију. Изгорело је и више аутомобила.
Касетне бомбе су и током наредних дана уносиле страх међу грађанством,
будући да је било много оних које су неактивиране лежале по улицама, крововима, двориштима. Деактивиране су помоћу аутомобилских гума како би се
спречило разлетање гелера.
Дуваниште, стамбено насеље у источном делу града, јесте још један цивилни објекат који је засут касетним бомбама. Бомбардовање је извршено 12.
маја са два контејнера од којих је један пао на простору Улице Сретена Младеновића а други на Улицу Мајаковског. Међутим садржај контејнера био је расут
у много ширем подручју те су се неексплодиране бомбе могле наћи у околним
улицама и дуж Булевара Немањића.

Сл. 29 – Дуваниште, касетне
бомбе, фото Д.М. Цар
Fig. 29 – Duvanište, cluster
bombs, photo by D.M. Car
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Током овог напада није било погинулих али су тешке повреде задобили:
Јумеровић Ивица, Ђокић Боривоје и Перић Голуб а лакше: Дикић Дејан, Видановић Зоран, Рукавина Душан, Рукавина Добрила, Јовановић Предраг, Усковић
Света, Бакић Зоран, Јовановић Владимир, Игић Предраг, Паскаш Александра.
Оштећен је и велики број стамбених објеката у улицама Сретена Младеновића, Мајаковског, Роберта Коха, Александра Бјелића и Нобеловој, на којима
су попуцала стакла, кровови, фасаде и столарија. Страдао је или потпуно изгорео и већи број паркираних аутомобила.27

Страдање меморијалног комплекса „12. Фебруар”
На претходним страницама дат је преглед објеката који су страдали
директним погоцима тј. који су директно гађани већим или мањим бројем
пројектила. Међутим, велики број објеката свих намена у граду страдао је од
последица детонација, ударних таласа, од гелера и шута.
Таква судбина задесила је и Меморијални комплекс „12. фебруар” који се
налази у непосредној близини касарне „Стеван Синђелић” и комплекса Дуванске индустрије Ниш.
Историјат меморијалног комплекса „12. Фебруар”
Меморијални музеј – Спомен-музеј логора „12. фебруар” на Црвеном крсту у Нишу, налази се у Булевару 12. фебруар у северозападном делу града и
представља аутентични простор једног од највећих стратишта у Србији током
Другог светског рата. Кроз овај логор, који је по својој суштини концентрациони логор, прошло је преко 30.000 људи из Ниша и југоисточне Србије, од којих
је преко 10.000 стрељано на Бубњу, а многи од њих су интернирани у друге
европске концентрационе логоре. Логор је током свог трајања непрекидно служио за прикупљање и хапшење, ради стрељања и интернирања, талаца, партизана, четника, Јевреја, Рома и свих осталих који су били на путу идеолошког и
ратног концепта немачког освајања Европе. У почетку је био сабирни а касније
прераста у концентрациони логор.
Године 1942. 12. фебруара, догодио се јединствен пробој логораша из логора, први у окупираној Европи уопште. Преко бодљикаве жице, од 150 логораша, њих 108 је успешно побегло из логора.
Комплекс је у већем делу ограђен зиданом оградом а унутрашњи објекти
жицом.
Логорска зграда и помоћни објекти саграђени су 1930. године за потребе
касарне коњичког пука „Милош Обилић”, у чујем су саставу биле све до априла 1941. године, када издвојени простор прераста у логор. У прво време издвајање је извршено бодљикавом жицом, а после пробоја 1942. године почиње
градња зида око логора. Данашњи изглед логор добија у пролеће 1943. године.
27

Преглед употребљених средстава у бомбардовању Нишавског округа.
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У северном делу комплекса, између жичане и зидане ограде, налази се
спомен-плато, настао код прве реконструкције комплекса 1967. године.
У највећој мери зграде логора сачувале су свој аутентични изглед до данашњег дана.
Логорска зграда, где су били заточеници, има приземље, спрат и кровни
простор. У приземљу су лево собе 11 и 12 за смештај логораша и једна мања
просторија која је била логорска амбуланта. Десно, 13 и 14 такође за смештај
логораша, а мања уз степениште за стражаре и саслушања заточеника. Свака
од ових просторија има спољашња дрвена двокрилна врата. На првом спрату,
десно су логорске собе 3, 4, 5, 6 а лево 7, 8, 9 и берберница на крају ходника. У
кровном простору, лево и десно од степеништа, налази се по десет самица –
ћелија без прозора, са малим ћунком за вентилацију. На десној страни је једна
без вентилације, „примитивна гасна комора”. Сви подови су бетонски а зидови
кречени масном бојом.
Комплекс је 15. новембра 1961. године уступљен Народном музеју на старање а 12. фебруара 1967. године отворена је стална поставка сачињена од оригиналних предмета, докумената и фотографија прикупљених од бивших логораша и њихових породица.
Комплекс некадашњег концентрационог логора „Црвени крст” у Нишу проглашен је 1979. за споменик културе од изузетног значаја за Републику Србију.28
Активности Народног Музеја на заштитикултурног блага Ниша
Са проглашењем ратног стања у СРЈ, 24. марта 1999. године, приступило
се раду у ратним условима. Што се тиче културе и заштите културних добара, на
основу закључака Извршног одбора Скупштине града Ниша од 25. марта 1999.
године и Одлуке бр 7-85/99 од 30. марта 1999. године,29 секретар Секретаријата
за јавне службе Градске управе града Ниша донео је дана 31. марта 1999. године
одлуку о формирању штаба за координирање рада у условима ратног стања у
Народној библиотеци „Стеван Сремац”, Народном музеју, Историјском архиву
и Галерији савремених ликовних уметности а у вези са адекватним чувањем и
заштитом уметничких дела, музејских предмета, ретких књига, односно свих
дела која имају изузетан значај за град и државу и представљају непроцењиво
уметничко благо. За чланове Штаба именовани су Вукаман Кривокућа, координатор Штаба, Милић Петровић (директор Галерије), Јовица Николић (секретар Секретаријата), Милован Пуреновић (ВД директор Народног музеја),
Радоје Костић (директор Историјског архива Ниш) и Душан Милосављевић
(директор Народне библиотеке).30
Народни музеј је одмах по проглашењу ратног стања, највредније експонате, њих 270, пренео у трезор Народне банке на чување.
28

Одлука Извршног већа СР Србије из 1979. године („Службени гласник СР Србије”, бр. 14/79).

Архива НМН, досије Ратна штета 1999, 01, бр.371/1-99, 31.3.1999.

29
30

Одлука бр. 07-86/99, Архива НМН,досије Ратнаштета 1999, 01, 372/1-99 31.3.1999.
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Са проблемима се Народни музеј сусрео већ након првог дана бомбардовања. Наиме, касарна „Стеван Синђелић” је гађана 25. марта. Како се комплекс логора граничи са касарном, у тој првој ноћи од детонација претрпео
је велика оштећења. Музејска комисија коју су чинили Марица Максимовић,
виши кустос археолог, Наташа Дрча, кустос историчар уметности, Миле Симић, конзерватор и Биљана Банићевић, секретар, била је 26. марта на Логору
да утврди стање објекта и збирки које су се налазиле у привременим депоима
у комплексу, о чему је сачињен записник бр. 01, 363/2-99 од 30. марта 1999.
године.31 По одлуци Штаба за заштиту културних добара од 30. марта, Управа
Музеја је донела наредбу32 да се Логор обезбеди перманентним физичким обезбеђењем на шта су кустоси реаговали ставом да депои у Логору нису безбедни
и да предмети не смеју да остану у том простору. Вршилац дужности директора
је на основу наређења од 1. априла, бр. 01.380/1-99 формирао Комисију за измештање једног дела музејских збирки и њихов смештај у одређене просторије,
под надзором Комисије (прилог 1). Како су најугроженији били депои збирке
историје уметности и етнолошке, предмети су дислоцирани. Из депоа у помоћним зградама комплекса, предмети етнолошке збирке пребачени су у простор
на приземљу главне зграде логора јер се сматрало да је она чвршћа и отпорнија
него помоћне зградице.33 Слике и скулптуре из збирке историје уметности пребачени су делом у логорску зграду а затим у археолошку салу, у згради Музеја
у Улици Николе Пашића.
Управа Музеја упутила је 30. марта допис Заводу за заштиту споменика
културе Ниш у коме обавештава Завод да је музејска комисија 26. марта констатовала да је дошло до оштећења на објекту те је потребно да комисија Завода изврши преглед и утврди штету (прилог 2).
Бомбардовање града Ниша условило је формирање комисије за утврђивање последица ратних дејстава на заштићеним објектима.34 Ова комисија била
је на Логору 7. априла. Заједно са надлежним кустосима и управом Музеја извршена је инспекција и о томе састављен детаљан записник. С обзиром на то да
је уз Комисију био присутан и саветник министра из Министарства културе за
Нишки округ Тугомир Златановић, и он је сачинио записник о инспекцијском
надзору културног добра од изузетног значаја.35 Сачуван је и записник о инспек31

Овај извештај није сачуван у музејској архиви.

32

Наредба бр 01, 373/1-99 од 30.3.1999, архива НМН, регистратор Ратна штета 1999.

Што се етнолошке збирке тиче, други привремени депо се налазио на тавану управне зграде,
одакле су предмети након почетка бомбардовања, према наредби вд директора од 31. марта 1999.
пребачени у подрум зграде.
33

Чланови Комисије, на основу решења Завода за заштиту споменика културе Ниш бр. 127/2
од 2. 04. 1999. године су ДушанМаксимовић – председник, Небојша Босанац – члан и Јован
Шурдиловић – члан. Задатак комисије је да констатује оштећења у музеју Логор Црвени крст у
Нишу, Фабрици дувана Ниш и згради Команде Треће армије на Тргу Војске у Нишу.
34

Записник о инспекцијском надзору културног добра од изузетног значаја „Концентрациони
логор на Црвеном крсту у Нишу” бр. 440-63-599-01, од 9. априла 1999. године, Република Србија,
Министарство културе Нишавски округ. Извештај је у музејској архиви заведен под бројем 01,
35
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цијском надзору Логора од 16. јуна 1999, након завршетка бомбардовања, у коме
је изнето стање по окончању дејстава и упутства за даље активности36 (прилог 3).
С обзиром на изузетно лошу ситуацију у вези са сигурношћу предмета, Управа Музеја чинила је све могуће напоре да реши проблем смештаја предмета.
Тако је 1. априла послат допис управи Мобтела у Нишу да привремено уступе
адекватан простор Музеју, без реализације. Након првог инспекцијског надзора када је препоручено да се све вредности изместе из простора Логора, решен
је простор за смештај вредности Галерије савремене уметности те је 400 слика
пренето у други простор а музејски предмети су и даље остали на истом месту.37
У допису од 8. јуна који је Управа Музеја упутила Министарству одбране, тражи
се да се хитно нађе адекватан простор за смештај предмета који су размештени
у логорској згради и изложбеној сали музеја и предлаже да то буде простор у
ТЦ Калча, око 1000 квадрата подрумског простора38 (прилог 4). Овај исти захтев
понавља и Т. Златановић у инспекцијском извештају од 16. јуна 1999, али до реализације није дошло. Проблем смештаја музејског блага само је делимично решен у годинама које су дошле када је Музеј добио један савремени депо и након
санације логорског комплекса, привремене депое у оквиру истог, али у стручном
и професионалном смислу, ово је и даље велики проблем наше институције.
Управа Музеја у процедуралном смислу чинила је пуно да се заштите предмети у страдалим објектима и да се након завршетка ратних дејстава утврди и надокнади настала ратна штета. Тако је 6. априла Општинском одбору за цивилну
заштиту упућен захтев за хитну доделу одређене количине црепа за рестаурацију
кровних конструкција у Логору39 (прилог 5), а Дирекцији за изградњу града Ниша
упућен је допис 28. априла да стручна екипа изађе на лице места и детаљно верификује сва оштећења како би Музеј могао да наплати ратну одштету40 (прилог 6).
Стање у меморијалном комплексу „12. Фебруар”
у периоду март–јун 1999.
Меморијални комплекс „12. фебруар” страдао је када су гађане касарна
„Стеван Синђелић” 25. марта, 5. и 7. априла, 3. и 12. маја и Дуванска индустрија
5. априла и 19. априла.
408/1-99 од 15. априла 1999.
Записник о инспекцијском надзору културног добра од изузетног значаја „Концентрациони
логор на Црвеном крсту у Нишу” бр. 440-63-11/99-01, од 16. јуна 1999. године, Република Србија,
Министраство културе Нишавски округ. Извештај је у музејској архиви заведен под бројем 01,
496/1-99 од 22. јуна 1999.
36

37

Исто.

Допис директора музеја 01 бр. 482/1-99 од 8. јуна 1999. године упућен Министарству одбране
Републике Србије, одељење Ниш, архива НМН, регистратор Ратна штета 1999.
38

Допис Штаба Народног музеја, вд директора М. Пуреновића бр. 389/1-99 од 6.априла 1999,
архива НМН, досије Ратна штета 1999.
39

Допис директора С. Ђокића, 01 бр.425/1-99 од 28. априла 1999, архива НМН, досије Ратна
штета 1999.
40
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На основу извештаја инспекцијског надзора од 7. априла и 16. јуна, можемо реконструисати стање у меморијалном комплексу.
На платоу, испред улаза у музејски комплекс, као и унутар ограђеног
простора, налазили су се бројни остаци бачених бомби и пројектила, стакла,
грађевинског материјала и бусења земље.

Сл. 30 – Прилаз меморијалном комплексу, фото Н. Младеновић
Fig. 30 – Access path to the memorial complex, photo by N. Mladenović

Зграда логора
Стање главне зграде логора било је следеће:
- Главна, двокрилна улазна врата су од силине детонације разваљена према унутра и широм отворена. На вратима улаза бр. 11 искривљена је заштитна шина. Код улаза бр. 12 разваљена су врата, избачена заштитна шина из лежишта и поломљена надвратна греда штока. Изнад улаза бр. 14 отпао је малтер
са надвратне греде а крила врата, као и код улаза бр. 13, измештена су. Већи део
окана на прозорским отворима је попуцао.

Сл. 31 - Главна улазна врата
у зграду Логора, фото Н.
Младеновић
Fig. 31 - Main entrance
door to the Concentration
Camp building, photo by N.
Mladenović
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Сл. 32 – Улаз собе број 12, фото-документација ЗЗСН
Fig. 32 – Entrance of the room number 12, photo documentation of ZZS Niš (Institute for
Protection of Cultural Monuments Niš)

Сл. 33 - Улаз собе број 14, фото-документација ЗЗСН
Fig. 33 - Entrance of the room number 14, photo documentation of ZZS Niš (Institute for
Protection of Cultural Monuments Niš)

Приземље – десно, просторије 13 и 14. У овом делу била је стална поставка, изложба „Народноослободилачка борба 1941–1945”.41
Такође су у овај део пребачени предмети из етнографске збирке. Мањи
део збирке је спакован у сандуке, а већи део стављен у отворене кутије или поАутор сталне поставке био је Зоран Милентијевић, кустос историчар а отворена је 12. фебруара
1972. године на тридесетогодишњицу пробоја Логора. Петровић, Ж. Народни музеј у Нишу 1933–
2003, Ниш, 2005, 136.
41
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ређан по бетонском поду. Предмети од текстила су постављени на постаменте
од иверице и нису ничим заштићени. Поред предмета из етнографске збирке,
налази се и 59 скулптура од дрвета, гипса и бронзе из збирке историје уметности.42 Оборено је шест витрина, које су се налазиле уз врата улаза 13 и 14.

Сл. 34 и 35 - Изглед сталне поставке, фото-документација ЗЗСН
Fig. 34 and 35 - Appearance of the permanent exhibition scheme, photo documentation of ZZS
Niš (Institute for Protection of Cultural Monuments Niš)

Списак скулптура измештених из депоа у зграду затвора у Логору на Црвеном крсту,
документација одељења историје уметности.
42
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Сл.36 – Етнографски предмети, фото Н. Младеновић
Fig.36 – Ethnographic objects, photo by N. Mladenović

Сл. 37 – Предмети пренети из етнолошког и одељења историје уметности
Fig. 37 – Objects transferred from the ethnological and art history departments

Приземље – лево
У првој, мањој просторији налази се већи број уметничких слика, поређаних уз зидове преко картона и комада иверице.
У другој просторији, поред шест витрина са експонатима из сталне поставке, смештен је остатак слика из фонда Галерије савремене уметности у
Нишу. Слике су, као и у претходној просторији, без икакве заштите.
У трећој просторији – спаваоници налази се макета спомен комплекса у
витрини, попадао је малтер са зидова као и карта која се налазила на вратима.
Спрат – десно. У просторији бр. 4 су две зидне витрине са експонатима
на које је пао малтер и камење и поломило их. Између просторија 4 и 5 налази
се још осам пулт и три зидне витрине са оригиналним предметима. У просто123
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рији бр. 5 налази се шест пулт и једна зидна витрина са експонатима, такође
оштећене.

Сл. 38 и 39 – Соба број 12, фото Н. Младеновић
Fig. 38 and 39 – Room number 12, photo by N. Mladenović

Сл.40 – Соба број 11, фото Н.
Младеновић
Fig.40 – Room number 11, photo by N.
Mladenović
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Сл. 41 и 42 –Соба бр. 4 посвећена норвешко-српском пријтељству,
фото-документација ЗЗСН
Fig. 41 and 42– Room number 4 dedicated to Norwegian-Serbian friendship,
photo documentation of ZZS Niš (Institute for Protection of Cultural Monuments Niš)

Спрат – лево. У просторији бр. 3 налазе се две пулт витрине са експонатима. У просторији до ове, налази се шест пулт и пет зидних витрина, а у
следећој још четири пулт витрине из којих нису уклоњени експонати. Услед детонације са зида у ходнику пала су два гипсана рељефа. У једној од просторија
уочене су напрслине у споју греде и зида.

Сл.43 – Соба број 7, женска соба, фото Н.
Младеновић

Сл. 44 – Поломљени рељефи,
фото Н. Младеновић

Fig.43 – Room number 7, female room, photo by N.
Mladenović

Fig. 44 – Broken reliefs, photo by N.
Mladenović
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Потркровље – у правцу степеништа испуцао је малтер на споју венчаница и зида. Испред самица бр. 1, 2 и 4 отпао је малтер на споју зида и рогова
крова, као и на спојевима зида и греда. Оштећен је и врх бетонског стуба и
пробијен кров.

Сл. 45 – Самица, фото-документација ЗЗСН
Fig. 45 – Solitary confinement cell, photo documentation of ZZS Niš (Institute for
Protection of Cultural Monuments Niš)

У самици бр. 17 пробијен је кров, а у 18 и 19 отпао малтер на споју зида
и кровне конструкције. Све напрслине и опали малтер са споја зида и кровне конструкције, последица су померања кровне конструкције од детонација
бомби.

Сл. 46 и 47 – Самице, фото-документација ЗЗСН
Fig. 46 and 47 – Solitary confinement cell, photo documentation of ZZS Niš (Institute for
Protection of Cultural Monuments Niš)
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Помоћне зграде
Помоћне зграде биле су доста оштећене јер су се налазиле ближе касарни
„Стеван Синђелић”. Стање је било следеће:

Сл. 48 – Фото-документација ЗЗСН
Fig. 48 – Photo documentation of ZZS Niš (Institute for Protection of Cultural
Monuments Niš)

WACHE43– стражара, поломљена су стакла на улазним вратима и пробијен кров изнад канцеларије водича.
LAGERKÜCHE – на објекту некадашње логорске кухиње, разваљена су
улазна врата и растресен кровни покривач од бибер црепа. Кроз врата су се
видели делови стилског намештаја (пребачени из депоа етнографске збирке)
покривени пластичном фолијом.

Сл. 49 – Логорска кухиња, фото-документација ЗЗСН
Fig. 49 – Concentration Camp kitchen, photo documentation of ZZS Niš (Institute for
Protection of Cultural Monuments Niš)
Објекти су описани под аутентичним називима из периода концентрационог логора који стоје
на зградама (прим. аут.).
43
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KÜCHE – у овом делу, који се налази непосредно уз јужни зид три пута бомбардоване касарне „Стеван Синђелић” смештени су поред столарске и конзерваторске радионице и депои збирке праисторијског и средњовековног одељења.
Кровни покривач над наведеним просторијама је због детонација растресен,
бројни црепови пробијени или напрсли а све плафоњере и сијалице су попуцале.

Сл. 50 – Кухиња, фото-документација ЗЗСН
Fig. 50 – Kitchen, photo documentation of ZZS Niš (Institute for Protection of Cultural
Monuments Niš)

На улазу у депо средњовековне збирке врата нису разваљена али су попуцали прозори. Предмети збирке су спаковани у дрвени сандук, картонске
кутије и касетни плакар са вратима. У депоу се налазе и две челичне касе. Предмети и депо нису оштећени.

Сл. 51 – Столарска радионица, фото Н. Младеновић
Fig. 51 – Carpenter’s workshop, photo by N. Mladenović

128

Бојана Нешић

У депоу праисторијске збирке разваљена су врата и попуцала стакла на
прозорима. Предмети збирке спаковани су у картонске кутије и сложени у отворене полице. На плафону и северном зиду констатоване су пукотине. Након
следећих напада, кров је скроз пропао и када је 11. маја пала киша,44 картонске
кутије у којима су се налазили предмети су се распале те се помешао материјал
што је направило велики проблем.
На столарској и конзерваторској радионици су разваљена врата, попуцала стакла на прозорима а плафон и кров су пробијени на два места.

Сл. 52 и 53 – Конзерваторска радионица, фото-документација ЗЗСН
Fig. 52 and 53 – Conservation workshop, photo documentation of ZZS Niš (Institute for
Protection of Cultural Monuments Niš)

WASCHRAUM и ESSRAUM – (купаоница и трпезарија) – део просторија
које су служиле као депои одељења историје уметности и етнологије. Разваљена су двокрилна врата и попуцала стакла на прозорима, а кров и плафон су
пробијени. Предмети одељења историје уметности су изнети из овог депоа и
однети у археолошку салу а етнолошки су пренети у главну зграду логора и
делом у археолошку салу
.

44

Записник инспекцијског надзора 16. 6. 1999.
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Сл. 54 и 55 – Депо етнографске збирке, фото Н. Младеновић
Fig. 54 and 55 – Depot of ethnographic collection, photo by N. Mladenović

Оштећења кровног покривача су велика и могу после прве кише драстично угрозити безбедност, пуким случајем, неоштећених збирки.
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Сл.56 – Депо етнографске збирке,
фото-документација ЗЗСН

Сл. 57 – Депо етнографске збирке,
фото Н. Младеновић

Fig.56 – Depot of ethnographic
collection, photo documentation of ZZS
Niš (Institute for Protection of Cultural
Monuments Niš)

Fig. 57 – Depot of ethnographic
collection, photo by N. Mladenović
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Препорука комисије била је да се у што краћем року изврши пребацивање
збирки и сталне поставке на безбедније локације, уз детаљан попис и праћење
стања.

Сл. 58 – Предмети у археолошкој сали, фото Н. Младеновић
Fig. 58 – Objects in the archeological hall, photo by N. Mladenović

Археолошка сала која се налази у Улици Николе Пашића бр. 59 у данима
бомбардовања послужила је као привремени депо, будући да се налазила у самом центру града и да се сматрало да неће бити гађана али ни у ком случају није
била адекватан простор за чување културног блага.

Сл. 59 и 60 – Предмети у археолошкој сали, фото Н. Младеновић
Fig. 59 and 60 – Objects in the archeological hall, photo by N. Mladenović

Стање предмета у збиркама у депоима у комплексу логора
Упркос тешким условима рада и очувања музејског фонда, током бомбардовања је страдало релативно мало предмета. У јулу месецу 1999. године
организоване су комисије за процену штете, по одељењима.
131

BROJ 27-28

Председници комисија били су Ива Трајковић и Светлана Ђивановић, у
свим комисијама је Франц Цурк био члан као виши конзерватор а други члан
је био кустос збирке: Наташа Дрча за историју уметности, Наталија Ђурић за
праисторијску, Марица Максимовић за средњовековну, Марина Влаисављевић
за савремену историју од 1941.45
Комисија је утврдила да је у одељењу историје уметности оштећено 5
скулптура и 2 слике.46 Штета је настала као последица индиректног дејства експлозије због пада делова кровне конструкције, малтера и стакла а две скулптуре су оштећене од метеорске воде која је ушла кроз разбијене плафоне.
У одељењу праисторије, комисија је утврдила да је дошло до великих
оштећења на објекту и да постоје могућа оштећења предмета који се налазе
у кесама и расквашеним кутијама али је за дефинитивну процену потребно
знатно више времена.47
У средњовековној збирци археолошки предмети нису претрпели никаква
оштећења.48
Комисија за процену штете епиграфске збирке констатовала је, у два извештаја, да предмети збирке нису оштећени. Два извештаја су настала из разлога што део предмета није био доступан на терену који је зарастао у траву као
ни предмети који су се налазили у депоу у склопу столарске радионице која је
први пут била затворена.49
У збирци савремене историје од 1941. године, оштећена су два предмета
приликом пада шута и малтера на витрине а два су оштећена услед пада саме
витрине приликом детонације.50
Што се тиче извештаја за етнографску и збирку културне историје, у архиви музеја они нису сачувани.
Током периода ратног стања у Музеју се радило према ратној систематизацији која је мењана више пута у периоду март – јун 1999. године51 (прилог 8).
Била је појачана дисциплина, запослени који нису били на списку важеће ратне
систематизације нису имали права да долазе у Музеј осим на дежурства или на
позив директора, објекти су се закључавали током радног времена а запослени
су остајали на радном месту и током трајања ваздушне опасности.52
45

Решење директора 02 бр.485/1-99 од 10. 6. 1999.

