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Рекогносцирање терена у циљу откривања 
археолошких локалитета у нашим крајевима за-
почело је релативно рано. Најстарије и, свакако, 
најпознатије дело, настало као резултат својеврс-
ног рекогносцирања, јесте публикација грофа 
Марсилија, објављена у Хагу 1726. Гроф Луиђи 

Фердинанд Марсили (Luigi Ferdinando Marsigli, 
1658–1730), италијански капетан и природњак, 
боравио је у Подунављу у време и након Карло-
вачког мира 1699. године. Том приликом је ма-
пирао и описао око 850 km аустријско-турске 
границе. 

Извори из XVIII и XIX века за проучавање 
археолошке баштине општине Шид
Радован Сремац

Кључне речи: Шид, историјски извори, археолошки локалитети

Карта 1.
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У Марсилијевом делу налази се опис и тлоцрт 
средњевековног утврђења Беркасово (Деспото-
вац) (Marsigli 1726: Фиг. IX). Оно што је Марси-
ли уочио 1699. године и данас, мање-више, може 
да се уочи на терену. Утврђење се састојало од два 
кружна дела неједнаких димензија, опасана дубо-
ким ровом и дебелим бедемом. Мањи простор је 
имао јачу фортификацију, са два рова и два беде-
ма, а на њему није било остатака зиданих објеката. 
На простору веће површине Марсили је уочио три 
објекта која је и уцртао (Слика 1).

Беркасово је један од најбољих примера ру-
шилачког става аустријске власти и према војним 
и према цивилним насељима. Мештани околних 
(војнo-граничарских) села су сачували причу како 
су по наређењу војних власти морали да пренесу 
опеку са Беркасова до села Кукујевци, где је она 
кориштена за градњу католичке цркве седамдесе-
тих година XVIII века. Према предању, формиран 
је ланац људи од локалитета до Кукујеваца и опе-
ка је преношена од руке до руке. Да ли је и у којој 
мери тачна ова прича, немогуће је утврдити.1 О зва-
ничном допуштењу да се руши Беркасово и одно-
си опека, говоре два документа из Архива „Срем“. 

1 Ово предање је забележено и у тексту Илије Окру-
гића Сремца „Povjestničke crtice Sriema glede njegovieh 
znamenitostih i u njemu se nahodećih starinah“. Arkiv za 
povjestnicu jugoslavensku IV (1857). Стр. 212.

Први документ потиче из 1800. и представља пот-
врду о плаћеној цигли извађеној на Беркасову (ИА 
„Срем“ Сремска Митровица. Фонд бр. 10 – Шидско 
властелинство. Кут. 4.). Шидском властелинству је 
плаћано 5 форинти по 1 хвату опеке. На спису се 
налази 12 особа које су са утврђења извадиле преко 
13000 комада опеке. Други документ је молба меш-
тана Беркасова упућена Шидском властелинству за 
смањење цене откупа повађене опеке (ИА „Срем“ 
Сремска Митровица. Фонд бр. 10 – Шидско власте-
линство. Кут. 4.). Текст молбе гласи:

„Svitli i Plemeniti Gospodine nass Zemaljskij

Budući da obsstina Berkaszovacska i vassega Ple-
menitoga Gospodstva Podainiczi molbenu Tuxbu pri-
daju pozaradi czigle koju nikoliko Berkaszovacza u 
Gradu Despotovczu izkopali jesu ovu godinu i sotom 
cziglom jesu podrumove sazidali brez koj biti nemogu, 
nissta nemanye od ove czigle iz vadite iz zemlje Gos-
podin Provizor isste od oni Lyudi za istu cziglu za je-
dan fat pet forinti indi Svitli Zmeljski nass Gospodine 
radismo Znati jeli iz vasse Glave to czina izassla i nie 
akoje izvasse glave illi iz Gospodina Provizora Samo, 
mi nissta nemanye Svakojako pokorni jesmo platiti 
ali pri pokorno molimo i sva obsstina S. Gospodina 
zemaljskog dabinam ucsinili sstogod prilicsno plati-
ti za iste komade czigle, i promislite nass veliki Trud 
kojusmo podneli kopajući mlogi malo nisu glavu izgu-
bili u onoj zemlji i to za veliku nuxdu zassto novcza 

Слика 1. Марсилијев цртеж утврђења у Беркасову
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nie od kud kupiti, a drugo od kakoje Berkaszovo po-
stalo kod svakoga Spaije Lyudi kopali jesu, i iztoga 
grada sluxilise jesu kuche podrumove popraviti jesu 
nijedan Spaija nikomova iztraxivala nie od negi novac-
za a sada naposlitku neprilicsne novcze za komade czi-
gle platimo. Nista nemanye pripokorno molimo Nyio-
vo Svitlo Gospodstvo dabinamse smilovali sstogod 
manye czinu ucsinili kako u drugi Spaija prilicsna czi-
na staroj czigli a osuo me truda i pored nassega Veliko-
ga truda opet Pripokorno uzicsemose Lyubechi ruke i 
noge Vassega P. Gospodstva ako bass badava nemoze 
biti. Sada avi Smilitese na vasse sinove i siromassne 
podainike sstogod na manye Nachine svitli Spailuk na 
koje sluge ostajemo pokorne svitlog Spailuka.

Schid 28. okt. 1806.

Podaniczi Svitlog Spailuka Schidcskog iz Berkaszova

Na Slussbi ostajemo Pripokorni podaniczi

Marko Kendics(?) Knez Berkaszovacski, Timotia 
Antoniin Esskut

Kmetovi: Simo Misslyenovics, Stipan Stipanovics, 
Pavao Pavkovics“.

Слика 2. Сполија-надгробни споменик на гробљу у 
Адашевцима, XVIII век.

Слика 3. Сполија-надгробни споменик на гробљу у 
Шиду, 1737.

Слика 4. Сполија-надгробни споменик на старом 
гробљу у Беркасову, XVIII век.
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Поред села Сот забележена су два локалите-
та – „Град“ и „Градац“, за која је 1857. године за-
писано: „Dalje dole po sata daleko (од Деспотовца 
– прим. аутора) kraj sela Sot nalaze se također dva 
brdašca i onuda kamenje razvalinah njekakovieh, 
imenom „Grad“ i „Gradac“ poznatieh. Što je tu bilo 
nitko mi kazati neznade“ (Okrugić 1857: 202). О са-
купљању налаза на локалитету Градина код Сота 
постоји извештај учитеља Анкенбауера из 1896. 
године (Brunšmid 1897: 159).

Недостатак камена за градњу у равничарском 
делу Срема довео је до потпуног уништења старих 
објеката. На сеоским гробљима често се срећу про-
филисане греде кориштене као сполија (Слике 2–4). 

Као последица овакве праксе, данас су пот-
пуно непознати остаци објеката који су забележе-
ни током XVIII и XIX века. У селу Бачинци 1702. 
налазили су се темељи једног кастела(?) и цркве 
(Јачов 1990: 27). Исте године је за село Моловин 
забележено да се у њему виде темељи једне црк-
ве о којој мештани нису знали ништа (ibid.: 59). 
Недалеко од Моловина, према Илоку, 1702. на-
лазио се један римски саркофаг (Слика 5.) (loc. 
cit.) који је касније пренет у Музеј Славоније у 
Осијек (инв. број 6804). Текст на саркофагу, који 
је забележен још 1702, гласи: M(anibus) Q(uinti) 
Val(erii) Severinni equ(iti) | coh(ortis) III pretoriae 
| qui vix(it) ann(os) XVIII me(n)s(es) VIIII d(ies) 
VIII | Flavia Ianuaria mater | v[iva si]bi et [ei]dem 
| Severiano fi lio | carissi[mo] posuit.|. Саркофаг је 
датиран из прве половине III века. (Dautova-Ru-
ševljan 1983: 27).

Године 1798. недалеко од Ердевика (у правцу 
села Дивош) налазили су се остаци грађевинског 
комплекса са бедемима, луковима и стубовима. 

Овај локалитет је окарактерисан као римски (Др-
жавни архив у Будимпешти. S 103, No. 0007/040, 
042, 045/049. Comitatus Syrmiensis cum adnexsis 
provinciis 1798.).

Најдуже је опстао грађевински комплекс у 
атару села Илинци (данас локалитет Клиса). На 
карти Вуковарског властелинства грофа Елца из 
1733, на овој локацији је уцртана црква Светог 
Илије (St. Elye). На картама из наредног перио-
да овај локалитет је означаван као рушевине или 
утврђење Светог Илије (Слике 6–8). Последњи 
пут је уцртан на карти из 1848. Занимљиво је да 
су у другој половини XIX века ови грађевински 
остаци били још толико сачувани да су неки та-
дашњи аутори на овој локацији убицирали рим-
ски mansio Ulmo.2 Данас на овом локалитету, осим 
ретког површинског шута, ништа не указује на ра-
није постојање грађевина. O овој цркви канонска 
визитација из 1729. забележила је следеће: „Ilinci 
su daleko od Vašice jedan sat, a nastavaju ih Raci 
raskolnici, koji imadu svoju crkvu i svećenika svoga 
obreda. U ovom selu i sad stoji zidana crkva, dobro 
građena, pokrita hrastovim daščicama, i to troškom 
v. g. Pavla Blaževića, sadašnjeg župnika u Lovasu, 
lijepo je pokrivena i posvećena Sv. Iliji, a upravlja 
njome župnik malovašički. Oltar je drven pristojno 
ukrašen, ima sliku Sv.Ilije“ (Gašić 1936: 30). Овај 
објекат као капелу у развалинама помиње 1786. и 
Франц Штефан Енгел (Енгел 2003: 168).

У атару Илинаца забележени су остаци још 
једне цркве (данас локалитет Капела, Слика 7). У 
питању је црква блажене дјевице Марије у расеље-
ном селу Маринци. За њу је 1729. забележено да 
2 La via Romana da Sirmio a Salona 5. Bullettino di 
archeologia e storia Dalmata 7 (1881). Стр. 100.

Слика 5. Предња страна саркофага из Моловина
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Слика 6. Комплекс Св. Илија код Илинаца на карти из 1733.
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Слика 8. Комплекс Св. Илија на карти из 1848.

Слика 7. Локалитети Капела и Св. Илија код Илинаца и Градина на Босуту код Вашице на карти са 
почетка XIX в.
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је била велика зидана црква а, да је те године била 
скоро потпуно порушена – „u ovim su ruševinama 
vidjeli ljudi, koji su okolo zemlju obrađivali, neko 
svijetlo, kao da je zapaljena svijeća iskočila iz zemlje, 
i više ovakvih znakova, koji daju jasan dokaz, da 
usred ruševina ove nekad slavne crkve počiva neko 
sveto tijelo. Potaknuti ovim znamenjima pokušavali 
su ljudi susjednih sela kopati ondje zemlju da vide 
što te ruševine kriju, i što to svijetlo znači, ali su u 
tome poslu bili spriječeni, jer je mnoge iznenada 
napala teška bolest, drugima su opet udovi bili uzeti, 
i tako su skratili svoje zemaljske dane“ (Gašić 1936: 
30). Ова црква је била порушена већ 1613, када је 
на њеним темељима била саграђена једноставна 
дрвена црква (Gašić 1936: 33). 

Јосип Бруншмид 1888. наводи податак свог 
колеге професора Уроша Ђурића (рођеног у Илин-
цима) да у његовом родном селу постоји неколико 
праисторијских хумки. Овде се вероватно ради о 
локалитету Џомбуља где се и данас уочавajу хумке 
(Brunšmid 1888: 71).

Један од најзначајнијих археолошких локали-
тета на простору Војводине је Градина на Босуту 
(атар села Вашице) (Слике 7–9). На овом простору 
налазило се село (Мала) Вашица све до око 1715. 
када је пресељена на данашњу локацију. Карактер 
Градине као археолошког локалитета уочен је до-
ста рано. Већ 1737. она се помиње под овим име-
ном (као напуштена филијала Вашице). 

Градина је први пут званично забележена 
као археолошки локалитет 1859. „Između selah 
Batrovacah i male Vasce, na obali Bosuta vidit je 
također tragove bedemah, šamacah i razrušenih zidinah, 
i to je mjesto ondašnjemu puku poznato pod imenom 
„Gradina“. Sudeći po obsegu razvalinah i po liepom 
položenju mjesta i ciele one okolice, morao je i ovdje 
biti njekoč znameniti grad“ (Stojanović 1859: 203).

Следећи помен Градине потиче из 1880. из из-
вештаја музејског повереника Антуна Богетића: 
„Listom od 6. kolovoza t.g. iz Sotina obaviešćuje nas 
velezaslužni povjerenik zem. Muzeja i hrv. Arkeol. 
Družtva Antun Bogetić o odkriću nedvojbenih tragova 
predhistoričkoga naselišta, sbivšem se tečajem ovoga 
ljeta slučajno na krajiškom zemljištu nedaleko od 
Morovića, koje bi moglo postati veoma znamenitom 
rudom za naš zem. Arkeol. Muzej te znatnom 
polugom za razjašnjenje najdavnije poviesti ove naše 
zemlje, kad bi mu se Moecenata našlo, da ga potpuno 
na svietlo izvede. Evo što o tom naš prijatelj piše: 
„Doznao sam, da se kod Batrovaca most preko Bosuta 
pravi, da se tamo toga radi njeka gradina razkapa, i 
da se je već mnogo drevnosti iznašlo. Nisam mogao 
prigorjeti, da se naše stvari u tuđinu raznašaju, nađem 

kola, pak tamo. Ali kad na gradinu, imam što viditi. 
Gradina se zove, ali su to ogromne mogile (humci), od 
kojih je jednu sa strane mjernik do dva metra dubljine 
prokopati dao. Tu se opažaju tri, jedan povrh drugoga, 
ognjišta; a izkopano je mnogo predmeta predhistoričke 
dobe. To su: 7 komada jelenskih rogova, 6 pračka 
razne veličine od pečene zemlje, jedna posuda dosta 
čitava, jedan kalup od kamena, jedna naušnica i 7 
drugih komada od bakra. Sve ove stvari nalaze se 
u mjernika, koji je prošlih dana izaslan bio ondje od 
kraj. Zem. Upravne oblasti, da onaj most pregleda. Isti 
mjernik najbolje može izvješće od razkopane mogile 
podnjeti. Po mom skromnom mnienju skrije ista 
mogila neizmjerno blago predhistoričke dobe. To vam 
je skup više mogila tik rieke Bosuta; sa bosutske strane 
osiplju se, te obilazeć ih, našao sam odlomak klina 
kamenite dobi i neoštećenu praćku od pečene cigle. 
Došao sam u trag, kako naš narod nazivlje predmete 
iz kamenite dobi. Nazivlje naime: ubojni kamen, 
ubojna strielja, ubojna sekira. Sa otimi stvarmi vrača 
od raznih bolesti i u braku. Tiem sam načinom doznao, 
da takovih stvari u sakritom u narodu dosta imade“ 
(Bogetić 1880: 123).

Градина је забележена и у већ поменутом Ен-
геловом делу као место у близини Вашице, на 
којем се налази неколико ровова ископаних у вре-
ме рата са Турцима 1739. (Енгел 2003: 168).

Године 1878. чувени шидски апотекар Ау-
густ Козјак поклонио је Археолошком музеју у 
Загребу један предмет пронађен у шидском ата-
ру – „kockasto tielo sa 14 polja, 8 trouglastih i 6 
četverouglastih“ (Ljubić 1878: 94).

На крају се мора поменути и једно откриће 
са самог краја XIX века. Приликом градње пута 

Слика 9. Градина на Босуту на карти из 1733.
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Шид-Адашевци, непосредно уз Адашевце, откри-
вен је 1891. гроб са скелетом и прилозима, које 
је инжењер Стубенвол поклони дворском при-
родњачком музеју у Бечу. Од прилога су пронађене 
чертоза фибуле, фрагмент бронзане укоснице, 46 
појасних чланака и два гвоздена копља (Brunšmid 
1902: 72).

Не улазећи у тачност података које су горе 
поменути аутори износили, сумирани су подаци 
о археолошкој баштини на територији општине 
Шид током периода XVIII и XIX века. Већи део 
ових локалитета данас је непознат струци, па овде 
изнета грађа може да помогне у неким будућим 
истраживањима.
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Sourses from 18th and 19th Centuries for the Study of 
the Archaelogical Heritage of the Municipality of Šid
Radovan Sremac
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The study contains the review of the historical sources for the period from 18th to 19th century in which 
the existence of old buildings and sites in the municipality od Šid are mentioned. The earliest reference of a site 
in this region is in the work of Count Marsigli from 1726. where he described the medieval fortress Berkasovo 
(Despotovac). The lack of building stone in the lowland region of Srem led to the complete destruction of old 
buildings. Today some building complexes or isolated objects which existed between 18th and 19th century are 
absolutely unknown (the churches in Bačinci, Molovin, Ilinci, the fortifications in Bačinci and Ilinci).
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Увод
Остаци базилике Араче, које су крајем 19. века 

чинили западни зид са остацима розете, централ-
на апсида на истоку, са остацима две бочне апсиде 
и звоник над североисточним травејем, налазе се 
у атару између Новог Бечеја и Беодре, на удаље-
ности од око двадесет километара североисточно 
од града. Aрaчa je jeдан од три aутeнтична спoмe-
ника рoмaничкo гoтичкe aрхитeктурe сaчувaних 
нa тлу Вojвoдинe. Нa лoкaлитeту Градина–Дoмбo 
у Рaкoвцу налазе се остаци сeвeрнoг зидa рoмa-
ничкe црквe и тeмeљи звoникa, тe дeлoви зидoвa 
гoтичкe дoгрaдњe, кojи нe мoгу дa дoчaрajу сву 
мoнумeнтaлнoст и рaскoш грaђeвинe кao штo 
то чинe oстaци бaзиликe Aрaчe. Трећи је црква 
фрањевачког самостана у Бачу на којој се јављају 
сличности са Арачком црквом. Обимна истражи-
вања, археолошка и архитектонска, одвијала су се 
седамдесетих година прошлог века. Комплексни 
конзерваторски радови изведени су у периоду од 
1972. до 1976. године према пројекту Милке Чанак 
Медић, а који су обухватили реконструкцију чети-
ри ступца, делове лукова у јужном бочном броду, 
лукове и део северног зида изнад лукова средњег 
брода. Конструктивним захватима причвршћен је 
некадашњи слободностојећи западни зид за зид 
средњег бродa и тиме остаци базилике доведени 
у стабилан систем. На подстицај појединаца и На-
ционалног савета мађарске националне мањине, 
Покрајински завод за заштиту споменика културе 
је почео 2006. године активности које су до 2013. 
године дале значајне резултате: 

– извршено је детаљно и прецизно техничко, 
фотографско и орто-фото снимање остатака 
зидова базилике;

– израђена је веома прецизна техничка докумен-
тација постојећег стања са траговима који су 
указали на некадашња конструктивна решења; 

– преведени су текстови из мађарске литературе 
који се односе на базилику Арача, истражена 

је литература и постојећа документација из 
досијеа ПЗЗЗСК, анализиране су цркве и ло-
калитети у Мађарској, који припадају истој 
стилској групи са Арачом, успостављена је са-
радња са мађарским стручњацима;

– израђен је пројекат идеалне реконструкције у 
који су унета сазнања до којих се дошло ис-
траживањем и саме градитељске структуре in 
situ;

– одржана је Међународна конференција у Сен-
ти, у априлу 2013, посвећена Арачи;

– аплицирано је на 1. и 3. позив ИПА програма 
међуграничне сарадње Републике Србије и 
Мађарске, где су одобрена два пројекта: МО-
НАТУР и ЕДИКТ, преко којих су обезбеђе-
на средства у износу од 3,5 милиона динара 
за конзерваторске радове и радове на путној 
инфраструктури;

– на локалитету се изводе систематска архео-
лошка истраживања у периоду од 2008. до 
2013. године;

– општина Нови Бечеј се укључила у пројекат 
презентације Араче својим средствима, плано-
вима и активностима;

– Министарство културе РС је обезбедило сред-
ства за истраживачке радове и израду пројект-
не документације, као и за почетак конзерва-
торских радова.

Историја крије тајне
Прошлост базилике чије остатке везујемо 

за насеље Арача, које се несумњиво простирало 
око сачуваних рушевина, је и данас нејасна и не-
разјашњена као и пре стотинак година када се ја-
вило интересовање културне јавности за ову тајан-
ствену грађевину. 

После свих истраживања које су предузима-
ли мађарски истраживачи, литерате и стручња-
ци током 19. и почетком 20. века, затим од њих 

Нова истраживања Араче
Светлана Бакић

Кључне речи: археолошка и архитектонска истраживања, историјски подаци, две рестаурације, 
трагови на градитељској структури, опека, камен
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преузели истраживачи новоформиране државе 
ФНР Југославије, а које је врхунац достигло се-
дамдесетих година прошлог века када су почели 
да се баве истраживањима стручњаци Републич-
ког и Покрајинског завода за заштиту споменика 
културе, Милка Чанак и Миомир Петровић, као 
и Војвођанског музеја Шандор Нађ, а у рецент-
но време др Ендре Рафаи, Небојша Станојев и 
Светлана Бакић, ипак, се може рећи да о времену 
градње и ктиторима, и даље нема поузданих по-
датака. Сви подаци који су у оптицају и који се 
везују за ову цркву, могу се побијати јер извори 
нису наведени. 

Сам назив ове цркве може се довести у сумњу. 
Из текста Миомира Петровића који је упоредио све 
доступне карте тзв. убикације, сазнајемо да су по-
стојала три насеља са овим називом и то на веома 
блиској међусобној удаљености. (Петровић 1978: 
333) Ипак, за ову цркву се усталио назив Арача.

Даље, у оптицају су тврдње да је угарски краљ 
Сигисмунд овај посед доделио српском деспоту 
Стефану Лазаревићу а од њега га је наследио Ђу-
рађ Бранковић. Уколико се провери код Јиречека 
(Јиречек 1978: 338) одељак о Стефану Лазаревићу, 
види се да је он имао посед у Угарској али у Сат-
марској жупанији, која је била сасвим на истоку 
Краљевине, далеко од Араче. Податак да је Ђурађ 
Бранковић (Јиречек 1978: 382) имао у поседу Бе-
чеј могао би бити посредан доказ о насељу Арача 
на нашој локацији која је удаљена од Бечеја око 25 
километара.

Време градње? Вероватно је прва половина 
13. века. 

Изгледа да је једини поуздан податак време у 
које је смештена обнова цркве и подизање звони-
ка 1370. године, коју је предузела краљица мајка 
Јелисавета. За ову личност се у текстовима наших 
аутора тврди да је Ержебет Анжујска, међутим пре-
ма Јиречеку, она је кћерка босанског бана Стефана 
II Котроманића, рођака младог бана Твртка и жена 
угарског краља Лудвига I, а тек је њена кћерка же-
лела да доведе Анжујце на угарски престо. После 
обнове, Јелисавета је уступила цркву и манастир 
фрањевцима, а који ред га је подигао не може се са 
сигурношћу тврдити. (Јиречек 1978: 239, 323)

Стога су остали као поузданији извори архе-
олошка ископавања и тумачења открића која су 
она обелоданила (Мано-Зиси, Нађ, Станојев), те 
анализе стилских карактеристика и декоративних 
елемената који дају оквирно време настанка и ут-
врђују утицаје под којим су настајали (Мано-Зиси, 
Чанак, Рафаи). 

Такође, поуздан извор података су трагови на 
градитељској структури сачуваних остатака архи-
тектуре цркве, њихово прецизно мерење и беле-
жење, као и потоње тумачење. Овај извор пружа 
податке пре свега о конструктивним и обликов-
ним решењима, конструктивним и декоративним 
елементима, тачним димензијама, материјалима 
коришћеним за грађење и финалну обраду. Ови 
подаци служе и за утврђивање времена и фазно-
сти градње, али и за доношење одлуке о методама 
и поступцима који ће бити примењени у процесу 
савремене конзервације и коначне презентације 
културног добра.

Прва истраживања 
После одласка Турака и насељавања опусте-

лих крајева Баната рушeвинe црквe у атару измeђу 
Бeoдрe (Новог Милошева) и Новог Бечеја стajaлe 
су вeкoвимa излoжeнe кишaмa, мрaзeвимa и 
вeтрoвимa. Крунилe су их прирoднe нeпoгoдe, aли 
и људи, пoмaлo oднoсeћи oпeку и кaмeн зa грaдњу 
свojих кућa.

Рaзнe лeгeндe и причe испрeдaнe су мeђу 
лoкaлним стaнoвништвoм oкo oвих oстaтaкa из 
прoшлoсти, чeстo испуњeнe прaзнoвeрицaмa. Тeк 
у првoj пoлoвини 19. вeкa рушeвинe дoспeвajу у 
видoкруг културнe и нaучнe jaвнoсти Пeштe, a три-
дeсeтих гoдинa и пoрoдицe Кaрaчoњи из Бeoдрe.

Кao и свудa у Eврoпи у кojoj сe крajeм 18. вeкa 
рaђa нoви умeтнички прaвaц – рoмaнтизaм, будeћи 
рoмaнтичнa нaциoнaлнa oсeћaњa, и у угaрскoм 
дeлу Цaрeвинe хвaтa кoрeнe и буди интeрeсoвaњe 
зa изучaвaњeм прoшлoсти, рушeвинa и стaринa, тe 
дoнoси мoду урeђeњa вртoвa у кojимa су се нала-
зиле имитaциje рушeвинa или aутeнтични кoмaди. 
Бoгaти слojeви друштвa улaжу нoвaц у купoвину 
aнтиквитeтa, чaк и у aрхeoлoшкa искoпaвaњa и 
нaучнe публикaциje. (Рафаи 2005: 14)

Тaкo и рушeвинe „црквe у пустaри“1 пoстajу 
прeдмeт интeрeсoвaњa oбрaзoвaних људи Тoрoнтaл-
скe жупaниje чиjи je пoджупaн 1836. пoстao Лaслo 
Кaрaчoњи, вeлeпoсeдник из Бeoдрe, a 1848. и вe-
лики жупaн. Пaжњу jaвнoсти нa рушeвинe први 
je скрeнуo мaђaрски писaц и пeсник рoмaнтичaр 
Aгoштoн Бaрaњ свojим члaнцимa из 1835. и 1837. 
гoдинe, oбjaвљeним у листу Тársalkodó из Вeликoг 
Бeчкeрeкa. У тo врeмe црквa je нoсилa jeднoстaвaн 
нaзив – црквa у пустaри дa би je Бaрaњ први вeзao 
зa нeкaдaшњe нaсeљe Aрaч нaвoдeћи кao извoр jeд-
ну пoвeљу из 1457. године. (Барањ)

1 Мађарски назив за Арачку цркву је – pusztatemplom.
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Лaслo Кaрaчoњи, кao знaчajнa пoлитичкa фи-
гурa и зeмљoпoсeдник кojи je устaнoвиo мoдeрнo 
пoљoприврeднo имaњe, имao je oбaвeзу дa будe 
и мeцeнa умeтницимa тe je биo близaк приjaтeљ 
сa Бaрaњиjeм, пoмaгao je њeгoв рaд и сaкупљao 
умeтничкa дeлa. Пoстaвши ишпaн2 Тoрoнтaлскe 
жупaниje и пoдржaвајући истрaживaњa рушeвинa, 
жeлeo je дa зeмљиштe нa кoмe сe нaлaзилa aрaчкa 
црквa oткупи oд фрaњeвaцa и прикључи гa Жупa-
ниjи, jeр je билo у сaстaву Вeликoкикиндскoг 
дистриктa.

Прoнaлaзaк тзв. арaчкoг кaмeнa, приликoм ис-
трaживaњa крajeм 19. вeкa, укaзao je нa пoстojaњe 
стaриje jeднoбрoднe црквe, сa звoникoм нa зaпa-
ду. Тeмeљe старије цркве je нaслутиo Миoмир 
Пeтрoвић током искoпaвaњa oд 1972. дo 1975, 
a кojимa je рукoвoдиo Нaђ Шaндoр, а пoтврдиo 
Нeбojшa Стaнojeв тумaчeњeм дoкумeнтaциje сa 
искoпaвaњa. (Станојев 2004: 8–16). 

Гoдинe 1860. рушeвинe црквe у пустaри 
пoсeтио је бeлгиjски рoмaнтичaрски сликaр Aдoлф 
вaн дeр Вeнe и вeoмa прeцизнo и вeштo забeлeжио 
изглeд oстaтaкa сa jугoистoкa. Нa њeгoвoj грaвири 
(Слика 1) 3 видe сe зaпaдни зид, бoчни пoдужни зи-
дoви oштeћeни и у дeлoвимa, сeвeрни зид срeдњeг 
брoдa нa oсмoстрaним ступцимa и пилaстримa, тe 
aпсидe и звoник. Нa oснoву oвe грaвирe мoгућe je 
рeкoнструисaти изглeд црквe. ( Рафаи 2005:16, 17)

2 Жупан.
3 Гравира је објављена у часопису Vasárnapi Ujság, Pest 
4. новембар 1860, у броју 45. Потпис је Dr. S. J., стр. 544. 
Скенирани текст добила сам захваљујући међубиблиотеч-
кој сарадњи између Библиотеке Матице српске из Новог 
Сада и Сечењи библиотеке из Будимпеште. 

Нa слeдeћoj грaвири Дoби Jeнеa (Doby Jenő), 
рaђeнoj oкo 1870. прeмa скицaмa Имрea Хeнслмaнa 
(Henszlmann Imre) кojи je први прeмeриo oстaткe 
црквe, видe сe сaмo зaпaдни зид и aпсидe нa ис-
тoку, a срeдњeг зидa и стубoвa вишe нeмa jeр сe 
1863. дeсилa снaжнa oлуja кoja je срушилa свe крх-
кe и нeстaбилнe дeлoвe нeкaдaшњe кoнструкциje.

Крajeм 19. вeкa пoчињe нaучнo прoучaвaњe 
oстaтaкa бaзиликe, нe сaмo oд стрaнe пojeдинaцa, 
углaвнoм aмaтeрa, нeгo и oд стручњaкa зaпoслeних 
у устaнoви кoja je вoдилa бригу o спoмeницимa 
културe. 

Нoвoбeчejски свeштeник Jeнe Сeнт-
клaрaи (Szentkláray Jenő) прeдузeo je у двa мaхa 
aрхeoлoшкa искoпaвaњa, 1877. и 1878. године. 
Њeгoви нaлaзи сe чувajу у Тeмишвaрскoм музejу. 
Слeдeћe искoпaвaњe je прeдузeo Пeтeр Гeрeцe 
(Gerecze Péter) 1896, кao службeник Műemlékek 
Országos Bizottsága, a у члaнку из истe гoдинe 
нaвeo је дa у Бeoдри у влaсништву Кaрачoњи 
Jанoшa видeo слику сa рушeвинaмa Арaчкe црквe, 
кoja je нaстaлa oкo 1840, и тимe je пoнoвo увeo у 
видoкруг jaвнoсти. (Рафаи 2005: 19, 20, 21)

У то време су oд бaзиликe oстaли сaмo зaпaдни 
зид сa зaбaтoм, aпсидe нa истoку, знaтнo oштeћeнe, 
и звoник кojи ниje биo лaкo дoступaн рушитeљимa. 

Први конзерваторски захвати
Петер Гереце је извео прве кoнзeрвaтoрске 

зaхвaте 1898. гoдинe, уoчивши oпaснoст oд рушeњa 
зaпaднoг зидa, тако што га је пoдзидao сa уну-
трaшњe стрaнe, у осовини зидoвa срeдњeг брoдa. 
Отвор западног портала зазидао је на ширину 

Слика 1. Гравира белгијског сликара Адолфа ван дер Венеа, објављена у ча-
сопису Vasárnapi Ujság, Pest 1860. 
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Цртеж I. Основа базилике. Стање после радова из 1976. године
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Цртеж II. Подужни пресек. Стање после радова из 1976. године
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од 140 цм. Тaкoђe, дoзидao је oпeкoм jужни дeo 
сeвeрoистoчнoг ступцa и двa пилaстрa нa зидoвимa 
измeђу aпсидa. На централној апсиди попунио је 
опеком велико удубљење које се уочава и на грави-
ри Венеа (Слика 3). Ова опека је димензија 29 х 14 
х 7 цм, жућкасте до румене и тамноплаве боје.

Измeђу двa свeтскa рaтa прeстaлo je инсти-
туциoнaлнo интeрeсoвaњe зa цркву дa би тeк у 
Фeдeрaтивнoj Нaрoднoj Рeпублици Jугoслaвиjи 
пoнoвo oживeлo. Вeћ 1946. гoдинe прeдузeти су 
први кoрaци нa зaштити рушевине, кoнстaтoвaнa 
je њена историјска и архитектонска врeднoст и 
знaчaj, тe је стaвљeна пoд зaштиту држaвe.

Три пaрцeлe нa кojимa се налазила црквa, биле 
су дате у влaсништвo Министaрству сaoбрaћaja, дa 
би кaсниje прaвo кoришћeњa дoбиo Пoљoприврeд-
ни кoмбинaт „Бисeрнo oстрвo“ OOУР Сoкoлaц, 
a oд дeвeдeстих гoдинa прoшлoг вeкa су у влaс-
ништву Рeпубликe Србиje. 

Рeзултaтe првих пoслeрaтних искoпaвaњa 
oбjaвили су Ђoрђe Мaно-Зиси (1953: 76–84) и Шан-
дор Нађ (1953: 85–92) у Рaду вojвoђaнских музeja, a 

пoтoм истрaживaњa aрхивскe грaђe Милaн К. Пaн-
тић (1964: 141–148), који је трагао зa вeрoдoстoj-
ним дoкaзимa o врeмeну грaдњe бaзиликe. 

Нaзив Арaчкa црквa нaстaо је крajeм 19. вeкa 
прeкo aрaчкoг кaмeнa. Oвaj нaзив сe устaлиo у кaс-
ниjим тeкстoвимa тe гa употребљавамо и дaнaс. 

Сeдaмдeсeтих гoдинa 20. вeкa извeдeна су 
обимна археолошка ископавања под руководством 
Шандора Нађа, када су у великој мери истраже-
ни остаци манастира, некрополе и темељне зоне 
саме базилике. Резултате ових ископавања публи-
ковали су Миомир Петровић и Небојша Станојев. 
Потом је Милка Чанак израдила тематску студију 
са идеалним реконструкцијама целине Арачке 
базилике те пројекат на основу којег су изведе-
ни знaчajни кoнзeрвaтoрски рaдoви, бaзирaни нa 
сaзнaњимa дeтaљних истрaживaњa. Кoнсултaнти 
Покрајинског завода приликом извођења радова 
били су стручњaци из Мaђaрскe Jaнoш Сeдлмajeр 
(Sedlmayr János) и Eвa Кoзaк (Kozák Eva).

Тaдa су oбнoвљeнa чeтири ступцa срeдњeг 
брoдa, сa бeтoнским jeзгримa и oблoгoм oд 

Слика 2. Западна фасада остатака базилике
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кaмeних тeсaникa, нaд сeвeрним ступцимa oзи-
дaн je сeвeрни зид срeдњeг брoдa дo висинe 
нeкaдaшњих прoзoрa, oзидaни су спoљaшњи пo-
дужни зидoви бoчних брoдoвa дo висинe oд 2,5 м, 
врaћeна je ширина oтвoра нeкaдaшњeг пoртaлa нa 
зaпaднoм зиду нa димeнзиjу од 230 цм. Уклoњeни 
су пoдзиди испoд зaпaднoг зидa кojи je увeдeн у 
кoнструктивни систeм пoдужним зидoм, серкла-
жима и ступцимa. (цртежи I и II)

Изузeтнo квaлитeтнa oригинaлнa oпeкa, jaркo 
црвeнe бoje, чинилa je oплaту грaђeвинe a пoje-
дини дeлoви oд кaмeнa: aркaдe, кoнзoлe, ступци, 
пилaстри, рeбрa крстaстих свoдoвa, aнтрoпoмoрф-
нa и флoрaлнa дeкoрaциja дoпринoсили су рaскo-
ши aли и склaду цeлoкупнe грaђeвинe.

Гoдинe 2006. јe изведено дeтaљнo тeх-
ничкo снимaњe oстaтaкa црквe, потом и фoтo-
грaмeтриjскo, тe урaђeнa тeхничкa дoкумeнтaциja 
пoстojeћeг стaњa у eлeктрoнскoj фoрми.4 

4 Tехничко снимање цркве радили су: Светлана Бакић, 
Радослав Филиповић, Александра Пекез, а унутрашњости 
звоника: Сава Стражмештеров, Светлана Бакић, Растко 
Влајковић и Љиљана Ћирић. Цртеже су радили Радослав 
Филиповић и Светлана Бакић.

Министарство културe Рeпубликe Србиje 
дoдeлилo je срeдствa првo зa aрхeoлoшкa ис-
кoпaвaњa кoja je рaдио стручни тим Музeja Вojвo-
динe и Пoкрajинскoг зaвoдa зa зaштиту спoмeникa 
културe, сa рукoвoдиoцeм Нeбojшoм Стaнojeвим. 
Искoпaвaњa су извођена у три нaврaтa недалеко 
од цркве и дoнeлa су сaзнaњa o пoстojaњу стaм-
бeних кућa, зидoвa кojи су oпaсивaли нaсeљe, 
улaзнe кaпиje. Oвa искoпaвaњa су сe бaзирaлa нa 
прoучaвaњe нaсeљa oкo црквe и пoкaзaлa су нa 
бoгaти културни слoj испoд oнoг oбрaдивoг. То-
ком 2013. вршено је копање испред западног зида 
и тада су пронађени темељи одбрамбене куле. 
Такође, ископаван је део северног крила конака 
који није обрађиван седамдесетих година. Мини-
старствo je дoдeлилo и срeдствa зa истрaживaчкe 
рaдoвe и изрaду прojeктa рестаурације, конзерва-
ције, реконструкције и презентације, чија сложена 
изведба је у току. 

Рaсписивaњe IPA прoгрaмa прeкoгрaнич-
нe сaрaдње са Мађарском билa je приликa дa 
сe дoбиjу срeдствa зa oбнoву спoмeникa зajeд-
ничкoг нaслeђa двa нaрoдa, Мaђaрa и Србa, тe 
je фoрмирaн прojeкaт измeђу Музeja Вojводине, 

Слика 3. Поглед са југоистока
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Пoкрajинскoг зaвoдa, Туристичке организације 
Војводине и Bács-Kiskуn Мegyei Önkományzat 
Мúzeуmi Szervezete из Кeчкeмeтa. Фoрмирaнa je 
туристичкa рутa кoja je пoвeзaлa срeдњoвeкoвнe 
мaнaстирe Дoмбo, Aрaчу и Петров манастир у Бу-
гaцу у Мaђaрскoj. Тoм приликoм je успoстaвљeнa 
и сaрaдњa сa општинoм Нoви Бeчej кoja je, уви-
дeвши пoтeнциjaлe цeлoкупнoг културнoг нaслeђa 
нa свojoj тeритoриjи, улoжилa срeдствa зa из-
грaдњу приступнoг путa у дужини oд 5 киломе-
тара. Тaкoђe, рaзмaтрa сe урбaнистичкo плaнскa 
дoкумeнтaциja, oткуп или зaмeнa oкoлних пaр-
цeлa кoje ћe сe тaкoђe стaвити пoд зaштиту зaкoнa, 
урeђeњa визитoрскoг цeнтрa итд.

У oквиру истрaживaчких рaдoвa био је реали-
зован oбилазак цркава у Мaђaрскoj, у местима: Oчa, 
Лeбeњ, Жaмбeк, Вeртeшсeнткeрeст, кoje припaдajу 
истoj стилскoj групи и чиjи утицajи сe мoгу 
прeпoзнaти нa Aрaчи. Проучена je мнoгoбрojнa 
литeрaтурa, српскa и мaђaрскa, кoja je вeћим дeлoм 
прeвeдeнa нa српски, дoкумeнтaциja дoсaдaшњих 
рaдoвa, тe сe приступилo изрaди прojeктa кojи ћe 
сaдржaти рeкoнструкциjу стања црквe у 14. вeку, 
плaнирaнe рaдoвe нa дeлимичнoj oбнoви црквe, 
кoнaкa и aрхeoлoшких нaлaзa вeзaних зa нaсeљe. 

Приликом трећег позива IPA програма у 2013. 
години путем пројекта EDICT обезбеђена су сред-
ства за прве значајније конзерваторске радове по-
сле скоро четрдесет година. Урађено је чишћење 
кaмeнa oд нaслaгa микрoфлoрe, oргaнскe и нeoр-
гaнскe нeчистoћe, на основу претходно израђене 
студије деградибилних фактора, анастилоза поје-
диних тесаника који су насилно вађени од стране 
посетилаца, рестаурација спојница, асептичка и 
хидрофобна заштита на шест стубаца унутар бази-
лике, а средствима Министарства културе очишће-
ни су и заштићени оригинални делови декоратив-
не камене пластике – капители, конзоле и делови 
ребара крстастих сводова, који су драматично 
били угрожени вековним утицајем атмосфери-
лија.5 (Слика 4)

Испитивање камена
За облагање нових стубаца унутар базилике 

коришћен је кречњак из каменолома Старо Хопо-
во.6 За оригиналне камене елементе грађевине ко-
ришћене су врсте камена пешчара из мађарских 
каменолома, што потврђују резултати испитивања 
узетих узорака са лица места 2009. године. 

Узимање узорака и испитивање извела је еки-
па мађарских стручњака у оквиру израде диплом-
ског рада7 Каролине Биачи (Karolina Biacsi), ре-
стауратора за камен. Узимање узорака изведено је 
према захтевима службе заштите споменика култу-
ре, минималних димензија тако да нису оштећени 
оригинални остаци камене пластике. 8 

За одређивање каменог материјала коришћена 
је квантитативна фазна анализа. За проучавање 
5 Рестаураторске радове је извео Веселин Лађић, кон-
зерватор музејски саветник, дугогодишњи радник Народ-
ног музеја у Београду, а према пројекту Рестаурација ка-
мених стубаца унутар базилике Арача Светлане Бакић.
6 Прегледом постојеће документације у архиви По-
крајинског завода за заштиту споменика културе пронађен 
је овај податак. Каменолом више није активан. 
7 Дипломски рад под називом Процена цркве Арача, 
тачно одређивање материјала и њихових оштећења за-
веден је у Библиотеци Академије ликовних уметности у 
Будимпешти.
8 Узимању узорака присуствовали су поред Каролине 
Биачи: Иштван Бона, професор катедре за рестаурацију Ака-
демије уметности, Ласло Криштон, физичар, професор исте 
катедре, Ендре Рафаи, историчар уметности, доцент Катедре 
за историју уметности Печујског факултета наука, Светлана 
Бакић и Сава Стражмештеров, архитекте конзерватори из 
Покрајинског завода за заштиту споменика културе.
Минеролошка испитивања је вршио др Калмар Јанош, 
геолог у „Szikkti“ лабораторији Државног института за 
геологију.

Слика 4. Ступци после рестаураторских радова 2013. 
године
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квалитативног састава користила се микроанализа 
електронским снопом. Термичко испитивање је вр-
шено дериватографским апаратом. 

Двогодишње испитивање узорака резултирало 
је налазом да је оригинални камен груби кречњак 
(кречњак-пешчар). Вађен је током 19. и почетком 
20. века из каменолома који су се налазили у бли-
зини Будимпеште (Кобања, Будафок, Нађтетењ, 
Жамбек) као и из каменолома Шошкут који је 
мало удаљенији од главног града Мађарске.

Груби кречњак је био често употребљаван, од 
средњег века. Није погодан за полирање али се 
лепо обрађује, лак је за клесање, али је добар и 
као материјал за зидање. Био је омиљен за клесање 
скулптура и других уметничких дела. Од тврдог 
кречњака је много порознији, некада до те мере да 
се може руком мрвити. 

Подаци рецентног 
истраживачког рада 
архитектонске структуре

С обзиром на изнете тврдње о непоузданости 
и/или изостанку историјских података, подаци које 
је рецентно истраживање потврдило као поуздане 
су они добијени читањем трагова на градитељској 
структури остатака оригиналних зидова. Приме-
на савремене технологије фотограметријског сни-
мања, уз ручно техничко снимање, и потом елек-
тронског исцртавања уз коришћење медија фото-
графије као испомоћи, омогућили су да се дође до 
прецизних и тачних димензија, локација и облика 
конструктивних и елемената обликовања првобит-
не грађевине и базе података за утврђивање ау-
тентичног изгледа цркве. База је послужила и као 
извор података за промишљања идеалне рекон-
струкције и виртуелног модела грађевине, те и за 
опредељење у процесу израде пројекта рестаура-
ције, конзервације, реконструкције и презентације 
ка појединим решењима.

Основа (цртеж I)

У основи базилика је тробродна, са три апсиде 
чија су средишта у истој линији. Подужна оријен-
тација знатно одступа од идеалне запад–исток (60° 
30’) што је близу изласка сунца у летњем солсти-
цију. (Станојев 2004: 121) Подела на бродове по-
стигнута је преко три пара стубаца, од којих су че-
тири осмоугаоне основе а два разуђене. У подуж-
ном правцу основа је подељена на четири травеја 
који су различитих димензија. Травеји средњег 
брода су димензија 535 х 410 цм. Први је дужине 

442 цм. Димензије зидова су: западног 128 цм, по-
дужних 89 цм, северне апсиде 89 цм, централне и 
јужне 95 цм. Ширина темеља подужних зидова је 
127 цм. Укупна дужина цркве је 26,60, а ширина 
15,90 м. 

Апсиде су полукружне основе. Најбоље је сачу-
вана централна апсида која је и обнављана, док су 
од бочних сачувани само делови зидова. (Слика 3)

Трагови на зидовима
Западни зид 

Зид је сачуван скоро у целини. Недостају дело-
ви каменог перваза који су чинили улазни портал, 
те делови камене розете изнад портала. (Слика 2) 

Димензије овог зида су: дебљина на месту 
улаза и розете 130 цм, дебљина забата 75 цм, ду-
жина 15,90 м (без призиданих контрафора), виси-
на: почетак косине на 8,45 м, завршетак косине на 
10,90 м; ширина средњег брода је 9,25 м, а висина 
18,10 м. 

Улазни портал је био зазидан приликом на-
ведених конзерваторских радова са краја 19. века 
(даље: прва рестаурација) и сведен на ширину од 
140 цм и висину од 4 м. Отвор је био полукруж-
но засведен. Приликом радова седамдесетих го-
дина прошлог века (даље: друга делимична ре-
конструкција = рестаурација) отвор је поново раз-
грађен и враћен на првобитне димензије: ширина 
2,32 м а висина 4,95 м. Међутим, рецентном ана-
лизом утврђено је да је оригинална ширина изно-
сила 280 цм. 

Са предње стране јасно су профилисана три 
усека који се степенасто повлаче према дубини 
зида а на првој вертикали су видљиви, на висини 
од 250 цм, лежишта капитела некадашњих коло-
нета. Вертикале су прелазиле у полукружне над-
вратне лукове на висини од 340 цм. Лукови су били 
формирани од радијално постављених опека, са 
дебљим спојницама кречног малтера. Изнад лукова 
су трагови некадашњег двоводног кровића портала.

Садашње вертикале портала су последица 
радова друге рестаурације. На основу разлике у 
димензијама и боји опеке може се констатовати 
да је горњи слој накнадно додат, на месту ориги-
налног, те да се испод њега крије аутентични број 
и положај удубљења у којима су биле колонете 
портала. 

Изнад трагова кровића су два растеретна по-
лукружна лука од радијално постављених опе-
ка. Изнад лукова, уочљива је хоризонтална тра-
ка са осам редова опеке другог формата и вели-
чине спојница. То је траг зазиђивања бетонског 
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серклажа који је уграђен у дебљину западног зида 
у склопу конструктивне санације приликом друге 
рестаурације.9

Даље по вертикали су правилни редови опе-
ке са танким спојницама, а изнад њих почиње 
спољашњи камени прстен розете. Спољашњи 
пречник розете (са профилисаним прстеном ) из-
носи 385 цм, док је унутрашњи 280 цм. Прстен 
је богато рашчлањен на два тричетврт кружна 
и пет равних профила. У последњем профилу су 
остаци постоља стубића који су формирали розе-
ту, а којих више нема. Сачувано је 7 ових комада, 
смештених у горњу половину розете. Изнад розете 
су два растеретна лука од радијално постављених 
опека али са готским преломом у темену где се на-
лази и завршац од камена. Лево и десно од ових 
лукова јасно је уочљива вертикална спојница која 
оивичава средишње поље између розете и улазног 
портала. Ово поље се разликује од остатка зидо-
ва и по боји и по димензијама опека. Вертикала 
се завршава на растеретном луку изнад портала. 
(Слика 2)

Ово поље изазива недоумице и упућује на 
размишљање о томе да је било накнадно убачено 
у 14. веку када је обнављана црква и изграђен го-
тички звоник. С обзиром на то да је млађи од ро-
маничких делова зидова, када је вештина грађења 
била већ савршенија од оне из 13. века, и спојнице 
су правилније, а опека квалитетнија.

Лево и десно од отвора улаза налазе се нише 
димензија 74 х 60 цм. Дубина је 16 цм у доњој 
зони а ниша је закривљена према горњој ивици 
где има дубину од око 7 цм. На доњој ивици нише 
налази се камени банак висине 20 цм, који изла-
зи из равни зида за 10 цм и обликован је у виду 
четвртине круга. Функција ових ниша је нејасна. 
Приликом археолошког ископавања нису пронађе-
ни темељи у подужном правцу пружања у односу 
на нише, што указује да није било трема испред 
западног зида. Претпоставка је да трем није из-
грађен ако је био планиран. 

На унутрашњој страни зида, у зони јужног 
бочног брода, видљиви су трагови некадашњег сво-
да. Свод има полукружну кривину и дебљине је 27 
цм. Изнад свода је забатни зид на којем су два коса 
усека која указују на положај и нагиб кровних рав-
ни, један има нагиб 26°, а други 32°. (Слика 5) На 
овом зиду су уочљиве три врсте опека и спојница. 

9 Пројекат конструкције радио је инж. арх. Павле 
Крижан (досије 15/А, бр. 14681 ПЗЗЗСК), ревизију пројек-
та радио је инж. арх. Оскар Храбовски (досије 15/А, бр. 
14682 ПЗЗЗСК). Нема података да ли су изведени сви кон-
структивни елементи предвиђени пројектом. 

На забатном зиду бочних бродова уочљиво је за-
кошење од 5 редова опеке које представља прелаз 
дебљине зида са 93 цм на 75 цм и са равног зида 
приземља на коси зид забата. Овим је тачно ут-
врђена и ширина забатног зида средњег брода.

На спојевима бочних и средњег брода су тра-
гови некадашњих подзида којима је Гереце поду-
про западни зид а који су уклоњени током кон-
структивне санације. (Слика 5) 

Слика 5. Трагови Герецеове интервенције, сводова, кро-
вова над бочним и средњим бродом 

Слика 6. Конзола у северозападном углу средњег брода
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У средњем броду на зиду око улаза видљиви 
су трагови зазиђивања и рушења па поновног до-
зиђивања отвора различитом опеком. Изнад от-
вора је раван зид од оригиналне опеке у којем су 
два растеретна лука од радијално постављених 
опека, а изнад је унутрашњи прстен розете од ка-
мених тесаника без профилација. Изнад розете је 
лук од радијално постављених опека испред којег 
су полазила ребра свода, од камених тесаника пре-
ломљеног полукружног пресека од којих је неко-
лико сачувано на левој страни зида. Ребра су се 
ослањала на конзоле које су декоративно обрађе-
не. Лева конзола је нејасног изгледа јер се облик 
изгубио под утицајем атмосферилија, док је десна 
у виду главе мушкарца. (Слика 6, 7) Изнад лука је 
остатак троугластог забата са траговима – урези-
ма који указују на положај и нагиб кровних равни 
средњег брода. 

На делу зида изнад улаза видљиви су остаци 
малтерског слоја који указује да је црква изнутра 
била малтерисана. 

Висина зидова средњег брода недвосмис-
лено се чита из оригиналних делова поткровног 
венца сачуваних у унутрашњем јужном зиду зво-
ника, а који је пре његове градње био спољашњи 
северни зид средњег брода. Сачувани низ арка-
дица и конзолица, као и завршни редови кровног 
венца од опеке постављене на два начина, не само 
да указују на положај стрехе крова средњег брода 
него су и драгоцени извор података о томе како 
су изгледали поткровни венци на свим зидовима 
којих више нема. 

Висина темена сводова као и коте венчани-
ца одређују и нагиб кровних равни над средњим 
бродом, а потом и висину слемена те указују и на 

димензије и облик самог забатног зида на западу и 
истоку. (Слика 8)

Остаци камених конзола на зиду средњег бро-
да на којима су лежале тавањаче поуздан су по-
датак о месту слемена кровова над бочним бро-
довима. (Слика 9) Нагиби кровних равни бочних 
бродова утврђени су на основу урезаних трагова 
са унутрашње стране забатних зидова – западног 
и источног, као места ослањања првог и задњег 
рога. 

Трагови у зони сводова и њихово прецизно 
уношење у цртеже, као и правца пружања ребара 
која су красила крстасте сводове бочних бродова, 
резултирали су тачним висинским котама темена 
сводова као и њиховог облика.

Трагови кровних равни дефинисали су и ви-
сину спољашњих зидова бочних бродова, а тиме и 
место венчаница у поткровном венцу.

Слика 7. Конзола у југозападном углу средњег брода и 
унутрашњи прстен розете

Слика 8. Сачувани део оригиналног поткровног венца 
средњег брода, у јужном зиду звоника

Слика 9. Оригинална камена конзола која је носила 
рожњаче
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Подужни зидови
Подужни зидови су озидани током друге ре-

стаурације опеком у продужном малтеру, висине 
од 240 цм до 290 цм. Језгро је зидано жутом опе-
ком са увученим сваким 2. редом, ради приањања 
спољашње облоге зидова од црвене опеке која је 
димензија 27 х 14 х 7 цм, са спојницама 2 цм. Код 
реконструкције ових зидова направљене су извес-
не грешке које се односе на облик контрафора са 
спољашње стране и пиластара са унутрашње стра-
не. Иако је у пројекту Милке Чанак Медић дат из-
глед пиластара као пeтоугаоних они су изведени 
као полукружни са бочним равним деловима,укуп-
не висине 60 цм. (Слика 10) Уграђени су у осови-
нама контрафора и унутрашњих стубаца. Сегменти 
су висине око 30 цм и има их по два на свакој од 
четири локације. Ова реконструкција је погрешна. 

Контрафори су изведени као правоугаони, из-
влачењем из димензија темеља, али садашњим ис-
траживањима прецизније је утврђен њихов изглед 
и димензије. 

Контрафори су озидани пуном опеком до ви-
сине од око 2 м, степенасто су завршени а ши-
рине су чак до 100 цм. Зидани су, као и подужни 

зидови, квалитетном црвеном опеком, добро пе-
ченом и без шалитре, димензија 27 х 14 х 7 цм а 
спојнице су правилне, дебљине 2 цм. У докумен-
тацији Покрајинског завода за заштиту споменика 
културе пронађен је податак да је фабрици опе-
карских производа „Полет“ из Новог Бечеја до-
стављена поруџбина за израду квалитетне цигле 
димензија као оригиналне и приближно истог ква-
литета ради уградње у остатке базилике, али нема 
података да ли је фабрика ту опеку и израдила. 

Истраживања темеља контрафора показала су 
да су они одвојени од темеља подужних зидова. За 
делове контрафора који су призидани уз западни 
зид током друге рестаурације утврђено је да у вре-
ме градње цркве нису постојали.

Поред контрафора су делови зидова ширине 
30 цм, затим следе лизене дубине 15 цм, повезане 
соклом чија горња површина је закошена. Према 
истраживањима ни ово није тачно јер лизене нису 
биле повезане соклом него су се пружале од тла до 
поткровног венца. (Слика 3)

Источни зид
На источној страни су остаци три апсиде и за-

батног зида, који се уздиже изнад апсида, а ослања 
се на унутрашње ивице калота. На северу се изнад 
забатног зида бочног брода уздиже источни зид 
звоника као наставак забата. 

На централној апсиди се препознају пет врста 
опека, једна у зони сокле, две испод прозора, трећа 
око прозора и четврта испод поткровног венца у 
висини око један метар. Површина испод прозора 
санирана је приликом прве рестаурације. На Вене-
овој гравири види се да на доњем делу зида апсиде 
недостаје спољашња оплата која је била од црвене, 
квалитетна опеке а која је остала на вишим дело-
вима које нису могли да дохвате рушитељи. Гереце 
је, крајем 19. века, извео нову облогу али опеком 
жућкасте боје која је слична оној опеци којом је 
подзидао пиластре унутар цркве. 

Облик јужне апсиде се само наслућује јер нису 
сачувани ни полукалота нити већи део зида са про-
зорским отвором. На десној страни, према цен-
тралној апсиди сачуван је део некадашње колонете 
од четири тесаника, просечне висине од 30 цм, и 
капител чија декорација је слабо распознатљива, а 
састојала се од листова акантуса. (Слика 11) 

Сокла и доњи део зида су озидани током 2005. 
године црвеном опеком, као превентивна заштита, 
да би се спречио улазак стоке у светилиште. На ле-
вој страни је, у горњој зони, остатак оригиналног 
зида лизене и део оригиналног зида, а испод су Ге-
рецеове опеке. 

Слика 10. Погрешна презентација пиластра бочног бро-
да, наспрамног ступцу октогоналне основе
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Изнад остатака свода, на зиду контрафора уо-
чљива је косина којом се зид сужава на ширину за-
батног зида од 60 цм.

На централној апсиди је сачувано највише 
од оригиналне структуре. То су делови зидова од 
црвене опеке у којима су оригинални прозорски 
отвори надвишени луковима од камених тесаника 
у виду половине купе и горњи делови четири ко-
лонете од камена које су делиле зид апсиде на пет 
поља. Колонете чине 13–14 сегмената, а на две су 
сачувани нејасни трагови капитела. На првој коло-
нети до јужне апсиде сачуване су оригиналне опе-
ке испод каменог дела колонете, специјалне изра-
де, полукружног облика који прати полукруг коло-
нете у основи. Код колонете у углу према северној 
апсиди сачуван је и оригинални камени фрагмент 
који представља базу, а који пружа довољно пода-
така за реконструкцију. (Слика 12)

Горња зона апсиде је реконструисана прили-
ком друге обнове, када је изведен поткровни венац 
од низа слепих аркадица клесаних у камену, као и 
од опеке, рашчлањене у три реда, од којих доњи 
ред има полукружни „трбух“, средњи је од опе-
ке постављене у цик цак поретку и горњи ред од 
опеке постављене краћом страном (везачки ред). 
Изнад венца је кровни покривач од старог бибер 

црепа, равно сеченог, жућкасте боје који формира 
кров у виду половине купе. Изнад темена купе на-
лази се остатак некадашње завршне покривне пло-
че која је израђена од камена и има сферни облик. 
Изнад крова је забатни зид средњег брода који 
није сачуван у целој висини. 

Од северне апсиде сачуван је само део зида у 
коме је велика развалина која се пружа од сокле па 
до трагова некадашњег свода на забатном зиду. Са 
леве стране, према централној апсиди, сачуван је 
део колонете од четири камена сегмента од којих 
је горњи вероватно био капител, а испод је двана-
ест редова полукружне опеке. 

Изнад лука некадашње калоте који је од ра-
дијално постављених црвених опека, уздиже се 
забатни зид северног бочног брода зидан црвеном 
опеком, са правилним спојницама испуњених бе-
личастим малтером, а на који је надзидан источни 
зид звоника.

Апсиде изнутра
Апсиде су биле засведене полукалотама од 

који је сачувана само она над централном. Зидане 
су опекама и биле су омалтерисане и бојене. 

Спој полукружног зида и калота над апсидама 
наглашен је венцем од камена у виду четврт кру-
га. Сачуван је у целини онај у централној апсиди и 
делимично у јужној и северној. 

Ивице вертикалног зида и калоте централ-
не апсиде наглашене су каменим квадерима раз-
личитих висина и ширина, које се наизменично 
смењују по вертикали унутрашњег зида апсида. 
Они су сачувани у горњој зони, а од висине ка-
питела који се налази на пиластру прислоњеном 
на разделне зидове апсида. Ивични лукови калота 
над бочним апсидама су делимично изведени од 

Слика 11. Јужна апсида са остатком колонете

Слика 12. Остаци базе колонете у углу између централ-
не и северне апсиде
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камених квадера а делимично од радијално по-
стављених опека. (Слика 13)

Чела разделних зидова апсида била су укра-
шена пиластрима полукружне основе која је ко-
респондирала са источном страном два источна 
ступца крстообразне, разуђене основе. Хоризон-
тални пресек пиластра је у виду полукруга са два 
бочна равна степенаста дела која испадају у од-
носу на раван разделног зида за 10 цм. Цео пи-
ластар је био израђен од камених сегмената про-
сечне висине 30–35 цм а завршавао се разделним 
венцем полукружног профила, капителима са 
стилизованим флоралним орнаментима (северни 
пиластар) и са фигуром атланта и људске фигуре 
(јужни пиластар), изнад којих је абакус у облику 
четвртине круга. На абакус се ослањају попречни 
луци северног и јужног зида средњег брода. На 
пиластрима је сачуван само по један камени сег-
мент испод капитела. Остали део пиластара, као 
и база, изведени су опеком и појединим каменим 

квадерима приликом прве рестаурације, само са 
једним правоугаоним испустом у односу на раван 
зида. (Слика 14)

Капител левог пиластра има два реда аканту-
сових листова оштрих ивица, савијених врхова у 
волуте и абакусни цвет у средини, испод абакуса.10 
(Слика 15)

У централној апсиди са леве стране откривена 
је некадашња ниша за одлагање реликвија, а која 
је била зазидана жутом опеком приликом 1. рекон-
струкције. Истом опеком био је обзидан доњи део 
зида апсиде, у висини до доње ивице прозорских от-
вора. У горњој зони зида и у калоти сачувани су де-
лови малтерског слоја. Оригинални зид нише и сег-
ментни лук зидани су црвеном опеком као и црква. 

У северној апсиди се виде интервенције од 
четири врсте опекa. У јужној апсиди су такође ви-
дљиве четири врсте опекa. Овде су видљиви и де-
лови темеља, у висини од 2–3 реда опеке. Темељи 
су исте ширине као зидови. 

Изнад централне апсиде виде се остаци нека-
дашњег свода који je биo зидан оригиналном црве-
ном опеком. Изнад свода је забатни зид, окрњен 
у горњој зони тако да има облик трапеза. Са леве 
стране овај зид се утапа у звоник а на десној стра-
ни је видљив траг косине кровa главног брода. На-
гиб кровне косине је 53 степена. 

У левом и десном углу које творе подужни 
зидови средњег брода и попречни зид изнад по-
лукалоте централне апсиде, а из којих су полазила 
камена ребра крстастог свода над источним тра-
вејем, налазе се декоративне конзоле на које су се 
ослањала ребра. 

10 Детаљан опис и анализу декоративне камене пласти-
ке урадио је Ендре Рафаи у књизи Az Aracsi templomrom.

Слика 13. Унутрашњи изглед централне апсиде

Слика 15. Капител на пиластру разделног зида између 
северне и централне апсиде

Слика 14. Капител са представом атланта и људске фи-
гуре, стање 2014. године
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Лева конзола је скоро у потпуности сачувана, 
осима абакуса изнад конзоле, који је поломљен. 
Конзолу чине средњи део у виду колонете, доњи 
део са пупољастим акантусом и капител са савије-
ним листовима. Капител је одвојен профилисаним 
венцем. На конзоли су још видљиви трагови боје. 
(Слика 16)

Десна конзола је сачувана у потпуности и од 
леве се разликује по дужем средњем делу који има 
јаснији облик колонете. 

Ступци
Унутар базилике налази се шест стубаца од 

којих су два оригинална (стубац бр. 1 и 2) а четири 
су настала током друге рестаурације. Ступци, сту-
бови и пиластри су рашчлањивани по вертикали 
на класични начин. Над плинтом је база ступца, а 
између два јаче наглашена торуса прстена искле-
сан је шири, конкавни трохилус. 

Основе стубаца су двојаке: четири су имала 
осмоугаону а два, до апсиде, крстообразну, са по-
лукружним пиластрима на крајевима кракова кр-
ста и приљубљеним тричетврт колонетама између 
кракова.

Стубац 1 

На ступцу 1, који је оригиналан и крстообраз-
не основе, уграђене су бројне опеке, у сокли на 
североисточном углу, где замењују два поља ос-
моугаоног постоља, а такође и на јужном пила-
стру. Ова интервенција је са краја 19. века из прве 
рестаурације. Језгро супца је било од опеке. На 
каменим деловима разуђеног ступца недостају 
мањи комади, али у доста великом броју, а на југо-
источном и југозападном полупиластру недостаје 
већина некадашњих тесаника. Спојнице су урађе-
не накнадно, веома неправилно. Капители су ско-
ро у потпуности сачувани, али су оштећени деј-
ством атмосферилија. Одвојени су од стабла стуба 
астрагалом, а капител чине два савијена листића у 
доњој зони и три листа савијених врхова у горњој 
зони. Изнад је танак профилисани венац који пра-
ти линију врхова листова, а изнад њега је абакус у 
облику четвртине круга. (Слика 17)

Стубац 2

Оригинални, осмоугаоне основе, такође са-
држи уграђене опеке из 19. века, у левој полови-
ни горње зоне јужне и југозападне стране, испод 
капитела. Том приликом је погрешно уграђен и 
део капитела са акантусовим листовима, тако да 

Слика 17. Изглед оригиналног ступца разуђене основе, 
са Герецеовом интервенцијом подзиђивања

Слика 16. Конзола у североисточном углу средњег 
брода
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заузима леву косу страну ступца, помало улазећи и 
у чеону, јужну страну.

На свим странама недостају већи делови те-
саника који су извађени и однети. Ивице тесаника 
су биле веома оштећене и неправилне, као и спој-
нице. Површина ступца је била веома деградирана 

дејством ерозије и људског фактора. Капители су са-
чувани али у веома лошем стању. Делови декорације 
који су на северној страни ступца скоро да се не пре-
познају од дејства ерозије. Оригинални сегмент ка-
питела чинили су три реда листова савијених врхо-
ва, од којих су они у доњем реду нешто мање висине 
од средњих. У трећем реду листови се налазе иза 
оних у другом а савијени врхови надвисују врхове 
из другог реда. Увијеност врхова је градирана, нај-
мања је у доњем реду а највећа у трећем. Сегмената 
је било шест јер су се чеона и половине леве и десне 
косе стране ступца продужавале у пиластар. (Слика 
18 и 18а) Ове стране окренуте према средњем броду 
пружају податке о изгледу пиластара који су се из-
дизали од ступца уз зидове средњег брода. 

Капител је одвојен танким профилисаним вен-
цем од стабла ступца, а изнад капитела је танак 
профилисани венац који прати линију врхова ли-
стова. Изнад је абакус. 

Језгро ступца је било од опеке. 

Ступци 3, 4, 5 и 6

Ови ступци су изидани 1976. године. Они су 
у бољем стању, али и на њима недостају поједини 
делови тесаника. Површине тесаника су дегради-
ране дејством ерозије и људског фактора. Спојни-
це су неправилне и већим делом празне. 

Изведени су према статичком прорачуну, са 
армиранобетонским језгром око којег су зидани 
правилни камени тесаници, у продужном мал-
теру. Језгра стубаца су димензија Ø55 цм. Каме-
ни тесаници су дебљине око 30 цм, а између је 
празнина. 

Стубац бр. 5 је реконструисан само до висине 
од 3,0 метра. 

Стубац бр. 6 има разуђену основу. Веома је 
верно и успешно реконструисан, тако да се не 
разликује од оригиналног. Клесарске радове су 
изводили добри мајстори. Једина грешка код ре-
конструкције овог ступца направљена је изведбом 
подеоног венца између капитела и стабла стуба на 
унутрашњој страни средњег брода. Он не треба 
да постоји јер се полукружни пиластар са припа-
дајућим равним степеницима и тричетврт колоне-
тама продужавао континуално, целом висином се-
верне стране јужног зида средњег брода. 

Капители на овим ступцима импровизовани 
су од камених фрагмената оригиналних капитела 
који су проналажени приликом археолошких ис-
копавања, као и редовима опеке која је у суво сла-
гана и која је послужила као ослонац луковима. 
(Слика 19)

Слика 18а. Изглед са југозапада зоне капитела, са Гере-
цеовом интервенцијом и погрешно уграђеним делом ка-
питела, стање после радова 2013. године

Слика 18. Изглед оригиналног ступца октогоналне ос-
нове са погрешно уграђеним делом капитела, стање пре 
рестаураторских радова 2013. године
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Подужни зидови средњег брода 

Над ступцима је реконструисан северни зид 
средњег брода према пројекту Милке Чанак Ме-
дић и статичком прорачуну. На северном зиду је 
израђен рам од армираног бетона који чине верти-
кални ступци дим. 45 х 45 цм, на местима пиласта-
ра изнад камених стубаца и хоризонтални серкла-
жи на коти + 7,60 метара. Хоризонтални серкла-
жи су повезани са серклажима који су уграђени 
у оригиналне зидове: западни фасадни и остатак 
северног зида средњег брода који се налази поред 
звоника. Тиме је западни зид донекле осигуран од 
урушавања које му је претило пре радова. Бетон-
ска језгра су остала видљива јер пиластри изнад 
стубаца нису никада изведени. 

Лукови су изведени од камених тесаника, ве-
ома правилно и квалитетно. Коришћен је исти ка-
мен као и за ступце. 

Како су ступци број 1 и 2 оригинални, изнад 
њих је сачуван и део оригиналног зида рађен црве-
ном опеком над удвојеним луковима од камена. 
Опека је на појединим местима оштећена, а по-
негде је сачуван и малтерски слој. У горњој зони 

овог зида сачуван је део некадашњег прозорског 
отвора, као и део лука испод свода. 

Поред овог зида према истоку налази се и 
оригинални зид који је са севера затварао источни 
травеј средњег брода. Он лежи на луку од радијал-
но постављених црвених опека (у који су убачени 
и појединачни камени тесаници), а овај на луку 
од камених тесаника. У горњој зони је у потпуно-
сти сачуван оригинални прозорски отвор а изнад 
њега прислоњени лук од опеке, испод некадашњег 
свода. 

Испод прозора је уочљива велика пукотина која 
се спушта према западу, до лука од опеке. Могуће је 
да се ова пукотина јавила после надоградње звони-
ка а да се слегање зауставиле у неком периоду. 

Између ова два зида налази се оригинални пи-
ластар, разуђене основе која излази из стабла ори-
гиналног ступца. Чине га полукружни пиластар са 
предње стране, два равна степена и по једна три-
четврт колонета поред средњег зида. Капители су 
са два реда листова акантуса чији крајеви су нагла-
шено увијени у волуту. Изнад је абакус, који носи 
фрагменте ребара. 