Списак предмета из збирке историје уметности оштећених у бомбардовању 25. март – 9. јун
1999, 02 бр.485/2-99, архива НМН, досије Ратна штета 1999.
46

Записник комисије за процену штете културних добара из збирке праисторије, 02, бр.485/3-99
од 11. 6. 1999.
47

Записник комисије за процену штете културних добара средњовековне збирке, 02, бр.485/4-99
од 18. 6. 1999.
48

Записник комисије за процену штете културних добара из епиграфске збирке, 02, бр.485/5-99
од 2. 07. 1999. и 02, 485/7-99 од 27. 7. 1999.
49

Записник комисије за процену штете културних добара из збирке савремене историје од 1941,
02, бр.485/6-99 од 6. 07. 1999.
50

51

У архиви музеја сачуване су систематизације са датумима: 5.4; 14.4; 30.4; 14.5; 21.5; 31.5;16.6.1999.

52

Наредба 01,бр.378/1-99 од 9. априла 1999. године, архива НМН, досије Ратна штета 1999.
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НАТО агресија на СРЈ завршила се потписивањем Кумановског споразума 9. јуна и доношењем резолуције 1244, 10. јуна 1999. године. Одлука о ратном
стању остала је на снази до 25. јуна када је Савезна скупштина донела одлуку
о укидању истог. Од тог момента, ствари се враћају у нормалу а институције
почињу да раде у уобичајеним условима.

Меморијални комплекс „12. Фебруар” у годинама
након бомбардовања
Након престанка бомбардовања констатована су оштећења и извршена
санација и поправка зграде депоа. Део збирки је враћен у овај простор а део
је трајно смештен у просторије 13 и 14 које су до данас остале простор депоа.
Међутим, и у помоћним просторијама и у главној згради логора, предмети нису
заштићени, разврстани и распоређени сходно утврђеним правилима музејског
рада. Садашњи простори не задовољавају елемeнтарне услове који се односе
на температуру, влажност, осветљење, прашину, утицају штетних гасова који
могу у њих да продру. Услови чувања значајно су поправљени организовањем
депоа у згради Водовода, 2003. године, али за смештај целокупног фонда овај
простор није довољан те проблем и даље постоји.53
Конзерваторско-рестаураторски радови на згради логора су изведени 2004.
године. Најкомплекснији радови на ревитализацији логорске зграде започети су
у склопу идејног решења реконструкције и ревитализације Меморијалног комплекса ,,12. фебруар” архитекте Симе Гушића. Овај пројекат, урађен 2007. према
потребама Народног музеја, претпоставља осавремењено сагледавање поставке и
значајан искорак у презентацији овог значајног музејског комплекса.54 Његовој реализацији приступило се постепено, из године у годину, према материјалним могућностима. Тако се од новембра 2011. започело са ревитализацијом фасаде зграде
логора и њеног крова, а годину дана касније, под стручним надзором Завода за
заштиту споменика, ојачани су зидови према касарни „Стеван Синђелић” и ревитализоване две бетонске осматрачнице. Такође је 2011. године склоњена стална
поставка из 1969. године а 12. априла 2013. отворена је нова поставка, о бекству из
логора 12. фебруара 1942. године, у приземљу логорске зграде (собе 11 и 12). Аутори поставке су кустоси Народног музеја Ивана Груден и Небојша Озимић.
Током 2013. направљен је асфалтни прилазни пут логору и посађено четинарско зеленило дуж меморијалне стазе као почетак формирања Парка мира
испред улаза у логор где је 2015. откривен споменик погинулим совјетима. Завршено је опремање модерне пројекционе сале.
Реализација спратног дела поставке завршена је тематским изложбама
„Решење јеврејског питања у Нишу”, „Друштво Црвеног крста и нишки конСимић, М, „Чување и депоновање предмета у нишком музеју са посебним освртом на металне
предмете”, Зборник НМН бр. 16-1, Ниш, 2008, 275–294.
53

54

Озимић, Н, Логор на Црвеном крсту, НМН, Ниш, 2012, 38.
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центрациони логор 1941–1944” и „Соба свакодневног живота”, 12. фебруара
2018. године, а затим 5. децембра 2019. тематским изложбама „Меморијална
соба” и „Интернирци нишког концентрационог логора у нацистичким логорима Европе”. Аутори пројекта и изложби су кустоси Ивана Груден Милентијевић
и Небојша Озимић.
У годинама које су дошле након бомбардовањеа 1999, Логор је добио читав низ нових публикација као резултат истраживања и рада наших кустоса и
њихових сарадника. Тако је 2002. кустос М. Влаисављевић објавила двојезичну
публикацију „Логор Црвени крст”, а од 2011. до данас логорску причу прате
публикације: „Др Велизар Пијаде, херој логора на Црвеном крсту” (Н. Озимић,
2011), „Логор на Црвеном крсту” (Н. Озимић, 2012), „Добривоје Маринковић
равногорац у логорским жицама” (група аутора, 2012), „Жртве Лагера Ниш
(1941–1944)” (група аутора, 2014), „Јевреји у логору на Црвеном крсту” (Н.
Озимић, 2014), „Незавршена прича о Моши Шоамовићу” (М. Макарић, 2014),
„Припадници Југословенске војске у отаџбини у нацистичком концентрационом логору на Црвеном крсту” (А. Динчић и Н. Озимић, 2014), „Concentration
camp at Red Cross” (А. Динчић и Н. Озимић, 2014. и на француском језику
2015), „Бекства из концентрационог логора на Црвеном крсту” (И. Митић,
2015), „Савезници и страни поданици у логору на Црвеном крсту у Нишу/Les
Allies et sujets etrangers dans le Camp Croix-Rouge a Nis” (А. Динчић, 2016), „Интернирци нишког логора у Маутхаузену” ( И. Г. Милентијевић, 2016).
Како је меморијални комплекс сачувао аутентични изглед некадашњег
нацистичког логора, послужио је као сценографија за многе филмове, документарне и игране,55 различите перформансе и разна друга дешавања.
Данас је Меморијални комплекс „12. фебруар” један од најпосећенијих
споменика културе у граду, кроз који годишње прође више хиљада посетилаца.

Закључак
НАТО бомбардовање Ниша оставило је велике трагове и ожиљке у животу града и његових становника. Људске жртве биле су велике, материјална
штета нанета граду огромна.
У тешким условима, институције културе настојале су да сачувају поверену им на управљање културну баштину града и наше земље уопште. И као што
се авиони НАТО пакта нису суздржавали у кршењу конвенција хуманитарног
права, тако им није била важна ни Конвенција о заштити културних добара,
потписана у Хагу 1954. године. Како су људске жртве биле „колатерална штета”
55 Године 2013. документарни филм „У жици Лагер Ниша” Марије Крстић; 2009. године,
документарни филм „Последњи Жилник” о страдању словеначке породице Жилник у логору на
Црвеном крсту, режисер Димитриј Анакиев; 2008. године, документарни филм „Концентрациони
логор Црвени крст –Ниш (сећања)”; 2004. играни филм „Пљачка Трећег рајха” З. Шотре. У
претходним годинама у Логору су снимани филмови „Двобој за јужну пругу” (1977) и „Лагер
Ниш” (1989).

134

Бојана Нешић

тако су и споменици културе, међу њима и Меморијални комплекс „12. фебруар” били успутна мета.
Меморијални комплекс страдао је због свог положаја, у непосредној близини војних и привредних циљева НАТО бомбардовања. Радници Народног
музеја учинили су све што је било у њиховој моћи да заштите културно благо
које им је поверено на чување. Обилазили су објекат, спасавали и евакуисали
предмете на друга, мање угрожена места питајући се да ли ће и она бити довољно сигурна, тражили од надлежних да створе услове за чување да се не понови
оно што се десило 2. септембра 1944. године када је тадашњи музеј страдао
директним поготком савезничких авиона и када је готово целокупни фонд
потпуно уништен.
Упркос лошим условима чувања током бомбардовања, оштећен је мали
број предмета који су након рестаурације и конзервације враћени у збирке. Велика материјална штета је поправљена и кренуло се даље, у нова истраживања,
стварање нових изложби и нових презентација.
Ипак сећања на те дане остају, фотографије су ту да посведоче о ономе
што је било а ми као радници музеја остајемо да о овом страшном догађају
у нашој историји, пишемо, истражујемо и говоримо, да се не заборави и пре
свега никад више не понови.
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Прилог 7.

МЕМОРИЈАЛНИ КОМПЛЕКС „12. ФЕБРУАР”
Легенда:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Затворска зграда
Кухиња
Стража
Купатило
Спомен-плоча
Куле сражаре

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Тоалет
Апел плац
Осматрачница
Улазна капија
Стражарска кућица
Чесма са коритом

Бојана Нешић
Bojana Nešić

BOMBARDMENT OF NIŠ IN 1999, WITH SPECIAL REFERENCE
TO DAMAGE MADE TO THE “FEBRUARY 12TH”
MEMORIAL COMPLEX
Summary
The NATO bombardment of Niš has left big traces and scars on life of the city and its
inhabitants. The human casualties were huge, the material damage done to the city
was enormous. In difficult circumstances, cultural institutions have sought to preserve
cultural heritage of the city and of our country entrusted to them. The same as NATO
pact aircrafts did not refrain from violating the humanitarian law conventions, they also
did not matter the Convention for the Protection of Cultural Property, signed in Hague
in 1954. As well as human casualties were the “collateral damage”, so were the cultural
monuments side targets, among which also the “February 12th” Memorial Complex.
The Memorial Complex was affected due to its location, in the immediate vicinity of
the NATO bombing military and economic targets. The National Museum employees
did everything in their power to protect the cultural treasure entrusted to them for
safekeeping. They toured the facility, rescued and evacuated the artifacts to other, less
endangered places, wondering if they would be safe enough, asking the authorities
to create conditions for safekeeping, in order to escape the situation that happened
on September 2nd, 1944, when the Museum was affected by direct strike of the Allied
aircrafts and almost all of the fund was completely destroyed.
Despite the poor storage conditions, small number of artifacts was damaged during
the bombing and they were returned to collections after restoration and conservation.
Much material damage was repaired and people moved on to new research, creation of
new exhibitions and new presentations.
Still, the memories of those days have remained, and photographs are there to bear
witness to what had happened, and we, the Museum employees, remain to write,
research and speak about that terrible event in our history, so that it is never forgotten
and, above all, never repeated.
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ЗИДНО СЛИКАРСТВО ЦРКВЕ УСПЕЊА
ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ГРКИЊИ
Апстракт: У раду је представљен програм и тематика зидног сликарства цркве
Успења Пресвете Богородице у селу Гркиња, у Заплању. Црква је подигнута 1838.
године, док је зидно сликарство настало 1867. и 1875. године и рад је галичких
зографа Милоша Јаковљевића, Константина Јаковљевића и Анастаса Стефановића из Велеса. Рад представља прилог познавању црквене уметности XIX века у
Нишкој епархији као и делатности поменутих сликара на том простору.
Кључне речи: зидно сликарство, Гркиња, Заплање, XIX век, Милош Јаковљевић,
Константин Јаковљевић, Анастас Стефановић

Село Гркиња припада области Доњег Заплања, која се простире између
планине Селичевице, Бабичке горе и Суве планине. Село лежи у подножју планине Селичевице и простире се дуж савременог пута Ниш – Гаџин Хан.1 Гркиња
је била једно од већих села у области Заплања. Године 1878. село је чинило 58
кућа са 575 становника и забележено је као у потпуности српско насеље, једно
од заплањских села без спахије.2 Село је смештено на неплодном тлу, те је као
допуна пољопривредној делатности становништва у селу била развијена занатска производња грнчарије. Грнчаријом се у оквиру кућних радионица бавило
око половине сеоских домаћинстава, односно тридесетак породица. Гркињски
грнчари никада нису формирали еснафску организацију, већ су неки грнчари
били чланови еснафа у оближњем селу Доњи Душник.3
Црква Успења Пресвете Богородице налази се на узвишењу на ободу села, у
непосредној близини главног друма. Простор око цркве је слободан, нема ограђене
порте ни гробова. Гробље је формирано у центру села. У непосредној близини цркве
налази се школа основана између 1883. и 1889. године.4 Око цркве је одржаван сабор
на „Госпођиндан”, празник Успења Пресвете Богородице, коме је посвећена црква.5
1

Д. Симоновић, Заплање, Ниш 1982, 31.

С. Стојичић, „Подаци о општинама и селима на подручју нишке управе (фебруар 1878.
године)”, Нишки зборник 1 (1973), 90.
2

П. Ж. Петровић, „О грнчарству у селу Гркињи у Заплању”, Етнографски музеј у Београду,
Посебна издања, св. 6, Прилози проучавању наше народне керамике, Београд 1936, 38–41.
3

4

Д. Симоновић, нав. дело, 276.

5

Д. Симоновић, нав. дело, 295.
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Основне податке о изградњи цркве даје натпис уписан на каменој плочи
постављеној изнад западног улаза: „У име Оца и Сина и Св. Духа / ЦРКВА
ГРКИЊСКА / ХРАМ УСПЕНИЈА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ / ОБНОВЊЕНА
1838. ГОД. А ОСВЕЋЕНА 1849. ГОД. ОД / ЕПИСКОПА НИШКОГ ГОСПОДИНА КАЛИНИКА / ЖИВОПИСАН ДОБРОВОЉНИМ ПРИЛОЗИМА ОКОЛНИХ СЕЛА / 1867. ГОД ЗА ВРЕМЕ СВЕШТ. ПЕТРА ПОПОВИЋА”.6
Хронологија изградње и опремања цркве реконструише се и путем низа
натписа које су оставили сликари и сачуваног летописа, које сажима и поменута плоча. Међу сликаним представама у лунети над улазом налази се приложнички натпис јереја Петра: „ pOmAn gdi prilo peta-rx Jerei / hramx sei uspe-enJe pre
bc so; bx lt. 1838 / izovrazisa 1867”. На престоној икони Богородице са Христом
на иконостасу цркве сликар је оставио белешку о раду: „ ispiÍsA seiÍ tÍjmlo s*
svjmx vjlÍJki i mali st=qIÍi ikonqI niÑ zrUkU /Jvopiseca milo[a ***kwÍovi;a bUndoski nisx
debarsko sÍelo galiÍ;nJkx le 1867: mesI noem: 20”. Западни зид трема, над пролазом
којим му се приступа, носи опширан натпис о осликавању „na 1875. te godine/
sei artika hramU UspenJe pre st=JA bc=Ji obnovJsa iispJsasA U vremA preos={enynii arhJereov.gg.
vihtora s pomo{estvovanJem b**** ipravoslavni hrtiAn i sela grkinA prok. kUtina dU***k
marin. kUtina emi. kUtina lazarevo selo radikina bara / s={jnJci pop toma pop stefan rUk}
kostadJna Akovleviya rUk} anastasa stefanoviya avg. 19”. Мермерна плоча која меморише обнову 1994. године постављена је јужно од улаза.
Формулација натписа на плочи која говори о обнови цркве преузета је
из црквеног летописа, према коме је на истом месту постојала црква стара три
стотине година.7 Оваква формулација у складу је са прилагођавањима турским
уредбама о грађењу цркава, према којој је била дозвољена само обнова.8 Натпис
у лунети јасно формулише да је реч о изградњи храма, те постојећу грађевину
не треба датирати у ранији период. Летопис потврђује и поменути податак о освећењу 1849. године. Одлагање освећења могло је бити условљено немирима које
је у Заплању изазвала буна 1841. године.9 Том приликом село Гркиња је спаљено,
при чему је могла страдати и црква.10 Године 1867. израђен је иконостас, када је
осликана и лунета над улазом. Црква је највећим делом живописана 1875. године
о чему поред опширног натписа у трему сведоче и приложнички натписи.
Црква Успења Богородице у Гркињи је једнобродна грађевина са тремом
на западу и полукружном апсидом на источном зиду. Црква је укопана у тло у
висини два степеника. Покривена је двосливним кровом. Трем цркве отворен
Време постављања натписа није забележено. Натписи попут овог постављани су широм
Епархије нишке у време столовања епископа Никанора (1898–1911). Такав натпис је забележен и
у цркви у заплањском селу Горњи Душник постављен 1909. године. Д. Симоновић, нав. дело, 109.
6

7

Д. Симоновић, нав. дело, 111.

О. Зиројевић, Цркве и манастири на подручју Пећке патријаршије до 1683. године, Београд
1984, 20.
8
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је помоћу пара лукова одвојених ступцима на северној и јужној страни. Три
лука изведена су на западној страни трема, од којих средишњи служи као пролаз. Остали лукови затворени су ниским зидом.
Црква је зидана тесаницима смеђег камена. У секундарној обради фасаде
учестао је мотив сараценског лука, којим су завршене плитке нише на апсиди
и угловима грађевине, као и натпрозорник на северној фасади. Каснијим интервенцијама фасада је обојена бело док су ови елементи остављени видљиви.
Венац апсиде изведен је опеком ређаном на зуб.
Наос цркве надвишен је полуобличастим сводом. Унутрашњост цркве
подељена је на травеје помоћу плитких ребара у своду и ниша у јужном и северном зиду које прате ширину травеја омеђених пиластрима. Прозорски отвори заузимају средишта ових ниша. Осим путем западног улаза, наосу цркве
је могуће приступити и са северне стране, улазом који води у његов западни
део. Камена посуда у виду издубљеног каменог блока, која је могла имати функцију фијале, узидана је у југозападни угао наоса. Наос је осветљен помоћу два
прозора на јужном и једним на северном зиду, док светлост продире у олтарски
простор кроз уски прозор на апсиди и кружни отвор изнад ње. Средиште олтарског простора заузима Часна трпеза у виду каменог стола на једној стопи. У
простору проскомидије и ђаконикона изведене су по две нише у источном зиду
и једна у северном, односно јужном.
Сликарске радове у цркви извели су припадници једне сликарске радионице – тајфе Бундовски из Галичника, браћа Милош и Константин Јаковљевић
уз помоћ сликара Анастаса Стефановића из Велеса. Првобитно Милош Јаковљевић 1867. и 1868. године самостално израђује иконостас и осликава лунету
над улазом, док Констaнтин Јаковљевић и Анастас Стефановић израђују целокупан програм зидног сликарства 1875. године. Црква је осликана залагањем
и прилозима свештеника и угледних мештана Гркиње и суседних села, Душника, Виландрице, Прве Кутине, Марине Кутине, Емине Кутине, Лазаревог Села
и Радикине Баре. Зидно сликарство обухвата симболички најважније делове
храма, олтарски простор и свод наоса, док су зидови трема у потпуности покривени живописом.
Зидно сликарство у наосу храма чини представа Богородице шире од небеса у полукалоти апсиде. Површина свода наоса прекривена је плавом бојом
са осликаним звездама. У медаљонима изведена су од истока ка западу представе Херувима, Христа Сведржитеља и зракасти орнамент. Ребра између сводова заузимају правоугаона поља са амблематским представама Свевидећег
ока. Простор око западног улаза у храм фланкирају фигуре Светих арханђела
Михаила и Гаврила. Две приложничке композиције, Свети цар Константин
и царица Јелена и Свети Георгије, смештене у подножју свода јужног зида, на
простору уз сам иконостас.
Богородица шира од небеса (mt=rx bg=a [ir[aA nsx) насликана је у медаљону
према иконографском типу Богородице знамења. Приказана је допојасно, на
златном фону, одевена у мафорион, руку уздигнутих у молитви. На грудима јој
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је Христос Младенац (Is- hs-), окружен звездастом мандорлом, који уздигнутих
руку благосиља, одевен у хитон и химатион. Око медаљона насликана је заталасана трака са натписом, оштећеним у темену „ bezna;alnXi sn=e i b=ga /ivaÍgo sloÍve
W wc=a ro/d** (оштећење) sp=se tomU *j jdinsU*niqi W m**j naposlyÍdokx”.
Свод источног травеја наоса носи представу херувима. Као последица обнове грађевине, видљива је само глава у шестоугаоном пољу. Испод новијег
слоја плавог креча провирују обриси крила и медаљона у коме је насликан.
Свод централног травеја носи медаљон са представом Христа Сведржитеља. Исус Христос (Is- h=s vsedr/itelq) приказан је допојасно у седећем ставу,
на златној позадини са звездама. Одевен је у црвену тунику са драпираним
огртачем пребаченим преко рамена и крила. Десном руком благосиља док левом придржава Јеванђеље. Оквир медаљона је приликом рестаурације сужен и
прекривен је део траке са натписом која га окружује. Натпис на траци гласи: „
vidite bidite ]ko azx esmq i iyÍstq bg=x razvy mene azx sotvorihx zemli i ;l=vyÍka ***n*
azx rUko} (оштећење)***nJe na tA nadyÍ}{ihsA”. (Исаија 45. 11–12).
Западни травеј декорисан је кружним орнаментом са линеарним мотивом који се зракасто шири из центра. Ребра између травеја носе у темену представе Свевидећег ока насликаног у правоугаоном пољу. Формирана је у виду
две испреплетана троугла са цртежом ока у центру.
На западном зиду око улаза у наос насликани су Свети арханђели Михаило и Гаврило (arhaggl mJhailx i gavrIilx). Представе светих Арханђела постављене
су тако да фланкирају пролаз, док је међу њима, над улазом, приказан развијени свитак. Свитак је некада носио опширан натпис, али је он данас у потпуности нечитљив. Десно од улаза смештен је Свети арханђел Михаило одевен
у опрему античког војника са уздигнутим мачем у десној руци. Левом руком
држи развијени свитак, на коме је натпис који је такође немогуће прочитати.
Свети арханђел Гаврило представљен је као младолика фигура одевена у тунику. Десном руком исписује текст у кодексу постављеном на сталак пред њим,
док левом указује на натпис над улазом.
Две композиције на јужном зиду наоса приказују Светог цара Константина и царицу Јелену односно Светог Георгија. Цар Константин и царица Јелена
(sveti c***) приказани су у виду стојећих фигура у владарском орнату, међу собом придржавају часни крст са ловоровим венцем. У дну, десно од крста исписан је приложнички натпис „ prJlo/ JkonopJsci kostandJn Akovleviy Jz debr. i antanas
stefanov iz veles. 1875”.
Свети Георгије (st=Ji vakomU;enJk yewrgJA) приказан је у наративној сцени
борбе са аждајом. Први план заузима коњаничка представа светитеља који копљем пробада неман. У другом плану је представа града на чијим вратима је
девојка одевена у хаљину са прегачом, док са балкона призор посматрају краљ
и краљица.
Зидно сликарство у трему испуњава површину западне фасаде цркве, као
и простор изнад лукова на западној, северној и јужној страни трема. Садржи
већи број светитељских фигура и сцена, које су међусобно одељене црвеним
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тракама. Све представе насликане су на плавој позадини са окер подлогом. Готово уз сваку представу светитеља стоји приложнички натпис. Сцене карактерише развијено и прецизно сликање архитектонских елемената и кулиса, које
чине основу за компоновање слика.
Издвојени сегмент у оквиру зидног сликарства трема представља сликарство у лунати над улазом у наос цркве. Лунета је формирана у виду издужене
нише која носи још три издубљена поља. Целокупна површина лунете је осликана. Фигуралне представе заузимају мање нише, док су флорални мотиви и
већ цитирани натпис о осликавању испунили остатак простора. Оквир лунете формиран је осликавањем декоративне траке преплетене гранама ловора.
Ниша у врху носи представу Свете Тројице (st=aA tr=cQ). Бог Отац насликан је
у виду Старца Дана, дуге беле браде и косе са троугаоним нимбом у седећем
положају. Одевен је у белу тунику, десницом благосиља док у левој руци држи
скиптар. Десно од њега седи Христос, који десницом такође благосиља док истовремено придржава крст, лева рука му је положена на Јеванђеље. Свети Дух
насликан је у врху у виду голуба са нимбом који исијава. Позадина је плава.
Две нише у доњој зони испуњава представа Светог Николе северно, односно
Богородице јужно. Представљени су на плавој позадини, како седе на раскошним барокизираним троновима. Свети Никола (st=Qi nikolaa) приказан је као
старац седе браде и дуге косе, одевен у архијерејски орнат брокатног сакоса.
Десницом благосиља, док му је лева рука положена на отворено Јеванђеље са
натписом „ a{e i pastirA mA postavi”. Богородица (mt=rq b/=JA) је приказана у црвеном мафориону руку подигнутих у молитви.
Сликарство западне фасаде почиње у висини подножја лукова трема,
те је прва зона формирана изнад улаза у наос. Лунету над улазом фланкирају
стојеће фигуре светих ратника, Светог Георгија (st=Qi vkomU;jnJkx *eorgJA) северно
и Светог Димитрија (st=Qi v* dim*) јужно. Приказани су у војничком парадном
оделу, са копљем и крстом у руци, окренути један ка другом. Приложнички
натпис уз Светог Георгија гласи „ prilo/Jo bane mitJnx vJ=l;ki gospodarx za kerkamU
za zdravie…” (последњи ред натписа је избледео),11 док је уз Светог Димитрија
исписано „ prilo/Jo bane mitJnx vJlandri;ki gd=atx za spomen”. Северно су у заједничком пољу приказани Свети врачи Козма и Дамјан (***manx i s=. da***nq), док
је допојасна представа Светог Пантелејмона (st=qi pantjljimonx) заузела поље
изнад. Свети лекари приказани су са кутијама и медицинским инструментима
које држе у рукама, одевени у тунике са огртачима. Приложнички натпис овде
је потпуно избледео. Сам угао поља у коме је насликан Свети Пантелејмон заузима представа херувима, око које се може прочитати приложнички натпис
„prilo/J W marJna kUtJn* ***[a stankovx 1875”. Иконографски приказ светитеља
следи препоруке ерминија.12 Заједничко приказивање ових светитеља условљеПревод натписа доноси Д. Симоновић, „Ване Митин виландрички господар, за себе и за
здравље своје ћерке Анче 1875. године”. Д. Симоновић, нав. дело, 110.
11

12

А. Василиев, Ерминии: технология и иконография, София 1976, 130.
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но је заједничким прослављањем.13 Свети врачи Козма и Дамјан приказани у
пару заузимају истакнуто место и у програму зидног сликарства наоса које је
извео Конастантин Јаковљевић у цркви у Пасјану.14
Јужна страна западне фасаде носи ликове светих архијереја. Насликани су
Свети Никола Мирликијски и Свети Спиридон Тримитунски. Свети Никола ( s=.
nJkolaosq mirli:iiski) приказан је кратке седе браде са митром на глави. Десницом
благосиља док левом држи отворено Јеванђеље. Око светитеља налазе се представе
Христа и Богородице на облацима који приносе Јеванђеље, односно омофор. Светитељ носи архијерејски орнат са орнаментисаним сакосом прорезаних рукава са кога
висе кићанке. Приложници ове представе била су свештена лица „prJlo/i[a papa toma
papa stefan stoiko canin stefan yorii rangqa :or:in stoica micin petar bo***”. Свети Спиридон (с҃. спиридон тримитѹскїи) насликан је такође у прикладном архијерејском
орнату, док на глави има карактеристичну плетену капу, иконографски детаљ прихваћен из италокритског сликарства.15 Левом руком уздигнуто држи комад опеке чија
површина гори, док са њене доње стране полази вода. Десном придржава свитак са
натписом „voima Wca i sJna”. Приложнички натпис гласи „ s1 spJridon prilo/i[a grn;ar
stanko stoikovx”.
Поље изнад, које је због нагиба стрехе троугаоно завршено, симетрично
северном носи допојасну представу светог Трифуна, док је у углу насликан херувим. Свети Трифун (st=Qi trJfUnx) приказан је са карактеристичним атрибутима, мученичким крстом и косиром у рукама, како препоручују ерминије.16 У
дну поља исписано је „prilo/i dimitrJA *lkovq iz dU[nJkx”.
Средиште више зоне живописа западне фасаде заузима двојна представа светитељки. Северно је приказана светитељка која се може идентификовати као Света Петка Римска. Насликана је у одећи схимонахиње како у рукама
држи посуду са својом главом и мученички крст, атрибуте који се везују за ову
светитељку у нововековној иконографији.17 Јужно је насликана неидентификована светитељка у владарском орнату. Натписи којима су светитељке сигниране, као и приложнички натпис у три реда исписан међу њима, на овој представи су потпуно избледели.
У пољу северно од светитељки представљен је извесни свети ратник.
Насликан је у опреми античког ратника, равне косе која прекрива уши. На
основу овог детаља светитељ се са резервом може идентификовати као Све-

13

Уп: М. Медић, Стари сликарски приручници III, Beograd 2005, 507.

И. Женарју Рајовић, Црквена уметност XIX века у Рашко-призренској епархији (1839–1912),
Београд 2016, 241.
14

Н. Макуљевић „Свети Спиридон”, Иконопис Врањске епархије, Београд – Врање 2005, 66–67; А.
Петијевић, Заборављени чудотворац: култ Светог Спиридона у српској традицијској култури,
Нови Сад 2017, 62.
15

16

М. Медић, Стари сликарски приручници III, 413.

О иконографији ове светитељке А. Тrifonova “Εἰκόνες τοῦ δεύτερου μισοῦ τοῦ 18ου αἰώνα”,
Εικονεσ Ιερασ Μονησ Καρακαλλου, Εκδόσεις Ιερών Μονών Αγίου Όρους 2011, 422.
17
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ти Прокопије.18 Други план слике чини представа развијене куполне грађевине. Приложнички натпис исписан је у дну „prJlo/J W radJkina bara nJkol;a mita
manoilovq”.
Насупрот поменутом светитељу, јужно је приказан Свети Симеон Столпник у виду трочетвртинске фигуре, у одећи великосхимника. У десној руци
држи бројаницу док му је у левој свитак на коме је исписано „gdq Utver/dnJe”.
Приложнички натпис забележен је у дну представе „prlo/i W marJna kUtJnA stanko
nikolinx”. Светитељ је приказан без карактеристичног атрибута подвизништва
и врлине, стуба, док положај руку прати један од типова приказивања овог светитеља у средњем веку.19
Читаву вишу зону сликарства западног зида трема заузима развијена сцена Успења Пресвете Богородице. Нижа зона живописа подељена је у пет поља.
Крајња поља носе сцене везане за живот Богородице, које кореспондирају са
централном представом Успења Богородице, док су у вертикално издуженим
пољима изнад стубова смештене светитељске фигуре. Централно поље носи
свитак са натписом о осликавању храма.
Средиште сцене Успења Пресвете Богородице (Uspenij prest=iA bogorodici)
чини представа одра са Богородицом. Над одром је приказан Христос у светлосној мандорли са представом душе у виду бебе у рукама. Пред одром представљена је сцена одсецања руку Јеврејину. Одар окружује велика група апостола и светитеља. Средиште представе омеђено је и визуелно фокусирано високим архитектонским кулисама. Прозори кулиса искоришћени су за приказ
химнографа Јована Дамаскина и Козме Творца са развијеним свицима. Овако
приказано средиште композиције следи препоруке ерминија и понавља иконографско и композиционо решење престоне иконе Успења Богородице на
иконостасу гркињске цркве.20 Иза кулиса, на левој страни слике, нашла се група уснулих војника, док је на супротној страни остављен пејзаж. Дуж горње
лучне ивице сцене нижу се представе апостола на облацима, док само теме заузима сцена предаје појаса апостолу Томи. Насупрот препорукама ерминија,
средиште сцене Успења Богородице насликано је у екстеријеру. Слично решење
употребио је Константин Јаковљевић приликом сликања ове сцене у цркви у
Пасјану, уз видна одступања у детаљима и обликовању фигура, која су делом
условљена формом површене на којој је осликана.21
Сцена означена као Зачеће Богородице (za;atJe prest=iA bc=i) дијагонално је
подељена представом зида преломљене основе на две сцене. Виши део приказује
Благовести Јоакиму, који је насликан како молитвено клечи, док му се из сегмента
С. Габелић, „О иконографији св. Прокопија”, Зборник радова Византолошког института XLIII
(Београд 2006), 533.
18

И. М. Ђорђевић, „Свети столпници у српском зидном сликарству средњег века”, Зборник за
ликовне уметности Матице српске 18 (Нови Сад 1982), 43; И. Зарић, „Свети Симеон Столпник”,
Иконопис Врањске епархије, 194–195.
19

20

Уп: А. Василиев, нав. дело, 95; М. Медић, нав. дело, 440.

21

И. Женарју Рајовић, нав. дело, 262.
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неба обраћа арханђел Гаврило путем текста исписаном на свитку који држи у руци.
У нижем сегменту слике представена је Света Ана како скрушено клечи у врту,
арханђел Гаврило приказан је крај ње, са развијеним свитком на коме је натпис
оштећен. Оваква варијанта представе зачећа Богородице, која подразумева представе Благовести Јоакиму и Ани, описана је у ерминији Дионизија из Фурне.22
Насупрот Зачећу Богородице, у сцени насликаној изнад северног лука
трема, приказано је Рођење Богородице (ro/des***). Позадину сцене чине развијене архитектонске кулисе. У првом плану приказана је Света Ана на одру,
под балдахином у виду завесе. Колевка са одојчетом заузима централни део
композиције. Сцену чине и три женске фигуре представљене како приносе посуде са даровима. Решење ове сцене у потпуности прати препоруке ерминија.23
Простор изнад стубова заузима представа Светог Модеста јужно, односно Светог Харалампија северно. Свети Модест ( s=. modestos patrJarh erUsa***)
насликан је у архијерејском орнату са раскошном митром на глави, десницом благосиља, док у левој држи развијени свитак. Свети Харалампије (st=Qi
haralanpJa) насликан је дуге смеђе браде, носи одежду свештеника, десницом
благосиља, док левом руком придржава Јеванђеље.
Сликарство над луковима северне и јужне стране трема изведено је у виду
низа од шест сцена прекинутих централном представом светитеља на чији живот и чуда се оне односе. Јужна страна понела је представу Светог арханђела
Михаила са одговарајућим циклусом, док је теме сликарства северне стране
због већих оштећења тешко идентификовати.
Свети арханђел Михаило (stJi arahangel mihailx) приказан је у виду целе
фигуре. Носи оклоп античког војника и црвени огртач. Десном руком држи
уздигнути мач, док се из леве развија свитак на коме је исписано „bo/Ji voivoda
esm mj; n**U”. Приложнички натпис, данас нечитљив, исписан је у седам редова
крај десне ноге арханђела.
Циклус арханђела Михаила започиње сценама из историје о Адаму. Прва
сцена јужног низа изузетно је оштећена али је могуће разазнати да је реч о
теми Изгон из Раја. Видљив је врт омеђен зидом на десној страни слике, пред
којим је један анђео уздигнуте руке. Окренут је ка нагим фигурама Адама и Еве
који се руку прекрштених на грудима крећу у супротном смеру. Следи сцена
Плач Адама и Еве (rJdanJe adamovo i jvino). Код ове сцене поновљена је представа
ограђеног рајског врта, пред којим је приказан херувим са паром пламених мачева у рукама. У првом плану налазе се Адам и Ева који клече окренути ка врту,
вукући своји косу. Следећа у низу је сцена Арханђел Михаило теши Адама и
Еву (argel mJhail Uty[aet adama i jvU). Пред рајским вртом арханђел Михаило
обраћа се путем развијеног свитка у руци Адаму и Еви који скрушено клече
пред њим. На свитку су исписане речи „Uty[itesA ne ritx ze*** rabotli”.
Три сцене које следе односе се на чуда Светог арханђела Михаила. Чудо
у Дохијару приказано је кроз две сцене. Прва сцена приказује арханђеле Ми22

М. Медић, Стари сликарски приручници III, 371.

23

А. Василиев, нав. дело, 93; М. Медић, Стари сликарски приручници III, 438.
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хаила и Гаврила који спасавају дечака од дављења (argel mJhaJl J gavrilq Jzbavlaet
wtroka wt UdavlenJe.). Сцена се дешава на мору, приказана у два наративна сегмента у складу са препорукама ерминија.24 Вишу зону заузима представа чамца
из кога два монаха са кукољицама на главама бацају младића коме је око врата
закачен камен. Нешто ниже приказан је исти младић у води до појаса. Двојица
арханђела га ухвативши за руке повлаче из воде. Укључење арханђела Гаврила
у сцену циклуса о арханђелу Михаилу јавља се у нововековним приказима под
утицајем Дамаскина.25
Следећа сцена представља наставак наратива о чуду у Дохијару, којим је приказано Доношење дечака у храм (hramq arhangelU mihailU). Леву страну слике заузима
представа храма у виду грађевине са три видљиве куполе и тремом са колонадом. Под
колонадом приказан је младић како лежи са каменом око врата. Храму са десне стране
прилази група монаха предвођена игуманом, који гестом руку указују на младића.
Последња у низу је неидентификована сцена. Њен највиши део је оштећен,
те нема натписа који је пратио. Сцена је смештена у пејзаж. Човек обмотан тканином постављен је на камени саркофаг. Над саркофагом је женска фигура
руку положених на груди. Саркофагу слева прилази арханђел Михаило, који у
десној руци држи свитак, док је лева усмерена ка жени. Сцена се може односити на чудо исцељења у бањи Витсавеји.
Непознати светитељ насликан у средишту осликане зоне северне стране трема, приказан је у дугој туници са црвеним огртачем пребаченим преко
леве руке. Истом руком држи свитак на коме се препознаје фрагмент натписа
„mon”. Кажипрстом десне руке указује на речи на свитку. Прва сцена западно,
којом би требало да започиње светитељски циклус, приказује владара на престолу, одевеног у пурпурну одежду. Пред њим је светитељ са нимбом иза главе,
одевен попут античког војника са чизмама, оклопом и црвеним огртачем. Код
наредне сцене препознаје се група људи у десном делу слике, која предвођена
једном издвојено приказаном фигуром прилази тамници у коју је заточена светитељ војничког реда. Последња сцена у низу приказује светитеља раширених
руку пред грађевином на чијим вратима се препознаје једна људска фигура.
Циклус од три сцене који почиње након поља са светитељском фигуром
започиње сценом у чијем је првом плану постављена висока грађевина у простору ограђеном зидом. Иза зида је анђеоска фигура која се обраћа нагој личности, руку прекрштених на грудима, указујући на ограђени простор. Наредна
сцена приказује смрт или успење непознате личности. Мушкарац дуге браде
приказан је на одру, изнад кога је група људи предвођена владарском личности.
Над главом покојника је женска особа, док десни крај сцене заузимају архитектонске кулисе. Последња у низу је сцена означена као „carski bratx zdania
.raiÍ.”. Пред архитектонским кулисама приказан је цар на трону, иза кога је стражар. Насупрот цару приказан је мушкарац дуге браде такође у владарском орнату са круном на глави, држи развијени свитак са натписом „dai zdaniA”. Гест
24

М. Медић, Стари сликарски приручници III, 441.

25

С. Габелић, Циклус Арханђела у византијској уметности, Београд 1991, 111–112.
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руку двеју личности указује на разговор. Личност са свитком прати један војник, док је светитељ са нимбом иза главе на зачељу свите.
Програм зидног сликарства цркве Успења Пресвете Богородице у Гркињи
изведен је у складу са потребама богослужења, симболиком и функцијом црквеног
простора и захтевима приложника. Распоред зидних слика у наосу прате устаљена решења која су прописана и кроз упутства сликарима записана у ерминијама.
Упутство за осликавање наоса цркава надвишених сводом може се наћи у узорној
ерминији Дионизија из Фурне и доцније ерминији породице Зографски, чији су
основни елементи уз редукције прихваћени приликом осликавања наоса гркињске цркве.26 У складу са тим постављена је представа Богородице шире од Небеса
у полукалоту апсиде. Сликање Богородице на овом месту везује се за симболику оваплоћења и цркве која се исказује кроз њен лик, на шта указује и пратећи
натпис.27 Иконографија Богородице шире од небеса указује и на улогу Богородице
као посредника у молитви. Позив верницима да се у својим молитвама обраћају
Богородици као и њена улога и значај у преносу молитви сину, посебно је истицан
током деветнаестог века и путем популарних проповедничких списа.28
Сликарство сводова такође прати концепцију осликавања сводова храма коју препоручују ерминије.29 Када у храму не постоји купола, сликањем медаљона евоцира се њено постојање и значење више, небеске сфере.30 Код цркве у Гркињи програм је сведен на најважнију представу Христа Пантократора.
Значење Христа као владара васељене наглашено је сликањем небеског шара у
позадини, док натпис око медаљона недвосмислено означава Христа као ствараоца света. Сликање Бога Оца или Свете Тројице, које препоручују ерминије,
заменило је Свевидеће око, пиктограм Бога преузет из барокне амблематике.31
Постављaње арханђела око улаза у храм није посебно наглашено ерминијама, али је учестала пракса формирана током средњег века.32 Начин на који
су фигуре постављене, као и њихови атрибути, упркос оштећењу текста и натписа, указује на тему арханђела који се брину о чистоти људских душа и дела
приликом уласка у храм. Улога Светог арханђела Гаврила је бележење мисли и
дела, док је Свети арханђел Михаило уздигнутог мача спреман да кажњава и не
пропусти грешне у свети простор.33
26

М. Медић, Стари сликарски приручници II, Београд 2002, 575.

Б. В. Поповић „Програм живописа у олтарском простору”, Зидно сликарство манастира
Дечана: грађа и студије, Београд 1995, 77.
27

kniga glagolema ute[j–nJj gre–[nłm privjdena na prostJI Fzłk W ki–rIÍlla ijromonaha błv[agõ igúmenq, vq
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Тројице у Врању, Врање 2008, 140.
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средином XIV века, Београд 1989, 359–365.
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Светитељске представе у наосу приложнички су дар сликара Константина Јаковљевића. Избор светитеља направљен је на основу аналогије са именом
те се и приложнички натпис нашао на представи Светог цара Константина и
царице Јелене. Свети Георгије, попут других светитеља, има улогу посредника
при молитви, док му војнички статус придаје и апотропејску улогу.34
Програм зидног сликарства у трему формиран је у великој мери на основу приложничког чина. Простор трема имао је социјални значај чиме је
осим основне сотериолошке улоге ктиторског чина до израза дошао и његов
друштвени аспект. Прилагањем слика и комеморисањем овог чина обимним
натписима, приложник је обезбеђивао трајну не само литургијску, већ и меморију у оквиру заједнице.35
Светитељске фигуре у трему представљене су у паровима који идејно
заједнички функционишу. Светитељске фигуре у виду парова Константин
Јаковљевић на истоветан начин изводи и у зидном сликарству наоса цркве у
Пасјану.36 Приказаним светитељима упућују се молитве, при чему се очекују
различити вид заштите у складу са статусом светитеља. Свети врачи билу су
посебно заступљени у сеоским срединама, поштовани због моћи чудотворног
исцељења.37 Свети Георгије и Свети Димитрије су најпоштованији светитељи
овог реда, који симболичним оружјем треба да обезбеде заштиту, а чији се
празници везују и за годишњи циклус, чине чест идејни пандан у сликаним
програмима храмова.38 Свети Прокопије имао је развијени култ на нишавском простору захваљујући моштима које су се чувале у Нишу и Прокупљу.39
Празници Светог Симеона Столпника и Светог Трифуна везују се за аграрне
култове, те су често присутни у црквеном сликарству. Празник Светог Симеона Столпника означавао је почетак године и радова у пољу.40 Распрострањени приказ Светог Трифуна са косиром у руци указује на улогу светитеља као
заштитника њива, башти и виноградарства, коме се молитвеним обраћањем
тражила заштита и плодност усева.41 Овој групи светитеља може се придружити и Свети Модест, поштован као заштитник стоке.42 Светом Харалампију при34

Ch. Walter, The Warrior Saints in Byzantine Art and Tradition, Burlington 2003, 277.

М. Лазић, „Ктитори и приложници у српској култури 19. и почетком 20. века”, Приватни
живот код Срба у деветнаестом веку, Београд 2006, 639.
35

36

И. Женарју Рајовић, нав. дело, 169.

С. Петковић, Зидно сликарство на подручју Пећке патријаршије 1557–1614, Нови Сад 1965,
66; Уп: М. Ћурчић, „Свети Пантелејмон”, Иконопис Врањске епархије, 54–55; В.Симић, „Свети
великомученик Пантелејмон”, Иконопис Врањске епархије, 154–155; М. Лазић, „Свети Козма и
Дамјан”, Иконопис Врањске епархије, 170–171.
37

38

Ch. Walter, The Warrior Saints in Byzantine Art and Tradition, Burlington 2003, 88.

39

С. Габелић, О иконографији св. Прокопија, 531–532.

И. Зарић, „Иконостас цркве Свете Тројице у Извору код Босилеграда”, Зборник за ликовне
уметности Матице српске 37 (Нови Сад 2009), 244.
40

И. Гергова, „Образите на св. Трифон в православното изкуство по българските земи.
Функционална характеристика”, Проблеми на изкуството 1 (София 2019), 33.
41

42

D. Papastratos, Paper icons: Greek Orthodox religious engravings 1665‒1899, Athens 1990.
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писивана су чуда везана за исцељење, те је светитељ имао улогу заштитника од
болести људи и стоке.43 Свети Модест и Свети Харалампије често су сликани у
пару и карактеристика су сеоских храмова где је активност заједнице везана за
пољопривреду и сточарство.44
Света Петка је свакако једна од најпоштованијих светитељки уопште,
чији је култ ојачао присуством мошти на простору Балкана, као и бројним апокрифним легендама према којима ће светитељка обезбедити заштиту свакоме
ко је буде затражио.45 Светитељкама су се најчешће обраћале жене у складу са
родном идентификацијом. Од Свете Петке очекивала се помоћ при решавању
женских проблема, док је истовремено поштована као заштитница женских и
послова везаних за домаћинство.46
Иконографска решења употребљена овде за приказ Светог Николе и Светог Спиридона везују се за чуда током Првог васељенског сабора, која се тумаче као одбрана вере и догмата о Светој Тројици, што је условило и њихово
заједничко приказивање.47 Поред тога, чудо са упаљеном ћеремидом условило
је да се Свети Спиридон сматра заштитником еснафа који раде са глином и
ватром.48 Сачувана су и предања међу занатлијама према којима је Свети Спиридон оснивач грнчарске делатности, те је и честа слава грнчарских еснафа.49
Свети арханђел Михаило приказан је у трему са нешто другачијом функцијом у односу на наос храма. Милитаристичка и тријумфална иконографија
постигнута одећом и уздигнутим оружјем наглашена је натписом на свитку,
који препоручују ерминије, којим је означен као „Божји војвода”.50 Идеја арханђела Михаила као вође и победника над Сатаном која је изражена и на овој
представи условила је да култ и ликовно представљање овог арханђела нарасте
током периода турске владавине, при чему се поистовећивао са националним
патроном и заштитником цркве и вере.51 Апотропејска улога арханђела Михаила додатно је елаборирана сликањем циклуса јављања и чуда, при чему је
истакнута његова улога као личног заштитника. Избором сцена из повести о
Адаму, које се иначе ретко укључују у циклус арханђела, истакнута је улога арханђела да чува човека и подучи га раду који води спасењу, формирана кроз
апокрифну и похвалну књижевност.52 Постављање арханђела Михаила као
43

D. Papastratos, нав. дело, 295.

44

И. Женарју Рајовић, нав. дело, 171.

45

С. Петковић, нав. место.

И. Зарић Ћировић, „Женска припрата Николајевске цркве у Земуну”, Саопштења 42 (Београд
2010), 309.
46

О приказу ове идеје у иконопису: Н. Макуљевић „Свети Спиридон”, Иконопис Врањске епархије,
66; Agnes-Mariam de la Croix „San Nicola in trono”, Icone Arabe, Milano 2009, 130.
47

48

А. Петијевић, нав. дело, 207.

49

Исто.

50

М. Медић, Стари сликарски приручници II, 335.

51

Уп: Љ. Стошић, Српска уметност 1690–1740, Београд 2006, 160–161 и нап. 139.

52

С. Габелић, Циклус Арханђела у византијској уметности, 61.
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паралеле светим ратницима довело је током нововековног периода и до заједничког представљања на иконама.53 Овакво изједеначавање објаснило би и
постављање циклуса непознатог светог ратника као пандан Светом арханђелу
Михаилу на супротној страни трема цркве у Гркињи.
Циклус патрона храма, Пресвете Богородице, сажет је у складу са простором намењеним осликавању, али и сликарском традицијом. Захваљујући
развијеном култу Мајке Божје током деветнаестог века развија се низ сцена
везаних за живот Богородице, теме из похвалне књижевности и чуда.54 Циклус
везан за живот Богородице у гркињској цркви приказан је кроз три сцене, сведени облик циклуса наслеђен из ранијег периода.55
Сликари који су извели зидно сликарство цркве Успења Пресвете Богородице у Гркињи припадају зографској струји православног иконописа доминантној на територијама под јурисдикцијом Васељенске патријаршије, што је
исказано кроз ретроспективност њиховог израза и истовремено коришћење
нововековних модела, употреба ерминија, као и саме организације рада у оквиру тајфи.56 Ретроспективност у сликарству изведеном на зидовима гркињске
цркве присутна је у традиционалној иконографији и хијератичним ставом фигура, док су барокизирани елементи видљиви превасходно приликом употребе
плаве позадине, развијених пејзажа, орнамената одежди али и натуралистички
моделованом инкарнату светитеља. Делатност сликара Константина и Милоша
Јаковљевића делимично је изучена, док је име Анастаса Стефановића за сада у
потпуности непознато.57
Константин и Милош Јаковљевић (као што је забележено и у натписима
у гркињској цркви) припадали су роду Бундоски из Галичника. Према натпису
из 1874. године у цркви Светог Антанасија у Белову, породица је тада била пресељена у село Караћој у околини Дарме.58 Милош Јаковљевић радио је и у оквиру тајфе којој су припадали и браћа Минов, Марко и Теофан.59 Село Караћој
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Љ. Стошић, нав. дело, 161.

И. Гергова, Чудесата на пресвета Богородица в културата на българското възраждане, София
2012, 13–22; Уп: И. Зарић, „Зидно сликарство саборне цркве Свете Тројице у Врању”, Саборни
храм Свете Тројице у Врању (1858–2008), Врање 2008, 132–133.
54
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С. Петковић, нав. дело, 92 и нап. 120.

N.Makuljević, „The zograph model of Ortodox painting in Southeast Europe 1830‒1870”,
BalcanicaXXXIV (Beograd 2004), 392.
56

О Константину Јаковљевићу: И. Женарју Рајовић, нав. дело, 86–87; иста „Представе и култ
мученице Босиљке у Пасјану”, Зборник Матице српске за ликовне уметности 42 (Нови Сад 2014),
188–189; О Милошу Јаковљевићу: А. Василиев, Български светци в изобразителнотоизкуство,
София 1987, 35; В. Димитров „Зографите от фамилията Бундовци (Минови) от Галичник и
техните творби в България”, Patrimonium MK 7–8 (Скопје 2010), 452–456; Имена ових зографа
наводи и А. Николовски, „Уметноста на XIX век во Македонија (извод од студијата)”, Културно
наследство 9 (Скопје 1984), 20.
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су често бележили и браћа Минов као место порекла.60 Према неким наводима
Милош Јаковљевић могао је бити ожењен сестром зографа Мине, Катарином,
са којом је имао сина Леонтија.61
Делатност Милоша Јаковљевића забележена је између 1873. и 1892. године на
простору југозападне Бугарске.62 Делатност Константина Јаковљевића забележена
је у области Косовског Поморавља, где је био активан између 1889. и 1892. године, при чему се истиче као учитељ Теофана Исаиловића Буџароског.63 Заједнички
су ови сликари ангажовани на простору Нишке епархије. Иконостас цркве Светог Георгија у Горњем Барбешу је њихов заједнички рад из 1871. године. Милош
Јаковљевић на поменутом простору ради и иконостас у цркви Светог Георгија у
Бунушком Чифлуку 1871, док између 1873. и 1876. са Марком Миневим ради на
зидном сликарству цркве манастира Габровац и цркве Светог Илије у Печењевцу.
Програм зидног цркве Успења Пресвете Богородице у Гркињи формиран је у
складу са функцијом и симболиком простора. Делом је дефинисан приложничким
чином чланова заједнице и усклађен је са њеном религијском праксом. Зидно сликарство гркињске цркве прати токове осликавања сеоских храмова на простору
Васељенске патријаршије, како у програмским решењима, тако и у избору сликара
зографске поетике, који активно раде на простору Ниша и околине.