На преосталим пољима према западу, север-
ни зид је нов, озидан црвеном опеком. На местима 
пиластара видљиви су бетонски ступци, а испод 
отвора кроз које се доспевало у таван над бочним 
бродовима, видљив је хоризонтални серклаж. У 
горњој зони овог зида реконструисани су банци 
два некадашња прозора и једна страна прозорског 
отвора скоро до темена полукружног лука. Са се-
верне стране овог зида, у углу према зиду звоника, 
налази се оригинална камена конзола која је слу-
жила за прихватање венчаница крова над север-
ним бочним бродом. (Слика 20)

Од јужног зида средњег брода сачуван је ори-
гинални део у зони изнад лука који повезује ступ-
це, а у споју са зидом изнад централне апсиде. Са-
чуван је и део допрозорника оригиналног прозора, 
као и камена конзола уз забатни зид јужног бочног 
брода за прихват венчаница. Преостали део зида, 
лукови и сам стубац су израђени приликом друге 
рестаурације.

На западној страни је изидан део зида средњег 
брода над првим травејем са отвором за пролаз у 
таван над јужним бочним бродом.

ЗВОНИК
Звоник је накнадно подигнут изнад северо-

источног травеја бочног брода, над крстастим 
сводом у којем је вероватно био само отвор за 
конопце којима су повлачена звона. У звоник се 

Слика 19. Стубац разуђене, крстообразне основе, који је 
реконструисан приликом друге рестаурације, са подео-
ним венцем испод планираног капитела, стање пре ра-
дова 2013. године
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доспевало кроз таван над северним бочним бро-
дом и пролазе који су били формирани у зидовима 
контрафора.

Некадашњи зидови крајњег северног кон-
трафора и следећег до њега који су надвишавали 
кров бочног брода и чији траг се јасно види на за-
падном спољашњем зиду звоника, ојачани су по-
лукружним луцима ширине 30 цм, са унутрашње 
стране, тако да је првобитна дебљина од 60 цм 
повећана на 90 цм ради прихватања нових зидова 
звоника чија је дебљина 90 цм на три стране, док 
је за четврту, јужну страну звоника искоришћена 
северна страна средњег брода. Дебљина овог зида 
је 69 цм. На другом спрату дебљина зидова звони-
ка је незнатно смањена на 78–83 цм, док је у нивоу 
треће етаже 75 цм. (Слика 20 )

Основа звоника је правоугаона јер и травеј над 
којим је подигнут има правоугаону основу. Споља 
гледано звоник има два спрата и трећи који има 
осмоугаону основу и чини постоље за капу торња. 
Изнутра има много трагова разних греда које су 
носиле дрвене платформе.

Зидови звоника
На спољашњим зидовима звоника, као и на 

оквирима бифора, виде се трагови малтера што 
указује да су били малтерисани. 

На западном зиду, који није заклоњен кровом, 
виде се три врсте опеке које упућују на три фазе 
градње. У доњој зони је уочљив троугао од опе-
ке жућкасте боје, исте којом је зидан лук између 
трећег и четвртог травеја. Овај троугао има хипо-
тенузу чија косина је под углом од 33–35 степени, 
тангира некадашњу горњу ивицу свода и завршава 
се испод потпрозорног венца средњег брода. Овај 
троугао могао би бити доказ да је првобитна црква 
била без контрафора (поред оног из темељне зоне 
где се види да су зидани одвојено од темеља по-
дужних зидова) и да је ово траг косине некадашњег 
крова. Исти овај траг види се и на унутрашњој 
страни западног забатног зида. (Слика 20)

Изнад овог троугла је опека, црвена до тамно 
љубичасте боје, која доминира на спољашњим зи-
довима базилике, са правилним спојницама попуње-
них белим малтером. Она рефлектује обрис кон-
трафора, са јасним местом његовог прелома изнад 
крова, косином и местом где прелази у вертикални 
потпорни стубац. Његова висина је у равни са бор-
цем каменог натпрозорног лука на остатку прозора 
средњег брода. Зид контрафора није био малтерисан 
те је озидан пажљиво, са правилним спојницама. 

У зиду контрафора је формиран отвор за про-
лаз кроз таван завршен сегментним луком који је 

изведен радијално постављеним опекама. Лук је 
израђен делимично од црвене опеке а већим делом 
од жуте тако да је могуће да је отвор пробијен у 
старијем зиду од црвене опеке. Димензије отвора 
су 70 х 160 цм. 

Изнад овог дела уздиже се зид звоника који је 
зидан трећом врстом опеке, наранџасте до црвене 
боје, нешто мање дужине. Редови нису потпуно 
равни ни спојнице правилне, испуњене малтером, 
што није било ни потребно јер је звоник био мал-
терисан. (Слика 20) 

На другом спрату налази се прозорски отвор 
у виду бифоре, са готичким натпрозорним, удвоје-
ним луком који твори степенасти рам. Отвори би-
форе су такође готски преломљени. На левој стра-
ни прозора сачуван је малтерски слој. 

Северна фасада звоника је слободна и сагле-
дива у целости. Споља се уочавају четири етаже: 
приземље, два спрата и база капе торња. Ова фаса-
да је прекривена маховином и микрофлором тако 
да је доста трагова нечитко или се ни не виде. По-
сле чишћења фасаде могуће је да ће се указати још 
неки трагови који би разрешили неке од недоуми-
ца. (Слика 21)

Слика 20. Западна фасада звоника са траговима разли-
читих интервенција
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Једна од њих је да ли је постојећи траг у виду 
двоводног крова стваран и значи да је уз овај зид 
било прислоњено приземно крило самостана, или 
је тај траг настао случајним распоредом махови-
не. Изнад овога се налази прозорски отвор који је 
у доњем делу зазидан. Контуре некадашњег отво-
ра су уочљиве и испод маховине, где се назире и 
друга боја опеке. После чишћења зида указаће се 
првобитне димензије прозора који је оригинални 
прозор, а какви су били и на бочним бродовима. 
Прозор је засвођен полукружним луком и закоше-
них је уложина и са спољашње и са унутрашње 
стране. (Слика 21)

На левом и десном углу северне фасаде на-
лазе се остаци контрафора а вероватно и ободних 
зидова манастира. Структура ова два зида је вео-
ма нејасна јер садржи многобројне слојеве опека 
који су додавани на основно језгро тако да је вео-
ма тешко разлучити шта је оригинално ткиво, а у 
којим фазама су додавани слојеви. 

Ипак, пажљивим посматрањем дошло се до 
могућег првобитног изгледа и димензија контра-
фора, који су имали сложенији облик од парале-
лопипедног у којем су реконструисани уз подужне 
зидове бочних бродова. 

Контрафор је у основи ширине 80 цм коју за-
држава до висине од око 5 м, а онда се смањује на 
60 цм и та ширина остаје до завршетка потпорног 
ступца уз зидове главног брода, негде у висини 
натпрозорног лука. (Слика 22)

По дубини контрафор се степенасто смиче од 
100 цм при дну, преко 75 до 45 цм на вертикалном 
ступцу поред зидова главног брода.

Са унутрашњих страна контрафора налазе се 
лизене које су избачене за 13 цм у односу на раван 
зида звоника, а у ширини од 28–35 цм. Оне се узди-
жу до висине од око 4,50 м, а изнад тога се само уо-
чава траг лизене пошто је опека потпуно окресана. 

Изнад прозора прве етаже налазе се три пра-
воугаона удубљења, вероватно трагови ослонаца 
скеле. Изнад њих је прозор друге етаже у виду 
издуженог правоугаоног отвора који је надвишен 
сегментним луком.

На трећој етажи је велики прозорски отвор 
облика бифоре са готички преломљеним лукови-
ма. На спољашњем удвојеном раму задржали су се 
трагови малтера. 

Источна фасада је слободна већим делом јер 
недостаје зид северне апсиде. И на овом зиду се 

Слика 22. Контрафор на северној фасади под слојем 
маховине

Слика 21. Северна фасада звоника која крије трагове 
испод слоја маховине
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уочавају пет врста опека и начина зидања. Гереце-
ове опеке су на контрафору као попуна спољашње 
оплате фасаде северног брода, те у средњој зони 
контрафора, у висини свода апсиде, такође као по-
пуна дела зида који је недостајао. 

У доњој зони апсиде уграђена је црвена опека 
током радова 2005. године. Опека је доброг квали-
тета. У сокли је настојано да се одржи хоризонтал-
на линија редова, а завршена је косо постављеним 
опекама. 

На другој етажи налази се централно по-
стављен прозорски отвор, узан и са преломљеним 
натпрозорним луком. На трећој етажи је иста би-
фора као на северној фасади, прекривена скоро у 
потпуности слојем малтера. 

У горњој зони ова фасада се преклапа са фа-
садом забатног зида главног брода за око 80 цм, 
јер је северни зид средњег брода постао јужни зид 
звоника. 

На фасади су видљиви многобројна удубљења 
која су служила за причвршћивање скеле, а и један 
отвор у коме се налази чело бетонског серклажа, 
на другој етажи. 

Јужна фасада звоника је била заклоњена кро-
вом средњег брода а сада је видљива. Уочава се да 
су опеке којима је зидан овај зид лошијег квалите-
та од опека средњег брода, као и начин зидања. Зи-
дање је изведено са мање пажње и са неправилним 
спојницама. У висини треће етаже налази се отвор 
надвишен сегментним луком кроз који се улазило 
у таван над средњим бродом. 

Изнад треће етаже, која има правоугаону ос-
нову са дужинама северног и јужног зида од 633 
цм и западног и источног од 519 цм, налазе се 
остаци постоља капе звоника који је озидан пуном 

опеком у виду октогона. По две стране се под ту-
пим углом сустичу на спољашњим ивицама пра-
воугаоника, творећи геометријску слику октогона 
уписаног у правоугаоник.

Зидање је изведено лошије, опеком лошијег 
квалитета, са неправилним спојницама. Завршни 
редови су на различитим висинама и обрасли су 
растињем. Свакако је висина била нешто виша од 
сачуване највише тачке ободног зида која је на 2,5 
м од постоља. 

Октогон има дебљину зидова 75 цм. Прелаз 
из правоугаоне основе звоника у осмоугаону базу 
на коју се наслањала капа звоника изведен је пре-
ко угаоних тромпи чији остаци су још видљиви у 
угловима. (Слика 23)

Висина базе која је добијена из пропроцијског 
односа са ширином, а који је примењиван код свих 
конструктивних елемената, што су исказали још 
Милка Чанак Медић и Миомир Петровић (1:2, 
1:1,5, 1: 1,25). 

На јужној страни базе налази се отвор кроз 
који се излазило на кров средњег брода. 

Унутрашњи зидови звоника су у лошем стању, 
препуни трагова лежишта разних греда, отвора и 
платформи. Најзначајнији трагови налазе се на 
јужном зиду звоника за који је, скоро целом ви-
сином, искоришћен затечени северни зид средњег 
брода. На овом зиду који је зидан квалитетном 
црвеном опеком, са правилним спојницама, сачу-
ван је оригинални прозор чија је спољашња уло-
жина озидана истом опеком а натпрозорни лук од 
радијално постављене опеке иза које су камени те-
саници обрађени тако да формирају полукруг. До-
прозорници су од камена дебљине 10 цм. Камени 
борци су извађени из лежишта чија шупљина све-
дочи да су некада били на том месту. (Слика 24)

Изнад прозора налази се сачуван део ориги-
налног поткровног венца средњег брода. Зидан је 
на исти начин као поткровни венац на средишњој 
апсиди: од опека, рашчлањених у три реда. Испод 
венца је низ слепих аркада висине око 70 цм из-
рађене у комбинацији опеке и камена. Клесани су: 
кључни камен и доњи делови кривине лукова који 
имају облик латиничног слова Y, спајајући по два 
лука над каменим лежајем – борцем. Такође, кле-
сане су и конзолице испод лукова. Према сачува-
ним остацима чини се да су конзолице биле разли-
читог изгледа. (Слика 8) 

Изнад остатака поткровног венца је новоози-
дани зид звоника, од опеке лошијег квалитета, са 
неправилним спојницама и са траговима малтера. 
Унутрашњи зидови звоника су били малтерисани, 

Слика 23. Постоље капе звоника са остацима тромпи на 
прелазу правоугаоне у октогоналну основу
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осим јужног, оригиналног зида који је целом ви-
сином остао у првобитном стању. Да ли овај по-
тез древног градитеља осликава поштовање које је 
исказао према лепоти првобитне цркве или према 
квалитету материјала и градње који је знатно пре-
вазилазио његово умеће?

Лепоту овог зида нарушио је савремени гради-
тељ изведбом бетонског серклажа који је могао бити 
увучен иза опеке. Овај серклаж је изведен у висини 
камених конзола које су носиле венчанице крова се-
верног бочног брода. Сачуване су две конзоле. 

На овом зиду уочљива је коса пукотина која се 
пружа од серклажа и доње ивице прозора до лука 
на коме зид лежи. Пукотина је делимично санира-
на малтером. 

Остали зидови немају значајније карактери-
стике. На другој етажи, на источном и западном 
зиду, видљиви су лукови којима су ојачани зидови 
некадашњих контрафора ради ослањања нових зи-
дова звоника.

На првој, приземној етажи на северном зиду 
сачуван је прозор који би могао бити оригинални 
прозор северног бочног брода. Видљиво је да је 
прозор преправљан и зазидан у доњој половини. 

Такође, овде је сачуван и пиластар са базисом. 
Базис је нешто виши (око 25 цм) од оног на нас-
прамној страни ступца. Рафаи сматра да висина 
стопе потврђује једну ранију фазу градње, док је 
моја претпоставка да је Гереце уградио овај ка-
мен који је накнадно пронашао међу разбацаним 
комадима. Томе у прилог иду трагови на северном 
зиду у виду спојнице око пиластра где опеке нису 
истовремено зидане када је уграђиван камен базе, 
као и аналогија са сличним грађевинама оличених 
у симетрији и понављању усвојених конструктив-
них и обликовних решења, а опет заснованих на 
начину размишљања архитеката и градитеља.

Закључак
Из напред изнетих описа види се да зидови 

цркве чувају мноштво драгоцених података који 
чекају да буду прочитани и растумачени. Они ће 
бити допуњени после конзерваторских радова 
на чишћењу зидова од црних и наслага микро-
флоре, и постављања скеле. До сада забележени 
трагови и подаци послужили су за тумачења на-
чина градње и обликовања, те као база за израду 
документације која садржи идеалну реконструк-
цију цркве у 14. веку, што ће бити тема наред-
них текстова. Идеална реконструкција је урађе-
на прецизно и са великом сигурношћу у погледу 
тачности. Ипак, после потенцијалне појаве до-
датних података биће могуће извршити одређене 
корекције у циљу веће прецизности и историјске 
истине.

Слика 24. Остаци оригиналног прозора средњег брода 
са празним борцем
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New Research on Arača
Svetlana Bakić

Key words: archaeological and architectural research, historical data, two restorations, traces of the 
architectural structure, brick, stone

Summary: The remains of the Arača basilica are located in the area of Novi Bečej, about twenty kilome-
ters northeast of the city. Arača is one of the three authentic preserved monuments of 13th century Romanesque 
Gothic architecture in Vojvodina. Extensive archaeological and architectural research was conducted during the 
seventies. Complex conservation works were carried out in the period from 1972 to 1976, and they included the 
reconstruction of four pillars, parts of arches in the southern lateral nave, arches and a part of the northern wall 
above the arches of the middle nave.

The origins of the basilica and the surrounding village Arača are still unclear, and there is still no reliable 
data about the time of the building and its patrons. This could be obtained by the archaeological excavations, the 
analysis of the stylistic characteristics, traces on the building structure of the basilica remains, their precise mea-
surements and recording, as well as the next interpretation.

The precise dimensions, locations and shapes of the constructive and shaping elements of the original build-
ing have been obtained thanks to the use of advanced technology – photogrammetric recording, manual techni-
cal recording, and electronic drawings with the use of photography.

The basilica has three naves in its base, with three semicircular apses, the centers of which are on the same 
line. The longitudinal orientation signifi cantly deviates from the ideal west-east orientation (60° 30’). The di-
vision into naves has been achieved through three pairs of columns. The basis is divided into four arches in the 
longitudinal direction. The western wall has been preserved almost entirely. Parts of the stone rosette and the 
stone sill of the entrance, the original width of which was 280 cm, are missing. The rosette diameter (with a pro-
fi led ring) is 385 cm.

On the inner side of the wall, in the zone of the southern side of the nave, traces of the former arch are 
visible. The arch has a semicircular curve and it is 27cm thick. Above the arch, there is a gable wall where two 
diagonal grooves indicate the position and slope of the roof surfaces, one slope is of 26°, and the other is of 32°. 
The arches were lying on stone ribs, and the ribs were lying on the decorated consoles. The grooves on the arch 
indicate the position and slope of the roof surfaces of the middle nave.

The height of the middle nave was calculated on the original parts of the attic cornice preserved in the in-
ner south wall of the bell tower, the former exterior north wall of the middle nave. The preserved row of small 
arcades and consoles, with the ending parts of the brick attic cornice indicates the position of the eaves of the 
middle nave roof and they are a precious source of information about the appearance of all attic cornices which 
are no longer there.

The remains of the stone consoles on the middle nave wall, on which the purloins laid, give reliable infor-
mation about the place of the roof ridges above the side naves.

The longitudinal walls were built of bricks in the seventies and are up to 290 cm high. The buttresses are 
rectangular, drawing from the foundation dimensions. The fundations of the buttresses are separate from the 
foundations of the longitudinal walls.

There are the remains of three apses and a gable wall on the eastern side.
On the central apse most of the original structure is preserved. That is, the parts of red brick walls with original 

window openings and four columns which separated the apse wall into fi ve parts. The stone base fragment, which 
provides enough data for reconstruction, is preserved next to the column in the corner toward the northern apse. 

The upper parts of the dividing walls of the apses were decorated with semicircular-based pilasters with 
capitals stylized with fl oral designs (northern pilaster), and an atlantes and a human fi gure (southern pilaster) and 
an abacus in the form of a quarter of a circle.

Inside the basilica, there are six columns two of which are original, and four of which were made during the 
1976 restoration. There were two types of columns: four with octagonal bases and next to the apse two with cru-
ciform bases, semicircular pilasters and three quarters columns between the arms of the cross. 
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The octagonal-based column provides data about the appearance of the pilasters along the walls of the mid-
dle nave.

The four new columns were built according to the constructing project, with reinforced concrete core, 
around which regular stone ashlars were built. The cores of the columns are about Ø55 cm. The stone ashlars 
are 30 cm thick. The basis of the southeastern column is jagged. It has been reconstructed very successfully. The 
stonework was performed by good masons. The capitals of those columns were improvised from the stone frag-
ments of the original capitals, and with rows of dry-laid bricks. 

The northern wall of the middle nave was reconstructed above the columns, based, on statically calculation, 
with a frame made of reinforced concrete. The frame is made of vertical columns dimensions of which are 45 x 
45 cm and a horizontal beam that goes to the western wall, which is secured from collapsing in this way. 

The arches are made of stone ashlars. The same stones have been used as for the columns. 
The bell tower was built in the 14th century, above the northeastern arch of the lateral nave. Its base is rect-

angular. The bell tower has two fl oors and the third fl oor is octangular, as a base for the cap tower. It has been 
mortared.

The outline of a buttress is visible on the western wall, with clear indication of the place where it breaks 
above the roof, its slope, and the place where it becomes the vertical supporting column. On the second fl oor, 
there is a two-light window with a double Gothic arch. 

The north facade of the bell tower is free and it can be observed in its entirety. It is covered with moss, so 
there are plenty of illegible traces.

The dimensions of the buttress have been identifi ed. It is 80 cm wide at the base, and 5 meters above, it is 
reduced to 60 cm. The thickness of the buttress gradually reduces from 100 cm at the bottom to 75cm and then 
45 cm.

The largest part of the eastern facade is free standing because the wall of the northern apse is missing. In the 
upper part this facade overlaps the facade of the gable wall of the main nave by about 80 cm. 

The southern facade of the bell tower is made of brick, roughly and with irregular joints.
Above the third fl oor, the rectangular base becomes octagonal over the pendetives. The base height was 

slightly over 2.5 m. The octagon’s wall thickness is 75 cm. The most important traces are located on the south-
ern wall of the bell tower. It was built with quality red brick, with regular joints. The original window has been 
preserved. Above the window there is a preserved part of the original attic cornice of the middle nave. It has 
been built in the same manner as the attic cornice on the middle apse.

The walls of the basilica contain plenty of precious data that is waiting to be read and interpreted. They will 
be amended after conservation work on cleaning the walls of the biofi lm. Earlier recorded traces and data have 
been used for the interpretation of the construction methods and designs, as well as a base for extrapolation of 
the ideal reconstruction of the basilica original the 14th century appearance. However, after the potential reali-
zation of additional data it will be possible to make adjustments in order to increase the accuracy and historical 
truth. 
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Идеја за овај рад настала је у жељи да се ширем 
стручном кругу, односно свим читаоцима ове пу-
бликације, представе неке од могућности и погод-
ности које у контексту статичке анализе грађевин-
ских објеката, у овом случају базилике Арача, пру-
жа метода коначних елемената и њена модерна им-
плементација у компјутерском програму АxisVM. 

Оно што је представљено на овом месту, само 
је део много веће студије о базилици Арача, која се 
спроводи у Покрајинском заводу за заштиту споме-
ника културе, а којом руководи Светлана Бакић. Она 
је, с обзиром на занимљивост оваквог једног присту-
па, као и сазнањима проистеклим из њега, у највећој 
мери и иницирала да се делимичан приказ рада који 
је у току, нађе на страницама овог часописа. 

Пошто се ради о технологији која није баш 
тако често примењивана, кад су објекти од исто-
ријског, културног значаја у питању, у тексту који 
следи ће, најпре, због бољег разумевања, бити из-
ложени и основни принципи примењене методе, 
као и могућности компјутерског програма базира-
ног на њој. 

Метода коначних елемената
Данашњи ниво развоја као и заступљеност ове 

методе праћен одговарајућом, неминовном, проме-
ном традиционалних схватања у области модели-
рања, анализе и прорачуна конструкција, довео је 
до тога да она практично добије статус технологије. 

Суштина методе базирана је на физичкој де-
композицији, односно подели система на „конач-
не елементе“, а већина аутора се слаже дa је прва 
примeна једног овако дефинисаног концепта веза-
на за инжењера Александра Хреникова (Alexander 
Hrennikoff, 1941) и математичара Ричарда Курана 
(Richard Courant, 1942) који су, мада са различи-
тим приступима, први применили дискретизацију 
(уситњавање), односно замену једног сложеног 

континуалног система одређеним бројем мањих, 
појединачно лакше решивих компоненти. 

Будући да се решавање једног, овако дефини-
саног система, своди на решавање огромног броја 
једначина, са исто толико непознатих, посебан за-
мах, као и практичну употребљивост методе, дао 
је развој рачунара, односно имплементирање ове 
методе у посебно писаним, за анализу конструк-
ција прилагођеним компјутерским програмима. 

Треба нагласити да употребљивост методе 
није везана само за грађевинске објекте. Напротив, 
она се данас успешно и незаобилазно користи у 
свим сферама технике, посебно у машиноградњи, 
где се са њом прорачунавају авиони, бродови, као 
и друге сложене структуре које у сфери анализе и 
прорачуна траже што реалистичнији и уверљивији 
приказ онога што се под дејством разних опте-
рећења у материјалима дешава.

Метода „коначних елемената“ дозвољава боље 
приближавање (апроксимацију) неког модела (кон-
струкције) њеном стварном понашању, јер се у 
процесу дискретизације елементи неког склопа 
деле на „јединице“ међусобно повезане у целину 
сходно њиховим реалним физичким карактеристи-
кама и на тај начин дају најприближније реално-
сти увид у „унутрашњи живот“ једног, овако дефи-
нисаног система.

Једноставније речено, код традиционалних 
метода прорачуна, први „криви“ кораци учињени 
су већ у теорији о отпорности материјала и меха-
ници, разним, ради лакшег (и уопште могућег) 
прорачуна, уведеним хипотезама, („равни пресе-
ци“, „управност пресека на осовине“, итд.) а затим 
још и сам инжењер-конструктивац, у приступу 
проблемима, ради једноставније анализе, додат-
но упрошћава ствари, „самостално“ одлучујући 
„шта“ ће бити стуб, греда, зид или плоча, и на 
крају „ко кога и како носи“, сводећи конструкцију 
тако на форму где она више није одраз реалности.

3D компјутерска анализа узрока 
статичких проблема базилике Арача
Чаба Мајорош

Кључне речи: метода коначних елемената, AxisVM, 3D компјутерска анализа, конструкција, 
статика, стабилност, конструктивни елементи
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Деликатни односи у статичкој структури кон-
струкције, код које је интуиција инжењера на ве-
ликим искушењима, а код које „метода коначних 
елемената“ пуно тога открива, баш је присутна и 
захвална за анализу на примеру базилике Арача, па 
је зато она и изабрана као илустрација у овом раду.

Наравно да, и у случају примене ове методе, 
може доћи до грешака и то у више разних домена 
и фаза рада, поготово кад је „људски фактор“ у пи-
тању, али компјутерски програми базирани на њој 
нуде углавном и богат низ алгоритама (логичких 
поступака) да се оне на време уоче и исправе. 

Како изгледа рад у оваквом једном окружењу, 
биће описанo у наставку, на примеру једног, код 
нас изузетно присутног и у пракси заступљеног 
компјутерског програма, који су писали инжење-
ри-конструктивци за инжењере-конструктивце.

Компјутерски програм АxisVM
Програм AxisVM развијен је у фирми 

InterCAD (из Будимпеште) и ради на платформи 
Microsoft Windows. Тренутно актуелна је верзија 
12, из 2013. године. 

Програм у себи садржи библиотеке прописа и 
стандарда у вези са прорачуном конструкција ско-
ро свих земаља у окружењу, а исто тако и стандар-
де Европске уније.

Такође су имплементиране и изузет-
но богате библиотеке података о механичким 

карактеристикама разних материјала, као и геоме-
тријски подаци постојећих, на тржишту набављи-
вих, челичних, бетонских и дрвених профила.

У оквиру програма постоји и модул, у којем 
се може дефинисати било какав произвољан пре-
сек од било каквог материјала, или из неког другог 
програма (АutoCAD, ArchiCAD) преузети већ неки 
постојећи.

Програм, као и рад у њему, генерално је по-
дељен на три дела:

1. Део за унос података, формирање модела и 
контролу (такозвани „предпроцесор“).

2. „Солвер“, односно део који садржи скуп мо-
дула за статичке анализе, верификацију, оптимали-
зацију и прорачун модела, те коначно формирање 
излазне датотеке резултата.

3. Такозвани „постпроцесор“ који се састоји 
од скупа процедура за графичко и нумеричко-табе-
ларно представљање резултата анализе, од стране 
„солвера“ хијерархијски организованих као база 
података.

Унос података одвија се у посебно згодно и ин-
туитивно „пријатељски“ припремљеном, графич-
ком, 3D објектно оријентисаном едитору, у којем 
је унос геометријских објеката омогућен од нивоа 
тачке и линије до груписаних организованих и сло-
жених целина који се у програму зову „домени“. 

У оквиру рада око уноса одвија се и дефини-
сање линијских и површинских коначних елеме-
ната, контурних и прелазних услова, описа осло-
наца, као и материјала од којих је конструкција 
направљена.

Затим следи дефинисање оптерећења као и 
њихових међусобних комбинација.

Верификација овако дефинисаног модела 
обавља се у више нивоа, почев од геометријске 
доследности и постављених димензионих толе-
ранција, постојања оптерећења, логике у везама 
елемената, па све до дефиниција степена слободе 
и контурних услова.

После овога спроводи се оптимизација си-
стема са циљем смањења меморијских ресурса 
код прорачуна, а затим и сам прорачун, који је ге-
нерално могућ по линеарном (када су атрибути и 
понашање конструкције очекивано у сфери тео-
рије еластичности) и нелинеарном моделу када се 
адресира „реално“ понашање система (по принци-
пима теорије пластичности).

Добијени резултати записују се на диск орга-
низовани, као што је већ речено, у базу података, 

Слика 1. Аксонометријски приказ компјутерског модела 
конструктивних елемената базилике Арача
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из које се уз помоћ „постпроцесора“ могу прика-
зивати одређени показатељи на веома богато раз-
вијеној палети графичких интерпретација разних 
физичких величина. 

Могућ је приказ на недеформисаном или де-
формисаном моделу, у пројекцијама или троди-
мензионално у аксонометрији или перспективи, са 
исписаним вредностима показатеља на слици или 
без њих. Жељене величине могуће је показати и за 
сваки елемент понаособ, на одвојеном цртежу.

Могући су прикази линијама истих интензите-
та (тзв. „изолинијама“) равним површинама истих 
интензитета (тзв. 2D „изоповршинама“) и приказ 
просторним површинама истих интензитета (тзв. 
3D изоповршинама“).

Постпроцесор програма AxisVM омогућа-
ва чак и анимирани приказ промене утицаја (кроз 
секвенцу кадрова) што представља значајан „ево-
лутивни“ искорак у односу на програме „старије“ 
генерације.

Креирање 3D виртуелног 
модела базилике Арача

Као основа за податке унешене у компјутер, 
послужили су цртежи стања из 1972. године, по-
стојећег стања из 2008. године, као и идеалне 
реконструкције цркве у XIV веку израђени у По-
крајинском заводу за заштиту споменика културе. 

Слика 2. Ортогоналне пројекције све-
обухватног система на основу пројек-
тованог стања из 1972. године, које 
је унето у компјутер и послужило за 
прорачун
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Поставка и логистика конструкције уређена је тако 
да се сви историјски синопсиси стања (све фазе и 
статички склопови који су током историје постоја-
ли) могу добити уклањањем, односно додавањем 
одговарајућих елемената. За неке склопове (кров, 
темељи) предвиђено је и више варијанти, како би 
се испитала и алтернативна решења, а посебно је 
пажљиво дефинисано стање настало доградњом 
звоника 1370. године, када је базилика обновљена 
по налогу краљице Јелисавете.

На основу овако конципиране диспозиције 
(Слика 2) добијен је тродимензионални модел 
(Слика 3 и 4), а потом развијена и мрежа коначних 
елемената, која садржи око 460000 (!) сегмената.

Од оптерећења узета је у обзир, наравно, соп-
ствена тежина, генерисана аутоматски у програму 
још током уношења података, која у основи чини и 
највећи део, а уз сва могућа допунска оптерећења 
дефинисана актуелним прописима (снег, ветар, 
сеизмика) од којих неке (сеизмику) древни гради-
тељи сигурно нису ни узимали у обзир, дефиниса-
не су и најнеповољније комбинације, те је тако из-
вршена провера и на разна суперпонирана стања.

Спроведена је и вибрациона анализа да се 
види које су резонантне фреквенције оваквог 
једног статичког склопа (основни тон је иначе 
на 1,49Hz, што је доста ниско, али и логично с 

обзиром на дебљине зидова), а понашање тла ис-
питано је и по нелинеарној теорији (теорији пла-
стичности) када се у материјалима услед опте-
рећења појављују и заостале деформације.

Расположиви простор у часопису не дозвоља-
ва да се ове варијанте, како у смислу разних опте-
рећења, тако и у смислу разних фаза и стања кон-
струкције, све прикажу. Зато ће се у даљем изла-
гању, ради илустрације, изложити само (али ипак, 
за ову прилику, довољно занимљиво) стање наста-
ло изградњом звоника 1370. године, и то за ути-
цаје од сопствене тежине.

Статичка анализа
На Слици 5, која у основи (систему x-y) при-

казује изо-површине вертикалних угиба, спектрал-
но степенасто обојене ради боље прегледности (у 
горњем десном углу слике је и скала са нумерич-
ким вредностима) одмах се запажа да нешто није у 
реду са средњим подужним зидовима и стубовима 
на које се они дуж својих распона ослањају. Слика 3. Перспективни приказ (поглед са северозапада) 

носећих елемената базилике са додатом транспаренцом 
на поједине елементе ради бољег сагедавања „анато-
мије“ система.

Слика 4. Перспективни приказ (поглед са североистока) 
носећих елемената базилике са додатом транспаренцом 
на поједине елементе ради бољег сагледавања „анато-
мије“ система.
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Због неадекватног (тачније речено, изосталог) 
попречног укрућења између њих, видно је њихо-
во хоризонтално избочавање. Проблем је што везу 
та два зида (ако изузмемо дрвене елементе крова 
који је сигурно најбрже пропао, поготово ако је 
спаљен) чине само сводови са својим дијагонал-
ним ребрима, који у том (хоризонталном) правцу 
не могу примати скоро никакво оптерећење. Није 
зато ни чудо што су се током времена они (по-
дужни зидови) најпре и срушили (јасно, после 
колапса танких и крхких плафонских сводова). За 
њима је уследило и рушење стубова (додуше, не 
свих, остала су два) јер су они и поред импозантне 
дебљине (1,6m) ипак у глобалном салду пријема 
вертикалних сила преоптерећени, а у пријему хо-
ризонталних изузетно осетљиви. 

На слици 5. приказане су вредности на неде-
формисаном моделу, али гледајући слику 6, код 
које је све горе речено дато на деформисаном мо-
делу, и све то још у 3D перспективном приказу, 
биће много јасније шта се у носећим конструк-
тивним елементима дешава. Треба одмах напоме-
нути да је деформисани облик модела карикиран, 
односно вредности деформација помножене су 
одређеним фактором, како би биле очигледније. 
У реалности су оне, наравно, мање, што се нај-
боље уочава када се уз графички приказ у свести 
додају и дате нумеричке вредности. Ту лежи и 
једно од низа предности оваквог начина рада (са 
програмом AxisVM) јер се нумеричке, срачунате, 

вредности из домена статике конструкција графич-
ки приказују на један, интуитивно и ментално лак-
ше прихватљив начин.

Суштина слабости конструктивог система 
је у томе што су, на основу свега наведеног, сре-
дишњи подужни зидови склони извијању према 
унутрашњости цркве, па су због тога контрафори 
(супротно својој намени) оптерећени на затезање, 
а самим тим и потпуно бескорисни.

Слика 5. Изоповршине померања у вертикалном правцу изазване дејством сопствене тежине

Слика 6. Перспективни приказ вертикалних угиба који 
јасније илуструје проблеме са средишњим подужним 
зидовима
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Изградња звоника (већ споменуте 1370. годи-
не), додатно је погоршала целу ситуацију и то на 
два начина. Прво, звоник је са јужне стране ос-
лоњен на већ дискутабилно решен подужни зид 
и тиме га додатно оптеретио и друго, изграђен 
је само један звоник, који је у цео систем унео и 
асиметрију. Древни градитељи могли су се угле-
дати на неколико сличних, углавном у данашњој 
Мађарској, још увек постојећих, и лепо очуваних 
цркава које скоро по правилу имају симетрично 
постављена два звоника. Ко зна, зашто је у Арачи 
изграђен само један? Вероватно су пресудили еко-
номски разлози.

Све у свему, слика 7. говори све: нагињање 
звоника према унутрашњости цркве, додатно, не-
симетрично оптерећење стубова, хаотична напон-
ска слика која изазива да стандардни, проверени, 
конструктивни елементи (контрафори) буду опте-
рећени супротно од онога за шта су предвиђени. 
Ово стање сигурно је изазвало пукотине у оба по-
дужна зида, што је озбиљно нарушило функциони-
сање целокупног статичког система. А слика 8, на 
којој су представљени тродимензионални напон-
ски дијаграми у контакту стопа стубова и тла, само 
све то додатно потврђује. 

Неминовно се сада, после горе изнетог, на-
меће питање: Шта би у некој хипотетичној рекон-
струкцији требало урадити да се отклоне уочени 

недостаци? Па, прe свега би се морало допунити 
стање темеља (нарочито испод стубова), тако да 
оно буде егзактно и једнозначно дефинисано, а за-
тим би се морао израдити и одговарајући геоме-
ханички елаборат, да се утврде актуелни атрибути 
тла на којем базилика данас стоји. Ти подаци би се, 
као улазни параметри, поново унели у компјутер и 
новим прорачуном би се видело на који начин они 
мењају постојећу „клиничку слику“. Очекујем да 
би се интервенције кретале у сфери додавања по-
пречних укрућења између два средишња подужна 
зида и прстенастом ојачању темеља испод стубова.

Ако се ништа не предузме, из ове анализе про-
изилази, а слика 7. то веома уверљиво приказује, 
најпре ће попустити северни средњи подужни зид, 
који је иначе већ једном (седамдесетих година про-
шлог века) реконструисан ради стабилизације и 
учвршћења западног чеоног зида. Отказивањем тог 
зида руши се звоник (односно, оно што је од њега 
данас још остало), јер лежи са јужне стране на том 
зиду и пашће у унутрашњост цркве, вероватно ру-
шећи при том и неки (или неке) од стубова који су 
још остали да стоје. Дакле, реч је о сценарију који је 
толико непожељан, да се даље неће ни разматрати.

Закључак
Уз генерални осврт на „Mетоду коначних еле-

мената“ и његову имплементацију у компјутер-
ском програму AxisVM, приказано је, како се по-
моћу овакве технологије могу анализирати разни 
конструктивни аспекти неког објекта, а одабране 
су две занимљиве статичке аномалије базилике 
Арача, које најједноставније и најубедљивије при-
казују могућности и предности примењене методе.

Слика 7. Ситуација настала изградњом звоника

Слика 8. Тродимензионални напонски дијаграми у кон-
тактним спојницама стубова и тла, од дејства сопствене 
тежине
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3D Computer Analysis of the Causes of 
Static Problems of Basilica Arača
Csaba Majoros

Key words: Finite element method, AxisVM software, 3D computer statical analysis, structural design, 
structural stability, structural elements

In this article, an introduction and light educational view of the Finite element method is given in compari-
son to the traditional approaches of structural design calculations.

The implementation of Finite element method into the AxisVM computer programme, and the features and 
advantages of this software are also presented.

As an illustration, the design structure of basilica Arača is implemented into the spoken computer pro-
gramme, and some interesting details, through the history of the church, about static anomalies are shown. 

First, how the disproportion of internal resistance between main centered walls, their columns and the rest 
of the structure generated unwanted load distribution, and possible damages.

Second, in the year 1370, when after profound reconstruction, a bell-tower is added on the northern side of 
basilica, some new structural anomalies are developed. Unhappily chosen, non symmetric design, introduced 
into these middle longitudinal centered walls, forces which tend them to collapse.

Finally, some suggestions about the possibilities for reconstruction are also given, as well as the scenario for 
more damage if no further preventive action takes place in the future.
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Осим у сећањима старијих генерација Зрења-
нинаца и на старим градским разгледницама и 
фотографијама (Историјски архив Зрењанин, 
Ф.45 Збирка фотографија 1890–2003: 766, 891, 
1239б, 1274, 1959), здање некадашње зрењанинске 
градске куће не постоји већ више од пола века. 
Околност да је, на месту где се некада налазило, 
касније подигнута једна од најупечатљивијих (и 
најконтроверзнијих!) грађевина у ужем градском 
језгру – тзв. „Водоторањ“ – још више је утица-
ла на то да пређашњи градски Магистрат падне 
у заборав и да скоро сасвим ишчезне из јавног 
дискурса и памћења града чију је „жилу-куцави-
цу“ раније представљао. Ради се о објекту који је, 
у целини узевши, велика непознаница и који као 
такав оставља доста простора за истраживање, 
када је реч о времену његовог настанка, изгледу, 
архитектонском стилу, функцијама и улози коју 
је одиграо у турбулентним раздобљима градске 
прошлости. Интензиван политички, економски и 
културни развој Великог Бечкерека од друге по-
ловине XIX века, а још више периодичне промене 
његовог статуса у политичко-административној 
хијерархији држава у чијем се саставу налазио, уз 
данас расположиве писане изворе, откривају за-
нимљиве детаље о динамичном историјату овог 
здања; управо је ова динамика умногоме утицала 
на његово стање и изглед до те мере да се деведе-
сетих година XIX века у граду јавила иницијати-
ва за подизање нове градске куће, о којој ће се у 
овом раду говорити. 

Прва градска кућа у 
(Великом) Бечкереку

Први објекат у Бечкереку који се може сма-
трати „градском кућом“ помиње Феликс Милекер 
у свом историјату Великог Бечкерека из 1933. го-
дине. Он наводи да је 1746. године у том насељу 

подигнута „управна зграда, по узору на ону у Ли-
пови“ (Milleker 1933: 32). Имајући у виду оно-
времени положај Бечкерека у политичко-админи-
стративној хијерархији Хабзбуршке монархије, 
Милекер је назива „управном зградом“ (нем. 
Verwaltungsgebäude), будући да је у то време Беч-
керек био тек село у саставу Тамишког („царског“) 
Баната. Ипак, очигледно је реч о здању ком је била 
намењена управна функција. Нешто касније у 
свом излагању, Милекер износи донекле противре-
чан, или боље рећи, збуњујући податак, када го-
вори о посети цара Јозефа II Бечкереку; владар је 
том приликом писао својој мајци Марији Терезији: 
„...према мом искуству, Бечкерек је најздравије 
место у Банату. Бечкеречки управни дистрикт 
је најплоднији. Око Бечкерека се унаоколо пружа 
земљиште најпогодније за колонизацију. Не пре-
остаје дакле ништа друго, но да се председнику 
сагради кућа, за смештај службених канцеларија 
и архиве...“ (Milleker 1933: 37). Из овог извештаја 
остаје нејасно да ли би се поменута кућа градила 
за потребе власти Бечкеречког дистрикта или са-
мог Бечкерека. Годину дана касније, Марија Тере-
зија издала је привилегију којом је уздигла Бечке-
рек у ранг трговишта (Архивска грађа 1953: 9–16), 
да би 1779. године постао седиште обновљене 
Торонталске жупаније. На детаљном плану града 
из 1793. године, који је доста оштећен, могуће је 
препознати место на ком се касније налазила ста-
ра градска кућа, али она није посебно означена, 
за разлику од жупанијских објеката. Независно од 
њеног присуства или одсуства на поменутој мапи, 
она је, заједно са већином суседних објеката, 
укључујући ту и зграду Жупаније, изгорела у ве-
ликом пожару 30. августа 1807. године (Архивска 
грађа 1956: 49; Milleker 1933: 43). Тиме је оконча-
на полувековна историја прве „управне зграде“ у 
Великом Бечкереку. 

„Зидање Скадра на Бегеју“: 
Иницијатива за градњу нове градске куће 
у Великом Бечкереку крајем XIX века
Филип Крчмар, Бојан Којичић

Кључне речи: Велики Бечкерек, градска кућа, Иштван Киш, Адолф Ланг
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Историјат нове (старе) градске 
куће у Великом Бечкереку од 
настанка до краја XIX века

Врло брзо након пожара уследила је обнова. 
Чланови великобечкеречког Магистрата поднели 
су Банатској краљевској камералној администра-
цији молбу почетком 1808. године за израду регу-
лационог плана (Архивска грађа 1956: 52–53). Овај 
план је одобрен, али у побољшаној верзији која 
је обухватила не само подручје страдало у пожа-
ру, већ и остатак града (Архивска грађа 1956: 53). 
Детаљи који се тичу нове градске куће нису позна-
ти, али је извесно да је она морала бити саграђена 
врло брзо, како би се нормализовао живот у гра-
ду – већ идуће године био је саграђен нови мост 
на Бегеју, као и низ приватних стамбених зграда и 
српска основна школа (Архивска грађа 1956: 52). 
Отуда 1808. година представља чврсто фиксира-
ну доњу границу подизања старе градске куће. У 
документу из 1810. године, који се чува у Архи-
ву града Зрењанина, забележени су финансијски 

издаци за радове на одржавању административних 
објеката, међу којима је и зграда градског Маги-
страта.1 Овај документ, иако значајан, не може нам 
пружити доказ да се подаци у њему односе на но-
воизграђену градску кућу, или на оправку старије 
грађевине која је „преживела“ пожар. Жупанијска 
палата подигнута је 1820. године, а Градска кућа 
је већ до тада морала постојати или је најкасније 
изграђена у истој деценији. Први познати запис у 
коме се помиње здање, описује почетак револуци-
онарних превирања 1848. године и захтев локал-
них Срба да се са градске куће у Великом Бечке-
реку уклони мађарска тробојка (Borovszky 1911: 
456).

Постоји још један документ пронађен у Ар-
хиву који потврђује да је градска кућа постоја-
ла 1848. године, јер је те године урађен план 
адаптације купљене приземне куће Кегла (Kőgl) 
која се налазила у главној улици поред зграде 

1 Истор. Арх. Зр., Ф 3 Велики Бечкерек – Град са 
уређеним сенатом 1872–1918 (1769–1918), 481/810
12. Децембар 1810, Исказ разних издатака од 14. до 30. 
новембра 1810. године.

Слика 1. Детаљ карте града из 1894. године.
Црвено означена Градска кућа и парцела на којој је предвиђено зидање нове палате
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Магистрата. Ради се о проширењу Магистрата за 
пет соба за сенаторе и једном салом за седнице 
које су се налазиле у дворишном крилу куће, док 
је према улици био локал за издавање. 2

За њено место одабрана је локација омеђена 
„Великим сокаком“ (главном градском улицом), 
главним градским тргом и Гимназијском улицом. 
Градска кућа се уствари састојала из два објек-
та, а то се може уочити на месту спајања кровова 
различитих висина и мањих разлика у обради фа-
сада и растеру отвора. Дакле, прво је подигнута 
зграда са стрмијим кровом смештена на углу трга 
и главне улице, највероватније врло брзо након 
пожара, а накнадно је, због постепеног увећавања 
администрације, дограђен објекат у продужетку, 
који се простирао скоро до Гимназијске улице. 
(Слика 1)

Зграда старе градске куће подигнута је у стилу 
класицизма, карактеристичне архитектуре за пери-
од који обележава крај XVIII и почетак XIX века, 
док изразита косина крова открива већ прохујале 
утицаје барокне епохе.3 Зграда је подигнута као 
репрезентативно здање јавне намене и као таква 
служила је до шездесетих година XX века. Споје-
ни објекти чинили су основу у облику ћириличног 
слова П са продужним крилом које се протезало 
дуж главног трга до Гимназијске улице, од чије је 
регулације било увучено око 10 метара.4 (Слика 2)

Распоред просторија био је различито кон-
ципован; крило према главној улици имало је два 

2 Истор. Арх. Зр, Ф3 Велики Бечкерек – Град са уређе-
ним сенатом 1872–1918 (1769–1918), бр. 242/848. План 
о адаптацији купљене куће Кегла (Кőgl) за проширење 
градске куће са 5 соба за сенаторе и једне сале за седнице 
тог простора 22. фебруар 1844.
3 Стилски најсличнија грађевина била је кућа „Филко-
вића“ у главној улици под бројем 26, те је највероватније 
подигнута у исто време. 
4 Репрезентативна фасада са главним улазом у зграду 
била је оријентисана према главној улици. Имала је шест 
оса отвора и благо истурен, асиметрично постављен риза-
лит са балконом на каменим конзолама и оградом од ко-
ваног гвожђа. Ризалит је фланкиран лезенама. Балконска 
врата била су украшена тимпаноном који се ослањао на 
конзоле. На спрату се налазио низ правилно распоређених 
прозора који су били уоквирени малтерском пластиком и 
надвишени архитравним фронтонима, а вертикална поде-
ла је изведена удвојеним плитким лезенама постављеним 
између прозорских отвора. Прозори су имали банак и де-
корисано парапетно поље завршено још једним венцем 
који је испрекидан лезенама. На сачуваним фотографија-
ма се види да је приземље служило као пословни простор 
са улазима у радње и једноставним прозорским отворима. 
Прозори су били подељени на шест поља чија су се крила 
отварала ка споља. 

низа просторија и ходник, крило ка тргу – један 
низ просторија и ходник, а крило оријентисано 
према Гимназијској улици – два низа просторија, 
али са ходником који је постављен у средини. 5 

Посредан увид у ентеријер здања некадашњег 
великобечкеречког Магистрата омогућен је пе-
десетих година XIX века, појавом првог локал-
ног недељника Gross-Becskereker Wochenblatt-а. 
Wochenblatt је, од свог оснивања (1851), доносио 
званичне објаве и саопштења градских власти. Из 
његових натписа се види да је здање коришћено 
за седнице варошког представништва, али и одр-
жавање јавних лицитација, информисање грађана, 
притужбе (управна и судска власт биле су спојене 
све до 1869. године) итд. Исто тако, у њој су одр-
жавани састанци разних културних, просветних, 
привредних и других удружења од јавног интере-
са.6 28. јануара 1869. године одржана је скупштина 
три стотине српских политичара из разних делова 
Угарске, на којој је усвојен Бечкеречки програм – 
основ политичког деловања српског националног 
покрета у Јужној Угарској (Бешлин 2005: 598). 
Такође, може се говорити о службама које су овде 
биле смештене, јер исти извор наводи, поред по-
менуте дворане и просторије економског одељења, 
пупиларног одељења, просторије и писарнице 
градских саветника (сенатора), пореско звање, 
канцеларије градске полиције, књиговодствену 
службу, градску благајну, као и подрумске дућане 

5 Од техничке документације старе Градске куће, са-
чуван је једино план из међуратног периода „План град-
ског поглаварства Петровград“ у размери 1:1000. Из плана 
сазнајемо да је површина коју је зграда обухватала и узно-
сила 1312 м2.
6 Тако су нпр. ту одржане оснивачке скупштине Ве-
ликобечкеречког погребног друштва („Kundmachung-
Hirdetés-Објава“, Gross-Becskereker Wochenblatt 25.5.1867: 
3), Варошко-грађанског ловачког клуба („Aufruf-Позив-
Hirdetés“, Gross-Becskereker Wochenblatt 28.3.1868: 4)

Слика 2. Трг и Градска кућа почетком XX века
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који су се издавали у закуп. Овоме би касније тре-
бало додати станове градоначелника и главног 
градског бележника. Све то говори о живом про-
мету који се одвијао у старој градској кући. 

На погоршање њеног стања, свакако, најви-
ше је утицала нова промена статуса Великог Беч-
керека у политичко-административној хијерар-
хији Аустроугарске монархије, до које је дошло 
1872. године, када је проглашен за град са уређе-
ним Сенатом у складу са одредбама Закона о 
уређењу муниципија (мађ. A köztörvényhatóságok 
rendezéséről), донетог нешто раније. Према сло-
ву овог закона, којим су спроведене свеобухват-
не реформе на пољу јавне управе, највиши орган 
у градовима са уређеним Сенатом били су  град-
ски одбори, а први чиновник таквих градова био 
је градоначелник (Фодор 2011: 109). У децембру 
1872. обављен је избор градског чиновништва Ве-
ликог Бечкерека, које је бројало близу две стотине 
чланова („Lokales“, Gross-Becskereker Wochenblatt 
14.12.1872: 11–12; Milleker 1933: 62; Станојловић 
1938: 306). Ако се узме у обзир оволики број чи-
новника, интензиван свакодневни промет и хрони-
чан недостатак финансија, онда ни не чуди рапид-
но пропадање здања градске већнице у Великом 
Бечкереку. 

Wochenblatt је 1887. године писао да се „...
већ дуго овде сања леп сан о новој градској кући 
(...) Можда ће за десет-петнаест година бити 
време да се мисли на то [изградњу нове град-
ске куће – прим. аут.], али се већ сада може и 
мора говорити о реновирању“ („Unser Stadthaus“, 
Gross-Becskereker Wochenblatt 23.7.1887: 2). Какво 
је стање владало у просторијама Градског маги-
страта, најбоље илуструју подаци из истог текста, 
према којима „...у служби пореског звања седи 
5–6 чиновника (...) једно заиста азијатско стање 
(sic!) (...) у соби градског капетана једва има ме-
ста за 2–3 особе (...) Колико се непријатно морају 
осећати честити грађани, када стоје напољу у 
друштву превараната, утајивача и лица за депор-
товање...“ („Unser Stadthaus“, Gross-Becskereker 
Wochenblatt 23.7.1887: 2).

Иницијатива за изградњу нове 
градске куће (1894–1896)

Ипак, до средине деведесетих година XIX 
века није учињено ништа да се поправи ово за-
пуштено стање. Иницијатива за изградњу нове 
градске куће, која се јавила у то време, не може се 
ваљано сагледати и разумети ван ширег друштве-
но-историјског контекста. Наиме, у последњој 

деценији XIX столећа, обележеној политичком 
нестабилношћу, честом сменом влада, јачањем 
социјалистичког покрета, све агресивнијем де-
ловању опозиционих политичких странака и, 
уопштено говорећи, кризом дуалистичког уређења 
у Угарској (Lebl 1979: 128–129; Рокаи и др. 2002: 
481–482), мађарски део Двојне монархије био је 
истовремено заокупљен припремама за тзв. Миле-
нијумску земаљску изложбу, којом се обележaвала 
хиљадита годишњица досељавања Мађара у Па-
нонску низију (896–1896). Десетовековно прису-
ство на овом подручју представљало је за Мађаре 
својеврстан врхунац њихове историје и прилику за 
темељан и свеобухватан осврт на домете сопстве-
не материјалне и духовне културе; тим поводом је 
у земљи завладала права градитељска еуфорија, 
са којом се временски подудара и горе поменута 
иницијатива. 

Велики Бечкерек је у то време већ био по-
приште неколицине значајних градитељских по-
духвата, који су још више подвукли и оснажили 
његов положај административног седишта Торон-
талске жупаније: Жупанијска палата (1887), Трго-
вачка академија (1892), Финансијска палата (1893), 
Торонталска болница „Јожеф Хертеленди“ (1895). 
Овај низ био је допуњен двема новим богомоља-
ма подигнутим у кратком размаку: Реформатском 
црквом (1891) и синагогом (1896). Упоредо са 
тим, Велики Бечкерек добио је железничку везу са 
Панчевом (1894), електричну централу и фабрику 
тепиха и ћилима (1895), а актуелизовани су и ур-
банистички планови и пројекти који су предвиђа-
ли реновирање зграде позоришта, изградњу нових 
мостова, проширење већ постојећих школских за-
вода, па чак и отварање фабрике шећера. Сви они 
ће на крају и бити реализовани, мада је до њихове 
реализације протекла и читава деценија. 

Остварење оваквих градитељских подухвата 
било би незамисливо без активног ангажмана и 
прегалаштва ондашње политичке елите самог гра-
да, али још више – Торонталске жупаније коју су 
предводили велики жупан Јене Ронаи, поджупан 
Ласло Даниел и градоначелник Великог Бечке-
река Јован Јоца Крстић (1888–1896). Градска и 
жупанијска интелигенција ревносно се укључи-
ла у реализацију ових урбанистичких планова, а 
охрабрујућу околност за сам град представљале 
су јаке политичке везе са владом у Будимпешти. 
Традиционално владински оријентисана, Торон-
талска жупанија је 1895. године дала министра тр-
говине из својих редова – био је то Ерне Даниел 
из Елемира, из чувене племићке породице Даниел, 
док је ондашњи председник мађарске владе Деже 
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Банфи (1895–1899) био родбинским везама такође 
упућен на Торонталску жупанију. Све ово није 
могло остати без утицаја на радикалну измену ви-
зуелног идентитета жупанијског седишта Великог 
Бечкерека.

Први озбиљнији гласови који су позвали 
на изградњу нове градске куће јавили су се у је-
сен 1894. године. Њих је овако забележио Gross-
Becskereker Wochenblatt: „споља се наша градска 
кућа доима сасвим господски, иако се сваке годи-
не на старом здању мора штошта крпити и око 
њега чистити. Међутим, унутра је страшно (...) 
Овде се већ добро зна, да градска кућа не одгова-
ра захтевима хигијене, а још мање условима за-
штите људи, који су приморани да раде у „ста-
рој кутији“ („Der Stadthausbau“, Gross-Becskereker 
Wochenblatt 22.11.1894: 1). Исти извор пренео је 
и коментар једног високог владиног званични-
ка који је нешто раније посетио Велики Бечкерек 
и приметио „како се у једном граду, који се иначе 
споља доима заиста солидно, може трпети јед-
но ругло од градске куће, које пркоси здрављу и 
сваком естетском смислу“ (подв. Ф. К.) („Der 
Stadthausbau“, Gross-Becskereker Wochenblatt 
22.11.1894: 1). „Градња (нове градске куће) је не-
опходна и ова нужност говори речито и убедљи-
во (...) Ово питање се не може више склањати са 
дневног реда, а чак и да се то жели урадити, оно 
ће нужно опет избити на површину“. Подстичући 
храбру финансијску политику у циљу изградње 
нове градске куће, чланак је предложио и узимање 
зајма и издавање пословног простора у оквиру 
новосазиданог објекта („Der Stadthausbau“, Gross-
Becskereker Wochenblatt 22.11.1894: 2). 

Следећи новински натписи који говоре о из-
градњи нове градске куће потичу из 1895. године и 
сведоче да су у том правцу учињени и први конкрет-
ни кораци. Чланак Wochenblatt-a од 22. јуна открива 
да је влада постигла сагласност са градоначелником 
око финансирања дела градске куће (према Гимна-
зијској улици), који би се потом издао у закуп по-
штанској служби у наредних 20 година („Städtische 
Interessen“, Gross-Becskereker Wochenblatt 22.6.1895: 
2). У тексту су критиковани чланови градских већа 
који опструишу иницијативу за изградњу нове град-
ске куће, изговарајући се недостатком финансијских 
средстава, да би се на крају са задовољством кон-
статовало да је „ово питање најзад ушло у фазу ре-
ализације“ („Städtische Interessen“, Gross-Becskereker 
Wochenblatt 22.6.1895: 2). 

Три месеца касније, спомиње се и конкрет-
ни план и предлог буџета градње који је изра-
дио архитекта Иштван Киш (мађ. Kiss Istvan) 

из Будимпеште7 и који је претходних година већ 
био ангажован у Великом Бечкереку. По његовим 
нацртима подигнуте су већ поменуте грађевине 
– Трговачка академија, Финансијска палата и Жу-
панијска болница „Јожеф Хертеленди“, те је стога 
врло вероватно да су га дотадашњи учинак и репу-
тација коју је стекао препоручили за пројекат нове 
градске куће. Специјална комисија градског маги-
страта наручила је од Киша нацрт плана, руково-
дећи се првенствено жељом да изнајмљивање про-
стора у новој градској већници што је више могуће 
амортизује трошкове градње. Отуда је Кишов план 
предвиђао да у новој градској кући буду смеште-
не просторије поште и филијале Аустроугарске 
банке, чији би закуп делимично покрио трошкове 
зајма који би био узет за потребе градње; остатак 
би „се покрио“ изнајмљивањем локала за дућа-
не и продавнице („Lokales. Zum Stadthausbau“, 
Gross-Becskereker Wochenblatt 14.9.1895: 4). Ипак, 
Кишовом плану пронађене су две замерке: прва 
се односила на оријентацију главног улаза, који је 
према замислима градских одборника требао да 
буде смештен према Тргу Фрање Јосифа, а не на 
углу трга и главне градске улице, како је то Киш 
планирао8. Друга се односила на висину зацртаних 
трошкова, које је Киш проценио на 300 000 форин-
ти. Градски оци су за површину од 2114 m² рачу-
нали са сумом незнатно већом од 250 000 форинти 
(„Lokales. Zum Stadthausbau“, Gross-Becskereker 
Wochenblatt 14.9.1895: 4). Кишов план је, дакле, 
морао бити коригован, а питање градње остало је 
отворено за даљу расправу. На седници градског 
магистрата одржаној септембра месеца 1895. изне-
та су опречна мишљења; комисија која је наручила 
план од Иштвана Киша била је одлучна да гради, 
али уз услов да се зарачунати трошкови смање за 
суму од 100 000 форинти; одборник Шандор Фукс 
тражио је да се градско веће изјасни да ли ће се 
уопште градити, док је др Милош Ђорђевић био 

7 Иштван Киш родио се 1857. године у Керешладању. 
Студирао је на Краљевском техничком универзитету „Па-
латин Јожеф“ у Будимпешти, где је дипломирао 1880. го-
дине. Стручно се усавршавао у иностранству од 1882. до 
1885, да би након тога постао ванредни професор Тех-
ничког факултета. У његова најзначајнија архитектонска 
остварења спадају Жупанијска палата у Веспрему, судске 
зграде у Марошвашархељу, Комарому, Калочи, Нађва-
радину, Мишколцу, Брашову, Деви, Њитри итд. Написао 
је и неколико теоријских радова из области архитектуре 
(„Камен из Сентмаргите“, „Архитектура северозападне 
Европе“, „О бачвастом своду“, „Опис музеја привреде у 
Секељфелду“ итд.) (Мајсторовић и др. 2009: 45–46). 
8 Великобечкеречка градска већница излазила је на 
главну градску улицу (Хуњадијева), главни градски трг 
(Трг Фрање Јосифа) и Гимназијску улицу.
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отворено против градње „јер је још превише пи-
тања која изискују на хиљаде гулдена а која нису 
решена, и зато што финансијске прилике [града – 
прим. Ф. К.] не дозвољавају један тако скуп и не 
нужан издатак“ („Aus dem Gemeinderathe“, Gross-
Becskereker Wochenblatt 21.9.1895: 2). На крају је 
ипак било прихваћено становиште комисије.9

Идуће године (1896), у време када се прибли-
жавао почетак Миленијумске земаљске изложбе у 
Будимпешти, чинило се да је питање градње нове 
градске куће скоро решено. Комисија градског ма-
гистрата задужена за ово питање представила је 
нови, повољнији план, који је израдио архитекта 
Адолф Ланг (мађ. Láng Adolf), уз предлог да се, 
што је пре могуће, распише конкурс за јавне на-
бавке, како би се у мају могло почети са градњом, 
те да се иста оконча до краја године („Aus dem 
Gemeinderathe“, Gross-Becskereker Wochenblatt 
1.2.1896: 3). 

Ланг се родио у Прагу 1848. године, а сту-
дирао на царско-краљевском Политехничком 
институту у Бечу код професора Ферстела. Се-
дамдесетих година XIX века био је ангажован на 
пројектовању низа јавних грађевина у Будимпеш-
ти (Музичка академија, Уметничка галерија, Ан-
драши-улица), да би касније основао сопствени 
пројектантски биро. До деведесетих година, када 
се удружио са Анталом Штајнхартом, већ је сте-
као репутацију једног од најугледнијих архитеката 
историзма у Угарској, захваљујући својим пројек-
тима у Будимпешти, Печују, Кечкемету и Букуреш-
ту, где је неко време радио као професор. У првој 
половини деведесетих година био је ангажован на 
изради планова за потребе Миленијумске изложбе, 
као и једне од својих најчувенијих грађевина – На-
родног позоришта у Печују. 

У финансијском погледу, Лангов план био 
је знатно повољнији од Кишовог: њиме је било 
предвиђено зидање двоспратне градске куће са 
централним грејањем, инсталацијом електрич-
ног светла и водоводом, уз знатно мању новчану 
суму од 273 000 форинти („Lokales. Stadthausbau“, 
Gross-Becskereker Wochenblatt 1.2.1896: 4). Gross-
Becskereker Wochenblatt објавио је и комплетан спи-
сак предвиђених трошкова по ставкама (в. испод).

9 Занимљиво је да су се на дневном реду исте седнице 
нашли и изградња Малог и Великог моста и проширење 
„Клостера“ (девојачког школског завода „De Notre Dam-
me“). Оба ће, за разлику од пројекта нове градске куће, 
бити реализована, али тек током наредне деценије – мо-
стови 1903/1904, а ново крило „Клостера“ 1909. године 
(прим. Ф. К.).

Земљани и камени радови 112 154, 92 фор.

Столарски радови  8 575, 69 фор.

Брусилачки радови  5 501, 49 фор.

Лимарски радови  4 492, 64 фор.

Каменорезачки радови  18 232, 95 фор.

Столари, бравари, молери 42 816, 15 фор.

Радови на глачању  7 662, 50 фор.

Бетон и мозаик   6 374, 49 фор.

Подови    7 619, 25 фор.

Вајарски радови  1 276, 50 фор.

Тапетар   4 530, 19 фор.

Каљаве пећи   1130 – 

Гвоздене пећи   1297 –

Гвоздене жалузине  2548, 21 фор.

Еслингер ролетне  1979, 88 фор.

Гвожђарски радови  16 586, 57 фор.

Електрично звоно  392, 90 фор.

Грејање   16 631, 15 фор.

Водовод   5936, 10 фор.

Гипсани радови  651, 29 фор.

Електрично осветљење 5 976 фор.

Разно    538, 75 фор.

(„Lokales. Stadthausbau“, Gross-Becskereker 
Wochenblatt 1.2.1896: 4)

Ланговим планом су, унутар новог објекта, 
биле предвиђене просторије за смештај поштанске 
службе, Аустроугарске банке, затим осам локала за 
издавање и пет станова. Издавањем ових просто-
рија у закуп делимично би се надокнадили трошко-
ви градње, односно амортизовао планирани зајам. 10 

Међутим, Лангов план, ма колико изгледао 
повољан, наишао је на неразумевање међу град-
ским оцима („Városi közgyülés“, Torontál 28.1.1896: 
1; „Aus dem Gemeinderathe“, Gross-Becskereker 
Wochenblatt 1.2.1896: 3; „Lokales. Stadthausbau“, 
Gross-Becskereker Wochenblatt 1.2.1896: 4;), који су 
одлучили да га даље предоче једној ужој стручној 

10 Рачунало се са следећим приходима на годишњем ни-
воу: пошта – 3000 форинти, Аустроугарска банка – 1500 
форинти, осам локала за радње – сваки по 1000 форинти, 
стан на спрату према главној улици – 400 форинти, стан 
на спрату према Гимназијској улици – 300 форинти, два 
дворишна стана у међуспрату – 400 форинти, стан у пар-
теру – 100 форинти („Lokales. Stadthausbau“, Gross-Becs-
kereker Wochenblatt 1.2.1896: 4)
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комисији. Градски сенатор Михаљ Бенковић 
предложио је да се план да на увид јавности на 15 
дана; његов колега Жигмонд Гросман критиковао 
је Лангову одлуку да кулу нове градске већнице не 
оријентише према главном тргу; њега је подржао 
градски већник Калман Сатмари, док је краљев-
ски бележник Деме Хадфи био против, јер уопште 
није ни желео кулу; на крају је, ипак, прихваћен 
предлог да се оформи посебна поткомисија са 
циљем да темељније преиспита Лангов план.

Овај потез изазвао је незадовољство новинара 
Wochenblatt-a, који је у броју свог листа од 22. фе-
бруара 1896. писао да је градња градске куће „од-
ложена до даљњег, до грчких Календи“, жалећи 
се како је због колебљивости појединих градских 
одборника „3000 форинти сигурног прихода од 
изнајмљивања просторија за пошту већ изгубље-
но“ („Stadthausbau“, Gross-Becskereker Wochenblatt 
22.2.1896: 1). Исти извор наводи и потенцијал-
ни разлог за ометање градње – „терање воде на 
млин приватних лица, који ће – након што град 
изгуби уговор са поштом о издавању пословног 
простора – учинити све да издају свој простор по-
шти у закуп“ („Stadthausbau“, Gross-Becskereker 
Wochenblatt 22.2.1896: 1). У идућем броју је „осуо 
паљбу“ по „докторима“ који су као печурке после 
кише никли у великом броју и по задимљеним 
адвокатским канцеларијама по граду говоре про-
тив архитекте Ланга и његовог плана за градску 
кућу; Wochenblatt је чврсто стао у Лангову одбра-
ну, наводећи импозантан низ његових пројеката: 
„Овде камен говори речитије од свих критича-
ра“ („Lokales. Stadthausbau“, Gross-Becskereker 
Wochenblatt, 29.2.1896: 4).

Из наредних новинских натписа не може се 
реконструисати тачан след догађаја, али је јасно 
да је колебање и отезање целе ствари натерало гра-
доначелника Великог Бечкерека Јоцу Крстића да 
„пресече“ ствар; стога је он, уз подршку градског 
инжењера Перијатла, расписао конкурс за извођаче 
радова, иако план није био до краја одобрен, нити 
је за то имао сагласност градског Већа. Тиме је, у 
жељи да убрза читав процес, начинио процедурал-
не грешке које су наишле на осуду колебљивих од-
борника и назване „аутократским понашањем“, које 
није, додуше, имало никакве озбиљне последице по 
градски буџет („Lokales. Zum Stadthausbau“, Gross-
Becskereker Wochenblatt 14.3.1896: 4). На састанку 
групе градских одборника одлучено је да се план 
проследи Земаљском савезу архитеката (чији је 
члан био и сам Перијатл) на оцену. 

Оцена ове, по свему судећи, највише инстанце 
представља завршни чин иницијативе за изградњу 

нове градске куће у Великом Бечкереку. Овдашња 
јавност упознала се са њоме почетком априла 
1896, када је о њој расправљало стотинак град-
ских већника, а међу њима и сам архитекта Ланг. 
Он је био принуђен да брани свој нацрт, који је 
добио озбиљне примедбе: захтевано је да се при-
ликом градње регулациона линија према Гимна-
зијској улици увуче за 5 ½ до 6 метара; да се, уме-
сто планирана четири, изведу три степеништа; да 
се главни улаз позиционира на средини фасаде, а 
не на углу, те да, напослетку, градња градске куће 
ради изнајмљивања станова уопште није сврсис-
ходна („Lokales. Stadthausbau“, Gross-Becskereker 
Wochenblatt 11.4.1896: 4). Након овакве одлуке, 
градоначелник је „дигао руке“ од целе ствари, 
предложивши на седници Комисије за градњу да 
се овај предмет скине са дневног реда („Lokales. 
Stadthausbau“, Gross-Becskereker Wochenblatt 15, 
11.4.1896, 4). Тиме је и дефинитивно стављена 
тачка на двогодишње напоре да Велики Бечкерек 
добије ново здање градског магистрата11. 