Прилог илустрација

Црква Успења пресвете Богородице у Гркињи
Church of the Assumption of the Holy Virgin Mary in Grkinja village
А. Василиев, Български възрожденски майстори: Живописци, резбари, строители, София 1965,
292–294.
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И. Женарју Рајовић, Црквена уметност XIX века у Рашко-призренској епархији..., 86–87.
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Лунета над улазом у храм, Милош Јаковљевић 1867.
Lunette above the entrance into the temple, Miloš Jakovljević, 1867
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Натпис о осликавању храма, западни зид трема, Константин Јаковљевић и
Анастас Стефановић 1875.
Inscription on painting of the temple, west wall of the porch, Konstantin
Jakovljević and Anastas Stefanović, 1875

Христос Сведржитељ, свод наоса, Константин Јаковљевић и Анастас
Стефановић 1875.
Christ the Almighty, vault of the nave, Konstantin Jakovljević and Anastas
Stefanović,1875
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Свети Никола и свети Спиридон (детаљ), западна фасада, Константин
Јаковљевић и Анастас Стефановић 1875.
St. Nicholas and St. Spiridon (detail), west facade, Konstantin Jakovljević and
Anastas Stefanović,1875

Свети архангел Михаило, јужни
зид трема, Константин Јаковљевић
и Анастас Стефановић 1875.
Saint Michael the Archangel, south
wall of the porch, Konstantin
Jakovljević and Anastas
Stefanović,1875
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Julijana Marković

WAL PAINTINGS IN THE CHURCH OF THE ASSUMPTION
OF THE HOLLY VIRGIN MARY IN GRKINJA VILLAGE
Summary
The paper presents the program and theme of wall paintings in the Church of the
Assumption of the Holy Virgin Mary in Grkinja village, in Zaplanje region. The
church was erected in 1838, while the wall paintings were created in 1867 and 1875 and
represent the work of the Galician painters Miloš Jakovljević, Konstantin Jakovljević
and Anastas Stefanović from Veles. The paper is contribution to knowledge about the
nineteenth-century ecclesiastical art in the Diocese of Niš, as well as about activities of
the above mentioned painters in that region.
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ИКОНА СА НЕКРОПОЛЕ СВ. ПАНТЕЛЕЈМОНА У НИШУ,
ПРЕДМЕТ ЛИЧНЕ ПОБОЖНОСТИ
Апстракт: Изузетак међу пронађеним гробним прилозима на локалитету Св.
Пантелејмон у Нишу, чини нагрудна иконица са представом Пресвете Богородице.
Као предмет личне побожности, минијатурна икона представља значајно
археолошко сведочанство које носи обележје привилегованог производа. Томе
одговара и избор заступника, односно одабир иконе Пресвете Богородице за
личну молитвену „слику”, по угледу на познате цариградске иконе које су током
средњовизантијског периода играле кључну улогу у животу престонице.
Кључне речи: икона, гробни прилог, приватна побожност, култ Пресвете Богородице

Током првих археолошких истраживања вршених тачно пре пола века на
локалитету Св. Пантелејмон у Нишу, пронађен је велики број гробова. Истраживања су започета североисточно од данашње цркве која је саграђена 1878. године, са намером да се лоцирају темељи старије цркве и да се на тај начин сагледа,
анализира и реконструше њен могући изглед.1 Тим истраживача који су чинили
чланови Одељења за историју уметности Филозофског факултета Универзитета
у Београду, под руководством Војислава Кораћа уз садејство чланова Народног
музеја у Нишу, наишли су на темеље и фрагменте грађевинског материјала. У
току даљих археолошких ископавања откривени су оскудно сачувани остаци зидова црквене грађевине. Утврђено је да су остаци зидани од истог материјала, камена, античке опеке секундарне употребе и кречног малтера локалног порекла.2
Поред откривених зидова који су датовани у XII век, пронађени су и фрагменти
темеља претходне грађевине из ранохришћанског периода.3 Међутим, пажња је
преусмерена на даља истраживања локалитета где је у току ископавања констатован велики број густо распоређених гробова и скелета, што је указало да је реч
о фунерарном простору градског становништва.
О цркви Св. Пантелејмона сазнајемо на основу делимично извршених археолошких
истраживања као и из поузданих писаних извора. Први и последњи пут цркву Св. Пантелејмона
срећемо једино код Стефана Првовенчаног, који у житију свога оца Симеона Немање каже да је
његов отац, Стефан Немања сазидао цркву Св. Пантелејмона у Нишу, в. Стефан Првовенчани,
Сабрани списи, Београд 1988, 74.
2
В. Кораћ, „Истраживање остатака храма Св. Пантелејмона у Нишу”, ЗРВИ 39 (2002), 103–135.
3
М. Ракоција, „Цркве светог Прокопија и св. Пантелејмона у Нишу и Стефан Немања”, Ниш и
Византија IX (2011), 283–296.
1
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Ниш је имао посебне услове за развој као важно стратегијско и епископско место на путу кроз Моравско-вардарску долину због чега не чуди да је
повремено био и боравиште византијских царева.4 Утврђени град са великим
бројем грађана, развијеном локалном производњом која је подстакла развој
трговине, био је и важно црквено седиште у оквиру Охридске архиепископије.
У близини Ниша до данас су сачувани храмови које су локалне византијске
аристократе изградиле током XI и XII века, уједно истичући величину и славу
државе којој су били одани. Ове чињенице указују да је Ниш, нарочито током
XII века имао важно место и посебну улогу у византијско-српским односима.5
Откриће средњовековне градске некрополе на десној обали Нишаве не
би требало да буде изненађујуће, премда се недалеко налазио утврђени град и
градско насеље, као и касноантичко гробље, у науци познато као Јагодин мала,
чији је простор интензивно коришћен за сахрањивања од IV до краја VI или
почетка VII века. За разлику од поменутог касноантичког гробља у Јагодин
мали, према диспозицији пронађених скелета на локалитету Св. Пантелејмона,
углавном оријентисаних у правцу исток-запад, потврђена је претпоставка да је
ова некропола типично средњовековно гробље на редове.6 Готово сви умрли су
били слободно укопани, положени на леђа са рукама преко груди или уз тело.
Постоје изузеци где су поједини сахрањивани тако што су им гробови били
начињени једноставно поређаном опеком, или чија су тела била наткривена
скромном конструкцијом тегула и имбрекса.7
На некрополи у Јагодин мали јављају се различити типови укопа, што
омогућава јаснији увид у веровања, завештања, статуса градских породица и
лица која су сахрањивана.8 За разлику од ранохришћанских гробова Јагодин
мале, откривени скелетни остаци на подручју Св. Пантелејмона потврђују
чињеницу слободног укопа који је постао доминантан вид фунерарне праксе
током XI и XII века. Пронађена керамика, метални накит и већи број крстова од полудрагог камена као и велико присуство византијског чанкастог новца потпомогли су у одређивању датовања изградње цркве Св. Пантелејмона и
појединачних укопа покојника.9 Један део гробних прилога који је пронађен током првих археолошких истраживања изведених шездесетих година XX века,
а и касније у току истраживања која су вршена у периоду 2002–2007. године,
М. Максимовић, „Ниш у средњем веку”, Археолошко благо Ниша, САНУ, Београд 2004;
Присуство цара Манојла Комнина у Нишу и његов сусрет са Стефаном Немањом у непосредној
близини овог града, додатно потврђује чињеницу стратешке важности Ниша у византијској
спољној политици.
4

5

В. Алексић, „Повластице града Ниша на крају XII века”, Ниш и Византија XI (2012), 537–545.

С. Ерцеговић Павловић, „О средњовековној некрополи у Нишу”, Старинар XXVII (1977), 83–
100.
6

7

В. Кораћ, „Истраживање остатака храма Св. Пантелејмона у Нишу”, ЗРВИ 39 (2002), 103–135.

8

Јагодин мала, касноантичка некропола, Народни музеј Ниш, Ниш 2014.

М. Бајловић Хаџи-Пешић, „Налази византијске керамике XI–XIII века на подручју Србије”,
ЗРВИ 36 (1997), 147; Б. Стојковски, „Ниш у византијско-угарским односима у XI и XII веку”, Ниш
и Византија VII (2008), 383–394.
9
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могу се окарактерисати као предмети личне побожности. Било да је реч о крстовима-привесцима, крстовима-реликвијарима (енколпиони) или одређеним
иконама, поштовање одређеног личног предмета чинило је саставни део литургијског живота још од доба ране цркве. 10
Међу пронађеним накитом посебну пажњу привлачи јединствен пример
са ове некрополе, икона малих димензија са представом Пресвете Богородице.11 Икона је квадратног облика, дужине 3 цм и ширине 2,1 цм. Лучно је засведена са профилисаним рамом, који на горњем делу има већи испуст, кроз који
је хоризонтално пробушен отвор за низање.12 На аверсу је приказана Пресвета Богородица, са урезаним нимбом око главе, док је на реверсу иконе који је
фино обрађена равна површина, грубо урезан већи крст. Нажалост, приликом
проналаска ове иконе, кости покојника у гробу заведеним под бројем 138 биле
су затечене у дерутном стању, на основу којих се није могао утврдити пол. Преминула особа је била слободно укопана без икакве конструкције, положена у
правцу исток-запад као и остали гробови.
Пронађена минијатурна икона скромне обраде која се чува у збирци Народног музеја у Нишу под инв. бр. 522, предмет је личне побожности, односно
реч је вероватно о молитвеној „слици” преминуле особе. Богородица је одевена у мафорион, приказана en face без Христа. На основу сведене иконографије
није могуће одредити ком типу припада ова представа. Међутим, иако Богородица није сигнирана, изведени мафорион може да алудира на поједине култне
иконе тога доба, попут оних које су биле паладијум Царства.13 Такво мишљење
могу потврдити многи сачувани примери стеатитских иконица, ходочасничких
ампула или привезака, који понављају иконографију појединих чудотворних
икона које су се чувале у Цариграду или познатим ходочасничким центрима.
Разматрајући иконографију пронађене нагрудне иконе са некрополе Св. Пантелејмона, можемо приметити да је додатна пажња посвећена фино моделованом
мафориону. С тим у вези, без обзира на поједностављену иконографију, мотив
мафориона јасно илуструје познати иконографски тип Пресвете Богородице
Влахернитисе. О нарочито поштованој икони Пресвете Богородице из влахернске цркве осим царског новца, сведоче и остали елементи визуелне културе попут печата царских достојанственика, ризничара али и друге сачуване
стеатитске иконе са представом Богородице које се датују у доба комнинске
П. Шпехар, „Лична побожност на подручју Охридске архиепископије”, Византијски свет на
Балкану 1, ур. Б. Крсмановић, Љ. Максимовић, Р. Радић, Београд 2012, 205–220.
10

В. Кораћ, „Истраживање остатака храма Св. Пантелејмона у Нишу”, ЗРВИ 39 (2002), 124; убрзо
након проналаска ове иконе, портрет светитељке је приписан Пресветој Богородици иако није
сигниран.
12
Д. Николић, М. Максимовић, Д. Бабич, „Привесци са некрополе XII–XIII века из Ниша и
њихов минерални састав”, Археологија и природне науке, ур. Д. Срејовић, Београд 1992, 167–175.
13
B. Pentcheva, Icons and Power, Mother of God in Byzantium, The Pennsylvania State University Press
2006; O најзначајнијим цариградским иконама које су у средњовизантијском периоду играле
важну улогу у животу престонице, као објекти поклоништва и предводнице процесијских
опхода, в. A. Weyl Carr, “Icons and the Object od Pilgrimage in Middle Byzantine Constantinople”,
DOP 56 (2002), 75–92.
11
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династије.14 Када се у обзир узме нераскидива веза цркве у Влахернама, мафориона и уобичајеног чуда које се одигравало петком након бројних отпеваних
химни и молитви, није искључено да представљени мафорион на пронађеној
нагрудној икони чини сведени мотив који евоцира на бројна чуда која су се
дешавала у овом цариградском храму.15
Када је у питању изображавање лика Пресвете Богородице на предметима примењене уметности из средњовизантијског периода, треба споменути
постојање панагија и панагијара. У првом тренутку, панагије су представљале
округле плитке мање посуде са ликом Богородице, најчешће израђене од слоноваче, камена или метала. Касније постају важно обележје црквених достојанственика.16 Поред тога, накит нађен на некрополама које се датују у период од
XI до XIII века на подручју Србије и суседних држава које су припадале византијском културном миљеу, на одређени начин одликују идентичне карактеристике. Минијатурни рељефи се појављују на предметима од драгоценог метала,
бронзе, полудрагог камења и других минералних сировина. Мали реликвијари, апликације за мошти, окови икона, као и друга решења, такође приказују
ликове светитеља. Поред енколпиона, панагија од стеатита, дрвета и метала,
посебно место заузимају минијатурне иконе. У већини случајева на аверсу икона „каменог” порекла, приказане су фигуре светитеља док је реверс углавном
необрађен или има крсни знак, као поједностављену представу Распећа.17 Пронађене иконе од стеатита су најчешће квадратне или правоугаоне форме, док
су овални или кружни примери ређе заступљени. Таква је и стеатитска икона
правоугаоне форме са представом Пресвете Богородице, пронађена приликом
ископавања Богородичине цркве у Топлици 1922. године. Реч је о икони која се
данас налази у збирци Народног музеја у Београду, а чија фигура припада типу
Богородице Заступнице.18
Иконе од стеатита се могу поделити у две групе: прву чине примери мањих
димензија, који су се носиле на грудима, док се у другој групи налазе нешто
веће иконе које су се вероватно држале у домовима.19 Истраживања, пре свега
археолошка, показују да ове иконице-привесци чине неодвојиви део домена
приватне побожности. Поједини сачувани примери показују да су иконе од
стеатита могле бити здруживане образујући диптихе, или су биле саставни део
14

Б. Миљковић, Чудотворна икона, Београд 2017, 129–146.

H. Maguire, Byzantine Court Culture from 829 to 1204, Dumbarton Oaks 2004, 91.
B. Radojković, Sitna plastika u staroj srpskoj umetnosti, Beograd 1977; I. Drpić, “Notes on Byzantine
Panagiaria”, Зограф 35, Београд (2011), 51–59.
17
Г. Марјановић-Вујовић, Накит на тлу Србије, из средњовековних некропола од IX до XV века,
Београд 1982; К. Тотев, Средневековые византийские свинцовые иконы из Северо-Восточной
Болгарии (к иконографии Святого Георгия Драконоборца), МАИЭТ 2000, 362–369; Т. Totev, The
Ceramic Icon in Medieval Bulgaria, Sofia 1999.
18
И. Стевовић, Историјски извор и историјско уметничко тумачење: Богородичина црква у
Топлици, Зограф 35, Београд (2011), 73–92.
19
П. Шпехар, „Лична побожност на подручју Охридске архиепископије”, Византијски свет на
Балкану 1, ур. Б. Крсмановић, Љ. Максимовић, Р. Радић, Београд 2012, 205–220; I. Kalavrezou,
Byzantine Icons in Steatite I (Vienna, 1985).
15
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икона сликаних на дасци, као и укључене у другачије типове композицијских
решења. Такође, могле су бити оковане драгоценим металима, украшаване бисерима и драгим камењем о чему сведочи икона са представом Пресвете Богородице и малог Христа, која се чува у Уметничком музеју у Кливленду. Као
омиљени предмети приватне и популарне побожности, оне су свога власника
истовремено штитиле и подстицале на молитву.20
У тренутку када је пронађена у гробу, икона је инвентарисана као предмет од кости, у међувремену, на основу изведених минералошких истраживања иконе која су вршили чланови Рударско-геолошког факултета у Београду
1990. године, потврђено је њено минералошко порекло.21 Међутим, 2003. године, приликом фотографисања, икона је претрпела озбиљно оштећење када
је кустосу испала и сломила се. На основу конзерваторско-рестаураторске интервенције и додатних анализа, потврђено је мишљење да је икона израђена
од керамике.22 Ипак, и у касније публикованој литератури, минијатурна икона
са некрополе Св. Пантелејмона помиње се као „камена” иконица.23 Постојање
различитих тумачења међу научницима уследило је вероватно због тога што
општи изглед иконице подражава стеатит, који поседује посебну профилактичку моћ.
Између осталог, велико присуство предмета од стеатита и њихова дистрибуција током XI и XII века, говори да је овај минерал заменио слоновачу
која је тешко била доступна с обзиром на то да је Византија изгубила територије на истоку.24 Што се материјала за израду оваквих предмета тиче, реч је о
сировинама које иду од уљаних шкриљаца, преко знатно боље и квалитетније
хидролискунске, каолинитске глине, па до врло квалитетних минерала стеатита и антигорита. Ови квалитетни материјали, због својих добрих особина,
који се односе на лакоћу обраде због релативно мале тврдоће, боје и високог
сјаја, били су алтернатива скупих и тешко доступних материјала, попут слоноваче. Употреба и присуство стеатитских икона везује се за приватну побожност више класе, односно за праксу личне побожности византијске властеле. О
раскошно опремљеним реликвијарима, књигама и иконама стеатитом, говори
у својим стиховима византијски дворски песник Манојло Фил (XIII–XIV век),
када велича прекрасна дела царске ризнице.25
О еулогијама из Свете земље и њиховом статусу у српској цркви средњег века, в. Д. Поповић,
Ризница спасења, Култ реликвија и српских светих у средњевековној Србији, Београд-Нови Сад,
2018, 185–199.
20

Д. Николић, М. Максимовић, Д. Бабич, Привесци са некрополе XII–XIII века из Ниша и њихов
минерални састав, 169.
21

Ф. Цурк, ,,’Камена’ средњовековна иконица од керамике”, Зборник Народног музеја 13–14, Ниш
2005, 261–265.
22

Археолошко благо Ниша, од неолита до средњег века, САНУ, Београд 2004; Хришћанство у
Нишу кроз векове, Народни музеј Ниш, Ниш 2013.
24
A. Cutler, “Ivory, Steatite, Enamel and Glass”, in: The Oxford handbook of Byzantine studies, ed. by E.
Jeffreys, J. Haldnon, R. Cormack, Oxford University Press 2008, 457–459.
25
I. Kalavrezou, Mother of God in Steatite, 189–190; A. Effenberger, “Images of Personal Devotion:
23

171

BROJ 27-28

Пронађени накит из периода XI–XII века, иако заступљен у великом
броју на различитим локалитетима у нашој земљи, не одликује се раскошном
израдом, осим у извесним случајевима. То су скромнији примери накита начињени ливењем, у бронзи или сребру, прилагођени укусу локалног становништва.26 Међутим, када је у питању луксузнији накит, претпоставља се да је
реч заправо о импорту, тј. да су такви примери настали у некима од радионица
Цариграда или Солуна.27
Тражећи помоћ од светитеља и осталих небеских патрона, хришћани су
се захваљивали на различите начине, истичући своју повезаност са божанском
заштитом. Заветне иконе, посветни стихови или читаве цркве и манастирски
комплекси представљали су њихове вотивне дарове светитељима, Богородици
и самом Христу за очекивану помоћ.28 Учешће верника у литургијском животу
испољавало се, такође, свакодневом активношћу појединца кроз различите гестове карактеристичне за личну побожност. Верници су се иконама на којима
је била представљена Богородица обраћали са молбом за заштиту и посредовање на Страшном суду. Функција истих се огледала у духовном доживљају
стварности кроз непосредни контакт и реално присуство Богородице.29 Док
одређене иконе великих димензија, попут процесијских икона у престоници
које су биле у служби литијских опхода, имају улогу јавне презентације богомизабраног и богомчуваног места, друге иконе малих формата имају приватну
и интимну намену.30 На тај начин приватна религиозна слика репродукује или
познате оригинале у малом формату, или развија самосталне и слободне варијанте.31
Људи средњег века су веровали да поседовањем или ношењем апотропејских слика и предмета уз тело, попут крстова, нагрудних иконица, ампула,
Miniature Mosaic and Steatite Icons”, in: Byzantium: Faith and Power (1261–1557), ed. by H. C. Evans,
The Metropolitan Museum of Art, 2004.
26
Г. Марјановић-Вујовић, Накит на тлу Србије, из средњовековних некропола од IX до XV века,
12; Б. Радојковић, Ситна пластика у старој српској уметности, Београд 1977.
27
Д. Николић, М. Максимовић, Д. Бабич, Привесци са некрополе XII–XIII века из Ниша и њихов
минерални састав, 170; K. Totev, Thessalonican eulogia found in Bulgaria, Lead ampules, enkolpia and
icons from the 12th–15th century, Veliko Tarnovo 2011.
28
A. W. Carr, “Images: Expressions of Faith and Power”, in: Byzantium: Faith and Power (1261–1557),
ed. By H. C. Evans, The Metropolitan Museum of Art (2004) 143; B. Pitarakis, “Female piety in context:
understending developments in private practeces”, in: Images of the Mother of God: perceptions of the
Theotokos in Byzantium, ed. by M. Vassilaki, Athens 2005.
29
A. Effenberger, “Images of Personal Devotion: Miniature Mosaic and Steatite Icons”, in: Byzantium:
Faith and Power (1261–1557), ed. by: H. C. Evans, The Metropolitan Museum of Art, 2004, 209.
Ј. Ердељан, Изабрана места, Конструисање Нових Јерусалима код православних Словена,
Београд 2013.
31
Значај култа Пресвете Богородице и Христа као и посебност предмета личне побожности
и дубоке повезаности чланова царске породице, попут царице мајке Ане Даласин са Христом
спомиње Нићифор Вријеније (1062–1137), који је записао да царица мајка непрестано уз
себе, испод одеће, носи икону Христа. Овај изванредан пример сведочи о побожној пракси и
успостављању једног модела односа чланова царске породице са Богородицом и Христом који ће
се сретати касније кроз читаву Комнинску епоху, в. В. Станковић, Комнини у Цариграду (1057–
1885), Еволуција једне владарске породице, Београд 2006.
30
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медаљона и прстења могу бити заштићени од злих сила и других опасности
које су постојале у свету. Такви мали профилактички предмети чије се деловање преносило са светиња, у име светитеља, имали су задатак да делују благотворно на верника, путем молитве или физичким додиром. Било да је реч о
реликвијама или објектима који су били у додиру са реликвијом (brandea), или
благословима (ευλογία) који су донесени из Свете земље, они су садржали преносиву снагу сакралне енергије чудотворних и исцелитељских моћи.32
Многи сачувани предмети личне побожне праксе, различити искази и
литерарни жанрови омогућују реконструкцију сложених сакралних и фунерарних обреда. У средњем веку смрт је схватана као битан део живота, односно
тренутак преласка у вечност. На тај начин, гроб је доживљаван као важно место
спајања два света, света живих и света мртвих.33 Будући да је поседовање „слике” Богородице представљало уверење у њено реално присуство, стеатитска
икона је била и више него драгоцен предмет у моменту смрти и вечног покоја.
Умирућег човека су спуштали на под, верујући у магијску снагу земље и камена
који је био положен испод главе.34 Овај обредни ритуал није био типичан само
за монаштво, већ је био упражњаван и код мирјана, што је случај појединих
гробова на некрополи Св. Пантелејмона.35 У византијској религиозној пракси,
молитве за упокојене изговаране су са жељом да се задобије сигурност повољног суда и искупљења душе на крају света и века.36 Комеморативне службе и
молитве за упокојене интегришу и предмете личне побожности, о чему сведочи сачувани типик манастира Христа Пантократора у Цариграду, задужбине
василевса Јована II Комнина и његове супруге Ирине. Комнинско ктиторство
било је дубоко прожето личним карактером. С тим у вези, укључивање иконе
Пресвете Богородице Одигитрије која је незамењива заштитница престонице
и Царства у годишњи помен преминулих ктитора, значио је синтезу јавне и
личне побожности.37
За разлику од других сачуваних предмета од стеатита, икона са локалитета св. Пантелејмона у Нишу, откривена пре пет деценија у науци није посебно
разматрана. Вероватно због свог скромног изгледа а и неодређености иконографског типа изведене представе Богородице, остала је ван истраживачких
интересовања. Ипак, могуће је донекле установити њене основне карактеристике и дати одређене одговоре. Као минијатурна икона пронађена на градској
С. Марјановић-Душанић, Свето и пропадљиво, Београд 2017, 207–228.
Д. Поповић, „Приватност и свакодневица”, у: Приватни живот у српским земљама средњег
века, ур. С. Марјановић Душанић, Д. Поповић, Београд 2004, 20.
34
О схватању смрти, в. V. Marinis, Death and the Afterlife in Byzantium: The Fate of the Soul in Theology,
Liturgy, and Art, Cambridge University Press, 2016; M. Popović, S. Marjanović-Dušanić, D. Popović,
Daily Life in Medievale Serbia, Beograd 2016, 195–202.
32
33

В. Црноглавац, Т. Чершков, „Истраживања средњовековне некрополе Св. Пантелејмона у
Нишу 2002–2007”, Зборник Народног музеја 20, Ниш 2011, 105–142.
36
V. Marinis, “He Who Is at the Point of Death“,The Fate of the Soul in Byzantine Art and Liturgy, Gesta,
Vol. 54, The University of Chicago Press and International Center of Medieval Art (2015), 59–84.
35

37 Ј. Ердељан, Изабрана места, Београд 2013, 115–129.
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некрополи, представља гробни прилог чији је циљ да омогући сигуран прелаз
покојника између два света. Избор Пресвете Богородице за помоћницу и заступницу на Страшном суду указује на богословско учење и прослављање Богородице као Заступнице. Присуство стеатитских икона са представом Богородице из овог периода може да укаже на популарност и поштовање познатих
Богородичиних икона у престоници. Ромеји су овај камен назвали Αμίαντος
λιθος, што у преводу значи пречисти камен, чиме су тако јасним алузијама, стеатит на посебан начин везали за Богородичин култ.38 Ако је керамичка икона
и поврх свих вршених лабораторијских и стручних анализа успела годинама
да убеди истрживаче и научнике да је стеатитског порекла, онда то говори о
успешности једне идеје да икона опонаша овај минерал, који је у Византији био
омиљен и битно везан за маријански култ.
Идеја заступништва Пресвете Богородице, може бити сагледана из примера личне побожности светог Симеона Немање, вероватно савременика особе у чијем је гробу на локалитету Св. Пантелејмона пронађена нагрудна икона.
У Житију светога Симеона Немање, јасно је изражено схватање посредства
Богородице у моменту Симеонове смрти. Ту је забележена његова последња
жеља да му принесу „Пресвету Богородицу, јер такав имам завет, да пред њом
испустим дух свој”.39 У питању је највероватније мозаичка икона која се данас чува у ризници манастира Хиландара, а која је била положена на Стефана Немању у самртном часу и приликом опела. Реч је о par excellance примеру
схватања и доживљаја Богородице као посредника између земаљске и небеске
сфере.40
Значај проналаска нагрудне иконе је и у томе што може бити потврда
културне и политичке релације Ниша са Цариградом, нарочито ако имамо
у виду боравке царева који су били праћени бригом и настојањем да се побољшају управне прилике, било у делу царства под непосредним владаревим
надзором,било под византијским вазалима. Цареви из династије Комнина, а
посебно Манојло I (1143–1180), водили су јасну западну политику што се одразило и на прошлост Ниша.41 Несумњиво да је таква кампања утицала на визуелну културу града и његових житеља. Икона са представом пресвете Богородице је битан доказ и потврда поштовања маријанског култа у Нишу у периоду
од XI до XIIIвека.Чињеница да јеикона пронађена у гробу 138. који се налазио
у северозападном углу локалитета, тачније уз непосредне фрагментиране темеље цркве, може упутити на занимљива питања. Да ли је реч о гробу важне
38
39

I. Kalivrezou, The Mother of God in Steatite, 188–189.
Свети Сава, Сабрани списи, 138.

J. Erdeljan, “A Contribution to the Study of Marian Piety and Related Aspects of Visual Culture in Late
Medieval Balkans: Several Notable Examples Recorded in Serbian Written Sources”, IKON 10 (2017),
369–376.
40

В. Алексић, „Повластице града Ниша на крају XII века”, Ниш и Византија XI, (2012), 543;
М. Благојевић, „Сеченица (ΣΕΤΖΕΝΙΤΖΑ), Стримон (ΣΤΡΥΜΩΝ) и Тара (ΤΑΡΑ) у делу Јована
Кинама”, ЗРВИ 17 (1976), 67–76; Исти, „Жупе Реке и Дендра Јована Кинама”, ЗРВИ 35 (1996),
197–211.
41
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особе? Да ли је нагрудна икона, будући да је јединствена на овом локалитету,
иначе припадала неком од нишких прелата или особи значајног положаја? Да
ли је нагрудна иконица заправо панагија нишког епископа, који је себи изабрао
скроман гроб, по обичају уз темеље храма? Свакако, нагрудна икона израђена
наподобије „пречистог камена“ са својом сведеном иконографијом сведочи да
су грађани Ниша, властела и обични људи а пре свега покојник, који је био
сахрањен са својом молитвеном „сликом“, полагали наду у непобедиву заштитницу људског рода, Богородицу.

Минијатурна икона откривена током истраживања 1969. године (фотодокументација Народног музеја у Нишу
Miniature icon discovered in the course of exploration in1969 (photo documentation of the national Museum in Niš)
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AN ICON FROM THE NECROPOLIS OF ST. PANTELEIMON IN NIŠ,
A SUBJECT OF PERSONAL PIETY
Summary
An exception among the grave goods found at the locality of St. Panteleimon in Niš,
represents a small icon with representation of the Blessed Virgin Mary. On the icon
found, the Virgin Mary is simply depicted, dressed in a maphorion, without Christ.
Due to the reduced iconography, it is not possible to determine which type this
representation belongs to. After its archaeological discovery, it was recorded as an ivory
artifact; meanwhile, according to the latest conservation research, its ceramic origin
has been confirmed. The chest icon-pendant is an important proof of presence of the
Marian cult in Niš during the Middle-Byzantine period. Starting from this example,
the icon that was found is confirmation of the cultural and political relationship of Niš
with Constantinople, which significantly influenced shaping of the visual culture of the
city and its inhabitants.
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КОНЗЕРВАЦИЈА СКУЛПТУРЕ ОД ДРВЕТА ИЗ ЗБИРКЕ
ИСТОРИЈЕ УМЕТНОСТИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У НИШУ
Апстракт: Тема овог рада је конзервација и рестаурација бисте од дрвета, Студија главе, аутора Милована Крстића из збирке историје уметности Народног
музеја у Нишу. Поступак је урађен из више фаза. Прва фаза је подразумевала
процес дезинсекције, како би се елиминисало присуство инсеката у самој скулптури, након чега је уследила фаза стабилизације, односно консолидације коришћењем акрилног брусног кита. Рестаурација је урађена коришћењем фурнира одговарајуће дебљине, а као завршна фаза је патинирање предмета.
Кључне речи: конзервација дрвета, фумигација, оштећења на дрвету, инсекти

Поводом изложбе Милован Крстић, аутора Маре Макарић, историчара
уметности, конзерваторско-препараторском одељењу предате су 24 скулптуре
од бронзе, дрвета и гипса. Већина дела била је у добром стању и захтевала је
мање козерваторско-препараторске интервенције, док је одређени број скулптура захтевао сложенији захват.
У раду је приказан конзерваторско-рестаураторски третман бисте од дрвета, Студија главе, аутора Милована Крстића. Ова скулптура је једна од педесет које је Народном музеју у Нишу поклонио сам вајар 2004. године.1

Опис и стање предмета пре конзервације
Дрвена скулптура, Студија главе, инв. бр. 820, настала је 1945. године.
Врста дрвета је јавор, висине је 43 цм и представља главу девојке са дугом косом, благо нагнута у леву страну2 (сл. 1).
Површина предмета је била покривена тањим слојем прашине. На
предмету је било присутно више распуклина, од којих је најдужа била на десној
страни, 48,5 цм, са ширином 1–7 мм, док су мање биле присутне дуж леве стране главе и у доњој половини скулптуре, тј. на бисти. Попречно, у односу на
највећу распуклину стављена је дрвена спона – кајла, као и метална са доње
стране скулптуре, како би се спречило даље пуцање дрвета. На целој површи1

Макарић 2018, 70.

2

Инвентарни картон предмета (Наташа Дрча, историчар уметности)
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ни скулптуре уочено је присуство великог броја улазних и излазних отвора и
канала, које су последица присуства и рада инсеката (сипаца). Детаљним прегледом установљено је да језгро дрвета није уништено. Скулптура је у таквом
стању дата музеју.3

Сл. 1. Скулптура Студија главе пре конзервације (фото Д. Ишљамовић)
Fig.1. Sculpture Study of a head before conservation (photo D. Išljamović)

Конзерваторски третман
Прва фаза третмана била је дезинсекција скулптуре, због присуства инсеката. Сипац спада у групу тврдокрилних инсеката, који већином нападају дрво и
користе га за храну, склониште и размножавање. Најчешћа врста којa уништава
дрво припада реду Coleloptera. Током животног циклуса, инсекти пролазе кроз
потпуну трансформацију и он обухвата четири развојне фазе: јаје, ларва, лутка и
одрасли инсект. У фази ларве праве највећу штету за дрво, када га користећи за
храну формирају канале различитих пречника и дубина. Након одређеног времена, ларва долази до површине дрвета, где прелази у стадијум лутке и после
фазе мировања и метаморфозе улази у фазу одраслог инсекта.4
Да би се уклонило присуство ових инсеката постоји више метода, како
токсичне тако и методе без примене хемијских средстава.5
У току конзервације предмета за ову изложбу, још две дрвене скулптуре
биле су заражене сипцима.6 Због присуства великог броја канала и кратког вре3 Исто.
Lipanović, Matijević, Bezić:http://www.antikviteti.net/antikviteti-net/wp-content/uploads/2011/02/
lipanovic_bioloski.pdf
4

5

Ј. Ђурић 2015: 207.

6

Женски акт, инв. бр. 816 и Девојка, инв. бр. 818.
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менског рока за рад, одлучено је да се примени токсична метода, фумигација.7
Она обухвата поступак уништавња инсеката (дезинсекција) отровним гасом,
фосфор-водоником, PH3, који се развија из фумиганта Phostoxin, деловањем
влаге из ваздуха и влаге из самог предмета који се третира. Сам процес обавља се у херметички затвореној комори и траје 5 дана. Следи проветравање
предмета у трајању од два дана. Предности ове методе су врло висок проценат
уништавања инсеката у свим фазама њиховог развоја, као и брзина самог поступка.8
Следећа фаза конзерваторског поступка је стабилизација предмета, односно консолидација. Попуњавање канала обављено је коришћењем акрилног
брусног кита за дрво (Nevena color), чија је боја одговарала боји дрвета. Како
су излазни и улазни отвори били различитих пречника и дубина, поступак попуњавања је поновљен након сушења кита у трајању од 24 часа код отвора где
је кит био испод нивоа површине дрвета (сл. 2).

Сл. 2. Попуњавање канала акрилним китом (фото Д. Ишљамовић)
Fig.2. Filling of the channels with acrylic putty (photo D. Išljamović)

Присуство распуклина на дрвеној скулптури умањивало је њену стабилност и естетску вредност и било је потребно урадити рестаурацију предмета.
Како је ширина распуклина била од 1 до 7 мм, одлучено је да се рестаурација
уради листовима фурнира, који је исте врсте као и оригинално дрво. Коришћен
је фурнир јавора, дебљине 1 мм и лепак за дрво. Листови фурнира лепљени су
појединачно након потпуног сушења лепка.
Површина фурнира је након лепљења обрађена длетима различитих облика, како би се постигао изглед оригиналног рада на изради скулптуре. Мања
напрслина која се налазила на левој страни скулптуре рестаурирана је коришћењем кита, јер њена ширина није омогућавала употребу фурнира (сл. 3).
Избор методе за уништавање инсеката, као и о самом конзерваторско-препараторском
поступку донесена је уз консултацију са Иваном Илићем, вишим конзерватором-техничарем из
Етнографског музеја у Београду. Процес фумигације одрађен је у приватној фирми „Еко сан” из
Београда.
7

8

http://www.ekosan.co.rs
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Сл. 3. Рестаурација скулптуре и обрада фурнира (фото Д. Ишљамовић)
Fig.3. Restoration of sculpture and processing of veneer (photo D. Išljamović)

Након завршене консолидације и рестаурације скулптуре, обављена је завршна фаза, патинирање предмета. Коришћена је боја за дрво на воденој бази.
Боја је наношена меком четкицом, при чему се водило рачуна да боја одговара
оригиналној боји скулптуре. Овим поступком уједначена је боја рестаурираног
дела са оригиналом (сл. 4).

Сл. 4. Скулптура Студија главе након завршене конзервације (фото Д. Ишљамовић)
Fig.4. Sculpture Study of a head after conservation completion (photo D. Išljamović)

Дрвена скулптура Студија главе вајара Милована Крстића до сада није
излагана због свог првобитног стања. Конзервацијом и рестаурацијом враћена
је њена естетска вредност и постигнута је стабилност предмета. За излагање и
182
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чување скулптуре потребно је обезбедити одговарајуће микроклиматке услове
и простор у коме се не налазе предмети заражени инсектима.

Литература
Ђурић Ј, 2015, „Конзервација два свећњака из Јерменске цркве у Новом Саду”, у:
Годишњак Музеја града Новог Сада, бр. 10, Музеј града Новог Сада, Нови Сад,
205–214.
Lipanović I, Matijević J, Bezić N, Gljivice, bakterije, crvotočine i termiti kao uzročnici propadanja
drva,http://www.antikviteti.net/antikviteti-net/wp-content/uploads/2011/02/
lipanovic_bioloski.pdf (preuzeto 12. 3. 2018)
Макарић М, 2018, Милован Крстић, Народни музеј Ниш, Ниш.

Dragana Išljamović

CONSERVATION OF A WOOD SCULPTURE FROM
THE ART HISTORY COLLECTION OF THE NATIONAL
MUSEUM IN NIŠ
Summary
The topic of the paper is conservation and restoration of the wood bust, the Study of the
Head, which author is Milovan Krstić, from the art history collection of the National
Museum in Niš. The procedure had been performed in several stages. The first stage
involved the process of disinsection, in order to eliminate presence of insects in the
sculpture itself, followed by stage of stabilization, that is, consolidation using acrylic
abrasive putty. The restoration was done using veneer of appropriate thickness, and the
final stage was applying patina to the item.

183

Весна Црноглавац, Марина Пајић, Владимир Пајић

Весна Црноглавац
Марина Пајић
Владимир Пајић

КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ ТРЕТМАН
ФРАГМЕНАТА ЗИДНИХ СЛИКА ИЗ ПРОСТОРИЈА
W-24 И W-24A КОНСТАНТИНОВЕ ВИЛЕ НА МЕДИЈАНИ
Апстракт: Током 2010. и 2011. године спроведена су опсежна археолошка истраживања на простору Константинове виле на Медијани. Резултати ових ископавања у знатној мери су променили знања о резиденцијално-административном
комплексу и омогућили да се и неки погледи о архитектури, скулптурама, фрескама и мозаицима значајно ревидирају. Знатан број фрагмената фресака откривен је у рушевним слојевима изнад подова просторијa w-24 и w-24a, који су консолидовани in situ, а затим подигнути и складиштени у дрвене гајбе. Конзерваторско-рестаураторским третманом омогућено је издвајање десет већих целина
зидних слика, које су постављене на специјално дизајниране носаче за потребе
излагања у згради музеја на Медијани.
Кључне речи: Медијана, Константинова вила, IV век, зидна слика, конзервација,
рестаурација, реконструкција

Увод
Током 2010. и 2011. године спроведена су опсежна археолошка истраживања
на простору Константинове виле на Медијани, а у склопу пројекта „Константинова вила на Медијани – пројекат презентације 2010–2013. године”, који је финансирало Министарство културе и информисања1. Археолошки радови су били фокусирани на делове виле који су остали неистражени, односно на северозападни,
североисточни и јужни део виле. Резултати ових ископавања у знатној мери су
променили знања о резиденцијално-административном комплексу на Медијани и
омогућили да се и неки погледи о архитектури, скулптурама, фрескама и мозаицима значајно ревидирају.2 На тај начин било је могуће да се издвоје три грађевинске
Пројекат под називом „Конзервација, рестаурација, реконструкција и презентација зидних слика
из собe W-24 Константинове виле у Медијани” финансиран је средствима Министарства културе
и информисања у 2017. години (Уговор бр. 451-04-2564/2017-02). Руководилац пројекта је Весна
Црноглавац из Народног музеја у Нишу, а конзерваторско-рестаураторске радове је обавио Централни
институт за конзервацију у Београду.
1

2

Васић et al. 2014, 231–262.
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фазе, и то: прва фаза (крај III – почетак IV века), друга фаза (око 330–378. године)
и трећа фаза (око 383–441. године).3
Првој фази градње (крај III – почетак IV века) припадају монументална
грађевина једноставне форме, издужене основе са великим двориштем у средини и дрвеним тремовима, као и војне бараке и хореум, подигнути на простору источно од виле.
Другу градитељску фазу (око 330–378. године) обележиле су велике реконструкције у средишњем делу насеља, које су у значајној мери измениле изглед објекта из прве фазе и дале му сасвим нови значај. Током ове фазе постављени су мозаици, осликани су зидови и таванице и читав простор је украшен скулптурама.
Извесно је да је радикална промена средишњег дела насеља имала за циљ стварање
династичке идеологије у уметности и архитектури родног Наиса и Медијане и да
се ови радови могу везати за градитељску делатност Константина Великог.4
Крај друге грађевинске фазе обележен је јаким пожаром и рушењем резиденцијалног комплекса у Медијани, да би се над његовим остацима формирало ново насеље које је имало карактеристике сеоске заједнице, а које ће бити
уништено у провали Хуна, вероватно одмах током 441. године.

Археолошки контекст налаза фрагмената фресака
у просторијама w-24 и w-24a
Један од приоритетних циљева археолошких радова спроведених у 2010.
години био је дефинисање ситуације у северозападном углу виле са перистилом и утврђивање броја и обима просторија, које су констатоване приликом
радова из 2004. и 2005. године.
Истраживања су спроведена ископавањима на простору сонде 45, блок Ц (дужине 8,70 м и ширине 7,10 м) и сонде 46 (сл. 1).5 Обе сонде су биле испуњене великом
количином грађевинског шута, који се састојао од малтера, опеке, ломљеног камена,
облутака, гарежи, веће количине фрагмената мермерне оплате, фресака, уломака керамике, равног прозорског стакла, животињских костију и камених тесера. Након
уклањања шута (слоја рушења) утврђено је постојање две просторије правоугаоне
основе, димензија 8,3 х 5,2 м, од којих се просторија w-24a директно наслања на западни зид велике свечане сале. Под просторије w-24а је био изведен од заглачаног
малтера са израженим малтерним лајснама уз зидове, а испод пода се налазио систем
зиданих канала који су служили за грејање, преко ложишта постављеног у североисточном делу. Под у просторији w-24 био је сложен од опека различитог формата,
украшених рељефима у облику дијагоналних линија и валовница. Преградни зид
између ових просторија сачуван је на нивоу темељног проширења.
3

Васић et al. 2016, 7.

4

Ibid, 75.

Руководилац археолошких истраживања био је др Милоје Васић, док је радовима у просторијама
w-24 и w-24a руководила Весна Црноглавац.
5
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Знатан број фрагмената фресака откривен је у рушевним слојевима изнад
подова обе просторије (сл. 2 и 3). Приликом проналаска, фрагменти су пажљиво подигнути, постављени у дрвене кутије и складиштени у прихватни депо на
локалитету (сл. 4).

Сл. 1. Основа виле са означеним просторијама w – 24 и w – 24a (Г. Милошевић)
Fig 1. Plan of villa with position of rooms w-24 and w-24a (G. Milošević)
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Сл. 2. Налаз фрагмената приликом ископавања (В. Црноглавац)
Fig 2 Find of fragments during excavation (V. Crnoglavac)

Сл. 3. Налаз фрагмената приликом ископавања (В. Црноглавац)
Fig 3. Find of fragments during excavation (V. Crnoglavac)

Сл. 4. Смештај фрагмената у дрвене кутије (В. Џикић)
Fig 4. Placing of fragments in wooden boxes (V. Džikić)
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Затечено стање фрагмената
Фрагменти римског декоративног сликарства нађени су у археолошким
ископавањима северозападног дела виле са перистилом, а потичу са зидова
просторија w-24 и w-24а. Сви фрагменти имају трагове деловања флоре, у виду
недостатка бојеног слоја кончастог облика. На површини лица фрагмената
видљиви су слојеви земље, прашине и других нечистоћа. Фрагменти су током
истраживања привремено консолидовани in situ. Веће групе фрагмената су
увијене у један слој памучне газе која би заштитила позицију и тако положене
у сандуке, док је велики број малих фрагмената положен у одвојене сандуке. У
сандуцима са фрагментима у току тријаже нађена је велика количина глодарског измета, наталожена у периоду депоновања гајби са фрескама у просторији
која се користи за смештај неконзервираног материјала на локалитету.
Фрагменти садрже декоративне елементе разних боја (црвене, плаве, зелене, беле и окер) који су, на основу различитих малтерних равни, представљали
различите делове зидне декорације. Стратиграфски се распознаје неколико малтерних слојева, док сликарство карактерише очувани слој пигмента који је везан
за малтерни носилац и дебљи, врло слабо везан, прашкасти слој пигмента (сл. 5).

Сл. 5. Малтерни слојеви (В. Пајић)
Fig 5. Plaster layers (V. Pajić)

Носилац
Носилац је трошан и састоји се од два до четири слоја малтера, у зависности од фрагмента. Ови подаци, поред позиције, јасно указују на значајнију
улогу просторије. Малтерни слојеви су делимично чврсти, док се у појединим
деловима могу приметити пукотине малог промера којих има пуно. Малтер не
садржи млевену опеку нити приметне специфичне агрегате. Неумешани комади креча су јако беле боје, чврсти и целовити. Зелени фрагмент, који се могао
налазити у доњој зони просторије (сокл), малтерисан је врло грубо на зидни
носилац од крупног, лоше зиданог камена (закључак изведен на основу негатива на полеђини фрагмента).
189

BROJ 27-28

Полеђина фрагмената, одвојена од оригиналног зидног носиоца без
оштећења садржи негативе лишћа и вегетације. Оваква ситуација сугерише да
је малтер припреман ван просторија током грађевинских радова и разбија слику о „чистоћи” римског малтера. Поред лишћа, значајан је и уломак танкозидне
стаклене посуде који је на исти начин доспео у малтер припремљен за декорацију просторије и осликавање (сл. 6 и 7).

Сл. 6. Отисак листа у малтеру (В. Пајић)
Fig 6. Leaf print in plaster (V. Pajić)

Бојени слој
Упркос томе што су фрагменти нађени у земљи, површина бојеног слоја је
стабилна, док је носилац трошан. Због великих наслага земље, и нестабилности
пигмената, на локалитету се није могла одредити обојеност као и право затечено стање бојеног слоја. Пигменти су, иако везани за носилац, врло нестабилни
на раствараче, а у појединим деловима отиснути на наслагу земље. Нема промена у бојењу површина услед хемијских деловања на фрагмент. Доминирају
црвени и зелени пигменти, након тога плави и бели пигменти.

Сл. 7. Фрагмент стакла у малтеру (В. Пајић)
Fig 7. Glass in plaster (V. Pajić)
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Анализе и пробе
Иницијална конзерваторска испитивања су се током ових радова ослањала на истраживања и резултате изведене из материјала из суседне просторије
w-22 претходних година.6 Поред тога, извршен је микроскопски преглед бојеног слоја, попречни пресек неколико узорака, дефинисана је стратиграфија
малтера и извршена су колориметријска снимања фрагмената по обојености.
Овим снимањима је добијена референтна база римске палете која ће бити од
користи у будућим радовима.

Конзерваторско-рестаураторски радови
Привремена консолидација
Ради сигурне манипулације и чишћења лица, извршена је консолидација
полеђине. Нестабилне групе фрагмената у оригиналним позицијама сачуване
су постављањем привременог малтера у односу 3:1 (песак јединица и гашени
креч). Привремени малтер је лако уклоњен чеоном брусилицом након позиционирања фрагмената и постављања новог заштитног слоја газе. Фрагменти
су подељени у две групе: самостални фрагменти и групе фрагмената са привременом заштитом, постављеном in situ.
Чишћење самосталних фрагмената
Земља и остале површинске нечистоће уклоњене су прво механички, помоћу сликарских и силицијумских четкица, зубарских игли, скалпела и Wishab
гуме. Након тога уследило је хемијско чишћење дејонизованом водом (сл. 8).