Пројекат нове градске куће 
1896. (Архитекта Адолф Ланг)

Архитекта Адолф Ланг је почетком 1896. го-
дине приложио Комисији градског Магистрата 
пројекат Градске куће у Великом Бечкереку. У де-
поу зрењанинског архива сачуван је део техничке 
документације која садржи основу темеља, под-
рума, приземља, спрата и другог спрата (две ва-
ријанте) и један нацрт фасаде која је оријентисана 
ка тргу, све у размери 1:100. (Сви листови садрже 
потпис аутора).12 

Када се упореди изглед сачуваног нацрта фа-
саде са основама зграде, уочавају се разлике, од-
носно непоклапања, што нас упућује на претпо-
ставку да је архитекта Ланг употребио план неке 
своје неизведене грађевине и преко првобитног 

11 Покушај Wochenblatt-а да оживи ову иницијативу пар 
година касније (1901) није дао резултата, услед компли-
кованих политичких околности у којима су се налазили 
и град и Торонталска жупанија. Вид.: „Lokales. Stadthaus-
bau“, Gross-Becskereker Wochenblatt 20.4.1901: 4.
* У монографији „Петровград“ објављеној 1938. године, у 
делу о финансијама града, односно градским расходима и 
приходима, набрајају се планирани јавни радови који би 
се финансирали из зајмова, између осталих и подизање 
нове репрезентативне зграде за градско поглаварство 
(Стојановић: 349). Из овог податка закључује се да се од 
изградње нове градске куће, бар у плановима, није одуста-
ло и у периоду између два светска рата. 
12 Архив града Зрењанина (Збирка карата и планова 
Х–90)
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натписа прелепио картонску траку са називом 
„Градска кућа у Великом Бечкереку“.13 Архитекта 
је очигледно искористио нацрт фасаде нама за сада 
непознате грађевине и градској Комисији предао 
на увид, а затим је изменио и прилагодио пројект-
ном задатку, односно положају и величини парце-
ле намењене за изградњу нове Градске куће. Међу-
тим, упркос разликама, основна архитектонска 
замисао није значајно промењена; на плану фа-
саде, између два ризалита уцртано је пет прозор-
ских отвора, док је на основама предвиђено једа-
наест прозорских отвора, а додат је још један улаз 
у објекат. Ланг је разрадио идејно решење мулти-
пликовањем елемената фасадног платна. Сачуване 
су две верзије основе другог спрата, из чега закљу-
чујемо да је пројектант Комисији приложио више 
од једног предлога решења просторне организа-
ције. На жалост, није сачуван разрађен нацрт фа-
саде која одговара основама, као ни изгледи остале 
две уличне фасаде. Недостатак комплетне планске 
документације нас ограничава у сагледавању цело-
вите слике архитектонског дела овог аутора.

У пројекту, зграда излази на регулацију глав-
ног градског трга Франца Јозефа (данас Трг слобо-
де) и две паралелне улице – Хуњади (данас Улица 
краља Александра I Карађорђевића) и Улице Гим-
назијске, односно задржава положај старе градске 
куће. Пројектни задатак је подразумевао изградњу 
двоспратне палате, која би заузела дупло већу по-
вршину него што је био простор обухваћен по-
стојећом зградом (димензије старе градске куће 
износиле су 18 х 47м, а нове 52 х 58м). За овако 
амбициозан пројекат изградње зграде великих га-
барита и квадратуре морала је бити обухваћена су-
седна парцела под катастарским бројем 504. (ста-
ри број катастарске парцеле), на којој су се налази-
ли приземни објекти, такође у власништву града. 

У последњој деценији XIX века, централном 
делу града је радикално мењан визуелни идентитет 
подржан од владајућих структура али и имућних 
наручилаца; на тргу је изграђена двоспратна палата 
финансија (1893.); преко пута старе градске куће, 
на почетку блока главне улице, подигнута је двос-
пратна раскошна палата адвоката Савића (1895.), а 
до краја 1896. на парцели 505, до које је предвиђен 
габарит нове градске куће, завршена је изградња 
једноспратне зграде Српске православне црквене 
општине. Другачијим развојем економских, али и 

13 Фасада је презентована на картону на коме је у дес-
ном доњем углу, поред презимена архитекте, преко прво-
битног назива плана, налепљена трака од истог картона 
са записом „Városház NagyBecskereken“ (Градска кућа у 
Великом Бечкереку)

друштвено – политичких околности у Торонтал-
ској Жупанији у то време, пројекат изградње нове 
зграде Магистрата био би реализован – а то би за-
сигурно био један од најзахтевнијих финансијских 
и грађевинских подухвата у граду, одмах после 
реконструкције жупанијске палате. У мањим гра-
довима, као што је био Велики Бечкерек, монумен-
тална здања различитих намена концентришу се на 
једном простору, односно главном тргу, чиме се у 
политичком смислу наглашавала системска ефи-
касност централизоване државе. (Кадијевић: 193)

Изглед фасаде 

Фасада прочеља је компонована асиметрично, 
са неједнако наглашеним бочним ризалитима, од 
којих је доминантан онај који маркира трг и поче-
так главне улице. Приземље је једноставно решено 
рустично обрађеним фасадним платном са непре-
кинутим правилно распоређеним низом прозор-
ских отвора, који су завршени сегментним луком, 
а испод којих су у зони сокла подрумски отвори, 
такође сегментно завршени.14 Фасада је хоризон-
тално рашчлањена подеоним венцима и поткров-
ним венцем, а вертикално лезенама које уоквирују 
углове зграде и ризалите. На првом спрату прозо-
ри су правоугаони, уоквирени малтерском пласти-
ком, с тим што је сваки други надвишен троугао-
ним фронтоном, док прозори другог спрата, сем 
шембрана, немају других украса. Изнад њих се на-
лази поткровни венац са конзолама. Главни риза-
лит је, у кровној зони, снажно акцентован стрмим 
валовито изведеним забатом, а у зони првог спрата 
декоративним балконом са оградом од балустера, 
који се протеже дуж целог ризалита.15 Утиску ре-
презентативности доприноси простран прозорски 
отвор обликован у виду трифоре, који се прости-
ре на два спрата и који је назначен троугаоним 
фронтоном са исписаном годином изградње латин-
ским бројевима. На прозорским отворима трифоре 
предвидео је витражно стакло. Излаз на балкон је 
омогућен преко двоја, у односу на прозор, симе-
трично постављена лучна врата, што је нагласио, 
такође, троугаоним фронтоном. На челу забата 
предвидео је хералдичко поље са грбом.16 Други 

14 Тешка рустика приземних партија јавних зграда јасно 
је остављала до знања шта означава власт у друштвеним 
системима XIX века – рустиком је наглашавана ексклузив-
ност и узвишеност власти. (Кадијевић: 202)
15 У архитектури XIX века, балкони су често имали искљу-
чиво декоративну улогу на грађевини, док су на администра-
тивно управним зградама коришћени и за важну друштвену 
функцију, јер су се са њих обраћали представници власти.
16 Правило је било да се на прочељима фасада истакне 
грб власника здања.
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крај прочеља, односно руб фасаде према Гимна-
зијској улици, акцентован је мањим ризалитом са 
атиком, док је сам угао засечен. Зграду је проду-
жио до регулационе линије Гимназијске улице, 
док је постојећи објекат увучен са те уличне регу-
лације око 10 метара. Иако нису сачувани изгледи 
осталих двеју фасада, у одређеној мери их можемо 
„прочитати“ и сагледати преко основа објекта. Фа-
сада оријентисана ка главној улици понавља деко-
ративну схему прочеља, с тим што су у приземљу 
широки отвори за локале, а на спрату је предвиђе-
на једна ниша (ризалит обухвата ширину крила 
старе градске куће), док је фасада ка Гимназијској 
улици знатно сведенијег израза, са колским прола-
зом који благо одступа од симетрије и два бочна 
ризалита. (Слика 3)

Просторна организација

У оригиналном плану је приказана двоспрат-
на палата са основом у облику ћириличног слова 
П, која чини затворени блок са три улична крила, 
скоро једнаких дужина и унутрашњим приземним 

анексом, који спаја два паралелна крила, а по-
стављен је тако да простор дворишта дели на већи 
– атријумски део и два мања, до суседне парцеле 
ограђена, дворишна дела. Остаје нејасно из ког 
разлога је пројектант предвидео овакво позицио-
нирање анекса, а не још једно (четврто) двоспрат-
но крило које би поставио дуж суседне парцеле, 
што је са становишта просторне композиције ло-
гичније решење. Да ли због специфичних захтева 
инвеститора да се простор што више искористи у 
сврхе издавања, или је можда функција наметала 
физичко издвајање овог приземног унутрашњег 
крака у зависности од ограничености приступа и 
потреба више корисника? (Слика 4а, 4б, 4ц)

У просторној организацији Ланг је приме-
нио развијену схему основе са три тракта у коме 
је ходник постављен у средину, између два низа 
просторија. Према улици су оријентисане репре-
зентативније просторије предвиђене за важније 
функције, док су просторије од мањег значаја, 
помоћне просторије и санитарни чвор, окре-
нуте ка дворишту. Главни улаз у градску кућу 

Слика 3. Varoshaz. Градска кућа
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позициониран је према тргу, поред угаоног риза-
лита, где је улаз у градски кафе. Из степенишног 
простора улази се у ходник и репрезентативни хол 
са стубовима и степеништем за спрат. Стамбени 
део зграде је одвојен од службеног посебним пе-
шачким улазом који је оријентисан ка главној ули-
ци, а приступ атријуму је омогућен из гимназијске 
улице преко ајнфорт пролаза. Из ајнфорта се та-
кође могло улазити у зграду – лево у службени, а 
десно у приватни део. (Из улице је постојао још 
један улаз за пошту)

Изглед фасаде и основа објекта прате више-
наменску функцију зграде. У приземљу у глав-
ној улици предвиђени су трговачко-угоститељ-
ски садржаји, док се канцеларијске просторије 

више државних институција налазе у остала два 
крила.17 Испод целог објекта био је предвиђен 
подрум.

17 На основама плана су на мађарском језику исписани 
називи просторија; у приземљу у крилу Гимназијске улице 
смештена је пошта, према тргу градска штедионица, град-
ско пореско здање, просторије полиције, једна лекарска 
ординација. На првом спрату налази се кабинет градона-
челника, сала за градске сенаторе, правобранилаштво, јав-
ни бележник, матична служба, архива и део са становима – 
три салонска стана. На другом спрату смештене су канцела-
рије градских сенатора, затим геометар, лекар, а у засебном 
делу крајева крила – три салонска стана. С обзиром на број 
соба и помоћних просторија, предвиђени су луксузни ста-
нови за издавање – трособни и четворособни са кухињом, 
санитарним чвором, собом за послугу, оставом..

Слика 4а. Приземље
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По академским начелима пројектовања, про-
страна дворана са галеријом за седнице градског 
Магистрата, која је уједно и свечана дворана, 
обухвата целу површину угаоног ризалита и про-
стире се на два спрата (13х17м). По хијерархији 
функција државне управе представља најзначај-
нију просторију, која је морала бити јасно уочљи-
ва и на екстеријеру; ово је главни мотив грађеви-
не који заузима највећу и максимално декорисану 
површину на фасади, a која се очитава и из „пете“ 
фасаде. (Кадијевић: 197) 

Фасада је осмишљена у духу историзма – са 
доминантним елементима француске ренесансе, 
али су присутни и декоративни елементи необа-
рока. Интересантно решен угаони ризалит, својим 

архитектонским и декоративним карактеристикама 
асоцира на архитектуру северноевропских земаља 
– Француске, Холандије и Енглеске. Када је у пи-
тању примена одређеног архитектонског стила на 
фасадама зграда у Мађарској, најпре су се поја-
вили елементи италијанске ренесансе, а почев од 
осамдесетих година XIX века немачке, па францу-
ске ренесансе, а након деведесетих година карак-
теристични су елементи необарока. 

Поједини чланови градске Комисије крити-
ковали су Лангово урбанистичко – архитектон-
ско решење у коме је применио концепт акценто-
вања рубова палате, истакавши их, у овом случају 
неједнако, ризалитом и забатима, а не централног 
дела прочеља фасаде или самог угла објекта, што 

Слика 4б. I спрат
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је била пракса нарочито крајем XIX века.18 Ова-
кав начин рашчлањивања објекта представљао је 
одступање од начела строге симетрије и није био 
често примењиван у академизму. Аутор је очиглед-
но свесно одступао од стриктне академске дисци-
плине, што је у академским круговима сматрано 
недопустивим чином, нарочито када се ради о др-
жавним здањима. Могући разлог оваквог концеп-
туалног приступа лежи у пажљиво промишљеном 

18 По извештајима дневних новина сазнајемо да је 
слично концептуално решење применио и професор Киш. 
Наиме, у Мађарској, објекти изграђени након 1880. годи-
не нису више имали монолитне грађевинске контуре. На 
угловима су се налазили торњеви, а нагласак је био на 
куполама и на разноврсној реализацији кровне конструк-
ције. (Група аутора, Неоренесансна архитектура у Будим-
пешти, Нови сад, 2009.)

урбанистичком сагледавању грађевине, у коме је 
пројектант инсистирао на призору и јасној визури, 
јер простор предвиђен за изградњу градске куће, 
са стране централне тачке посматрања – а то је 
трг, није био потпуно сагледив (десно крило било 
је заклољено јужним фронтом блока зграда тр-
га).19 У академизму, урбанистичко позиционирање 

19 У архитектури академизма преовлађивала су три на-
чина рашчлањивања основних грађевинских блокова. У 
првом, главна маса је у основи подељена на три иста дела 
по дужини фронта, са наглашеним истуреним средњим 
делом. Други начин подразумева да су просторно изра-
жени бочни делови, који на тај начин добијају функцију 
оквира грађевине. Најчешће је коришћена трећа варијанта 
плана у којој су средњи и бочни сегменти грађевине једна-
ко наглашени. (А. Кадијевић, Естетика архитектуре ака-
демизма (XIX–XX век), Београд 2005.)

Слика 4ц. II спрат
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грађевине административно управне намене у 
градском простору било је од пресудног значаја, 
узимајући у обзир њену важну улогу у систему 
устројства државе. Због тога је морала јасно доми-
нирати градским тргом у свој својој величини, што 
овде није било могуће у потпуности постићи због 
наслеђене неправилне регулације трга и улица које 
се уливају у њега, али и унапред одеређеног места 
на ком се већ налазила стара градска кућа. Већина 
оваквих здања имала је слободне прилазе и била је 
сагледива са свих страна. (Слика 5)

У изгледу великобечкеречке градске куће нема 
театралности која је у великој мери била присут-
на на његовим реализованим пројектима. Можда 
је и то разлог неприхватања и замерања од стране 
оних који су ту институцију представљали, јер су 
управо у академизму здања административне или 
културно-просветне намене била најраскошније 
декорисана, иако често неумерено. Архитекти није 
било лако да се избори са ограниченим буџетом, 
али и различитим захтевима инвеститора. Палата 
има сведене и монолитне контуре, које једино „ре-
мети“ угаони ризалит, којим је, ипак, успешно по-
стигнута естетска изражајност целине. 

Дело Адолфа Ланга

Анализирајући његове познате грађевине и 
упоређујући их са градском кућом у Великом Беч-
кереку, не уочавају се значајне сличности. Његова 
изведена монументална здања, као што су театри 
у Печују, Будимпешти и Кошицама или градска 
кућа у Печују, раскошне су необарокне палате са 
декоративним фасадама и разуђеним крововима, 
које крунишу моћне куполе. Лако се уочава њихо-
ва међусобна стилска повезаност и композициона 
уједначеност, односно један архитектонски ру-
копис. Сличност са градском кућом у Бечкереку 
може бити једино у решењу балкона главног уга-
оног ризалита, који се простире дуж целе фасаде, 
мотив који је применио и на Печујском позоришту. 
Међутим, да не постоји потпис архитекте на пла-
новима и новински чланци који га помињу, не би 
било нити једног основа да се пројекат градске 
куће у Великом Бечкереку повеже са пројектант-
ским опусом архитекте Ланга. (Слика 6, 7, 8, 9)

Последња деценија XIX века била је изузет-
но плодна за архитекту Ланга када настају ње-
гова најзначајнија дела. Тих година, када се по 

Слика 5. Град тридесетих година XX века
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његовом пројекту планирала градња нове градске 
куће у Великом Бечкереку, у оближњем Сегедину 
1896. године реализовала су се два његова значајна 
пројекта: Палата културе у неокласицизму и град-
ско парно купатило у необарокном стилу. Годину 
дана раније, отворен је национални театар у Пе-
чују, такође изведен по његовом пројекту, а 1897. 
завршена је изградња мађарског театра у Будим-
пешти. 20 Ланг је био архитекта школован у духу 

20 Тек након десет година добиће прилику да пројектује 
градску кућу у Печују, где ће применити опробан рецепт 
необарокне архитектуре. Освојио је награде за позориште 
у Кечкемету, Печују, индустријску халу на миленијумској 
изложби, за сегединско парно купатило и палату културе. 
Најзначајнији изведени пројекти:
1877–79. „Стара музичка академија – Конзерваторијум“ у 
Будимпешти

академизма и држао се устаљених типолошких 
правила када је у питању прикладност одређеног 
стилског реда за грађевине различитих намена, па 
је тако за зграде позоришта пројектовао у необа-
рокном стилу, очигледно се угледајући на Париску 
оперу, као архетип (1861–74), док је за админи-
стративне и просветне установе примењивао об-
расце неокласицизма или неоренесансе. 21

Није нам познато како је дошло до сарадње 
између челника града Великог Бечкерека и 

1895. Национални театар у Печују
1896. Парно купатило у Сегедину (Штаихардом)
1896. Палата просвете у Сегедину
1897. Мађарски театар у Будимпешти
1899. Државни театар у Кошицама (Словачка)
1907. Градска кућа у Печују
Остала остварења: Болница у Букурешту, Хотел „Гранд“ у 
Солноку, Хотел „Национал“ у Будимпешти, Палата Барона 
Созмошија у Будимпешти, неколико вила у Синаји.
21 Семантика архитектуре академизма, имала је два 
циља: дидактичко – морализаторски и идеолошко поли-
тички. Утицала је и на стилску квалификацију објеката, 
одређену према њиховим различитим сврхама. Употреба 
узора из историјских стилова постала је клише архитек-
тонске обраде одређеног типа установа (Кадијевић: 215)

Слика 6. Кошице – Позориште

Слика 7. Печуј – Позориште

Слика 8. Печуј – Градска кућа

Слика 9. Будимпешта – Позориште 1897. године
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архитекте Ланга и који су били њихови разлози да 
баш овом архитекти повере израду планова тако 
значајне грађевине, с обзиром на градску одлуку 
да се не расписује јавни конкурс, него да се посао 
директно поверава архитекти. Можда су управо 
поменути успешно изведени пројекти у оближњем 
Сегедину били довољна препорука за овог аутора, 
будући да су Сегедин и Велики Бечкерек били до-
бро повезани: осим железничке везе која је била 
успостављена деценију раније преко Велике Ки-
кинде (1883), торонталски велики жупан Ронаи 
имао је јаке породичне и политичке контакте са 
водећим круговима у Сегедину.22

Судбина старе Градске куће

Радикалне промене друштвено-политичког 
система након Другог светског рата довеле су и 
до потпуно другачијег сагледавања урбанизма. 
За разлику од академизма XIX века, који је имао 
благонаклон однос према затеченом градитељском 
наслеђу, модернизам га је негирао и потпуно одба-
цио! У имитирању тадашњих светских трендова 
корбизијеовске визије савременог града, 1958. го-
дине донет је нови Генерални урбанистички план 
(скр. ГУП) Зрењанина, који ни најмање није ува-
жавао значај и вредност затеченог градитељског 
наслеђа. Према овом плану, биле су предвиђене за 
рушење све зграде у главној улици, а на главном 
тргу требало је да буду „поштеђене“ само зграде 
Скупштине Општине (Жупанијска палата) и Ка-
толичка црква. Почетак реализације ГУП-а, шез-
десетих година XX века, започет је рушењем дела 
22 О томе в. : Rónay Elemér, Gilicze János, Marosvári Atti-
la, A zombori Rónay család története, Szeged 2012.

зграда старе градске куће (од трга ка Гимназијској 
улици). Уместо ње, изграђена је зграда ПИО Фон-
да, а године 1964. порушена је и главна зграда 
градске куће и на њеном месту подигнут водото-
рањ. Овај небодер архитектуре модерне никад није 
оправдао свој назив, јер се испоставило да је не-
могуће да функционише као водоторањ. Због не-
достатка новца, убрзо се одустало од даље реали-
зације овог плана.23 Ипак, водоторањ је временом 
постао препознатљиви знак Зрењанина, упркос 
свеопштем негодовању због више него упадљивог 
и одбојног визуелног одступања у односу на оста-
так грађевина унутар ужег градског језгра. (Слика 
10, 11)

Да је ипак дошло да реализације Ланговог 
пројекта Градске куће, данас би центар града 
Зрењанина несумљиво имао другачији визуелни 
идентитет, свакако далеко складнијих пропорција 
и визура него што је сад, уз претпоставку да се 
зграда због своје монументалности не би рушила. 
Главни градски трг био би једна завршена и зао-
кружена просторна културно – истроrијска целинa 

23 Порушене су грађевине које су својим историјско-
уметничким значајем представљале јединствене примере 
архитектонског обликовања, не само на територији 
данашње Војводине, већ и ширег региона, и то: стари 
„Доситејев мост“ (познатији под називом „Бечкеречка 
ћупријa“), стара зграда Народног музеја и неколико кућа 
у главној улици. На њиховом месту изграђене су нове 
зграде које се својим изгледом и величином углавном нису 
прилагодиле затеченом архитектонском контексту – зграда 
„Текстила“ и Водоторња које никада нису оправдале 
своју намену. (Бојан Којичић, Весна Мајсторовић, Весна 
Каравида, Ревитализација старог језгра Зрењанина – 
Гласник Друштва конзерватора Србије, Београд 2008.)

Слика 10. Трг и бивша Градска кућа педесетих година XX века
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попуњена вредним историјским грађевинама на-
сталим у периоду од средине до краја XIX века, 
међусобно усклађена у стилском садејству. Овако, 
остављен је простор за агресивно урбанистичко 
експериментисање, искључиво политички моти-
висано, које је допринело утиску недовршености 

и непомирљивости, односно нескладу између ста-
рог и новог, традиционалног и модерног, грађан-
ског – капиталистичког и радничког – социјали-
стичког, континуитета и дисконтинуитета. Град 
Зрењанин је једини град који је порушио своју 
градску кућу!

Слика 11. Водоторањ данас
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“The Building of Skadar on the Begej“
The Incentive to Build a New Town Hall in 
Veliki Bečkerek at the End of 19th Century
Filip Krčmar, Bojan Kojičić

Key words: Veliki Bečkerek, town hall, Istvan Kish, Adolf Lang.

Abstract: This paper analyses the beginning and the development of the incentive for the building of the new 
town hall in Veliki Bečkerek which originated from the end of the 19th century. Despite tremendous economic 
development of the town in that period, favourable social and historic conditions and great construction enthusi-
asm, this idea was not realised, unlike other construction ventures at that time. The special attention in this paper 
is paid to the life and creative work of two Hungarian architects – Istvan Kish and Adolf Lang – whose names 
were related to this project. The new town hall was not built due to the lack of consensus of the town heads and 
other social factors that took part in decision making. The old town hall survived until the ‘60s of the last centu-
ry, when pursuant to the stipulations of the Master plan in 1958 it gave way to “Vodotoranj – Water tower“.
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Ласло Секељи (Székely László), (3.8.1877, Са-
лонта – 23.1.1934, Темишвар), архитекта који је 
у највећој мери заслужан за данашњи изглед Те-
мишвара, у Великом Бечкереку, данашњем Зрења-
нину, пројектовао је један од највреднијих инду-
стријских комплекса у граду, комплекс Градске кла-
нице: модерно конциповано и естетски успело ар-
хитектонско решење које је и данас, иако не служи 
у своје првобитне сврхе, једна од најупечатљивијих 
визура леве обале Бегеја.1 Овај плодни темишварски 
архитекта је октобра месеца 1909. године, на позив 
градске управе, стигао у Бечкерек да се упозна са 
локацијом и основним захтевима око будућег пројек-
та Градске кланице. Наиме, обзиром да је Секељи у 
више градова са великим успехом сазидао објекте 
ове намене, одустало се од расписивања конкурса, те 
је архитекти овај посао директно поверен. Објекти 
комплекса изграђени су 1913. године (Слика1).

Ласло Секељи је рођен у Салонти, у Ердељу, 
граду који се данас налази у Румунији у близини 
мађарске границе. Отац Михаљ био је грађевински 
предузимач, што је свакако морало да додатно мо-
тивише и определи Ласла да студира архитектуру 
на Техничком факултету у Будимпешти. Дипломи-
рао је 1900. године са изванредним оценама. Од-
мах након завршетка студија, као стипендиста Тех-
ничког института одлази на студијско путовање у 
Италију (Szekernyés 2002:69). По повратку у Бу-
димпешту, Секељи је радио као помоћник у при-
ватном архитектонском бироу Циглер Гезе (Czigler 
Győző)2, који је у то време уједно био и декан 

1 Секељијево ауторство је потврђено на сачуваним 
плановима у Историјском архиву Зрењанин. В: Градска 
кланица у Великом Бечкереку, Инвентар збирке карата 
и планова 1752–1992, Н–49; Великобечкеречка Градска 
кланица је поменута као његово дело и у: Gerle, János; 
Kovács, Attila; Makovecz Imre. A Százdforduló Magyar 
Épitászete. Békéscsabán: Szépirodalmi Kőnyvkiadó – Bonex, 
1990, 186; те у монографском приказу, в: Szekernyés János, 
Székely László, Editura Erdélzi Hiradó, Cluj 2002;
2 Циглер је рођен у Араду 1850. године у породици 
архитеката. Студирао је архитектуру на будимпештанској 

Техничког факултета у Будимпешти. По речима 
Циглера, млади архитекта је показивао „лични 
став, бриљантно умеће, брзину у раду и вансериј-
ску поузданост“ (Szekernyés 2002:70). Захваљујући 
оваквом мишљењу уваженог професора и гради-
теља о потенцијалима и евидентним способно-
стима младог архитекте, Секељи се потом обрео у 
Темишвару где је, стицајем околности, провео цео 
свој радни и животни век.3 

Академији лепих уметности, а затим у иностранству: 
у Немачкој, Енглеској и Француској. Такође је ишао на 
студијска путовања по Италији, Грчкој, Турској. Годи-
не 1887. постаје професор на Техничком факултету у 
Пешти, а потом и председник Инжењерског друштва. 
Учесник је бројних конференција и писац великог броја 
стручних текстова. Најпознатије изведено дело му је Ку-
палиште Сечењи (Széchenyi fürdő) у Градском парку у 
Будимпешти, које је саграђено након његове смрти, 1905. 
године. Прим.аут.
3 Утицај професора Циглера је очигледно био изузет-
но велик. Циглер је, наиме, консултован и поводом ште-
те која је нанета Жупанијској згради у Великом Бечкереку 
након пожара 1902. године. „Вохенблат“ у броју 42 из 18. 
октобра 1902. године пише: „Према стручном мишљењу 
професора Циглера, штета коју је нанео пожар Жупа-
нијској палати износи 68.253 круне.“

Градска кланица архитекте 
Ласла Секељија у Зрењанину
Весна Каравида

Кључне речи: Темишвар, градска кланица, идејни пројекат, савремени функционални захтеви

Слика 1. Изглед комплекса Градске кланице
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Прва деценија двадесетог столећа у историји 
Темишвара, највећег града у Банату, запамћена је 
као време у ком су се спајали историјски форми-
рани делови града у једну урбану целину. Био је 
то уједно и најпродуктивнији градитељски пери-
од у историји града на Бегеју. Градска скупштина 
је, сходно општем полету, поставила амбициозне 
циљеве у смислу јасно изражене жеље да се Те-
мишвар развије у „један од најлепших и најздра-
вијих градова Европе“ (Szekernyés 2002:67). У 
погледу смерница архитектонског обликовања и 
урбанистичког раста Темишвара, градски челни-
ци су 1902. године, на савет Силард Емила (Szilard 
Emil), главног инжењера Техничког института, 
одлучили да упосле поузданог архитекту „како 
би се на уметнички и естетски модеран начин по-
пуниле празнине у градском ткиву.“ Препоруку 
за потенцијалног архитекту који би био кадар да 
спроведе ову озбиљну идеју у дело, написао је Ци-
глер – један од највећих ауторитета у овој области 
у земљи. Циглер, без оклевања, градоначелнику 
Темишвара предлаже двадесетшестогодишњег 
Секељија. Млади архитекта прихвата понуду по-
што је прихваћен његов једини услов да, уз овај 
посао, може несметано да се бави и приватним 
пројектовањем јер, по његовим речима, „није же-
лео да остане само обичан државни службеник“ 
(Szekernyés 2002:67). Као сарадник Техничке кан-
целарије у Темишвару радио је и на урбанистич-
ким плановима града заједно са колегама из Бу-
димпеште и Темишвара.

Први сложенији посао по доласку у Те-
мишвар, који је архитекта са великим успехом ре-
ализовао, био је пројекат градске кланице (Слика 
2). У основи је овај изузетно компликован профе-
сионални задатак био ургентно потребан админи-
стративном, економском и културном центру Бана-
та. Темишвар до тог времена није имао јавну град-
ску кланицу. Ови послови су се наиме обављали 

у приватним месарама. Велики пораст броја ста-
новника почетком XX века, те императив јавног 
здравља и хигијене који је постављен пред градску 
управу, захуктали су расправу о неопходности из-
градње једне модерне кланице високог капацитета. 
Године 1904, након силних скупштинских распра-
ва и усклађивања са законом о заштити животиња, 
усвојени су планови чији је аутор био архитек-
та Ласло Секељи. Кланица се, када је изграђена, 
састојала од једанаест зграда, а као узор и модел 
за њену изградњу послужио је пример објеката ове 
намене који су се у то време градили у Немачкој. 
Када је саграђена, темишварска кланица је оцење-
на као сјајан спој практичних и модерних естет-
ско-архитектонских захтева. Савременици су је 
сматрали једним од најмодернијих, најфункцио-
налнијих и најлепших постројења те врсте у овом 
делу државе. Успех темишварског пројекта ути-
цао је на чињеницу да је Секељи у годинама које 
следе био позиван да уобличи објекте ове намене 
у Великом Бечкереку, Панчеву, Сомбору и Араду. 
Неки су завршени по његовим нацртима, док је из-
градњу других прекинуо Први светски рат. Панче-
во, и поред јасне намере и већ израђених идејних 
скица, није добило модерну кланицу по плановима 
овог архитекте (Слика 3), док је сомборска клани-
ца саграђена и постоји и данас.4 

У естетском погледу, као и у функционалним 
захтевима времена, бечкеречка Градска кланица се 
сматра изузетно успелим пројектом овог архитек-
те. (Szekernyés 2002:72).

Историјат изградње 
бечкеречке кланице

Пре него што је на левој обали Бегеја изграђе-
на репрезентативна Градска кланица, у Великом 
Бечкереку су постојала два објекта ове намене: 
прва градска кланица помиње се 1868. године 
(Аноним, Торонтал 12 1868:3). У наредној деце-
нији, 1875. године, лист „Торонтал“ обавештава о 
изградњи нове кланице на месту старе (Аноним, 
Торонтал 32 1875:3). Нова кланица је почела са ра-
дом 1878. године (Станојловић (ур) 1938:281). Но, 
у последњој деценији XIX века, ни овај објекат 
није задовољавао прописане хигијенске стандарде. 
У броју од 27. фебруара 1892. године „Торонтал“ 
доноси извештај градског капетана Оскара Рајте-
ра и др Хајдегер Лајоша, главног градског физика, 
који су извршили хигијенски преглед и констатова-
ли да кланица више не одговара намени (Аноним, 

4 Архитектура сомборске кланице биће предмет кас-
нијих истраживања (прим.аут)

Слика 2. Градска кланица у Темишвару, Румунија, дана-
шњи изглед
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Торонтал 28 1892:3). Но, град није добио модерну 
кланицу ни у наредним годинама. Године 1902. 
врше се само радови на поправци крова. Према 
препоруци градског инжењера, уместо старог кро-
ва од шиндре, није постављен цреп него само ас-
фалтна превлака. Бирано је јефтиније решење, об-
зиром да је град увелико планирао изградњу новог 
објекта (Аноним, Торонтал 104 1902:3). У штампи 
се могу и надаље пратити повремени записи о кла-
ници. Између осталог, „Торонтал“ крајем 1904. го-
дине обавештава да је у Темишвару отворена кла-
ница, те чак доноси извештај о ценама меса које се 
тамо на дан отварања продавало, као и о његовом 
квалитету (Аноним, Торонтал 293 1904:2). 

Отвореније притиске јавног мњења о нео-
пходности подизања модерне градске кланице, 
уочавају се након наредбе Министарства пољо-
привреде о једнообразном регулисању стандарда 
при прегледу меса. Ова мера је ступила на снагу 
1. августа 1908. године. Сходно новим прописи-
ма, требало је преуредити и Градску кланицу, па 
се наново поставља питање целисходности даљих 
поправки (Аноним, Торонтал 172 1908:2). Град-
ски грађевински одбор, међутим, одлучује да се 
кланица незнатно привремено преуреди да би за-
довољила прописе новог Правилника (Аноним, 

Торонтал 207 1908:2). Нов Правилник је доносио и 
друге новине у овој области. Наиме, гостионичари 
и друга предузећа која раде са месом сада су дуж-
ни да стоку намењену за општу потрошњу кољу 
искључиво у Градској кланици (Аноним, Торонтал 
225 1908:2). 

Изградња нове Градске кланице постала је из-
весна почетком 1909. године. Како нас извештава 
„Торонтал“, „стални одбор предлаже да градска 
скупштина утврди потребу подизања нове кланице 
и да се у ту сврху откупи земљиште које се налази 
на углу Улице Месарош Лазара (данас Улица Тоше 
Јовановића, прим.аут) и Бегејског реда.“5 Среди-
ном исте године откупљен је плац на обали Бе-
геја а Градска скупштина доноси одлуку о распи-
сивању конкурса за израду планова нове кланице 
(Аноним, Торонтал 109 1909:2). Након што су, од 
стране Градског савета, овлаштени представници 
обишли неке од најмодернијих кланица у региону, 
одустало се од расписивања конкурса за архитек-
ту. Уместо конкурса, у град је позван Секељи Ла-
сло, темишварски архитекта, да изради планове 
нове градске кланице. Сматрало се да је његово 

5 Аноним, Питање градске кланице, Торонтал бр. 17, 
22. јануар 1909, стр.2;

Слика 3. Идејни пројекат Градске кланице у Панчеву истог аутора, нереализовано
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искуство у овој врсти пројеката најбоља гаранција 
успешног посла (Аноним, Торонтал 229 1909:2). 
Бечкеречки пример већ наредног месеца у потпу-
ности следи Панчево, али се Секељијеви плано-
ви овде нису реализовали (Аноним, Торонтал 234 
1909:2) (Слика 4).

У децембру 1909. године, Секељи је градском 
начелнику предао „идејни пројекат кланице, опис 
и апроксимативни буџет са рачуном корисности.“ 
(Аноним, Торонтал 298 1909:3). Новинари су, у 
једном од наредних бројева, детаљно обавести-
ли читаоце о томе како ће изгледати нова градска 
кланица, као и о техничким новитетима који ће се 

Слика 5. Градска кланица у Зрењанину, данашњи изглед
Слика 4. Градска кланица у Великом Бечкереку, убрзо 
након изградње

Слика 6. Објекти комплекса са оригиналног плана
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применити у производњи меса.6 Са техничке стра-
не пројекта интересантна је и чињеница да су се 
отпадне воде из постројења пуштале у реку тек на-
кон одговарајућег прочишћавања (Аноним, Торон-
тал 254 1910:2).

Архитектура 
Градска кланица у Зрењанину задржала је у 

великој мери свој првобитни изглед упркос кас-
нијим доградњама и мањим трансформацијама 
(Слика 4, 5). Хале, радионице, фабрика леда и 
остали објекти овог бегејског комплекса организо-
вани су симетрично, а ефекат укупне визуре и ори-
гиналног дизајна линија кровова, фасада и венаца 
био је динамична и хармонична композиција (Сли-
ка 6, 7). Визурама доминира масиван призматични 

6 Новинари посебно апострофирају новитет у виду 
шина и кука за лакши пренос меса, тоцила на електрич-
ни погон, грејаче у зидовима да би се избегло нагомила-
вање паре, хладњаче, стерилизатор за дезинфекцију меса, 
фабрику леда у којој се производња леда врши употребом 
хемијских средстава итд. В: Аноним, Градска кланица, То-
ронтал бр. 10, 14. јануар 1910, стр. 1 и 2; Исти, бр. 11, 15. 
јануар 1909. стр.2;

торањ, док је складна управна зграда са симетрич-
но постављеним мезанином, у којој је данас смеш-
тен дечји вртић, стајала издвојено (Слика 8, 9). 

Веома динамичан ликовни утисак који на по-
сматрача остављају обликовно и висински разно-
родни објекти могао се и очекивати од талентова-
ног архитекте какав је био Ласло Секељи. Његов 
таленат и поуздано академско образовање већ су 
недвосмислено били потврђени. Иако је Градска 

Слика 8. Управна зграда, данас дечји вртић

Слика 7. Колорисани изглед дела комплекса
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кланица грађена у непосредној близини градског 
центра, она не тежи да постане језгро новог урба-
ног организма, нити својим обликовним репертоа-
ром угрожава затечену урбану матрицу – него раз-
личитим волуменима и декоративним, сликовитим 
фасадама на позитиван начин доприноси урбани-
стичкој артикулацији амбијента. 

Међутим, поред свих ових вредности које 
проистичу из саме архитектуре, стоји чињеница 
да је комплекс у практичном, производном смис-
лу веома иновативан, као и да је технолошки сте-
пен достигнут у производном процесу у потпуном 
сагласју са најбољим примерима такве праксе у 
Европи. Архитектура је обезбедила адекватну по-
делу простора: раздвoјени су они садржаји који из 
хигијенских или технолошких разлога требају да 
буду одвојени, као што је са друге стране обезбе-
дила логичну повезаност процеса који проистичу 
један из других. Тако у оквиру комплекса имамо 
објекат у функцији складишта хране и обора за 
свиње који је у уској вези са халом за обраду ове 
врсте меса. Хала је имала издужену правоугаону 
основу која је била идеалан оквир за примену јед-
ноставног транспорта меса уз помоћ клизних кука 
постављених на шинама. Она је била повезана и 
са двема просторијама које су служиле за произ-
водњу прерађевина од меса. У једној од њих су се 
испирала црева за потоњу производњу кобасичар-
ских производа. Недалеко од овог дела комплекса 
саграђен је приземни објекат – велепродаја меса. 

На супротном крају комплекса је посебно ор-
ганизован објекат за клање крупне стоке (гове-
да), док је штала за крупну стоку била у његовој 
непосредној близини. Централни део комплекса 
заузимале су канцеларије и лабораторије у торњу, 
док је у продужетку формиран издужени, право-
угаони корпус за смештај хладњаче са великим 
бројем издвојених комора. На хладњачу се надо-
везује посебна просторија за смештај генератора, 
затим котларнице и просторије за стерилизацију. 
Из писаних извора сазнајемо да је у оквиру Кла-
нице саграђена и фабрика леда. Овај фабрички по-
гон новинари веома често помињу, како приликом 
праћења изградње кланице, тако и каснијих годи-
на, углавном када обавештавају грађане о почет-
ку сезоне њеног рада. Фабрика леда у Темишвару 
је, иначе, била саграђена неколико година након 
изградње кланице, такође по Секељијевим плано-
вима. Бечкеречка фабрика леда се налазила у сре-
дишњем делу комплекса, одмах поред хладњаче и 
њених бројних комора. 

Као што је самим планом било такође 
предвиђено, ограђено двориште кланице 

испресецано је стазама од камена, цветним и трав-
натим површинама. 

Судећи према попису инвентара Градске кла-
нице из 1924. године, сазнајемо и да је у оквиру 
комплекса било чак шест станова: стан контро-
лора, машинисте, стан управника фабрике, те 
мањи станови ложара, ноћног чувара и вратара.7 
Стан управника Кланице био је најпространији, 
опремљен по тадашњим врхунским стандардима. 
Имао је четири каљеве и једну тучану пећ, двана-
ест сијаличних грла, ролетне, лимену каду за ку-
пање, фуруну за грејање воде у купатилу, узидани 
штедњак, енглески клозет, бакарни казан за веш, 
порцелански умиваоник, водоводне славине са 
шољама... Слично, иако нешто скромније, био је 
опремљен и стан контролора, док су у сваком по-
гледу били скромнији станови машинисте, ложара, 
чувара и вратара. Из поменутог документа сазнаје-
мо и да је у то време још била у функцији пумпа 
на Бегеју са филтерима за пречишћавање отпадних 
вода. Извор садржи и попис свих машина у фа-
бричким погонима, док бројни новински и остали 
архивски извори прате финансијске тешкоће фа-
брике око адекватног одржавања машина у перио-
ду пред Други светски рат. Интересантна је чиње-
ница да је 1923. године Америчко-српска кредитна 
банка са седиштем у Сарајеву изразила жељу да 
инвестира у изградњу фабрике саламе у Великом 
Бечкереку (тада Петрограду). За то је одабрана ло-
кација у кругу Градске кланице и приложене ски-
це Градском сенату. Али, иако је на скупштинској 
седници ова иницијатива поздрављена и потом 
дате дозволе за градњу, инвеститор је одустао од 
своје намере због финансијских разлога. 8 

7 ИАЗ, Градско поглаварство Петровград 1919–1941, 
Ф.97, 2137/4.2.1924, Инвентар ствари Градске клани-
це састављен 1.1. 1924. и поднесен Градском сенату, 16 
листова
8 ИАЗ; Градско поглаварство Петровград 1919–1941, 
Захтев и план Америчко-српске кредитне банке за из-
градњу фабрике саламе у дворишту Градске кланице, Ф. 
97, 18483/2.11.1923, листова 16
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Слика 9. Управна зграда, оригинални пројекат
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City Slaughterhouse of Székelyi László, 
Architect, in Zrenjanin
Vesna Karavida

Key words: Timisoara, city slaughterhouse, preliminary design, modern functional requirements

At the beginning of 1909, after several unsuccessful attempts, the construction of the new City Slaughter-
house in Veliki Bečkerek became certain. According to the city newspapers “Torontal”, a piece of land at the 
corner of Toše Jovanovića Street and Begejski red was purchased for that purpose. In the middle of the same 
year, the City Assembly decided to call for design plans for the new slaughterhouse. The idea was abandoned af-
ter the City Assembly authorized representatives had visited some of the most modern slaughterhouses in the re-
gion. Instead of the tender, Székelyi László, an architect from Timisoara, was invited to make plans for the new 
city slaughterhouse. His experience in this kind of projects was thought to be the best guarantee for a successful 
business. The example of Bečkerek was followed by Pančevo as soon as the following month. However, Széke-
lyi’s plans were not realized there.

In December 1909, the architect submitted to the City Mayor the preliminary design of the slaughterhouse, the 
description and the amount of approximate expenses. In one of the following issues, journalists gave detailed infor-
mation about the techical innovations which would be used in meat production. An interesting fact on the technical 
side of the project is that the waste waters from the plant were released into the river after the adequate purification.

The bulding largely retained its original appearance, despite the later additions and minor transformations. 
The halls, workshops, ice factory and other buildings of the complex in Begej were organized symmetrically, 
and the result of the whole view and the original design of roof lines, facades and wreaths was a dynamic and 
harmonious composition. The massive prismatic tower dominates the view, while the harmonious administrative 
building with symetrically placed mezzanine, in which the kindergarden is placed today, stood aside.
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Увод
Вила сликара Јожефа Варкоња саграђена је на 

потезу између данашњих улица Ђорђа Стратими-
ровића и Симине, у насељу Мала Америка, 1910. 
године. Представља само једну у низу градских 
вила Великог Бечкерека, које су започете да се гра-
де крајем XIX и почетком XX века, у непосредној 
близини обале Бегеја, недалеко од најужег, старог 
језгра града.

Крајем XIX века још увек на овом просто-
ру, између две улице, обраслом шумом, није био 
изграђен ниједан објекат, сем једног мањег који 
се налазио на самом углу данашњих улица Кеј 2. 

октобра и Ђорђа Стратимировића. Сликара Вар-
коња је баш због тога, чини нам се, и привукла 
ова локација пружајући му, поред тишине и мира, 
недалеко од најужег градског језгра, као познатом 
импресионисти, неисцрпан извор мотива у раду 
(Слика 1).

Преглед досадашњих 
истраживања

Архитектура вила у Зрењанину до данас није 
била тема која би могла да заинтересује мало-
бројне истраживаче градитељске баштине нашег 
града. Као и овога пута, само неке од познатијих 

Вила сликара Јожефа Варкоња у Улици 
Кеј 2. октобра бр. 27 у Зрењанину
Весна Мајсторовић

Кључне речи: вила, амбијент, сецесија, архитектура, план

Слика 1. Део плана града из 1894. године



74  Грађа XXVII

грађевина овог типа, представљене су у виду при-
лога на страницама стручних часописа или ретких 
монографија које се односе на област грађевинар-
ства Зрењанина.

Једна од првих вила чије ће историјско-ар-
хитектонске вредности бити приказане стручној 
и широј јавности је вила Виктора Елека у оквиру 
комплекса фабрике шећера у Зрењанину (Карави-
да, Шијак, Гласник 31, 2007: 172–176).

У монографији „Познати архитекти и њи-
хове грађевине у Великом Бечкереку крајем XIX и 
почетком XX века“, Весна Каравида, поред при-
лога о осталим грађевинама, доноси и два прилога 
о познатим градским вилама, Пиновој и Елековој 
(Каравида 2009: 62–68, 114–119).

У одабраној збирци грађевинских планова из 
Фонда: Велики Бечкерек, град са уређеним Сена-
том (1769–1918) (Историјски архив Зрењанина), 
налазе се, између деведесет пројеката приватних 
кућа, јавних зграда и палата, и планови вила Вик-
тора Елека и Јожефа Варкоња (Мајсторовић 2013: 
145, 170–171).1

Јожеф Варкоњ (Jozsef 
Várkony, Сечањ 1879 – 
Велики Бечкерек 1938)

Јожеф Варкоњ је сликарство студирао у Бу-
димпешти као стипендиста Торонталске жупаније, 
1 Интересантно је споменути да се у прилогу Вукице 
Поповић „Сецесија у архитектури и примењеној уметно-
сти у Великом Бечкереку (Зрењанин)“, не спомиње нијед-
на зрењанинска вила грађена у том стилу, поред многих 
наведених примера приватних кућа и јавних зграда као 
и палате Лазара Дунђерског. Поред тога, истакнуте су и 
вредности занатских радова које су препознатљиве на об-
ради капија и ограда балкона, као и изражајне могућно-
сти које даје ова уметност при изради плаката, рекламних 
огласа или опрема насловних страна књижевних издања. 
Ипак, у прилогу се наводи да се виши стандард цветајуће 
вароши испољио и у „...изградњи све пространијих ком-
форнијих и репрезентативнијих зграда.“ Или даље, „При-
земне зграде симетричног и асиметричног типа изван 
старог језгра Зрењанина представљају карактеристичне 
сецесијске објекте. Орнаменти главних фасада указују на 
разноврсност обликовања у овом периоду у којем се свака 
зграда посебно обрађује и у којем се не понављају класич-
ни украсни елементи. Велики број зграда изван старог јез-
гра Зрењанина одржао је традиционални распоред просто-
ра на којем се јављају декорације сецесије претежно туђег 
порекла, најчешће мађарског и бечког. Оне су у ствари 
документ дугог паралелног живљења еклектике и сецесије 
као карактеристике војвођанске архитектуре прве и друге 
деценије XX века“ (Поповић, Зборник XII–2, 1985:15–21).

да би се по повратку у Велики Бечкерек запослио 
као њен чиновник. Сликарством се бавио више из 
љубави и хобија. Био је један од оснивача умет-
ничке групе „Великобечкеречки импресионисти“, 
заједно са професором Анталом Штрајтманом, 
Емилом Женаром и Јене Велдером. Ови бечкереч-
ки сликари, као први представници модерног сли-
карства, представили су се заједно својим суграђа-
нима изложбом организованом децембра 1912. 
године, у свечаној сали Трговачке академије. Своје 
излагачке активности настављају и после Првог 
светског рата све до 1936. године. Примећено је да 
су појава и активност „Великобечкеречких импре-
сиониста“ постојан доказ европских уметничких 
стремљења онога времена која су преко Нађбање 
и Геделеа у Мађарској, стизала и у тадашњи Вели-
ки Бечкерек, а тиме и у ликовни живот Војводине 
(Поповић, 1969), (Поповић 1982–1983), (Немет 
2009: 53).

Јожеф Варкоњ је окупљао око себе не само 
сликаре из нашег града, него и уметнике из других 
градова Војводине. Остала су сећања да је у летње 
месеце претварао просторије своје виле у сликар-
ска атељеа. Био је сликар пејсажа и ретких студија. 
Позната су му дела која се чувају у Народном му-
зеју Зрењанина: Снежни пејзаж, Пристаниште на 
Бегеју, Мотив са Бегеја и Обала Бегеја са чамцем 
(Поповић 1969).

Архитектура виле 
Jожефа Варкоња

Вила сликара Варкоња је слободностојећа при-
земна грађевина, правоугаоне основе, са подрумом 
испод десног дела куће и таваном. Повучена у ду-
бину парцеле и главном фасадом окренута некада 
према Бегеју, око виле се налазио дубок и простран 
дворишни предпростор који је у исто време могао 
бити врт, као и воћњак или виноград (Слика 2). 
Вила је од улице била омеђена оградом и транспа-
рентном металном двокрилном капијом, сачуваном 
до данас, између два бетонска стуба (Слика 3).

Јожеф Варкоњ је још у току изградње своје 
виле затражио одобрење од надлежних градских 
власти да, на истом плацу, у непосредној близини 
куће, са њене западне стране, подигне и један по-
моћни објекат, за који је морао, такође, да прило-
жи план градње.2 Ради се уствари о вешерници и 
шупи, мањем објекту правоугаоне основе, до данас 

2 Историјски архив Зрењанина (ИАЗ), Фонд: Вели-
ки Бечкерек, град са уређеним Сенатом (1769–1918), Ф.1 
535/1910.
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сачуваном, са две међусобно одвојене просторије и 
са двоводним кровом покривеним бибер црепом.

Фасада виле компонована је симетрично у од-
носу на централно постављену осу симетрије и 
обрађена је једноставно, са отворима у приземљу 
и на крову. Оно што ову грађевину чини препо-
знатљивом, јесте завршетак фасаде централног ри-
залита у облику трапезасте високе атике, на којој 
је тавански прозор у форми преломљене, шесто-
делне линије већих димензија. Са обе стране овог 
централно постављеног отвора налази се још по 
један мањи кровни прозор, полукружно завршен, 
у виду баџе са малим пирамидалним кровићем на 
три воде, покривеним бибер црепом, као и цела 
грађевина. Сви прозори на крову су застакљени и 
дрвеним шпроснама подељени на мања поља.

За разлику од кровних површина где домини-
рају изломљене линије и игра геометријских об-
лика, улична фасада је, као и дворишна, сасвим 
једноставно обрађена без орнаменталних украса 
и са равним површинама. Једино плитки риза-
лит на главном прочељу виле дели фасаду на три 

дела истичући њен централни, средишњи простор. 
Прозори су дупли, дрвени, двокрилни, полукруж-
но завршени, сем прозора на десном делу фасаде 
који је сегментно завршен и дрвеним шпроснама 
подељен на мања застакљена поља.

Један незаобилазан, сликовит детаљ на за-
падној бочној фасади био је сигурно балкон, по-
стављен на дрвене конзоле и са дрвеном оградом. 
На њега се излазило из таванског простора, а пру-
жао се ширином једног полукружно завршеног 
прозора и врата, како се види још само на цртежу 
виле из пројектне документације. У каснијем пе-
риоду, средином шездесетих година XX века, бал-
кон је уклоњен, иако је, по замисли пројектанта, 
представљао веома живописан и занимљив детаљ 
на фасади.

Ефекту живописности овом изузетном делу 
зрењанинске сецесијске архитектуре доприносе и 
остали детаљи рађени у дрвету на фасади, као што 

су: дрвени забат изнад централног ризалита, дрве-
на украсна жардињера на прозору са десне стране 
предње фасаде, дрвене ролетне на прозорима и 
мали сеник са дрвеном конструкцијом и кровом на 
четири воде који се налази на уздигнутом платоу, 
преко пута главног улаза у кућу. Раније је био по-
плочан опеком шестоугаоног облика. Опеком ква-
дратног и полигоналног облика биле су поплочане 
и све пешачке стазе око виле (Слика 4).

Промене у спољашњем изгледу новосаграђе-
них породичних кућа неминовно су се одразиле, 
почетком XX века, и на организацију њиховог уну-
трашњег простора који је, након претрпљене од-
ређене еволуције, постајао све зависнији од функ-
ције. На тај начин готово све стамбене породичне 
зграде сецесијског стила добијају временом препо-
знатљив тип основе, међусобно врло сличан. Граде 

Слика 2. Вила сликара Варкоња

Слика 4. Сеник преко пута главног улаза у вилу

Слика 3. Улазна капија
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се две или три собе на фронту према улици, у кри-
лу према дворишту обично нема соба, тамо се ор-
ганизује кухиња, остава, соба за послугу, купатило 
и тоалет, споредно степениште за подрум и таван, 
кад га има, и излаз у двориште (Несторовић, Го-
дишњак II, 1955: 260–262) (Несторовић 2006: 446) 
(Кадијевић, Наслеђе V, 2004: 57).

На оригиналном пројекту за градњу виле Вар-
коња из 1910. године, запажа се исти тип основе 
са јасно назначеном наменом сваке просторије, 
као и име Штифл Маћаша (Stiefl Matyаs), који се 
потписао као грађевински предузимач, а који је 
највероватније био и пројектант виле3 (Слика 5). 

3 ИАЗ, Фонд: Велики Бечкерек, град са уређеним Се-
нато (1769–1918), Ф.1 499/1910; Види: (Мајсторовић 2013: 
47, 145); Како име архитекте или грађ. инжењера на пла-
ну није забележено, мишљења смо да је Штифел Маћаш, 
грађевински предузимач, био и главни пројектант виле. 
Није редак случај да су у то време грађевински предузи-
мачи и мајстори једини потписници грађевинских планова 
јер су имали право да се баве и пројектовањем грађевина 
до одређене висине и спратности. Понекад их налазимо 

У приземном делу окренутом ка башти испред и 
Бегеју, налазиле су се репрезентативне просторије 
власника виле. Прво трпезарија и дневна соба, а 
затим у тракту према дворишту, са десне стране 
куће, спаваћа соба и купатило. Са исте, западне 
бочне фасаде је и главни улаз у вилу, као и пред-
собље из којег се улазило у спаваћу собу и трпеза-
рију, а одатле у остале просторије стана (Слика 6).

Поред овог предњег улаза, који је користио 
власник куће, са јужне, дворишне стране, нала-
зио се још један, споредни улаз (Слика 7). Иза 
дворишних улазних врата је мањи хол са дрве-
ним, двокраким степеништем у левом углу за та-
ван и улазом за подрум испод степеништа, у којем 
је, према плану куће, била смештена и перионица 
(Слика 8). Хол је повезивао све просторије при-
земља, са десне стране кухињу, оставу и собу за 
послугу, а са леве, прво тоалет, а затим у његовом 
наставку и купатило. Такође, из хола се улазило у 
предњи део куће, трпезарију и дневну собу. У делу 

као потписнике планова заједно са архитектама или грађ. 
инжењерима. (Прим.аут.)

Слика 5. План виле са уцртаном ситуацијом
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таванског простора окренутом ка башти испред, 
налазио се и уметников сликарски атеље, одвојен 
у ентеријеру засебном просторијом зиданом од 
опеке, као и цела грађевина, а споља наглашен 
трапезастом атиком изнад централног ризалита 
на предњој фасади и највећим таванским прозо-
ром. Остали део таванског простора је целовит и 

простран без преградних зидова, са мањим забат-
ним и кровним прозорима. Кровна конструкција је 
дрвена са попречним дрвеним гредама (Слика 9).

Вила сликара Јожефа Варкоња је и у облико-
вању ентеријера задржала свој аутентичан изглед 
из времена изградње. Мисли се пре свега на пра-
тећу опрему, делове намештаја и мобилијар. Као 
вредне детаље ове опреме потребно је издвојити 
сачувану столарију, прозоре, врата, рагастове и 
браварију. Прозори су дупли, дрвени двокрилни 
са полукружно завршеним надсветлима који су 

Слика 7. Детаљ фасаде из дворишта

Слика 6. Главни улаз у вилу

Слика10. Каљева пећ у дневној соби

Слика 9. Део таванског простора

Слика 8. Део хола са дворишне стране
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дрвеним шпроснама подељени на мања застакље-
на поља као и надсветло изнад главног улаза у 
вилу. Врата су, такође, дрвена двокрилна, дупла, 
пуна или, у комбинацији са стаклом, једнокрил-
на. Дрвено је и већ горепоменуто, двокрако степе-
ниште за таван, његова газишта као и једноставно 
обликована ограда.

Поред тога сачувани су и подови од уских, 
дрвених дасака по собама, као и керамичке пло-
чице у холу, предсобљу и купатилу. Плочице су 
квадратног облика, једнобојне, у комбинацији са 
светло браон и тамно плавом бојом у холу, или 
са геометријским мотивима у осталим помоћним 
просторијама. Интересантно је споменути да је 
земљаним подом покривена целокупна површина 
тавана, сем просторије у којој је био уметников 
атеље, где је, такође, патос од дрвета.

Данас се у кући могу видети и две каљеве 
пећи на чврсто гориво, зелене и браон боје, у трпе-
зарији и дневној соби (Слика 10). Декоративно об-
рађене површине њихових каљева скрећу пажњу 
посматрача одабиром вешто укомпонованог сти-
лизованог флоралног и геометријског орнамента, 

који, представљени заједно на обема пећима, де-
лују, на једној динамично, а на другој хармонично.

У поређењу са хладним, мрачним и најчешће 
претрпаним просторијама зграда академизма, се-
цесијски ентеријери прилагођени су потребама 
савременог човека. Сваким својим детаљем опре-
ме у целини наглашавали су једноставност, прак-
тичност и удобност, а повећањем отвора на фасади 
унутрашњост им је постала светлија.

Једноставност форме препознатљива је у об-
ликовању намештаја, као и мањих пратећих пред-
мета за покућство. У вили Јожефа Варкоња оста-
ли су до данас сачувани трпезаријски сто са шест 
столица (сто је по потреби могао да служи и за 
картање, када се столњак на њему само окретао 
на страну прекривену чојом), витрина, комода, 
а у другој, дневној соби, троделни ормар са сре-
дишњим делом са полицама за књиге, фотеље и 
подна лампа (Слика 11). У обе собе још увек се 
могу видети оригинални метални лустери, као и 
други, не мање занимљиви детаљи пратећег на-
мештаја, као што су огледало са сточићем испред, 
у холу, или сталци за цвеће или новине.

Слика 11. Намештај из дневне собе Слика 12. Детаљ намештаја из трпезарије
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Једноставни благо заобљени облици намеш-
таја, рађени у дрвету, без сувишних детаља и укра-
са, понекад само у комбинацији са стаклом или 
огледалом, делују префињено, у тежњи да се што 
више искористе изражајне могућности материјала 
(Слика 12). Поред дрвета, стакла и метала, кера-
мика је, такође, материјал који се највише прибли-
жавао естетици сецесијског стила, не само у обли-
ковању предмета примењене уметности, него и у 
архитектури.

Данашње стање објекта
Вила Јожефа Варкоња је до данас задржала 

своју стамбену функцију, захваљујући чему је у 
великој мери сачувала и свој изворни изглед.4 Је-
дине промене могу се запазити на западној, бочној 
фасади са које је, средином шездесетих година XX 
века, уклоњена дрвена балконска конструкција, а 
излаз на балкон и мањи прозорски отвор, изнад, 
зазидани. Затворен је и доњи део прозора на ку-
патилу (Слика. 13). Такође, некадашње пешачке 
стазе око виле израђене од опеке полигоналног 
облика, данас су бетонске. Ипак, највише је де-
градиран простор око виле, односно, њено ближе 
и даље окружење. Одмах након Другог светског 
рата, 1945/6. године, власницима је одузет део дво-
ришта након чега је земљиште подељено на неко-
лико мањих плацева. Данас, изградњом стамбених 
објеката на суседним парцелама знатно је умањен 
њен, до средине XX века, доминантан положај 
(Слика 14). На крају је и речни ток Бегеја у овом 
делу приобаља, прво претворен у рукавац, да би, 
осамдесетих година XX века, и он био затрпан, а 
новим решењем подигнута су три језера (Милова-
нов 1972: 51–53).

Вила се данас налази у непосредној близини 
заштићене проширене зоне старог језгра Зрењани-
на, са њене југозападне стране, а сама грађевина је 
добро под претходном заштитом.5

4 Све до 1956. године, вила је припадала првобитном 
власнику, Јожефу Варкоњу, државном чиновнику и умет-
нику, односно његовој супрузи, која заједно са њим, тражи 
дозволу од надлежних градских власти за њено подизање. 
Како се ради о за сада непознатој грофици, претпоставља-
мо да је она била и главни финансијер изградње. Од 1956. 
године прелази у власништво породице Сотировић чији 
чланови и данас живе у њој.
5 Лист „Зрењанин“ од 21. октобра 2011. године. Одлу-
ком Владе Републике Србије, две градске виле у Зрења-
нину, Елекова и Пинова, утврђене су 2013. године за 
споменике културе. („Сл. Гласник РС“, бр. 51/2013.). Од 
свих градских вила, Пинова вила је данас најугроженија 
и у критичном је стању. И поред тога што је у прошлости 

Закључак
Вила сликара Јожефа Варкоња саграђена је у 

периоду када се крајем XIX и почетком XX века и 
у осталим европским градовима подижу објекти 
у новом, модерном и свеобухватном, сецесијском 
стилу. Идеја овог уметничког стила заснивала се 
на естетици која је требала да означи раскид са 
академским неостиловима, залажући се за индиви-
дуалну слободу стваралаштва.6

мењала више власника, данас је напуштена и руинирана. 
Пројекат обнове фасада ове виле урађен је у Заводу за за-
штиту споменика културе Зрењанин, 2005. године. У слу-
чају виле „Вртић“ и виле Михајловић, у њеној непосред-
ној близини, накнадним, послератним интервенцијама оба 
објектима су делимично изгубила од своје аутентичности. 
Елекова вила, вила сликара Варкоња, као и вила за реха-
билитацију римокатоличких школских сестара су, и поред 
мањих, накнадних измена, у највећој мери задржале свој 
првобитни изглед. Документација ЗЗЗСКЗ.
6 О стилу сецесије у архитектури у: (Дуранци, Грађа 
VI–VII, 1976, 91–97); (Мартиновић-Цвијин, Зборник XII–
2, 1985, 15–21); (Gerle 1998: 249–275); (Howard 1996); 
(Moravánszky 1998: 13–31, 73, 190–202).

Слика 14. Изглед данашњег амбијента око виле

Слика 13. Западна, бочна фасада
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Највећи број зрењанинских стамбених вила 
саграђен је до Првог светског рата у делу приоб-
аља Бегеја, у насељу Мала Америка. У култури 
становања временом се изгубила некадашња стро-
га подела на стамбено-пословна градска подручја 
ужег центра и на летњиковце или дворце за по-
времено становање, у околини, најимућнијег слоја 
људи. Ствара се нови грађански идеал средњег 
сталежа, образованих суграђана, лекара, професо-
ра, уметника, инжењера и др. који се опредељују 
за сталне резиденције окружене зеленилом и 
пријатним вртним амбијентом, не превише удаље-
ним од градског пословног средишта.

У оваквом амбијенту приобалног појаса у 
близини градског купалишта и спортских терена, 
подижу се, почетком друге деценије XX века у Ве-
ликом Бечкереку, и остале грађевине у новом, се-
цесијском стилу, као што су: вила Михајловић на 
углу Улица Кеј 2. октобра и Ђорђа Стратимиро-
вића, вила или дом за опоравак римокатоличких 
школских сестара у Улици Стевице Јовановића, 
обе недалеко од виле Варкоњ. Вила директора фа-
брике шећера Виктора Елека, саграђена је у пар-
ковском окружењу индустријског комплекса, на 
периферији града.

Поред ових, познате виле нашег града, са-
грађене нешто раније у стилу академизма, крајем 
XIX и почетком XX века су: Пинова вила у Улици 
Иве Лоле Рибара, вила породице Терзин у Улици 
Кеј 2. октобра (познатија као вила „Вртић“) и вила 
на почетку Улице бригадира Ристића, на десној 
обали Бегеја.7

Сви ови и данас живописни, својим ориги-
налним изгледом свима препознатљиви објекти, 
настали су у време највећег привредног успона и 
најживље градитељске активности које се посебно 
убрзавају пред сам почетак Првог светског рата. 
О томе сведочи и број новоподигнутих грађеви-
на, посебно грађанских кућа, саграђених у сеце-
сијском стилу, на још увек понеком неизграђеном 
плацу, ужег или ширег центра града (Мајсторовић, 
2013). Сецесија се углавном код ових објеката из-
ражавала у декоративним фасадним елементима, 
геометријског и вегетабилног порекла, често са 
фигурама и маскама.

Спољна обрада фасада виле Јожефа Варкоња 
је, насупрот сецесијским композицијама оста-
лих вила, у мирној, безорнаменталној архитекту-
ри са уздржаном применом декоративних детаља 
7 Вилама и палатама у Кикинди детаљније се бавила 
Бисерка Илијашев (Илијашев 2010), а грађанским вила-
ма на Палићу Гордана Прчић Вујновић (Прчић Вујновић, 
Зборник 20, 2011: 171–179).

израђених у дрвету, мисли се пре свега на атику и 
балкон, на западној фасади. Китњасти дрвени за-
бати појављују се код других вила овога стила, као 
и тремови са дрвеним стубовима и оградом, сеце-
сијска орнаменталана пластика изнад отвора на 
фасади и фасадна декоративна опека.

Елекова вила је поред виле Јожефа Варкоња 
једини пример до данас сачуваног целовитог умет-
ничког дела израженог у јединственом споју ар-
хитектуре, примењене уметности и дизајна. Да се 
ради о изузетном делу чешког архитекте и преду-
зимача Виктора Бенеша, чије име је остало забеле-
жено на оригиналном плану грађевине из 1911. го-
дине, у случају Елекове Виле, сведочи и брижљива 
обрада ентеријера са раскошном дрвенаријом, на-
мештајем, лустерима и витражима, у чијој изради 
је учествовао познати витражиста тога времена 
Иван Маринковић (Каравида, Шијак, Гласник 31, 
2007: 172–176).8

Осим Виктора Бенеша, који је дошао из Прага 
да за директора фабрике шећера пројектује луксуз-
но опремљену вилу, архитекта још једне познате, 
Пинове виле, саграђене нешто раније, недалеко до 
главног градског трга и главне улице, био је Ласло 
Ђалуш из Будимпеште (Каравида, 2009: 63–68).

Имена осталих пројектаната многоброј-
них грађанских кућа, палате Лазара Дунђерског 
(Мајсторовић, Грађа XXVI, 2013, 29–40), као 
и јавних објеката, саграђених у стилу сецесије, 
углавном су нам позната. Поред школованих архи-
теката који су долазили из већих центара ондашње 
Монархије, Будимпеште, Прага или Темишвара, 
појављују се и локални пројектанти, углавном 
грађевински мајстори и предузимачи, који су има-
ли довољно знања и техничког умећа да за своје 
суграђане пронађу жељене форме и декоративне 
мотиве увелико већ примењиване у европској тра-
дицији. Најчешће спомињана имена из докумен-
тације грађевинских планова су: Пањи Јанош и 
Мершбахер Јанош, грађевински мајстори и пре-
дузимачи (понекад их срећемо да раде заједно), 
Хоф Нандор, пројектант и предузимач, Барт Јакаб, 
грађевински мајстор и Барт Иштван, архитекта 
(Мајсторовић 2013).

Штифл Маћаш, грађевински предузимач и 
највероватније пројектант виле Варкоњ, сигурно 
спада у ову групу најангажованијих грађевинских 
мајстора и предузимача тога доба, јер је био, како 
видимо из документације грађевинских плано-
ва, као и други, највише активан у првој деценији 

8 ИАЗ, Фонд: Велики Бечкерек, град са уређеним Се-
натом (1769–1918), Ф.1 10/1911. (Мајсторовић 2013: 56, 
170–175).
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XX века. Његов потпис налазимо на плановима 
кућа које су се градиле, или су биле реконструи-
сане, скоро у свим грађевинским зонама града. 
Неке од њих, као у улицама, Тоше Јовановића, 
Бранка Радичевића, Стевице Јовановића, Немањи-
ној или Обилићевој, данас више не постоје. Док 
су друге, у Улици Народне омладине бр. 12 или 
на Карађорђевом тргу бр. 12, сачуване. На плану 
куће из Улице Народне омладине, поред Маћаша, 
потписао се и други предузимач, Класки Јакаб 
(Klaszki Jakab). У питању су куће правоугаоне ос-
нове, са једном или више соба до улице, најчешће 
са улазном ајнфорт капијом и без израженије деко-
ративне пластике. Једини украси који се јављају су 
пиластри на фасадама, као и оквири око прозора. 9

Мишљења смо да се Маћаш у случају виле 
Варкоњ у великој мери морао ослањати на идеје и 
предлоге сликара Јожефа Варкоња, како у облико-
вању њеног спољашњег изгледа, тако и по питању 
унутрашњег уређења и организације простора. 
Поред стамбене функције, вила је требала да по-
служи и за рад, окупљање и дружење уметника 
и интелектуалаца тога доба. Осим уметниковог 
атељеа на пространом таванском простору, било 
је места за многе, с тим да су морали знати да до-
вољну количину светлости при сликању могу да 
пронађу једино у башти или воћњаку око виле 10 
(Слика 15).

9 ИАЗ, Фонд: Велики Бечкерек, град са уређеним Се-
натом (1769–1918), Ф.1 506/1912; 445/1909; 134/1908; 
176а/1912; 73/1908; 207/1907; 75/1906; (Мајсторовић 
2013); Документација ЗЗЗСКЗ
10 У вили је до данас остала сачувана уметничка слика, 
уље на платну, неког од уметника који је свраћао код Вар-
коња, а на којој је представљено двориште око виле, као и 
сама вила.

На крају, заједничким ангажманом грађевин-
ског мајстора и предузимача и ликовног уметника, 
добили смо грађевину, која је својим карактери-
стичним спољашњим изгледом, наглашеног стр-
мог и разиграног кровишта, са равним површина-
ма фасада и без уобичајене сецесијске декоративне 
орнаментике, постала препознатљива, не само у 
односу на остале виле нашег града, него и шире, 
у архитектури Зрењанина и региона средњег Ба-
ната, уносећи нове тежње и дух наступајућег мо-
дерног доба, баш као и њен власник у ликовним 
уметностима.
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Villa of József Várkony, Painter, at 27 Kej 
2 Oktobra Street in Zrenjanin
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The text about the architecture of the villa of the József Várkony, the painter, comprises several interrelated 
parts.

The history of the villa’s location is presented in the first, shorter introductory part of the text, starting from 
the end of the 19th century, when no buildings existed in this area covered with forest, along the coast of the Be-
gej in the Mala Amerika settlement.

An overview of research done up to the present times is given after that, as well as the basic biographical 
data about the investor of the villa, the painter József Várkony, who raised the residential building in 1910, in the 
Art Nouveau architectural style, which he, the famous impressionist, also used as a painting studio.