Сл. 8. Чишћење (В. Пајић)
Fig 8. Cleaning (V. Pajić)
6
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Чишћење фрагмената са привременом заштитом
Налази су привремено заштићени на два начина, са лица и са наличја. Након отпакивања из памучне газе, фрагменти заштићени са лица чишћени су са
полеђине механички, сликарским четкицама, зубарским иглама, усисавањем и
издувавањем. Дочишћавање тврдих наслага земље вршено је хемијски, омекшавањем дејонизованом водом загрејаном на 50°C а онда и механички. Најупорније
наслаге које нису могле на овај начин да се уклоне третиране су ласером. Фрагменти који нису имали површинску заштиту бојеног слоја пажљиво су чишћени
са лица од наслага земље због нестабилности носиоца, помоћу раствора етилалкохола и дејонизоване воде у размери 1:1. Након постављања новог заштитног
слоја памучне газе, фрагменти су очишћени са полеђине поменутим начином.
По постављању привременог носиоца, фрагменти су чишћени од јаког консолиданта у заштитном слоју помоћу дејонизоване воде загреване на 60°C и скалпела и зубарских игли (сл. 9). Ефлоресценција7 која је након чишћења топлом
водом изашла на површину бојеног слоја, уклањана је раствором амонијум-карбоната 7% у дејонизованој води и помоћу силицијумских четкица и скалпела.
Дочишћавање и неутрализација су рађени ацетоном. Полеђина готових целина
фрагмената је дочишћена ласером Thunder Art q switch. Наслаге блата и чађи које
су се налазиле у пукотинама и рупама малих димензија, које није било могуће
растворити и извадити механички без оштећења оригиналног малтера који га
окружује, чишћене су инфрацрвеним светлом (λ=1064nm, P=175-185,f=10-20Hz,
vreme 10 с–3 мин), од 1 до 3 мин, са и без квашења, у зависности од дебљине наслаге. Чишћење ласером се показало успешно на полеђини фрагмената и знатно је
допринело бољем пријањању нових носећих кречних малтера.
Површинска консолидација
Након чишћења, полеђина носиоца је премазана етил-алкохолом, ради
смањења површинског напона и што бољег продирања консолиданта. Као консолидант је коришћен раствор Акронала 10% у дејонизованој води. Овај процес је поновљен након позиционирања фрагмената и стањивања оригиналног
носиоца.
Структурална консолидација
Пукотине и раслојавање малтера су инјектиране Леданом ТБ1 у води, у
односима 1:10 до 1:5. Код фрагмената чија је дебљина малтера била од 1 мм
до 5 мм, носилац је реконструисан слагањем остатака оригиналног малтера и
наливањем Ледана ТБ1. Након позиционирања фрагмената, и пре постављања
на нови носилац, спојеви фрагмената и пукотине које нису биле до тада третиране, такође су инјектиране истим методом (сл. 9).
Ефлоресценцијом (енг. efflorescence) у конзервацији и рестаурацији назива се појава миграције
водорастворивих соли на површину бојеног слоја, при чему долази до визуелних промена.
7
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Сл. 9. Структурална консолидација (В. Пајић)
Fig 9. Structural consolidation (V. Pajić)

Реконструкција фрагмената
Селекција фрагмената је вршена на основу линија лома, ликовних одлика,
технолошких својстава и површине бојеног слоја, позиције на локалитету, архитектонских својстава и других специфичних обележја, а у консултацији са стручним
тимом из Народног музеја у Нишу. Дефинисано је десет репрезентативних целина.
Фрагменти који нису ушли у реконструкцију, очишћени и консолидовани враћени су у дрвене сандуке у којима су депоновани. Кадице су претходно очишћене, а
песак запрљан изметом глодара и угинулим инсектима просејан је и опран. Након
позиционирања фрагмената у песку (сл. 10), постављања фејсинга, причвршћивања
за шпер-плочу, уклањања привременог малтера, консолидације и инјектирања, на
полеђину малтера је утиснут шпахтлама ређи малтер размере 2:1 (песак јединица:
гашени креч). У исто време, на претходно припремљеним плочама од стиродура и
алуминијумског саћа (у зависности од величине и тежине фрагмента за који су намењене) на које је помоћу акрилног везива залепљен мермерни гриз, нанет је исти
малтер у величини и облику одговарајућег фрагмента. Фрагменти су овом методом
успешно уроњени у малтер на носећим плочама без великих шупљина. Шупљине
малих размера које су на неким местима настале након сушења новог малтера инјектиране су Леданом ТБ1 у води размере 1:8. Вишак новог малтера је уклоњен микромотором и фрагменти су припремљени за опшивање и пломбирање. Опшивак је из193
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веден малтером од жутог студеничког песка и гашеног креча у размери 3:1, дебљине
око 1 цм, са падом од ивице фрагмента ка носиоцу.
Целине 4. и 9. су постављене на нови носилац од алуминијумског саћа,
док су остале целине постављене на носилац од припремљеног експандираног
полистирена. Оригиналне денивелације малтера под углом од 45о, које сугеришу функцију и позицију фрагмента, представљале су посебан структурални
проблем реконструкције. Овакви примери (два фрагмента) су постављени на
већ припремљене малтерне нивое који одговарају задатом углу.

Сл. 10. Реконструкција (В. Пајић)
Fig 10. Reconstruction (V. Pajić)

Реконструкција подлоге
Лакуне су подељене у три групе:
1. лакуне дубље од 5 мм попуњене су малтером од песка јединице и гашеног креча у односу 3:1 до 5 мм од нивоа бојеног слоја;
2. лакуне дубине између 5 мм до 2 мм попуњене су ретуш-малтером од
мермерног брашна и гашеног креча у односу 3:1 и 2:1, у зависности од
површине и дубине лакуне до нивоа бојеног слоја;
3. лакуне плиће од 2 мм попуњене су комерцијалном акрилном подлогом до нивоа бојеног слоја.
Постављање декоративног малтера
Направљена су два тона декоративног малтера, која су бирана у односу на
колорит фрагмената. Декоративни малтер је постављен у висини до 5 мм испод
нивоа бојеног слоја. Декоративни малтер топлијег тона: студенички песак: песак
јединица: гашени креч (2:1:1). Декоратвни малтер хладнијег тона: калемегдански
песак: песак јединица: гашени креч (2:1:1). Малтери су након наношења отварани
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тако што је уклањана карбонатна скрама добијена пердашењем. На овај начин су
обезбеђена боља механичка својства и дифузност.
Реконструкција бојеног слоја
Извођење ретуша, због велике површине оштећења, подељено је у четири
фазе. Прво су тоталним ретушом реконструисана оштећења на оригиналном
малтеру Гамблин бојама на бази синтетичке смоле Ларопал А81. Ово синтетичко везиво се раствара изо-пропил алкохолом, чија је тачка кључања веома
ниска, тако да брзо испарава и не дозвољава пигменту и везиву да продре дубоко у малтер, већ остаје на површини и лако се уклања. Након тога, тоталним
ретушом реконструисане су пломбе површина до 5 мм акварел бојама. На овај
начин су се јасно истакле боје и шаре на фрагментима да би након тога, на
великим површинама пломби, био изведен тратеђо подслик акварел бојама, а
преко њега тратеђо ретуш Гамблин бојама. Ово је омогућило визуелно повезивање целина и омогућено је сагледавање ликовних одлика овог сликарства и
архитектонских декоративних елемената.
Презентација
Носећи рамови су направљени од дрвених штафни 5x8 цм и дрвених летви дебљине 1 цм, у зависности од тежине репрезентативне целине. Целине се носиоцем ослањају на тампон (полистиренска пена), који се ослања на доњу греду
рама повезану за бочне греде холшрафима. Бочне греде имају носећу улогу. Ради
смањења оптерећења које трпи целина и њен носилац, а самим тим и декоративни малтер, конструисан је чешаљ од ексера дужине 2 цм у специфичном облику
(H), који, продирући кроз задњу страну система, а потом и плитко у нови носилац
(експандирани полистирен), веша целину о задну страну система. На носеће греде
рама потом су фиксиране украсне лајсне које прелазе преко ивице целине око 1
цм. Код лакших целина, оне се ослањају на греду рама преко тампона од пене са
све четири стране. Систем рамљења се веша директно помоћу анкера или шрафа
дебљине до 1 цм. Дубина рупе за вешање на раму је 1 цм, са металним оковом.
Репрезентативни резултат
Конзерваторско-рестаураторским радовима на овим фрагментима велика
количина нечитљивог археолошког материјала обрађена је и стављена у почетни
контекст, који је потребно надаље допуњавати додатним истраживањима. Репрезентативну целину сада чини 10 табли, које садрже специфичности, важне за презентацију римског зидног сликарства са археолошког налазишта Медијана. Целине су:
ФРАГМЕНТ 1
Бели фрагмент са црном линијом (57x18 цм)
Фрагмент, дислоциран током ископавања из просторије w-24, у целости
је презентован и рекоструисан. Тамне линије насветло црвеној подлози
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(мермеризација) су део имитације камене оплате, каква се могла наћи на
локалитету. Као део доње зоне сокла, позициониран при поду, фрагмент
је изузетно фине малтерне обраде, без непланираних избочина или инцизија које се могу наћи у доњим зонама до пода (сл. 11).

Сл. 11. Фрагмент 1 (В. Џикић)
Fig 11. Fragment 1 (V. Džikić)

ФРАГМЕНТ 2
Црвени фрагмент са плавим тачкама 1 (41x67 цм)
Овај фрагмент одликује јарки црвени тон, са остацима плавог пигмента
који сугеришу полихроматску декорацију. На основу дифузних плавих
остатака бојеног слоја не може се закључити о каквом типу декорације се
ради (сл. 12).

Сл. 12. Фрагмент 2 (В. Џикић)
Fig 12. Fragment 2 (V. Džikić)

ФРАГМЕНТ 3
Црвени фрагмент са плавим тачкама 2 (58x37,5 цм)
Овај фрагмент одликује јарки црвени тон, са остацима плавог пигмента који сугеришу полихроматску декорацију. На основу плавих остатака
бојеног слоја не може се закључити о каквом типу декорације се ради.
На фрагменту су уочљиви полукружни и праволинијски потези који могу
представљати очуван начин наношења боје на зидну подлогу или брисање површине зида при чишћењу просторије (сл. 13).
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Сл. 13. Фрагмент 3 (В. Џикић)
Fig 13. Fragment 3 (V. Džikić)

ФРАГМЕНТ 4
Бело-плаво-црвени фрагмент 1 (80x36 цм)
Црвено-плави фрагмент са јаким оштећењима плавог дела бојеног слоја и
црвеним тачкама. Због великих оштећења, тачну декоративну улогу није
могуће реконструисати (сл. 14).

Сл. 14. Фрагмент 4 (В. Џикић)
Fig 14. Fragment 4 (V. Džikić)

ФРАГМЕНТ 5
Бело-плаво-црвени фрагмент 2 (41x99 цм)
Као и Бело-плаво-црвени фрагмент 1, овај фрагмент припада истој зони
и декоратвном зидном елементу (сл. 15).

Сл. 15. Фрагмент 5 (В. Џикић)
Fig 15. Fragment 5 (V. Džikić)
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ФРАГМЕНТ 6
Зелени фрагмент са три нивоа (102x20 цм)
Фрагмент најгрубље обраде малтерне површине, са јасним променама на
три нивоа који је био позициониран у доњој зони (сокл), или није припадао истој сликарској кампањи (сл. 16).

Сл. 16. Фрагмент 6 (В. Џикић)
Fig 16. Fragment 6 (V. Džikić)

ФРАГМЕНТ 7
Зелени фрагмент са цветном декорацијом (55x20 цм)
Фрагмент одликује тамнозелени тон колорита, са декоративним сачуваним ликовним елементима малог формата (до 3 цм). На основу сачуваних
ликовних елемената може се распознати слободније сликарство кружних
флоралних мотива који се понављају устаљеним редоследом од доле ка горе.
Током реконструкције бојеног слоја избегнута је слободна реконструкција
ликовних елемената, већ је генерална идеја обухватала затварање лакуна и
обједињавање унутрашњости композиције фрагмента (сл. 17).

Сл. 17. Фрагмент 7 (В. Џикић)
Fig 17. Fragment 7 (V. Džikić)
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ФРАГМЕНТ 8
Зелени фрагмент са жутом линијом (51x18 цм)
Овај фрагмент карактерише прелом малтерне форме под углом од 45 степени до чије се ивице пружа тамножута линија. Претпостављена је усправна позиција како би се лакше сагледала промена форме и истакла линија
до ивице. Фрагмент је мале димензије па се не може наслутити положај у
просторији (сл. 18).

Сл. 18. Фрагмент 8 (В. Џикић)
Fig 18. Fragment 8 (V. Džikić)

ФРАГМЕНТ 9
Зелено-црвени фрагмент са црвеним тачкама (85x43 цм)
Фрагмент представља део декоративне линије са црвеним делимично
пастуозним остацима слободног сликарства на зеленој подлози. Недовољно прецизна граница између црвене и зелене површине може указивати на брзину сликања и израде (сл. 19).

Сл. 19. Фрагмент 9 (В. Џикић)
Fig 19. Fragment 9 (V. Džikić)
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ФРАГМЕНТ 10
Зелено-црвени фрагмент са цветном декорацијом (89x23 цм)
Као један од најдоминантнијих фрагмената, истиче се очуваношћу ликовних елемената флоралног мотива и пластиком малтерног слоја. Може се
закључити да се ради о истим ликовним елементима као на фрагменту
7. Зелени са цветном декорацијом. Очуваност је омогућила целовитију
реконструкцију бојеног слоја и ивице пада малтерног слоја под углом
од 45 степени. Реконструкцијом је добијена значајна изложбена целина,
претпостављеног усправног положаја која доприноси разумевању обраде
штуко форми, малтерне пластике и шпалетни у близини зидних отвора
(сл. 20).

Сл. 20. Фрагмент 10 (В. Џикић)
Fig 20. Fragment 10 (V. Džikić)

*
Сликана декорација била је саставни део обраде зидова виле са перистилом, што доказују очувани фрагменти фреско-сликарства на зидовима трема
перистила, северних просторија, унутар мање помоћне просторије стибадијума Б, као и на простору терми. Највећи број фресака откривен је у секундарном положају, док су in situ сачувани делови декорације доњих зидних зона
у северозападним просторијама виле (w-1, w-13, w-22 и w-23). На сачуваним
фрескама јасно се уочава имитирање у сликању мермерних парапетних плоча, разделних трака и лајсни. Налази фрагмената фресака у слојевима рушења
унутар поменутих просторија, указују да је у овим просторијама била осликана
и таваница.8
8

Васић et al. 2016, 18.
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Детаљном конзерваторско-рестаураторском анализом сачуваних фрагмената фресака из просторија w-22, w-24 и w-24а реконструисани су поједини мотиви на укупно шеснаест панела.
Фрагменти зидног сликарства пронађени у просторијама w-24 и w-24а,
представљају значајно сведочанство о начину украшавања зидова виле, како
својом бојом и сликаном декорацијом тако и обрадом малтерних површина.
Репрезентативне целине са флоралним мотивима које су откривене конзерваторским радовима, допуниле су наша сазнања о сликарској техници која је
примењивана на Медијани, док пронађени фрагменти стакла и отисци лишћа
из малтера указују на занатски и грађевински тренутак при осликавању.
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М. Васић, Г. Милошевић, Н. Гавриловић Витас, В. Црноглавац, Константинова вила
у Медијани, Ниш 2016.
Т. Лекић, М. Текић, В. Пајић, М. Јовановић, „Конзервација, рестаурација, реконструкција и презентација фрагмената зидних слика из римског периода са археолошког налазишта Медијана код Ниша”, Зборник Народног музеја у Нишу 23,
Ниш 2014, 239–250.

Vesna Crnoglavac, Marina Pajić, Vladimir Pajić

CONSERVATION AND RESTORATION TREATMENT
OF THE WALL PAINTINGS FRAGMENTS IN THE PREMISES
W-24 AND W-24A OF THE CONSTANTINE’S VILLA AT MEDIANA
Summary
During 2019 and 2011, extensive archaeological research was conducted in the area of
the Constantine’s villa at Mediana. Results of those excavations have greatly altered the
knowledge on residential and administrative complex and have allowed some views of
architecture, sculptures, frescoes and mosaics to be significantly revised. Considerable
number of fresco fragments was discovered in the ruin-layers above the floors of the
premises w-24 and w-24a, which were consolidated insitu and then removed and
stored in wooden crates. Conservation and restoration treatment enabled extraction of
ten larger units of the wall paintings, which were placed on specially designed supports
for exhibiting purposes in the Museum building at Mediana.
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ЗАВИЧАЈНИ ФОНДОВИ У БИБЛИОТЕКАМА
Апстрaкт: Овај стручни рад је покушај да се у кратким цртама јасно и сажето
каже основно о завичајном фонду, о томе какви су услови рада у завичајном фонду, какав је простор, кадар, завичајна грађа. Начињен је покушај да се дефинишу
корисници завичајног фонда и њихове потребе. Представљен је и скраћени приказ рада библиотека на популарисању завичајних фондова.
Кључне речи: завичајни фонд, појам, улога, значај, историjски преглед, завичајни
фондови у Србији, библиотекарство, Закон о библиотечко-информационој делатности, дигитализација грађе, културно наслеђе
„Из родног краја и врана је мила.”
Корејска пословица

Увод
Феномен завичајног фонда данас је у новој позицији са појавом интернета
и могућностима масовног архивирања свеукупне архивске грађе у дигиталном
облику. Тај посебан феномен завичајног фонда има у корену појма: завичај. По
дефиницији то је:
„Место са ближом околином где се неко родио и одрастао, родно место,
родни крај одакле неко или нешто потиче, односно води порекло”.1
Појам завичаја може се схватити у најширем обиму и кретати се од најмање микрообласти – села, засеока, насеља с једне стране, преко кварта или
дела града, општине, геoграфског предела, региона састављеног из више градова и села. У разматрању одреднице завичаја не могу се испустити из вида духовне категорије као што су нација и религија. А такође, одредница завичаја је
и језик, и историја краја, као и етнологија краја, и осећај припадности завичају.
Завичајни фонд, у функцији једне животне средине, територијално најчешће омеђен административним границама, представља широки миље људског стваралаштва у многим сегментима људског живота. Због тога је веома
важно, врло често историјски нужно, сачувати од заборава све материјалне
трагове људског деловања и стваралаштва. Сачувани материјални докази сведоче о постојању, опстајању и раду људи на одређеном простору. Подједнако је
важна и архивска и археолошка грађа, која сведочи о животу и раду људи на
Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 5, Дугуљан-закључити / [приредила
Српска академија наука и уметности]. – Београд : Институт за српскохрватски језик, 1968
(Београд : Научно дело). – 798 стр.
1
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одређеној територији и у одређеном времену, као и писана грађа, која сведочи о култури, образовању, привреди, трговини, архитектури, обичајима, вери,
традицији, ношњи, односно свим видовима људског стваралаштва и уопште о
животу.
Географску територију завичаја чине геофизичке, политичке и административне целине у садашњем времену.
Историјски завичај чине оне територије које су у прошлости биле везане
за завичај, а које су се током историје мењале.
Етнички завичај чини ону територију која је везана за један део народа и
народности, удаљење и од територије где живи народ или народност, који се
поклапа са географском и историјско-географском територијом. Завичајни
појединац ретко ће се подударати неком административном историјском или
етничком целином. За функционисање завичајног фонда неопходно је правилно разумети и стручну терминологију. Када је у питању завичајна грађа
сакупљена у завичајној збирци и то било да је у изворном или обрађеном
облику, то се такође терминолошки подводи као завичајна збирка, или завичајни фонд.
За функционисање завичајног фонда неопходна су бар три чиниоца:
збирка, простор и кадар. Одељење је пре свега организациони термин који
уз публикације, то јест збирке, подразумева и одређени засебни простор, као
и стручни кадар. Може се чинити да су термини завичајни фонд и завичајна
збирка синоними, али заправо су то два посебна појма, јер се фонд, као шири
појам, може састојати из више различитих збирки. Прихватљива је и следећа
дефиниција завичајног фонда:
„Завичајну збирку чине прикупљена, сређена, обрађена као и штампана грађа, и други носиоци информација, који се својим садржајем односе на
одређену географску, историјску, политичку, етничку, културну и економску
средину.”2 Само поуздано и верификовано спознавање прошлости, на основу
материјалних докумената архивираних у завичајним фондовима, могу допринети спознавању и разумевању садашњости и истовремено створити сигурну
основу за пројектовање будућности.

Пoјам завичајне делатности и завичајних фондова
Завичајна делатност и завичајни фонд посматрају се кроз призму националне делатности и националног фонда. И као такав добро постављен фонд
могао би се сагледати као истраживачки центар из области историје, географије, етнологије, просвете, привредне делатности, јавних медија, уметности,
науке; као рад на завичајним библографијама, израда монографија. Завичајни
Завичајни фондови данас / Десанка Стаматовић // Стање и перспективе развоја завичајних
фондова : [зборник радова са саветовања библиотекара Србије одржаног 14. и 15. децембра
2000. године у Чачку] / [уредник Даница Оташевић]. – Чачак : Градска библиотека „Владислав
Петковић Дис”, 2004. – Стр. 15–16.
2
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фондови нису само набављачи, пописивачи и чувари грађе, већ свеобухватни
инцијатори културних дешавања у локалној средини.
Како би се најбоље приступило појму завичајног фонда, креће се од самог појма завичаја. Ако се погледају референтни записи из литературе може се
узети дефиниција да је завичај: „Место са ближом околином где се неко родио
и где је одрастао, родно место, родни крај, место, крај одакле неко или нешто
потиче, води порекло”.3
Идеја о непоновљивости завичаја у супротности је са самом реалношћу,
чињеница да су многи били принуђени да у раној младости мењају боравиште,
те да појам завичаја везују за више територија. Одвајкада је човек био приморан да напушта постојбину–завичај, било из економских, ратних или из некаквих других разлога својевољно или против своје воље. Дешавало се и да се
никада не врати у свој завичај, али било да је тако или не, постојала је ирационална необјашњива веза са крајем из којега је потекао, као да се ради о некаквом синдрому изгнаника, синдрому који потиче још од митског изгона из раја.
Завичај тада постаје изгубљени рај, што узрокује вечиту неугасиву тежњу за
повратак. Граница завичаја се одређује географски, историјско-географски и
етничко-географски.
Географску територију завичаја чине геофизичке, политичке и административне целине у садашњем времену. Историјски завичај чини она територија која је у прошлости била везана за завичај, а која се током историје мењала. Етнички завичај чини ону територију која је везана за један део народа, или
народности, која се поклапа са географском и историјском територијом. Завичај појединца ретко се подудара са неком административном, историјском или
етничком целином, он је увек специфичан.
Теоретске претпоставке завичајне делатности пре свега се односе на проучавања завичаја, са чиме је и блиско повезан установљени појам завичајног
фонда. Треба рећи и да су завичајни фондови, кроз завичајне збирке, одељења
и одсеке, веома значајан сегмент у струци библиотечке делатности, који је присутан још од давних времена, како у свету тако и код нас у Србији. Пионирски
завичајни фонд формиран је у Енглеској у народној библиотеци још давне 1884.
године. Од тада њихов значај непрестано расте, те данас у 21. веку, у времену
глобализације, јавне библотеке по питању оваквих фондова све више личе једна на другу. У Србији се завичајни фондови спорадично јављају и раније, током
педесетих година, али седамдесетих година прошлог века законски се регулише обавеза општина о оснивању завичајних фондова и тада масовније започиње рад на њиховом формирању, прикупљању и обрађивању грађе. Одраније
је констатовано да прикупљена грађа завичајних фондова, која представља
аутентичан материјал за проучавање историје и културе једне области, пружа материјал за израду локалне, регионалне или националне библиографије и
Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 5, Дугуљан-закључити / [приредила
Српска академија наука и уметности]. – Београд : Институт за српскохрватски језик, 1968
(Београд : Научно дело). – 798 стр.
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иницира комплетност обавезног примерка, те формирање музејског примерка
књиге и других врста докумената једног народа.
Проучавање завичајних фондова, између осталог, пружа увид и у правни
оквир који регулише ову област, покушавајући да ако не даје тачне одговоре,
онда бар постави питања, зашто је непходно да библиотекар буде високо образован и упућен у културно-историјска збивања завичаја. Циљ таквог проучавања завичајног фонда је чување грађе, материјала за потоња поколења, попуњавање националног књижевног фонда, преко пружања услуга многобројним разнородним корисницима до развијања племенитих осећања. Завичајни
фонд тако остаје тековина потомству како би оно што лакше могло да се бави
својом струком и занимањима. Грађа у завичајном фонду је незамењиви материјал за све будуће генерације.

Историјски и правни оквир завичајног фонда
Почеци бављења завичајном делатношћу у Србији јављају се средином педесетих година двадесетог века. Тачније при Народној библотеци Србије 1953.
године покренуто је питање реорганизације библиотечке мреже и предложено
формирање завичајних одсека у већим библиотекама, тамо где су постојали
услови. То су били почеци стварања завичајних фондова. На саветовању крајем
исте године донети су закључци да установе на чијој је територији од 1884. године до 1918. године постојала издавачка делатност, треба прикупити све књиге, брошуре, новине и часописе а који ће се користити у научне и библиографске сврхе. Тада се помињу конкретнији задаци будућих завичајних фондова.
На Библиотечком скупу у Смедереву 1961. године разговарало се о завичајним
фондовима. На трећем саветовању заједнице матичних библотека Војводине
1963. године у Суботици донета је одлука о формирању завичајних збирки у
више градова и места Војводине. Минимум југословенских стандарда за народне библиотеке из 1973. године не прописује већ само препоручује формирање
завичајних фондова са следећом констатацијом: „Народна библиотека може да
формира завичајни фонд библиотечке грађе о подручју на коме библиотека делује, што се ближе регулише републичким односно покрајинским прописима”.4
Усвајање Десетогодишњег програма развоја библиотекарства 1971–1980. године и Пројекције развоја библиотекарства, којима је ближе одређена улога и
значај завичајних фондова не односи се само на чување и заштиту завичајних
фондова, већ и на развој јединственог библиотечко-информационог система
у местима народних библиотека. На још неколико саветовања 1974. године и
Предлога стандарда за народне библиотеке 1975. године инициран је рад на
формирању завичајних фондова, са датим упутствима и технологијом рада, и
донете су уредбе на основу искуства у раду појединих завичајних фондова. „До
4 Минимум југословенских стандарда за народне библиотеке // Библиотекар (Београд). – ISSN:
0006-1816. – Год. 25, бр. 5/6 (1973), стр. 726–729.
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краја 1982. године објављено је у Заједници матичних библиотека, Методско
упутство за формирање и вођење завичајних фондова у општинским народним
библиотекама. Ово методско упутство је разматрано и усвојено на саветовању
у Нишу, октобра 1982. године”.5 Осамдесетих година двадесетог века, међутим,
оживљава у светским библиотекама интересовање за заштиту библиотечких фондова. Заједничко овом покрету је политичка заштита, увид у стање и
смештај фондова, финансирање, конзервација, спречавање пропадање књига и
друге библиотечке грађе, сигурност фондова и примена нових технологија. До
1990. године чињени су покушаји да се изнова формира база података, али су
недостајала и хардверска и софтверска опрема као и финансијска средства. Тек
1992. године на основу искуства стеченог у пројекту „Обим и структура”, Народна библиотека Србије, уз пуну сарадњу нове мреже општинских матичних
библиотека, формулисала је и спровела анкету о библиотечком пословању, а
на основу које је формирана база података библиотека у Србији, укључујући и
детаљни упитник за завичајни фонд. Захваљујући овој бази, у којој су сакупљени подаци о свим задацима и активностима општинских народних библиотека
за период 1992–1999. године, створена је могућност да се између других истраживања, врати и истраживање о завичајним фондовима и утврди право стање
и степен њихове организованости.
Ако се говори о правним актима завичајних фондова, прво помињање у
неком законском акту у Србији јесте Закон о библиотекама из 1965. године и
то у члану 38. где се каже: „матичне библиотеке се старају да свој библиотечки
фонд попуњавају књигама и другим библиотечким материјалом који се посебно односе на њихово подручје”.6 Закон о библиотекама Србије из 1965. године,
такође на веома дискретан начин, у члану 49. говори о грађи, док се сам појам
завичајни фонд не помиње.
Тек се у војвођанском Закону о библиотечкој делатности и библиотекама
у члану 29. помиње у правом смислу реч завичајна збирка. Први пут се на нивоу републике завичајни фондови помињу у члану 27. Закона о библиотечкој
делатности из 1977. године. Закон о библиотечкој делатности из 1990. године у
члану 21 такође помиње појам завичајни фонд.
Последњи важећи закон из 1994. године који регулише библиотечку делатност, донет у ратним годинама, нажалост, на несхватљив начин игнорише
појам завичајни фонд.

Методско упутство за формирање и вођење завичајних фондова / Десанка Стаматовић. Извор:
http://www.cacak-dis.rs/elektronska_izdanja/Glas_biblioteke_11/pdf_gb_11/Desanka%20StamatovicMetodsko%20uputstvo.pdf (преузето: 20. 10. 2018).
5

Закон о библиотекама Србије 1965 // Библиотекар (Београд). – ISSN: 0006-1816. – Год. 17, бр.
3/4 (1965), стр. 97–112.
6
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Стање и перспектива завичајних фондова у Србији
Данас, завичајни фондови имају обавезу да учествују у заштити културне баштине локалне средине, округа или региона. Многе земље са богатијом
библиотечком традицијом приступиле су организовању завичајних фондова
између два рата, иако је бржи развој започео педесетих година двадесетог века.
Код нас у Србији, у тим годинама народне библиотеке се тек развијају и у већем
броју кадровске и просторне могућности тих библиотека нису могле да прихвате овај задатак. Ипак, у настојању да се у развоју не заостане за светским
библиотекарством, а у оквиру организационе мреже, Народна библиотека Србије упутила је 1953. године обавезујући предлог свим народним библиотекама
да почну са формирањем завичајних фондова. Како је текло формирање завичајних фондова, са којим су се све проблемима сусретале општинске народне
библиотеке, како су решавале озбиљна стручна питања на која су наилазила,
може се закључити по броју инструктивних семинара и саветовања одржаних
између 1960. и 1970. године. Ови семинари и саветовања разрешили су неке
недоумице, око покретања активности на прикупљању грађе, и тада су почели
радови на формирању првих завичајних фондова у Крагујевцу, Ужицу, Крушевцу и Пожаревцу. Усвајањем Десетогодишњег програма развоја библиотекарства од 1971. до 1980. године и Пројекцијом развоја библиотекарства, ближе
су одређена улога и значај завичајних фондова. За сагледавање стања и активности завичајних фондова формиран је детаљан упитник, као и база података
која истовремено потврђује степен матичности, која је добила назив „Мрежа
библиотека Србије”. Захваљући њој сакупљени су подаци о активностима народних библиотека и стање завичајних фондова за период 1992–1999. године.
Ако се под формирањем завичајних фондова подразумева инвентарисана, обрађена и кроз систем каталога и картотека приступачна библиотчка
грађа, онда су према последњим уносима само 40 од 192 општинске народне
библиотеке испуниле ову обавезу. До сада је још 27 библиотека ангажовано
на пословима формирања завичајних фондова. Од тог броја 17 библиотека је
инвентарисало грађу, док је у 10 библиотека фонд прикупљен, али грађа није
инвентарисана. Може се данас говорити о 67 народних библиотека код којих су
завичајни фондови или стручно организовани, делимично заштићени, или су
радови на тим пословима још увек у току. Посматрано по окрузима, најбројније
библиотеке са завичајним фондовима су у јужнобанатском, средњебанатском,
шумадијском, златиборском, подунавском и рашком округу. Грађа за завичајни
фонд народних библиотека прикупља се на четири начина:
- обавезним примерком код 49 општинских народних библиотека,
- сарадњом са појединцима код 100 општинских народних библиотека,
- сарадњом са архивом код 67 народних библиотека,
- сарадњом са другим библиотекама код 70 народних библиотека.
У оквиру начина набавке 37 нарoдних библиотека завичајни фонд попуњавају обавезним примерком, 92 куповином, 102 поклоном и 49 разменом са
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другим библиотекама. Као што су за рад библиотеке потребни фонд, простор,
кадар, исти услови потребни су за рад на завичајној грађи. Питање набавке
грађе за завичајни фонд, као и обрада примарних докумената је двострука:
- библиографска, грађа се библиографски пописује,
-документацијска, грађа се садржински рашчлањује и обрађује.
Прикупљање грађе врши се помоћу разних библиографија и обавезних
примерака. Мало више труда захтева придобијање завичајне грађе, која није
библиографски пописана, али је ипак наведена у различитим публикацијама, књиго-тржишним каталозима, програмима издавачких кућа, разним извештајима и обавештењима, рецензијама књига.
Поклон је веома важан начин набавке грађе за завичајне фондове. Да би
неко осетио потребу да поклони својој локалној библиотеци грађу, потребно
је да дародавац има изграђену свест о културном и друштвеном значају које
имају библиотеке и књиге уопште. Но, та свест није непромењива категорија и
не зависи само од цивилизацијског ступња на којем се налази нација или одређена локална популација, и на њу се и те како може утицати.
Куповина је вид набавке који највише захтева коришћење приручних
средстава, референтне литературе, лексикона, енциклопедије, каталога. Куповина, наравно, за разлику од набавке, захтева финансијске издатке, али увек
треба имати у виду дугорочни значај који ће грађа имати за завичајни фонд.
Размена је вид набавке грађе који се не примењује у завичајном фонду,
али ипак егзистира, посебно међу суседним општинама. Публикације које заузврат даје библиотека не могу, наравно, припадати завичајном фонду, најчешће
су то издања саме библиотеке, или грађа која постоји у више примерака, а другој библиотеци је неопходна. О коришћењу завичајне грађе постоји анкета, па
су подаци дати у збирном извештају сваке народне библиотеке. Популарисање
завичајне грађе приказано је кроз изложбе, стручна предавања, или у виду
филмских прилога у различитим медијима.
Сагледавaњем расположивих података не може се говорити о добрим условима за рад. Од 67 библиотека са формираним завичајним фондом, само 44
библиотеке располажу са 82 просторије укупне површине 1.808 m2. Највећом
површином и бројем просторија располаже Библиотека града Београда, Градска библиотека Новог Сада и Народна библиотека у Панчеву, док су код осталих расположиве просторије у распону од 15 до 60m2 са по једном или ретко
две просторије.
Што се тиче послова на истраживању, прикупљању, обради и чувању завичајних фондова, на информисању и услуживању корисника, њега као самостални или тимски рад обавља око осамдесет библиотечких радника, од којих
педесет осам са високом стручном спремом, шест са вишом и седамнаест са
средњом стручном спремом у 42 библиотеке.
Мора се рећи да завичајни фондови не добијају од друштва пажњу примерену њиховој важности. У Републици Србији није било превише разумевања
пре свега за њихово оснивање јер ни у 21. веку они нису заступљени у свакој
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општини, а у многим општинама су се и угасили. Значај завичајних фондова
би се пре свега огледао у прикупљању грађе која представља аутентични материјал за проучавање историје и културне историје једне области, у обезбеђивању материјала за израду локалне, регионалне или националне библиографије
која је истовремено својеврсна провера комплетности националног обавезног
примерка и формирање комплетног музејског примерка. У садашњим условима нашег друштва значај завичајног фонда је едукативно образовни јер је од
велике користи ученичкој и студентској популацији.
Чињеница да актуелни закон који уређује библиотечку струку не познаје
категорију завичајних фондова не говори добро о њиховој перспективи. С обзиром на то да библиотекари и стручна јавност из ове области деле јединствен
став о значају завичајних фондова, остаје на њима да такав став пред друштво
изнесу и одбране, а у пракси да унапређују свој рад, на развијању и увећавању нових завичајних фондова. Друштвена заједница која не придаје довољно
пажње завичајним фондовима не мисли сама о себи, јер завичајни фондови су
споне међу генерацијама, баште које уређујемо за потомке.

Завичајни фондови у јавним библиотекама
Појам савремене јавне библиотеке може се у најкраћем сажети у две
кључне речи: мисија и визија. Јавно народно библиотекарство данас је снажно
усмерено ка темељном преиспитивању и проналажењу свог професионалног и
друштвеног смисла и оправдања, као и утемељењу нове теоријске и практичне
парадигме прилагођене потребама и захтевима информативног доба. Истовремено рад на очувању свог хуманистичког језгра и изворне просветитељске
мисије.
Библиотеке одувек чине књиге и људи, публикације и информације као
и библиотекари и корисници, и зато је свака критичка расправа о циљевима
и функцијама јавних библиотека по својој суштини хуманистички подухват.
Јавне народне библиотеке данас представљају најотворенију и најдемократскију форму институционализације и коришћење јавног знања. Отуда
произилази њихова кључна улога у конципирању и изградњи библиотечко-информативних система, стварање и концентрација фонда знања, који се користи
у привредном и друштвеним развоју.
„Библиотека као ’највећа просветитељка’ и ’институција памћења човечанства’ има вредан задатак да допре до оног, што су генерације створиле и
што је остало од прошлих времена, и то сакупљање ’споменика предака’ чине
завичајна одељења”.7
Народна библиотека Србије са завичајним фондовима је „незамењив извор информација о бројним питањима из домена геополитичког, етичког, кулЈавне библиотеке и јавно знање / Жељко Вучковић. – Нови Сад : Библиотека Матице српске :
Футура публикације, 2003 (Нови Сад : Футура публикације). – 180 стр.
7

212

Татјана Марковић

турно-историјског и економског развоја одређене територије. То су ризнице
писаног блага тог краја, која су са безброј нити повезана са институцијама које
су издавачи и штампари те материје, са њиховим ауторима и корисницима”.8
Осликавајући сву пуноћу живота једне средине кроз време, завичајна
одељења су срце сваке библиотеке и од њиховог рада зависи шта ће остати запамћено и сачувано од целокупне људске мисли једног краја. Српски просек је
да ове оазе националне свести „висе” о једном клину. Нема, нажалост, тог „малог прста у којем један библиотекар или књижничар може да сакупи, и сачува
од заборава, све душе предака, златно семе ума и златно дело руку, лепоту и
коров”,9 сјај и сиромаштво генерације, што све скупа чини непроцењиво благо
крајолика који завичај носи у себи.
Од 172 јавне библиотеке само 67 су са завичајним фондом. У неким јавним библиотекама Србије ради се на сакупљању грађе и припреми на стварању
завичајног фонда. Одговорност за недовољан број формираних завичајних
фондова у јавним библиотекама може се потражити у дефиницији савремених
јавних библиотека, датој у Водичу за јавне библиотеке који је издала IFLA 1986.
године: „Јавна библиотека је библиотечка установа финансирана од стране локалног или у неким случајевима централног владиног тела, или од неке друге
овлашћене организације, доступна без предрасуда или дискриминације свима
који желе да је користе”.10 Исти документ дефинише и систем јавних библиотека, и обично чини једну административну целину као групу јавних библиотечких служби и место за пружање услуга, са заједничким управо, стручним
службама, администрацијом, збиркама књига и друге библиотечке грађе.
Ова дефиниција показује да савремене јавне библиотеке нису више изоловане установе, већ се њихова делатност развија у кооперативним библиотечким системима, као и у националним системима. На основу прикупљених
сугестија мишљења и израђеног документа предвиђене су следеће категорије
библиотека:
- Националне библиотеке које су у првом реду задужене да примају и чувају примерке сваке публикације издате у земљи.
- Библиотеке установа високошколског образовања, то су библиотеке
које су првенствено намењене студентима и наставном особљу високошколских установа, али могу бити приступачне и широј јавности.
Записник са састанка организационог одбора „саветовања о завичајним фондовима” // Стање и
перспективе развоја завичајних фондова : [Зборник радова са саветовања библиотекара Србије
одржаног 14. и 15. децембра 2000. године у Чачку] / [уредник Даница Оташевић]. – Чачак :
Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”, 2004. – 229 стр.
8

Библиотеке и масмедији / Даница Оташевић // Стање и перспективе развоја завичајних фондова
: [Зборник радова са саветовања библиотекара Србије одржаног 14. и 15. децембра 2000. године
у Чачку] / [уредник Даница Оташевић]. – Чачак : Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”,
2004. – 229 стр.
9

10 IFLA (International Federation of Library Associations). Извор: https://www.ifla.org/ (преузето:
15. 11. 2018).
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- Друге важне неспецијализоване библиотеке научног карактера, које понекад врше функцију националних библиотека.
- Школске библиотеке за школе првог и другог ступња, намењене ученицима и наставницима тих школа.
- Јавне библиотеке које су намењене становништву одређеног географског подручја, општине, региона, а могу бити библиотеке одређених организација.
Када је реч о јавним библиотекама, очигледно је да њихови називи нису
само конвенционалне језичке ознаке, већ саме по себи изражавају концептске
приоритете у одређивању циљева, функција и социјалне сврхе ових установа, а
посебну улогу имају у формирању и развијању завичајних фондова.
Савремене и будуће тенденције развоја јавних народних библиотека могу
се у потпуности објаснити и представити само ако се имају у виду њихови
историјски корени. Такво истраживање мора обухватити еволуцију циљева
библиотека и друштвене и технолошке промене, које су пресудно утицале на
њихов историјски раст. Када се успостави историјски оквир тада се поставља
питање у којој мери савремене институције настављају суштински задатак, и
у којој мери су оне зреле и способне да се суоче са проблемима, захтевима и
потребама савремености и будућности. Библотеке као друштвене институције
увек су биле израз социјалног, историјског, економског и технолошког контекста или миљеа у коме су деловале. Библиотеке никада нису биле само пасивни
одраз окружења, већ и интегрални и активни чинилац социокултурних процеса и промена. Оне су изражавале, чувале и преносиле одређене друштвене
вредности, али су и саме шириле властите вредности, од културних и научних,
до моралних и општељудских, подстичући тако развој хуманих потенцијала на
друштвено најприхватљивији начин.
Посебна улога јавних народних библиотека је формирање завичајних
фондова. У анализи стања и перспективи развоја завичајних фондова начињеној до 2000. године од свих постојећих јавних библотека формирано је око 70
завичајних фондова, док је већ средином 2008. године тај број нарастао до 119
фондова, тако да се може рећи да се у последњим годинама озбиљно радило на
формирању завичајних фондова и што се тиче територије постоји двотрећинско опредељење да то буде општина, а не неки други организациони облик.
Структуру завичајних фондова, регистрованих у јавним народним библитекама, као и збирке које улазе у њихов састав, претежно чине монографске публикације, некњижна библиотечка и серијска грађа и серијске публикације, а
знатно мање су заступљени и други носиоци информација.
Као позитивни примери развијеног завичајног фонда, а према броју
уређених монографских публикација, могу се издвојити завичајни фондови
библиотека Новог Сада, библиотека Београд, библиотека Суботица, библиотека Вршац, библиотека Чачак, библиотека Панчево, библиотека Краљево,
библиотека Крагујевац, библиотека Ниш. Код осталих библиотека завичајни
фондови су у мањем обиму организованости.
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Библиотека „Вук Караџић”, Београд (Завичајни фонд)
Библиотека „Вук Караџић” Београд на Звездари данас је модерна и савремено опремљена библиотека позајмног типа, једна од 13 организационих
јединица, односно општинских мрежа Библиотеке града Београда. Библиотекa
„Вук Караџић” има издвојено дечијe oдељење са читаоницом. Општинска мрежа располаже фондом од преко 90.000 публикација. У библиотеци се, као и у
огранцима, организују бројни програми намењени публици различитих узраста. Библиотека остварује сарадњу са многим организацијама и институцијама
међу којима су: Градска општина Звездара, „Пријатељи деце Звездаре”, књижевни клуб „Мома Димић”, као и све основне школе и вртићи Општине Звездарa.
„Питање завичајности је наспрам питања централизације културе”.11 У
Србији постоје свегa три-четири културна центра, а по броју културних центара Београд доминира. Формирање завичајне збирке започиње и наставља се
основним претпоставкама: ваља одредити које се подручје сматра завичајем и
утврдити да ли аутор или тема дела, или и једно и друго, припадају том подручју,
вредносни критеријум је готово искључен, што никако не би смео бити случај
са основним фондом библиотеке у којој се збирка налази. Њена вредност се не
састоји у њеној свеобухватности и редовном и ревносном попуњавању. Добро
структуриран фонд библиотеке, с обзиром на вредност грађе у њему и потребе средине која се користи тим фондом, структуре читалаца и потенцијалних
корисника, први је и најважнији посао библиотекара. Од тога зависи вредност
и углед једне библиотеке, број и састав чланства, њихова фреквентност читања
књига. „Први пут је библиотека цењена по добро структурираном фонду, а
други пут пут по систематичности у прикупљању и обиму прикупљене грађе;
у првом случају, ради се о учењу на најбољим примерима, упознавању са њима
и изграђивању високих критеријума, а у другом, о упознавању са датим подручјем, ма која сфера људске делатности и духа била у питању. Фондови су у
истој згради, припадају истој библиотеци, они су у просторији један поред
другог.”12

Библиотека Матице српске, Нови Сад (Завичајни фонд)
Библиотека Матице српске је најстарија српска национална библиотека,
а уједно и прва јавна научна библиотека. Настала је у Пешти 1826. године са
оснивањем Матице српске, за јавност је отворена 14. 08. 1838. године у Текелијануму, пресељена је 1864. године у Нови Сад, где је и данас њено седиште.
Локално, национално и интернационално у стваралаштву и култури / Добривоје Младеновић,
Снежана Класовић-Ђорђевић // Стање и перспективе развоја завичајних фондова : [Зборник
радова са саветовања библиотекара Србије одржаног 14. и 15. децембра 2000. године у Чачку]
/ [уредник Даница Оташевић]. – Чачак : Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”, 2004.
11
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Библиотека је постала самостална установа 1958. године, а оснивач је била
Матица српска. Библиотека поседује највећу на свету збирку старих и ретких
српских књига. Прима обавезни примерак свих штампаних ствари од 1948. године. Поседује преко 4.000.000 примерака публикација на српском језику и на
још 109 других језика. Размењује часописе и књиге са 320 институција у свету.
Библиотека има центар за истраживање цитираности наших научника у светским часописима. Прва је библиотека у Србији са више од милион записа у
електронској форми. Библиотека има 7 читаоница са преко 5.000 чланова годишње. Библиотека обавља рестаурацију, конзервацију микрофилмова и дигитализацију публикација. Издаје каталоге, публикације, монографијије, све
фунције обавља преко осам организованих одељења.
Библиотека Матице српске, као најстарија библиотека у Србији има међу
првима основану завичајну збирку, основана је 1954. године. Након тога чињени су напори да се завичајна збирка прошири у такозвани „музејски одељак”
књига. Завичајно одељење постаје 1963. године посебна организациона јединица у библиотеци. Од 1972. Библиотека Матице српске добија обавезни примерак Војводине у два примерка, а завичајна збирка се попуњава једним од ова
два примерка.
„Обавезни примерак би морао да буде апсолутан, и само тако би се обезбедила и издања издавача са одређеног региона која су штампана у штампаријама ван региона интересовања. Од 1981. године на основу завичајног примерка у Библиотеци Матице српске обрађује се и штампа Библиографија књига
у Војводини. Завичајна збирка Библиотеке умногоме је одредила и формирала
критеријуме за одбир књига, часописа, новина и осталог штампаног материјала у складу са историјским, културним местом Библиотеке Матице српске. То
је условило да она има специфични однос према грађи која улази у њен састав,
а разликује се у односу на завичајне збирке при другим типовима библиотека. Издања Матице српске, чије издвајање је претходило формирању завичајне
збирке, данас је издвојена у засебну целину и тако се чува”.13

Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”, Чачак
(Завичајни фонд)
Почеци чачанске библиотеке сежу у средину деветнаестог века, када су
угледни грађани варошице основали Друштво читања српско-словенских новина у Чачку. Године 1860. поново је оснoванo Читалиште у Чачку са 80 тадашњих читалаца. У двадесетом веку, после Првог светског рата обновљена је читаоница под називом Чачанска грађанска читаоница. Након окончања Другог
светског рата створени су услови да се 1946. године оснује Градска књижница
Завичајна збирка Библиотеке Матице српске : основа за израду завичајних библиографија
/ Гордана Ђилас // Српска библиографија данас : зборник радова / [глав. и одгов. уредник
Александра Вранеш]. –– Нови Сад : Матица српска, 2008. – Стр. 187–197.
13
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и читаоница. Књиге су акцијом сакупљане од грађана, пошто је то био иницијативни фонд књига библиотеке. Одлуком Народног одбора Општине Чачак
5. априла 1961. године установа је добила назив Градска библиотека. Управни одбор градске библиотеке септембра 1998. године, поводом обележавања
150 година од постојања, прихватио је иницијативу да установа добије назив
Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”. Библиотека и данас носи исти
назив. Библиотека има посебно одељење завичајне збирке које ради на пословима прикупљања грађе и формирања завичајног фонда кроз завичајне збирке
књига.
„Један од основних предуслова за формирање и функционисање завичајне збирке су јасно одређене границе до којих се простире прикупљање завичајне грађе. Раније донети закони о библиотекарству налагали су општинским
библиотекама да сакупљају завичајну грађу са територије своје матичности.
Пошто се Законом из 1994. године, као носиоци матичности одређују библиотеке које нису из округа, а завичајне збирке и поред свег њиховог значаја се
уопште и не помињу, поставља се питање да ли окружне библиотеке треба да
прошире границе своје завичајности на округ, или да свака општинска библиотека негује своју завичајну збирку”.14

Народна библиотека „Стеван Сремац”, Ниш
(Завичајни фонд)
Народна библиотека „Стеван Сремац”, Ниш, једна је од настаријих културних установа и прва јавна библиотека у Јужној Србији. Група професора је
у оквиру гимназије 1879. године основала библиотеку и читаоницу за потребе
грађана, те се ова година сматра годином оснивања нишке Народне библиотеке. Две су личности заслужне за даљи рад библиотеке: нишки владика Јероним
Јовановић и писац Стеван Сремац. Нишки владика Јероним Јовановић је маја
1894. године тестаментом завештао сву своју целокупну имовину, кућу и богату збирку књига и новац, за оснивање јавне библиотеке. Јавна библиотека је
свечано отворена 19. септембра 1904. године. Библиотека је 1906. године добила још једну значајну донацију. Након изненадне смрти Стевана Сремца, негов
брат је поклонио целокупну пишчеву личну библиотеку Народној библиотеци
Ниш. До краја Другог светског рата Народна библиотека је била под надзором
и патронатом гимназије. Библиотека је током Првог и Другог светског рата
имала значајне губитке фонда књига. Народна библиотека је 1959. године добила своје место у згради некадашње општинске управе.
Данас је Народна библиотека „Стеван Сремац” савремена институција
која располаже фондом од преко 250.000 монографија, 950 наслова сериских
Три деценије завичајних фондова / Марија Орбовић // Стање и перспективе развоја завичајних
фондова : [Зборник радова са саветовања библиотекара Србије одржаног 14. и 15. децембра
2000. године у Чачку] / [уредник Даница Оташевић]. – Чачак : Градска библиотека „Владислав
Петковић Дис”, 2004. – 229 стр.
14
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публикација, богатом завичајном збирком, као и Кабинетом графике, једином
колекцијом штампане уметности у народним библиотекама у Србији, са више
од 300 оригиналних графичких отисака.
Аутоматизована обрада библиотечких јединица започета је 2005. године.
Данас је главни задатак Народне библиотеке повећење фонда завичајних збирки, као и прилагођавање новим технолошким достигнућима.
„Завичајна збирка Народне библиотеке „Стеван Сремац” у Нишу, првобитно је формирана издвајањем монографских и серијских публикација из
постојећих фондова. Данас се завичајне збирке састоје од библиотечке грађе,
која је, без обзира на ком носиоцу информација је презентована, својом темом,
местом или аутором везана за „завичај”. Од 1985. године обрада ове грађе врши
се по међународним стандардима односно по ISBD стандарду за сваку појединачну врсту материјала. Фонд садржи монографске и серијске публикације,
картографску грађу, музикалије, графике, некњижни и ситни библиотечки материјал и рукописну грађу, а то значи скоро све врсте грађе која може да се уврсти у завичајни фонд. Физичка обрада, каталогизација, класификација, предметизација и инвентарисање врши се у самом Одељењу Народне библиотеке”. 15

Значај и могућност завичајних фондова у ери интернета
и дигитализације грађе
Обилно распростирање информација и њихово непрестано повећавање
уздрмало је традиционалне концепте у свим областима живота и рада и наметнуло је потребу за новим решењима, модерним и прихватљивим на међународном нивоу. У данашње време, време интердисциплинарности, за аутоматизацију свих области пословања и учешће у локалним, регионалним и другим
већим светским мрежама најразличитијих институција, потребно је много
усаглашавања из области права, привреде, економије, образовања, науке и културе. Водеће земље у погледу развоја технологија, односно њихове образовне и
научне институције и организације, осетиле су, а од 2000. године и дефинисале,
потребу за новим решењима из поменутих области. Заједнички циљ им је био
да се повећа јавна доступност научних дела и да се омогући слободан приступ
истраживањима и резултатима истраживања за добробит науке и јавности.
Аутоматизована обрада и увођење машинских читљивих формата направили су такву револуцију која се убраја међу највеће револуције, какве су биле
Гутенбергова или трећа индустријска револуција. Појава и омасовљење интернета крајем двадесетог века, омогућила је брзо и лако претраживање грађе.
Увођење дигитализације грађе у библиотекама, архивама, музејима и сличним
институцијама отишло је још један корак даље, пружена је могућност да се сама
Обрада завичајне грађе у Народној библиотеци „Стеван Сремац” у Нишу / Мирјана Стефановић
// Стање и перспективе развоја завичајних фондова : [Зборник радова са саветовања библиотекара
Србије одржаног 14. и 15. децембра 2000. године у Чачку] / [уредник Даница Оташевић]. – Чачак
: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”, 2004. – 229 стр.
15

218

Татјана Марковић

грађа, њене копије могу пренети и видети на најудаљенијим тачкама планете.
Библиотеке су биле принуђене да се брзо и агилно укључе у нове облике комуникације, коришћењем електронске поште, постављањем веб сајтова и блогова, као и интернет оглашавањем. Следећи корак био је учинити информацију
доступном свима и под једнаким условима. Тај корак зовемо дигитализација и
представљање библиотечке и архивске грађе.