Also, in the part related to the historical and artistic analysis of the villa, the inner organization of space and 
its stylistic characteristics are presented in detail, based on the original preserved plans of the building.

In the end, other villa-like buildings are listed, which were built in Veliki Bečkerek starting from the end of 
the 19th century until the beginning of World War I, with a special emphasis on those built in the Art Nouveau 
style. Within the final part, the facts about the present condition of the buildings and the level of their protection 
are included.
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Aрхитектура сецесије у Војводини настала је 
и развијала се на релативно малом и од великих 
центара удаљеном географском подручју, али и по-
ред тога појављује се у истом временском периоду 
као и у многим метрополама. Она не представља 
компактан стилски израз на наведеном подручју, 
већ се разликује у зависности од локалне средине. 
Стилски утицаји, који доносе нови архитектонски 
и конструктивни приступ грађењу и обликовању 
палата и вила, пренети су директно из већих ев-
ропских центара (најчешће из Беча и Будимпеш-
те), посредством аутора школованих у овим среди-
нама, али су присутни и утицаји народне архитек-
туре са подручја Панонске низије и Ердеља, што 
овој архитектури даје снажан локални карактер. 
Под утицајем тих различитих тенденција форми-
рају се локални архитекти који стварају специфич-
на и веома оригинална ауторска дела. 

Утицаји бечке сецесије 
и југендстила

Беч као престоница Хабсбуршке монархије, 
током читавог XVIII и већег дела XIX века, егзи-
стира као главни центар из кога су се ширили ути-
цаји из разних области уметничког и другог креа-
тивног деловања у Војводину. Већина архитеката, 
који су радили на простору данашње Војводине у 
поменутом временском периоду, школовала се у 
Бечу, а потицали су из других делова Монархије, 
углавном са немачког говорног подручја. 

Последње деценије XIX века доносе значајне 
промене у овој области. Нагодбом из 1867. године 
формира се двојна монархија сачињена од земаља 
које су припале аустријској царској круни с једне и 
мађарској краљевини с друге стране. Будимпешта 
постаје равноправна престоница која се врло брзо 
развија у важну европску метрополу. 

На прелому векова, Беч престаје да буде једини 
центар из кога су долазиле нове стилске тенденције 

и Будимпешта у том смислу постаје равноправан 
расадник утицаја у архитектури Војводине.

Поједини архитекти, који су стварали на под-
ручју Војводине, школовали су се у Немачкој и 
Швајцарској. Млади Хикиш Реже, немачки сту-
дент, доноси уплив Дармштата (Cramer 1988: 91–
94) пројектујући Фернбахов каштел код Алексе 
Шантића (Gerle et al. 1990: 62, Дуранци 2005: 56–
58). Суботички архитекта Титус Мачковић, шко-
лујући се у Цириху и Бечу и путујући по земљама 
немачког говорног подручја (Алаџић 1988: 69–70), 
показује утицаје Минхенског југендстила на неким 
од својих многобројних пројеката.

За разлику од мађарске варијанте сецесије, 
која је у овој средини оставила нека од својих 
најзначајнијих остварења, бечка сецесија је при-
стигла у мање инвентивном облику. Већина архи-
теката, који су нагињали аустријским утицајима, 
није се одважила да изради пројекте који би мог-
ли парирати делима Ота Вагнера, Јозефа Хофма-
на, Јоже Плечника, Јозефа Олбриха или Адолфа 
Лоса. Њихови објекти често задржавају традици-
онални облик основе и унутрашњу организацију 
простора. Целокупан концепт ових зграда остаје 
релативно конзервативан, подразумевајући и рас-
поред маса и форму зграде. На фасадама су апли-
цирани флорални и геометријски орнаменти изве-
дени у гипсаној пластици, а сам растер прозорских 
и других отвора у многим примерима остаје исти 
као и током епохе историцизма. Узори за градњу 
оваквих објеката били су нешто конвенционал-
нија дела архитеката бечке сецесије попут Анкер 
палате Ота Вагнера из 1895. године (Peintner 1979: 
42) и других мање авангардних здања. Оно што се 
ретко среће на остварењима, која су се ослањала 
на бечку сецесију, јесу керамичка декорација фаса-
да, мозаици, позлата и други скупи материјали ко-
ришћени при изведби стамбених зграда.

У Војводини није подигнут велики број јав-
них објеката са одликама бечке сецесије. Овај стил 

Утицај нових стилских израза почетком 
ХХ века на градитељство у Војводини
Богдан Јањушевић

Кључне речи: сецесија, југендстил, мађарски национални стил, ханзенатика, Војводина
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често је употребљаван приликом изградње школа 
и болница. У стилу сецесије саграђена је Мађар-
ска гимназија у Новом Саду (Слика 1) у периоду 
1912–1913, (Митровић 2010: 96, Станчић 1999: 
332–337),1 Техничка школа у Суботици, Основ-
на школа у Сремским Карловцима (1912–1914) 
(Станчић 1999: 216–221)2 и друге. Зграде болнице 
и Јодне бање у Новом Саду (Митровић 2010: 94, 
Станчић 1991: 299–311)3 такође поседују сличне 
стилске карактеристике. Градска (данас Покрајин-
ска) болница саграђена је 1909. године по пројек-
ту Ђерђа Копечека (Ђерђ Копецки?) (Митровић 
2010: 94, Станчић 2005: 299–303).4 На централном 
ризалиту, односно забатном зиду, постављени су 
мозаици са композицијом на којој су приказане 
две женске фигуре са крилима које представљају 
хришћанско виђење античке богиње победе Нике 
(Станчић 2005: 301–302). Један од најинтересант-
нијих објеката који се надовезује на бечку сеце-
сију је градска кућа у Сенти. Грађена је од 1912. 
до 1914. године, по пројекту архитекте из Будим-
пеште Фриђеша Ковача (Kovács Frigyes) (Шади 
2006: 110). Ова монументална зграда поседује, с 
једне стране традиционалне карактеристике ста-
ријих градских кућа у Војводини, а с друге стране 
представља модеран и функционалан објекат. 

Највећи део градитељског фонда који је на-
стао под бечким утицајима ипак чине стамбени 
објекти.

1 Пројекат су израдили Бела Пекло (1867–1960) и 
Стробл Никша. 
2 Основна школа у Сремским Карловцима саграђена 
је 1912–1914. године по пројекту архитекте Владимира 
Николића.
3 Зграда Јодне бање у Новом Саду саграђена је 
1909/10. године по пројекту архитекте Имре Франчека.
4 У досадашњим објављеним радовима наводе се две 
варијанте презимена овог архитекте.

Поједине зграде подигнуте у Војводини у 
духу бечке сецесије, ипак се издвајају од остале 
продукције својим архитектонским квалитетима, 
иновацијама у стилском погледу, као и у погледу 
форми и функционалности. Палата Старобечејске 
прве штедионице и кредитне банке, грађена из-
међу 1906. и 1908. године, једно је од најинтере-
сантнијих остварења овог стилског правца (Јак-
шић 2009: 58–59). Архитекти који су израдили 
пројекат, Ђула Хаз и Бела Малнаи, пореклом су 
из Мађарске, али је њихов опус близак стилским 
утицајима Беча и премодерне архитектуре (Gerle 
et al. 1990: 132–134, Wiebenson et al 1998: 242, 
Morávanszky 1998: 239, 377, 385–389, 417). Међу 
зградама које се издвајају треба навести и Палату 
Коњовић у Сомбору, Адамовићеву палату у Но-
вом Саду, Елекову вилу у Зрењанину, Лепедатову 
вилу у Кикинду и друге. Термин сецесија, настао 
у Бечу 1897. године, као назив за покрет авангард-
них уметника и архитеката, постаће временом одо-
маћен у Војводини за архитектуру на прелому ве-
кова, насталу под утицајем нових стилских израза, 
без обзира да ли се ради о бечкој сецесији, мађар-
ском националном стилу, Ар нувоу или другим ва-
ријантама стила насталог у Европи око 1900. годи-
не. У националној литератури, која се бавила овом 
тематиком, све до недавно, није прављена озбиљ-
нија терминолошка дистинкција између различи-
тих појавних облика новог стилског израза.

Утицај мађарске варијанте 
сецесије односно мaђарског 
националног стила 

Нови стилски концепт, који ће касније бити 
назван „сецесија“, у Војводину долази у по-
следњој деценији XIX века (Алаџић и др. 1998: 
5–8). Међу најстарије објекте подигнуте у овом 
духу спада Палата Леовић у Суботици, коју су 
пројектовали Ђула Партош и Еден Лехнер. По-
знато је да је ова палата већ била довршена 1893. 
године (Дуранци 2005: 37). Партош је потписао и 
пројекат за Карловачку гимназију саграђену 1891. 
на којој је већ примењен сличан архитектонски во-
кабулар, иако је ова зграда у основи требало да се 
приближи неовизантијском, односно „српском на-
ционалном стилу“, да би задовољила жеље нару-
чилаца (Васић 1978: 174–175).5 

5 Српским националним стилом најстудиозније се ба-
вио професор Александар Кадијевић. А. Кадијевић, Један 
век тражења националног стила у српској архитектури 
(средина XIX – средина XX века), Београд 1997.

Слика 1. Мађарска гимназија у Новом Саду
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Леовић палата била је прво Лехнерово дело 
у Војводини које најављује „мађарски национал-
ни стил“. Изведена је за инвеститора православне 
вероисповести, али је продор „мађарске варијанте 
сецесије“ (односно мађарског националног сти-
ла) ипак везан за области у којима је доминирало 
мађарско становништво (Дуранци 2005: 10–20).6 То 
су биле области на северу Војводине и приобаље 
реке Тисе. Највећи град са доминантним мађар-
ским живљем и истовремено највећи војвођански 
град у то време, била је Суботица, где је подигнут 
највећи број објеката у тзв. „мађарском национал-
ном стилу“. Мађари су у овим областима имали 
снажну потребу да истакну свој идентитет, с обзи-
ром да су у тој средини живеле и друге бројне ет-
ничке заједнице као што су Срби, Хрвати, Буњев-
ци, Словаци, Немци и Јевреји. Прилика за јачање 
мађарског идентитета у Војводини препозната је 
и у архитектури. То је један од разлога зашто су, у 
овим релативно удаљеним областима, Лехнерове 
идеје оберучке дочекане и прихваћене без значај-
ног отпора, што није био случај у другим већим 
центрима, укључујући и Будимпешту. 

Једно од најзначајнијих остварења подигну-
тих у стилу мађарске варијанте сецесије у Војво-
дини јесте Јеврејска синагога у Суботици (Слика 
2) (Klein 2003, Lévay 1984: 107–116, Шосбергер 
1998: 67–72, Кулић и др. 1988: 213–224). Зграда 
је изведена по пројекту Деже Јакаба (Dezső Jakab, 
1868–1944) и Марцела Комора (Marcell Komor, 
1864–1932) (Gerle et al. 1990: 85–86, Moravánszky 
1988: 149, Габрић Почуча и др. 2006: 233–234). Ја-
каб и Комор су били међу првим мађарским архи-
тектима који су следили Лехнерове идеје и њихова 
најзначајнија остварења налазе се управо у Субо-
тици и на обали оближњег Палићког језера. Разлог 
зашто су Јевреји у Суботици прихватили пројекат 
синагоге у „мађарском националном стилу“ лежи 
можда у томе што су, као народ без своје матичне 
државе, на тај начин хтели да покажу да сматрају 
Мађарску за своју домовину. С друге стране, ар-
хитекти Комор и Јакаб су и сами имали јеврејско 
порекло и у своје пројекте, укључујући и суботич-
ку синагогу, уносили су оријентални дух који је 
на одређени начин симболизовао порекло јудаиз-
ма и јеврејског народа (Klein 2009: 100–112, Klein 
2005–2007, 2009: 97, Клајн 2010: 133–174).

Синагога у Суботици означава снажан продор 
новог стила у Војводини, али доноси и значајне 

6 Израз „мађарска варијанта сецесије“ користи Бела 
Дуранци у својим радовима. B. Duranci, Arhitektura secesije 
u Vojvodini, Subotica 2005 (репринт на српском издања A 
Vajdasági építészeti szecesszió, Novi Sad, 1983), 11–20.

новине у конструктивном смислу. То је у основи 
петокуполна грађевина, чија је основа обликована 
у облику уписаног крста у духу древне источњач-
ке традиције. Монументална централна купола 
постављена је над квадратним молитвеним про-
стором и ослања се на октогоналну челичну кон-
струкцију, а осам стубова гвозденог скелета по-
крива богато декорисана „рабиц“ конструкција са 
неком врстом армирано-бетонских ребара. На тај 
начин зидови су ослобођени оптерећења и пред-
стављају опну, а зграда симболично добија кон-
струкцију по узору на шатор (Храбовски 1976, 
Дуранци 2005: 42–45). Захваљујући оваквој, у то 
време иновативној, конструкцији омогућено је от-
варање великих прозорских отвора.

Функција и форма објекта су у савршеном 
складу, а конструктивне иновације чине ову сина-
гогу весником модерне архитектуре у Војводини.

Јакаб Деже и Комор Марцел, након изградње 
синагоге, настављају да развијају исти стил. Међу 
неколико стамбено-пословних објеката, истиче се 
зграда Суботичке трговачке банке која је доврше-
на 1907. године. Исте године, Јакаб Деже и Комор 
Марцел почињу да раде пројекат за нову градску 
кућу у Суботици, која ће постати њихов најмону-
менталнији изведени објекат у Суботици. Градња 
је почела 1908. и трајала до 1910. године (Крстић 
1999). Радови на опремању ентеријера, због сло-
жености посла, трајали су још две године односно 
до 1912 (Габрић Почуча 2006: 236). Градска кућа 
је зграда импозантних димензија која доминира 
центром Суботице и представља изузетан пример 
синтезе архитектуре и уметничких заната, као обе-
лежје времена у коме је настала.

Фасада је изведена у духу мађарске варијанте 
сецесије, са асоцијацијама на народну уметност. 
Интензиван колорит Жолнаи керамике, која је 

Слика 2. Јеврејска синагога у Суботици
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употребљена на фасадама и крову, у контрасту је 
са масивним смиреним формама зграде, али зајед-
но чине складну целину.

Ентеријеру зграде је посвећена посебна 
пажња. Декорација је базирана превасходно на 
флоралној орнаментици инспирисаној фолклор-
ним стваралаштвом и изведена је углавном осли-
кавањем зидних површина и стакла, резбарењем 
у дрвету, керамичким елементима или кованим 
гвожђем. Витражи су дело познатих будимпештан-
ских уметника Микше Рота и Шандора Нађа (Nagy 
Sándor), који су били учесници уметнике колоније 
Геделе (Gödöllö) (Howard 1996: 105, 111–117).

Значај Градске куће у Суботици може се раз-
матрати са више аспеката. Овај објекат пред-
ставља пре свега један од најинтересантнијих 
примера gesamtkunstwerk-a у Војводини на коме 
су обједињене архитектура и примењени умет-
нички занати, витраж, штуко, декоративни моле-
рај и друго. Обликовање форме објекта, обраде 
фасада и кровних површина и уклапање детаља 
у целину, чине зграду аутентичним и веома успе-
лим архитектонским остварењем (Janjušević 2010: 
149–162). 

Суботица је почетком XX века била највећи 
град у Војводини, такође град који се најбрже раз-
вијао у свим аспектима. Туризам је био препознат 
као важна развојна грана и градска управа је била 
одлучна да оближње излетиште и бању на обали 
језера Палић у потпуности реконструише. Вели-
ки подухват обухватао је урбанистичко и хорти-
културно уређење обале и парка, изградњу нових 
објеката, па чак и комплетно осмишљавање урба-
ног мобилијара.

У време док се градила Градска кућа у Су-
ботици, Јакаб и Комор почињу да раде на новим 
пројектима за јавне зграде на језеру Палић, које 
је требало да постане монденско летовалиште 
(Прчић Вујновић 2006: 130–131, Прчић Вујновић 
1998: 46–57). По њиховим замислима, у перио-
ду од 1909. до 1912. године, изграђени су Водо-
торањ (Прчић Вујновић 2006: 139–140), Велика 
тераса (Vigadó) (Прчић Вујновић 2006: 137–138), 
Музички павиљон (Шади 2006: 143) и Женски 
штранд.

На последњој станици трамвајске линије која 
је повезивала Суботицу са Палићем, изграђена је 
симболична капија на улазу у парк. У склопу ка-
пије налази се с једне стране објекат Водоторња, а 
с друге нижи павиљон у функцији наткривене че-
каонице за трамвајску станицу. Приликом пројек-
товања капије са Водоторњем, Јакаб и Комор су 

очигледно црпели инспирацију из фолкорне архи-
тектуре Секеља, што је приметно у формама кро-
вова и другим облицима, као и у многим декора-
тивним детаљима. То показује њихово значајно 
приближавање ставовима групе „Fiatalok“ (Млади) 
у којој је доминантна фигура био чувени Карољ 
Кош. Ова архитектонска целина асиметрично је 
конципирана са торњем као вертикалним акцен-
том. Аутори су елементе из народне уметности 
комбиновали са слободнијим експресивним фор-
мама, поготово при обликовању водоторња, ства-
рајући занимљиво и оригинално дело (Дуранци 
2005: 34).

Од капије са Водоторњем којa симболично 
најављујe бањски комплекс, наставља се пут – ше-
талиште кроз парк, којим се отвара визура према 
језеру. Пут пролази кроз зграду познату као „Ве-
лика тераса“ коју су Јакаб и Комор пројектовали 
1908/09. године (Слика 3) (Gerle et al. 1990: 87, 
Дуранци 2005: 81–86). Ова зграда је планирана 
као мултифункционални објекат са трговачким, 
угоститељским, културним и забавним садржаји-
ма. Симетрично је конципирана и има три етаже: 
полусутерен, високо приземље и спрат. У централ-
ном делу налази се широки полукружно засведени 
пролаз. На фасади окренутој ка улазу у парк, у ни-
воу приземља и полусутерена, првобитно су се на-
лазила два полукружна испуста. Они су нажалост 
уклоњени приликом каснијих реконструкција, али 
постоји могућност враћања у првобитно стање. 
На последњој етажи су изведене две терасе и бал-
кон, међусобно повезани, као и два еркера полу-
кружног пресека. На фасаду оријентисану према 
језеру надовезују се простране наткривене терасе 
заобљене основе. Изнад централног дела објекта 
издиже се нижи дрвени торањ покривен пирами-
далним кровом.

Слика 3. Зграда позната као „Велика тераса“ коју су 
пројектовали Јакаб и Комор 1908/09. године
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Објекат „Велике терасе“ изведен је у комбина-
цији опеке и дрвета, што је видљиво и на фасадама, 
на којима су комбиноване зидане и малтерисане по-
вршине са дрвеним. Поред тога, пројектанти ком-
бинују отворене и затворене просторе, еркере, нат-
кривене терасе и отворене балконе, чиме стварају 
динамичну форму објекта. Овом утиску доприносе 
и бројни декоративни детаљи изрезбарени у дрве-
ту. С друге стране, симетрија и степенасто ширење 
волумена од врха према тлу, доприносе складу целе 
архитектонске композиције. Захваљујући овако 
компонованим волуменима, употребљеним при-
родним материјалима и декорацијом инспирисаном 
фолклорним елементима, зграда се изузетно добро 
уклапа у амбијент парка и језера.

Постоје опречна мишљења о томе да ли је 
градња објеката инспирисаних архитектуром 
Трансилваније адекватно решење за равничарско 
поднебље у коме се налази Палић (Дуранци 2005: 
42–43). Посматрано из другог угла, пројектанти су 
створили оригиналан архитектонски комплекс, ко-
ристећи пре свега природне материјале, који се од-
лично уклопио у парковски амбијент и природно 
окружење језера. Ови објекти представљају зна-
чајан искорак у односу на архитектуру XIX века и 
виле у швајцарском стилу, које су претходно грађе-
не у овом и сличним одмаралиштима. Постали су 
део локалног културног наслеђа и инспирација 
савременим архитектима. 

Поред поменутих објеката, мађарска варијанта 
сецесије оставила је већи број веома интересант-
них стамбених палата и вила, као што су Рајхлова 
палата у Суботици, Сингерова палата у Сомбору, 
Менратова палата у Новом Саду и друге, о којима 
ће бити више речи у наредном поглављу.

Утицај средњовековне 
архитектуре (ханзенатике) 
и утицај вернакуларне 
архитектуре

Европа на прелому векова постајала је све 
више повезана, а утицаји у области уметности 
и архитектуре незаустављиво су се прожимали 
преко читавог континента. Територија данашње 
Војводине, у то време област на југу Мађарске 
краљевине, односно југоистоку велике Хабзбурш-
ке монархије, није могла остати ван савремених 
токова. Поред утицаја „мађарске варијанте сеце-
сије“, као и утицаја бечке архитектуре око 1900, 
на овом подручју могу се открити упливи и других 
идеја актуелних у овом временском раздобљу. 

Значајан траг, али веома ретко примењиван 
на стамбеној архитектури у Војводини, оставио је 
српски национални стил. Овај стил развијао се још 
од епохе деветнаестовековног романтизма, а на 
прелому векова прихватио је и утицаје новог стил-
ског израза ар нувоа, односно сецесије (Кадијевић 
2005: 292, 293, 296).

Срби су у Војводини били једна од најброј-
нијих и економски најснажнијих етничких група. 
Захваљујући овим факторима, као и Српској пра-
вославној цркви која је имала снажан утицај, има-
ли су изражену потребу за неговањем сопственог 
националног идентитета. У другој половини XIX 
века појављује се група младих архитеката српског 
порекла, школованих у Бечу под утицајем Теофи-
ла Ханзена (Јовановић 1985: 235). Код Ханзена су 
их привукле његове идеје о архитектури инспири-
саној византијским наслеђем, у чији корпус спада 
и српско средњовековно градитељство. Прве идеје 
о „српском националном стилу“, јављају се среди-
ном XIX века, а затим поново постају актуелне на 
прелому векова под утицајем нових националних 
стилова широм Европе.7

Први објекат инспирисан овим идејама била је 
Преображенска црква у Панчеву, која је подигну-
та још 1878. године по пројекту српског архитекте 
Светозара Ивачковића (Кадијевић 1997: 6,8,38,39, 
294–295). Овај објекат представља веома успело 
остварење и једно од најзначајнијих дела у чита-
вом развојном путу „српског националног стила“. 
Преображенска црква у идејном смислу ипак више 
припада неоромантичарском концепту деветнае-
стовековне архитектуре, али носи у себи елементе 
на које ће се надовезивати и каснија дела изведена 
крајем XIX и почетком XX века.

Раније је поменута Карловачка гимназија, где 
видимо покушај архитеката да се стилским изра-
зом приближе „српском националном стилу“, иако 
је пројектант мађарског, односно немачког порек-
ла (Слика 4). Међу архитектима српског порекла, 
Владимир Николић био је најактивнији представ-
ник поменутих идеја на подручју Војводине (Стан-
чић 1999, З. Маневић 1999). Гробљанску капелу 
Св. Николе у Меленцима гради 1894–95. у духу 
неовизантијске традиције и под утицајем Ханзено-
вих идеја, што се лако може уочити поређењем са 
капелом на гробљу Мацлајнсдорф у Бечу (Станчић 
1999: 87–88). У Сремским Карловцима је по њего-
вим замислима изведено више објеката, чији је на-
ручилац била Српска православна црква, од којих 

7 Детаљније о националном стилу у српској архитекту-
ри: А. Кадијевић, Један век тражења националног стила у 
српској архитектури, Београд 1997. 
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су неки блиски тзв. „српском националном стилу“, 
попут Богословског семинара у Сремским Кар-
ловцима (1900–1901). Две године касније, 1902, 
Николић гради Капелу Св. Катарине у Сремским 
Карловцима.

Међу његовим најинтересантнијим делима 
инспирисаним између осталог националним поле-
том налази се резиденција Бачког епископа Српске 
православне цркве, односно познати Владичански 
двор у Новом Саду (Слика 5). Пројекат је урађен 
1899, а зграда је довршена 1901. године (Петро-
вић-Кашанин 1927: 16–17). За извођача радова 
био је ангажован познати суботички архитекта и 
предузимач Ференц Рајхл (Кадијевић 1997: 52–53, 
Станчић 1999: 146). Урбанистичка позиција објек-
та изузетно је добро одабрана, те је он саграђен на 
завршетку главне градске улице. Визура зграде до-
минира целом дужином ове улице из правца цен-
тралног новосадског трга.

Очигледно је да је архитект Владимир Нико-
лић при пројектовању Владичанског двора био ин-
спирисан средњовековном архитектуром. Овакав 
приступ недвосмислено је формиран под утицајем 

Теофила Ханзена (Јовановић 1985: 235). С друге 
стране, ова неоромантичарска концепција је у духу 
архитектуре на прелому векова, а трендови афир-
мације националног идентитета су у том периоду 
веома актуелни. Примена природних материјала, 
попут камена и керамичких плочица, обележја су 
нових струјања у архитектури. Окер жута и црвена 
боја примењене на фасадама евоцирају „источњач-
ку традицију“. Иако Владимир Николић није имао 
декларисан национални програм у својим делима, 
неки његови пројекти, међу којима и Владичански 
двор у Новом Саду, представљају допринос форми-
рању „српског националног стила“ у архитектури 
(Кадијевић 1997: 52–53, Кадијевић 2004, 53–70). 

Посебно место међу новим стилским токови-
ма на прелому векова, односно током епохе сеце-
сије, под чијим су именом обједињене различите 
модерне тенденције у Војводини, заузима архитек-
тура која је у мањој или већој мери инспирисана 
вернакуларним концепцијама. Извори оваквих 
идеја потичу са неколико страна. Једним делом 
је за промоцију вернакуларне архитектуре заслу-
жан већ поменути Артс енд крафтс покрет (Arts 
and Crafts movement), који је на просторе Војво-
дине дошао посредно преко мађарских архитека-
та или неким другим путевима, као што је случај 
са архитектом Херманом Болеом (Hermann Bollé) 
(Krašnjak 2004: 181–201). Боле је био највероват-
није био инспирисан идејама Артс енд крафтс 
покрета, док је реализација објеката била изве-
дена у духу локалне традиције сремске народне 
архитектуре.

Осим Болеа, вернакуларне принципе промови-
сао је и један део значајних мађарских архитеката 
верних „мађарском националном стилу“, који су 
били инспирисани народном архитектуром Ердеља, 
а били су упознати и са идејама енглеског Артс енд 
крафтс покрета. Народна архитектура је модифико-
вана, преузимани су одређени елементи и форме и 
на тај начин су настајали веома оригинални објек-
ти. Корак даље ка вернакуларизму учинио је Карољ 
Кош, који је инсистирао на што већој примени при-
родних материјала и традиционалних форми.

Закључна разматрања
Ако се архитектура у Војводини, настала на 

прелому векова, валоризује кроз призму у то време 
модерних покрета и националних стилова, може 
се закључити да је мађарска варијанта сецесије 
оставила најзначајнија дела, од којих се поједи-
на могу сматрати изузетно вредним остварењи-
ма. Фокусирањем само на поједине објекте, могу 

Слика 4. Карловачка гимназија

Слика 5. Владичански двор у Новом Саду
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се издвојити дела која спадају међу антологијске 
примере европске архитектонске продукције свога 
времена, као што је случај са Рајхловом палатом и 
синагогом у Суботици. С друге стране, зграде које 
су обликоване под утицајем бечке сецесије, често 
заостају у смислу креативности и у многим слу-
чајевима представљају просечна остварења која 
понављају декоративне схеме на фасадама без 
суштинских иновација. За храбрије експерименте 
какви се могу срести у Бечу, престоници Монар-
хије, инвеститори у мањим срединама ретко су 
имали довољно разумевања. Поједине каракте-
ристике, као што су прочишћен декоративни кон-
цепт, слободније обликовање маса и унутрашњег 
распореда, који карактеришу авангардна дела 
бечке сецесије, ипак се срећу на појединим оства-
рењима у Војводини, као што су Палата Коњовић 
и Палата Старобечејске прве штедионице и кре-
дитне банке. За разлику од мађарске варијанте се-
цесије и бечких утицаја, српски национални стил 

оставио је мање трага у архитектури Војводине, 
иако је у овом стилу саграђено више занимљивих 
објеката сакралне и јавне намене.

Требало би напоменути да је многе објекте 
немогуће сврстати у једну стилску групу. Мађар-
ска варијанта сецесије варира од Лехнеровог на-
ционалног стила са егзотичним оријенталним 
утицајима до групе „Млади“ која се приближава 
вернакуларној архитектури и утицајима енглеског 
Артс енд крафтс (Arts and Crafts Movement). Поје-
диним ствараоцима из ове групе били су блиски и 
утицаји Беча и Дармштата. Ово прожимање ути-
цаја карактерише архитектуру сецесије у Војводи-
ни, мада се слична дешавања срећу и у другим ев-
ропским регијама на прелому векова. Захваљујући 
свеопштем техничком развоју и подизању живот-
ног стандарда средње класе, архитекти се школују, 
одлазе на студијска путовања, а потом и стварају у 
више различитих земаља, од којих су неке значај-
но удаљене једна од друге.
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The Influence of the New Stylistic Expressions 
at the Beginning of the 20th Century to 
the Construction in Vojvodina
Bogdan Janjušević
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The architecture of secession in Vojvodina originated and developed on a relatively small geographical area 
far away from bigger centers; nevertheless it appeared in the same time period as in a great number of metropo-
lises. It does not represent the compact stylistic expression on the above stated territory, but it differentiates de-
pending on the local area. The stylistic influences that bring new architectonic and constructive approach to the 
building and shaping of palaces and villas are transferred directly from bigger European centers (mostly from 
Vienna and Budapest) by the authors trained there; with evident additional influence of national architecture 
from the territory of the Pannonian plain and Erdelj, which altogether contribute to the strong local trait of this 
architecture. Under the influence of these different tendencies the local architects were formed and they created 
specific and very original copyrighted work.
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У југозападном подножју обронака Вршач-
ких планина, пре више столећа скровито се свило 
духовно гнездо братства манастира Месић. Иако 
још увек није поуздано утврђено време његовог 
оснивања, предања о томе пониру у време Светог 
Саве и Арсенија Сремца (Јовановић 2007: 13–14), а 
она најсмелија чак до времена почетка XI столећа 
(Рацков 2002: 13). Најстарија сачувана грађевина, 
католикон посвећен спомену Рођења Светог Јова-
на Крститеља (Слика 1), имала је бурну прошлост. 
Бројне обнове утицале су на промену изворног из-
гледа структуре месићког манастирског комплекса 
и архитектуре његовог саборног храма (Милоше-
вић и Нешковић 1954: 338–344; Трифуновић 1967, 
9; Barački 1970: 186–187; Медаковић 1971: 248; 
Јовановић 1987: 15; Шупут 1991: 141–144; Рац-
ков 2002: 13; Стошић 2006: 55; Јовановић 2007: 
13–29; Тимотијевић 2008: 47). Оне су дотицале и 
унутрашњост храма, у коме су се ликовни изрази и 
технике временом смењивали (Севдић и Вандров-
ски 1951: 161–165; Севдић 1957: 45–46; Живковић 
1990: 61–63; Шелмић 2003: 316, 375, 385, 407; Јова-
новић 1987: 24; Рацков 2002: 43–70; Стошић 2006: 
91; Јовановић 2007: 13–29; Тимотијевић 2008: 47). 
Садашњи изглед храма, као и његова унутрашњост, 
плод су реконструкције и интервенција којима су 
истакнута различита историјско-уметничка обе-
лежја (Недвидек 1976: 217–218). На самом измаку 
минулог столећа, у олтару месићког католикона био 
је подигнут један особен литургијски уређај чији 
садржајни и обликовни корени досежу до дубо-
ко у прошлост развоја хришћанске уметности. Реч 
је о кувуклиону, или олтарском циборијуму. Пре 
него што опишемо његова архитектонска обележја, 
осврнућемо се на његово етимолошко и обликовно 
порекло. Такође, у раду ће бити поменути извесни 

типолошки сродни примери, како из ширег тако и 
из ужег географског окружења.

Назив или реч циборијум (лат. ciborium, 
cibarium, cibureum, civarium, cyburium) (DU CANGE 
1886) одговарао би грчком ϰιβώριον, πυργος, а на 
латинском се још помиње као turis и arca. О етимо-
логији речи ϰιβώριον дата су различита мишљења. 
Вероватно је реч κιβώριον настала од хебрејске речи 
keber или сиријске kêborâ, што значи гроб. Оба на-
зива, ciborium и ϰιβώριον, срећу се тек у хришћан-
ској литератури. По мишљењу Псевдо Софро-
нија реч ϰιβώριον је кованица од речи ϰίβ – кивот 
(=ковчег) и ὥριον – довођење у поредак, пошто је 
киворион симболизовао Нојеву лађу (ковчег) (То-
масовић 1990: 117). У делу ’Ιστορία ’Εϰϰλησιαστιϰή 
ϰαὶ Μυστιϰή ϑεωρία (Историја цркве и мистичко 
созерцање), свети Герман Исповедник (Γερμανου 
Αρχιεπισϰόπου Κωνσταντινουπόλεως, епископ 

Олтарски циборијум у цркви Рођења Светог 
Јована Крститеља у манастиру Месићу
Димитрије Маринковић

Кључне речи: манастир, црква, олтар, циборијум, кувуклион, литургијски намештај

Овај рад се посвећује са дубоким поштовањем успомени на блаженопочившег 
епископа жичког Хризостома (*20.6.1939. †18.12.2012.)

Слика 1. Саборна црква Рођења Светог Јована Крсти-
теља у манастиру Месићу
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кизички 705–715, патријарх цариградски 715–730, 
+733) разматра порекло речи и значење овог ли-
тургијског намештаја. По њему, киворион је уме-
сто места где је разапет Христос, јер је заправо 
близу било место и подножје (=удубљење=гроб) 
где је Христос погребен (Јн. 19, 41–42) (Свети Гер-
ман Цариградски 2008: 15). Исти аутор сматра да 
се овај објекат поставља у цркви да би се сажето 
и истовремено показало Распеће, Погреб (=Гроб) 
и Васкрсење Христово. Покушавајући да изведе 
значење речи киворион, свети Герман сматра да 
киворион одговара и Ковчегу завета Господњег. 
Његово мишљење се заснива на покушају да се 
изведе значење речи киворион. Оно је проистекло 
из спајања речи ϰίβ и ὥριον, сматрајући да реч ϰίβ 
означава ковчег, али ὥριον божанску светлост или 
просветљење Божије (исто: 15). На неким другим 
местима, свети Герман сматра да киворион сим-
болизује и небо (Томасовић 1990: 117). У смис-
лу олтарског циборијума ϰιβώριον се среће већ у 
VI и VII столећу. Међутим, под истим називом, 
Константин VII Порфирогенит (Κωνσταντίνος Ζ΄ 
Πορφυρογέννητος, византијски цар 913–959, * 905, 
† 959) помиње га у познатом спису De ceremonius 
aulae Bizantinae (О церемонијама на византијском 
двору) као балдахин изнад престола, а Кодин као 
надгробни споменик (Максимовић 1961: 30–31). 
У неким пак случајевима реч циборијум, ϰιβώριον 
или Κиворїй, схвата се исто као и дарохранилница 
(τὸ ἀρτοϕόριον)1, односно као ковчег у коме се чу-
вају честице за причешћивање болесника и Свети 
Агнец за Литургију пређеосвећених дарова (Пет-
ковић 1935: 96; Badurina 1979: 181–182). Као пе-
хар у облику посуде за воће, ϰιβώριον је коришћен 
за чување хостије (Badurina 1985: 181; Maldini 
2004: 190). По његовом облику, тачније по облику 
његовог поклопца, назван је и облик конструкције 
која почива над стубовима изнад часне трпезе (фр. 
couronne, ciel sur colonnes, лат. umbellum, turris, 
arca, итд.) (Gurlitt 1906: 213–215). С друге стране, 
постоје аутори који, подстакнути нејасним поре-
клом ове речи, сматрају да његова етимологија не 
може поуздано да се разјасни и тиме утемељено ут-
врди (Томасовић 1990: 117).

Од времена када најстарије хришћанске зајед-
нице почињу да граде своје храмове, оне их испуња-
вају циборијумима (Viollet-le-Duc 1868: 508; Klauser 
1955: 68–70; Максимовић 1961. 30–31; Wessel and 
Restle 1965: 1056; Maldini 2004: 190). Сходно основ-
ној намени проистеклој из старијих цивилизација 
(Klauser 1955: 68–70, 75–78; Wessel und Restle 1965: 
1057–1058), а која се превасходно тиче слављења, 
1 О дарохранилници погледати код: Фундулис 2004: 
31–32.

али и физичке заштите садржаја који наткривају 
(Wessel and Restle 1965: 1055; Бабић 1975: 15–16; 
Sturgis 1989: 602–603; Harris 2000: 115), развио се 
велики број типова овог црквеног уређаја (Марин-
ковић Циборијум 2010: 125–139). Основну архи-
тектонику циборијума чинили су стубови који су 
носили својеврстан покров разноврсних облика 
(Bogdanović 2002: 7). Различито обликовани стубо-
ви међусобно су били повезивани типом конструк-
ције који се разликовао у односу на поднебље (Мак-
симовић 1961: 30). Величина, материјал и раскош 
украса циборијума, посебно оних над часном тр-
пезом (αγία τραπέζα, ϑυσιαστήριον), увек су били у 
спрези са значајем храма и новчаном моћи његовог 
ктитора. Постојање олтарских циборијума у ра-
нохришћанском периоду, међу којима по старости 
предњачи онај који је Константин I Велики (Flavius 
Valerius Aurelius Constantinus Augustus, византијски 
цар 306–337, * 272, † 337) подигао над часном тр-
пезом у базилици у Латерану, забележено је путем 
различитих извора o неколиким значајним црквама 
(у римским базиликама, у Равени, у Светом Марку 
у Венецији, у Светој Софији у Едеси, у Цариграду, 
у Богородици Катаполијанској у Паросу, у Светом 
Димитрију у Солуну, у Светом Николи у Барију) 
(Holtzinger 1899: 74, 76; Klauser 1955: 68–70; Wessel 
and Restle 1965: 1058.; Cabrol, Leclerq 1914: 1591–
1595, 1604; Krauthajmer i Ćurčić, S. 2008, 32, 35, 48, 
210; Ορλανδου 1954: 476; Баришић 1953: 40–41; Ни-
колајевић-Стојковић 1957: 26, 55, 64; Pallas 1979: 
44–58; Максимовић 1961: 30, 33–35; The Oxford 
Dictionary of Byzantium 1991: 460; Stevens Curl 2000: 
149; Милошевић 2002: 46, 65, 69, 75, 87, 96, 103; 
Tassias 2003: 36, 38–39, 69–75; Fortunati 2004: 1, 14–
16). Занимљиво је да се истакне да су основни склоп 
и облик циборијума препознати у структуралном 
језгру подужне црквене грађевине, чиме је проту-
мачена претпоставка уобличавања куполних цркава 
(Кораћ и Шупут 1998: 73). 

На нама територијално блиском источноја-
дранском подручју особиту пажњу неколиких ис-
траживача одавно је скренуо велики број циборију-
ма различитих типова насталих у далекој прошло-
сти. Међу таквим објектима у бројности предњаче 
они који су још од времена раног средњег века по-
дизани над часном трпезом. Издвојени примерци 
циборијума насталих на јужном Приморју источ-
нојадранског подручја2, где су најбројнији они над 

2 Овај територијални појам уоквирује уметнички ком-
плекс приморских крајева од Дубровника и нешто север-
није од њега, па све до албанске границе. Он се сматра 
најпогоднијим за изражавање једног уметничког круга који 
у средњем веку није био обухваћен заједничким државним 
границама. О томе видети код: Максимовић 1961: 5.
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олтарском мезном, заокупљали су пажњу поједи-
них наших врсних истраживача. 

Благодарећи исходима вишегодишњих истра-
живања Војислава Кораћа (* 1924, † 2010) рано-
средњовековне базилике у Градини откривене на 
подручју изнад долине Зете у Мартинићима (Ко-
раћ 2001: 78–88, Слике 88–93, 107) недалеко од 
Даниловграда, познато је постојање олтарског ци-
боријума чији су делови пронађени међу остацима 
цркве. Ђорђе Јанковић је утврдио присутност ци-
боријума над часним трпезама у појединим црква-
ма подизаним на делу српског Поморја у периоду 
од VII до X столећа (Јанковић 2007: 87, 93, 99–100, 
104–105, 114–116, 153). На основу проналажених 
уломака, како расутих тако и in situ или као спо-
лије, у појединим случајевима било је могуће да се 
уради њихова целовита или делимична студијска 
реконструкција.

Значајне студије о улцињском олтарском цибо-
ријуму насталом у првој половини IX века изашле 
су из пера Павла Мијовића (* 1914, † 1996) (Мијо-
вић 1985: 91–103) и Дубравке Прерадовић-Петро-
вић (Preradović-Petrović 2002, 247–264). 

Которска катедрала Светог Трифуна посебна 
је ризница неколико примерака овог литургијског 
намештаја различитог типа, о чему су писали 
својевремено Иво Стјепчевић (* 1876, † 1957) 
(Stjepčević 1938: 15–16), Лазар Мирковић (* 1885, 
† 1968) (Мирковић 1951: 277–280), потом Јован-
ка Максимовић (* 1925, † 2002), а у новије време 
Милка Чанак-Медић и Зорица Чубровић (Čanak-
Medić i Čubrović 2010: 30). Пред прочељем мар-
тиријума ове цркве стајао је шестоугаони цибо-
ријум из IX столећа који је наткривао фијалу за 
агијазму, односно чашу за освештену воду3. По-
ред овог, за другу етапу опремања унутрашњости 
мартиријума из истог времена везује се постојање 
још три циборијума врло сличних украса и ско-
ро истоветних мера, од којих је један засигурно 
имао намену наткривања главне олтарске мензе4. 
Познато је и да је данашњи раноготички олтарски 
циборијум монументалних размера и префиње-
не декоративности у которској катедрали Светог 
Трифуна (Мирковић 1951: 277–280; Максимо-
вић 1961: 30–104; Čanak-Medić i Čubrović 2010: 
3 О положају, могућностима његове дислокације у дру-
ги део катедрале и пренамене, његовом склопу и анализи 
обраде сачуваних камених комада, видети код: Čanak-
Medić i Čubrović 2010: 30, 36, 195.
4 О уметничким и иконографским својствима сачува-
них комада каменог украса, намени и могућностима њи-
ховог положаја у склопу мартиријума, као и намени и мо-
гућим дислокацијама у катедралу из XII века видети код: 
Čanak-Medić i Čubrović 2010: 30–36, 195.

198–201), подигнут на месту старијег циборијума 
из XII века5. 

Допринос у истраживању циборијума насталих 
током раног средњег века на тлу Истре и Далмације 
дао је и Павуша Вежић (Vežić i Lončar 2009: 9–163). 
Он је са различитих полазишта обрадио велики 
број овог еклисијалног уређаја. Разматрајући њихо-
ву архитектонику, и илуструјући је одговарајућим 
примерима, опрезно је утврдио однос облика ци-
боријума према садржају који наткривају. Значајни 
су исходи овог аутора и на подручју конструктив-
них својствености и материјала од којих су рађене 
структуре ових објеката. Поуздана тумачења умет-
ничких и иконографских обележја руха циборијума 
додатни су допринос у разумевању значаја и улоге 
овог литургијског постројења у просторном и бого-
службеном амбијенту црквене грађевине. Целови-
тости ове студије придружени су и исходи помног 
ишчитавања и тумачења натписа уклесаних на кру-
нама циборијума са овог подручја, које је опсежно 
спровео Миленко Лончар (Isto: 187–247). 

У оквиру истраживања архитектонског укра-
са и каменог литургијског намештаја цркве Светог 
Петра Великог у Дубровнику, на темељу случајних 
налаза извесних уломака камене пластике рано-
средњовековних декоративних обележја, Жељко 
Пековић је у овој цркви претпоставио постојање 
два раносредњовековна четворострана циборију-
ма, по свему судећи оба олтарска (Peković 2010: 
142–157). Тамо где је то било могуће, надасве у 
појединостима, он је покушао да спроведе њихо-
ву реконструкцију (Isto: 145, sl. 127–129; 148, sl. 
131; 150, sl. 133; 154, sl. 142; 155, sl. 144; 162, sl. 
152; 163, sl.153). Реч је најпре о једном мањем ци-
боријуму, за који се претпоставља да је стајао на 
самој часној трпези, чији облик није био ни стран 
нити усамљен пример у раном средњем веку, а за-
тим и о већем циборијуму, који је опкорачивао и 
наткривао часну трпезу заједно са мањом надол-
тарском балдахинском структуром.

Постојање олтарских циборијума у српским 
средњовековним црквама није утврђено. Упркос 
познатим препорукама светог Симеона Солун-
ског (†1429) које кажу да олтар треба да буде 
саграђен на источној страни... и унутар олтара 

5 Епиграфска обележја овог циборијума с почетка IX 
века у супротности су са уметничким ранороманичким 
својствима клесаног украса из XI века. Његова намена и 
порекло нису расветљени. Изглед целине овог циборију-
ма могао је поуздано да буде утврђен студијском рекон-
струкцијом на основу анализе бројних откривених делова. 
О томе видети код: Чубровић 2008: 25–41; Čanak-Medić i 
Čubrović 2010: 191–195.
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поставити киворијум и стубиће на којима се ут-
врђује света трпеза.. (Сочинения блаженного 
Симеона 1994 (1856): 152, бр. 69), разлог њихо-
вог одсуства из православне литургијске праксе 
у средњовековној Србији није расветљен. Сход-
но садржају олтарског литургијског мобилијара 
који је столећима уназад неизмењен, намеће се 
питање да ли би разлог изостављања олтарских 
циборијума из тог ансамбла био у непосредној 
спрези са укорењивањем и растом олтарских 
преграда. 

Као што је већ поменуто, у хришћанским бо-
гомољама и на Истоку и на Западу још од рано-
хришћанског раздобља познато је постојање ол-
тарских циборијума. У том периоду такође је по-
знато присуство олтарских преграда, најпре обра-
зованих у виду транзена у висини парапета. Вре-
меном, растао је најпре њихов средишњи део, а 
потом и бочни. Када се олтарска преграда у целој 
дужини изједначила у изниклој висини, стубови 
који су је чинили били су међусобно повезивани 
епистилионом (Чанак-Медић 2007: 25–37.). Уко-
лико се посматра са архитектонског полазишта, 
висина преграде је већ била створила услове да 
заклони поглед ка олтарским циборијумима. Мо-
жда би то могао да буде један од разлога што је, 
упркос симболичном и богословском значају, у 
олтарском простору примена циборијума јењава-
ла. Постепено затварање линије између олтарског 
простора и наоса стварало је физичку препреку 
ка визуелном доживљају олтарског циборијума и 
тиме можда обесмислило њихово подизање над 
часном трпезом. Развој богословља и многе литур-
гијске реформе у првим вековима хришћанства, 
особито после периода иконоклазме, можда су по-
средно утицали на занемаривање архитектонског 
јединства циборијума и часне трпезе у садржајном 
тежишту олтара. Подстакнут иконоборачком кри-
зом, Седми васељенски сабор у Никеји 787. годи-
не истакао је и подвукао јасан поштујући и (по)
клањајући однос према иконама (Владимирович 
Карташов 1995, 193–261; Острогорски 1996: 185; 
Брија 1997: 79–81; Пено 2005: 43–44). Примена 
и присутност икона у изражавању и исповедању 
вере све више се ширила, проналазећи временом 
место и на олтарским преградама. У римокато-
личким црквама, иако су олтарске преграде у по-
тпуности уклањане тек после Тридентског кон-
цила (1545–1562), циборијуми су наставили свој 
развој форме и система декорације, остављајући 
знатан број примера у епохи романике (Максимо-
вић 1961: 33–35).6 Подизање циборијума није за-
6 O олтарским циборијумима на нашем географском 
подручју погледати код: Дероко 1964: 70, 77, 91, 92, 97, 

немарено ни у готици (Erlande-Brandenburg 2001: 
11; Rieger 2001: 118), а у бароку, пленећи својом 
величином и раскошјем материјала и обраде, вр-
хунац развоја своје форме, надасве у величини, 
доживљавају када Бернини (Gian Lorenzo Bernini, 
*1598; † 1680) подиже олтарски циборијум за 
цркву Светог Петра у Риму (Baldwin Smith 1978 
(1956): 197–198; Gallet 1967: 139; Тимотијевић 
1999: 129.). Када је реч о црквама из византијског 
културног круга, тако и у српским средњовеков-
ним црквама постоји велики број олтарских цибо-
ријума, али присутних само у различитим ликов-
ним представама зидног сликарства. Изостанак 
икаквих материјалних остатака не иде у прилог 
дескриптивном, већ потврђује само садржајно обе-
лежје у структури слике, тумачећи намену просто-
ра (Стојаковић 1970: 165, 170, 183, 205.). 

Од бочних огранака типологије циборију-
ма као особене архитектонске конструкције у 
хришћанској архитектури, у српском средњовеков-
ном црквеном градитељству било је присутно тек 
неколико типова. Најпре, познат је циборијум који 
је наткривао фијалу (φιάλα)7 за агиазму (Αγίασμα, 

, агїазма8) испред југозападног прочеља 
Богородичине цркве у манастиру Студеници, која 
је код извесних страних истраживача и путопи-
саца била примећена у XIX столећу (Eſſenwein 
1886: 157; Holtzinger 1899: 161). На темељу архе-
олошких систематских истраживања педесетих 
година минулог столећа спроведених у припрати 
краља Радослава (Стефан Радослав, српски краљ 
1228–1234, * око 1192; † после 1235), Слободан 
Ненадовић (* 1915, † 2009) бавио се питањем 
идентификације његовог првобитног положаја 
(Ненадовић 1957: 76–78.). Такође, на основу сачу-
ваног стилобата са базисима, он је изнео графички 
предлог реконструкције студеничког циборијума 
(Ненадовић 2003: 147, 155, 456, 463, Слика 757). 
Доцније, Милка Чанак-Медић спровела је подроб-
но техничко снимање остатака овог еклисијалног 
уређаја, и дескриптивно их обрадила, укључујући 
и фијалу из доцнијих времена (Чанак-Медић 1986: 
144, Слика 55). У новије време, појавили су се 
покушаји осветљавања разлога дислоцирања ове 

100, 104, 109, 127; ; Максимовић 1970: 4; Pazaras 1987: 
160, 163–164; Чанак-Медић, М. 1989: 211, Слика 102; 
7 Фијала означава чашу: II Мојс. 27, 3; Нејем. 7, 60; 
Апок. 15, 7; 16, 1; О томе видети код: Петковић 1935: 304.
8 Агиазма означава свету воду, и то 1) великаѧ, вода 
која је освештана чином великог освештења уочи празни-
ка Богојављења и на сам празник Богојављења, као и она 
вода на којој се извршила света тајна крштења; 2) малаѧ, 
вода која је освештана чином малог освештења. О томе 
видети код: Петковић 1935: 1.
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балдахинске структуре са полазишта конструк-
тивних и просторних особености међу којима се 
студенички циборијум нашао приликом подизања 
Радослављеве припрате у односу на Богородичи-
ну цркву. Сви сачувани елементи овог циборију-
ма су дескриптивном методом опсежно разматра-
ни у циљу утврђивања његових конструктивних 
својстава као и украсних обележја. Последњих 
година, критички је обрађена Ненадовићева хипо-
тетична реконструкција (Маринковић 2011: 107–
109), као и графички прикази положаја студенич-
ког циборијума (Маринковић 2011: 102–105, Сли-
ке 1, 2, 3). 

Од осталих типова, у српској средњовековној 
архитектури познат је и циборијум-проскинитар 
(προσκυνητάριον)9, који је у прошлости постојао у 
цркви Вазнесења Господњег у манастиру Жичи (Ча-
нак-Медић 1995: 15–17; Чанак-Медић 1997: Дело 
мраморника Светог Саве у Жичи, 114–128. Слике 7 
и 11; Чанак-Медић 1997: Жичка Спасова црква – за-
мисао Светог Саве, 177–179, Слика 5; Чанак-Медић 
и Тодић 2007: 14). На темељу исхода археолошких 
ископавања, као и истоврсних примера из црка-
ва византијског културног круга, Даница Поповић 
је разматрала питање могућег садржаја који је овај 
тип прислоњеног циборијума-проскинитара могао 
да наткрива (Поповић 2000: 26), док се Милка Ча-
нак-Медић бавила његовим обликовним претпостав-
кама, на послетку их опрезно илуструјући могућом 
студијском, сведеном, схематизованом реконструк-
цијом (Чанак-Медић 1997: 114–128. Слике 7 и 11).

Подизањем манастира Крушедола почетком 
XVI века почињу да се оснивају и граде наши ма-
настири са црквама којима је унапред одређивана 
реликвијарна меморијска намена (Тимотијевић 
2009: 17). Појединим црквама, попут крушедолске, 
ова намена је била допуњена и фунералном, која 
је утемљена на есхатолошком учењу о смртном 
телу, бесмртној души и вечном загробном живо-
ту (Тимотијевић 2009: 18, са навед. литературом). 
Међутим, тек с краја XVII и у првим деценијама 
XVIII века, доследно савременим барокним схва-
тањима, предолтарски простор се у црквама Кар-
ловачке митрополије почиње да уобличава као 
teatrum sacrum. Његову театралност, која се среће 
у средњоевропским римокатоличким црквама тог 
времена, у нашим храмовима истичу раскошно 
дрворезбрарени и украшавани високи тронови за 
кивоте у које се смештају честице моштију светих 
(Тимотијевић 2009: 32). Таква новина у реструк-
туираном уобличавању симболичне топографије 

9 Προσκυνητάριον је простор, место поклоњења. О томе 
видети код: Бабић 1975: 15 (са старијом литературом).

храмова у Митрополији уведена је посредством 
римокатоличке посттридентске архитектуре, 
имајући за циљ да се у предолтарју истакне, како 
Тимотијевић каже, церемонијална торшественост 
литургијског ритуала (Тимотијевић 2009: 32). У 
складу са таквим тумачењем литургијског просто-
ра, у нашим црквама појављују се својеврсни тро-
нови у виду проскинитара који се налазе у линији 
склопа иконостаса. Они су имали намену уоквира-
вања кивота са похрањеним моштима ради исти-
цања њиховог значаја и култа у предолтарју. Такве 
проскинитаре најпре срећемо у Крушедолу (Кулић 
2009, 59), потом Раковцу, Војловици и Шишатовцу 
(Тодић 2011: 92). Међутим, једино се изнад кивота 
са целокупним моштима Светог Теодора Тирона у 
Хопову налази балдахинска конструкција, која је 
подигнута 1747. године (Тимотијевић 1999: 123–
137). Подстакнуту величином кивота који треба 
да истакне, структуру хоповског циборијума чини 
правоугаона „менза“ над којом се издиже балдахин 
на четири тордирана стуба (Кулић 2009: 59).

Из недавне прошлости, познат је циборијум 
над фијалом барокних обележја, који је у порти 
манастира Хиландара подигнут надомак његовог 
католикона. У занимљивом опису хиландарске кр-
стионице, подстакнут обликом, Сава Хиландарац 
овај циборијум над фијалом назива и ротондом. 
Важна је напомена да се, због типика богослужења 
који се вековима спроводи на Светој Гори, вода у 
фијалама освештава сваког месеца, ради окре-
пљења монаха приликом дугих свакодневних служ-
би (Сава Хиландарац 1989 (1898): 92). О његовим 
архитектонским обележјима међу којима се истиче 
јединствена елеганција облика чије одмерене про-
порције предњаче међу осталим истоврсним све-
тогорским циборијумима, писало је више наших 
значајних истраживача (Ненадовић 1997: 199–202; 
Ненадовић 2003: 456; Кораћ и Ковачевић 2004: 25–
26), а о томе, као и о иконографском програму који 
украшава потрбушје калоте, подробно је својевре-
мено писао Миодраг Јовановић (Јовановић 1971: 
173–185). Иако је измицао подробнијим истражи-
вањима, ништа мање није важан ни циборијум над 
бунаром у јужном делу манастирске порте.

Из сасвим скорашњих времена, са самог 
краја четврте деценије минулог столећа, као на-
дасве садржајну реминисценцију, не треба гу-
бити из вида љупки циборијум над фијалом у 
југоисточном делу порте манастира Жиче. Је-
динствен ликовни рукопис архитекте Момира Ко-
руновића (* 1883, † 1969) огледан најпре у бра-
вурозној украшености, у појединостима сасвим 
оригинално интерпретираној, у последње време 



98  Грађа XXVII

знатније привлачи пажњу наших појединих ис-
траживача (Чанак-Медић 1995: 14 (Слика 1), 21; 
Кадијевић 1996: 102, 162; (Слика 93); Кадијевић 
1997: 184; Кадијевић 2000: 346 (Слика 4), 351; 
Чанак-Медић и Тодић 2007: 10, 12; Маринко-
вић ЗБОРНИК 2011: 87–88; Маринковић 2014, 
Павиљон, рукопис у припреми за штампу). По-
ред овог у Жичи, обликовањем циборијума Ко-
руновић се бавио у још једној прилици. Реч је о 
балдахину који наткрива својеврсни кутак – мо-
литвиште Светој Петки у унутрашњости Вазне-
сењске цркве у Београду, који је према Коруно-
вићевом пројекту из 1950. године изведен четири 
године касније (Кадијевић 1996: 105, 125).

Међутим, у српским црквама не би требало 
изгубити из вида неколицину олатрских цибо-
ријума насталих у нововековном раздобљу. Иако 
још увек нису научно обрађени, познато је, из-
међу осталих, постојање неколико таквих бал-
дахинских структура (на пример у хиландарском 
католикону). Није мали број циборијума који 
српске цркве испуњавају и као конструкције које 
образују предикаонице, архијерејске и Богороди-
чине тронове, као и оних који служе за изношење 
плаштанице. Ови типови, као и малочас поменути 
циборијуми који наткривају часне трпезе тек би 
требало да се хронолошки и стилски детермини-
шу и обраде. 

На самом измаку минулог столећа, први сав-
ремени циборијум над часном трпезом у једном 
српском православном храму подигнут је у ка-
толикону Рођења Светог Јована Крститеља у 

манастиру Месићу (Слика 2).10 Његову израду 
подстакао је тадашњег епископ банатски Хри-
зостома (Столић) (* 1939, † 2012)11. Благодарећи 
оваквом настојању, епископ Хризостом се разлож-
но може сматрати покретачем увођења овог олтар-
ског намештаја у савремену литургијску праксу у 
српским православним храмовима12. 

10 Иако је већ био подигнут, Даринка Рацков у својој мо-
нографији о манастиру Месићу нигде не помиње постојање 
овог олтарског циборијума. Идејни и извођачки пројекат 
месићког олтарског циборијума урадио је у пролеће 1999. 
године архитекта Димитрије Љ. Маринковић. Његово из-
вођење под надзором поменутог архитекте спровела је гру-
па столара из Зрењанина крајем 1999. године. Керамичку 
парапетну декорацију, такође по замисли и под надзором 
поменутог архитекте, извела је Марија Младеновић, дипло-
мирани керамичар из Панчева. Оригинална техничка до-
кументација извођачког пројекта овог циборијума (цртежи 
су рађени у тушу на паус-папиру формата А3), као и свих 
декоративних елемената у керамици, налази се у личној до-
кументацији пројектанта, а његове фотокопије у архивама 
владичанског двора у Вршцу и манастира Месића.
11 Архимандрит Хризостом (Столић) хиротонисан је 
1988. године за епископа најпре западно – америчке епар-
хије, где се задржао до 1992. године. Од тада, епископ Хри-
зостом преузима банатску катедру, и на том месту остаје до 
2004. године, када прелази на чело жичке епархије. Током 
2003. године, до пристизања епископа Никанора у Вршац, 
он је администрирао и банатском епархијом. О његовом 
животу и раду видети код: Група аутора 2013; Радосавље-
вић 2013: 46–48. О доприносу епископа Хризостома цркве-
ној ликовној уметности видети код: Столић 2013: 459–466.
12 У наредним годинама епископ Хризостом је органи-
зовао подизање још неколико циборијума: у олтару Спа-
сове цркве у манастиру Жичи (изведеном 2006. године по 
пројекту арх. Д. Маринковића из 2004. године), (о томе 
видети код: Маринковић 2014, Интерполација... на приме-
ру Спасове цркве у манастиру Жичи, рукопис у припреми 
за штампу), у придворском параклису Светих четрдесе-
торице мученика у новом епископском двору у Краљеву 
(делимично изведеним 2009. године по пројекту Н. Јабла-
новића), као и бочне проскинитаре – циборијуме у цркви 
Светог Георгија у манастиру Рујну (изведени 2010. године 
по пројекту арх. Д. Маринковића из 2006. године). Одла-
зак са банатске катедре епископу Хризостому није омо-
гућио да оконча замисли подизања олтарског циборијума 
у Успенској цркви у Панчеву (пројекат из 2003. године), 
(о томе видети код: Маринковић 2014, Интерполација... 
на примеру Успенске цркве, рукопис у припреми за штам-
пу) а његово упокојење је прекинуло започете радове на 
изради олтарских циборијума у црквама Свете Тројице 
(пројекат из 2006. године, када је и започела реализација) 
и Светог Саве у Краљеву (пројекат из 2006. године, када 
је и започела реализација). Пројекте наведених циборију-
ма за Панчево и Краљево урадио је арх. Д. Маринковић. У 
међувремену, на подстицај проф. др Ненада Милошевића, 
подигнут је олтарски циборијум у параклису Светог Јова-
на Богослова на Богословском факултету у Београду.

Слика 2. Изглед циборијума
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Изради пројекта циборијума приступило се 
1998. године. Основни захтеви за његово уоблича-
вање односили су се на амбијенталне вредности 
олтарског простора, као и постојећег олтарског мо-
билијара (камене часне трпезе, и дрвених троноса 
и синтроноса13). У хоризонталном смислу вели-
чина циборијума није смела да угрози несметано 
кретање корисника олтарског простора током бо-
гослужбених радњи, где је требало водити рачуна 

13 О овом троносу и синтроносу подробније у фусно-
ти 24.

да се не наруше постојеће просторне вредности из-
међу постојећег олтарског литургијског мобилија-
ра и слободних делова зидних површина. Из тог 
разлога епископ је лично инсистирао да најисту-
реније тачке основе циборијума не премашују га-
барит горње површине часне трпезе више од 5 цм 
са сваке стране. Сви вертикални делови циборију-
ма морали су да буду само прислоњени уз верти-
калну ободну површину горње плоче часне трпезе. 
Источни парапет је требало да буде образован у 
виду крила које би се отварало, чиме би се омо-
гућио приступ доњем делу постојеће часне трпезе. 

Слике 3, 4. Две варијанте цртежа изгледа циборијума (попречни и подужни изглед)
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Одобреном пројекту циборијума претходила 
су два цртежа-студије изгледа сачињених у децем-
бру 1998. године, где су представљена декоративна 
решења у којима је испољено трагање за варијан-
том која би била прикладна (Слике 3, 4)14.

Будући да се замисао епископа у смислу при-
мењене декоративности кретала у опсегу мирнијих 
линија и облика, након неколико студиозних кон-
султација између епископа и пројектанта, одобрена 
коначна извођачка верзија пројекта циборијума је 
завршена у првој половини 1999. године (Слика 5).

14 Оригинални цртежи изгледа ових варијанти цибо-
ријума чувају се у личној документацији пројектанта (цр-
тежи су рађени у тушу и дрвеним бојама на паус-папиру).

Основна архитектоника месићког циборијума 
утемељена је на моделима раних олтарских цибо-
ријума. Примењени материјали за његово уоблича-
вање су јасеново дрво, као и теракота. У свом под-
ножју, он је са све четири стране затворен и оиви-
чен прислоњеним стубовима.

Положај колонада олтарског циборијума је 
такав да не додирује на угловима постојећу ка-
мену часну трпезу на којој се, у току литургије у 
славу Исуса Христа, обавља бескрвна жртва (1. 
Коринћ. 10:18–21; Јевр. 13:10). Стога је часна тр-
пеза несметано покривена срачицом (кошуља, 
κατασάρκιον), односно сликом белог покрова у 
који је било увијено тело Христово (Колесникова 

Слика 5. Извођачки цртежи подужног и попречног изгледа циборијума



Грађа XXVII  101

2006: 75; Фундулис 2004: 41). Преко ње се уо-
бичајено поставља нарочито украшен покривач 
(ένδυτή, ένδύτιον, palla) који симболизује Спа-
ситељево одело које сија као светлост (Мирко-
вић 1982: 101–102). Изнад колонада разапете су 
дијафрагме, које у доњем делу имају полукружни 
отвор. Над угловима горње површине олтарске 
мензе постављени су слободностојећи стубови. 
Над њима је разапет крстасти свод правоугаоне 
основе над којим је образовани пирамидални кров 
(Слика 6). 

Изнад крова циборијума постављен 
је пирамидалан кров са крстом на врху. У 

појединостима, декоративност овог циборију-
ма значајно се разликује од система украшавања 
примењиваног у минулим епохама. Доњи при-
слоњени стубови сачињени су од базе, корпу-
са и капитела. Базис је композитна творевина 

Слика 6а. Спољни и унутрашњи изглед „корпе“ 
циборијума

Слика 6б. Спољни и унутрашњи изглед „корпе“ 
циборијума

Слике 7, 8. Детаљ базиса циборијума (фотографија и цртеж)
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Слика 11. Детаљ сокла (пресек и изглед)

Слике 9, 10. Детаљ капитела у парапетном делу циборијума (фотографија и цртеж)
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међусобно уплетених различитих геометријских 
облика (Слике 7, 8), а заједничко обележје свих 
базиса је плинта15.

Над сваком другом плинтом базиса наизме-
нично су постављане квадратне плоче профила 
торуса16 и трохилуса17. Изнад тање дрвене плоче 
полукружних обода која се ослања непосредно на 
под олтара, постављен је елемент квадратног пре-
сека. На половини његове висине, он је на углови-
ма засечен, тако да се у другој половини висине 
формира елемент осмоугаоног пресека. Засечени 
углови апострофирани су малим елементима тро-
угаоног пресека, који се на врху завршавају обли-
ком четврткалоте, са осовином окренутом у поље. 
Потом су придодата још два елемента различитог 
осмоугаоног пресека, постепено се сужавајући ка 
врху базиса. Из њега изниче стабло стуба, који у 
свом дну има мало обручасто проширење. Стабло 
стуба је глатко, а његова средина висине акценто-
вана је тростепеним венчићем кружног облика. На 
врху стабла стуба постављен је капител призма-
тичног облика (Слике 9, 10).

Уобличавање капитела у парапетном делу 
циборијума спроведено је његовим сужавањем 
одозго на доле, а средишта двеју слободних повр-
шина су засечена. У тим засецима вертикално су 
постављене издужене уске призме чија се виси-
на равномерно спушта до места тангирања ста-
бла стуба. Подножје интерколумнија затворено је 
са све четири стране парапетним плочама. Испод 
двостепеног рама налази се и рам четвртелипса-
стог профила (Слике 11, 12). Њихови хоризонтал-
ни и вертиклани делови међусобно су спојени под 
углом од 45 степени. Средишта првог и другог 
оквира са све четири стране наглашена су дискрет-
ним троструким испустима. Они полазе из равни 
првог рама, прелазе преко другог, и завршавају се 
на мало изнад темена трећег.

15 О улози плинте видети код: Strugis 1989 (1901–2): 
160–161; Stevens Curl 2000: 506–507.
16 Пореклом још из јонске архитектуре базиса стуба, 
конвексна контура торуса проистекла је из представљања 
јаких напона притиска приликом спајања два елемента. 
О томе видети код: Несторовић 1974: 300; Strugis 1989 
(1901–2): 836; Stevens Curl 2000: 675.
17 Примена трохилуса присутна је још у јонској стопи 
у архитектури, мада је истовремено употребљавано као 
постоље ваза и другог посуђа. Трохилус у базису јонског 
стуба изражава посредовање између две различите силе, 
оне које иду навише и наниже. Под њиховим утицајем 
претпоставило се повијање овог дела у виду издубљене 
облице која изражава гњечење. О томе видети код: Несто-
ровић 1974: 302; Strugis 1989 (1901–2): 440; Stevens Curl 
2000: 597.

У средини парапета постављен је орнамент 
квадратног обриса од теракоте на позлаћеној дрве-
ној подлози (Слика 13). Заставице из средњове-
ковних рукописних књига биле су непосредно ис-
ходиште и подстицај за формирање геометријске 
схеме овог парапетног орнамента. Тиме је показан 
покушај транспоновања овог елемента из минија-
турног ликовног фундуса у декоративни система 
литургијског намештаја. Парапетни керамички ор-
намент изведен је из четири дела. Једночлане нити 
не налазе се у преплетном односу већ су спрове-
дене у истој равни. Целовито гледајући, основна 
геометријска схема је круг. Преко и око круга леже 
нити, на чијим појединим местима су постављене 
мале волуте. У средишту се нити под углом кон-
центришу, стварајући крстолику форму. 

На угловима горње површине часне трпезе, и 
у оси доњих, постављени су слободностојећи сту-
бови. Форма њихових базиса је истоветна капите-
лима доњих стубова, с тим што се налазе у инверз-
ном положају. Средњи део глатког стабла стуба 
дискретно је наглашен плитким обручом. У под-
ножју капитела појављује се дупли обруч, изнад 
кога се налази композитни капител (Слике 14, 15).

Основна форма капитела је коцкаста, која се 
у дну са све четири стране завршава полукружно. 
Прелазак из стуба у коцкасти капител спроведен је 
путем малих пандантифа на угловима. На лицима 
капитела постављени су једнокраки крстови. Са 
унутрашње ивице хоризонталних пречки крстова, 
капител се благо сужава у виду фрагмента четво-
ростране пирамиде. На крајевима хоризонталних 
пречки смакнуто ка средишту капитела налазе се 
вертикално постављени паралелопипедни еле-
менти. Они заједно са горњом површином верти-
калних пречки крстова придржавају својеврстан 
ехинус и абакус, између којих је плитак зарез по-
пут скамилуса. Он је овде примењен у двостру-
кој улози. Пре свега, да се притисак од вертикал-
них дијафрагми пренесе непосредним свођењем 
на стабло ступца и тиме обезбеди од прскања под 
притиском део капитела који испада преко пресека 
ступца18. 

Над горњом површином абакуса поставље-
не су вертикалне дијафрагме полукружних отвора 
које у правоугоаном обрису образују „корпу“ ци-
боријума. Унутрашња ивица отвора једностепено 

18 О улози скамилуса (scamillus) у античкој архитекту-
ри, видети код: Несторовић 1952: 325 (он га погрешно на-
зива скамилум, од. лат. scamillum, што по Витрувију озна-
чава летву у конструкцији катапулта и скорпиона. О томе 
видети код: Витрувије 2009: 256; Sturgis 1989 (1901–2): 
412; Harris 2000: 481.
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Слика 12. Детаљ горњег профила парапета циборијума у горње плоче часне трпезе (пресек и изглед)
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је профилисана, а његова полукружница је малим 
троструким елементима подељена равномерно на 
четири дела. У темену је тај елемент својеврсна 
асоцијација на кључни камен, који се прелама до 
нивоа хоризонталног венца. На угловима верти-
калних дијафрагми које затварају простор изнад 
крстастог свода, налазе се по три мале нише ква-
дратног изгледа, а пресека обрнутог правоуглог 
троугла. Хоризонтални венац који уоквирује повр-
шину налегања крова, сачињен је од три профила 
(Слика 16). Доњи и горњи су плитки и равни, а 
средњи је четвртелипсастог пресека. Над пирами-
далним кровом правоугаоне основе налази се мали 
једнокраки крст са обручом.

Постављање олтарског циборијума у католи-
кону манастира Месића био је први и својеврстан 
покушај оживљавања овог елемента литургијског 
намештаја у једном српском православном хра-
му. Подухват добија на особитом значају будући 
да је реч о интервенцији у унутрашњем амбијен-

ту објекта који је евидентиран као културно-и-
сторијски споменик од изузетног значаја19. Треба 
напоменути да положај савременог олтарског ци-
боријума у односу на постојећу часну трпезу није 
био угрожавајући, јер је њен доњи део остао не-
такнут у нижем делу циборијума (Слика 17).

Приликом одређивања хоризонталних димен-
зионалних вредности циборијума водило се рачу-
на да не буду ометајуће за било коју богослужбе-
ну радњу у средишњем делу олтарског простора. 
Његове вертикалне димензионалне вредности биле 

19 Група аутора 2007: 261.

Слике 14, 15. Детаљ капитела стубова над часном трпезом (фото и цртеж)

Слика 13. Керамички орнамент у парапету циборијума
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су прилагођене запреминским вредностима олта-
ра, које лаосу из наоса нису угрожавале визуел-
ну доступност одговарајућим фрескама у олтару. 
Шта више, он је тек мало био виши у односу на 
положај епистилиона20, дрвене олтарске преграде 
постављене у храму у последњој деценији XX сто-
лећа21 (Слика 18).

Треба истаћи да је, сходно замисли еписко-
па Хризостома, суштинска и садржајна улога ме-
сићког олтарског циборијума предњачила, али са 
битном напоменом да његова остала обележја ни 
у ком случају нису смела да буду запостављена и 
занемарена. Из тог разлога, било је важно и да се 
са једнаком брижљивошћу приступи обликовању 

20 Одређеније, епистилион би требало назвати singula 
epistylia. Јер, Витрувије прави разлику између речи ар-
хитрава, тј. епистилиона (лат. epistylia) и израза singular 
epistylion, који нам се за ову дескриптивну прилику олтар-
ских преграда чини терминолошки примеренијим. О томе 
видети код: Витрувије 2009: 110, 120, 256;
21 О тој олтарској прегради погледати код: Маринковић 
Иконостас 2010: 128–135.

његове основне структуре, као и у обликовању 
свих структуралних и декоративних појединости 
којe га чине целовитим и детерминисаним у архи-
тектонском смислу.

Одласком на жичку катедру тадашњег еписко-
па банатског Хризостома, који је подстакао поди-
зање олтарског циборијума у месићком католико-
ну22, занимање за овим литургијским намештајем 
у манастиру није се дуго одржало. Он је из храма 
уклоњен 2008. године23, после чега је годину дана 
касније демонтирана и дрвена олтарска преграда, 
која је, такође на подстицај епископа Хризостома, 
била подигнута 1996. године (Маринковић Иконо-
стас 2010: 132.).24 

Месићки кувуклион био је у току свог по-
стојања представљен јавности у неколико наврата 
кроз различите видове. Најпре, на ретроспектив-
ној изложби његовог пројектанта под називом На 
међи миленијума, која је током јануара и фебруара 
2000. године била приређена у галерији Духовног 
центра Владика Николај Велимировић у Краље-
ву. Исте године, на насловној страни Банатског 
весника, објављена је фотографија овог кувуклио-
на (Слика 19), с напоменом да је снимак урађен у 
време када на његовим парапетима још увек нису 
били постављени орнаменти од теракоте.

Следеће године, о. Иларион (Ђурица) објавио 
је са отварања изложбе у Краљеву у Гласнику СПЦ 
LXXXII надахнут текст о томе под насловом Двоји-
ца или тројица, у коме између осталог помиње и 
овај циборијум (Ђурица 2001: 42–43). Неку годи-
ну доцније, 2006, на наредној ретроспективној из-
ложби пројектанта месићког циборијума у галерији 

22 У време израде циборијума настојатељица манастира 
Месића је м. Параскева.
23 Уклањање олтарског циборијума у Месићу спрове-
дено је у време садашњег епископа банатског Никанора и 
настојатељице манастира Месића м. Параскеве.
24 Те деценије, епископ Хризостом се постарао да се 
месићки храм, поред олтарске преграде и олтарског ци-
боријума, опреми и осталим потребним литургијским 
мобилијаром, у који су били сврстани најпре портал за 
чудотворну икону Достојно јест (пројектован и реа-
лизован 1996. године), а затим и тронос и синтроноси 
(пројектовани 1999, реализовани 2000. године). Идејни, 
извођачки пројекат као и надзор над реализацијом и овог 
литургијског мобилијара били су поверени архитекти Ди-
митрију Љ. Маринковићу. По пројекту месићког троноса, 
неку годину касније, епископ Хризостом је у епископском 
конаку у Жичи дао да се за потребе главног салона напра-
ви исти такав архијерејски трон, са изузетком иконе, која 
се на месићком троносу налази у узглављу (у питању је 
икона попрсја Христа који благосиља, насликана на липо-
вој дасци кружног облика, пигментним бојама у јајчаној 
емулзији, и у златним листићима. Прим. аут.).

Слика 16. Детаљ венца „корпе“ циборијума (пресек и 
изглед) и детаљ крста на врху крова циборијума (изглед 
и пресек)
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Слика 17. Основе циборијума (цртежи)
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српске цркве Светог Саве у Паризу, месићки куву-
клион представљен је на једном паноу у виду тех-
ничке и фото-документације (Слика 20), као и у 
пратећем каталогу изложбе ...A la recherche d’un 
temps présent… (Слика 21) чији текст је зналачки 
написала Чедомила Маринковић. Садржај каталога 
са ове изложбе стављен је на располагање јавности 
и у Теолошким погледима 1–3/2010 (Маринковић Ч. 
2010: 180–181), објављеним у време када овог ци-
боријума над месићким олтаром више није било.

Слика 18. Изглед циборијума и олтарске преграде

Слика 19. Насловна страна Банатског весника LX (XXX)

Слика 21. Насловна страна каталога изложбе ...A la 
recherche d’un temps présent… у Паризу
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Слика 20. Пано који је представљао циборијум на изложби ...A la recherche d’un temps présent у Паризу
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Altar Ciborium of the Church of the Nativity 
of st. John the Baptist in Mesić Monastery
Dimitrije Lj. Marinković

Keywords: monastery, church, altar, ciborium kuvuklion, liturgical furniture.

Ever since the oldest Christian communities began to build their temples, they filled them with ciboria. The 
pillars which held the canopy made the base architecture of the altar ciboria. The variously shaped pillars were 
interconnected with a construction that was different in every region. The size, the material and the luxurious 
decorations of the altar ciboria were always related to the importance of the temple, and the financial power of 
its ktitors (patrons).

The existence of altar ciboria in medieval Serbian Orthodox churches has not been found. Later, only in cer-
tain Serbian temples, some quite rare examples of this liturgical furniture could be found.

The placement of the altar ciborium in the Mesić catholicon is the contemporary attempt of highlighting the 
architectural and meaningful unity of the Church’s baldachin and altar mensa in a Serbian Orthodox Church. This 
endeavor, conducted at the very end of the past century, is quite extraordinary, given that it is an interpolation of 
the indoor environment of a building that is registered as a historical and cultural monument of exceptional im-
portance. The basic architecture of Mesić altar ciborium is grounded on the early models of examples of the same 
kind, and its position was not jeopardizing the existing mensa, because its lower part remained intact in the lower 
part of the ciborium. Special attention was paid while determining the horizontal dimensions of the ciborium so 
that they do not disrupt any liturgical action in the altar area. Its vertical dimensions were adjusted to the volume 
value of the altar, and did not jeopardize the visual access to the laos from the nave in regard to the certain fres-
coes in the altar. The role of Mesić ciborium was primarily essential, but its architectural significance was not ne-
glected. However, it was removed in 2008, just before the dismantling the altar railing erected in 1996.
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Увидом у дела Саве Шумановића публико-
ваних у опсежној монографској студији Љубице 
Миљковић „Сава Шумановић, препуштање па-
сији“, имамо прилику да на једном месту види-
мо највећи број дела Саве Шумановића. На први 
поглед опажа се велики број скица, што говори 
о озбиљности уметника при стварању уметнич-
ког дела. Врло систематичан у раду, Шумановић 
је скице радио у свим цртачким и сликарским 
техникама. Пут до слике имао је свој ток, а ове 
скице нам тај поступак објашњавају. Онај први 
доживљај који је уметник осетио при изради ски-
це понекад је чак и снажнији од самог коначног 
остварења. 

Записи који следе, написао је уметник о себи и 
цртању, а исто тако и други који су изучавали ње-
гово дело, запазили су његов таленат у свим цртач-
ким и сликарским техникама.

„У Шиду сам био до своје 10 године, када су 
ме уписали у Земунску реалну-гимназију. Ту сам 
се почео занимати за сликарство у својој 14 год., а 
у 15 години (5 раз. реал. гим.) полазио сам приват-
ни течај проф. Јунга, који ме је учио импресиони-
стичко сликање и то на начин Сезана и Ван Гога. 
Крај тога много сам у оно време научио од мог 
школског друга Воркапића Славка, који је имао 
срећу да изађе из гимназије и да се упише у Бео-
граду код госп. Љубе Ивановића у школу. Кроз тог 
пријатеља научио сам технику оловком и лепо цр-
тање по природи. И данас кад се осетим слаб, по-
тражим те цртеже, као иједно уље из тог времена, 
и онда видим да нисам био слаб, ни без талента, 
него да сам био већ и у тој раној младости толико 
свестан и добро школован, да сво накнадно школо-
вање нисам требао, већ само слободе да се препу-
стим својој пасији.“ (Шумановић 1939)

„ ...Он је, скоро по правилу, у природи радио 
скице оловком, проналазио задовољавајућа компо-
зициона решења, записивао податке о бојама, да 

би по њима у атељеу радио техником уља.“ (Балаћ 
1957: 164)

„ ...Прво се послужио оловком, али цртеж није 
само скица него потпуно довршено дело. Вештим 
сенчењем постигао је игру светлости и цртачким 
средствима достигао пиктурална својства...“ (Про-
тић 1984: 95).

„ ... сваком је уљу претходило неколико фаза 
цртежа. Последњи цртеж изведен је технички пре-
цизно са свим детаљима будућег платна, тако да 
је у неколико случајева, где је платно изгубљено, 
могуће управо према том последњем цртежу начи-
нити тачну реконструкцију слике...“ (Башичевић 
1960: 48).

„... велики број Шумановићевих сачуваних цр-
тежа – завршних скица, када не би постојале сли-
ке које су по њима настале, могао би се сматрати 
за самостална остварења. Понекад су ти прециз-
но изведени цртежи успелији од слика које су по 
њима настале...“ (Квас 2011: 11).

Као модел за повезивање скица и слика Саве 
Шумановића, послужила је монографија „Сава 
Шумановић, препуштање пасији“ ауторке Љуби-
це Миљковић. Уз назив уметничког дела налази се 
инвентарни број у фонду у којем се чува, а ради 
лакшег повезивања додат је и број из поменуте мо-
нографије (број у загради).

Анализирањем и повезивањем до сада по-
знатих скица и уља на платну могу се формирати 
шест група. 

Прилог проучавању стваралаштва Саве 
Шумановића – пут настанка уметничког дела
Љубица Јукић

Кључне речи: Сава Шумановић, уље на платну, скица
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I Скице и уља на платну из фонда Галерије слика „Сава Шумановић“ Шид1

1 Дела (скице и уља на платну) из ове групе су сачињавала изложбу „Пут до слике“, која је отворена 2010. године у 
Галерији слика „Сава Шумановић“ Шид.
2 ИСШ – инвентарни број у фонду Галерије слика „Сава Шумановић“ Шид

Ре
дн
и 
бр
ој

Скица 
(Инвентарни број у фонду и назив дела)

Уље на платну 
(Инвентарни број у фонду и назив дела)

1.
(124)ИСШ2 415 Женски акт на црвеној подлози 

(281) ИСШ 204 Женски акт на жутом јастуку
(123) ИСШ 416 Женски акт на белој подлози

2.
(61) ИСШ 376 Мотив са Сене

(513) ИСШ 293 Сена
(72) ИСШ 366 Мотив са Сене

3. (168) ИСШ 419 Композиција (443) ИСШ 289 Вејавица
4. (120) ИСШ 396 Лежећи женски акт (357) ИСШ 271 Лежећи женски акт
5. (185) ИСШ 403 Пејсаж (487) ИСШ 258 Крчевине
6. (202) ИСШ 410 Пејсаж (222) ИСШ 245 Пред пролеће
7. (89) ИСШ 392 Сремски пејсаж (487) ИСШ 242 Јесен
8. (122) ИСШ 391 Акт (281) ИСШ 204 Женски акт на жутом јастуку

9. (54) ИСШ 367 Полулежећи женски акт (252) ИСШ 191 Полулежећи женски акт на 
дивану

10. (204) ИСШ 401 Пејсаж из околине Шида (458) ИСШ 156 Брест
11. (199) ИСШ 407 Пејсаж (306) ИСШ 144 Предео из околине Шида
12. (77) ИСШ 371 Са Вождовца (337) ИСШ 143 Јутро на Вождовцу
13. (69) ИСШ 375 Парк (524) ИСШ 133 Парк Monsury
14. (222) ИСШ 402 Илочки друм зими (609) ИСШ 130 Илочки друм зими
15. (170) ИСШ 400 Пејсаж из околине Шида (591) ИСШ 124 Циглана у Шиду
16. (214) ИСШ 404 Драва код Осјека (556) ИСШ 117 Мотив из Осјека
17. (160) ИСШ 405 Стари чардак (586) ИСШ 113 Чардаци у Шиду
18. (75) ИСШ 382 Са Вождовца (314) ИСШ 111 Пејсаж Вождовца
19. (159) ИСШ 408 Пејсаж (232) ИСШ 104 Равница
20. (83) ИСШ 368 Сремски предео (291) ИСШ 101 Сремски пејсаж
21. (75) ИСШ 383 Сремски предео (290) ИСШ 100 Пејсаж
22. (158) ИСШ 406 Пејсаж (245) ИСШ 300 Предео у долини Св. Петке

23.
(88) ИСШ 381 Сремски предео са усамљеним 
храстом (230) ИСШ 99 Предео из Срема

24. (87) ИСШ 380 Сремски предео (218) ИСШ 86 Пејсаж
25. (85) ИСШ 387 Сремски предео (289) ИСШ 85 Зелена равница
26. (201) ИСШ 409 Пејсаж (198) ИСШ 68 Предео из околине Шида
27. (194) ИСШ 417 Пејсаж (507) ИСШ 59 Зимски пејсаж
28. (59) ИСШ 377 Луксембуршки парк (142) ИСШ 52 Луксембуршки парк у Паризу
29. (206) ИСШ 364 Доњи шор у Шиду (474) ИСШ 351 Доњи шор у Шиду
30. (200) ИСШ 358 Сремски пејсаж (486) ИСШ 333 Пролеће у пољу
31. (75) ИСШ 369 Предео са Вождовца (336) ИСШ 332 Вече на Вождовцу
32. (76) ИСШ 370 Са Вождовца (335) ИСШ 329 Жетва на Вождовцу
33. (189) ИСШ 414 Женски акт (296) ИСШ 328 Седећи женски акт у природи
34. (58) ИСШ 363 Седећи женски акт (262) ИСШ 145 Женски акт у седећем ставу
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II Скице и уља на платну која нису у власништво 
Галерије слика „Сава Шумановић“ Шид3

Ре
дн
и 
бр
ој Скица 

(Редни број у монографији „Сава 
Шумановић, препуштање пасији“ – назив, 

година, техника и власништво)

Уље на платну 
(Редни број у монографији „Сава 

Шумановић, препуштање пасији“, назив, 
година, техника и власништво)

1.
(23) Мртва природа, 1924.
Оловка на папиру. ХАЗУ, Загреб (75) Мртва природа, 1924. МСУ Београд, 2244

2.
(16) Два женска акта, 1921. Оловка, КГ ХАЗУ, 
Загреб (53) Жене крај језера, 1921. МИЈ Београд

3.
(20) Мртва природа, 1923. Оловка, КГ ХАЗУ, 
Загреб

Мртва природа, 1924. Кролер Милер музеј, 
Осло4

4.
(23) Мртва природа 1924. Оловка, КГ ХАЗУ 
Загреб (75) Мртва природа, 1924. МСУ Београд

5.
(25) Аутопортрет, 1925.
Оловка на папиру. ГГСУ Загреб (83) Аутопортрет, 1925. МГ Загреб, 1964

6.
(38) Канал Сене (Бродови на Сени), 1928.
Оловка на папиру. Власник непознат. (125) Канал Сене, 1928. УМ Цетиње

7.
(39) Предео, 1928.
Акварел на папиру. НМ Београд, 727

(120) Пејзаж, 1928. Власник породица 
Милојковић, Београд

8.
(48) Лађар на Сени (Лађар), 1929.
Оловка на папиру. НМ, Београд, 1541

(152) Лађар на Сени, 1929. Власник породица 
Милићевић, Београд

9.
(53) Ноћ крај гробља на Монмартру 
(Заљубљени на булевару), 1929.
Оловка на папиру. НМ Београд, 1534

(154) Ноћ крај гробља на Монмартру (Ноћ крај 
Монпарнашког гробља), 1929. Власник Бата 
Клепић, Београд

10.
(67) Купачице, 1929.
Оловка на папиру. НМ Београд, 1539

(159) Крај мора (Купачице), 1929. ГМС Нови 
Сад, 2428

11.
(66) Пут у Буживалу, 1929.
Оловка на папиру. Власник непознат

(155) Пут у Буживалу, 1929.
Власник, породица Матовић

12.
(91) Два дрвета-крајина, 1933. Оловка и оловке 
у боји. Приватно власништво, Нови Сад

(193) Два дрвета-крајина, 1933. Власник Душко 
Кнежевић, Београд

13.
(104) Седећи женски акт (Скица женског акта у 
седећем положају), 1934.
Оловка на папиру. НМ Београд, 1529

(254) Седећи женски акт, 1934.
НМ Београд, 1702

14.
(107) Полуседећи женски акт (Скица за акт) 
1934. Оловка на папиру. НМ Београд, 1532

(264) Акт, 1934.
Власник Драги Мићовић, Београд

15.
(149) Мотив из Шида са два пласта, 1938. 
Оловка и оловке у боји, МСУ Београд, 636

(332) Пејсаж са пластовима, 1938. МСУ 
Београд, 1232

16.
(224) Житно поље са крстинама (скица 5) 1942.
Оловка и оловке у боји, МСУ Београд, 637

(617) Житно поље са крстинама, 1942. Власник 
породица Матовић, Београд.

17. (164) Гибарачки пут, 1939. Власник непознат (461) Гибарачки пут, 1939. Власник Нина Чалић, 
Београд

18.
(24) На бунару, 1924.
Оловка на папиру. Власник Желимир Кошчевић (71) На бунару, 1924. ГМС Нови Сад, 892

19.
(183) Црква у Шиду, 1940. ГМС Нови Сад, 1583

(56) Пејзаж из Шида, 1921. МГ Загреб, 2481
(184) Црква у Шиду, 1940. ГМС Нови Сад, 2114

3 ХАЗУ – Хрватска академија знаности и умјетности, МСУ Београд – Музеј савремене уметности Београд, МИЈ Бео-
град – Музеј иторије Југославије Београд, МГ Загреб – Музеј града Загреба, НМ Београд – Народни музеј Београд, ГМС 
Нови Сад –Галерија Матице српске Нови Сад, УМ Цетиње – Умјетнички музеј Цетиње, СЗПБ Нови Сад – Спомен-збир-
ка Павла Бељанског Нови Сад, НМ Смедеревска Паланка – Народни музеј Смедеревска Паланка, ГГСУ Загреб – Градска 
галерија савремене умјетности Загреб.
4 Захваљујући љубазности музеја у Ослу ово уметничко дело је евидентирала и обрадила Ивана Божић, исоричарка 
уметности из Руме. Дело је по први пут евидентирано у дипломском раду колегинице Божић.
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III Скице из фонда Галерије слика „Сава Шумановић“ 
Шид за којe нису позната уља на платну 

IV Скице из других установа за које нису позната уља на платну

Редни број Скица
(Инвентарни број у фонду и назив дела)

1. (219) ИСШ 361 Пропланак
2. (71) ИСШ 365 Пејсаж са Сене
3. (86) ИСШ 372 Пејсаж
4. (109) ИСШ 374 Сеоско двориште са поораном баштом
5. (100) ИСШ 373 Валовит сремски предео
6. (79) ИСШ 384 Пејсаж
7. (157) ИСШ 390 Пролеће у пољу, 1938–40.
8. (188) ИСШ 413 Женски акт
9. (153) ИСШ 418 Пејсаж

10. (151) ИСШ 421 Пејсаж
11. (215) ИСШ 422 Пејсаж

Ре
дн
и 
бр
ој

Скице
(Редни број у монографији „Сава Шумановић, препуштање пасији“, назив, година и 

власништво)

1. (11) Купачице,1920. Акварел. НМ Смедеревска Паланка 86
2. (12) У атељеу 1920/21. Оловка. Приватно власништво, Сомбор

3.
(13) Мртва природа са књигама и посуђем, 1920/21. Оловка у боји. Власник Дејан Бојовић, 
Београд

4. (14) Женски акт, 1921. Оловка, МСУ Београд, 428
5. (15) Женска глава, 1921. Оловка, КГ Хазу, Загреб
6. (17) Две жене са коловратима, 1921. Акварел, МГ Загреб
7. (18) Канал у Орсеју, 1921. Темпера, НМ Београд, 198
8. (19) Студија женске главе, 1921/23. Оловка, НМ Београд, 1648
9. (21) Студија, 1923. Оловка. ГМС Нови Сад, 2285

10. (22) Куће на падини, 1924. Оловка. Власник непознат
11. (24) На бунару, 1924. Оловка. Власник Желимир Ковачевић, Сомбор
12. (27) Пејсаж са две јеле, 1927. Оловка. НМ Београд, 1657
13. (28) Одмарање I 1926–27.Оловка. НМ Београд, 1333
14. (29) Одмарање II 1926–27. Оловка, НМ Београд, 1339
15. (30) Девојка са марамом, 1926–27. Оловка. Власник непознат
16. (31) Акт девојке која седи на столици, 1926–27. оловка, НМ Београд, 1659
17. (32) Студија акта, руку и ноге, 1926–27. оловка, НМ Београд, 1337
18. (36) Улица са олисталим баштама, 1927. оловка, НМ Беогрд, 1641
19. (37) Беркасовачка шума, 1928. туш? власник непознат
20. (43) Портрет жене, 1928. акварел, УМ Цетиње
21. (45) Мртва природа, 1928. Темпера. Власник Драги Мићовић, Београд
22. (46) Вртови у граду, око 1928. оловка, власник непознат
23. (47) Студија лежећег женског акта, 1929. оловка, НМ Београд, 1650
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V Скице из фонда Галерије слика „Сава Шумановић“ Шид и уља на 
платну из фондова других установа и приватних колекција.

24. (49) Пејсаж са кравама и пастиром, 1929. оловка, НМ Београд, 1533
25. (56) Нага жена са убрусом, 1929. оловка, НМ Београд, 1538
26. (64) Сликар и модели, 1929. Угаљ, ГМС Нови Сад, 2119
27. (74) Женски акт пред огледалом, 1930. оловка, МСУ Београд, 29
28. (90) Кућа са јаблановима, 1933. оловка, НМ Београд, 1658
29. (92) Један од шидских сокака, око 1933. оловка и оловке у боји, НМ Београд, 1656
30. (112) Нага жена седи на дивану, 1935. оловка, НМ Београд, 1660
31. (155) Пејсаж са кућицом, 1938. оловка и оловке у боји, НМ Београд 4281
32. (156) Предео, 1938. акварел, власник, Драги Мићовић, Београд
33. (171) Дрворед, око 1939. оловка и оловке у боји, приватно власништво
34. (172) Улица са дрворедом, 1939–40. оловка, НМ Београд, 1642
35. (197) Студија акта, око 1940. власник непознат
36. (203) Четири сељанке са мотикама, око 1940. Оловке у боји. Власник Петра Муњевић, Београд
37. (205) Пејсаж, око 1940. оловка, ГМС Нови Сад, 2112
38. (213) Предео са дрветом, 1941. оловке у боји, ГМС Нови Сад, 1584
39. (216) Куће поред пута, 1941. оловке у боји, приватно власништво

Ре
дн
и 
бр
ој

Скица 
(Инвентарни број у фонду и назив дела)

Уље на платну 
(Редни број у монографији „Сава 

Шумановић, препуштање пасији“, назив, 
година и власништво)

1.
(109) ИСШ 399 Скица за Пијани брод

(110) Пијани брод, 1927. МСУ Београд, 1484(33) ИСШ 411 Скица за Пијани брод
(34) ИСШ 412 Скица за Пијани брод

2. (187) ИСШ 359 Предео крај воде, 1929.
(156) Пејсаж из Буживала, 1929. Из колекције 
др Воје Арновљевића

3. (60) ИСШ 357 Мотив са Сене, 1929.
(130) Санте на Сени, 1929. Власник породица 
Цветковић, Београд

4. (62) ИСШ 360 Испод лука на Сени, 1929.
(157) Под мостом (Мост на Сени), 1929. 
Народни музеј, Београд, Инв. бр. 580

5.
(99) ИСШ 378 Валовит сремски предео, 1934 
(нема записа на скици, може бити 1939)

(401) Пролеће у долини Св. Петке 1939. 
Власник Душко Вујошевић, Београд

6. (81) ИСШ 389 Мотив са реке, 1930.
(334) Шест топола–Београд, (Пристаниште), 
1938. Власник породица Јанковић, Београд

7. (84) ИСШ 385 Предео са селом у даљини, 1932.
(166) Предео са црквеним торњем, 1932. МСУ 
Београд, инв. бр. 1633

8. (99) ИСШ 378 Валовит сремски предео, 1934.
(227) Пролеће у долини Св. Петке, 1934. 
Власник породица Мартиновић, Београд

9. (94) ИСШ 386 Воћњак у пролеће, 1934.
(225) Расцветан воћњак, 1934. Власник Симона 
и Вукашин Чупић, Београд

10. (157) ИСШ 390 Пролеће у пољу, 1934.
(214) Пролећна киша у долини Св. Петке, 1934. 
Црвени крст Србије, Београд

11. (152) ИСШ 420 Пејсаж, 1938. (331) Пејсаж, 1938. Политика АД Београд
12. (154) ИСШ 423 Пејсаж, 1938. (467) Зима, 1939. Власник Илија Саватић, Београд

13. (167) ИСШ 395 Пејсаж из околине Шида, 1939.
(395) Мост на Шидини (Багремови крај потока), 
1939. МИЈ, Београд

14.
(57) ИСШ 362 Седећи женски акт 1929. Седећи акт са црвеном позадином (Акт са 

подигнутим рукама), 1934. МСУ Београд, 28415(73) ИСШ 379 Акт у седећем ставу 1929.

5 Уметничко дело није публиковано у монографији „Сава Шумановић: препуштање пасији“.
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VI Скице из других установа и приватног власништва и 
уља из Галерије слика „Сава Шумановић“

Ре
дн
и 
бр
ој Скица

(Редни број у монографији „Сава 
Шумановић, препуштање пасији“, назив, 

година и власништво)

Уље на платну
Инвентарни број у Галерији слика „Сава 

Шумановић“ Шид

1. (26) Улица са дрвећем, 1926. НМ Београд, 1344 (495) ИСШ 66 Мотив из Фонтенеја, 1940.
2. (50) У бару, 1929. ГМС Нови Сад, 2117 (153) ИСШ 69 Бар у Паризу, 1929. 

3.
(51) Сликар и модел у атељеу, 1929. СЗПБ Нови 
Сад, 871

(396) ИСШ 181 Модел у атељеу, 1939.

4.
(52) Сликар са моделом, 1929. ГМС Нови Сад, 
2115

(532) ИСШ 167 Позирање, 1940.

5.
(63) Плавокоса Парижанка, 1929. НМ Београд, 
1526

(150) ИСШ 243 Плавокоса Парижанка, 1929. 

6. (68) Купачице, 1929. оловка, МСУ Београд, 394 (324) ИСШ 324 На обали, 1938.

7.
(98) Седећи женски акт, 1934. НМ Смедеревска 
Паланка, 88

(257) ИСШ 174 Женски акт у ентеријеру, 1934.

8. (95) Акт, 1934. ГМС Нови Сад, 2111
(262) ИСШ 145 Женски акт у седећем ставу, 
1934.

9. (96) Акт на столици, МСУ Београд, 52 (255) ИСШ 255 Женски акт у ентеријеру, 1934.

10.
(101) Стрма сеоска улица (Шидски сокак) 1934. 
НМ Београд,1655

(213) ИСШ 89 Стрма сеоска улица 1934.

11.
(105) Женски стојећи акт у ентеријеру, 1934. 
НМ Београд, 1644

(261) ИСШ 136 Женски стојећи акт у 
ентеријеру

12.
(102) Студија за Лежећи женски акт са 
прекрштеним ногама, 1934. НМ Београд 1654

(260) ИСШ 134 Лежећи женски акт, 1934.

13.
(113) Женски акт у природи, 1935. НМ Београд, 
197

(273) ИСШ 197 Женски акт у природи, 1935.

14. (114) Замишљеност, 1935. НМ Београд, 1343 (279) ИСШ 203 Женски акт на трави, 1935.
15. (115) Акт, 1935. НМ Смедеревска Паланка, 89 (285) ИСШ 307 Женски акт крај потока, 1935. 

16.
(116) Женски акт у пејсажу (женски акт на 
столици), НМ Београд, 1342

(284) ИСШ 353 У сенци, 1935. 

17.

(118) Акт на црвеној софи (Нага жена на 
дивану), 1935. НМ Београд 1323

(286) ИСШ 335 Акт на црвеној софи, 1935.
(121) Акт на фотељи у дворишту, 1935. 
Галерија Пале, Београд

18.
(125) Женски акт на жутом јастуку (Седећи 
женски акт с леђа), 1935. СЗПБ Нови Сад 718

(281) ИСШ 204 Женски акт са жутим јастуком, 
1935.

19.

(111) Купачице, око 1935. Власник, Драги 
Мићовић, Београд

(271) ИСШ 318 Крај шумарка, 1935.(128) Купачице, око 1935. ГМС Нови Сад, 2118
(55) Торзо наге жене 1929. креда на папиру, НМ 
Београд, 1525.

20.
(126) Женски акт (Замишљена девојка) 1935. 
НМ Београд, инв. гр. 1335

(278) ИСШ 199 Женски акт у природи, 1935.

21. (127) Рускиња, 1935. ГМС Нови Сад, инв. 2113.
(269) ИСШ 337 Русинка (Русинка у народној 
ношњи) 1935.

22.
(130) Три женска акта, 1935–36. СЗПБ Нови 
Сад, инв. 716

(301) ИСШ 343 Сунчано поподне, 1936.
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23.
(129) Три акта у пејсажу, 1935–36. СЗПБ Нови 
Сад, 713.

(303) ИСШ 349 Под дрвећем, 1936.

24. (132) Стојећи женски акт у профилу 1935–36. (304) ИСШ 320 Композиција са актовима,1936.

25.
(133) Студија наге жене (Скица за сунчање), 
1935–1936. НМ Београд, 1341

(297) ИСШ 336 Сунчање – акт у природи, 1936.

26. (134) Женски акт с леђа, 1935–36. (305) ИСШ 324 Црвени зид,1936.

27. (135) Стојећи акт, 1935–36. власник непознат
(305) ИСШ 324 Црвени зид,1936.
(309) ИСШ 325 Пред подне, 1936/37–1942.

28.
(142) Жена лежи одупирући се о лактове (скица 
за Лежећи женски акт), 1936–37. НМ Београд, 
1329

(310) ИСШ 45 Лежећи женски акт, 1937.

29.
(144) Девојке на брегу (Купачице), 1937. НМ 
Београд, 2063

(321) ИСШ 327 Девојке на брегу, 1937.

30.
(145) Три женска акта у ентеријеру, 1937. НМ 
Београд, 1325.

(322) ИСШ 344 Сликарев атеље 1937.

31. (146) Нага уснула жена 1937. НМ Београд 1347 (322) ИСШ 344 Сликарев атеље 1937.

32.
(150) Житно поље увече, 1938. МСУ Београд, 
637

(338) ИСШ 120 Житно поље увече, 1938.

33. (161) Гушчарица, 1939. СЗПБ Нови Сад, 714. (456) ИСШ 312 Гушчарица, 1939.

34.
(162) Ашиковање на месечини, 1939. СЗПБ 
Нови Сад, 715

(402) ИСШ 274 Ашиковање на месечини, 1939.

35.
(163) Дрво поред потока 1939. власник, Петра 
Мињевић, Београд (465) ИСШ 162 Прелаз преко потока, 1939.

36.
(166) Портрет девојчице, 1939. ГМС Нови Сад, 
1582

(429) ИСШ 37 Портрет девојчице у белој 
хаљини, 1939.

37.
(165) Скица за студију лежећег женског акта, 
1932. НМ Београд, 1531

(455)ИСШ 142 Полулежећи женски акт наа 
дивану, 1939.

38. (140) Лежећи акт 1935–36. власник непознат (354) ИСШ 237 Лежећи акт, 1938.

39.
(148) Нага жена на кревету, 1938. НМ Београд 
1321

(358) ИСШ 272 Лежећи женски акт с леђа, 1938.

40.
(136) Нага жена са огрлицом на кревету, 1935–
38. НМ Београд, 1322

(355) ИСШ 237 Лежећи женски акт на ћилиму, 
1938.

41.
(137) Женски акт посматран с леђа, 1936. 
НМ Београд, 1331

(300) ИСШ 208 Два женска акта, 1936.

42.

(138) Шидијанка из Композиције са актовима, 
1936. Власник Предраг Миловановић, Београд (304) ИСШ 320 Композиција са актовима, 1936.

(117) Јутро, 1935. НМ Београд,. 1346 (283) ИСШ 339 Јутро, 1935.

43. (139) Лежећи женски акт 1348 (307) ИСШ 326 Вечерње сунце, 1936/37

44.
(141) Студија пропорција нагог женског тела. 
1936 НМ Београд, 1328. (299) ИСШ 338 Купање, 1936.
(131) Опуштеност, 1935–36. НМ Београд 1340.

45. (135) Седећи акт, 1935–36. Власник непознат (356) ИСШ 260 Женски акт поред прозора, 
1938.

46.
(176) Подбочена жена I, 1940. НМ Београд 1336

(527) ИСШ 207 Стојећи женски акт у 
ентеријеру, 1940.(177) Подбочена жена II, 1940. НМ Београд, 

1345
47. (173) Акт у води, 1939–40. СЗПБ Нови Сад (534) ИСШ 170 Акт у води, 1940.

48.
(174) Студија женског акта, 1939–1940.

(533) ИСШ 168 Акт у атељеу, 1940.
(175) Студија женског тела 1940.

49.
(178) Клање свиња, 1940. НМ Београд, инв.гр. 
1654

(542) ИСШ 189 Клање свиња, 1940. 
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Према попису слика и скица који је Дими-
трије Башичевић објавио у докторској дисертацији 
о Сави Шумановићу, објављеној 1957. године, 
евидентирано је 488 скица. Од тог броја Галерија 
слика у Шиду поседовала је 27 а Персида Шума-
новић, сликарева мајка поседовала је 438 радова. 
Постојала је добра воља сликареве мајке да и оста-
так скица после њене смрти припадне Галерији у 

Шиду. Известан број, тачније још 40 налазе се у 
поседу Галерије у Шиду,а где су остале скице да-
нас, немамо податак. По називима препознајемо 
нека значајна дела али те скице нису до данас ни-
где евидентиране. Известан број радова са тог по-
писа, судећи по називма, налази се у галеријама и 
музејима на простору бивше СФРЈ, као откупи по-
сле смрти Персиде Шумановић.

50.
(180) Саонице са коњима, 1940. НМ Београд, 
инв. гр. 1652

(482) ИСШ 171 Улица у Шиду под снегом, 
1940.

51. (181) Купачице, МСУ Београд, МСУ/Ц 394 (324) ИСШ 345 На обали, 1938.

52.
(182) Шидска периферија, 1940. МСУ Београд, 
МСУ/Ц 634

(324) ИСШ 345 На обали, 1938.

53.
(183) Црква у Шиду, 1940. ГМС Нови Сад, 1583

(475) ИСШ 178 Шидска црква, 1940.
(184) Црква у Шиду, 1940. ГМС Нови Сад, 2114

54.
(186) Косидба, 1940. Власник, Драган 
Милошевић, Сен Гален, Швајцарска (481) ИСШ 177 Жетва, 1940.

55.
(192) Нага жена стоји и навлачи чарапу на леву 
ногу, 1940. (највероватније 1934). НМ Београд, 
1324

(258) ИСШ 195 Женски акт погнуте главе, 1934.

56.
(198) Млаћење пасуља, 1940. Власник 
породица Цветковић, Београд (564) ИСШ 187 Млаћење пасуља, 1941.

57.
(195) Предео из околине Шида, 1940.
Приватно власништво Београд (520) ИСШ 215 Предео из околине Шида, 1940.

58.
(210) Ораси у винограду, можда 1941. Власник 
Љубомир Селенић, претходни власник био је 
Богдан Јовановић, Београд

(573) ИСШ 108 Предео 1941, 

59.
(211) Пејсаж са воћкама и три куће, 1940–41. 
НМ Београд, 1535

(510) ИСШ 65 Пејсаж из околине Шида, 1940.

60.
(212) Пут за Гибарац(Скица 2) 1941. МСУ 
Београд, 635

(561) ИСШ 264 Пут за Гибарац, 1941

61.
(207) Скица за фигуралну композицију, 1940–
41. НМ Београд, 1647

(570) ИСШ 78 Два акта у ентеријеру, 1941.

62.
(217) Поља, 1941. Приватно власништво, 
Београд (593) ИСШ 147, Њиве, 1941. 

63.
(218) Предео, 1941. власник, породица 
Цветковић, Београд (572) ИСШ 291 Пут у пољу, 1941.

64.
(220) Штурмова циглана под снегом, 1942. 
СЗПБ Нови Сад, 719

(602) ИСШ 123 Штурмова циглана под снегом, 
1942.

65.
(221) Периферија Шида под снегом, 1942. 
СЗПБ Нови Сад, 717

(606) ИСШ 128 Штурмова циглана под снегом, 
1942. 

66.
(237) Берачице, 1942. власник, Петра Мињевић, 
Београд (626) ИСШ 346 Берачице, 1942.

67. Залазак сунца, 1941. МСУ Београд, 13606 (588) ИСШ 229 Ливада са ораницама 1941.

6 Уметничко дело није публиковано у монографији „Сава Шумановић: препуштање пасији“.
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A Contribution to the Study of the Work of Sava 
Šumanovića – the Way of the Creation of the Art Work
Ljubica Jukic

Key words: Sava Sumanovic, oil on canvas, sketches

Analizying works of Sava Šumanović published in the monograph by Ljubica Miljković „Sava Šumanović, 
surrending to the passion“ we have the opportunity to see most of his works in one place.At first a large number 
of sketches is indicated.The sketches show the seriousness of the artist to create a work of art. Šumanović did 
sistematically the sketches in all drawing teshniques „The way of the painting“ had its own course and these 
sketches explain the procedure.The monograph „Sava Šumanović, surrending to the “passion“ by Ljubica Mil-
jković was the model for linking the sketches with the paintings. By analyzing and linking the sketches and oil 
on canvas, known so far, six groups have been formed.
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Историјски развој градова у Војводини може 
се посматрати с геополитичког становишта у 
саставу Аустријске, а потом Аустроугарске царе-
вине. Историјски развој језгра Земуна, од њего-
вог зачетка у првој половини XVIII века до данас, 
показује природни континуитет настајања, ши-
рења и дефинитивног обликовања урбанистичке 
целине са свим елементима који одржавају сло-
жене друштвене односе, структуру популацијe, 
привредна кретања, културнe прилике, социјалне 
могућности и уопште целину урбаног живота у 
распону од три стотине година. Развој језгра по-
себно одрaжава процес формирања просторних 
оквира живота у различитим епохама кроз грађе-
винску и архитектонску промену. 

По правилу, матрицу градова одликује орто-
гонална мрежа која је заменила ранији спонтано 
настали оријентални растер. Топографски развој 
језгра Земуна, усложњавање матрице и регулације 
вароши, грађење дефанзивних објеката, стање и 
бројност зграда, општи размештаји и диспозиције 
кућа, садржаји зграда и сл. могу се проучавати на 
основу картографских извора, односно планова и 
њихове пратеће документације. 

Најзначајнију и највећу збирку старијих кар-
тографских извора за проучавање територијалног 
раста старог језгра Земуна поседује бечки Ратни 
архив. Сигнатуре планова пописао је др Рудолф 
Шмит у свом Прегледу карата и планова.1 Са ових 
планови се чита војно-историјски развој Земуна, 
о биткама вођеним у његовој околини, концен-
трацији трупа итд. Завичајни музеј Земуна распо-
лаже са неколико планова Земуна међу којима се 
истиче детаљни катастарски план из 1780. године. 
Анализу ових извора обрадио је Ж. Шкаламера, 
дугогодишњи сарадник Завода за заштиту споме-
ника културе града Београда (Шкаламера: 1966). 

1 Dr Rudolf Šmit, Pregled karata i planova Bečke Ratne 
Arhive, koji se odnose nа Jugoslaviju (дактилографисани ру-
копис). Беч, 1932. (Земун бр. 1964, 2142, 2423–2425, 2521–
2527, 2543–2553, 2567, 2632–2634, 3511–3517, 4737–4763).

Овога пута бавићемо се плановима без паралелa и 
допунa које пружају други извори, наглашавајући, 
на примеру Земуна, значај картографије и урбаних 
правила и потреба који су важили за формирање 
града Земуна.

Један од најзначајнијих извора, опис и план 
Хенрика Отендорфа из 1663. године, приказује по-
ложај, обим и структуру варошице (Слика 1). Земун 

Значај картографских извора за 
проучавање развоја Земуна
Александра M. Дабижић

Кључне речи: Старо језгро Земуна, картографски извори, развој градова

Слика 1. Отендорфов (Ottendorf Henrik) план Зему-
на из 1663. Према аутотипији Budarol Belgradba-ban, 
Ottendorf Henrik Kepes utleirasa1663, Толна 1943
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је описан као прилично добра варошица, по тур-
ском моделу лепо изграђена са кућама већином од 
дрвета и набоја, изузев лепе, нове, зидане џамије и 
великог хана. На брегу стоје рушевине и ненастање-
не зидине старог замка у којима Отендорф види 
остатке неке „лепе и велике грађевине“. Отендор-
фов план Земуна није доследно конципиран, а пред-
ставља комбинацију перспективног цртежа и орто-
гоналне пројекције. На предњем делу цртежа је лес-
на зараван Ћуковца и Гардоша са тврђавом, а пред 
њом је ортогонална пројекција варошице са прика-
зом џамије и околине. Представљени су блокови и 
ортогонална матрица која ће се задржати и развија-
ти током наредних векова.(Шкаламера 1966:4)

Извори XVIII века
Најстарији план Земуна којим располажемо 

и који се чува у бечком Дворском коморном ар-
хиву, приказује резултате успона из првих деце-
нија XVIII века.2 Уз стару трасу пута који повезује 

2 Plan von Semlin (1740), 74x52 cm, Беч, Дворски ко-
морни архив 054 (Hofkammerarchiv Wien-HKAW).

источни Срем са Београдом, настала је главна ули-
ца од које се разилазе путеви ка обали Дунава. Не-
посредно на уливу добановачког друма у равницу, 
кроз усек лесног платоа, рачвају се два пута. Један 
води ка Сави, и то ка инундационом терену, а дру-
ги уз подножје лесног обронка, ка Дунаву. Терен 
је условио задржавање традиционалне трасе Ду-
навске улице која дели насеље на два морфолош-
ки различита типа. Североисточни део формиран 
је на обронку и подножју Гардоша са сплетом 
улица које прате лесну падину, док је јужни пре-
остали део насеља настао на равнијем земљишту, 
оформљен у правилној уличној мрежи. У почетној 
фази настајања насеља вероватно није било прет-
ходних планирања, тако да нема строгости у про-
тезању подужих праваца паралелних са Дунавом 
и попречних које повезују обалу Дунава и главну 
саобраћајницу. Земљиште које још увек није било 
изнивелисано, утицало је на слободније форми-
рање потеза улица, што се касније одразило кроз 
извесну неправилност углавном ортогоналне шеме 
(Слика 2). План Земуна из 1740. задржава наслеђе-
ну мрежу у северноисточном делу насеља и по-
казује прва проширења ка југоистоку и уз главни 

Слика 2. План Земуна, Plan von Semlin (1740), 74x52 cm, Беч, Дворски коморни архив 054 (Hofkammerarchiv 
Wien-HKAW).
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пут. Најзначајније проширење насеља у овој фази 
представља површина коју захвата засновани Кон-
тумац у југозападном делу на крају главне улице.

Зграде каснијег датума подигнуте су на истим 
локацијама на којима су постојале и у овој фази. 
То је случај са Николајевском црквом, римокато-
личком црквом и уредом, царинарницом и бројним 
стамбеним кућама. Формиране трасе из тог пери-
ода данашњих улица Главне, Караматине, Змај Јо-
вине, Господске улице и Великог трга, задржале су 
своје правце. Путеви на подручју Гардоша и пут 
према Бежанији из ове фазе касније су претворе-
ни у улице, тако да је Бежанијски пут из подножја 
Ћуковца постао Орачка улица.3

После Београдског мира настаје нов период 
развоја Земуна. Захваљујући становништву избе-
глом из Београда који су поново освојили Турци, а 
посебно доласком Срба предвођених Арсенијем IV 
Шакабентом, увећава се број становника Земуна, 
који тада постаје једно од главних граничних места 
према Турској царевини и главно место за трговач-
ки транзит робе са истока на запад и обрнуто, на 
магистралним, пре свега речним путевима.

Нови геополитички положај је утицао на из-
мену урбанистичке ситуације Земуна, али после-
дице Београдског мира постепено су се одражава-
ле на изградњу вароши. Унутрашња двојна упра-
ва, која се састојала од војних и феудалних власти 
утицала је у току скоро две деценије. Откупљи-
вањем Шенборновог властелинства од стране вој-
них власти као последице реорганизације Војне 
границе, Земун је 1746. постао део Војне границе. 
Његов положај и потреба за даљим економским 
развијањем и јачањем трговачких веза, условили 
су установљење одређене самоуправе у вароши, 
тако да је 1749. Земун проглашен слободним вој-
ним комунитетом. Овим је издвојен из апсолутне 
војне управе, нарочито када је у њему 1751. осно-
вана градска управа односно Магистрат. Средином 

3 ИАБ_ЗМ (Земунски магистрат) Ф. XII бр.5/1793. 
Привредни управник Шмит поднео је 14. I 1793. године. 
Земунском магистрату процену куће Филипа Јовановића 
са планом земунског комунитета у коме је назначено про-
бијање Орачке улице и њено спајање са Главном улицом, 
на месту које заузима Јовановићева кућа. Шмитов подне-
сак имао је 10 прилога, међу којима се налазио и споме-
нути план. Чини се да је оригинални план из Музеја града 
Београда, план који је поднео Шмит. Међутим, ова регула-
ција се није извршила још неколико година, јер је шест зе-
мунских грађана поднело магистрату 5. XII. 1798. године 
захтев да се „пренесе“ кућа Филипа Јовановића и отвори 
Орачка улица. Магистрат је одговорио да за то нема нов-
ца и саветовао молиоцима да буду стрпљиви. (ИАБ-ЗМ Ф 
LXVI бр.193).

XVIII века Земун је занатлијско место, трговиште 
за пољопривредно граничарско становиштво и ме-
сто у коме се царини сва роба из Турске за цивил-
не делове аустријске царевине.(Дабижић 1959:20)

На плану Земуна који је изградио Фридрих 
Ренер око 1753. године, резултати консолидације 
насеља огледају се првенствено у ограничавању 
вароши палисидама и у обиму који знатно про-
ширује њену површину у односу на претходно 
стање.4 (Слика 3) Земун је уобличен као релатив-
но правилан квадрат, орјентисан према помоћ-
ним странама света, тако да му је северноисточна 
страна ограничена Дунавом, југоисточна плавним 
тереном према Сави, југозападна је отворена пре-
ма равници, а северозападна страна ограничена 
је лесним одсеком Ћуковца и Гардоша. Варош је 
знатније проширена према југозападу, где су орто-
гонално постављени грађевински блокови захва-
тили површине између Главне и Приморске ули-
це. Југоисточна страна вароши, која је обухватила 
комплекс контумаца са главном Београдском ка-
пијом, дефинитивно је одређена већ у овом перио-
ду. Ренеров план јасно одређује тенденције уобли-
чавања вароши у ортогоналној шеми крупних за-
творених блокова. Затворена варош добија капије 
или врата којих на плану има дванаест. Свака стра-
на вароши има по једну главну или више мањих 
капија, односно врата. На улазу у Земун из Војке 
и Бановаца, између Ћуковца и Гардоша налази се 
„Петроварадинска капија“ која води на главну ули-
цу; излазна капија из главне улице је „Београдска“, 
према Бежанији је „Бежанијска капија“, а према 
Дунаву има више капија од којих је главна „Код 
рибље пијаце“. Осим ових главних капија, на се-
вероисточној страни налази се још „Крива капија“, 
на дунавској страни „Капија код кречане“, „Капија 
код Соларског уреда“, „Капија код Бродарског уре-
да“ и „Водена врата“, а на бежанијској страни „Ка-
сарнска капија“. Уз сваку капију налази се стра-
жара. План не садржи поједине објекте као што је 
садржао претходни. У блоковима су означене само 
значајне јавне грађевине. 

Како је овај план рађен, пре свега, због по-
стављања палисада „Ideal Plan von Semliner 
Warosch. Auss welchen zuersehen wass noch von 
denen Ao. 1739 gesetzen Palessaden stehet, wie auch 
den im Jahr Ao. 1749 darum auf geworfene Graben, 
dessen Tiefe und Breide die Profi l zeigen“, како 
стоји у наслову, то је поред плана вароши дат и 
приказ профила појединих одсека. Драгоцени по-
даци о пресеку првих шанчева Земуна допуњени 

4 Fredrih Renner, Ideal Plan von Semliner Warosh, 1749, 
71x48 cm, HKAW 0102
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су изгледима кућа. Према тим изгледима, куће на 
Гардошу и у подножју Ћуковца биле су тршчаре.

Ренеров план потврђује да је нови положај Зе-
муна био од пресудног значаја за његово простор-
но развијање и да је десет година после Београд-
ског мира Земун добио основне контуре у којима 
ће се даље уобличавати.

Два скоро идентична оригинална плана Зему-
на, један из 1754, (Слика 4) који се налази у беч-
ком Ратном архиву, а други из бечког Дворског 
коморног архива који је потписао Јохан Михаел 
Клоц, показују даљи постепени раст вароши.5 
На оба плана представљане су површине блоко-
ва унутар уличне мреже, истакнуте су неке јавне 
грађевине и уцртане нове палисаде. Ови планови, 
као и претходни, имају размернике и легенде са 
двадесетшест одредица. Цртани су невешто, са 
ортографским грешкама. Може се компаративно 
утврдити да у целини дају прилично верну, али 
уопштену слику стања уличног растера и обима 
вароши. 

5 Plan fon Semlin, 1754, 67x50, Ратни архив, Беч, Inl, C. 
VII 9 (Kreigsarchiv Wien-KAW); Johan Michael Klotz, Plam 
fon Semlin, 1754, 70x52 cm., HKAW 0100.

Један од првих модерних геодетских снимака 
Земуна, катастарски план из 1780. године, резул-
тат је првог јозефинског катастарског премера ау-
стријске царевине.6 План су снимили оберлајтант 
Огулинске регименте Теодор фон Вертенпрајс и 
Венцл фон Волгемунт, заставник Банатске регимен-
те.7 План из 1780. године, који се од осталих издваја 
својом апсолутном вредношћу прворазредног ката-
старског и топографског извора, обилује бројним 
прецизним подацима важним првенствено за истра-
живање унутрашње структуре, већ оформљене и са-
свим дефинисане вароши. (Слика 5) За разлику од 
ранијих, углавном војних планова, овај не обрађује 
важније податке са војничког становишта. План је 
саставни део катастарске документације, која је са-
чувана у бечком Ратном архиву и она се састоји из 
земљишних листова, у којима су унети број, врста 
и величина поседа и име власника. Улице, парце-
ле, самостални јавни и приватни објекти, баште, 

6 Th. v. Wеrthenpreis-W. v. Wolgenmuht. Oeconomische 
charte der Kaus. Koing. Befreiten Militar communitaet Se-
mlin 1780., Размера 1:3600, Земун, Народни музеј, А 251 
лист 19; КАW B IX a 906 A.
7 J: Senđerđi, Prvi zemaljski jozefinski premijer, 
Geodetski list, 10–12. Zagreb 1958, 498.

Слика 3. План Земуна Ф. Ренера (Friedrich Renner) из 1753. Беч, Коморни архив, 0102
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дрвореди, гробља, палисаде, капије и пољопривред-
не површине, обележени су на плану различитим 
бојама, а шифрама су приказани теренски облици. 

У погледу простирања и обима Земуна, план 
из 1780. приказује једино проширење градског 
ареала на југозападној страни. Померањем бежа-
нијске стране вароши још више ка југозападу, про-
ширен је Контумац и грађевински део у односу на 
линију која је према плану из 1754. била око дана-
шње улице Мајаковског као најзападније, на ли-
нију данашње Вртарске улице и Сенског трга, про-
дужујући ка усеку данашње Угриновачке улице. 
Диспозиција блокова и улична мрежа с овог плана 
одговарају углавном данашњем стању.

С плана читамо да је Земун 1780. био потпу-
но формирана урбанистичка целина, ситуирана у 
равници између Дунава и лесних платоа Ћуковца 
и Гардоша, са незнатним денивелацијама доњег 
главног дела вароши, дефинисана палисадираним 
опкопима као релативно правилан квадрат са раз-
вијеним рестером саобраћајница и тргова. Градски 

реон дефинисан опсегом и рaстером саобраћајни-
ца и тргова, био је потпуно развијен, са правилно 
размештеним садржајем појединих делова и функ-
ција града.

Саобраћајна мрежа развијена током XVIII 
века, зависно од конфигурације терена, одређена 
је главном, најширом улицом као саобраћајном ар-
теријом на коју се ослања сплет попречних улица. 
Главна улица дели варош на две половине: источ-
ну према Дунаву и западну према Бежанији. Се-
верни део источне половине обухвата Гардош са 
посебном структуром улица медиевалног типа, а 
јужни део западне половине обухвата плански за-
снован Контумац уз комплекс зграда војне коман-
де. У источном делу, рачунајући и Главну улицу, 
концентрисане су јавне зграде, а у западном пре-
тежно стамбене. Блокови одређени улицама, раз-
личитих су величина и претежно су правоугаони. 
Фронтови блокова су изграђени, а њихову уну-
трашњост чине дворишта и баште. Улични растер 
у основи има карактер ортогоналне шеме настале 
спонтано у зависности од терена. Према плану 

Слика 4. План Земуна, Plan fon Semlin, 1754, 67x50, Ратни архив, Беч, Inl, C. VII 9 (Kreigsarchiv Wien-KAW); Johan 
Michael Klotz, Plam fon Semlin, 1754, 70x52 cm., HKAW 0100.
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из 1790. Земун је имао 10 подужних, 22 попреч-
не улице и 5 тргова. На падинама Ћуковца и Гар-
доша, које су насељене, нису уцртане улице већ 
само слободне, у низу стојеће куће. Уличне терасе 
су неједнаке и неправилне ширине, а на местима 
укрштања не продужавају, увек у истом правцу. 
Тргови су неправилних издужених облика. Изузи-
мајући данашњи Велики трг, ради се о прошире-
ним улицама. Главна и Господска улица засађене 
су дрворедима с обе стране, а и Магистратски трг 
имао је дрворед. Унутар постојеће мреже било је 

48 грађевинских блокова са 100 уцртаних објеката. 
Посебну целину чинио је Контумац опасан зидом, 
са 50 зграда. Поред наведених дрвореда, на плану 
су означене и зелене површине: два парка уз Кон-
тумац, веће баште уз две католичке цркве на Вели-
ком тргу и уз фрањевачки манастир, уз пошту као 
и уз више башти унутар стамбених блокова (Шка-
ламера 1966:13).

Грађевински блокови парцелисани су пре-
тежно правилним уским парцелама и изграђени 

Слика 5. План Земуна Т. Вертенпрајса и В. Волгемута, Th. v. Wеrthenpreis-W. v. Wolgenmuht. Oeconomische charte 
der Kaus. Koing. Befreiten Militar communitaet Semlin 1780., Размера 1:3600, Земун, Завичајни музеј Земуна, А 251 
лист 19; КАW B IX a 906 A.
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углавном по ивицама према улици. Уцртани објек-
ти већином су на грађевинској линији, али има и 
одступања, тако да је много објеката повучено од 
улице. Осим у Главној и Господској улици, у који-
ма су подигнуте везане зграде у низу, све зграде 
су слободно оријентисане ужом страном ка ули-
ци. Оне се веома ретко додирују на граници пар-
цела. Карактеристично је да су унутрашњости 
парцела, сем у најстаријем североисточном делу, 
неизграђене.

Јавне грађевине које су у плану означене црве-
ном или жутом бојом и обележене бројевима, по-
дељене су на царско-краљевске, коморне, конту-
мацке и црквене зграде. Бројеви на плану повеза-
ни су са катастарском документацијом, тако да се 
може индетификовати свака јавна зграда.

У односу на план из 1754. овај план по-
казује развој унутар постављених оквира у иска-
заним новоизграђеним блоковима. Раније пуста 

површина на источној страни, изграђена је са пет 
нових блокова између Магистратског трга, Ко-
совске, Београдске, Марка Николића улице и Ма-
сариковог трга. На том делу подигнута је зграда 
Магистрата. Исто тако, изграђен је и западни део 
вароши и где су, раније шематски исцртани бло-
кови, добили дефинитиван облик. Изгледа да су 
између 1754. и 1780. изграђени и делови Ћуковца 
и Гардоша са прилично учестало поређаним кућа-
ма. Поређење са ранијим плановима наводи нас на 
овај закључак, пошто се оне сагледавају тек у овом 
плану. 

Катастарски план из 1780. године фиксира 
стање урбане агломерације Земуна на завршетку 
фазе изградње у којој је од напуштеног села пре-
растао у развијену урбанистичку целину.

У доба Аустро-турског рата од фебруара 1788. 
до Свиштовског мира августа 1791, настало је не-
колико планова Земуна који је тада био место у 

Слика 6. План Земуна из 1788. Беч ратни архив, Н IIIе 3071
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којем је концентрисана аустријска војска.8 До краја 
XVIII века изграђена је, од Београдске капије пре-
ма југоистоку фортификациона тераса са насипи-
ма, коју са спољне стране граничи Дунав и плав-
но подручје, а са унутрашње стране у опасаном 

8 R. Šmit, Pregled mapa, karata i planova bečke Ratne 
arhive koje se odnose na Jugoslaviju (рукопис) Beč 1932. Бр. 
2423–2425, 2521–2527, 2543–2552, 2663, 3513 4741–4744. 
Наведених 12 планова углавном се односе на утврђивање 
Земуна од 1788. до 1791. године, као и на логоровање ау-
стријских војски у његовој непосредној близини. Добар 
преглед фортификационих радова у овим годинама дају 
планови: Plan von Semlin und dessen Verschanzungen von 
1788, Размера: 1:3700, KAW, H IIIe 3071; Semlin ao. 791 
Plan der Stadt wie solche ao. 789 mit ihren Verschanzungen und 
detranchements bestanden ist. 95x63 cm, KAW, Inl. C VII No 7.

простору подигнута су топовска земљана постоља 
опкољена палисадима.9 

Међу многим плановима из тих година исти-
че се план који датира из 1788. године.10 (Слика 6) 
Захваљујући том извору може се пратити ток де-
таљних реконструкција унутар вароши, стање из-
грађености и подаци о власницима кућа у Главној 

9 S. Mancini. Prospect der Stand und Fastung Belgrad von 
Semlin aus anzusehen, August 1789, Artaria Беч, Хромолито-
графија 47,5x34,5; КAW, Inl. CVII No 7.
10 Plan (vom 1788. Jahre) Der K:K Militar Comunitat 
Semlin. Оригинални цртеж 49x36 cm. Размера око 1:3500. 
Музеј града Београда (МГБ) И1–2186; Историјски архив 
Београда (ИАБ), непотпуна копија из 1952; репродукује: 
I. Sopron, Monographie von Semlin und Umgebung, Земун 
1890. т. IV; Београд, Генерални урбанистички план 1950.

Слика 7. Детаљ плана утврђења Земуна из 1791. Беч, Ратни архив, Inl. CVII 7
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улици. На плану је детаљно приказана Главна ули-
ца са уписаним кућним бројевима и именима влас-
ника зграда.

Урбана ситуација Земуна крајем XVIII века, 
фиксирана у модерним плановима, резултат је 
историјских друштвених и економских услова који 
су довели до наглог успона вароши претворивши 
је од села у занатско средиште регионалног зна-
чаја, а затим у град ширег међународног значаја. 
(Слике 7 и 8) Положај Земуна на средокраћи из-
међу Беча и Цариграда, у средишту житородних 
крајева и непосредној близини сточарских тере-
на Србије, омогућило је развој трговине, нарочи-
то по сређивању прилика у аустријској царевини, 
после седмогодишњег рата 1756–1763. Земун се 
налазио у чвору широке мреже речног и сувозем-
ног саобраћаја, којим се одвијала обимна тргови-
на. Велике пловне реке Сава, Дунав, Тиса и Драва, 
везивале су га са средњом Европом и Црним мо-
рем, а друмови према Петроварадину и Осијеку, 
гранични положај према Србији и везе са богатим 
Банатом омогућавали су му непосредни додир са 

залеђем. Политика меркантилизма која се спрово-
дила у царевини, ишла је у корист јачању земун-
ске трговине, а развијени занати и трговина стал-
но су привлачили ново становништво. Економски 
индикатори тог периода показују сталан успон 
вароши и богаћење грађанског сталежа (Дабижић 
1959:24).

Крајем XVIII века у основи је довршена и у 
целини оформљена урбанистичка агломерација 
Земуна која данас представља старо језгро града. 
Даљи развој кроз цео XIX и почетак XX века огле-
да се у унутрашњем сређивању вароши, постепе-
ном изграђивању неизграђених делова или архи-
тектонској реконструкцији постојећег стања.

Извори XIX века
Измене у унутрашњој и грађевинској струк-

тури Земуна могу се даље пратити кроз два плана 
која дају детаљну слику урбанистичке ситуације. 
То је план рађен око 1830. и план настао 1909. 

Слика 8. План Земуна 1788, Plan von Semlin und dessen Verschanzungen von 1788, Размера: 1:3700.
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године. (Слике 10 и 11) На први поглед оба плана 
изгледају истоветна. Међутим, детаљнија анализа 
показује измене настале у том периоду.

У плану Карла Бертолда детаљно је прика-
зан Земун, (Слика 10) а посебно су наглашене 
јавне грађевине и дефанзивне линије.11 План даје 

11 Carl Berthold, Plan der Stadt Semlin (1830.) разме-
ра 1:40. (7 боја: црна, жута, плава, 2 црвене и 2 зелене). 
KAW, Inc. C VII 27. План није датиран, али се посред-
но може закључити да није настао пре 1823, нити после 
1830, јер су у њему уцртане зграде подигнуте пре 1830. 

верну слику вароши, која одговара оној са пла-
на из 1780. године. У реалним габаритима, аутор 
исказује сваку зграду, одвајајући бојом приватне 
од јавних грађевина; шрафуром даје вертикал-
ну представу терена, условним знацима означа-
ва културе тла и уноси називе скоро свих улица. 

године. Знамо да је зграда магистрата према оригинал-
ним плановима из НМЗ дограђена на земљишту бив-
ше куће Милоша Урошевића тек. 1836., а план показује 
претходно стање. Карл Бертолд је копирао план, што зна-
чи да је имао добру, нама непознату, прецизну геодетску 
подлогу.

Слика 10. Бертолдов план Земуна, Carl Berthold, Plan der Stadt Semlin (1830.) размера 1:40. (7 боја: црна, жута, пла-
ва, 2 црвене и 2 зелене). KAW, Inc. C VII 27. План није дaтиран, али се посредно може закључити да није настао пре 
1823, нити после 1830, јер су у њему уцртане зграде подигнуте пре 1830. године.
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Снабдевен је размером и размерником, тексту-
алним објашњењем појединих објеката на плану 
и легендом са 84 одреднице, од којих се већина 
односи на војне објекте. Легенда утврђује углав-
ном објекте општег, јавног, првенствено војног 
значаја. План је прецизно нацртан, тако да је је-
дан од репрезентативних примерака картогра-
фије са почетка XIX века. Тачност, јасноћа и 

недвосмисленост приказивања ситуације на тере-
ну, стављају овај план у ред прворазредних карто-
графских докумената и указују на потпуну веро-
достојност овог извора који реално приказује га-
барите и до данас сачуваних зграда. Осим приказа 
вароши опасане палисадама, на плану су и насеља 
Горње вароши, формиране крајем XVIII и у првим 
деценијама XIX века, на лесном платоу између 

Слика 11. План града Земуна, после 1909.
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угриновачког друма и Дунава, као и прве зграде 
подигнуте уз Бежанијски друм и изван вароши.12 

Обим вароши у првој половини XIX века 
исти је као и на плану из 1780. године, осим у 
крајње северном делу на којем су палисаде поме-
рене дубље на лесни плато и ближе Дунаву. Тако 
су продужене данашње улице Сибињанин Јанка 
и Гробљанска. Овим проширењем православно 
гробље је измештено на данашње место, наста-
ле су нове грађевинске површине на месту старог 
гробља и уз Дунав, на троуглу који данас затварају 
крајеви Гробљанске улице на уливу у улицу Си-
бињанин Јанка. На плану је већ изграђен прошире-
ни градски ареал. У продужетку католичког, осно-
вано је јеврејско гробље. 

Улична мрежа остала је у целини непромењена, 
само је добила много одређеније форме, посебно на 
периферним деловима вароши. На Ћуковцу и Гар-
дошу оформљене су улице, а јужни и југоисточни 

12 Горња варош састојала се из два насеља: Јосипдола 
(Јозефштат) и Фрањиндола (Францтал). 

делови добили су чвршће грађевинске линије. Згра-
де се скоро без изузетака налазе на грађевинским 
линијама, чиме је доследније спроведена блоковска 
изградња са компактним фронтовима.

Одбрамбени појас са дубоким и широким 
шанчевима, као граница строго градског ареа-
ла, остао је, сем поменутог проширења, исти као 
крајем XVIII века, односно почетком XIX века, 
када су изграђене бастиониране терасе на бежа-
нијској и београдској страни.13 За даљи развој 
значајна је изградња водених шанчева на нека-
дашњем плавном терену београдске стране. То су 
јаркови (Graben) који воде на Дунав од Београдске 
(Magistrats Thor) и Контумацке капије (Contumatz 
Thor). У троугластим површинама између ових 
јаркова направљена су пространа стоваришта за 
дрва и војна вежбалишта. У варош се и даље ула-
зило кроз капије којих на дунавској страни има 
шест, на београдској две, на бежанијској једна и 

13 План из 1789, KAW inl. C VIII No 7; План из 1817. 
KAW GI h 631.

Слика 9. Ситуациони план изградње одбранбених линија Земуна 1835. до 1840. Беч, Ратни архив, К VIII 
1203–1
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на петроварадинској четири. (Слика 9) Одбрамбе-
ни појасеви често су се обнављали, о чему сведоче 
многи сачувани планови, али на готово истим тра-
сама фиксираним у овом плану.14 

У односу на претходне планове, општа сли-
ка је готово непромењена, а осетне промене виде 
се у новим габаритима и димензијама објеката. 
Централне улице знатно су измениле грађевински 
фонд, тако да се запажају крупни и везани објек-
ти у Главној, Господској, Магистарској, улици 
Три голуба (Змај Јовиној) и у доњем потезу Бежа-
нијске улице. Мањи одвојени објекти замењени су 
тада већим који чине непрекинуте фронтове ули-
ца са обе стране. Док су крајем XVIII века габари-
ти скоро у целини били правоугаони постављени 
по дубини парцеле, а веома ретко са дворишним 
крилима, у Бертолдовом плану се јасно изража-
ва тенденција грађења у сложенијим габаритима. 
Нарочито је у средишњим деловима много објекта 
са дужом страном према улици, са једним или два 
крила ка дворишту и више објеката који заузимају 
целе парцеле, формирајући унутрашње правоугао-
но двориште. На плану је јасно изражена тенден-
ција ка већем искоришћавању парцела и грађењу 
крупнијих објеката на развијеној основи. Изграђе-
ност парцела је знатно гушћа, а остварена је на 
месту некадашњих башти, односно коришћењем 
плацева који су раније били тргови или слобод-
не површине. Тако је изграђен плац на крају Це-
тињске и Орачке улице, плац код Магистрата чиме 
је формирана Бродска (Shiff-amt gasse) улица и 
плац на којем је формирана Вукова улица.

За ситуацију на крају XVIII века била је ка-
рактеристична изграђеност парцела са претежно 
једном стамбеном зградом на целој парцели, а на 
овом плану многе парцеле имају на унутрашњој 
ивици, у дубини дворишта према суседној пар-
цели, још по једну зграду. Грађевинске површи-
не задржале су стару парцелацију и то су изду-
жени блокови подељени подужно на половине, 
а попречно на много ситних парцела чији фрон-
тови према улици не прелазе обично 10 метара. 
Крупнији блокови подељени су на исти начин. 
Облици и величина парцела углавном се нису 
променили.