Перспективе коришћења завичајне библиотечке
грађе на интернету
Библиотеке на интернету у светским размерама су реалност која у себи
сублимира традиционалну систематичност и класификацију библиотечке
грађе и примену нових технологија у њеном коришћењу. Управо ово друго
чини приступ тој грађи знатно демократичнијим и лакшим. Базе података су
доступне ауторизованим, али у општим фондовима и неауторизованим корисницима. Сајтови библиотека су сервиси за обављање редовне делатности,
претрага каталога, наручивање наслова или сепарата, тражење и добијање информација и то у public и у ауторизованом режиму.
Код нас на интернет домену егзистирају, пре свега Народна библиотека
Србије, универзитетске библиотеке, библиотека САНУ, библиотека СПЦ, а такође са нашег сајбер простора егзистирају сајтови Библиотеке Матице српске,
Градска библиотека у Зрењанину, затим портали библиотеке у Нишу, Врању,
Крушевцу, Јагодини, Смедереву, Панчеву, Новом Саду, Суботици, Сомбору,
Сремској Митровици, Шапцу, Старој Пазови. Из овог набрајања успостављених веб сајтова види се да постоји озбиљност библиотека у Србији да приступе
дигитализацији.
Све библиотеке отвореног типа по правилу имају сличне фондове, књижевне програме, изложбе и друго. Разлике се срећу само на једном месту, у завичајном одељењу.
Представљање завичајних фондова на интернету је активно, увођењем
интерактивних сервиса, они су предуслов функционалности и допадљивости
веб презентације. У култури се чак фиктивним интерактивним садржајима
може повећати интересовање и оних посетилаца који примарно нису заинтересовани за основну идеју садржаја. Овим се социолошки испуњава уједначавање културног нивоа корисника, али и потенцира популаризација правих
односно завичајних вредности. Интерактивност омогућава добијање повратне информације од посетилаца и даје прилику корисницима презентације да
учествују у формирању њихових садржаја. Интерактивност је у ствари динамички део веб сајта и и сама израда веб сајта је врло важна. 16
Библиотека „Ђорђе Јовановић”, Београд / Мирко С. Марковић // Стање и перспективе развоја
завичајних фондова : [Зборник радова са саветовања библиотекара Србије одржаног 14. и 15.
децембра 2000. године у Чачку] / [уредник Даница Оташевић]. – Чачак : Градска библиотека
„Владислав Петковић Дис”, 2004. – Стр. 125.
16
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Реч на крају
Овај стручни рад је покушај да се у кратким цртама јасно и сажето каже
основно о завичајном фонду, о томе какви су услови рада у завичајном фонду,
какав је простор, кадар, завичајна грађа. Начињен је покушај да се дефинишу корисници завичајног фонда и њихове потребе. Представљен је и скраћени
приказ рада библиотека на популарисању завичајних фондова. Указано је на
потребе рада на завичајним библиографијама. Дат је и осврт на нову позицију
завичајних фондова у односу на појаву интернета и масовне дигитализације
библиотечке грађе.
Данас сигурно постоји потреба да се у народним јавним библиотекама
више ради на успостављању завичајних фондова и да се својим изворним пореклом и садржајем завичајни фондови сврстају у национални фонд. Добро правнички утемељени, организовани и уређени завичајни фондови чине национално
благо једне земље и извор су богатог културног наслеђа за будуће генерације.
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HERITAGE FUNDS IN LIBRARIES
Summary
This expert paper is an attempt to give basic information about the heritage fund in
a brief, clear and concise way, about working conditions in the heritage fund, what
the space, personnel, and heritage material are like. The attempt was made to define
beneficiaries of the heritage fund and their needs. Overview of work of the libraries
on popularization of the heritage funds was also presented. Needs to work on native
bibliographies were highlighted. Review of new position of the heritage funds in relation
to advent of the Internet and mass digitization of library materials is also presented.
Today, there is certainly a need for more work to be done in establishing heritage
funds in public libraries, and to classify the heritage funds, with their native origin
and content, in the national fund. Legally well-founded, organized and regulated, the
heritage funds represent national treasure of one country and are source of rich cultural
heritage for future generations.
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ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ БОРАВКУ У ИСТОЧНОСЛОВАЧКОМ
МУЗЕЈУ У КОШИЦАМА
Источнословачки музеј у Кошицама је једна од најстаријих, најзначајнијих и најугледнијих институција културе у Словачкој. Реч је о музеју комплексног типа, са око 500 хиљада предмета, три изложбена комплекса, од којих
се сваки састоји од више изложби, сталних и меморијалних поставки. Депои
се налазе на две локације, мањи део је смештен у згради сталне етнолошке,
уметничке и природњачке поставке, док је централни депо измештен из града.
Главна музејска зграда реновирана је и адаптирана 2012/2013. године, када је
град Кошице био проглашен културном престоницом Европе. Зграда, која је и
првобитно пројектована за функцију музеја, сада је добила савремена решења
и просторе и у смислу контролисања услова предмета, и у смислу простора за
конференције, предавања, едукацију и сл. У главној згради налази се веома значајна поставка модерног дизајна „Златно благо Кошица”, а ради се о највећем
колективном налазу злата у Европи. Наиме, приликом копања темеља за зграду
у главној улици, пронађено је закопано златно благо, које данас представља
понос музеја у Кошицама. Златно благо Кошица је једина стална поставка у
главној згради, док су друге сале предвиђене за изложбе, од којих су тренутно
у току :
----

„Полаков музеј – Мотор кошичке модерне” – изложба посвећена раду
међуратног директора кошичког музеја (на овој изложби налази се и
постер гостујуће изложбе југословенске графике 1938. године);
„Словачка очима руских уметника” – изложба слика руских савремених сликара са темом Словачке
„Разноврсни свет печурака” – гостујућа природњачка изложба из
Рожнаве.

У дворишту главне зграде Музеја 1927. године постављена је дрвена
црква која датира из 1741. године. Црква је у Музеј пренесена и састављена из
оближњег места. Заправо, може се говорити о првом музеју (народног градитељства) на отвореном у Словачкој.
Преко пута главне музејске зграде је посебна зграда у којој се налазе сталне поставке „Векови кроз уметност” и „Природа Карпата”. Поставка „Векови
кроз уметност” заузима велики простор на два спрата, и покрива период од
раног средњег до почетка 20. века. Првим делом поставке доминира сакрална
уметност, затим готичка и барокна уметност, која приказује умеће занатлија
и уметника средњег века, а други део поставке приказује богате колекције на223
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мештаја и ентеријера од 18. до почетка 20. века. У овом делу се јасно уочава
разлика у схватању области етнологије и етнолошких предмета, будући да је
у музеју у Кошицама збирка намештаја, као и свих предмета из ентеријера, засебна збирка која припада одељењу уметности, тј. историје уметности. Поред
дога, чак и одевање и аксесоари који припадају градском животу, такође су део
уметничке збирке (збирке историје уметности).
Стална етнолошка поставка приказује искључиво живот на селу, кроз
унутрашњост сеоске куће и макете различитих типова кућа, као и кроз предмете везане за обичаје и веровања, занатске производе и народне радиности. Када
говоримо о материјалима и формама ових предмета, можемо наћи индикације
нашег заједничког порекла, као и бројне варијације и разлике, тако да на овом
месту видим простор за даље проучавање и повезивање, као и компаративна
истраживања у области етнологије.
Поставка „Природа Карпата” посвећена је природи карпатског региона. Геологија, палеонтологија, минералогија, ботаника и зоологија чине природњачко одељење Музеја и у својој поставци на занимљив и интерактиван
начин представљају природну историју поднебља. Ова поставка јако је прилагођена деци и сваки њен сегмент прати понеки интерактивни садржај који је
чини занимљивијом.
Као што сам већ поменула, у подруму ове зграде налази се мањи приручни депо. Функционисање ових депоа је такво да кључеви увек стоје у кабини
код чувара, а кустоси имају своје печате које утискују на кутију где кључеви
стоје, како би се знало ко је последњи користио кључ. Главни депо је удаљен
од града око 15 км, заузима преко 3000 м2 и конципиран је тако да су предмети свих одељења смештени у целовит простор. Депо је опремљен (као и изложбени простори) апаратима за мерење вредности температуре и релативне
влажности, апаратима за влажење и апаратима за извлачење влаге (зависно од
услова). Будући да имам академско звање мастер конзерватор и да сам се бавила превентивном конзервацијом, функционалност депоа налазим једним од
кључних услова за адекватно баштињење.
Конзерваторска радионица је такође одвојена од других простора, али се
налази у непосредној близини трећег изложбеног комплекса. Радионица представља јако важан аспект рада читавог музеја, јер су рестауратори (препаратори) снажно инволвирани у сваку активност институције.
Најзад, трећи изложбени комплекс састоји се од историјске зграде која се
везује за егзекуторе – Миклушов затвор у коме се налази поставка историјског
развоја Кошица и меморијалне поставке Родошто – посвећене мађарском народном хероју Франциску Ракоцију, као и Централне фортификације града Кошица – Каземати.
У оквиру овог комплекса налази се Дом заната који је у функцији изложбеног простора. Управо у овом простору 7. новембра отворена је изложба „Тајна лицидерског срца” аутора етнолога Људмиле Митрове, у чијој сам припреми активно учествовала.
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Стручни боравак конципиран је по моделу од општег ка посебном. Након
првобитног упознавања са Музејом (колегама, простором, депоима, упознавања са системом и начином рада, потписивањем докумената везаних за безбедност на раду и сл., у чему ме је водио заменик директора кошичког музеја др
Мартин Јаринкович) уследио је први део мог ангажовања – студијски обилазак
институције. Следио је рад на етнолошкој изложби „Тајна лицидерског срца”.
Активност поводом припреме изложбе подразумевала је интензивну сарадњу
са колегиницом Митровом, свакодневне посете депоима (депо у граду и централни депо ван града) и изложбеном простору (Дом старих заната), теренски
рад – посете релевантним занатлијама и занатским радњама, као и сарадњу са
конзерваторским одељењем. Посвећена је пажња и интерактивној димензији
изложбе, па је тако осмишљена игра препознавања зачина који се користе у
припреми лицидерских срца, а додатно су мириси тих зачина испунили простор, и на тај начин допринели интензивнијем доживљају посетилаца. Иако
постоје разлике међу нашим институцијама, постоји и доста сличности, или
чак универзалних правила: потврђује се да аутор(и) изложбе и лична посвећеност, воља и сналажљивост, уз подршку матичне куће, одређују ток и успешност изложбе.
У главној згради музеја 16. новембра 2017. отворена је изложба „Леополд Хоровиц – Изгубљено – нађено”. Ради се о веома значајној изложби о еминентном
словачком сликару, која је припремљена у сарадњи са Словачком националном галеријом из Братиславе. Отварању је присуствовало око 400 званица из културног
миљеа Словачке. Припреме ове изложбе пружиле су ми другачију перспективу,
будући да иза њене реализације стоји читава машинерија људи и организације.
Планирање и предвиђање чине окосницу при реализацији овако велике изложбе,
и свакако да ми је од великог значаја и користи што сам имала прилике да изблиза
пратим поступак постављања овакве изложбе корак по корак.
У кошичком музеју постоји пракса да се уз изложбу осмисли и пратећи
програм, како би се анимирала публика. Поред предавања кустоса и аутора изложби, приређују се активности (у зависности од теме изложбе) попут маскенбала, догађаја са одговарајућом музиком, глумом, радионица за децу и аниматора и сл. Ове активности су саставни део сваке изложбе и представљају добар
пример комуникације са посетиоцима. Између осталих, пратила сам предавање
које је поводом изложбе „Полаков музеј – Мотор кошичке модерне” одржано у
простору главне музејске зграде предвиђеном за конференције, скупове, едукативне програме. Ово предавање и изложба посебно су ме заинтересовали због
специфичности тематике. Изложба је била посвећена директору музеја, односно
пресудној личности за афирмацију институције између два рата и коришћење
музејске документације као изложбених артефаката и музејске баштине.
Боравак у Кошицама пружио ми је нове перспективе, погледе на исте
или сличне проблеме из различитих углова. Добром сарадњом са колегама у
кошичком музеју створен је повољан основ за будуће заједничке пројекте који
су пред нама.
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НАУЧНИ СКУП СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ
„ВЕЛИКИ РАТ 1914–1918. У МЕМОАРИМА И РАТНИМ
ДНЕВНИЦИМА”
У Нишу је 12. и 13. октобра 2018. године одржан научни скуп са међународним учешћем под називом „Велики рат 1914–1918. у мемоарима и ратним
дневницима”. У свечаној сали Универзитета у Нишу присутним званицама и
учесницима најпре се обратила Марина Влаисављевић, музејски саветник Народног музеја у Нишу, затим проректор за наставу Универзитета у Нишу проф.
др Властимир Николић, а потоми Ненад Спасић, директор Народног музеја
Ниш. Скуп је отворио академик Нинослав Стојадиновић, председник огранка
САНУ у Нишу. Уводно предавање одржао је проф. др Љубодраг Димић, дописни члан САНУ, са темом „Рат и сећање”. По отварању научног скупа, прешло се
на радни део на коме су учесници представљали своје реферате.
Научни скуп „Велики рат 1914–1918. у мемоарима и ратним дневницима”
имао је за циљ да у години обележавања завршетка Првог светског рата и велике победе српске војске, укаже на потребу очувања, истраживања и популаризацију мемоара и дневника који се чувају у музејима и представљају део српског културног наслеђа. Историјска наука, обрадом и анализом мемоараи дневника, уз уважавање специфичности ове врсте извора, лагано се приближава
целовитој слици о историји српске државе и друштва у Првом светском рату.
Проучавањем и закључивањем на основу бележака савременика и учесника,
насталих у реалном времену, отвара се велико поље проучавања друштвене
историје. Осим тога, широј читалачкој публици се кроз презентацију сећања
људи о рату који је попримио светске размере, омогућава увид у догађаје које је
српски народ преживео на почетку 20. века.
На научном скупу „Велики рат 1914–1918. у мемоарима и ратним дневницима првог дана презентовани су следећи радови (према редоследу излагања):
1. Проф.др Александар Животић, Ратна 1914. у мемоарима и дневницима српскихофицира
2. Проф.др Вацлав Штепанек, На страни Монархије, са симпатијама
према „српском непријатељу”. О чему још говоре ратни дневници
3. др Ратомир Миликић, Од Дрине 1914.године до Београдске пијаце –
ратни дневник капетана Ј. Ђоковића 1914–1915.године
4. др Драгана Бедов, мр Иван Обрадовић, „Острво смрти” из сведочанства МилошаЂорића
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5. др Зоран Миладиновић, Ратни репортери у Првом светском рату
6. Проф.др Јелена Новаковић, Сарајевски атентат у аутобиографском
роману ЖоржаПерека
7. Проф.др Горан Максимовић, Жанровски аспекти и слика рата у ДеветстопетнаестојБранислава Нушића
8. др Љубодраг П. Ристић, Верна слика Србије 1914–1916.године: дневничко-мемоарске белешке странаца
9. др Драган Алексић, Аустроугарски ратни заробљеници у Србији
1915–1916. у мемоарима Чарлса Џ. Вопицке
10. др Биљана Вучетић, Србија и Срби у Првом светском рату,у личним
белешкама америчких добровољаца
11. др Биљана Стојић, Пробој Солунског фронта у успоменама француских војника
12. др Владимир Кривошејев, Ратна догађања 1912.до 1916.године у дневницима и на фотографијама др Аријуса ван Тинховена
13. Проф.др Владан Виријевић, Два бугарска мемоарска записа о Србији
у време здружене офанзиве Централних сила у јесен 1915.године
14. др Александар Хорват, Сећања Војвођана на интернацију за време
Првог светскограта
15. др Драго Његован, Прота Стеван Михалџић из Брањине у Барањи,
његово сећање на Први светски рат и његов дневник са мировне конференције у Паризу
16. Проф.др Слободан Бјелица, Успомене Владимира Николића – Земунског из Првогсветског рата
17. Александар Никезић, Зоран Стевановић, ОдКњажевца до Цера – са
XIV(књажевачким) пешадијским пуком I позива Тимочке дивизије
18. Јелица Илић, Из Тимочке крајине до северне Африке
19. Радивоје Бојовић, Први светски рат у мемоарима генерала Добросава Миленковића
Другог дана настављено је са излагањем реферата:
1. Проф.др Божица Младеновић, Дневници из Топличког устанка
2. др Душица Бојић, Дневник Милана Павловића Цацике
3. мр Радоје Костић, Успомене Видосава Стевановића на догађаје из Првог светског рата
4. Зоран Вељановић, Белешке Владимира М. Фијата из Великог рата
5. Милена Милошевић Мицић, Први светски рат у мемоарима Симе
Жикића и ратном дневнику Стојана Јевтића
6. Јелена Вукчевић, Душко Грбовић, Пробој Солунског фронта и осло228
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7.
8.
9.
10.

бођење Србије у ратном дневнику мајора Душана Додића
Бранислава Јордановић, Фотографске белешке Ђорђа Станојевића о
времену и простору 1914.године
Нинослав Станојловић, Јагодина ратне 1915.године у дневничким белешкама и сећањима савременика
Драган Драшковић, Нотес Танасија Р. Чубрића, наредника Дунавског
ескадрона
Јован Младеновић, Три дневника о Великом рату

Радови ће бити штампани у Зборнику чије се објављивање очекује током
2019.године. Одржавање научног скупа финансијски је помогло Министарство
културе и информисања Републике Србије.
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IN MEMORIAM
Никола Антов
(1933–2019)
Никола Антов – доброћудна људина –
каквог га памте поштоваоци његове уметности, колеге музеалци и пријатељи, рођен је 24.
11. 1933. године у Нишу. Дипломирао је на
Одсеку за вајарство Академије ликовних уметности у Београду 1961. године, у класи професора Мише Поповића. Већ 1963. постаје члан
Удружења ликовних уметника Србије (УЛУС),
у време када је то била част, а пре свега стручна
потврда ликовних квалитета и вредности сваког уметника. Никола Антов је читав радни век
провео у Народном музеју у Нишу радећи као
конзерватор-рестауратор. Године 1962. основано је Одељење за конзервацију и заштиту предмета, где Антов, дипломирани вајар, најпре
ради на конзервацији али и рестаурацији предмета од камена и керамике. Такође, незаобилазни је делатник у припреми и
реализацији бројних комплексних, често мултидисциплинарних музејских изложби. Тај сегмент његове радне биографије вреднован је, уз уметничке домете
у вајарству, као разлог за доделу Октобарске награде Града Ниша 1967. године.
Било је то својеврсно признање за допринос Антова значајним музеолошким,
међународним изложбама: Ниш поздравља Потсдам и Потсдам поздравља
Ниш.
Никола Антов је одувек пркосио изазовима. У тек формираној конзерваторској радионици, недовољно опремљеној апаратима, скучених просторија, уз
оскудна и често недовољна финансијска средства, довијао се како на креативан
начин решити неки проблем. Тиме се није задовољавао, па је 1965. године шест
месеци провео на стручном усвршавању у Етнографском музеју у Београду. То
је поновио и 1974, када је у конзерваторској лабораторији београдског Народног музеја, уз најсавременије методе, радио на чишћењу и конзервацији великог археолошког открића са Медијане – скупног налаза 16 античких скулптура
које и данас плене својом лепотом. Прави конзерваторски подвиг тог доба било
је подизање и заштита и враћање у првобитно лежиште подних мозаика виле
на Медијани, где је Антовљев удео немерљив. Носилац тог замашног подухвата био је Миле Медић, његов ментор и учитељ, светски признато име на пољу
заштите културних добара.
Никола Антов се упоредо са развојем конзерваторске службе бавио и
заштитом музеалија од метала, као и великих праисторијских питоса, затим
вајарских дела из Збирке историје уметности, али је радио и оригиналне мо231
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заике и бисте за потребе музеја. Под његовим надзором обновљена је и израда музејских сувенира 1989. године. Реплике најлепших и најатрактивнијих
предмета из праисторије, антике, средњег века, као и етнографски материјал,
израђених од сребра у погонима Златаре Мајданпек, блистале су пуним сјајем.
Године 1998. Никола Антов је пензионисан. Колеге га памте по спремности за
сарадњу и залагању за добробит музеолошке службе.
Упоредо са музеолошком, Никола Антов градио је и своју уметничку каријеру. Врло брзо по завршетку Академије постаје део круга младих вајара који
доносе нове идеје и свежину савремене скулпторске праксе. Већ 1966. године добија престижну УЛУС-ову награду за вајарство, а потом и 1984. године.
Добитник је и бројних других струковних признања: Бијенале југословенске
скулптуре у Врњачкој бањи, Смотра Мермер и звуци у Аранђеловцу, Међународна колонија у Трјавни у Бугарској и друге. Неколико Антовљевих изведених
скулптура у мермеру оплемењују просторе више градова у Србији. Активан целог живота, Ниџа, како су га сви звали стално је, по сопственим речима, „нешто дељкао”. То је резултирало бројним самосталним и групним изложбама, као
и учешћем у престижним уметничким колонијама у земљи и иностранству.
Ликовни концепт Николе Антова у почетку се остварује у дрвету, са нагласком на експресивном изразу људског лика. Аутор касније постепено прелази на асоцијативне форме, испрва затвореног ритма, потом разгранатих маса
са елементима графизма. Осамдесетих година чешће ради у бронзи и мермеру,
али се увек враћа својој првој љубави – дрвету.
Вајарска искра никад није напуштала Николу Антова. И када је животно
доба почело да измиче, здравље попушта, Ниџа је стварао, тихо и полако, макар
то било само неко ново „бајцовање”, као што се десило уочи коначног одласка у
небеснике. Верујем да је сада у добром друштву својих музејских колега и дугогодишњих пријатеља, историчара Зорана Милентијевића и археолога Слобода
Дрче, брижно наткриљујући, као и увек, очинском љубављу рано преминулог
сина Игора. Стога, заслужено поштовање, добри човече!
Наташа Дрча
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IN MEMORIAM
Слободан Дрча
(1950-2018)
Слободан Дрча рођен је 1. 1. 1950. године у Београду. Гимназију „Светозар Марковић” завршио је у
Нишу, а дипломирао на Групи за археологију Филозофског факултета у Београду 1975. године. У Народном музеју у Нишу радио је од 1976. године на месту
кустоса за антички период. Као археологу, узори и
учитељи били су му наша најпознатија имена у архелогији, Драгослав Срејовић и Петар Петровић, са којима је радио на многим локалитетима: Гамзиград, Медијана, Ђердап II (Грабовица), Равна (Timacum Minus),
Гојиндолско кале (Димитровград), Белица (Јагодина),
Тврђава (Ниш). Током професионалне каријере радио је на рекогносцирању
многих архелошких локалитета од Ниша до Алексинца (долина Мораве) као и
Јелашничку клисуру.
У дугогодишњој музеолошкој пракси учествовао је у реализацији неколико сталних поставки, какве су поставке на Медијани 1979. и у Археолошкој
сали (Антички део) 1980. године. Једно од најзначајних открића са Медијане, 16
скулптура скупног налаза откривених 1972. године, први пут су представљене
јавности 1977. године у „Салону 77” у Нишу, на ауторској изложби коју је конципирао Слободан Дрча. У сарадњи са Музејом Срема из Сремске Митровице,
поводом јубилеја Српског археолошког друштва, у Нишу је 1983. године приредио изложбу „Naissus-Sirmium (обрада метала)”.
Његов допринос приметан је и у бројним музејским колективним изложбама које су биле резултат заједничког рада свих музејских стручњака: поводом педесетогодишњице Народног музеја у Нишу (1983), осмислио је антички
део поставке Нишког музеја „Дародавци Музеју” (1990), затим „Римски царски
градови и палате у Србији” (1993), „Удружење грађана Стари Ниш своме граду”
(1996), „Хлеб наш насушни” (2003), „Архолошко благо Ниша” (2004), поводом
Миланског едикта „Хришћанство у Нишу кроз векове” (2013), „Јагодин мала,
касноантичка гробница” (2014).
За изложбу „Naissus-Sirmium” добио је од тадашњег СИЗ-а културе награду за изузетно достигнуће у култури за 1983. годину.
Своје радове је објављивао у бројним стручним часописима: Археолошки
гласник, Ђердапске свеске, Зборник Народног музеја у Нишу и многим другим.
Слободан Дрча био је признат стручњак, увек спреман да помогне млађим
колегама.
Марина Влаисављевић
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