На Бертолдовом плану уцртано је укупно 1458 
објеката, од којих 100 припада Контумацу. Већи-
на објеката, вероватно породичних стамбених 
кућа, још увек је малих димензија. Објекти малих 

14 Situations Plan von Semlin, 1840. KAW; K. VII 1203–1. 
Приказује обнављање градских бедема од 1835. до 1840., 
Situations plan der zu Semlin bestenden Palisadirung, 1840., 
KAW Inl. C. VII No

димензија у унутрашњости парцеле показују по-
моћне зграде. На плану су бројевима и у легенди 
означене све цркве, стари и нови магистрат, цари-
нарница, пошта, бродарски уред, болница, барут-
ни и фортификациони магацин, све контумацке 
зграде (робни магацини, карантински павиљони, 
лекарска и управне зграде), стражаре, школе, веро-
исповедне општине и градске капије.

Ово је први план са називима улица службено 
именованим 1816–1818. године (Марковић 1896: 
118). Од укупно 46 улица, тј. 30 попречних и 16 уз-
дужних и три трга, уписана су имена 26 улица и 2 
трга, док је један плац обележен као Мали вежба-
лишни трг, Kleine Exercier Platz. Називи улица су 
природни: Бежанијска, Главна, Дунавска, Висока, 
Господска, Пијачни трг, а неке су добиле називе по 
објектима који се ту налазе, као што су Болничка, 
Касарнска, Магистратска и Манастирска улица, по 
кафанама, радњама или занимањима њених ста-
новника, као што су улице Лутријска, Рибарска, 
Орачка, Зеленог дрвета и Три голуба. Имена су ве-
зана за карактер насеља, што није случај и са нази-
вима предграђа која носе имена царева (Jozefstadt, 
Franztall). Службени називи улица настали су 
усвајањем у грађанству одомаћених имена.

Нумерација кућа на плану није означена, па 
се може закључити да план није везан за одређе-
ну документацију која би обрађивала сваку кућу. 
Сврха овог плана била је да да општу ситуацију 
и истакне војнички садржај. Међутим, бројни, до 
данас сачувани објекти, лако се идентификују на 
плану: кућа Афродите Биало, Гине Вулко и Вилов-
ског у Главној, кућа са латинским натписом и кућа 
Милоша Урошевића у Господској улици, затим 
Ичкова кућа и многе друге.

Изградњом Земуна у прве три деценије XIX 
века, осетно су смањене зелене површине. Овај 
план то већ потврђује јер не региструје зелени-
ло, осим винограда на терену данашње болнице, 
баште код фрањевачког манастира и команданто-
вог парка у комплексу Bојне команде. Панорама 
Земуна из 1820. године показују да је било дрвећа 
по земунским баштама.15

У целини Бертолдов план приказује урбани-
стичку ситуацију Земуна тридесетих година XIX 
века и степен његове унутрашње консолидације 
достигнут у условима општег смиривања, после 
завршетка Наполеонових ратова на ширем плану и 
окончавања српских револуционарних устанака у 
непосредном суседству.

15 J. Alt-v. Kunche, Syrumien-Stadt Semlin (1829). Лито-
графија 43x31,5 Завичајни музеј Земуна.
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План потврђује само постепену измену струк-
туре вароши, без великих и значајних промена. 
Изведен из фреквентних токова економских права-
ца, остављен по страни политичких збивања која 
су пренета на друга подручја, Земун није могао да 
се другачије развија, али оставши на граници није 
могао ни да стагнира, тако да су се услови живота 
у позитивном смислу мењали.

Повезаност Земуна са збивањима у Србији 
знатно је утицала на културне и политичке прили-
ке, а донекле и на грађевинску ситуацију. 

Револуција 1848. и Аустро-угарска нагодба 
1867, и уопште политички догађаји средином XIX 
века, који су у наредним деценијама довели до зна-
чајних промена у аустријској царевини, индирек-
тно су утицали, осим других фактора, на промену 
статуса Земуна. Дошло је до укидања Војне грани-
це, чиме је измењен положај дотадашњих војних 
комунитета (Богданов 1929:26; Дабижић 1959:5).

Ред за градове, Stadte Ordung из 1862. годи-
не заменио је дотадашњи Комунитетски регулатив 
из 1787. По њему, градоначелници нису више по-
стављани већ су их бирали грађани, а плаћање пау-
шалне порезне стопе, замењено је устројством град-
ске благајне и увођењем приреза, чиме је знатно оја-
чана правна и материјална основа општине. Затим је 
уследело одвајање ерарске имовине од магистратске, 
што је осамдесетих година XIX века довело до тога 
да је земљиште Контумаца и некадашњи плављени 
терен (Inundation Terain) прешао у градску својину.

Комунитетски магистрат укинут је 1871. го-
дине. Установљено је Градско поглаварство, тако 
да је Земун добио статус краљевског слободног 
града. Ова промена је изражена у печату на којем 
је двоглави орао замењен старим грбом Земуна. 
До тада је службени језик био немачки, који је за-
мењен српским језиком и ћирилицом у службеној 
преписци.

Све ово одразило се и на пораст броја станов-
ника којих је при крају ове фазе, пред први свет-
ски рат, било преко 15000. Општи развој у овом 
раздобљу одразио се и на урбанистичко-архитек-
тонску структуру Земуна, што се види из планова 
рађених око 1909. године.16 Два плана јасно истичу 
важније промене из друге половине XIX и првих 
година XX века. Старо језгро Земуна је потпуно 

16 Katastralna mapa kr. slobodnog grada Zemuna, po 
mjeričkoj očevidnosti od godine 1904. Размера 1:2880, 
Budapest 1908. Земљишно-катастарски уред IV општин-
ског суда у Земуну. Старо језгро Земуна представљено је 
на листовима 19, 20, 27 и 28. (Листови су услед употре-
бе јако оштећени); (Plan) Grad Zemun 1.2880, Литографија 
45x50 cm.

ослобођено утврђења. Остаци одбрамбеног зида 
на северозападној страни постали су ограда без 
фортификацијске улоге (Дабижић 1981). На месту 
бившег Контумаца изграђен је парк подељен на 
два дела централном алејом, на тераси бившег кон-
тумацког главног пута. Обе половине утврђене су 
у слободној композицији, са кривудавим стазама. 
У парку су изграђене две школе, као већи објек-
ти, а задржане су и две капеле (Дабижић 1981). 
Између простора који је заузимала Војна команда 
и бившег земљишта Контумаца, просечен је знат-
но шири продужетак Молинаријеве (Светосав-
ске) улице, шанчеви на бежанијској и београдској 
страни претворени су у широке саобраћајнице, а 
дунавска страна омеђена је обалоутврдом и ши-
роком еспланадом кеја. Започета је изградња, на 
новоосвојеним терасама некадашњих редута на 
београдској страни са зградама Водне заједнице, 
Електричне централе, Творнице азбестних плоча 
и Јенчове стругаре. На том терену пројектоване су 
широке правилне улице са тротоарима од којих је 
најзначајнији продужетак Главне улице ка Желез-
ничкој станици. Зацртане су површине које ће се 
у следећој фази изградити, чиме је одређено даље 
ширење основног урбаног ткива. Изразита је про-
мена и архитектонске слике, изражене везаним и 
затвореним габаритима у свим деловима, осим на 
Ћуковцу, Гардошу, у Цетињској и Орачкој улици. 
У свим улицама које су добиле непрекинута оба 
фронта, блокови су компактни, затворени. Само 
су неки периферни делови остали изграђени у си-
стему раздвојених објеката, али на грађевинским 
линијама. Док су почетком прошлог века само 
поједини објекти имали крила у двориштима, сада 
доминирају затворени габарити са унутрашњим 
двориштима и објекти са два или једним крилом 
на унутрашњости парцеле. Подела блокова на пар-
целе и величина блокова, остали су углавном исти, 
што значи да у односу на стање из треће деценије 
XIX века није извршено укрупњавање парцела, 
већ су на постојећим изграђене веће зграде. Осим 
крупнијих измена има и низ мање значајних. Тамо 
где је некада било вежбалиште (Kleine exercier 
Platz) изграђена је велика болница. Блок кућа на 
данашњем Масариковом тру је порушен, тако да се 
добила јединствена површина са некадашњим Ма-
лим тргом. У Николићевој улици, данас Улици Пе-
тра Марковића, засађен је дрворед. Унутрашњост 
блокова углавном је потпуно изграђена крилима 
главних зграда или са помоћним зградама.

На плановима су посебно истакнуте јав-
не грађевине, међу којима се истичу два хоте-
ла (Гранд и Централ), Пошта, Мађарска школа 
и Водна заједница у Главној улици, зграда новог 
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Магистрата на истоименом тргу, Српски дом у 
Светосавској улици, две синагоге у Приморској 
улици, Велика реалка и Девојачка школа, као и 
Среска област у парку; Јавна болница у Вртларској 
улици, Харишева капела и Милинијумска кула на 
Гардошу; Електрична централа на кеју и Пивара 
на Тргу Бранка Радичевића. Истакнуте су и све 
цркве, школе и друге јавне грађевине, стари Ма-
гистрат, Царинарница, касарна, стара болница – 
објекти који се јављају на старијим плановима.

Улице на плановима имају називе. Већина их 
је задржала старе називе, али има и нових. Име-
на су углавном описна и наменска (Висока, Стр-
ма, Прека, Рибарска, Царинска), али има и улица 
са именима знаменитих Земунаца (Давидовићева, 
Филиповићева, Николићева) или других значајних 
личности (Доситејева, Принца Еугена, Лаудонова, 
Парк царице Јелисавете и др).

Промене исказане у плановима Земуна почет-
ком овог века, ипак су у суштини измениле карак-
тер уличне мреже, зонски распоред грађевина, про-
сторне и локацијске односе. Чак и крупне промене 
у наменама површина, које су знатно обогатиле 
садржај града увођењем пространих рекреационих 
зона, још увек нису битно промениле општу ком-
позицију и генералне силуете вароши. У основи 
пограничо место с почетка XIX века, које је почет-
ком XX века постало европски град, није битно из-
менило свој карактер, већ је све до данас задржало 
наслеђе свога континуираног раста. 

Извори XX века
На основи створеној крајем XVIII века, 

грађење је настављено по закону инерције на ис-
тим парцелама и грађевинским линијама, што је 
карактеристично за крај ове фазе и будући развој. 
Нови терени, мада се налазе у равници, нису за-
сновано добили ортогоналну шему као што би тре-
бало, већ су нове трасе улица задржале постојеће 
облике и правце. Анализом планова и стања Зему-
на у овој фази долази се до закључка да се радило 
о спонтаном развоју, чиме се не искључује чиње-
ница да је изграђивање и уређење вароши било 
контролисано и управним поступком регулиса-
но још у Комунитетском регулативу у XVIII веку, 
(Ћелап 1967:25) у Реду за градове, врло детаљно у 
Грађевинском статуту за град Земун из 1902, и ње-
говим изменама и допунама 1905, 1906. и 1907, и 
у регулацијским плановима из 1906, 1907. и 1911. 
године.17

17 Građevinski statut za grad Zemun i njegovo područje. 
Zbirka statuta, I, 87–107.

Увођењем грађевинске регулативе и планова 
који се заснивају на урбанистичким поставкама, 
картографски извори, у смислу даљег проучавања 
развоја урбанитета Земуна, у наредном периоду 
губе значај. Истовремено, значај и веродостојност 
картографских планова добија на историјској и до-
кументарној вредности као полазиште развоја ур-
банитета градова.

У првим годинама тог века, Земун је, изгледа, 
ушао у етапу бурног просторног развоја, јер је већ 
1911. инж. Павле Хорват изградио нови регулаци-
они план. Изградња заснована на овом плану је 
евидентна на терену кроз архитектонску анализу 
објекта јужних делова, све до 1914. године. 

У првим годинама непосредно после првог 
светског рата, Земун се и даље изграђивао по пла-
новима инж. П. Ховарта, али је већ 1928. године 
расписан конкурс за генерални регулациони план. 
Од више поднетих радова, усвојен је план арх. Ми-
хаила Радовановића, који је после две године разра-
дио арх. Ђорђе Шуица. (Слика 12) Ови планови од-
редили су основне потезе даљег ширења и уређења 
града, али нису битно мењали сруктуру и карактер 
старог језгра Земуна. Једину значајну новину пред-
стављало је решење Ћуковца и Гардоша, које је 
предвиђало потпуну измену постојећег грађевин-
ског фонда и ново уређење са самосталним, одвоје-
ним породичним вилама. Засебни планови Земуна 
из овог времена означавају његов даљи самостални 
развитак, без обзира на логичну претпоставку по-
везивања са Београдом. Једино је Генерални план 
Београда инж. Ђорђа Ковалевског још 1923. године 
пре формалног припајања Земуна Београду 1934, 
предвиђао повезивање урбаних ткива двају градо-
ва изградњом међупростора од леве обале Саве до 
лесних платоа Ћуковца и Гардоша.

Од 1945. године па до данас, израђују се нови 
урбанистички планови Земуна на основу Генерал-
ног урбанистичког плана Београда из 1950. године. 
Карактеристика ових планова, као и оних насталих 
између два рата, јесте да не мењају урбанистичку 
ситуацију старог језгра Земуна, али не више по за-
кону инерције, већ са изричито формулисаним ста-
вом о његовим историјским вредностима.

Период од 1945. до 1991. показује да се споро 
мењао наслеђени грађевински фонд старог језгра, 
по чему се у суштини не разликује од претходне 
фазе развоја језгра у XIX веку. У овом периоду 
градили су се само појединачни објекти у прет-
ходно формираном блоковском систему. Осим ква-
литетне изградње нарочито у јужном и југоисточ-
ном делу, има и негативних тенденција енормног 
искоришћавања парцела, било нагомилавањем 
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безвредних објеката по двориштима, или покри-
вањем целе грађевинске парцеле. У овом периоду, 
осим делимичних нарушавања, нема значајних за-
хвата у основне урбанистичко-архитектонске ка-
рактеристике старог језгра Земуна.

Закључак
Oд 1717. године, када је у Земун ушла војска 

Евгенија Савојског и када је Земун постао састав-
ни део Аустријске царевине у чијем се саставу 

развијао све до 1918. године, може се пратити ње-
гов континуирани раст и уобличавање у значајну 
урбанистичку целину, кроз неколико фаза лимити-
раних одређеним историјским догађајима и проце-
сима. У првој половини XVIII века, у фази обнове 
некадашњег села орјенталног карактера са пре-
тежно хришћанским становништвом, Земун се по-
ново насељава и развија у веома подређеном поло-
жају у односу на Београд, и у његовој сенци. Овај 
период ограничен је Пожаревачким и Београдским 
миром. У другој половини XVIII века, постепе-
но расте и оформљава се језгро. Овај период се 

Слика 12. Регулациони план Земуна, арх. Михаило Радовановић, 1928. ЗМЗ
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завршава у доба Аустро-турских и Наполеонових 
ратова крајем XVIII и почетком XIX века. Потом 
током XIX и почетком XX века, у периоду од Пр-
вог српског устанка до Првог светског рата, Земун 
се развија унутар постављених оквира мењајући 
грађевински фонд реконструкцијом наслеђеног 
стања. Период од Првог светског рата до 1934. го-
дине, карактерише појединaчна изградња.

Топографски развој језгра Земуна, регулације 
вароши, грађење дефанзивних објеката, стање и 
бројност зграда, општи размештаји и диспози-
ције кућа, садржаји зграда и сл. могу се проуча-
вати кроз картографске изворе, односно планове 
и њихову пратећу документацију. Највећу збирку 
старијих картографских извора за проучавање те-
риторијалног раста старог језгра поседује бечки 
Ратни архив. Сигнатуре планова Земуна пописао је 
др Рудолф Шмит у свом Прегледу карата и плано-
ва – dr Rudolf Šmit, Pregled karata i planova Bečke 
Ratne Arhive, koji se odnose na Jugoslaviju (дакти-
лографисани рукопис), Беч, 1932. Ови планови 
дају податке за војно-историјски развој Земуна, о 
биткама вођеним у његовој околини, концентра-
цији трупа и сл. Завичајни музеј Земуна распола-
же са неколико планова Земуна, међу којима се 
истиче детаљни катастарски план из 1780. године. 

Картографских извора има у Земљишно-књиж-
ном уреду IV општинског суда у Земуну, у коме 
се налази и остала документација о имовинским и 
земљишним односима и власништву.

У Војводини, у периоду од два века, посебну 
улогу су имала насеља која су се развила као вој-
ни, привредни и културни центри и која су током 
времена еволуирала у градове. Полазећи од чиње-
нице да је период XVIII, а нарочито XIX века обе-
лежен квантитативним и квалитативним развојем 
насеља, посебно наглашавамо битност картограф-
ских извора, тј. архивских планова у проучавању 
развојa градова, на примеру Земуна који од 1751, 
када је изабрано градско заступство има самоу-
правну власт, до слободног краљевског града 1871, 
па све до 1934, када се интегрише у престонички 
Београд. Многе, тада настале објекте и просторе, 
данас штитимо као споменике културе, а језгро 
као просторну културно-историјску целину. Спо-
меничка целина и објекти који су интегрисани и 
који је чине, представљају културно-историјски 
код, културно обележје народа који су га стварали 
и сведочанство времена од најстаријих фаза раз-
витка, од урбаног утемељења до данас заштићеног 
културног добра од великог значаја за Републику. 
„Старо језгро Земуна“, Сл. гласник СРС 14/79.
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The Importance of Cartographic Sources for 
the Study of the Development of Zemun
Aleksandra Dabižić

Key words:The old urban core of Zemun, cartographic sourses, development of cities

Ever since 1717, when the army of Eugene of Savoy entered Zemun and when Zemun became a constituent 
of the Austrian empire and it was developing under their rule up to 1918, it is possible to follow its continual 
growth and its formation into a significant urban unity, through several stages limited by certain political events. 
Zemun was repopulated and developed in a very subordinate position in relation to Belgrade, in its shadow, 
during the first half of the 18th century, at the stage of the reconstruction of the former village of oriental char-
acter with mostly Christian residents. That phase is limited by the treaties of Požarevac and Belgrade. The core 
of Zemun was gradually growing and forming in the second phase, in the second half of the 18the century. That 
phase ends at the time of Austro-Turkish and Napoleon’s wars in the end of the 18th and in the beginning of the 
19th century. In the third phase, during the 19th and in the beginning of the 20th century, Zemun was developing 
within set construction foundations, i.e. through the reconstruction of the legacy, since the First Serbian Uprising 
until the World War I. The fourth phase, which has lasted from the World War I until today, is characterized by 
singular building within the core of Zemun, which ceased being the boundary place.

Since its formation in the first half of the 18th century until today, the historical development of the core 
of Zemun shows natural continuity of formation, expansion and final shaping of an urban unity with all the 
elements which sustain the complex social relations, the structure of the population, economic developments, 
cultural circumstances, social capacities, and, in general, the totality of urban life in the range of three hundred 
years. The development of the core is especially important for the sustainment of the formation process of the 
spatial framework of life in different eras through the construction and architectural metamorphosis. 

The topographic development of the core of Zemun can be studied through the cartographic sources and 
plans and their supporting documentation, along with the town regulations, construction of defensive buildings, 
condition and number of buildings, general arrangement and disposition of houses, the structure of the buildings 
and the like.

The Vienna War Archive owns the largest collection of old cartographic sources for the study of the territo-
rial growth of the old core. The signature plans of Zemun were listed by Rudolf Schmidt, Ph.D in his Overview 
of the maps and plans of the Vienna War Archive, which are related to Yugoslavia (typed manuscript). Vienna, 
1932. (Zemun no. 1964, 2142, 2423-2425, 2521-2527, 2543-2553, 2567, 2632-2634, 3511-3517, 4737-4763). 
Besides that, those plans provide information for the military-historical development of Zemun, the battles led 
in its environment, the concentration of troops and the like. The Home Museum of Zemun has several plans of 
Zemun among which the detailed cadastral plan of 1780 stands out.

Cartographic sources are available in the Land Registry Office of the Fourth Municipal Court of Zemun, as 
well as other documentation concerning proprietary and land relations and property. 

A special role was played by the settlements which developed as military, economic and cultural centers and 
over the time evolved into the cities throughout two centuries in Vojvodina. Based on the fact that the period of 
the 18th, and especially the 19th century marked the quantitative and qualitative development of the settlements, 
in this paper we will call attention to the importance of cartographic sources, i.e. archival plans for the study of 
the development of cities, on the example of Zemun, which had self-governing authority since 1751, when the 
city representation was elected, through 1871 when it was a free royal town, until 1934 when it was integrated 
into Belgrade, the capital.
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Увод
Реализација прве фазе пројекта „Конзервација 

слика ђака минхенске школе“ започела је 2011. 
године у оквиру вишегодишњег пројекта који је 
подржало Министарство културе Републике Ср-
бије. Носилац пројекта је Градски музеј Сомбор, 
а партнер током реализације досадашње три фазе 
пројекта је Централни институт за конзервацију 
у Београду (ЦИК). Пројекат обухвата неколико 
сегмената: конзервацију слика Петера Калмана, 
Оскара Глаца и других сликара који су се школо-
вали у Минхену, изложбу рестаурираних слика и 
стилских рамова у изложбеном простору Градског 
музеја у Сомбору, презентацију стручној и широј 
јавности резултата тока конзерваторског третма-
на за сваку појединачну слику након завршетка 
сваке фазе пројекта, издавање двојезичног ката-
лога (српски-немачки) и едукативне ликовне ра-
дионице са децом. Дугорочни циљеви пројекта су 
развијање прекограничне сарадње, која подразу-
мева излагање комплетно рестаурираног материја-
ла у земљама у региону: Словенији, Хрватској и 
Мађарској (INTERREG IIIA), али и у земљама са 
којима Градски музеј Сомбор сарађује на другим 
пројектима, као што су Аустрија и Немачка (/Ifa / 
Institut fürAuslands-beziehungen).

Управо је у току реализација треће фазе овог 
великог и значајног пројекта. Током три године 
рада на конзервацији слика које су сликали ђаци 
минхенске школе једно име је било најзаступље-
није, а квалитет његових радова импресиван. Ра-
дило се о Петеру Калману (1877–1947), сликару 
чијих се 25 радова данас чува у Завичајној збирци 
Градског музеја у Сомбору. Овако велики број сли-
ка нашао се у Музеју захваљујћи породици Сингер 
која је младом Петеру Калману, који је потицао 
из сиромашне сељачке породице, омогућила да се 
сликарски образује у Будимпешти и Минхену. Код 
нас је његов животни пут прилично неистражен 

– био је познатији сликар у свету него код нас. О 
томе говоре бројне самосталне изложбе: у Дисел-
дорфу (1911. године), Минхену (1912. и 1913. го-
дине), Дрездену (1913. године) и Берлину (1914. 
године). Такође је био ратни сликар у аустроугар-
ској војсци, од 1914. до 1918. године, и сликао ра-
тишта у Русији и Турској. Калман је учествовао, 
1929. године, на Светској изложби у Барселони, 
где је добио златну медаљу за сликарство. Поново 
се његово име среће на заједничкој изложби 1930. 
године у Будимпешти, у Националном салону.

Иако се радило о сликама које је радио исти ау-
тор, њихове технолошке карактеристике и конзерва-
торски проблеми потпуно су различити. Овај рад ће 
се бавити значајем различитих тестова за доношење 
исправне одлуке о фазама конзерваторског третма-
на, као и за одабир компатибилних материјала који 
ће се користити током третмана. Како су на већи-
ни Калманових слика констатоване нестручне кон-
зерваторске интервенције изведене током XX века, 
била су неопходна обавезна истраживања техноло-
гије и стања слике пре конзерваторског поступка. 

Основна проблематика слика Петера Кал-
мана огледа се, пре свега, у неадекватним прет-
ходним конзерваторским интервенцијама, које су 
током времена и старења материјала имале нега-
тиван утицај на стање слика. Други проблем пред-
стављају технолошке карактеристике слика које 
одступају од правила традиционалног начина сли-
кареве „градње“ слика. Као примери наведених 
проблема, одабране су три од тринаест слика Пе-
тра Калмана, конзервиране и рестауриране у ЦИК 
током три фазе пројекта „Конзервација слика ђака 
минхенске школе“. То су: „Жена у белом“, „Жена 
у црвеном“ и „Жена пред огледалом“. Циљ овог 
пројекта је савремена конзервација и рестаурација 
слика, потпомогнута научним анализама материја-
ла, као и употребом нових материјала, техника и 
технологија, што одговара савременим тенденција-
ма у овој области очувања културног наслеђа. 

Конзервацијa и рестаурација три слике Петера 
Калмана из збирке Градског музеја у Сомбору
Вања Јовановић, Бојан Николић

Kључне речи: конзервација слика, рестаурација слика, мултиспектрална анализа, уље на платну, 
Петер Калман
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Сликарска технологија 
Петера Калмана

На основу увида у сликарство Петера Кал-
мана, може се закључити да је Петер био сликар 
који је користио различите врсте носилаца прили-
ком „градње“ својих слика. То су били углавном 
платнени носиоци различите врсте и различите 
дебљине (лан, памук, јута), али и носиоци од дрве-
та и картона. У неретким случајевима је сликао 
уљаним бојама директно на платно, без претходно 
постављене препаратуре. Бојени слој је често па-
стуозан, са јасно видљивим потезима четке који 
одговарају његовом сликарском рукопису. Заштит-
ни слој лака је углавном био врло неуједначене 
дебљине. Носећи рамови су на већини слика били 
неадекватни, тј. са малим косинама унутрашњих 
страна летвица, што је проузроковало оштећења 
на свим структурним слојевима слика.

Проблеми претходних 
конзерваторских интервенција

Претходне конзерваторске 
интервенције на платну

Сликa „Жена у белом“ (100х110цм) (Слика 17) 
представља карактеристичан пример за оштећења 
настала услед неадекватних претходних конзерва-
торских интервенција.

Слика „Жена у белом“ је приликом претход-
них конзерваторских интервенција подлепље-
на воско-смоластом масом на ново ланено плат-
но. Негативне последице ове методе су се у овом 
случају одразиле на бојеном слоју, због употребе 
воска који својом жутом бојом оптички мењају и 
саме пигменте (Kraigher-Hozo 1991: 428). Пошто 
је слика „Жена у белом“ у великој мери сликана 
светлим тоновима, последице њиховог мењања су 
очигледније.

Претходне конзерваторске 
интервенције на бојеном слоју

На лицу слике „Жена у белом“ су били видљи-
ви стари потамнели и неадекватни ретуши који у 
колориту и потезу нису одговарали околини и ка-
рактеру оригиналног бојеног слоја (Слика 1). По-
вршина слике је била премазана неравномерно на-
нетим слојем веома сјајног лака који је временом, 
услед оксидације, јако пожутео и на тај начин „за-
гушио“ ауторски колорит (Слика 17).

Конзерваторска проблематика 
слика и научна испитивања

Технолошке карактеристике и 
оштећења на сликама 

Слике „Жена у црвеном“ (86х46цм) и „Жена 
пред огледалом“ (60х46цм) представљају каракте-
ристичне примере за оштећења настала услед већ 
поменутих технолошких карактеристика сликар-
ства Петера Калмана, као и због врсте материјала 
коришћених приликом „градње“ слике.

Калман је за слику „Жена у црвеном“ (Слика 
19) користио грубо платно од јуте. Осим тога, сли-
ка је рађена без постављене препаратуре, тако да 
је уље из бојеног слоја у процесу старења оксиди-
рало и довело до пропадања нити јуте. Ова врста 
платна позната је као најнеотпорнија на спољне 
факторе због садржаја великог процента дрвена-
стих материја у себи (Kraigher-Hozo 1991: 504). 
Платно је било трошно, суво и делимично крто. 
Како основа није постојала, бојени слој је због 
веће и брже апсорпције уља из бојеног слоја по-
стао веома испошћен, сув и крт, тако да је и веза 

Слика 2.„Жена у црвеном“, платно од јуте без основе

Слика 1. „Жена у белом“, стари ретуши снимљени под 
обичним и UV светлом 
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овог слоја са платненим носиоцем била веома ос-
лабљена. Због тога је дошло до његовог пуцања 
и љуспања, а на многим местима делови бојеног 
слоја су отпали (Слика 2 и 3). Завршни слој-лак 
није постојао.

Друга слика, „Жена пред огледалом“ (Слика 
21), је, због неадекватног носећег рама, чије лет-
вице нису биле довољно закошене, претрпела де-
формације свих структурних слојева. Бојени слој 

је био местимично искракелисан, подљуспан и не-
стабилан (Слика 4). 

Мултиспектралне анализе 

После визуелног посматрања слика под косим 
светлом, прегледом макро снимака као и посма-
трањем бојеног слоја и платна под лупом и микро-
скопом по процени стручног тима конзерватора, 
било је неопходно извршити додатне анализе.

Пре почетка конзервације, на слици „Жена у 
белом“, је, због очигледних претходних конзерва-
торских интервенција, извршено испитивање сни-
мањем UV флуоресценције1 како би се што боље 
лоцирали стари ретуши и преслици. Ретуширана 
места су се на обе слике јасно уочавала као нешто 
тамније зоне (Слика 1). 

На слици „Жена пред огледалом“ извршено 
је испитивање снимањем UV флуоресценције2 као 
и IC рефлектографија3. UV флуоресценција је по-
казала неуједначеност слоја заштитног лака као и 
непостојање претходних конзерваторских интер-
венција. На снимку инфрацрвене рефлектографије 
били су много видљивији детаљи у тамним дело-
вима слике, који су нам показивали детаље и на-
чин сликања Петера Калмана (Слика 5 и 6).

1 Снимак UV флуоресценције урадио је Алекса Јели-
кић, хемичар Републичког завода за заштиту споменика 
културе у Београду
2 Снимак UV флуоресценције урадио је Вељко Џикић, 
фотограф ЦИК
3 Инфрацрвену спектроскопију урадио је Марко Алек-
сић, архитекта ЦИК

Слика 3.„Жена у црвеном“, оштећења бојеног слоја

Слика 5. „Жена пред огледалом“, UV флуоресценција

Слика 4. „Жена пред огледалом“, оштећења бојеног 
слоја
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Конзерваторско-рестаураторски 
третман

Консолидација и стабилизација 
структурних слојева

Пре почетка самог третмана, све слике су ос-
лобођене од украсних и носећих рамова, на којима 
је такође изведен конзерваторско-рестаураторски 
третман.4

Слике које су имале изражене деформације 
(„Жена у црвеном“ и „Жена пред огледалом“) по-
моћу упијајућих папира су благо влажене дести-
лованом водом, а затим третиранe у усисном столу 
на 45оC и под притиском од 50 до 65 mBar-a. На 
тај начин су наведене слике припремљене за по-
ступак консолидације бојеног слоја.

Консолидација платненог носиоца и бојеног 
слоја на слици „Жена у црвеном“ била је неоп-
ходна пре свега због лоших карактеристика свих 
структурних слојева, као и веома ослабљених веза 
међу слојевима. Пошто је платнени носилац од 
јуте, која је веома неотпорна на воду, за овај по-
ступак није било препоручљиво користити лепко-
ве на воденој бази. Због тога је изабрана Beva 3715 

4 Конзерваторско-рестаураторски поступак на украс-
ним и носећим рамовима извршио је Жељко Симићевић, 
конзерватор за дрво у ЦИК
5 Бева 371 – смеша етилен винил ацетата, кетонске 
смоле и парафина растворена у органским растварачима 
(мешавина толуена и нафте). Има веома широку примену 
у конзервацији на основу добрих карактеристика и висо-
ког степена реверзибилности

растворена у петрол етру (15–25%) и коришћење 
усисног стола (на 68оC) (Слика 7). Поступак је по-
нављан док нити, посматране под микроскопом, 
нису постале компактне и повезане. 

Консолидација рупица од ексера изведена 
је помоћу Lascaux Аcrylkleber 498–20X6. На тим 
местима, као и дуж линије прелома платна преко 
ивице рама, постављена је арматура од Hollytex7 
платна које је топлом пеглицом „заварено“ за 

6 Lascaux Аcrylkleber 498–20X – дисперзија термопла-
стичног акрилног полимера на бази метил метакрилата 
и бутил ацетата. Садржи 20% ксилена. Пре сушења рас-
творљив у води
7 Hollуteх – неткани материјал високе снаге и истегљи-
вости израђен од влакана полиестера без присуства рас-
тварача и смола у условима контролисаног притиска, тем-
пературе и истезања

Слика 6. „Жена пред огледалом“, IC рефлектографија

Слика 8. „Жена у црвеном“, постављање арматуре на 
ивице слике

Слика 7. „Жена у црвеном“, консолидација у усисном 
столу 
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ауторско платно (Слика 8). Hollytex платно је прет-
ходно импрегнирано 60% раствором Beva 371 у 
петрол етру.

Због враћања еластичности кртом и нестабил-
ном бојеном слоју, консолидација лица на обе сли-
ке је изведена 5–15% раствором Beva371 у петрол 
етру помоћу четке. Слике су након тога третира-
не у усисном столу на 68оC. Пукотине су додатно 
препеглане ручном пеглицом на усисном столу, 
чиме је и локално вршен притисак и на тај начин 
омогућено боље слепљивање нестабилних делова 
бојеног слоја (Слика 9).

Ивично подлепљивање платненог носиоца

На слици „Жена у црвеном“ било је неоп-
ходно извршити ивично подлепљивање из два 
разлога. Први: да би је нашпановали на носећи 
рам. Други: ивице платна, због врсте и степена 
оштећења, ипак нису биле довољно чврсте да би 
издржале силе које се стварају приликом нате-
зања платна на носећи рам. За овај поступак иза-
брано је платно polyester monofi lament (105гр/м), 
које је врло отпорно на силе истезања као и на 
микроклиматске утицаје (Berger 2000: 89–90). 
Kао лепак коришћен је Bevafi lm8 који због своје 
форме не пенетрира у слојеве (на тај начин се 
много више обезбеђује принцип реверзибилности 
него у случају да се наноси слој лепка у раство-
ру). Слепљивање трака са постављањем филма 
(Beva fi lm) извршено је у усисном столу на 68оC 
(Слика 10).

8 Beva film – чисти раствор Bevа 371 у форми танког 
филма. Постаје активан након примене растварача или 
под дејством температуре. Погодан за подлепљивање и 
локалне третмане на сликама, текстилу и папиру

Чишћење бојеног слоја

Све слике су подвргнуте различитим тестoви-
ма растворљивости како би се утврдила осетљи-
вост пигмената на различите раствараче. На тај 
начин избегнута је употреба растварача у поступ-
цима чишћења и консолидације који би негатив-
но утицали на стабилност бојеног слоја и везива 
(Nicolaus 1999: 351–368; Wollbers 2000: 55–108).

Најзахтевнија слика за чишћење била је „Жена 
у белом“. Наиме, после проба, чишћења се показа-
ло да се различите површине чисте потпуно друга-
чијим растварачима. Пошто су се пробе чишћења 
масном емулзијом9 на тамним бојама показале као 
делотворне, а бојени слој стабилан, све тамне по-
вршине (црне, тамно зелене, браон, тамно црвене) 
очишћене су масном емулзијом. За чишћење белих 
површина најбоље резултате показао је растварач 
ацетон. Међутим, због брзе испарљивости, било 
га је потребно угустити, тј. направити solvent gel10 
који омогућује ацетону да се дуже задржи и делује 
на дубинску прљавштину. Читав поступак ски-
дања лака праћен је пажљивим посматрањем под 
UV лампом. Услед његове различите флуоресцен-
ције, у односу на флуоресценцију чистог бојеног 
слоја, било је јасно до које мере је потребно чисти-
ти површину слике. Скидање лака ацетоном укази-
вало је на то да је лак стар и да је временом окси-
дирао и постао поларан, због чега је уклоњен по-
ларним растварачем. После уклањања пожутелог и 
запрљаног лака, као и потамнелих ретуша (Слика 
11 и 12), уочен је слој прљавштине који је остао у 

9 Масна емулзија – сaстављена је од дестиловане воде, 
органског растварача (white spirit) i детерџента (Tween 
20).
10 Solventgel – мешавина растварача у комбинацији са 
одабраним угушћивачима како би се спречило продирање 
у дубље слојеве

Слика 10. „Жена у црвеном“, ивично подлепљивање

Слика 9. „Жена пред огледалом“, бојеног слоја 



150  Грађа XXVII

структури платна. То је недвосмислено указивало 
на то да је током претходне конзерваторске интер-
венције слика била само делимично очишћена, а 
затим премазана дебелим и сјајним слојем заштит-
ног лака. Уклањање такве дубинске тврдокорне 
прљавштине било је могуће једино помоћу Clear 
gel-a BG-211 и механички – скалпелом.

11 Clear gelcleaning sуstem BG-2, производи га MosLab, 
Београд

Слика 13. „Жена у белом“, постављање нове основе

Слика 14. „Жена у црвеном“, постављање нове основе

Слика 11. „Жена у белом“, уклањање старог лака

Слика 12. „Жена у белом“, уклањање старог ретуша
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Слика 17. „Жена у белом“, пре радова

Слика 15. „Жена у белом“, детаљ старог и новог ретуша Слика 16. „Жена у црвеном“, детаљ пре и после 
ретуширања 

Слика 18. „Жена у белом“, после радова
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Постављање нове основе и ретуширање

На све три слике, места на којима је недо-
стајала основа одмашћена су говеђом жучи, а на-
кон тога је нанета нова основа на акрилној бази. 
Било је потребно извршити њено структурирање 
помоћу шмиргл папира различите финоће, као и 
механички – скалпелима. На тај начин нова основа 
је потпуно интегрисана и уклопљена у оригиналну 
околину (Слика 13 и 14).

Ретуширање је изведено акварел бојама 
Schminke, само на површинама са новом основом. 
По потреби рађене су дораде ретуша преко слоја 
ретуш лака конзерваторским бојама Restauro12. Ре-
туширање је изведено у техници tratteggiо која се 
састоји од постављања боје од светле ка тамној и 

12 Restauro боје – наменски развијена палета за потребе 
конзервације. Састоје се из три компоненте: пажљиво ода-
браних постојаних пигмената, мастикс смоле и угљоводо-
ничног растварача 

од хладне ка топлој, помоћу вертикалних потеза 
са максималним поштовањем оригинала (Brandi 
1–1950. 5–20) (Слика 15 и 16).

Након ретуширања слике су лакиране сатен 
лаком у спреју (Le Franc) (Слика 18, 20 и 22).

Дорада носећег рама

Носећи рам за слику „Жена пред огледалом“, 
као оригинални и саставни део слике (са записи-
ма, печатима и налепницом) сачуван је уз мању 
дораду. То је подразумевало повећање косине 
унутрашњих страна летвица како се натегнуто 
платно, ослањајући се на њих, не би поновно де-
формисало. Уз спољне ивице носећег рама зале-
пљене су дрвене лајснице (5х7мм) помоћу лепка 
за дрво и на тај начин одвојено је платно од рама 
(Слика 23).

Слика 19. „Жена у црвеном“, пре радова Слика 20. „Жена у црвеном“, после радова
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Слика 23. Дораде на носећем раму

Слика 21. „Жена пред огледалом“, пре радова Слика 22. „Жена пред огледалом“ после радова
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Закључак
Слике Петера Калмана, најбројније у колек-

цији слика ђака минхенске школе, нису у прошло-
сти биле предмет истраживања и валоризације. 
Упознавање са карактеристикама и квалитетом ње-
говог сликарског опуса одвијало се паралелно са 
фазама мултиспектралних анализа и конзерватор-
ског третмана. 

Лоше стање појединих слика Петера Калмана 
потицало је првенствено од одступања аутора од 
правила традиционалног начина „градње“ слика. 
Дијагностиковане технолошке грешке самог ауто-
ра не можемо елиминисати, али оно што можемо 
је да: стабилизујемо стање структурних слојева 
слике, спроведемо минималне и неопходне конзер-
ваторске интервенције и дамо препоруку за бригу 
и чување слика на којима је евидентирана ова вр-
ста проблема.

Други проблем који је евидентиран на већи-
ни слика из ове колекције су неадекватне интер-
венције на сликама, које су у прошлости извела 
нестручна лица. Непостојање свести о важности 
очувања интегритета дела и ангажовање лица која 
немају ни довољно образовања ни могућности да 
примене савремене методе и материјале у свом 
раду, довело је до ситуације да све већи број слика 
захтева веома компликоване конзерваторске интер-
венције. Мултидисциплинарни приступ у реша-
вању оваквих проблема постао је обавезан у раду 
савремених атељеа за конзервацију слика. Чак, 
иако су предмет третмана слике истог аутора, као 
што је у овом случају Петер Калман, неопходно 
је урадити све потребне анaлизе за сваку поједи-
начну слику, како би се поуздано утврдило стање 
оригиналних слојева слике и одабрали материјали 
који ће бити коришћени у току свих фаза конзерва-
торског третмана. 

Јасно је да не можемо вратити слику у стање 
пре нестручно спроведених интервенција, али 
оно што можемо је да прецизно дијагностикује-
мо стање оригиналних слојева слике и да безбед-
но уклонимо све материјале коришћене у ранијим 
интервенцијама, који се нису интегрисали у саму 
структуру слике. Одлуке о свим фазама третмана 
доносе се у зависности од резултата физичко-хе-
мијских анализа. 

Тестовима чишћења, које се спроводи корак 
по корак, претходи UV снимање дела пре трет-
мана, како би се лоцирале све претходне интер-
венције на лицу слике. У циљу откривања ориги-
налног ауторског рукописа, као и фаза у градњи 
сликарских слојева, а који су кључни у доношењу 

одлуке шта се и до које мере уклања, врши се 
инфрацрвено снимање пре почетка процеса 
чишћења. 

Консолидација и подлепљивање платнених 
носилаца се, у савременом приступу конзерва-
ције, неретко заснива на употреби синтетичких 
материјала – лепкова и платнâ, који за разлику од 
материјала органског порекла имају много већу 
резистентност на микроклиматске промене, као и 
на утицај микроорганизама. Одређене врсте син-
тетичког полиестерског платна, које се користи за 
подлепљивање платнених носилаца, поред поме-
нутих карактеристика, дају и могућност транспа-
рентности, тј. сагледавања полеђине (записа и 
ознака) ауторског платна, што представља врло 
значајну особину која у прошлости, приликом упо-
требе природних платнâ, није било могуће.

Ретуширање оштећених површина, које је 
често у прошлости вршено произвољно, далеко 
превазилазећи границе самог оштећења, спрово-
ди се техником ретуширања која остаје видљива 
из велике близине, а неприметна за посматрача, и 
која је својом прецизношћу наношења ограничена 
искључиво на оштећена места. Доказ да је током 
ретуширања сачуван комплетан интегритет ори-
гиналног бојеног слоја је UV снимак слике након 
завршеног рестаураторског третмана и врло де-
таљна писана и фото документација свих фаза 
рада на слици.

Мултидисциплинарним приступом у реша-
вању различитих конзерваторских проблема на 
сликама Петера Калмана Атеље за конзервацију 
слика у оквиру Централног института за конзер-
вацију дао је пример позитивне праксе, који може 
бити примењен за сличне случајеве. Кроз излож-
бене активности, које реализује Градски музеј у 
Сомбору, јавност се ближе упознала са лепотом и 
изражајношћу женских ликова на делима Петера 
Калмана. Блистав колорит, јаки контрасти и богати 
валери посебно су дошли до изражаја након спро-
веденог конзерваторског третмана. Слике Петера 
Калмана, рестауриране и изложене у сталној по-
ставци Градског музеја у Сомбору, данас сведоче о 
изузетно разноврсном опусу овог сликара – од ре-
алистичког сликарства, преко широких импресио-
нистичких потеза до елемената симболизма. Након 
завршетка пројекта уследиће промоција ове вред-
не колекције слика у земљи и иностранству, као и 
презентација свих фаза пројекта стручној и широј 
јавности.
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It is a common case to discover in our collections of paintings which belong to museums and galleries, as a 
part of some current project, a new value of neglected or even forgotten artists. 

Exactly that happened in 2011. when the project „Conservation of the paintings of Munich school students“ 
started. Owner of the project is the City Museum Sombor, while a partner during realization of so far three 
phases in this project is the Central Institute for Conservation in Belgrade. 

Third phase of this great and significant project is just ongoing, which is financed by the Ministary of Cul-
ture of the Republic of Serbia. During three years of work on conservation of paintings of the students of the 
Munich School, one name was the most present, and quality of his work is impressive. It is Peter Kalman (1877-
1947), a painter whose 25 works are today stored in Native collection of the City Museum in Sombor. This 
large number of paintings is in the Museum thanks to family Singer, which enabled young Peter Kalman, who 
came from a pour peasant family, a painting education in Budapest and Munich. In Serbia his life is quite unex-
plored – he was much more known throughout the world than here. That confirms numerous solo exhibitions: in 
Dusseldorf (1911), Munich (1912. and 1913.), Dresden (1913) and Berlin (1914). Also, he was a war painter in 
Austro-Hungarian army from 1914 to 1918. and painted war battles in Russia and Turkey. Kalman participated 
in 1929. in world exhibit in Barcelona, where he received a gold medal for painting. His name appeared again in 
the joint exhibition in 1930. in Budapest, in the National Salon.

Although, the paintings were painted by the same author, their technological characteristics and conserva-
tion problems are completely different. This paper will deal with significance of different tests for making a cor-
rect decision about the phases in conservation treatment, as well as for selection of compatible materials which 
will be used during the treatment.

Having found out that some inadequate interventions were made on most of Kalman`s paintings during the 
20th century conservationists of the Central Institute for conservation suggested new standards for conservation 
to prevent such problems to be repeated in the future.
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1. Увод
Под појмом „културна традиција“ подразуме-

ва се сваки облик усмене традиције, као што су 
традиционални језик, музика, игра, стари занати, 
народне светковине, ритуали и обичаји везани за 
привредне делатности, који се преносе „са колена 
на колено“ усменим изражавањем. Очување знања 
и вештина које су срж сваке од ових делатности 

представља континуиран стваралачки процес уте-
мељен у традицији, а резултат овог деловања је 
оно што чини нематеријалну културну баштину 
једног народа. Сегмент културне традиције којим 
се ово истраживање бави је традиционално занат-
ство и то дрворезбарски занат у Војводини и њего-
ва обнова.

1.1. Друштвени контекст и културна клима 
који су довели до изумирања и скоро потпуног 
гашења дрворезбарства средином XX века

Општа културна клима и уметничке, 
друштвене, социјалне и економске прилике по-
четком XX века генерисале су два важна правца 
која су одредила уметничке тенденције и реали-
зације, а тиме и судбину дрворезбарског заната. 
Централну Европу, па тако и наше просторе, за-
хватио је општи тренд снажне еманципације сло-
бодне уметности и отпор према академизму са 
једне стране и видно замирање градитељске де-
латности у домену сакралне архитектуре са друге, 
све до њеног потпуног гашења доласком Другог 
светског рата. Есеј Орнамент и злочин (Ornament 
und Verbrechen, 1908), у коме се Адолф Лос (Loos, 

Стари занати као део културне 
традиције – дрворезбарство
Дубравка Ђукановић

Кључне речи: Дрворезбарство, стари занати, обнова, рестаурација

Слика 1. Детаљ дуборезног украса столица у свечаној 
Сали градске куће у Суботици

Слика 2. Дуборезни украс столице у свечаној сали град-
ске куће у Суботици
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Adolf) залагао за напуштање сваке врсте декора-
тивности у архитектури, називајући је робовањем 
идолима, примитивизму и паганизму, отворио је 
пут прото-модернистичкој пуристичкој архитек-
тури (Klein 2012). Велики број, до тада високо 
цењених, уметничких заната, који се реализују на 
архитектонским објектима, изгубио је на значају. 
Модерни уметнички покрети су, пропагирајући 
нову естетику, скоро у потпуности занемарили 
дрворезбарство као уметност. Последњи велики 
ангажмани мајстора дуборезаца код нас били су 
на украшавању ентеријера великих сецесијских 
палата, као што су градске куће у Зрењанину (ре-
конструкција старе жупанијске палате урађена 
према пројектима Јозефа Фишер, Едена Лехнер и 
Ђуле Партош, 1885–1887), Суботици (сецесијска 
палата Марцела Комор и Дежеа Јакаб из 1908–
1910.), Сенти (палата Фриђеша Ковач грађена од 
1912. до 1914.) и другим војвођанским центрима. 
Захваљујући машинској производњи дуборез се 
у то време у великој мери свео на израду украса 
који су се аплицирали на полуиндустријски на-
мештај. Други светски рат довео је до затварања 
дрворезбарских радионица, а дрворезбарство је 
половином XX века замењено масовном машин-
ском продукцијом. Уследио је дуг период влада-
вине државне политике, која није стимулисала 
приватну иницијативу, па ни отварање приватних 
занатских радионца, што је довело до замирања 
или потпуног нестанка многих старих заната, па и 
дрворезбарства. 

1.2. Услови за оживљавање дрворезбарства 
у другој половини XX века

Након јењавања полемичког односа прота-
гониста модерне архитектуре према орнаменту и 
декорацији, наслеђе XVIII и (нарочито историциз-
ма) XIX века поновно је валоризовано као вредна 
културна баштина. Средином XX века објављене 
су прве научне студије о војвођанском дрворез-
барству (Гавриловић 1954: 238-252, Веселиновић 
1956: 22-38, Ћоровић 1965), што се временски 
поклопило са оснивањем првих послератних кон-
зерваторско-рестаураторских радионица, педесе-
тих и почетком шездесетих година XX века при 
институцијама културе у Војводини (Лукић 2007). 
Ове специјализоване столарске радионице су, у 
оквиру конзерваторско-рестаураторских активно-
сти, временом шириле своје деловање и на поље 
дрворезбарства.

2. Дрворезбарство у 
прошлости Војводине

2.1. Вишевековна традиција дрворезбарства

У Војводини дрворезбарство има вишевеков-
ну традицију. Многе сеоске куће своју живопис-
ност дугују декорацији дашчаних забата и тре-
мова украшених дуборезом. У бачким селима се-
кундарна пластика дашчаних забата постизана је 
прикуцавањем дрвених орнамената, а у скоро свим 
насељима Потисја срећу се „сунчани забати“, на 
којима је анонимни аутор радијалним слагањем 
дасака опонашао мотив сунчевих зрака. На под-
ручју Срема, где је традиција коришћења дрвета 
много јача него у Бачкој и Банату, тремови сеоских 
кућа су неретко украшени резбом дрвених носача. 
И сремски амбари и чардаци, намењени чувању 
житарица, неретко плене лепотом дрвеног украса. 
Дуборезни геометријски и биљни орнаменти красе 
стубове, пајанте, врата, забате и ограде трема, због 
чега су неки од ових објеката проглашени спо-
меницима културе (Ђекић 1993: 223-238, Ђекић 

Слика 3. Украс дашчане ограде у Купинову

Слика 4. Трем сеоске куће у Нештину украшен дуборезом



Грађа XXVII  161

1994). Чак и у најскромнијим кућама могли су се 
видети неки лепи корисни предмети израђени од 
дрвета. Ово традиционално занатсво пронашло је 
своје место у декорацији ентријера профаних и са-
кралних грађевина и израсло је у високопрофили-
сани занат захваљујући квалитету, лепоти и посеб-
ности израде појединих комада. 

И у традицији средњевековне српске сакралне 
уметности дрворезбарство је имало значајну уло-
гу, али се по своме карактеру и потпуној подређе-
ности слици, суштински разликује од сложеног и 
богатог дрворезбарства које је, под утицајем доми-
нантних уметничких праваца, неговано последња 
три века на подручју Војводине (Ђоровић–Љу-
бинковић 1965, Ђукановић 2009). У првој научној 
студији која се бавила проучавањем дрворезбар-
ства на подручју Војводине, ауторка Бисенија Гав-
риловић препознаје дрворезбарство XVIII века, 
као слободну уметност која излазећи из оквира 
занатства анонимних мајстора прераста у аутор-
ско – уметничко дело често надалеко афирмисаних 
уметника из мајсторских радионица. Као такво, 
дрворезбарство XVIII века далеко превазилази до-
мете средњевековног дрворезбарства „које негује 
декоративну пластику и плитки рељеф као оквир 
сликарству“ (Гавриловић 1954: 238-252).

2.2. Дрворезбарство као уметнички 
занат и као важан чинилац декорације 
ентеријера у XVIII и XIX веку

Почетком XVIII века, када градитељство на 
подручју Војводине захватају барокна обележја, 
из потребе украшавања столарских производа који 
су чинили фиксни црквени мобилијар, развило се 
дрворезбарство као посебна делатност. Половином 
истог века дрворезбарство израста у независан 
уметнички занат. Непосредно деловање страних 
мајстора и импортовани, широко утицајни, вла-
дајући барокни естетски кодови резултовали су 
захтевима локалног живља за уметнички обрађе-
ним, богатим ентеријерима, израженог „сценског“ 
карактера, како профаних, тако и сакралних грађе-
вина овог периода. Носилац реформи, које су од-
редиле ново схватање уметности и са којима је ба-
рокна естетика нашла своје место у стваралаштву 
православних Срба након масовног досељавања 
крајем XVII века у Војводину, била је Карловачка 
митрополија. Током шесте и седме деценије XVIII 
века она „установљава модел по коме се уређује 
ентеријер православног храма и доследно га спро-
води и у парохијским црквама“, а појава синтезе 
уметности и заната омогућила је да дође до новог 

схватања уметничких заната и уздизања дрворез-
бара до статуса уметника (Кулић 2007).

У формирању барокног ентеријера дрворез-
барство је, равноправно са архитектуром, и сли-
карством, имало водећу улогу. Ентеријери су ос-
мишљавани и реализовани у уметничко-занатским 
радионицама у којима су главни мајстори, влас-
ници радионице и носиоци уметничке идеје, нај-
чешће били управо дуборесци. Под њиховом па-
лицом радили су и позлатари, сликари и мајстори 
других профила. Водили су их мајстори школова-
ни и у другим, већим центрима монархије. Фор-
мално, према Еснафским правилима, које је 1744. 
године прописала царица Марија Терезија, по-
стојао је цех столара, у оквиру кога су се занатлије 
столари бавили и резањем украса и фируга у дрве-
ту, из чега се касније издвојило дрворезбарство, 
као посебан уметнички, мајсторски посао.

Већ почетком XVIII века постојале су јаке др-
ворезбарске радионице у Новом Саду, а касније 
су отваране и у Сремској Каменици, Сомбору, Је-
гри, Краљевцима, Сремским Карловцима, Бачкој 

Слика 5. Украшени црквени мобилијар римокатоличке 
капеле св. Крижа, Вршац (1729)
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Паланци и Кули (Гавриловић 1954: 238-252, Ку-
лић 2007). Рад новосадских дрворезбарских ра-
дионица, које се појављују половином XVIII века 
као носиоци барокног дрворезбарства, спонтано 
прелазе на каснобарокне форме крајем XVIII века, 
а у XIX веку прихватају промене и преузимају у 
потпуности неокласицистички репертоар. Значај 
Новог Сада као дрворезбарског центра и поједи-
них уметника који су у њима стварали истакнут 
је у студији барокног дрворезбарства Војводине 
Бранке Кулић.

Код других народа Војводине, посебно Мађа-
ра, Немаца и Хрвата, чије је религиозно опре-
дељење римокатоличко, утицај европских тен-
денција био је непосреднији. Барокна схватања 
су ширили, с једне стране мајстори-уметници до-
ведени или школовани у великим западнм умет-
ничким центрима, а са друге стране наручиоци 
уметничких радова који су били у непосредној 
вези са земљама у којима је барок већ увелико 
постао естетско-уметничка доминанта. За један 
број римокатоличких цркава подигнутих на под-
ручју Војводине црквена опрема је набављана у 
уметничким центрима тадашње Аустро-Угарске 
Монархије, док су за друге за израду црквеног 
мобилијара биле ангажоване познате дрворезбар-
ске радионице тога доба. Деветнаести век и време 
владавине неоготике у католичкој сакралној архи-
тектури је време процвата и пуног замаха чувених 
тиролских уметничких дрворезбарских радионица, 
када су њихови производи, посебно олтарске ком-
позиције и скулптуре светаца, стизале до свих де-
лова Монархије, па и до нас. Данас ови предмети 
црквеног мобилијара представљају највише умет-
ничке домете раздобља историцизма. У архивама 
уметничких радионица северне Италије и јужне 
Аустрије, које су активне и данас, чува се доку-
ментација и цртежи на основу којих је рађена рез-
ба и друга декорација неких од цркава са подручја 
Војводине. Римокатоличке цркве у Петроварадину, 
Сомбору, Суботици, Новом Саду, Бачкој Тополи, 
Молу, Футогу, Вршцу1 и другим војвођанским ме-
стима красе, до данас сачувани комади израђени у 

1 РКЦ св. Терезије Авилске у Суботици, 1798./опре-
мана 1803/, РКЦ св. Рока у Петроварадину, 1808, РКЦ св. 
Крижа у Петроварадину, 1812, РКЦ Марије Сњежне Те-
кијске у Петроварадину, 1881./опремљена 1890-их/, РКЦ 
Име Маријино у Новом Саду, 1892, РКЦ св. Рока у Су-
ботици, 1896, Кармелићански самостан у Сомбору, 1904, 
РКЦ Похођења блажене Дјевице Марије у Бачкој Тополи, 
1904–1907, РКЦ св. Јурај у Молу, 1804./обновљена 1905/, 
РКЦ Срца Исусовог у Футогу, 1906–1908, РКЦ св. Герхар-
да у Вршцу, 1863./опрема екстеријера и ентеријера 1902–
1912/, РКЦ св. Елизабете у Новом Саду, 1931.

чувеној уметничкој радионици Фердинанда Штуф-
лезера (Ferdinand Stufl esser).2

Дрворезбарство је у другој половини XIX века 
и формално названо „уметнички занат“, чиме је 
наглашена вредност ручног рада у односу на ма-
совну машинску производњу која је нашла своје 
место и у декоративној обради предмета од дрвета.

Иако су се дрворезбарске радионице превас-
ходно огледале у опремању ентеријера сакралних 
објеката, једнако вредан део њихове делатности је и 
опремање профаних ентеријера, као и умеће израде 
намештаја и других раскошно декорисаних употреб-
них предмета за потребе грађанства. Култура ста-
новања старих Војвођана представљена је кроз низ 
изложби – поставки предмета ликовне и примењене 
уметности из заоставштине богатих породица, од 
којих је можда најрепрезентативнија изложба Нови 
Сад од XVIII до XX века, која је као део сталне по-
ставке Музеја града Новог Сада постављена у То-
повњачи на Петроварадинској тврђави. Мајсторску 
вештину и квалитет израде употребних предмета 
најбоље репрезентују митрополијске кочије из друге 
половине XVIII века које су изложене као део стал-
не поставке Музеја Војводине у Новом Саду.

3. Оживљавање дрворезбарства 
у Војводини 
(Ђукановић 2011: 709–719)

3.1. Прва послератна столарска радионица 
за уметничку обраду дрвета и почетак 
обнове дрворезбарског заната

Истинско оживљавање дрворезбарског заната 
у Војводини везано је за годину 1951. и оснивање 
столарске радионице за уметничку обраду дрвета 
при Покрајинском заводу за заштиту споменика 
културе, тада централној институцији за заштиту 
споменичког фонда на подручју Војводине. Ново-
основану радионицу чинили су један столар и је-
дан конзерватор дрвета, док су за послове за које 
је било неопходно познавање дрворезбарског и 
позлатарског заната као спољни сарадници анга-
жовани ретки моделари и дрворезбари, школовани 
у предратним дрворезбарским радионицама, чије 
је знање и познавање вештине дуборезања пред-
стављало истинску нематеријалну вредност заната. 

2 Подаци о опреми римокатоличких цркава на под-
ручју Војводине добијени су из Архива уметничке ради-
онице Ferdinanda Stuflesser, St. Urlich, 1855–1926., Ortisei / 
St. Ulrich, Gröden, Süd Tyrol
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Од 1954. године стални сарадник Завода био је и 
Јанош Сотер, један од најугледнијих новосадских 
дуборезаца XX века. Кроз рад на пословима за 
које га је ангажовала ова институција обучавао је 
бројне сараднике дуборезачком занату. Сотерова, 
пуних пет деценија (1922–1973) дуга, богата про-
фесионална каријера окруњена је низом признања 
на изложбама индустријског дизајна и примењене 
уметности, како у предратној Краљевини Југосла-
вији, тако и у послератној СФР Југославији. Први 
чланак посвећен Сотеровом раду изашао је 1933. 
године у загребачком часопису Југословенски сто-
лар, а целокупан Сотеров живот и дело, на самом 
крају његове каријере, целовито је приказала Вера 

Јовановић у чланку Дуборезац Јанош Сотер (Јова-
новић 1972–73: 67–97).

Обнова споменичког фонда Војводине дожи-
вела је свој први велики замах шездесетих година 
XX века, када су рађене конзерваторско-рестаура-
торске интервенције на више стотина уметничких 
дела која су оригинално била реализована у дрвету. 
Обнова иконостаса, тронова и певница није подра-
зумевала само интервенције на иконама – сликаним 
представама, него и обнову дрвеног носиоца и при-
падајућег дубореза, за чију је рестаурацију и конзер-
вацију било неопходно знање и вештина столара за 
уметничку обраду дрвета и дрворезбара. Након две 
деценије постојања, радионица Покрајинског завода 

Слика 7. Продајни каталог радова Јаноша Сотер – мустре

Слика 6. Продајни каталог радова Јаноша Сотер – насловна страна
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ушла је у нову етапу развоја. Као резултат потребе 
за повећањем броја стручних радника, подизањем 
стручног нивоа и праћења технолошких иновација, 
ангажована су и два уметника са завршеном вишом 
уметничком школом, одсек вајарства. Захваљујући 
њиховим напорима да обједине знање стечено 
својим основним школовањем и вештине које су 
учили од предратних мајстора, радионица се убрзо 
профилише као специјализована занатска радиони-
ца у којој се раде сви тродимензионални облици (де-
коративна пластика) који прате конзервацију и ре-
стаурацију историјских грађевина. Почетком седам-
десетих година уговарају се први већи послови на 
обнови комплетних иконостаса и црквеног дрвеног 
мобилијара, радионица је први пут опремљена про-
фесионалним столарским машинама за обраду дрве-
та и у оквиру таквог ангажмана истински се покреће 
обнова дрворезбарства. Током седамдесетих година 
XX века у дрворезбарској радионици Покрајинског 
завода обучавани су, током краћег или дужег радног 
боравка, стручњаци других водећих институција 
које су се бавиле заштитом покретног материјала, 
међу којима и академски сликари, који су основа-
ли рестаураторску радионицу у Галерији Матице 
српске (Королија–Црквењаков 2010). 

3.1. Конзерваторско – рестаураторска 
радионица Покрајинског завода за заштиту 
споменика културе специјализована за 
уметничку обраду дрвета, дуборез и позлату 
посвећена традиционалној методологији 
и савременим принципима конзервације 
и рестаурације споменика културе

Крајем осамдесетих година XX века у окви-
ру замашних конзерваторско-рестаураторских 

радова на иконостасима и мобилијару сакралних 
објеката у Србији и иностранству пред столаре 
и дуборесце постављају се нови, комплекснији 
задаци. Израда нових делова мобилијара реза-
них по узору на историјске предлошке за „нове“ 
војвођанске дрворезбаре није била непозната. 
Техником дубореза овладавају и тројица „ше-
грта“, који су непосредно по завршетку средње 
стручне школе почели да уче занат од старих 
мајстора. Дрворезбарским, гипсарским и поз-
латарским занатом овладала су и два академска 
вајара, који у сарадњи са сликарима конзервато-
рима преузимају вођење послова на конзервацији 
и рестаурацији покретног материјала рађеног у 
дрвету. Шест деценија након оснивања, конзер-
ваторско рестаураторска радионица Покрајин-
ског завода за заштиту споменика културе про-
филише се као специјализовани атеље у коме на 
конзервацији и рестаурацији тимски ради група 
академских вајара, обучена и за послове дуборе-
зачког заната заједно са уметницима дуборезач-
ког заната и столарима-конзерваторима специја-
лизованим за уметничку обраду дрвета, који сви 

Слика 8. Радионица покрајинског завода за заштиту споме-
ника културе, Јанош Сотер преноси тајне дрворезбарског 
заната академском вајару Растку Ћурчић, 1987. године

Слика 9. Рестауриран комад намештаја – фотографија 
из архиве Радионице Радаковић
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равноправно владају техникама дубореза и по-
злате, али и методологијом и савременим прин-
ципима конзервације и рестаурације споменика 
културе.3

Структура ове уметничке радионице увели-
ко подсећа на успешне дрворезбарске радионице, 

3 Захваљујући успешном комбиновању старих тех-
ника заната са савременим схватањима конзервације и 
рестаурације, овај тим стручњака кога данас чине вајари 
Расто Ћурчић, Милош Вујаклија и Тања Шајин, столари 
за уметничку обраду дрвета Милош Радаковић, Душан 
Зелић, Дејан и Горан Радаковић и столар Милан Дејано-
вић, ангажован је на спровођењу конзерваторско-реста-
ураторског третмана низа објеката, како широм Војводи-
не, тако и у суседним републикама Мађарској, Хрватској, 
Румунији и Црној Гори. Захваљујући стеченом искуству 
и свеобухватности послова које радионица може да изве-
де, конзерватори су ангажовани на раду на рестаурацији 
најзначајнијих предмета из цркава и ризница манасти-
ра Хиландара на Светој гори Атоској у републици Грч-
кој, као и материјала из ризнице Далматинске епархије у 
Хрватској.

које су се продором индустријализације претвори-
ле у мануфактуре у којима је по 15 до 20 радника 
било структурисано према врсти посла на дрво-
резбаре, сликаре-декоратере, позлатаре, који су ра-
дили „под палицом“ мајстора, најчешће власника 
радионице (Ateliers für kirchliche Kunst) (Крашевац 
2003: 231). Посебна вредност развијања дрворез-
барског заната у овој радионици је у чињеници да 
су, у последњих пар деценија, оснивачи неколи-
цине специјализованих столарско-дрворезбарских 
радионица на простору Војводине, како при ин-
ституцијама културе, тако и приватних занатских 
радионица, школовани у њој.

Деведесетих година отворене су две породич-
не столарско-дрворезбарско-позлатарске радио-
нице, којима је послове превасходно наручивало 
грађанство. Радећи на обнови стилског намештаја 
или изради нових комада по узору на оригинале, 
власници ових радионица су, захваљујући позна-
вању израде дрвених комада мобилијара богато 
декорисаних раскошним дуборезом и интарзијама, 

Слика 10. Радови на резби иконостаса за нову цркву у 
скиту српског православног манастира у Гргетегу у по-
родичној Радионици Радаковић

Слика 11. Делови иконостаса у изради за нову цркву у 
скиту српског православног манастира у Гргетегу у по-
родичној Радионици Радаковић
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постали чланови Удружења ликовних и примење-
них уметника и своје радионице временом разви-
ли у мајсторске уметничке атељее. Поред ових, 
на подручју Војводине отворено је још десетак 
мањих занатских радионица, које су специјали-
зоване за поједине сегменте дрворезбарског зана-
та, међу којима се издваја породична Радионица 

Радаковић из Футога. Иако се не истичу нити 
својом величином нити професионалном опремом, 
неке од ових радионица имају завидну референ-
цу од више стотина дуборезних икона и крстова и 
резбе неколицине иконостаса.

Слика 12. Рестаурација иконостаса Испоснице св. Саве 
у Кареји – радови у радионици Покрајинског завода 
формираној на терену, Кареја, Република Грчка

Слика 13. Рестаурација иконостаса Испоснице св. Саве 
у Кареји – радови у радионици Покрајинског завода за 
заштиту споменика културе у Петроварадину

Слика 15. Рестаурација иконостаса Испоснице св. Саве 
у Кареји – рестаураторски радови на заштити дрвеног 
украса

Слика 14. Рестаурација иконостаса Испоснице св. 
Саве у Кареји – рестаураторски радови на носачима 
иконостаса
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4. Добри резултати 
обнове традиционалних 
знања и вештина 

4.1. „Жива људска ризница“

УНЕСКО-ва (UNESCO) Декларација о очувању 
нематеријалне баштине4 је у значајном опадању броја 
људи који негују традиционалне занате (и друге об-
лике традиционалне културе) препознала кључну 
претњу опстанку нематеријалне културне баштине 
(Intangible Clutural Heritage – ICH). Због сталне по-
требе развоја и преношења традиционалних знања 
и вештина УНЕСКО охрабрује државе да установе 
своје националне системе „Живих људских ризница“ 
(Living Human Treasures) – људи, који могу, уз званич-
ну верификацију и подршку, да наставе да развијају и 
преносе своја високопрофилисана знања и вештине. 
4 Convention for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage, UNESCO, Paris, 17 October 2003.

У светлу ове УНЕСКО-ве препоруке, „спон-
тана“ обнова дрворезбарства у Војводини, дуга 
више од педесет година, од стања када је средином 
XX века било скоро потпуно угашено, па до да-
нашњих дана када је на тржишту присутно више 

Слика 16. Рестаурација иконостаса Испоснице св. Саве 
у Кареји – израда недостајућих делова резаног украса 
крста изнад царских двери

Слика 17. Рестаурација иконостаса Испоснице св. Саве 
у Кареји – заштита сачуваних делова украсних стубова 
иконостаса

Слика 18. Рестаурација иконостаса Испоснице св. Саве 
у Кареји – припрема материјала за израду недостајућих 
делова украсних стубова иконостаса

Слика 19. Рестаурација иконостаса Испоснице св. Саве 
у Кареји – рестаурирани украсни стубови иконостаса
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специјализованих радионица, још више добија на 
значају и отвара питање зашто је технолошки по-
ступак уметничке обраде дрвета успешно затворен 
само у једној од њих? Одговор је можда у чињени-
ци да је, од времена замирања еснафских цехова, 
традиција изучавања заната шегртовањем у вели-
ким занатским радионицама и институција мајстор-
ског испита практично нестао било какав облик ин-
ституционализованог изучавања овог заната. Осим 
појединих стручних техничких школа, у којима су 
обучавани моделари за израду дрвених алата и ка-
лупа, образовни систем у Србији не познаје профил 
дрворезбара, те се ни у средњим нити у високим 
школама у Србији нигде није изучавала техни-
ка и технологија уметничке обраде дрвета. Чак ни 
на академијама уметности нису отварани посеб-
ни последипломски или специјалистички курсе-
ви за усавршавање у области дрворезбарства. Тек 
1993. године отворена је средња четворогодишња 
Школа за уметничке занате у Шапцу, у којој се из-
учавају на посебним смеровима дрворезбарство и 

конзервација уметничких предмета. Када се про-
блем оживљавања дрворезбарства у Србији осветли 
са те стране, формирање и само једне радионице у 
којој је било могуће изучити све поступке и савла-
дати и најфиније вештине једног скоро изумрлог 

Слика 20. Монтажа рестаурираног иконостаса Испо-
снице св. Саве у Кареји – радови на лицу места

Слика 21. Рестауриран иконостас Испоснице св. Саве у 
Кареји

Слика 22. Санација дрвених носилаца слика иконостаса 
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у Даљу (1799/1837).

Слика 23. Санација дрвених носилаца слика иконостаса 
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у Даљу (1799/1837).
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заната, може се сматрати изузетним успехом. Ако 
се томе дода и чињеница да су кроз развој ове ра-
дионице дрворезбарством овладали академски об-
разовани уметници и познавање вештине уметнич-
ког заната обогатили знањима из области техноло-
гије материјала и савремене конзервације, то овај 
занат издиже на виши професионални ниво.

Учећи технику дубореза, ови стручњаци, умет-
ници или занатлије, како год да их назовемо, у пра-
вом смислу те речи, овладали су тајнама заната. 
Научили су како да, проценом годова и правца се-
чења, изаберу дрво за резбу, како да саставе даске, 
како, на који начин и којим средствима да их лепе, 
како да одаберу и одржавају свој алат за рад, како 
да режући, дрво прво ослободе унутрашњих сила, 
исецајући делове који су вишак, а онда и ство-
ре тродимензионални – пластични дрвени украс. 
Посебна техника, којом и данас владају само сто-
лари за уметничку обраду дрвета, јесте столарска 

паркетажа – исправљање дрвета и санација дрве-
них носилаца слика. Стичући професионално 
знање кроз послове, не само у Србији него и у 
другим државама, усвајали су и различите техике 
и манире дрворезбарства различитих историјских 
епоха и различитих поднебља, од централне Евро-
пе до Медитерана. Учени на тековинама раскошног 
барокног дрворезбарства Војводине, због потребе 
реконструкције знанто оштећених комада хилан-
дарског црквеног мобилијара, дошли су у прилику 
да своје уметничко-занатско умеће прошире и на 
техику резања тврдог дрвета и на вештину резања 
китњастих, ситно резаних форми виновог лишћа, 
који се на светогорским иконостасима густо пре-
плићу преко свих носача иконостаса и икона.

Захваљујући савременом схватању Српске 
православне цркве о потреби ширења светогор-
ске традиције на сва њена јурисдикциона подручја, 
која обухватају територије свих данашњих земаља 
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западног Балкана, дрворезбари, који су кроз ангажо-
вање на пословима конзервације и рестаурације на 
Светој гори освојили старе светогорске дрворезбар-
ске технике и форме, данас су ангажовани на изради 
нових иконостаса и другог црквеног мобилијара за 
потребе новоизграђених српских православних цр-
кава, који се по наруџби наручиоца раде у духу све-
тогорске традиције. Такође је, у последњих више од 
пола века, присутна и израда нових иконостаса који 
су се постављали уместо оригиналних, уништених 
у ратним разарањима. Од почетка осамдесетих го-
дина, када је израђен и постављен нови иконостас у 
барокном стилу за цркву фрушкогорског манастира 
Велика Ремета, за ове послове Српска православна 
црква ангажује професионалне дрворезбаре.

5. Закључак
Када је 1951. године формирана радионица 

Покрајинског завода амбиција је била да временом 
она прерасте у занатску радионицу специјализова-
ну за столарске радове који се реализују у оквиру 
конзерваторско-рестаураторског третмана сачува-
ног споменичког материјала. Врло брзо, усвајањем 
традиционалних техника и знања у области обраде 
и зашите дрвета, радионица је од столарске прерас-
ла у столарско-дуборезачку, а убрзо затим су у ње-
ном саставу почели да, поред занатлија, раде и ака-
демски сликари и вајари. После шест деценија рада 
занатлије – столари и дуборесци су, усавршавајући 
своје вештине и знање, стекли звање конзерватора 
за уметничку обраду дрвета, а академски вајари – 
конзерватори постали су и мајстори друборезачког 
заната. Поред осталих вештина и знања који се у 
овој радионици негују, усавршавањем дрворезбар-
ског заната, двадесет сликара, вајара и столара за 

уметничку обраду дрвета данас су високо-специја-
лизовани професионалци за консолидацију дрвеног 
носиоца, израду недостајућих делова дрвореза, ре-
туш старих слојева боје и позлате и израду лазур-
них премаза и позлаћивање, али и квалификовани 
стручњаци за обуку нових кадрова.

И поред очигледног успеха у оживљавању др-
ворезбарства као уметничког заната и поред, из де-
ценије у деценију све већег броја мајстора који њим 
владају, недостатак стручног кадра на тржишту је 
и даље присутан. Иако је јасно да, после шест де-
ценија дугог лаганог освајања знања и овладавања 
давно изгубљеним вештинама, дрворезбарском за-
нату у Србији више не прети замирање, неопход-
но је директније укључивање државе у подршци 
даљем развоју и етаблирању овог старог заната, од-
говорно селектовање кандидата, стални мониторинг 
целокупног процеса преношења знања и вештина 
и управљање имплементацијом новооспособљених 
стручњака у систем стварних потреба тржишта.

Друштвени статус уметника – занатлије је дру-
ги аспект, веома важан за етаблирање заната. Са тог 
становишта, оживљавање дрворезбарства не под-
разумева само поновно овладавање техником дубо-
реза, него и поновно доживљавање дрворезбара као 
мајстора заната, који у „својој личности обједињује 
имагинацију, знање компоновања и слагања поједи-
начних облика у јединствену архитектонску струк-
туру, те изнад свега вештину резања и извлачења 
новог значења из материјала“(Кулић 2007) и који 
свој друштвени статус стиче превасходно својим 
уметничко-занатским умећем, као што је то било 
током XVIII и XIX века, када је дуборезац, поред 
великог иметка, стицао и грађански или чак пле-
мићки статус.
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Old Crafts as Part of Cultural Tradition – Woodcarving
Dubravka Đukanović
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Perpetuation of knowledge and skills that are the essence of old crafts represents continuous creative pro-
cess based in tradition and makes the intangible cultural heritage of a nation. A segment of cultural tradition 
which is researched is the historical context of woodcarving tradition, as a craft that had been present on the ter-
ritory of Vojvodina for centuries as well as the reasons of its disappearance and the conditions for its renovation.

In this paper, a long standing process of reviving the woodcarving craft that has been in extinction is pre-
sented, through the work of a cultural institution. During the late 20th century this institution changed its role 
from that of a performer of professional activities into the one of a center for education and a nursery of highly 
specialized, professionally trained staff who became not only the bearers of the craft but also those who assigned 
the skills, ideas and knowledge. The model of woodcarving craft revival in Serbia is applicable in other areas or 
on other disappearing crafts, knowledge and skills which are part of our cultural tradition.
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Суботичка јеврејска верска заједница 1979. 
године сачинила је и потписала уговор о дари-
вању са Општином Суботица, чиме је право влас-
ништва пренела на локалну самоуправу, уз услов 
да зграда буде у потпуности рестаурирана и реха-
билитована у догледном времену и да у будућно-
сти буде коришћена само у културне сврхе. Мада 
у управној згради јеврејске општине постоји дру-
ги молитвени простор одговарајућих димензија 
(тзв. зимска синагога), који задовољава основне 
прохтеве локалне заједнице, градска управа, као 
власник, сматра да, након ревитализације, велика 

синагога, поред своје нове профане функције 
везане за културне садржаје, треба да задржи и 
своју изворну намену богомоље, те да се субо-
тичким Јеврејима омогући коришћење објекта 
приликом значајнијих верских празника. Главни 
предуслов је комплетна рестаурација, материјал-
но и духовно прочишћење и поновно освећење 
зграде, повремени смештај свитака Торе уну-
тар ормана за чување светих списа (у наставку 
текста: Арон Хакодеш – Aron HaKodesh). Две 
функције не искључују једна другу, мада у вези 
са суботњим профаним коришћењем објекта 

Основни правци, принципи и могућности 
ревитализације синагоге у Суботици
Габор Деметер

Кључне речи: ревитализација, синагога, Карпатска низија, сецесија, пратеће функције

Слика 1. Синагога у Суботици / the synagogue in Subotica. 
(Фото: Жељко Вукелић, МЗЗСК Суботица)
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постоје разна мишљења. Главни рабин Италије 
износи пример синагоге из Трста, која је у влас-
ништву града, али суботом се не користи. Према 
мишљењу неолошког рабина из Мађарске, нема 
разлога да синагога буде ван употребе у суботу, 
чак и ако је у власништву локалне заједнице. По 
мишљењу неких других неолошких рабина, си-
нагоге могу бити у употреби и суботом, али ос-
ветлење и електроника морају да се програми-
рају унапред, помоћу специјалног уређаја, којим 
за Шабат не би требали да рукују чланови верске 
заједнице. „Улазнице за синагогу суботом морале 
би се продавати ван парцеле јеврејске заједнице, 
на пример код улаза, или сакупљати у виду „оба-
везних“ добровољних прилога, а карте би посе-
тиоци морали сами узимати. Приликом суботњег 
коришћења синагоге, посетиоцима требало би 
објаснити да присутни радници нису Јевреји који 
„не поштују“ Шабат, већ се „само“ ради о анга-
жованом особљу. У случају да се понекад одр-
жавају верски ритуали у објекту, сат времена пре 
тога синагога треба да се закључа пред посетио-
цима, да би се свици Торе на миру могли прене-
ти у зграду. Сат времена након одржања верског 
ритуала, те повратка свитака Торе у зграду вер-
ске заједнице, или у другу синагогу, зграда може 
да се употреби у профане сврхе. (Negyela 2012: 
101–102)“1

Анализу културног живота и расположивих 
културних институција Суботице треба почети са 
чињеницом да је централни симбол идентитета 
и културног живота града, који је одређивао сли-
ку главног трга и самог центра дешавања, зграда 
Народног позоришта – Népszínház срушена пре не-
колико година у циљу реконструкције. Позориште 
је имало салу за 300 посетилаца у којој су, поред 
позоришних представа, одржавани и концерти кла-
сичне музике све до краја 1980-их година. „Мала 
сала“ на спрату служила је за пробе и савремених 
камерних представа. Према пројектном задатку, у 
згради реконструисаног позоришта, уместо велике 
сале, формирале би се три мање дворане са капа-
цитетом мањим од 300 посетилаца по сали. Једна 
од тих је предвиђена и као концертна дворана. До 
краја завршетка радова на реконструкцији позо-
ришта, град има три алтернативе, као принудно 
решење:

1. Најчешће се користи Велика већница Градске 
куће са око 300 седишта, која изворно није 
пројектована за концертну дворану, из тих 
разлога и акустика простора је примеренија 

1 Напомена: Превод са мађарског на српски – аутор 
чланка.

артикулацији људског гласа, живе речи која 
служи током скупштинских заседања. Ипак, 
захваљујући репрезентативном, атрактивном 
сецесијском ентеријеру, упркос скучености 
простора и непримерене акустике, Суботичка 
филхармонија и други гости-извођачи користе 
је за концерте и разне друге културне перфор-
мансе. Уобичајена појава је да је приликом 
бесплатних концерата Велика већница препу-
на посетилаца, док у случајевима, када се на-
плаћује улазница, суботичка публика се пона-
ша прилично незаинтересовано.

2. Друго алтернативно решење је Римокатолич-
ка катедрала Свете Терезије Авилске, која у 
црквеном простору располаже са приближ-
но 800 седишта, те недавно обновљеним 
„Ангстер“ (Angster) оргуљама. И ту се повре-
мено одржавају концерти класичне музике, 
мада је и ту уочљива једна чудна појава, да их 
углавном посећује само грађанство католич-
ке вероисповести. Масовност посете, слич-
но случају Велике већнице, зависи од тога 
да ли је концерт бесплатан или се наплаћују 
улазнице. 

3. Трећи простор погодан за одржавање концера-
та класичне музике је свечана сала Суботичке 
музичке школе, која је много мањег капаци-
тета, него претходни простори. Акустику су 
јој недавно покварили нестручном интервен-
цијом на подној облози.

Поред набројаних концертних дворана, у Су-
ботици постоји одређени број мањих сала за одр-
жавање културних дешавања: гледалишта Народ-
ног позоришта привремено пресељеног у зграду 
некадашњег Соколског дома, као и Дечјег позо-
ришта у истој згради, свечана сала Градске библи-
отеке, гимназије, Српског културног центра „Све-
ти Сава“, гледалишта Позоришта Деже Костолањи 
(Kosztolányi Dezső Színház), и Арт биоскопа Шан-
дор Лифка (Lifka Sándor Art mozi). Ту су и сале 
Градског музеја, Галерије Винка Перчића, тренут-
но напуштеног Дома ЈНА, Отвореног универзите-
та, Суботичке јеврејске општине и Хале спортова 
из Дудове шуме. Треба споменути мноштво клуб-
ских простора алтернативне културе младих, као 
што су клуб Младост, Складиште, Клеш итд. Осим 
Хале спортова (која је због својих лоших акустич-
ких својстава непогодна за одржавање концерата 
класичне музике) набројани простори су мањег ка-
пацитета (до 300 седишта), док би се у новореха-
билитованој синагоги могло сместити оптимално 
1000 посетилаца. Може се приметити да је грађан-
ство Суботице задњих година склоно сегрегацији 
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на основу националне припадности, што се одра-
жава и на пољу културног живота града. Припад-
ници разних нација све ређе присуствују заједно 
на културним дешавањима, радије посећују своје 
институције и кружоке културе. Осим економ-
ско-политичких, један од главних разлога томе је 
и недостатак зграде Народног позоришта, која је 
својом књижаром/кафићем „Јуфест“ дуго година 
представљала централно место „сцене“, односно 
дешавања и важила је за састајалиште Суботича-
на, без обзира на националну припадност. Можда 
ће простор под куполом рехабилитоване синагоге, 
која својом симболиком представља бесконачност 
универзума, постати место саборности Суботи-
чана и других посетилаца са стране, где ће сви 
присутни опет заједнички и растерећено ужива-
ти у лепоти простора и плодовима универзалне 
културе.

Суботичка Јеврејска општина, у сарадњи са 
господином Ласлом Марк Неђела (Negyela László 
Márk), већ три године врши у објекту синагоге је-
дан користан експеримент – пилот пројекат, у вези 
са могућношћу будуће намене и испитивања сте-
пена употребљивости простора синагоге. Унутар 
објекта формиран је скроман визиторски центар са 
аудио-визуелном опремом, а оспособљене су и са-
нитарне просторије у западним степенишним про-
сторима за потребе посетилаца. Радионица 
„Zsinagóga.com“ почела је 2011. године са ко-
ришћењем објекта у туристичке сврхе са стручним 
вођењем унапред најављених индивидуалних по-
сетилаца или група, презентирајући га као непо-
кретно културно добро у стилу сецесије. Поред 
тога, у оквиру новоформиране невладине органи-
зације „Духовна ложа Милко Изидор“ (Milko 
Izidor Szellemi Páholy) одржавају се и друга кул-
турна дешавања унутар, или у непосредном окру-
жењу синагоге, односно у сали Јеврејске општине, 
као што су: „Вече у синагоги“ у оквиру манифе-
стације „Ноћ музеја“, пројекција филмова, промо-
ције књига, књижевне вечери, предавања, јавне 
трибине итд. Организују се и повремене изложбе, 
концерти углавном јеврејске и светске музике 
(World Music), манифестације, као што су „Ев-
ропски дан јеврејске културе“, те 110-а годишњица 
освећења суботичке синагоге. Наведене делатно-
сти попраћене су адекватним штампаним мате-
ријалом и разгледницама. Улазнице у синагогу ко-
штају 100 динара. 60% прихода троши се за 
трошкове одржавања ситних, али битних поправ-
ки (привремено застакљивање поломљених прозо-
ра, уређење и фарбање санитарних чворова, заме-
на сијалица итд) и периодично чишћење објекта, 
док се преостала средства користе за 

организационе трошкове. Извори финансирања 
обезбеђују се и путем конкурса, углавном из изво-
ра Мађарске државе, али финансијски учествује и 
Министарство вера Републике Србије. „Првен-
ствено смо имали посетиоце са мађарског језичког 
подручја, који су се интересовали за објекат сина-
гоге и за историју суботичког јеврејства. Две 
трећине их је групно посетило Суботицу. Вредно 
је спомена да су српски посетиоци углавном Субо-
тичани, или су дошли у град у оквиру организова-
них ђачких екскурзија. Међу спонтаним посетио-
цима било је највише из Хрватске, углавном из 
Осјечко-Барањске жупаније. Туристичко вођење 
код индивидуалних посетилаца траје 5–12 минута, 
или дужине пројекције кратког едукативног фил-
ма, а код група 25–45 минута.“ (Negyela, 2012: 
108) На основу продатих улазница, током две го-
дине, синагога је имала око 8000 посетилаца. Пре-
ма мишљењу главног организатора, господина 
Неђеле, „у данашњим околностима економске кри-
зе и тржишних услова пословања, не би било ра-
ционално синагоги доделити само једну или две 
главне нове намене.“ (Negyela, 2012: 105) Поред 
тога, сматра да је без обзира на природу нове 
функције, неопходно сачувати њене оригиналне 
јеврејске симболе, који упућују на прошлост нека-
дашњих корисника зграде – суботичких Јевреја. 
По његовом мишљењу „најбоље би било, да сина-
гога постане мултифункционална и на више поља 
присутна база једног новооформљеног јеврејског 
института. У оквиру тог Јеврејског културолошког 
института, који би обухватао просторе целе Војво-
дине, појавиле би се културно-уметничке и науч-
но-просветне делатности поред туризма, као трећа 
профитабилна делатност. Четврта, непрофитабил-
на делатност била би верска, сакрална функција.“ 
(Negyela, 2012: 108) „Традиционални дом културе 
Јевреја из Бачке (Војводине)“ бавио би се презен-
тацијом савремене јеврејске и израелске културне 
баштине кроз културно-уметнички рад, а био би 
организован по моделу Мађарског образовног цен-
тра „Непкер“ (Népkör Magyar Művelődési 
Központ). Господин Неђела упућује и на могућу 
експлоатацију географског положаја Суботице на 
међународном, чак евро-регионалном нивоу, 
укључивши институт у културни живот Чонград-
ске (Кишкунхалаш и Сегедин), Бач-Кишкун и Ба-
рањске (Печуј) жупаније у Мађарској, као и Ба-
рањске жупаније (Осијек) у Хрватској, искори-
стивши језичку шароликост града. Географски по-
ложај града, на пола пута између Будимпеште и 
Београда, отвара могућности за његово укључење 
у будуће туристичке пројекте Путева јеврејске 
културне и историјске баштине, или у пројекте 
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Путева религије и ходочашћа (Светиња у До-
рослову евангелистичка дестинација у Бајши, ре-
форматска дестинација у Старој Моравици, итд.). 
Господин Неђела обраћа пажњу на проблем тех-
ничке природе, односно на рационалну, секвен-
цијалну поделу управљања осветлењем у уну-
трашњости синагоге, а у циљу визуелног одвајања 
одређених просторних целина, те унапређења 
функционалности и економичности употребе про-
стора. Морам напоменути да Неђела у свом кон-
цепту након ревитализације третира унутрашњи 
простор онако како данас стоји – без оригиналних 
клупа (које су засад само привремено одстрање-
не). Он би функционално одвојио свих седам про-
сторних целина, које се налазе испод галерија, те 
би их третирао као „шаховску таблу“ – флексибил-
но, као мање интимније просторе код повремених 
културних дешавања за мањи број (40–60) посети-
лаца. То би биле књижевне вечери, привремене 
или сталне изложбе (на пример заоставштина ваја-
ра Нандора Глида (Glid Nándor), или приказ исто-
рије Јевреја из Бачке у угаоним степенишним про-
сторима). У простору синагоге би се организовала 
прослава Дана независности Израела, као и дру-
гих значајних празника везаних за јеврејску култу-
ру. Синагога би понекад функционисала и као кон-
ференциони центар. Што се тиче просветно-науч-
ног рада, „...поред истраживачке и архивске делат-
ности увео би и едукацију о холокаусту и толеран-
цији, јудаистици, историји, градитељској баштини 
и историји уметности...“. (Negyela, 2012: 107) 
Просторије за администрацију, архива и библиоте-
ка института би се сместиле ван објекта синагоге. 
Богослужења у синагоги би се одржавала само 
приликом великих јеврејских верских празника, 
односно меморијалних свечаности. „Треба обрати-
ти пажњу на то да галерије могу да се закључавају 
ради сепарације мушкараца и жена и санитарних 
чворова. Битно је да молитвени простор буде упо-
требљив у својој изворној функцији, те да простор 
за чување свитака Торе буде у исправном стању.“ 
Господин Неђела наглашава да недостатак гарде-
робних простора представља проблем, који би се 
могао ублажити применом мобилних гардероба у 
предворју западног главног улаза.2 По њему, у ин-
тересу јавног коришћења објекта за културне са-
држаје, изузетно је битно да постоје санитарни 
чворови унутар објекта, те да синагога располаже 
сопственим озвучењем и системом осветлења. У 
интересу профитабилности, визије господина 
Неђеле се проширују и на формирање неких пра-

2 Напомена: Мобилне гардеробе постављене у 
фоајеу прекриле би велики део меморијалних табли на 
зидовима.

тећих садржаја, као што су продавница сувенира и 
ресторан јеврејске гастрономије. У сувенирници 
би се продавале разгледнице, разне брошурице, 
сувенири и књиге у вези са јудаистиком. Оба про-
стора би била смештена у сутерену зграде Јев-
рејске општине, а ресторан би имао терасу према 
дворишту синагоге. На парцели би требало обе-
збедити паркинге за аутомобиле и туристичке ау-
тобусе. Административне канцеларије и дирекција 
визиторског центра, односно Јевреског културо-
лошког института би се сместиле у посебну згра-
ду, која се налази на углу улице Димитрија Туцо-
вића, а која је изворно била банка, а касније у 
власништву суботичког Предузећа за услуге, пре-
раду житарица, производњу хлеба, тестенине и 
скробарских производа „Фиделинка“, тренутно 
под стечајем. Објекат је изворно био у јеврејском 
власништву, а сада стоји празан. Идеја би се у том 
случају могла реализовати, када би Јеврејска 
општина Суботица добила назад зграду у оквиру 
процеса реституције. У случају неуспеха, ове 
функције би се могле сместити унутар већ по-
враћене комшијске зграде (Димитрија Туцовића 
бр. 11), с тим да би се парцеле могле повезати от-
клањањем постојеће ограде. Размишљања госпо-
дина Неђеле без сумње садрже неке корисне, за-
нимљиве, размишљања вредне идеје, које се чак 
базирају на искуству и које треба узети у обзир 
приликом конципирања рестаурације и ревитали-
зације зграде и рехабилитације комплекса синаго-
ге, ипак из стручног, архитектонског, заштитарског 
аспекта можемо у њима наћи и лаичке елементе. 
На то упућује и његова изјава да „процес обнове 
успорава политика: да прво рестаурирамо, па ћемо 
касније, или успут размишљати о будућој функ-
цији.“ По мом мишљењу процес обнове највише 
успорава општи недостатак политичке воље и не-
достатак потребних финансијских средстава, који 
из тога потиче. Стога су се, досадашњи радови на 
рестаурацији – који већ трају близу четрдесет го-
дина – односили искључиво на статичку санацију 
и конзервацију постојећег стања, као и на набавку 
свих тих специјалних грађевинских материјала, 
без којих се свеобухватна рестаурација објекта не 
би ни могла почети (глазирани црепови, табле Де-
сет заповести, те глазирани капители и енгобира-
ни фасадни украсни елементи од пирогранита 
произведени у фабрици Жолнаи из Печуја, као и 
профилисане дупло пресоване фасадне опеке про-
изведене у фабрици „Тондах“ из Кањиже итд.). 
Упоредо, о новој намени објекта и комплекса од 
самих почетака води се полемика (чак и у даров-
ном уговору стоји, да се синагога после обнове 
сме користити искључиво за „културне садржаје“). 
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Од тада се рађају разне идеје у вези са принципи-
ма, те техничким и архитектонским начинима ин-
терполације нове намене.

Још почетком 1980-их година, по ангаж-
ману Међуопштинског завода за заштиту спо-
меника културе Суботица, др Јанош Шмит (dr. 
Schmidt János), машински инжењер и стручњак 
за позоришну технику из Будимпеште припре-
мио је једно – данас већ прилично дискутабилно 
– стручно мишљење у вези са адаптацијом сина-
гоге у складу са новом функцијом (Schmidt 1980). 
По господину Ендреу Леваиу млађем (Ifj. Lévay 
Endre), који је према задужењу МЗЗСК Суботица 
у то време водио радове на рестаурацији објекта: 
„наш основни принцип код припреме пројектне 
документације ревитализације је да са најмање 
могућих рушења и презиђивања постигнемо за-
цртани циљ (Lévay 1984: 113).“ По мом мишљењу 
Шмитово решење није баш поштивало наведени 
принцип. Наиме, довело би до суштинских проме-
на основне концепције ентеријера, функционалне 
диспозиције и простора зграде. На жалост, не по-
седујемо скице концепције, па само текстуалним 
описом можемо приказати Шмитову смелу идеју. 
Према његовом предлогу, гледалиште би смести-
ли унутар молитвеног простора амфитеатрално, 
тако да би се уклониле оригиналне клупе из при-
земља. Гледалиште би се постепено подизало од 
бине до нивоа грудобрана западне галерије. Фо-
аје би оставио у изворном стању, али оригинални 
ниво пода би се морао спустити, да би се форми-
рале комуникационе траке између амфитеатрал-
ног гледалишта и простора добијеног испод, где 
би се сместили санитарни чворови за публику, 
гардеробе, односно угоститељски садржај-кафе. 
Овај новоформирани простор би био погодан и за 
организовање изложби. Прилази некадашњем мо-
литвеном простору и разним нивоима гледалишта 
би се формирали помоћу нових степеништа обо-
страно изведених поред ободних зидова, а која би 
водила до комуникационих ходника (Lévay 1984: 
36–39). Овај систем ходника би степенасто водио 
до галерија и одвојио би унутрашњи простор од 
спољашњег из акустичког и визуелног аспекта. 
Витраже би на овај начин постале само естетски 
елементи комуникационих простора, а прили-
ком ноћног осветлења допринеле би спољашњем 
естетском доживљају објекта.

Ове радикалне и инвазивне интервенције 
поред тога што би у целости промениле извор-
ну просторну концепцију ентеријера, условиле 
би и озбиљна статичка испитивања и ојачавања. 
Крајњи резултат би аветињски подсећао на случај 

синагоге у Кечкемету (Кecskemét), где комуни-
кациони простори након ревитализације просто 
доминирају ентеријером објекта и потпуно дева-
стирају његов изворни унутрашњи склад. Идеје 
из осамдесетих година дотицале су и могућност 
промена на екстеријеру објекта, обзиром да су 
разматрале могућност презентације иначе изу-
зетно репрезентативног таванског простора, као 
и формирање видиковца на централној куполи. 
Бински простор проширили би према гледалишту 
рушењем постојеће бине, а одстрањивањем полу-
лучне љускасте конструкције изнад, отворио би 
се простор за смештај бинске технике и тачкастих 
подизача сценографије. Извори не спомињу начин 
смештаја пратећих функција извођача. Ови плано-
ви за адаптацију сведоче о изузетно инвазивном 
приступу, а слично случају синагоге у Кечкемету, 
значајно би девастирали споменичне и архитек-
тонске вредности објекта. Ипак њихово потпуно 
одбацивање оставља отворена питања везана за 
смештај најнужнији пратећих функција уз нову 
намену синагоге. За јубиларну свечаност стого-
дишњице изградње објекта (12. септембра 2003. 
године), аутор текста је одржао презентацију на 
тему „Програм рестаурације и ревитализације си-
нагоге у Суботици“. Следећи дан, програм је на 
заседању Извршног одбора Фондације „СОС Си-
нагога“ (на којем су присуствовали и чланови из 
иностранства, те тадашње руководство Суботич-
ке јеврејске општине са председницом Миром 
Пољаковић на челу) једногласно усвојен. Програм 
је усвојен и од стране Републичког завода за за-
штиту споменика културе из Београда, као и од 
Министарства културе Републике Србије, које је 
пружило и озбиљну финансијску подршку за из-
раду већег дела пројектне документације базиране 
на усвојеном програму. Од 2004. Министарство 
културе је суботичку синагогу, као непокретно 
културно добро од изузетног значаја које ужива 
приоритет, уврстило у „План интегрираних проје-
ката рехабилитације / Преглед градитељске и ар-
хеолошке баштине (IRPP/SAAH) – Регионални 
програм за културну и природну баштину у Југо-
источној Европи“ (Integrated Rehabilitation Project 
Plan / Survey of the architectural and archeological 
heritage (IRPP/SAAH) – Regional Programme for 
Cultural and Natural Heritage in South-East Europe) 
за коју је такође аутор текста израдио предлог на 
основу горе наведеног програма за рестаурацију 
и ревитализацију. Од 2002. године мере технич-
ке заштите, које се изводе на суботичкој синагоги 
уврштене су у Програм помоћи јеврејске башти-
не Фонда за светску баштину (World Monuments 
Fund – Jewish Heritage Support Programme), који и 
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финансијски помаже процес рехабилитације. Све 
наведено доказује да идеје, ставови и приступи де-
финисани у „Програму рестаурације и ревитализа-
ције синагоге у Суботици“ аутора овог текста ужи-
вају легитимитет на локалном, државном и међу-
народном нивоу, а задовољавају и те правно-фор-
малне прохтеве, који су без сумње неопходни код 
покретања и спровођења процеса рехабилитације 
архитектонског комплекса синагоге – непокрет-
ног културног добра од изузетног (националног) 
значаја.

Будућа поглавља ће представити тај програм, 
наравно допуњен и унапређен новим идејама, 
виђењима и циљевима, а са намером, да постане 
основа за пројектантски задатак будуће пројектне 
документације на тему рехабилитације суботичке 
синагоге.

Програм рестаурације, 
ревитализације и 
рехабилитација комплекса 
објеката синагоге у Суботици

Суботичка синагога је изграђена за нешто 
више од две године, док њена обнова већ траје три 
и по деценије. Суботичка јеврејска заједница која 
броји двеста душа – мада располаже са молитве-
ним простором у приземљу своје управне зграде – 
изражава потребу за коришћењем велике синагоге 
у сакралне сврхе, нарочито приликом већих вер-
ских празника. Из тих разлога, најцелисходније би 
било одредити и усвојити такву нову намену сина-
гоги, која би осим суботичких Јевреја и грађанству 
у ширем смислу речи оправдала улагања у рестау-
рацију и рехабилитацију у инвестиционом и функ-
ционалном смислу, а поред тога не би нарушавала 
сакралне, верске, духовне, идеолошке, историјске, 
уметничке, просторне, структуралне, архитектон-
ске и споменичне вредности објекта. Можда је го-
сподин Неђела благо претерао са својим визијама, 
када је предложио формирање „кварта јеврејске 
културе“ или Јеврејског института у Суботици. 
Бројност суботичких Јевреја је по мом мишљењу 
прескромна за такве задатке. Из других градова 
и насеља Војводине (изузевши Нови Сад), јевреј-
ство је скоро потпуно исчезло. Стога сматрам да 
намену Јеврејског института за скупљање пода-
така и архивског материјала са територије бивше 
Мађарске (а у оквиру тога и о историји и судби-
ни војвођанских Јевреја) сасвим испуњава Мемо-
ријални документациони центар за Холокауст – 
синагога у Пава улици у Будимпешти. Формирање 
„кварта јеврејске културе“ у оквиру урбане струк-
туре града Суботице може да буди непријатне 
асоцијације у вези са „гетоизацијом“. Поред тога 
организацију изложби и едукативног рада у ин-
тересу приказа јеврејске културе сматрам добрим 
идејама, у које би се могла укључити и презента-
ција богате јеврејске гастрономије. Резимирајући 
претходна размишљања, у глави аутора овог текста 
следећи програм се артикулисао у вези са будућ-
ношћу синагоге у Суботици.

1.1. СИНАГОГА КАО МЕМОРИЈАЛ У 
СПОМЕН ПРОГОНА ЈЕВРЕЈСКОГ НАРОДА 
ТОКОМ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА (КУЋА 
ОНИХ КОЈИ ВИШЕ НИСУ МЕЂУ НАМА)

Функција у архитектури означава наме-
ну, корисну вредност простора, која дефинише 
објекат у целини, односно облик, конструкцију, 

Слика 2. Централна купола са арон хакодешом / the 
central dome with the Torah ark – Aron HaKodesh 
(Фото: Жељко Вукелић, МЗЗСК Суботица)
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инфраструктуру, материјализацију циља и разло-
га изградње. У случају суботичке синагоге, дат је 
физички оквир, просторна структура која је гено-
цидом над суботичким Јеврејима током II светског 
рата изгубила своју првобитну функцију, смисао 
и престала да буде оно за шта су је предвидели, 
пројектовали и изградили њени творци. Оскр-
нављена је, убијена, нема више тих људи који су 
је некад користили, постала је мртви симбол људ-
ског бесмисла. Осуђена је на пропадање. А ипак, 
ако неко од пролазника залута, пружа му се при-
лика да крочи у унутрашњост храма, обузеће га 
несвакидашње емоције испуњене чуђењем, радо-
зналошћу, узвишеношћу, поштовањем, под весе-
лим бојама и формама тихо пропадајуће централ-
не куполе. Монументалност, али и сразмерност 
унутрашњег простора благотворно утичу на ду-
ховно оплемењивање свести и доводе до смире-
ног, „медитативног“ стања. Можда још није мртва 
душа синагоге? Можда још живи негде међу овим 
зидовима „genius loci“, само се трнсформисао и 
преселио у нашу душу, и даље градивши храм у 
њој? Прихватањем реконструкције и ревитализа-
ције синагоге пружа нам се јединствена шанса да 
у нашем мулти-културалном и мулти-националном 
граду, на који смо толико поносни, поставимо ме-
моријал и однегујемо вечно сећање на универзал-
ну неправду учињену против једне братске нације, 
са којом живимо заједно и дан данас, у истом гра-
ду. Сетимо се да је синагога приликом депортација 
суботичких Јевреја служила као сабирно место, 
где су они били лишени целокупне имовине, лич-
ног пртљага, личне слободе, породице, достојан-
ства и свакодневних снова. Ту, испод цветних мо-
тива весело украшене куполе у мистичном светлу 
витража су их понижавали и одвели у депортацију, 
већину у неповрат. Одати им поштовање, био би 
хуман и коректан гест.

1.2. СИНАГОГА
За Јевреје, један простор за окупљање по-

стаје освећен када се очишћени објекат поново 
освети, када су реквизити биме сви на броју, те 
свети списи Торе сместе унутар Арон Хакодеш. 
С обзиром на првобитну функцију синагоге, су-
ботички Јевреји би могли користити обновље-
ни објекат за прославу неких својих верских 
и традиционалних меморијалних свечаности, 
ако и они то желе, пошто су сви ритуални пред-
мети углавном сачувани, или постоји могућ-
ност њихове рестаурације, чувања и повременог 
коришћења.

1.3. KUĆA VEČNOG UNIVERZUMA 
I UNIVERZALNE BRATSKE 
LJUBAVI – „TIHO MESTO“

У подножју куполе, по два натписа красе зид, 
на хебрејском и мађарском језику, са значењем: 

а. „ВЕЧНОСТ ЈЕ ТВОЈ БОГ“.

б. „ВОЛИ БЛИЖЊЕГА СВОГА, КАО ШТО 
ВОЛИШ САМОГА СЕБЕ˛

Прва реченица нас подсећа на то да је храм 
изграђен у славу Бога, који се не именује, већ се 
спомиње као универзални, вечни, за сва жива бића 
Једини Бог, Створитељ, „Универзална Свест“, „Ве-
лики Архитекта Свих Светова“.

Друга нас упозорава да смо створени са задат-
ком да Универзалну Вечност испунимо Љубављу 
према свим живим бићима. Та нам је дужност по-
верена мистичном тајном нашег постојања. Ако 
наш храм будемо користили у том духу, не толи-
ко у црквеном, или религиозном аспекту (пошто 
није реч о једној, одређеној религији), већ у духу 
општег хуманизма, филантропије, етике, културе, 
просветлења, ослобођене сваког националистич-
ког акцента, нећемо грешити са овом дефиницијом 
нове намене.

1.4. ХРАМ КУЛТУРЕ И 
ДУХОВНОГ УЗДИЗАЊА
Код одређивања нове намене суботичке си-

нагоге не смемо бити прагматични. Битније је 
КАКО, а не ЗА ШТА ћемо је користити. Ако овај 
„магични“ простор, заштитни шатор, будемо упо-
требљавали у циљу духовног и културног усав-
ршавања посетилаца, можемо бити задовољни 
резултатима наших напора. Те резултате не би 
требало мерити искључиво исплативошћу и еко-
номичношћу коришћења ревитализираног објекта 
(наиме, ни изворна намена зграде није била про-
фито-центрична), већ препустимо то вредновање 
корисницима храма и својим потомцима, који ће 
сигурно ценити наш труд, улагања и жртве у ин-
тересу виших циљева. Осећај животне снаге, ра-
дости, братске љубави, разумевања, креативности 
представљаће „чист профит“ за кориснике објекта 
и улагаче. У овом свету дуализма материјалног и 
духовног принципа, где се на прекретници XXI 
века све више истиче материјализам, не смемо 
заборавити значај духовности у људском животу, 
која доприноси равнотежи универзума. Нека наш 
обновљени храм постане симбол те равнотеже, 
„генератор“ духовне моћи.
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1.5. О ФУНКЦИЈИ
Битно је формирање визиторског центра који 

се, поред презентације објекта групним и инди-
видуалним посетиоцима, бави и организацијом 
дешавања са културним, едукативним и другим 
садржајима. Центар би требао да функционише 
на тржишним основама да би оствареним профи-
том од продаје улазница, изнајмљивања објекта, 
те рекламних извора итд. требао да обезбеди по-
требна средства за своје функционисање (општи 
трошкови функционисања, трошкови комуналија 
и личних доходака стално или повремено запос-
леног особља) као и трошкове текућег одржавања 
објекта. 

Активности центра:

– Јеврејске верске свечаности, скупови, мемо-
ријали, предавања итд.;

– Мањи симфонијски и камерни концерти (кла-
сична, етно, амбијентална, џез, акустичарска, 
хорска, јеврејска сакрална музика, солистички 
концерти, „world music“ итд.) – по потреби уз 
подршку скромне аудио-визуелне логистике;

– Јубиларне приредбе. Традиционална манифе-
стација „Ноћ Музеја“, када је улаз и обилазак 
синагоге бесплатан и отворен за све заинте-
ресоване. Манифестација „Дани јеврејске 
културе Европе у Суботици“, или периодичне 
јубиларне свечаности годишњице освећења 
синагоге;

– Књижевне вечери, форуми, округли столови, 
пројекције филмова, предавања, разговори у 
организацији „Духовне ложе Милко Изидор“ 
или друге невладине организације;

– Изложбе традиционалног и савременог ликов-
ног стваралаштва, односно на тему локалне 
или опште историје Јевреја. Мултимедијал-
не презентације и изложбе на тему приказа 
изградње и рестаурације објекта. Изложба 
оставштине вајара Нандора Глида унутар и у 
слободном простору ван објекта. Обзиром на 
димензије и специфичности суботичке сина-
гоге, по мом мишљењу није сходно доделити 
само музејску намену у духу теорије Сандре 
Сиано-Веинреб (Sandra Siano-Weinreb), струч-
ног сарадника Музеја јеврејске дијаспоре из 
Телавива. (Museum of Jewish Diaspora);

– Индивидуалне или групне туристичке посете 
синагоги као јеврејском споменику културе и 
сецесијској културној баштини, са стручним 
водичем. Уз обавезне улазнице, део понуде су 
и разгледнице са тематиком из живота Јевреја, 

публикације, предмети верског карактера, по-
клони и сувенири;

– Данима, када нису предвиђена посебна деша-
вања, могу се организовати едукативне посете 
храму, као и програми медитације под купо-
лом уз медитативну музику или без ње;

– У случају да власник објекта ипак сматра це-
лисходним оснивање једног мулти-функцио-
налног Јеврејског културолошког института у 
Суботици, својом научно-просветном и кул-
турно-уметничком делатношћу он би могао 
покривати читаву Војводину;

– Изузетне датости објекта омогућавају и делат-
ности које се не односе искључиво на јевреј-
ску популацију, већ својим едукативним садр-
жајима (конгресима, конференцијама, струч-
ним саветовањима, семинарима, симпозијуми-
ма, предавањима итд.) доприносе општем раз-
воју грађанског друштва и међусобној верској 
и националној толеранцији народа и народно-
сти који живе у граду и широј регији;

– Наравно, приликом избора нове намене сина-
гоге, требало би узети у обзир и географски 
положај града, односно економске и култур-
не међуутицаје, да би се могао укључити и у 
пројекте Евро-регионалног карактера. Могао 
би да се придружи културним крвотокови-
ма жупанија Чонград, Бач-Кишкун, Барања 
из Мађарске и Барање из Хрватске, као један 
војвођански град – истакнути центар европске 
сецесијске архитектуре. Доказ томе је да је 25. 
фебруара 2013. године на генералном засе-
дању у Авеири (Португал) Суботица, као 23. 
члан примљена у Мрежу сецесијских градова 
Европе;

– Не би требало у потпуности да се оградимо 
ни од идеја главног организатора, господи-
на Неђеле Ласла Марка. Формирање новог 
Војвођанског јеврејског културолошког инсти-
тута ипак сматрам под тренутним економским 
приликама преамбициозним пројектом. Мо-
жда би град Нови Сад био погодније место за 
зачетак таквог института, него Суботица;

– Сувенирница би требала да ради унутар сина-
гоге, или у непосредној близини, тамо где би 
се продавале улазнице;

– Отварање јеврејског ресторана у сутерену 
зграде Јеврејске општине, са лепом отвореном 
терасом према дворишту синагоге сматрам до-
бром идејом – значајно би допринео туристич-
кој понуди посетиоцима синагоге
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– Уз формирање довољног броја прикључака за 
преносиве рачунаре на галеријама синагоге, 
могла би се организовати бесплатна тачка за 
коришћење бежичног интернет приступа (Wi-
fi ), која би омогућила директан приступ свим 
интернет страницама и базама података у вези 
са јеврејском тематиком на свету, као што је на 
пример база података Меморијалног докумен-
тационог центра за Холокауст у Пава улици у 
Будимпешти;

– Објекат синагоге није погодан за одржавање 
позоришних представа;

– Само такве активности могу да се одржа-
вају међу зидовима обновљене синагоге, које 
својим садржајем не девастирају, умањују и 
вређају сакрални, духовни, етички, историј-
ски, уметнички, просторни, конструктивни и 
споменички интегритет објекта. Из тих разло-
га, садржај дешавања мора се унапред валори-
зовати, одобрити и практично „цензурисати“ 
од стране организационе комисије. Никад се 
не сме заборавити да, без обзира на тренут-
не имовинско правне односе, објекат и даље 
представља светилиште, односно молитвени 
простор, 

Основни принципи и 
приступ ревитализацији 
и рехабилитацији објекта 
синагоге у Суботици

Сви аргументи из претходних поглавља по-
тврђују значај објекта као споменика културе не 
само локалног, већ и светског значаја. Стога при-
ступ ревитализацији треба да буде крајње студио-
зан и опрезан. Основни услов за то је да се сина-
гога са свим околним објектима, који су национа-
лизовани као јеврејска имовина, у оквиру рести-
туције врати некадашњим власницима, њиховим 
потомцима, или Суботичкој јеврејској општини. 

Током предстојећих радова треба имати у 
виду потребу решавања неких техничких изазова 
везаних за будућу, нову намену објекта, нпр. ин-
терполацију и смештај грејања, вентилације, елек-
тричних и осталих инсталација итд., како би се 
ти радови могли изводити синхронизовано са из-
вођењем мера техничке заштите.

Неоспорно је да у складу са писаним и непи-
саним правилима заштите културног наслеђа, це-
лину објекта (ентеријер и спољни изглед) треба 
вратити у изворно стање, што изискује потребу 

даљих истраживања. Наиме, током извођења ра-
дова може доћи до непредвиђених ситуација услед  
до тада непознатог стања неких конструктивних 
елемената или нових одлука код приступања реше-
вању одређених питања. Код конзерваторских ра-
дова на ентеријеру објекта могућа је појава диле-
ме: да ли ће објекат враћен у изворно стање моћи 
да задовољи потребе нове функције?

Код потраге за одговором на питања, треба да 
превагне принцип враћања у изворно стање, по-
што рестаурирани објекат без већих интервенција 
може задовољити низ функција (претходно по-
главље), што већином зависи од вештине органи-
затора дешавања – менаџмента, а не од датих про-
сторних могућности објекта.

Без обзира на досадашња размишљања, раз-
матрања, чак и неке, у основи и приступу диску-
табилне експертизе и предлоге за ревитализацију, 
предлажемо да се у ентеријеру не смеју вршити 
никакве интервенције које би нарушиле из-
ворни просторни концепт пројектаната и које 
би, на било који начин, девастирале орнамен-
тику и остале украсне елементе. Све неопходне 
савремене инетрвенције у ентеријеру у интересу 
нове функције треба вешто уклопити у изворно 
стање, конструктивно и естетски јасно разграни-
чити од оригиналног ентеријера. Нови елементи 
морају бити монтажни, физички одвојени од из-
ворног ентеријера, по материјалу и обради пот-
пуно савремени. Све конструкције за потребе, на 
пример сценске технике, треба да су монтажне, у 
материјалима савремене и самостојеће, колори-
стички усклађене, да би се максимално уклопиле 
у ентеријер. Приликом радова у партеру, испод 
средишње комуникационе траке треба предви-
дети технички канал за инсталације са лаком до-
ступношћу и поставити подно грејање. Сва ау-
тентична светлећа тела – лустери, плафонске и 
зидне украсне светиљке треба да буду враћени 
на њихов изворни положај након рестаурације и 
реконструкције.

Да би објекат након рестаурације оживео, не-
оспорно је да, поред изворне верске функције, 
синагога треба да буде коришћена и као вишена-
менска дворана, о чијем садржају већ више го-
дина трају расправе стручњака. Пре више година 
био је расписан и архитектонско-урбанистички 
конкурс за уређење околине Синагоге, са предло-
гом нове намене (Друштво архитеката Суботи-
це), али, на жалост, није презентирано ни једно 
до краја прихватљиво решење. Основни проблем, 
наиме, био је да је акценат у већини предлога био 
на обезбеђењу нове функције по сваку цену, без 
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доследног уважавања споменичког својства објек-
та. Сигурно је да се нова намена може уклопити у 
оквире објекта на разне начине, али је такође не-
оспорно да је синагога првенствено споменик 
културе од изузетног значаја, па се на тај начин и 
морамо односити према њему.

Током израде ове студије, разматране су две 
могућности – варијанте и за смештај неопходних 
пратећих функција вишенаменског објекта. У оба 
случаја, суштина решења је у смештају већине 
пратећих функција ван габарита објекта сина-
гоге, у посебне просторе, постојеће или ново из-
грађене у непосредној близини. Минималне нео-
пходне пратеће функције за задовољење потреба 
публике, извођача и смештај инсталационе инфра-
структуре ради савременог функционисања и одр-
жавања објекта биће доле наведене: 3

ПОСЕТИОЦИ

1. Гардеробе за потребе 1000 посетилаца ~ 100 
м2.4 Њихов недостатак представља велики 
проблем код „цивилизованог“ пријема посети-
лаца. Липот Баумхорн (Baumhorn Lipót) је гар-
деробне просторе предвидео углавном већ код 
оригиналних пројеката синагоге. 

2. Санитарни чворови за потребе 1000 посети-
лаца (1 кабина за 100 посетилаца у односу 2/5 
код мушких, а 3/5 код женских санитарија).

3. Кафе за потребе посетилаца.

ИЗВОЂАЧИ

1. Гардеробе за максимално 40 мушких и 40 
женских извођача.

2. Одвојена гардероба за диригента.

3. Одвојена гардероба за солисту.

4. Санитарни чворови за 80 извођача (по једна 
кабина задовољава минималне потребе).

5. Простор за одмор извођача – кафе.

3 Напомена: Синагога је у оригиналу грађена без тер-
мотехничких уређаја, те није било предвиђено грејање 
зими. Проветравање су вршили кроз посебна окна прозо-
ра, која су се могла отварати према потреби. Осветлење је 
изворно било пројектовано на бази гаса, електрификација 
је тек касније извршена.
4 Према Нојфертовим немачким стандардима (Der 
„Neue Neufert“).

ПРОСТОРИ ЗА СМЕШТАЈ ПОДСТАНИЦА, 
ИНСТАЛАЦИЈА, ПОМОЋНИХ ФУНКЦИЈА 
И ОДРЖАВАЊА

1. Подстаница за подно грејање (намера је да 
се подно грејање реши на бази геотермичке 
енергије).

2. Подстаница за термо-техничке инсталације и 
вентилацију.

3. Подстаница за смештај електричне централе.

4. Магацински простор за сценску технику.

5. Просторија помоћног особља.

6. Портирница.

ВАРИЈАНТА бр. 1. уједно је и финансијски 
најскромније, најрационалније, те из конзерватор-
ског аспекта можда најприхватније решење. Њена 
суштина је да се објекат враћа у своје изворно 
стање, без доградњи, са минималним интервен-
цијама на поновном монтирању редова клупа у 
партеру. Део пратећих функција се смешта унутар 
самог објекта, односно унутар већ постојећих спо-
редних објеката који се налазе у непосредној бли-
зини синагоге – са југоисточне стране. Ти објекти 
су: а) Некадашња „обредна кланица“ (шахтерни-
ца) – заштићена у оквиру споменичног комплекса, 
али тренутно коришћена као магацин оближњег 
угоститељског објекта. Она је у међувремену 
враћена у власништво Јеврејске општине; б) Згра-
да некадашње фискултурне сале јеврејске школе 
срушене крајем осамдесетих година, као жртва 
земљишних спекулација. Она лежи на суседној 
парцели, такође је у власништву Јеврејске општи-
не; в) „Домарска кућа“, која је једна успешна до-
градња из 1990-их година и која се уклапа у своје 
споменично окружење. Кроз њу, отварањем врата, 
може се остварити директна топла веза са нека-
дашњом фискултурном салом. Припада Јеврејској 
општини; г) Ради увећања употребљивог просто-
ра, могуће је извести једну малу интерполацију 
ради функционалног повезивања објеката а) и в).

Мада ова варијанта нуди најскромније и наје-
кономичније решење рехабилитације објекта, 
ипак, слично добрим примерима новосадске и 
сегединске синагоге, односи се са поштовањем 
према конзерваторском принципу аутентичности, 
те најефектније враћа аутентични дух оригинал-
не синагоге. Наравно, један од компромиса је да 
се постојећи санитарни чворови испод западних 
степенишних простора морају задржати за публи-
ку, те испод источних степенишних простора мо-
рају се формирати слични за потребе наступајућих 
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извођача. Мобилне гардеробе не би требало сме-
стити у фоаје иначе скромних димензија, јер би 
покриле меморијалне табле монтиране на зидови-
ма, а сметале би и комуникацији публике. Повољ-
нија места би се могла наћи унутар молитвеног 
простора поред северног и јужног зида, наравно 
уз одстрањивање неколико редова клупа. Клупе би 
се могле уклонити и са обе стране биме (северне 
и јужне), па би се позорница могла проширити на 
те стране по потреби, односно формирати излож-
бене просторе. Кад би се и тамо одстраниле клупе, 
западна галерија би се – слично случају синагоге 
у будимпештанској Пава улици – могла користи-
ти за сталну изложбену поставку, проширивши 
је на зидове угаоних степенишних простора. На-
равно, одстрањивање клупа није по сваку цену 
неопходна интервенција. Ипак би у великој мери 
допринела повећавању степена функционално-
сти рехабилитованог објекта. Просторије, које се 
налазе иза арон хакодеш могле би се користити 

за портирницу, односно привремено одлагање ин-
струмената и капута наступајућих уметника. У 
недостатку свлачионица и гардеробних простора 
довољних димензија, гостујући извођачи би тре-
бали пристизати већ свечано обучени. По узору на 
случај новосадске синагоге, просторије Јеврејске 
општине би се могле повремено користити као 
гардероба, мада представља проблем недостатак 
топле везе између два објекта, што представља 
проблем нарочито у хладним месецима. 

Стручњаци Мануфактуре за израду оргуља 
д.о.о. из Печуја (Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra 
Kft.), под вођством мајстора и директора Антала 
Вега (Végh Antal) 17. априла 2007. године прегле-
дали су остатке оргуља из синагоге у Суботици. 
Установили су да је градитељ оргуља био Липот 
Вегенштеин (Wegenstein Lipót) из Темишвара, а да 
се њима аналогне оргуље из 1903. године налазе 
у сегединској синагоги. Сам инструмент је систе-
ма ваздушне кутије, са две мануалне педале, 22 

Слика 3. Ситуација / Site plan
(Цртеж: Тимеа Нађ – Nagy Tímea)
ЛЕГЕНДА: 1) Објекат синагоге; 2) Објекат Суботичке јеврејске општине; 3) Некадашња „обредна 
кланица“ – шахтерница; 4) Зграда некадашње фискултурне сале срушене јевревске школе; 5) „До-
марска кућа“; 6) Могућа интерполација; 7) Објекат „Фиделинке“; 8) Споменик Холокауста.
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регистра и са пнеуматском трактуром. Цеви од ор-
гуља – свирала, које се налазе са обе стране арон 
хакодеш, представљају само декоративне дрвене 
маске – ентеријерске украсне елементе. У рав-
ни задњег зида арон хакодеша на галерији стоји 
украсна, дрвена, резбарена, колорисана предњица 
ормана оргуља у коју су некада била уграђена сви-
рала. Нека од њих су била лажна, али из првог и 
другог мануала у орман су била смештена и сви-
рала која су функционисала. Након електрифика-
ције накнадно је уграђен мотор за дување ваздуха 
и вентил-затварач. Током времена из оргуља су от-
страњени сви метални елементи, тако да сада не-
достају сва метална свирала и оловне цеви. Година 
изградње је 1904. На основу снимљеног постојећег 
стања дате су две варијанте решења:

1. Реконструкција постојећих оштећених ор-
гуља са свим преосталим структуралним 
елементима у интересу добијања електроп-
неуматских оргуља идентичних оригиналним 
(II/22). Трошкови се процењују на 185.000 € 
цене без пореза. Свираоник би могао бити 
преносив, а према потреби смештен на бини 
у приземљу.

2. Од елемената оригиналних оргуља би се ис-
користила само предњица ормана, евентуално 
корпус свираоника, али изградиле би се нове 
електричне двомануалне или тромануалне ор-
гуље са 40 регистара и преносивим свираони-
ком, које би коштале 340.000–380.000 € цене 
без дажбина. 

Слика 4. Варијанта бр. 1. Основа приземља и галерије / the variation no. 1. The plan of the ground floor and the 
galleries
(Цртеж: Тимеа Нађ)
ЛЕГЕНДА: Основа приземља – 1) Орман за чување смотуљака Торе (арон хакодеш); 2) Портирница са дојавља-
чима пожара; 3) Конвектор за вентилацију и климатизацију; 4) Степенишни простор са мушким санитаријама за из-
вођаче; 5) Степенишни простор са женским санитаријама за извођаче; 6) Бинa и уједно главна позорница; 7) Могућа 
проширења позорнице (повремене изложбе); 8) Могуће проширење позорнице према гледалишту; 9) Степенишни 
простор са мушким санитаријама за посетиоце; 10) Степенишни простор са женским санитаријама за посетиоце; 
11) Фоаје – предворје са меморијалним таблама; 12) Ветробран главног улаза за посетиоце; 13) Могући положај мо-
билних гардероба за посетиоце. Основа галерије: 1) Положај оргуља; 2) Техничка кабина; 3) Простор за преводио-
це; 4) Изложбени простор добијен одстрањивањем клупа са галерије.
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Резимирајући резултате стручне експертизе 
постојећег стања сачуваних фрагмената оргуља, 
несумњиво би било ирационално реконструисати 
оригинални инструмент прилично ограничених 
музичких могућности, већ би их требало заме-
нити са савременим оргуљама које задовољавају 
прохтеве XXI века, те доприносе грандиозном до-
живљају рестаурираног ентеријера јеврејске бо-
гомоље. Свираоник новог инструмента требао би 
да буде преносив, а свирала би се поставила на тај 
начин да не сметају евентуалном смештају тех-
ничке кабине и кабине преводиоца на галерији иза 
арон хакодеш.

Ентеријер синагоге је намерно тако пројек-
тован да не буде визуелног контакта између гале-
рија за жене и приземља, где су боравили мушкар-
ци, па чак и биме, где би требала да се формира 
будућа позорница. Ова ситуација се на жалост не 
може побољшати мењањем нагиба седишта, јер би 
то довело до озбиљних, а непожељних статичких 

Слика 6. Остаци оригиналних Вегенштејн оргуља / the 
remains of the original Wegenstein orgel
(Фото: Антал Вег – Végh Antal, мајстор за израду 
оргуља)

Слика 5. Пратећи садржаји смештени у околне објекте / the supporting functions settled inside the surrounding 
buildings
(Цртеж: Тимеа Нађ)
ЛЕГЕНДА: 1) Објекат синагоге; 2) Просторија за одмор извођача; 3) Просторије техничког особља са разводном 
кутијом електрике; 4) и 5) Магацински простори; 6) Гардероба за мушкарце; 7) Гардероба за жене; 8) Гардероба ди-
ригента; 9) Гардероба солисте; 10) Санитарни чвор.
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интервенција које би мењале унутрашњу простор-
ну концепцију објекта. Визуелни контакт са позор-
ницом из тих разлога са галерије може се оствари-
ти само помоћу видео-бима, повремено монтира-
ног изнад арон хакодеш.

Мада се варијанта бр. 1. чини најекономич-
нијом, она је можда и најнеповољнија због скуче-
них просторних могућности постојећих објеката 
на парцели и због чињенице да би неке техничке 
просторије морале да се сместе у оквиру синаго-
ге. Ова варијанта можда пружа решења за пратеће 
функције са назнакама Б и В, али не даје адекват-
ни одговор за смештај гардеробе посетилаца (А). 

ВАРИЈАНТА бр. 2. (Слике бр. 7 и 8) пред-
ставља анализу просторних могућности са се-
верне стране дограђеног подземног објекта (у 
даљем тексту: анекс). На основу сличне идеје из-
рађен је пројекат пратећих функција за малу си-
нагогу у Сегедину, али до сада на жалост није 
изведен. Ова варијанта пружа најкомплетније и 
најцеловитије решење смештаја свих потребних 
пратећих функција (А, Б, и В), са напоменом да 
споредни објекти комплекса и даље пружају мо-
гућност за смештај неких пратећих намена. Сама 
синагога се на овај начин ослобађа усиљених ре-
шења смештаја техничких просторија унутар ње, 

Слика 7. Ситуациони план / the site plan
(Цртеж: Габор Деметер)
ЛЕГЕНДА: 1) Синагога; 2) Споменик Холокаусту; 3) Површине за седење; 4) Манифестациони плато; 5) Травњак; 
6) Постојећи канализациони и водоводни шахтови; 7) Постојећи рефлекторски шахтови; 8) Стилизовани канде-
лабри; 9) Ограда парцеле реконструисана у оригиналном облику; 10) Тротоар поплочан опекама старог формата; 
11) Паркинзи за аутобусе; 12) Зграда Суботичке јеврејске општине; 13) Бивша ритуална кланица (шактерница); 14) 
Објекат бивше гимнастичке сале са домарском кућом; 15) Могућа интерполација; 16) Подземни објекат за смештај 
пратећих функција (анекс); 17) Скулптура вајара Нандора Глида.
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те се ентеријер може користити само за потребе 
нове намене. Анекс се мора у потпуности изве-
сти испод коте земљине површине парцеле. Све 
видљиве елементе (прилази публике и извођача, 
комуникациони спој са синагогом, видљиви дело-
ви вентилације итд.) треба обликовно третирати 
савремено, потпуно у духу данашњих светских 
кретања у архитектури. Ови елементи не смеју 
конкурисати објекат, те деградирати непосредно 
окружење споменика културе од изузетног значаја, 
већ се морају уклопити у партерно решење и до-
принети оплемењивању простора. Комуникаци-
они спојеви анекса са синагогом би се остварили 
преко северо-источног и северо-западног угаоног 
степенишног простора. Решење је финансијски 
захтевно, али пружа удобност на европском 
нивоу истовремено и извођачима и публици, а 
омогућава и смештај техничких просторија за 
неопходне инсталације безбедно, ван објекта си-
нагоге. Ова варијанта се предлаже за коначно 
усвајање код рехабилитације комплекса.

Могући начини коришћења 
објекта као мултифункционалне 
дворане са акцентом на 
културни садржај
− Приликом будућег коришћења објекта сина-

гоге акценат треба да буде на приказу спо-
меничне вредноости, јеврејске историјске, 
верске, културне, материјалне баштине и му-
зичких перфоманси. Године1997. Мирослав 
Капор, студент електротехнике, у оквиру 
свог дипломског рада извршио је акустичку 
експертизу објекта, у којој је назначио аку-
стичка својства задовољавајућим за концерте 
класичне (озбиљне) музике, уз напомену у 
вези са постојањем спољне буке због урбане 
локације објекта. Због ових изузетних аку-
стичних својстава синагогу треба првенстве-
но користити за одржавање концерата озбиљ-
не музике (филхармоније средње величине 
од 12–80 чланова и камерних оркестара од 

Слика 8. Дограђени подземни објекат – анекс / the newbuilt sub-terrain building – the Annex
(Цртеж: Габор Деметер)
ЛЕГЕНДА: 1) Алтернативни улаз за посетиоце – нужни излаз; 2) Билетарница; 3) Гардероба посетилаца; 4) Сани-
тарије посетилаца; 5) Кафетерија; 6) Пролаз у синагогу за посетиоце; 7) Алтернативни улаз за извођаче; 8) Гардеро-
ба солисте; 9) Гардероба диригента; 10) Санитарије извођача; 11) Женска гардероба извођача; 12) Мушка гардероба 
извођача; 13) Подстаница система климатизације 14) Подстаница система вентилације и главног разводног орма-
на електрике; 15) Кафетерија извођача која се може повезати са простором за посетиоце; 16) Пролаз у синагогу за 
извођаче.
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3–6 чланова), солистичких концерата, хор-
ске, акустичарске, џез, експерименталне, ам-
бијенталне и електронске музике. У интересу 
смањивања спољне буке, витраже са спољ-
не стране треба заштитити адекватним за-
штитним окнима од каљеног („секурит“) 
стакла, које не мења битно спољашњи из-
глед објекта, али поред заштите од меха-
ничких оштећења, има својства акустичне 
и термо-изолације. Стакла не смеју наруши-
ти конструктивне, колористичке и обликовне 
карактеристике оригиналних витража. По-
бољшавању акустичких својстава главне дво-
ране, значајно ће допринети и постављање 
оригиналног лустера конусног облика у цен-
тралној куполи, који треба поново рестаури-
рати и реконструирати у целости, те вратити 
на своје оригинално место. Пројектанти енте-
ријера би требали да се позабаве могућношћу 
алтернативног смештаја бине испод централ-
не куполе са гледалиштем формираним око 
ње, пошто су ту најбоље акустичне просторне 
могућности.

− Током дана објекат треба да буде отворен за 
јавност и туристе, ради сагледавања споме-
ничне вредности и ентеријера. За ове прилике 
неопходно је обезбедити водича наратора уз 
наплаћене улазнице, те могућност куповине 
постера, дијапозитива, разгледница, проспека-
та и осталог штампаног материјала о објекту 
и омогућити давање добровољних донација 
за текуће одржавање. Цео дан објекат може да 
пружа услуге бежичног интернета (Wi-Fi) да 
тиме привуче и млађе посетиоце.

− Објекат својим акустичким својствима такође 
пружа могућност за одржавање приредби које 
се базирају на живој речи, као што су конгре-
си, јавни скупови, међународне конференције, 
симпозијуми, предавања, књижевне вечери, 
разни перформанси итд. Оригиналне клупе би 
се требале тапацирати ради удобности, али на 
начин да би се тапацирунг с времена на време 
могао демонтирати и чистити.

− Помоћу видео-бима, могли би се приказивати 
уметнички филмови, везани за филмске три-
бине, те организовати јавни преноси изузетно 
важних догађаја итд. Преко њега би се могла 
пратити дешавања у партеру са галеријског 
простора.

− На западној галерији се могу организовати ме-
моријалне и уметничке изложбе по узору на 
синагогу у Пава улици у Будимпешти.

− У вечерњим сатима, без посебно организо-
ваних догађања у објекту, могу се одржавати 
аудио-визуелне перформансе (унапред програ-
мирани светлосни ефекти амбијенталног ос-
ветлења, који би истицали простор и орнамен-
тику ентеријера, попраћени експериментал-
ном или класичном музиком, да би привукли 
случајне пролазнике и пруживши им посебан 
доживљај).5

Програмска основа будуће 
пројектне документације 
ревитализације синагоге 

а) Пратеће функције у ширем смислу
Положај објекта је задовољавајући с обзиром 

на прописе (одстојање од супротне стране улице 
треба да буде минимум 15 м), пошто се налази на 
углу двe улице, на брисаном простору.

Пошто се претпоставља да ће бројни посети-
оци долазити сопственим возилима, треба обезбе-
дити паркинг места (у овом случају по прописима 
за отприлике 1.000 корисника, 350 паркинг места). 
Пошто у близини засад нема погодне подземне 
или надземне гараже, нити већег паркинг просто-
ра, корисници ће морати користити постојећа пар-
кинг места у улицама око блока синагоге, с тим 
да испред главног улаза у зграду и улаза у под-
земни анекс треба обезбедити прилаз таксијима. 

5 За организацију свих приредби у објекту треба да по-
стоји посебна организаторска радна група за прелиминар-
но уметничко-етичко вредновање приредби, као и стално 
техничко особље, што би омогућило отварање нових рад-
них места.

Слика 10. Приказ синагоге са подземним анексом / a 
view of the synagogue with the annex
(Цртеж: Дејан Рудић Вранић)
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У оквиру дворишта синагоге треба обезбедити 
паркинг простор за минимум три аутобуса за го-
стујуће извођаче и публику из других градова.

Непосредну околину објекта Синагоге треба 
уредити према посебним условима Завода за за-
штиту споменика културе. Изградња анекса тре-
ба да уђе у важећи детаљни урбанистички план 
града. 

б) Пратеће функције за потребе посетилаца
Капацитет синагоге за публику према новом 

решењу био би 700 посетилаца у приземљу и 295 

на галерији, односно укупно 995 седишта, уместо 
оригиналних 1.336 (808 +528).

ФОАЈЕ. Према прописима (Нојферт), ква-
дратура простора по кориснику треба да буде 0,80 
м2, што за предвиђених око 1.000 места износи 
приближно 800 м2 – минимум. Пошто предметни 
објекат не поседује просторне могућности за фор-
мирање толиког фоајеа, неопходно је задовољити 
се расположивим простором. Због скучености пред-
ворја, у случају велике посећености, треба кори-
стити и северозападни и југозападни угаони улаз за 
галерију (Варијанта бр. 1). У случају варијанте бр. 

Слика 9. Идејно решење непосредног окружења синагоге / the ideal plan of the surroundins of the synagogue
(Цртеж: Габор Деметер)
ЛЕГЕНДА: 1) Синагога; 2) Споменик Холокаусту; 3) Површине за седење; 4) Манифестациони плато; 5) Травњак; 
6) Постојећи канализациони и водоводни шахтови; 7) Постојећи рефлекторски шахтови; 8) Стилизовани канде-
лабри; 9) Ограда парцеле реконструисана у оригиналном облику; 10) Тротоар поплочан опекама старог формата; 
11) Паркинзи за аутобусе; 12) Зграда Суботичке јеврејске општине; 13) Бивша ритуална кланица (шактерница); 14) 
Објекат бивше гимнастичке сале са домарском кућом; 15) Могућа интерполација; 16) Подземни објекат за смештај 
пратећих функција (анекс); 17) Скулптура вајара Нандора Глида (Glid Nándor).
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2, у хладнијим месецима прилаз публике синагоги 
се обезбеђује из правца новоизграђеног анекса. У 
случају варијанте бр. 1 гардеробни простор за пу-
блику је решив уз бочне зидове молитвеног просто-
ра (Слика 4). У случају варијанте бр. 2 гардеробе, 
санитарни чворови и кафе посетилаца и извођача 
смештени су ван објекта синагоге у подземни анекс.

СТЕПЕНИШНИ ПРОСТОРИ задовољавају 
прохтеве са корисном ширином газишта од 1,60 
м, посебним улазом са улице и прилазом из главне 
дворане, истовремено. Приликом изградње сани-
тарних чворова испод западних степенишних про-
стора отворена су два пролаза према молитвеном 
простору, ради директне везе са степеништима. На 
отворе пролаза приликом обраде ентеријера треба 
израдити и монтирати клатна врата застакљена ви-
тражима, по узору на остала, постојећа. Под нор-
малним условима предлаже се коришћење искљу-
чиво северо-западног и југо-западног степенишног 
простора за потребе посетилаца, да у осталим сте-
пеништима не би дошло до мешања комуникације 
публике и извођача. У случају варијанте бр. 2 се-
верозападни степенишни простор би се користио 
само приликом изузетне комуникационе оптереће-
ности, мада расположиви комуникациони простор 
задовољава предвиђене потребе.

САНИТАРНИ ЧВОРОВИ ЗА ПУБЛИКУ су 
смештени и уклопљени испод северозападног и 
југозападног степенишног простора, димензио-
нисани према прописима Нојферта. Приближно 
задовољавају потребе предвиђеног броја публике 
(1000). Ови чворови су лако доступни из правца 
молитвеног простора и галерије (Варијанта бр. 1).

У случају примене варијанте бр. 2, постојећи 
санитарни чворови из степенишних простора би 
се укинули, а формирали би се у оквиру анекса. На 
овај начин се ослобађају степенишни простори за 
комуникацију публике.

в) Гледалиште
У партеру, гледалиште генерално треба орга-

низовати по узору на изворно стање, где год је то 
могуће. Предлаже се одстрањивање дрвених клу-
па из североисточног и југоисточног угла партера 
(мртви углови за публику), ради омогућавања про-
ширења површине бине за потребе већег оркестра, 
евентуално за формирање привремених изложбе-
них простора (Слика 4). Проширење ће се вршити 
помоћу монтажних платоа, који се могу одлагати у 
магацинском простору предвиђеном у објекту ри-
туалне кланице (Варијанта бр. 1), односно објек-
ту некадашње фискултурне сале. Стилске дрвене 
клупе треба рестаурирати, колористички обрадити, 

а ради удобности евентуално тапацирати монтаж-
но-демонтажним тапацирунгом (ради омогућавања 
периодичног чишћења). Одговарајућим монтаж-
но-демонтажним системом треба омогућити разли-
чито организовање распореда редова клупа у инте-
ресу флексибилности функционалне организације 
простора партера – према потреби.

Такође се предвиђа (није нужно) одстрањивање 
клупа на галерији у простору изнад фоајеа главног 
улаза (публика иначе одавде нема визуелни контакт 
са партером), ради формирања простора за изложбе 
сталног или привременог карактера (Слика 4). Као 
резултат ових интервенција, број седишта на гале-
ријама ће се смањити са изворног 528 на 295. Са 
већине ових седишта не постоји визуелни контакт 
са позорницом, а не постоји ни могућност за ефек-
тним мењањем нагиба редова, јер би то битно зади-
рало у просторни интегритет објекта (заклањање 
најрепрезентативнијих витража итд). Обзиром на 
то да су акустичка својства галерије изузетна, овај 
недостатак може се донекле кориговати савременим 
техничким методом, постављањем видео-платна, 
према потреби монтираног на конструкцију „свет-
лосног моста“, изнад бинског простора – на потреб-
ну висину. Овај метод се широм света примењује у 
ситуацијама када је сагледавање догађаја отежано 
или онемогућено. На подове галерија потребно је 
монтирати довољан број електричних утикача за 
напајање личне рачунарске опреме (лап-топови, та-
блети итд.), што је предуслов за коришћење систе-
ма бежичног интернета унутар објекта.

г) Позорница
У циљу да мизрах постоље не би морало да 

претрпи значајније интервенције ради прилагођа-
вања вишенаменском коришћењу, проблем ће се 
морати флексибилно решити помоћу монтажних 
платоа (практикабла) проширењем према угло-
вима испод галерије и гледалишта до нивоа прва 
два челична стуба. Репрезентативни орман за чу-
вање свитака Торе (арон хакодеш) треба вратити 
у изворно стање, рестаурирати споља и изнутра, 
као вечити и најсветији мотив ентеријера синагоге. 
Оптимална висина позорнице треба да буде тре-
нутна кота мизрах постоља. У нивоу два предња 
стуба (ивице проширења бине) треба конструиса-
ти један решеткасти монтажни „светлосни мост“ – 
носач рефлектора, звучника, видео платна итд. по-
моћу којег би се главна позорница могла осветља-
вати и технички опслуживати. Димензије позорни-
це: а) главна бина – 75,00 м2; б) предња позорница 
– 21.2 м2; в) бочне позорнице – 2 x 35 м2. Укупна, 
максимална површина позорнице: 166,00 м2.
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д) Непосредне пратеће функције 
за потребе извођача

Oбзиром да је објектом дат простор ограни-
чен и углавном треба да служи удобности публи-
ке, у оквиру саме зграде могуће је обезбедити само 
пратеће функције везане директно за извођење 
перформанси. Све остале неопходне потребе (гар-
деробе, санитарне чворове и просторе за одмор 
извођача) треба решити у засебним објектима, 
предвиђенима за пратеће функције, лоциране у не-
посредној близини синагоге (Варијанта бр. 1, Сли-
ка 5), односно унутар подземног амекса (варијанта 
бр. 2.: слике 7. и 8.). Посебне гардеробе предвиђају 
се диригенту и солисти. У споредним објектима 
смештају се простори за техничко особље, главни 
разводни орман електрике, те магацински простор 
за одлагање практикабла и остале пратеће опреме. 
У постојећим просторијама иза позорнице тре-
ба обезбедити минимални простор за портирницу, 
са телефонском централом (цца. 6м2), где би била 
смештена и централа за сигнализацију пожара и 
магацин за одлагање инструмената.

ф) Техничка решења и предлози за коришћење 
пратећих инсталација и сценске технике 

ГРЕЈАЊЕ6. Предлаже се комбиновани систем 
који се састоји, са једне стране од подног грејања 
са дифузстоп ПЕ цевима, а са друге централно 
грејање на топлу воду 90/70 °C са ливеним члан-
кастим радијаторима, које треба вешто уклопити 
у ентеријер, те сакрити стилизованим маскама. 
Подно грејање обезбеђује потребну микроклиму у 
приземљу молитвене сале. За загревање топле воде 
предлаже се систем геотермалних бунара са котлар-
ницом која се налази у подземном анексу (Варијан-
та бр. 2, слике 7 и 8), а веза између два објекта би 
била остварена подземним цевима. Приликом одр-
жавања концерата и приредби, потребна је контро-
лисана вентилација са убацивањем ваздуха. На овај 
начин могућа кондензација влаге на унутрашњој 
површини централне куполе и свих рабиц-љуски 
би се свела на минимум. Систем грејања треба на 
тај начин конципирати да се објекат, барем до гле-
далишта галеријског простора, може брзо и ефи-
касно загрејати, укључивањем система неколико 
сати пре одржавања представа. Начин грејања мора 
да буде максимално економичан и захтева посебну 
студију и пројектну документацију. Као допунско 
грејање разматра се коришћење тзв. гасних инфра 
грејача. Њихова највећа предност је у томе што 

6 Alacker, Attila, Идејни пројекат термотехничких ин-
сталација. „ThermoGas“ – Subotica, Суботица: Докумен-
тација МЗЗСК Суботица, 2005.

обезбеђују потребну топлоту непосредно после 
укључивања, а искључивањем моментално пре-
стаје потрошња гаса, што упућује на економичност 
у коришћењу. Систем не изискује посебан простор 
за смештај опреме. Главна негативност система је 
што се грејна тела појављују као страни елементи 
у ентеријеру, али се могу адекватно маскирати сти-
лизованим маскама. Чињеница је да се овај систем 
масовно користи у свету у споменицима културе – 
сакралним објектима.

КОНТРОЛИСАНА ВЕНТИЛАЦИЈА (Alacker: 
2005) уско је повезана са начином грејања и спре-
чавањем кондензације влаге на унутрашњим по-
вршинама рабиц љуски. Оптимализација микро-
климе делимично се решава природним путем 
кроз отворе са подешавањем на централној ви-
тражи у средини унутрашње централне куполе и 
горњег прстена малих лучних витража у куполи. 
Ови ће се отвори моћи из приземља, посебним 
механизмом, затварати или отварати према по-
треби. Након дешавања са великим бројем по-
сетилаца, кроз отворе, паром засићени ваздух се 
на природан начин може одстранити у тавански 
простор изнад централне куполе, донекле га за-
гревајући и смањујући услове кондензације паре 
на унутрашњости рабиц љуски. За систем убаци-
вања свежег ваздуха потребна је машинска кућа 
(машинска сала) за смештај опреме. Њу је могуће 
сместити у један од околних објеката (Варијанта 
бр. 1). У случају Варијанте бр. 2 сви технички про-
стори би се сместили у подземном анексу (Слике 
7. и 8). Део ваздушних канала (SK–1) могуће је 
водити унутар дуплог пода галерија – овако би се 
могла грејати и сва седишта на галеријама. Осим 
галерија, канали би снабдевали и приземље (SK–2) 
са припремљеним свежим, филтрираним и загреја-
ним ваздухом. Елементе за удувавање ваздуха (ре-
шетке, разне отворе, итд) потребно је ентеријерски 
маскирати, односно по могућности сакрити. Вен-
тилациони уређај садржи у себи и пригушиваче 
буке. Количину, температуру и влагу удуваног 
ваздуха би контролисали сензори и аутоматски 
би се вршила регулација. Системе вентилације и 
климатизације ентеријера треба испројектовати са 
посебном пажњом, да не би дошло до ситуације 
сличне у новосадској синагоги, где због недоста-
така могућности регулације топлоте, поткуполни 
простор се прегрева, а витраже се витопере као 
последица врућине.

ГЛАВНИ РАЗВОДНИ ОРМАН ЕЛЕКТРИКЕ 
мора се лоцирати ван објекта (због потенцијалне 
опасности од избијања пожара), према Варијан-
ти бр. 1 у згради некадашње обредне кланице, а у 
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случају Варијанте бр. 2 у техничком тракту новог 
подземног анекса. Главно напајање електрике врши 
се из постојећег шахта за електричне инсталације.

ТЕХНИЧКА КАБИНА СА АУДИО-ВИЗУ-
ЕЛНИМ-ИНТЕРНЕТ ЦЕНТРАЛОМ И КАБИНА 
ЗА СИМУЛТАНЕ ПРЕВОДИОЦЕ у обе варијанте 
биле би постављене на галеријском простору иза 
арон хакодеш, на положај где се сада налазе остат-
ци некадашњих оргуља. То би биле две монтажне 
кабине, звучно изоловане. У техничкој кабини био 
би смештен контролни пулт за сценско и декора-
тивно осветлење, микс пулт за озвучење и центра-
ла за руковање аудио-визуелно-интернет системом 
(Слика 4). Поред техничке кабине био би простор 
за два симултана преводиоца.

СЦЕНСКО ОСВЕТЛЕЊЕ. Основу сценског ос-
ветлења представљао би већ поменути „светлосни 
мост“ постављен на граници позорнице и гледа-
лишта. На њему би се налазили рефлектори од 2 кW, 
са даљинским управљањем. Према потреби, и други 
рефлектори би се могли монтирати унутар молит-
веног простора, али само на посебне конструкције 
одвојене од ентеријера. Контролни пулт осветлења 
био би са посебном меморијом и са 120 електрич-
них кола са подешавањем (5 кW по јединици). 

ГЕНЕРАЛНА РАСВЕТА ЕНТЕРИЈЕРА. Решила 
би се помоћу оригиналних висећих украсних лусте-
ра (централни и споредни), украсних плафонских 
стојећих, те зидних конзолних светиљки, рестау-
рираних и реконструираних, постављених на своја 
оригинална места. Пројектанти треба да омогуће да 
се из разлога економичности и функционалности 
генерална расвета разних просторних сегмената си-
нагоге може посебно укључивати и искључивати. 

УНУТРАШЊЕ АМБИЈЕНТАЛНО ОСВЕТ-
ЛЕЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА. Решити помоћу „Лед“ систе-
ма светлосних извора сакривених у подножју ви-
тража централне куполе, усмерених према центру 
куполе. Сво осветлење треба да има модулаторе 
интензитета контролисаних из техничке кабине.

СПОЉАШЊЕ УКРАСНО ОСВЕТЛЕЊЕ 
ОБЈЕКТА са једне стране треба да се реши по-
моћу 14 комада рефлектора са MH сијалицама од 
150 W и 16 комада рефлектора са MH сијалицама 
од 70 W, које треба монтирати по спољашњем омо-
тачу објекта (фасаде и кровиште), а према конзер-
ваторским условима надлежне установе заштите 
културне баштине. Поред тога, на стубове ограде 
парцеле треба монтирати у пару 12 комада рефлек-
тора са MH сијалицама. За генерално осветљавање 
могу се применити и постојећи рефлектори из 
подземних шахтова, који се могу закључати преко 

дана. Уз комуникационе површине треба монтира-
ти нужна светла за евакуацију.

НУЖНА СВЕТЛА за евакуацију монтирати на 
видљивим местима изнад свих врата у ентеријеру. 
Она треба јасно и недвосмислено да назначе прав-
це кретања (евакуација) у ванредним околностима. 
Напајање нужних светла решити преко серија ба-
терија – акумулатора смештених у просторији са 
главном електричном разводном кутијом.

ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ обезбедити 
преко мреже хидраната (хидрантских кутија са по 
две цеви за гашење пожара) уграђених у зидове на 
погодним местима у угаоним степенишним про-
сторима, и помоћу ручних апарата за гашење по-
жара на бази праха и угљен диоксида, смештених 
унутар објекта на видљивим местима и у довољ-
ном броју, а према посебном пројекту противпо-
жарне заштите. У објекат треба поставити систем 
за дојаву пожара јонизационим, оптичким и руч-
ним јављачима. У просторији портира ће се поста-
вити зонске централе, на које ће се везати јављачи, 
који су подељени у зоне по просторијама. Инстала-
ције се изводе кабловима који се воде делом у зиду 
испод малтера, а делом у PVC цевима унутар међу-
спратне конструкције испод седишта галерије. По-
ред главног улаза поставила би се сигнална сирена, 
која би звучно сигнализирала појаву пожара, од-
носно дима. Поред свих излаза и у портирници по-
ставиће се ручни јављачи пожара, којима се акти-
вира дојава пожара или опасност уколико аутомат-
ски јављачи не реагују. Противпожарна централа 
би се везивала сигналним каблом и аутоматски би 
се искључио електрични напон као и вентилација.

ЕЛЕКТРОАКУСТИЧКО ОЗВУЧЕЊЕ. Кон-
тролни пулт озвучења био би постављен у технич-
кој кабини. Потребан је микс пулт са 12 прикључа-
ка за звучне кутије и 8 микрофонских прикључака. 
Појачало треба да буде 2х100 W јачине са изла-
зимa од 100 V. На рефлекторски мост би се мон-
тирале две звучне кутије од по 50 W, а у подножје 
куполе три звучне кутије од по 20 W. Главне, цен-
тралне звучне кутије би требало поставити на 
платформу за оргуље иза олтара (маске од цеви), 
јер основни концепт извора звука треба поштова-
ти, због најбољег ефекта.

Задатак ревитализације објекта суботичке си-
нагоге није нимало једноставан, нити јефтин зада-
так, али је решив. Обзиром на међународну споме-
ничну вредност објекта, никакве импровизације, 
или половична решења не долазе у обзир ради фи-
нансијске уштеде. Ако се радови на објекту буду 
одвијали у једном даху, евентуално по назначеним 
фазама, резултат засигурно неће изостати.
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The Basic Directions, Guidelines and Possibilities of 
the Rehabilitation of the Synagogue in Subotica
Gabor Demeter

Key words: rehabilitation, synagogue, Carpathian Basin, secession, supporting functions

This article is the conclusion of a long-year research of the author, presented within his PhD dissertation on 
the topic: “The restoration of the synagogue in Subotica – revitalization and rehabilitation possibilities through 
Carpathian Basin examples”. The Synagogue in Subotica is a cultural heritage building of the highest impor-
tance, and is an unique Jewish religious building in the region designed in the style of Hungarian secession (Art 
Nouveau). As a result of a general social neglect, and the lack of finances It’s restoring process already lasts 
for almost forty years. The author, who has been actively involved in the restauration of the building for more 
than fifteen years, makes an analysis of the real needs of the town and thewider region for a new institution of 
culture, with keeping the original religious function too, and gives a proposition for the new purpose to the aban-
doned building. In a special chapter he determines basic guidelines, principles and opportunities for the revital-
ization and rehabilitation of the synagogue and the surrounding buildings, designed and constructed in the same 
period (1900-1904) by the same author-architects (Dezső Jakab and Marcell Komor). In his text he performers 
a detailed analysis of all supporting functions necessary to implement a new purpose of the building, in order to 
rehabilitate it with less changes and interventions.
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Увод
Део активности Централног института за кон-

зервацију у Београду представљају снимања стања 
која се спроводе да би се добила општа слика о 
ефикасности примењених мера за очување култур-
них добара и дале препоруке за побољшање услова 
конзервације на нивоу функционисања институције 
и на нивоу предмета и објекта. Да би се у потпу-
ности сагледала тренутна ситуација, без обзира да 
ли се ради о свеобухватној процени услова конзер-
вације или специфичним питањима одговарајућих 
материјала за одлагање или излагање предмета, 
контроле климатских услова, осветљења у излож-
беном простору итд, прикупљају се релевантни 
подаци о стању зграде, стању збирки и о условима 
средине, на основу визуелне инспекције, мерења 
параметара средине, документације и постојећих 
пројеката, као и кроз интервјуе са запосленима. 

Поред захтева за препоруке за набавку опре-
ме за контролу и регулацију климатских услова, 
најчешће се поставља питање које су одговарајуће 
вредности релативне влажности које треба одржа-
вати у објекту. Утицај услова средине на збирке 
обично је спор и тежак за уочавање, али су после-
дице кумулативне и утичу на очекивани животни 
век предмета културног наслеђа. Притом, неод-
говарајући нивои релативне влажности могу да 
оштете веома осетљиве предмете јако брзо и дове-
ду до потпуног губитка вредности предмета.

Да би се одредиле потребе у смислу контро-
ле климатских услова у музеју или историјском 
објекту, поред података о објекту и збиркама, при-
ликом снимања стања, прикупљају се и подаци о 
релативној влажности, температури, садржају вла-
ге у зидовима, температури зидова, као и нивоу 
осветљења. На основу информација прикупљених 

током снимања стања и на основу података при-
купљених током тренутних или континуалних 
праћења вредности релативне влажности и темпе-
ратуре, дају се смернице за музеје и институције 
заштите у Србији за развој стратегија контроле 
климатских услова у контексту превентивне кон-
зервације за збирке и непокретно културно наслеђе. 

Овај рад описује резултате праћења климат-
ских услова и обраде података о релативној влаж-
ности и температури који су урађени у Централном 
институту за конзервацију у Београду, у оквиру 
снимања стања конзервације и као одговор на зах-
теве за препоруке које се односе на контролу климе 
у институцијама заштите наслеђа у Војводини.

Праћење климатских 
услова као индикатор 
превентивне конзервације 

Превентивна конзервација се издваја као са-
мостална дисциплина у конзервацији и развија 
као концепт током осамдесетих година XX века. 
Међутим, већ на почецима развоја науке у кон-
зервацији, у периоду друге половине XIX века и 
прве половине XX века, установљени су одређени 
принципи конзервације који важе и данас, а који се 
односе и на превентивну конзервацију. Препозна-
та је потреба за систематским приступом конзер-
вацији културних добара и потреба да се разумеју 
механизми пропадања различитих материјала. Раз-
вој аналитичког приступа допринео је унапређењу 
третмана предмета, али и мера превенције, од-
носно контроле и регулације услова у којима су 
предмети смештени или изложени. У том процесу 
природне науке су одиграле кључну улогу када је 
реч о проучавању механизама пропадања, приро-
де и структуре материјала, као и карактеризацији 

Значај и ограничења климатског мониторинга 
на примеру музејских институција и 
непокретних културних добара у Војводини
Весна Живковић

Кључне речи: климатски услови, културно наслеђе, мерење релативне влажности и температуре, 
услови чувања
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услова средине, ради очувања предмета. Научна 
достигнућа утицалa су на развој конзервације као 
професије и одвојене научне дисциплине, будући 
да се више не ради само о обезбеђивању презента-
билности предмета и очувању његове комплетно-
сти, већ и о могућности да се добију различите ин-
формације о предмету и његовом културно-исто-
ријском, социјалном, технолошком значају и при-
мене научне методе у процесу очувања предмета.

У протекле две деценије поље активности 
превентивне конзервације се значајно прошири-
ло и у обзир се узимају различити ризици по кул-
турно наслеђе, али и даље веома значајан аспект у 
процесу процене услова конзервације представља 
праћење и регулација релативне влажности и тем-
пературе. Непосредно окружење збирки, укљу-
чујући климатске услове представља, заједно са 
питањима ефикасности зграде као заштитног омо-
тача, функционалности и организације просто-
ра и планирања и организације заштите, један од 
индикатора превентивне конзервације. Заправо се 
ради о подацима и променљивама које је могуће 
пратити и који су релевантни за контекст који се 
анализира, а који служе да се опише реална ситу-
ација и да се одреди раскорак између постојећег и 
жељеног стања, при чему је основни циљ зашти-
та вредности културног наслеђа. Утврђен систем 
индикатора не постоји већ се приликом сваке про-
цене услова конзервације у складу са околности-
ма дефинишу критеријуми који се морају узети у 
обзир, прилагођени специфичностима институције 
и циљевима и опсегу процене (Guillemard 2009). 
Подаци прикупљени за потребе процене усло-
ва конзервације пореде се са захтевима адекватне 
превентивне конзервације у институцијама зашти-
те културног наслеђа, заснованим на постојећим 
препорукама и стандардима, али на првом месту 
потребама збирки, и закључци о неопходним про-
менама за побољшање услова изводе се полазећи 
од ризика по предмете и материјале. 

У процесу одређивања смерница за адекватне 
услове средине у институцијама заштите култур-
ног наслеђа, направљен је помак од прескриптив-
них ка смерницама заснованим на индикацијама 
(evidence-led), који се поклапа са увођењем кон-
цепта прихватљиве промене и губитка за пред-
мете и утицаја те промене на значај предмета, и 
увођењем приступа заснованог на концепту ри-
зика, у процес доношења одлука у конзервацији 
(Waller 2003: 12). 

Разумевање значаја утицаја услова средине 
на културно наслеђе, током XX века, довело је до 
објављивања великог броја публикација, које су 

се бавиле „оптималним“ вредностима релативне 
влажности, температуре и светлосног зрачења, као 
и концентрације загађивача, за које се сматрало да 
неће изазвати оштећења материјала (Plenderleith 
and Werner 1971, Stolow 1979, Thomson 1986). Ве-
ома уске спецификације за вредности релативне 
влажности и температуре, заједно са потребом 
да се обезбеди људски комфор у јавним инсти-
туцијама, као што су музеји, подразумевале су 
неопходност инсталирања система за климати-
зацију и адаптацију историјских објеката, често 
не узимајући у обзир последице које је овај при-
ступ имао на сам објекат и на збирке. Међутим, 
резултати научних истраживања у области кон-
зервације, која се односе на понашање материја-
ла и механизме пропадања услед утицаја услова 
средине, довела су у питање ефикасност и оправ-
даност строге контроле услова средине, посебно 
релативне влажности и температуре. На промену 
приступа у развоју смерница за управљање усло-
вима средине у области конзервације културног 
наслеђа, који подразумева мање стриктне услове и 
померање тежишта на специфичне потребе збир-
ки, утицали су и растућа свест о ефектима климат-
ских промена, о општој одговорности и потреби да 
се развију и примене стратегије одрживог развоја. 

Овај помак је видљив и у серији докумената 
и публикација у којима је представљена методо-
логија за одређивање спецификација за релативну 
влажност и температуру заснована на свеобухват-
ном приступу, који подразумева опсежну докумен-
тацију о значају, потребама и односу покретног и 
непокретног наслеђа (ASHRAE 1999, Michalski 
1999, Ankersmit 2011: abstract, Tegelaers, Smets: 
непозната година, NMDC 2009, EN 15757: 2010, 
PAS 198:2012). Да би се донеле одговорне, добро 
размотрене одлуке о захтевима и стратегијама за 
контролу климе, узимају се у обзир различите ка-
тегорије материјала, услови у којима су чувани и 
њихове специфичне карактеристике и осетљивост, 
њихово коришћење, постојећи ризици којима су 
материјали изложени, прихватљив степен губитка, 
као и енергетска ограничења.

Уместо прецизних, крутих вредности предло-
жени су прихватљиви распони релативне влажно-
сти и температуре или се подразумева одржавање 
климатских услова на које су материјали навикли, 
што је у складу са премисом да регулација кли-
матских услова мора бити оправдана искључиво 
појавом промена на материјалу због неадекватних 
услова, односно величином ризика од оштећења, 
а не потребом да се испоштују одређени трендо-
ви у конзервацији или субјективни осећај. У том 
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смислу, да би се одредило да ли постоји ризик 
по предмете или објекте, заправо ризик од губит-
ка вредности услед оштећења предмета, потреб-
но је добро познавати услове средине, а основни 
мерљиви параметар да би се одредиле каракте-
ристике и могући утицај окружења на предмете 
су климатски услови. Подаци о релативној влаж-
ности и температури, заједно са информацијом о 
стању збирки и материјала представљају неопхо-
дан индикатор који се користи у процени чији је 
циљ идентификација узрока пропадања и ризика 
и предлог одговарајућих мера за контролу климат-
ских услова. 

Студије случаја
Уколико институција не поседује своју опрему 

за праћење климатских услова, мерења су плани-
рана тако да се добију подаци потребни да се од-
говори на специфична питања и захтеве који се 
односе на контролу вредности и осцилација ре-
лативне влажности и температуре, што укључује 
и кратке периоде праћења. Ови подаци су такође 
корисни за формирање базе података о историја-
ту климатских услова у музејима и историјским 
објектима у којима су похрањене збирке и узрочно 
последичном односу између постојећих услова са 
оштећењима и пропадањем предмета и материја-
ла. Подаци су прикупљани и обрађивани за сле-
деће институције:

1. Галерија „Сава Шумановић“ у Шиду. У 
оквиру снимања и анализе услова чувања и изла-
гања слика, урађена је и обрада података о кли-
матским условима у галерији у току јануара и фе-
бруара 2008. године, скинутих са даталогера које 
је Галерија поставила почетком године. Подаци су 
обрађени за потребе припреме извештаја о услови-
ма конзервације у Галерији. 

2. Галерија Матице српске у Новом Саду. Об-
рађени су подаци са даталогера постављених у Га-
лерији од 2007. године (праћење је и даље у току) 
да би се установиле карактеристике климатских 
зона у Галерији и могуће опције за побољшање 
климатских услова. Посебно су обрађени подаци о 
условима у такозваном горњем депоу, који се на-
лази на последњем спрату Галерије, да би се дао 
одговор на питање да ли је потребно поставити си-
стем за контролу климе у простору депоа у окви-
ру пројекта реконструкције депоа, која је урађена 
2012. године.

3. Градски музеј у Сомбору. Подаци су при-
купљени за период од децембра 2011. до јануара 
2012. године у три депоа за потребе констатовања 

климатских услова за чување збирки музеја и при-
преме извештаја о снимању стања у музеју са на-
гласком на проблему смештаја збирки. 

4. Изложбени простор Музеја града Новог 
Сада у Дунавској улици. У периоду од 9. августа 
до 5. септембра 2012. године праћени су услови у 
две просторије депаданса да би се добила слика о 
климатским условима у простору у односу на ви-
соке летње температуре.

5. Црква Ваведења Богородице Манастира 
Бођани. Обрађени су подаци са даталогера по-
стављених у оквиру II фазе пројекта „Векови 
Бача“, који je подразумевао мерења и испитивања у 
цркви манастира Бођани. Подаци су прикупљени у 
периоду од 10.10. 2007. године до 2.3.2009. године. 
Стручњаци покрајинског завода за заштиту споме-
ника културе су поставили даталогере како би се 
очитавали подаци на различитим висинама зидо-
ва и у различитим деловима простора. Централни 
институт за конзервацију је наставио са праћењем 
климатских услова у простору цркве у периоду од 
новембра 2012. године до априла 2013. године, то-
ком реализације пројекта конзервације фресака.

Праћење и обрада података
Приликом снимања стања користе се прено-

сиви уређаји за тренутно мерење температуре и 
релативне влажности, да би се уочиле евентуал-
не разлике у климатским условима у различитим 
просторима, промене релативне влажности иза-
зване променама температуре и да би се установи-
ло на који начин спољашњи услови утичу на уну-
трашње. Подаци добијени тренутним мерењима 
такође се користе приликом одређивања просто-
ра и места за постављање уређаја за одређивање 
климатских зона у објекту и затим за постављање 
уређаја за континуално праћење климатских ус-
лова. За праћење климатских услова у музејима 
коришћени су Тесто (Testo 175–H2 и Testo 174H) 
уређаји са унутрашњим сензорима за мерење тем-
пературе и релативне влажности и са распоном 
мерења од 0 до 100% за релативну влажност и –20 
дo +70°C. Прецизност уређаја је ±0.5°C и ±3% за 
релативну влажност на температуру од +25°C, а 
меморија 16.000 записа. За праћење климатских 
услова у цркви Ваведења Богородице Покрајински 
завод за заштиту споменика културе поставио је 
такође Тесто 175 H2 уређаје, док је Централни ин-
ститут користио Ескорт иЛог (Escort iLog) уређаје, 
који имају распон мерења од 0 до 100% релативне 
влажности и од –40 до +70°C. Прецизност Ескорт 
уређаја је ±0.25°C (на температури преко 0°C) и 
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±3%, а меморија 32.000 записа. Уређаји су поде-
шени да бележе податке у интервалима од пола 
сата до сат времена, да би се забележиле евенту-
алне краткотрајне и нагле климатске промене, а у 
складу са меморијским капацитетом уређаја на 
располагању. Приликом прикупљања и затим об-
раде података у обзир се, поред унапред одређених 
интервала мерења, узимају калибрација, грешке у 
запису, важне промене у простору, као што су на 
пример отварања изложби са великим бројем по-
сетилаца, отварања прозора, почетак и крај сезоне 
грејања, и екстремни климатски услови. Да би се 
добили валидни подаци за извођење закључка о 
климатским условима у одређеном објекту и дале 
одговарајуће препоруке за контролу услова по-
требно је пратити вредности релативне влажности 
и температуре најмање у току целе године, да би 
се поред дневних и недељних испратиле и сезон-
ске промене. Потребно је такође пратити услове 
спољашње средине, и то на исти начин као и уну-
трашње климатске услове и прикупити податке у 
истом формату и са истим интервалима мерења, да 
би се они могли упоредити са унутрашњим пода-
цима о релативној влажности и температури. 

Прикупљени подаци обрађују се помоћу со-
фтвера и десктоп апликација за табеларне калку-
лације, што омогућава анализу и поређење великог 
броја података, као и израчунавање максималних, 
минималних и просечних вредности релативне 
влажности и температуре. На основу добијених 
вредности раде се процене распона и нивоа осци-
лација током различитих временских интервала, 
то јест дневне, недељне и месечне осцилације. 
Подаци се представљају кроз графиконе, чиме се 
визуелно указује на разлике или сличности ус-
лова у различитим просторима и унутрашњих и 
спољашњих услова. Подаци и графички прика-
зи користе се да би се установиле карактеристике 
различитих климатских зона у згради и екстрем-
ни климатски услови који могу да доведу до про-
падања или губитка предмета или материјала. 
Праћење климатских услова указује у ком делу 
објекта се појављују екстремни климатски услови 
и до које мере је зграда ефикасна у обезбеђивању 
стабилних климатских услова и ублажавању ути-
цаја спољашњих климатских услова. 

Евиденција о климатским условима, заједно 
са информацијама о историји зграде и збиркама, 
укључујући информације о реконструкцијама и по-
стојећим инсталацијама, као и подаци о оштећењи-
ма на материјалима због промене услова, омогућа-
вају да се уради процена услова у окружењу и од-
реде ефекти спољашњих услова на унутрашње, 

утврди постојање и ефикасност термичке изола-
ције и интензитет размена ваздуха, карактеристике 
и стабилност сваке климатске зоне у објекту и да 
ли они одговарају потребама предмета, да се одре-
де постојећи услови у витринама и затвореном мо-
билијару и утицај сезонског грејања на вредности 
температуре и релативне влажности у просторима. 

На основу поређења прикупљених података 
утврђује се да ли су постојећи услови адекватни 
за чување културних добара и, уколико нису, пред-
лажу се решења за побољшање пасивне контроле 
услова. Пасивна решења контроле климатских ус-
лова су усмерена ка елиминисању извора екстрем-
них вредности релативне влажности и температу-
ре и обухватају интервенције на згради, на нивоу 
отвора, постојећих система грејања и природне 
вентилације. Приступ подразумева развој страте-
гија контроле климатских услова које не утичу на 
структурални и функционални интегритет згра-
де и не захтевају претерана улагања. Предложене 
мере су првенствено засноване на научним истра-
живањима о понашању материјала и механизмима 
пропадања услед ефеката услова средине и потре-
бама тих материјала у смислу контроле услова, као 
и поменутим смерницама за развој стратегија кон-
троле климе, које подразумевају одговорно плани-
рање и управљање, очување и коришћење култур-
них добара. 

Резултати и дискусија

Музејски објекти
Зграде у којима се налазе музеји који су пред-

мет овог рада су историјски објекти различите на-
мене, саграђени крајем XIX и почетком XX века, 
који су адаптирани и дати музејима на коришћење 
након Другог светског рата. Објекти су класичне 
конструкције, са масивним зидовима од опеке ста-
рог формата, дебљине до 60 cm, са дрвеном или 
армиранобетонском међуспратном конструкцијом. 
Поједини објекти су делимично обнављани и ре-
новирани, на пример промењени су прозори. У 
случају Галерије у Шиду кров је делимично про-
мењен и постављена је термоизолација. 

У већини случајева простори спадају у тип 
климатских зона са осцилацијама релативне влаж-
ности. На годишњем нивоу промене су постепене 
и са почетком грејне сезоне релативна влажност 
пада у појединим случајевима и до 20% што је ка-
рактеристично за објекте са централним грејањем. 
Лети вредности релативне влажности ретко прела-
зе 70%.
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Међутим, у сваком од објеката у појединим 
просторима забележени су специфични климатски 
услови одређени положајем просторија у којима 
се налазе изложбени простори и депои, стакленим 
површинама, површином спољашњих зидова и по-
стојећим инсталацијама или уређајима за регула-
цију климатских услова. Тако је у Галерији „Сава 
Шумановић“ (Слика 1), као и у такозваном вели-
ком депоу у Градском музеју у Сомбору, у коме су 
смештени предмети историјске и етнографске збир-
ке, у зимском периоду, забележена повишена рела-
тивна влажност; у депоу Градског музеја и до 70%. 

Ради се о просторима са великим површинама 
спољних зидова, који се греју током дана у кратком 
периоду, то јест не греју се уопште, као и великим 
стакленим површинама. У оба случаја зграда, од-
носно део зграде не обезбеђује адекватно убла-
жавање утицаја спољашњих услова. Са порастом 
спољне температуре у депоу Музеја у Сомбору за-
бележен је пораст температуре на преко 30°C и пад 
релативне влажности, будући да органски материја-
ли апсорбују влагу из простора тежећи да достиг-
ну исту влажност као и средина у којој се налазе 
(Слика 2). Да би се побољшали постојећи услови у 

овим просторима, потребно је затворити прозоре са 
унутрашње стране и евентуално поставити дупле 
зидове како би се смањиле максималне вредности 
температуре у летњем периоду и истовремено по-
већале вредности релативне влажности које су тре-
нутно ниске. Иста мера би омогућила вентилацију 
спољашњих зидова и „задржавање“ топлоте у про-
стору, што уз догревање простора у зимском перио-
ду треба да доведе до спуштања релативне влажно-
сти, у најмању руку испод доње граничне вредно-
сти за појаву микроорганизама од 65%. 

Уколико се за догревање поставе комерцијал-
ни клима уређаји, треба имати на уму да њихова 
употреба доводи до нових поремећаја климатских 
услова, на које предмети нису навикли. Типично за 
употребу клима уређаја су нагле и кратке промене 
температуре, које прате нагле и кратке промене ре-
лативне влажности, што може да доведе до кумула-
тивних механичких оштећења одређених предмета.

Депо скулптуре, у сутерену Галерије Матице 
српске је, ван сезоне грејања, имао константно ви-
соку релативну влажност од 60% до преко 80% у 
појединим периодима (Слика 3). То је указивало на 
константан прилив влаге и без обзира на постојање 

Слика 1. Вредности релативне влажности и температуре у јануару и фебруару у изложбеном простору Гале-
рије „Сава Шумановић“ у Шиду
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Слика 2. Вредности релативне влажности и температуре у великом депоу Градског музеја у Сомбору

Слика 3. Вредности релативне влажности и температуре у депоу скулптура у Галерији Матице српске Град-
ског музеја у Сомбору
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делимичног дуплог зида и чињеницу да су вра-
та депоа држана отворена, природна вентилација 
није била довољна да би се простор исушио. Пре-
ма добијеним информацијама, зграда је саграђена 
на мочварном терену и у сутерену је констатова-
но видљиво присуство влаге у зидовима, односно 
капиларна влага, као и деформација зидова услед 
прилива воде у зидове. Заменом водоводне цеви и 
олука током 2007. године елиминисан је један од 
узрока продора воде у темеље, а од 2009. године у 
депо су постављени и портабл одвлаживачи капа-
цитета 36 литара на 30°C и 80% релативне влаж-
ности, односно 14 литара на 20°C и 60% релативне 
влажности. Проток ваздуха за уређаје је 450 m³/h. 

Одвлаживачи су постављени у депо као 
привремено решење док се не омогући по-
стављање адекватне хидроизолације у депоу. На-
кон постављања одвлаживача забележене вред-
ности релативне влажности у кратким периодима 
прелазе 60% (Слика 4).

Како је Галерија Матице српске планирала ре-
конструкцију и другог депоа, депоа слика, који се 

налази на последњем, трећем спрату објекта са се-
верозападне стране, поставило се питање потребе 
постављања система за контролу климе у овај депо. 
У депоу су уочене постепене промене релативне 
влажности и температуре на годишњем нивоу, са 
падом релативне влажности проузрокованим по-
четком грејне сезоне и активирањем радијатора, 
који су само делом затворени. Измерене нагле ос-
цилације релативне влажности до 15% су повезане 
са музејским процедурама и праксом повременог 
отварања прозора у депоу ради људског комфора 
приликом рада у депоу. Најнижа измерена темпе-
ратура је износила 14°C, а највиша 31°C (Слика 5). 
Поређења са подацима о спољашњим условима, 
добијеним са даталогера које је музеј поставио, по-
тврдила су да зграда природно стабилизује темпе-
ратуру и умањује осцилације релативне влажности. 

На основу ових података и информације да у 
прошлости нису забележена оштећења предме-
та услед постојећих климатских услова, закљу-
чено је да без система за контролу климе, са го-
дишњим просеком од 45% релативне влажности 

Слика 4. Вредности релативне влажности и температуре у депоу скулптура у Галерији Матице српске након 
постављања одвлаживача
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и 21°C, услови у депоу одговарају условима у 
простору са контролом климе класе Б према 
АШРЕ, што подразумева краткотрајне осцилације 

од ±10% релативне влажности и ±5°C, и сезон-
ском променом температуре од 10°C, али не пре-
ко 30°C (Michalski and Grattan 2010). Како се ради 

Слика 6. Дневне вредности релативне влажности и температуре у изложбеном простору Музеја града Новог 
Сада

Слика 5. Дневне осцилације релативне влажности и температуре измерене са три различита даталогера (уну-
тра и споља) у горњем депоу Галерије Матице српске
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о минималном ризику за већину слика у депоу, 
препорука је била да се одржавају постојећи ус-
лови уз укидање праксе отварања прозора или 
контролисано отварање прозора у периодима када 
спољашњи услови одговарају унутрашњим. 

Специфични климатски услови су забележе-
ни и у изложбеном простору Музеја града Новог 
Сада, где је у периоду у коме су праћени релативна 
влажност и температура измерена константна тем-
пература преко 27°C и до 32.3°C, виша за 3°C него 
спољашња температура, што је последица велике 
количине инфрацрвеног зрачења које улази кроз 
светларник у главној сали изложбеног простора и 
добре термичке изолације зидова. Температурна 
стабилност је праћена и стабилним умереним вред-
ностима релативне влажности која варира у распо-
ну од 30% до 40% током летњих месеци (Слика 6).

Према подацима добијеним од запослених, у 
зимском периоду у изложбеном простору грејање 

на спрату се не укључује или се укључује један 
радијатор, па се температура зими на спрату креће 
између 15°C и 18°C, а релативна влажност најве-
роватније између 35% и 45%.

На појединим предметима примећена су 
оштећења која нису настала у скоријем перио-
ду и која се осим са ниском релативном влажно-
шћу могу повезати са начином производње или 
старењем и природним исушивањем материјала. 
Будући да се поставило питање потребе инстали-
рања овлаживача у простору, с обзиром на стабил-
ност услова у простору и навикнутост предмета на 
постојеће услове, потребно је пре свега узети у об-
зир могућност да ће промена услова изазвати зна-
чајна оштећења предмета.

Манастирска црква
Манастир Бођани са црквом Ваведење пре-

свете Богородице основан је 1478. године. Црква 

Слика 7. Просечне вредности релативне влажности и температуре у цркви Манастира Бођани пре инстала-
ције подног грејања
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манастира рушена је и обновљена у неколико на-
врата, па је постојећа црква четврта по реду и да-
тира из 1722. године. Истраживања и испитивања 
у цркви показала су присуство капиларне влаге, 
појаву кондензације, инфилтрацију воде кроз отво-
ре и пукотине у зидовима због падавина и попла-
ва, што је довело до обимног оштећења фресака и 
зиданих структура. Интервенције на згради ради 
смањења ефеката високе влажности, укључујући 
дренажу, вентилацију зидова и електроосмозу, 
нису побољшале стање у објекту, што је и пот-
врђено резултатима праћења климе. Прикупљени 
подаци о релативној влажности и температури, 
указали су да црква представља јединствену кли-
матску зону са истим или сличним измереним 
вредностима на различитим висинама зида и у 
различитим деловима објекта. Забележена је кон-
стантно стабилна висока релативна влажност из-
над 60 %, са периодима критичне вредности изнад 
75 % (екстремне вредности релативне влажности), 
који се поклапају са периодима пораста темпера-
туре у зимским месецима (Слика 7).

Како је црква у употреби, забележене осци-
лације релативне влажности повезане су, не само 

са лошим квалитетом хидроизолације, већ и са от-
варањем зграде и окупљањем веће групе људи на 
литургијама и верским прославама. Најнижа за-
бележена температура била је –3°C, а највиша до 
30°C, са осцилацијама које прате сезонске и днев-
не промене температуре, што је карактеристично 
за објекте који немају топлотну изолацију и у вези 
је са појавом кондензације. Пројекат истраживања 
пропадања фресака у манастиру, реализован у са-
радњи са италијанским стручњацима, укључио је 
и предлоге за интервенције на згради, што је до-
вело до инсталације подног грејања 2011. године, 
заједно са реконструкцијом крова и постављањем 
новог дренажног канала (Гулан Ј. 2007, Фараоне 
П. et al. 2007). Подаци о климатским условима, 
прикупљени након интервенција на згради, пока-
зали су значајно побољшање услова, будући да ре-
лативна влажност не прелази 66 %, а температура 
у зимском месецу не пада испод 14°C. Међутим, 
није забележено да ли је увођење подног грејања, 
тј. нагли пораст температуре, изазвало сушење зи-
дова и појаву соли на фрескама.

Слика 8. Просечне вредности релативне влажности и температуре у цркви Манастира Бођани након инстала-
ције подног грејања
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Закључци
За историјске објекте у којима су често смеш-

тенe музејске збирке карактеристично је ублажа-
вање утицаја спољашњих вредности температу-
ре и релативне влажности због дебелих зидова 
и коришћења хигроскопних материјала, као што 
су цигла и малтер, у градњи. Међутим, због ко-
ришћења неадаптираних и неодржаваних, однос-
но неадекватних простора за чување покретних 
културних добара, на пример подрумских просто-
ра или простора без термичке и хидроизолације, у 
музејским просторима бележе се значајне варија-
ције климатских услова и појава екстремних вред-
ности релативне влажности и јавља се потреба да 
се уведу мере за ублажавање кумулативних ефека-
та релативне влажности и температуре. Исто тако, 
поставља се проблем очувања манастирских ком-
плекса и цркава као културних добара, који се не 
греју и код којих постоји неконтролисана размена 
спољашњег и унутрашњег ваздуха. 

Систематско праћење климатских услова у 
просторима историјских објеката омогућава да се, 
заједно са другим релевантним подацима о култур-
ном добру, установе узроци који доводе до поре-
мећаја климатских услова, као и да се прати ефи-
касност предузетих мера за побољшање услова. 
Притом, прикупљени подаци могу да потврде да 
ли се заправо ради о прихватљивим условима, од-
носно прихватљивим нивоима и осцилацијама ре-
лативне влажности и температуре, који без обзира 
што излазе из оквира постављених у приручници-
ма и литератури нису проузроковали оштећења на 
материјалима и представљају одговарајуће услове 
на које су добра навикла. 

Студије случаја изложене у овом раду пред-
стављају пресек различитих и специфичних кли-
матских услова условљених карактеристикама 
зграда и постојећим процедурама. Показано је која 
се питања постављају када се ради о контроли и 
регулацији климатских услова у институцијама за-
штите наслеђа, као и на који начин је могуће ут-
врдити најбољи приступ за контролу услова пола-
зећи од прикупљених података о релативној влаж-
ности и температури и података о непосредном 
окружењу културног добра. Показано је и када је 
препоручљиво одржавати постојеће услове, као и 
које решења за контролу климе обухватају мере 
пасивне контроле, односно интервенције на згради 
или коришћење постојећих система грејања. 

Међутим, само у једном случају ради се о кон-
тинуалном, дуготрајном праћењу климатских ус-
лова, због недостатка опреме и због неразумевања 
улоге коју прикупљања података о условима у окру-
жењу културног добра представља у процесу доно-
шења одлука које се тичу управљања конзервације 
културног наслеђа у институцијама заштите, посеб-
но имајући у виду недостатак средстава за конзерва-
цију културног наслеђа. Исто тако, подаци су често 
прикупљани без бележења специфичних ситуација 
и услова, који су могли да изазову нагле промене. 

Ипак, иако се не ради о свеобухватном при-
ступу праћења климатских услова, прикупљени 
подаци о релативној влажности и температури у 
овим случајевима указују на неопходност систе-
матског праћења климатских услова да би стра-
тегије контроле климатских услова биле усклађе-
не са потребама културног наслеђа, засноване на 
брижљивој анализи, индицијама и прилагођене 
контексту, као и средствима на располагању.
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The Importance and Limitations of Climate 
Monitoring at the Example of Museum Institutions 
and Immovable Cultural Property in Vojvodina
Vesna Živković

Key words: climate conditions, cultural heritage, monitoring, safekeeping conditions

This paper deals with the importance of climate monitoring and problems in the acquisition and processing, 
i.e. interpretation and use of the gathered data in preservation of cultural heritage, using the examples of muse-
um institutions and immovable cultural property in Vojvodina. The paper presents the results obtained by con-
tinuous monitoring of relative humidity and temperature at different periods and of different duration, as well as 
analysis of the collected data in terms of the characteristics of internal climatic conditions and their stability, and 
the behavior of a building in relation to the external climatic conditions. The data on relative humidity and tem-
perature are compared with the documented behavior of materials’ in various climatic conditions in the storages, 
exhibition spaces and historic buildings, to be able to suggest adequate solutions for the climate control and pre-
vent the deterioration of cultural properties. Recommendations are made in accordance with the needs of the ob-
jects, the results of scientific research on the response of materials to changes in humidity and temperature, and 
measures that reflect the growing need for climate control solutions which respect the principles of sustainability 
and energy efficiency.
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Увод
Културно туристички производи су све траже-

нији на светском туристичком тржишту, док су у 
Србији још у фази формирања. Стога је неопход-
но дефинисати управљачке мере и инструменте за 
што боље позиционирање културно туристичког 
производа земље на тржишту. Како свака фаза у 
животном циклусу производа има своје почетне 
и завршне процесе, њима се мора адекватним ме-
рама и инструментима синхронизовано управља-
ти у циљу смањења конкуренције и задовољења 
потреба крајњих корисника туристичких услуга. 
При планирању развоја производа у културном 
туризму треба туристички валоризовати природне 
и културне вредности и погодности за боравак на 
дестинацији, уз поштовање принципа одрживог 
развоја. Међутим, да би посета културном добру 
била дугорочно одржива, мора се прилагодити 
специфичној локацији без деградирања природних 
и културних вредности. Због тога се при стратеш-
ком планирању морају идентификовати вредно-
сти, циљеви, задаци и активности управљања до-
бром и посете добру уз учешће локалне заједнице 
(Hall et al. 1993:276). За плански развој културно 
туристичког производа, треба дефинисати стра-
тегијски оквир за развој културног туризма који 
садржи обједињене културне, туристичке и еко-
номске програме локалних заједница и дефиниса-
не опште циљеве, изражене у виду стратегијских 
и акционих планова. Локална самоуправа мора да 
спроведе низ активности да би културну понуду 
учинила ефикасном. То се првенствено односи на 
управљање културним наслеђем и производима, 
подршку, јавне радове, образовање и обуку, мар-
кетинг, планирање, управљање и процену/вред-
новање и друге активности у складу са усвојеном 
политиком.

Развој културно 
туристичког производа

Управљање је процес планирања, органи-
зовања, вођења и контролисања, али и способ-
ност појединаца или група за обављање послова 
помоћу других људи усмерених на реализацију 
циљева (Машић 2009:20). Његови кључни еле-
менти су: организациони циљеви, заједничко де-
ловање, балансирање ефективности и ефикасно-
сти, ограничени ресурси и променљиво окружење 
(Черовић 2009:106). За плански развој културно 
туристичког производа, треба дефинисати страте-
гијски оквир за развој културног туризма који са-
држи обједињене културне, туристичке и економ-
ске програме локалних заједница и дефинисане 
опште циљеве, у виду стратегијских и акционих 
планова. Стратешким планом одређују се мисија 
и визија организација, дефинишу програмске ак-
тивности у временском и финансијском смислу, да 
би се дошло до анализе реализације и презента-
ције резултата у јавности. Основни критеријум за 
оцену квалитета предложеног програма је његова 
применљивост. Модел стратешког планирања зах-
тева од сваког актера израду најприкладнијег кон-
цепта у складу са његовим специфичним услови-
ма и карактеристикама (Златић Виолић 2010:103). 
Локална самоуправа мора да спроведе низ актив-
ности да би културну понуду учинила ефикасном. 
То се првенствено односи на управљање култур-
ним наслеђем и производима, подршку, јавне ра-
дове, образовање и обуку, маркетинг, планирање, 
управљање и вредновање и друге активности у 
складу са усвојеном политиком које подразумевају 
(Rosenfeld 2008:7):

1. Развој и унапређење културних производа 
где треба одредити њихов значај и препознатљи-
вост (различитост од конкуренције), нагласити 
квалитет производа, груписати активности, ре-
новирати историјске објекте, споменике, музеје, 

Фазе управљања културно-туристичким 
производима у Србији
Бранко Красојевић

Кључне речи: управљање, туризам, култура, производ, Србија
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археолошка и историјска места, унапредити до-
гађаје и манифестације (етно и модерну музику, 
оперу, балет, плес, старе занате, етничко наслеђе, 
прославе и празнике), развити културне програме 
и садржаје мањина, подржати мала и средња пре-
дузећа домаће радиности у изради локалних те-
матских производа, учинити прилазе доступним и 
за лица са посебним потребама, одобрити попусте 
за децу и хендикепирана лица, понудити информа-
ције и програме на више језика и прилагодити рад-
но време туристима.

2. Унапређење услуга и квалитета где треба 
унапредити посредничке услуге туристичких аген-
ција, интернета, ресторанску, хотелску и понуду 
сувенира и робе широке потрошње, организовати 
услуге превоза између градова, од аеродрома до 
најближих градова и градски превоз таксијем, ау-
тобусима и железницом, прилагодити радно време 
пратећих услуга (укључујући туристичке агенције) 
потребама туриста. 

3. Јавне радове где треба преиспитати и унапре-
дити аеродромску, железничку и аутобуску службу 
превоза, водоводну и канализациону мрежу (првен-
ствено за потребе хотела и ресторана), пројектовати 
и изградити јавне тргове и паркове, ознаке и обе-
лежја према потребама туриста и преиспитати до-
ступност свих објеката од значаја за туризам.

4. Образовање и обуку локалног становништва 
у подизању квалитета туристичких услуга и култу-
ри (музици, уметности, занатима) и укључивање у 
конкретан рад, развити посебне програме обуке за 
власнике културно историјских споменика и му-
зеја и малог локалног бизниса, програме образо-
вања и обуке старих лица за укључивање у процес 
пружања туристичких услуга и помоћи организа-
цијама при обезбеђивању донација.

5. Маркетинг где треба радити на изградњи 
бренда, тржишта, промоцији града, културних 
догађаја, вредности, садржаја и пратећих тури-
стичких услуга, припреми аранжмана, сарадњи са 
туристичким компанијама ради организације тури-
стичког вођења туриста, развоју профитабилне и 
ценовно конкурентне политике и унапређењу елек-
тронских медија, сајтовима ресорних министар-
ства, локалним сајтовима са фотографијама, по-
себним догађајима, сајтовима организатора путо-
вања, развоју и унапређењу штампаних медија, су-
венира и брошура о културним локалитетима и на 
културним локалитетима и њиховим програмима, 
туристичким публикацијама за организаторе пу-
товања, инвеституру, туристе и дипломатско кон-
зуларна представништва у иностранству, наручи-
вању актуелних књига и документарних филмова, 

промоцији преко друштвене елите и учешћа владе 
у образовању, на путовањима високих државних 
функционера у иностранство, подршци културним 
програмима у иностранству од стране садашњих 
или некадашњих држављана земље, етничких 
удружења из дијаспоре ради подршке културним 
прославама, увођењу културних садржаја у плани-
рање догађаја преко професионалних удружења, 
међународном маркетингу, пружању услуга тури-
стима на више језика, аудио упутствима општих и 
корисних информација за туристе. 

6. Планирање, управљање, процену и евалуа-
цију где треба одредити најодговорније поједин-
це или организације за управљање у културном 
туризму, именовати кључне организације и поје-
динце у заједници, регији и држави, проценити 
расположиве ресурсе (сајтове, догађаје, пратеће 
услуге), истражити тржиште, развити мастер план 
(аеродроме, хотеле, путеве, објекте за спорт и за-
баву, унапредити културне активности ради про-
дужења сезоне), одредити смернице туризма, везе 
и сарадњу са заинтересованим странама у циљу 
стратешког партнерства (владе, непрофитне ор-
ганизације, приватне фирме), ради подршке ма-
лим предузећима, економији обима и проширењу 
програма у културном туризму, усагласити пакет 
аранжмане (итинерере и подршку на регионал-
ном нивоу) са другим културним производима, 
фестивалима, уметничким колонијама и осталим 
комплементарним производима (хотели, ризорти, 
простори за малопродају, спорт, рекреацију, ауто-
буске туре, забавне атракције), спровести процену 
утицаја, мониторинг и анкету међу туристима (уз 
акредитоване и сертификоване стандарде ради до-
бијања адекватних повратних информација од ту-
риста) ради унапређења квалитета производа, на-
гласити способности и посвећеност менаџмента и 
чињеницу да се културни туризам може одвијати 
целе године независно од временских услова, раз-
вити односе између „братских“ градова, планира-
ти посебне догађаје две године унапред, како би се 
туристичке организације на време организовале.

7. Одговорност јавне политике где треба кон-
тролисати квалитет хране и пића како би пред-
ставили домаћу кухињу и локална пића, развити 
инвестициону политику у области културног ту-
ризма, финансирати проширење и побољшање јав-
них радова, створити финансијске инструменте и 
пореску политику које подстичу развој културног 
туризма, (привремено укидање пореза на непо-
кретности уколико се зграда добро одржава, рено-
вира и обнавља а при том има статус споменика од 
културног, историјског и архитектонског значаја, 



214  Грађа XXVII

мотивише власнике да јој увећају вредност и 
одржавају зграду/споменик у добром техничком 
стању), обезбедити повољне кредите од стране ло-
калне самоуправе, повраћај ПДВ страним туристи-
ма при куповини некретнина, „услуга за услугу“ 
(quid pro quo) омогућити јавни приступ бар делу 
зграде или само у одговарајуће време, прегледати, 
усвојити и применити законе за заштиту културне 
баштине ради очувања културних вредности од 
разних утицаја и претњи, усвојити правила одржи-
вог културног наслеђа и развоја туризма, конкури-
сати за донације и кредите на различитим нивои-
ма власти и организација, увести правила у ново-
градњи како би се она ускладила са непосредним 
окружењем итд.

При изради посебних, акционих или локалних 
планова развоја у Србији ретко се ставља акценат 
на културни туризам, али се истовремено у ско-
ро свим стратешким плановима локалне заједни-
це култура и традиција описују као основна снага 
и шанса за развој туризма (ситуациона анализа, 
SWOT анализа и друге матрице које се користе у 
стратешком планирању). Мада се културни тури-
зам не препознаје као покретач и циљ развоја, че-
сто се баш на његовим постојећим и потенцијал-
ним производима базира локални развој и запо-
шљавање локалног становништва, а они користе 
као средство за привлачење туристичке тражње. 

Стање и перспективе развоја 
културно туристичких 
производа у Србији

У Србији се креирање производа културног 
туризма најчешће врши по принципу „одозго на 
доле“ тако што се на државном нивоу дефинише 
развој неког културно туристичког производа. Ло-
калне заједнице на почетку реагују амбициозно, 
да би се у процесу финализације и дистрибуције 
производа културног туризма углавном пасивизи-
рале. Основни разлози за ову реакцију леже у не-
довољно развијеној свести локалног становништва 
о значају културног наслеђа и могућности његове 
комерцијализације кроз културни туризам. Теш-
ко решив проблем је и екстремно изражена поли-
тизација нарочито у институцијама културе, када 
променом директора, обично долази до промена 
кадра и политике пословања. Тако започети про-
грами развоја културног туризма остају на нивоу 
пројектних идеја, недовршени и ван домашаја тр-
жишне тражње. Изостаје и међусекторска сарадња 
и повезивање са другим туристичким производима 

и дестинацијама у циљу креирања интегрисаног 
туристичког производа и задовољења потреба 
тражње. Актуелни културно туристички произ-
води Србије су на различитим нивоима почетног 
„животног циклуса производа“. Без обзира на 
трајање животног циклуса, сваки производ про-
лази кроз фазе: настанка и увођења производа на 
тржиште, раста и развоја, зрелости, стабилности 
и сатурације и фазу опадања и старости. У свакој 
фази животног циклуса постоје типични услови 
пословања, а свака од њих има различите изазове 
и потребе за другачијим управљањем животним 
циклусом производа (Милосављевић 2001:89).

Важан сегмент управљања у првој фази жи-
вотног циклуса културно туристичких производа 
Србије је финансирање пројеката постојећих про-
извода (допунски садржаји на Римском путу, из-
ложбе на тврђавама на Дунаву, уметничке колоније 
на путу Трансроманика, интерактивни садржаји 
на винским турама). Већина средстава на почетку 
пристиже из јавних и локалних извора, мада би 
производи и пројекти требало да се самофинан-
сирају. Потребно је, али и тешко, наћи донаторе, 
инвеститоре и спонзоре мимо државних субвен-
ција и општинских донација. Поменути пројек-
ти покренути су на државном нивоу, уз минорно 
учешће локалне заједнице, што за последицу има 
„стихијско управљање“. Држава је ове пројекте 
иницирала и повезала са другим на међународ-
ном плану, покушала да покрене локалну заједни-
цу, док је Туристичка организација Србије улагала 
у промоцију. Управљање културним наслеђем за 
сада се одвија у два новооснована јавна предузећа 
на културним локалитетима (Лепенски Вир и Го-
лубачка тврђава). Међутим, питање је да ли је то у 
време транзиције прави избор за управљање овим 
локалитетима.

Док у земљи постоји тек неколико рецептив-
них туристичких агенција које нуде винске путеве 
на домаћем тржишту, на страним тржиштима се 
поменути културно туристички производи промо-
вишу преко сајмова, стручних часописа и репор-
тажа страних новинара после студијских путовања 
по Србији. Међутим, инострана тражња је недо-
вољно анимирана и није мотивисана да примар-
но посети Србију, већ туристи углавном долазе из 
пословних разлога или да би посетили неку од тр-
жишно профилисаних манифестација (ЕXIT, Гуча, 
BEER FEST). Изостала су истраживања и анали-
зе пре увођења ових производа на тржиште, па су 
потенцијали и карактеристике циљних тржишта 
остали непознати. То за последицу има: непо-
стојање статистике о културном туризму, оскудне 
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информације, одсуство сигнализације културних 
знаменитости и путоказа, типизиране културне до-
гађаје на локалитетима, немаштовите излете и не-
осмишљене пешачке стазе, изостанак сувенирске 
понуде, непостојање интерпретације културних до-
бара, угрожену одрживост локалитета, нестручно 
туристичко вођење и слично (Красојевић 2013:223).

Расходи за сада превазилазе приходе од про-
даје, што је и очекивано у овој фази животног ци-
клуса културно туристичких производа. Прву фазу 
животног циклуса производа карактерише спорији 
раст тражње и високи трошкови маркетинга, дис-
трибуције и продаје. Међутим, културно туристич-
ке производе Пут римских царева, Трансромани-
ка, Тврђаве на Дунаву и Путеве вина карактерише 
раст тражње у последње две године, релативно 
ниски трошкови маркетинга, дистрибуције и про-
даје. Као аномалија у односу на очекиване карак-
теристике прве фазе животног циклуса производа, 
трошкови промоције су релативно ниски у односу 
на број корисника услуга и потенцијалних купаца 
ових производа (туристичке агенције их дистрибу-
ирају као комплементарне туристичке производе 
уз бање и програме школских екскурзија). Очекује 
се да се туристи кроз коришћење других произво-
да (MICE, Touring), упознају са овим културно ту-
ристичким производима и покажу интересовање, 
што значи да су они за сада само додатни тури-
стички производи.

У управљању културно туристичким произво-
дима изостала је квалитетна сарадња са каналима 
продаје и организовање дистрибутивне продајне 
мреже. Није достигнут висок квалитет произво-
да, првенствено јер је већина локалитета, на које 
се ови производи односе, остала без осмишље-
них садржаја боравка и адекватне интерпретације 
наслеђа, са скромним смештајним капацитети-
ма и сиромашном туристичком инфраструкту-
ром. Поред других проблема, слабости у процесу 
управљања су примарни разлог недовољне иско-
ришћености ресурсне основе и стагнације у раз-
воју тек лансираних културних производа Србије. 

За разлику од осталих туристичких произво-
да, (планински, бањски и ловни) трошкови инве-
стирања (производних услуга) у ове туристичке 
производе релативно су ниски и конкуренција из 
земаља у окружењу представља више шансу него 
претњу, због могућности заједничког наступа и 
позиционирања на ширем међународном тури-
стичком тржишту. Културно туристичке произво-
де као што су тематске културно туристичке руте 
засноване на различитим правцима у култури, 
архитектури, индустријском наслеђу, познатим 

историјским личностима и нематеријалној култу-
ри, треба умрежити у земљи и са околним држава-
ма које имају слично културно наслеђе. Међутим, 
свако углавном брине о свом „малом царству“, у 
сопственом краткорочном интересу без сагледа-
вања дугорочне користи за шири простор. Одсу-
ство умрежености у Србији уочљиво је на свим 
нивоима и пресецима. Тако запослени у туризму 
немају податке о раду културних институција, а 
оне саме не знају како, какве и за које циљне групе 
треба припремити културно туристичке програме. 
Овакви и слични случајеви уз одсуство релевантне 
статистике онемогућавају и отежавају даља истра-
живања и анализе у циљу побољшања квалитета 
културно туристичких производа Србије.

Према принципима стратешког планирања, 
могућност предвиђања и контроле у оквиру прве 
животне фазе производа изузетно је мала, што је 
случај и код културно туристичких производа Ср-
бије. Имајући у виду да су ови производи врло 
прилагодљиви захтевима тражње, у процесу њи-
ховог тзв. „стихијског управљања“ постоји висока 
флексибилност па се уз минималне трошкове могу 
избећи претње, а потенцијалне шансе на тржишту 
значајно искористити. Ефикасно управљање тури-
стичким производима треба да уравнотежи захтеве 
туриста са жељама локалног становништва да на 
бази културног наслеђа развије локалну заједницу.

На манифестацијама у оквиру културних ло-
калитета често се окупи за организаторе неоче-
кивано велики број посетилаца што за последицу 
има: угрожавање физичке безбедности, недовољан 
број паркинг места и седећих места за публику, 
стварање „уских грла“, уништавање зеленила, пре-
гласну музику и друге ризике за које најчешће код 
нас не постоји превенција, а ни процедуре реша-
вања могућих кризних ситуација. Разлози овак-
вог понашања организатора не леже само у њи-
ховом „несналажењу“, већ и у заради „по сваку 
цену“, што потврђују и неки примери (концерти 
на Смедеревској тврђави, Еме Шаплин у Вими-
нацијуму). Стога се у управљању туристичким 
производима одрживост мора уважавати уз стал-
но јачање партнерских односа укључених стра-
на. Међутим, само управљање није довољно за 
спровођење туристичке политике и стратегије, 
већ је примарна његова реализација у поређењу 
са задатим циљевима. Пројекти унутар културног 
туризма захтевају: селекцију културних ресурса 
као полазне идеје, идејну концепцију уз пратећу 
интерпретацију, разраду пројеката и финансијску 
конструкцију, имплементацију, промоцију, мони-
торинг створене културне атракције и валуацију 
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(Јелинчић 2006:161–183). Услед изостанка поме-
нутих активности, културно туристички произво-
ди у Србији већ у почетној фази разраде пројеката 
стагнирају упркос добро осмишљеним пројектним 
идејама. При изузетно смањеном интересовању 
државе за културу, неопходно је редефинисати ин-
терес државе, укључујући однос према систему 
вредности (културном обрасцу), националном кул-
турном идентитету и приоритетима у међународ-
ним културним односима (Рогаћ 2011:348).

У прилог постојању туристичке тражње и 
вери запослених (локалних и регионалних ту-
ристичких организација, културних установа, 

привредних комора, туристичке привреде и стру-
ковних удружења, професора туризма, домаћих 
и страних експерата) у будућност културног ту-
ризма, говоре теренска истраживања и резултати 
14 радионица у исто толико места Србије, реали-
зованих од стране експертског тима за ревизију 
Стратегије развоја туризма Србије, током 2011. 
године, која су потврдила пораст интересовања и 
потреба за културно туристичким производима. 
(Красојевић 2013:228). На бази претежно примар-
них извора, у истраживању су коришћени анке-
та, интервјуи, мишљење експерата, фокус група 
и сл. Збирни одговори свих учесника радионица 
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потврдили су да су најбрже растући туристички 
производи у Србији од 2006. до јула 2011. године: 
Догађаји, Културни туризам, MICE и Планине и 
језера.

Истраживање за потребе ревизије Стратегије 
развоја туризма Србије у 2011. години спрове-
ла је Агенција за истраживање тржишта и јавног 
мњења „МАСМИ“ из Београда, члан истраживачке 
мреже „MASMI Research Group“ из Лондона. Узо-
рак је обухватио 1.500 туриста, и то највише у Бе-
ограду (20%), Западној Србији⁄Златибору (13%) и 
Копаонику (12%), а најмање у Доњем Подунављу 
(2%) и Новом Пазару (1%), Процентуално учешће 
туриста – испитаника је у корелацији са бројем 
становника и бројем запослених у туризму на де-
стинацијама где је испитивање вршено.

Главни мотиви доласка туриста у Србију су: 
Задовољство – успоренији живот, релаксација, 
уживање, обнова и допуна енергије и налажење 
времена „за себе“ (37,1%), Провод и Забава – за-
бављање, уживање, дружење са занимљивим љу-
дима, узбуђење, бити у тренду (20,7%), Уживање 

у природи – бекство од свакодневице, осећај 
здравља, слободе и аутентичности, повратак при-
роди (16,9%). Од фактора који се односе на култу-
ру, оцењивани су: догађаји и забава, који највише 
утичу на опредељење за посету Србији (42,4%), 
затим, журке и ноћни живот са 24,1%, културни и 
уметнички програми са 15,9% и градски пејзажи, 
изглед и архитектура са 13,4%.

Из укупних резултата истраживања произила-
зи да су најтраженији забава, култура и авантура. 
Мада национална Стратегија туризма није пред-
видела развој културног туризма, очигледно је до 
њега ипак дошло под притиском нових европских 
трендова и потреба туристичке тражње.

Закључак
Намеће се да управљање, из кога произила-

зе стратегије и акциони планови развоја, захтева 
сталну анализу и истраживање тржишта у култу-
ри и туризму. Овакви инпути нарочито недостају 
на локалном – оперативном нивоу у нашој земљи. 
Културни туризам треба да буде стратешко опре-
дељење Србије. Потребно је креирати висококва-
литетне локалне, регионалне и националне кул-
турно туристичке производе кроз адекватну интер-
претацију и квалитет услуге, за које би се потом 
везали остали туристички производи. Стратегијом 
диференцирања културно туристичких производа 
креирао би се конкурентан туристички производ 
базиран на препознатљивом стилу, имиџу, роб-
ним маркама и брендовима, какав конкуренција 
нема. Стратегијом развоја културно туристичког 
производа постигла би се очекивана вредност и 
перцепција те вредности за госта. Сатисфакција 
корисника услуга остварила би се кроз: госто-
примство, конкурентске цене, квалитет хране и 
пића, јединствени начин презентације материјалне 
са нагласком на нематеријалну културну башти-
ну у оригиналном окружењу и остале садржаје 
прилагођене изабраној циљној групи. При том су 
важни брзина, одлучност и стратегија изненађења 
са нагласком на промоцију културних вредно-
сти. Потребан је наступ на новим (где је култура 
доминантан мотивациони фактор за путовање) и 
старим туристичким тржиштима, са модификова-
ним постојећим и новим културно туристичким 
производима. 

Произилази да је оптимална комбинација 
за већину циљних тржишта Србије спој приро-
де, културе и уживања, што је у сагласности са 
UNESCO препорукама о повезивању природе и 
културе у једну целину.
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Stages of Management of Cultural and 
Touristic Products in Serbia
Branko Krasojević

Key words: management, tourism, culture, product, Serbia.

Planning and design make cultural resources become touristic resources, but only with the process of pre-
sentation and interpretation they do become cultural and heritage tourism products. They represent the coher-
ence of attraction, accommodation and transport, which consists of the main (monuments, manifestations and 
services of museum and monument tourism guidance) and the additional product (general touristic services and 
offers of touristic information centers, national touristic organizations, touristic clubs, agencies and transport 
infrastructure) as the elements of general touristic product. Cultural potentials of Serbia are great but also indul-
gent in planning and management. Due to the vague objectives and priorities of development, cultural tourism 
is being developed without a specific plan. Strategic decision making in the process of planning of cultural and 
touristic products development has to involve all stakeholders: state institutions, local authorities, tourism indus-
try, regional and local tourist organizations and development agencies, as well as cultural institutions, Serbian 
Orthodox Church, tourist guides and others whose opinions are of the importance to the planning and decision 
making. The aim of the paper is to present that with small investments, cultural and tourism products may have 
important economic effects on the economic growth and development, income increase, employment and com-
petitiveness of Serbia.
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Поводом обележавања јубилеја тридесет го-
дина рада и постојања, Завод за заштиту споме-
ника културе Града Новог Сада 25.октобра 2013.
године отворио је изложбу „Дунавска улица од ка-
пије града до споменика културе“ у просторијама 
Галерији Збирке стране уметности, Музеја Града 
Новог Сада. Изложба је трајала до краја новембра 
2013. године и резултат је три деценије дугог тим-
ског рада стручњака и сарадника Завода. Аутори 
изложбе, под руководством историчара Ђорђа 
Србуловића, на примеру једне улице, приказали 
су рад службе заштите од истраживања, валори-
зације до евиденције. На 31 паноу повезивани 
су историјски снимци, мапе града из различитих 
епоха, техничка и фото документација, као и ар-
хивска грађа и тако је настaјала прича о сваком 
објекту појединачно. Изложени материјал систе-
матизован је хронолошки и прати историјски и 
урбанистички развој Дунавске улице у периоду од 
XVIII века до данас.

Као саставни део изложбе приказана је и ви-
део презентација Дунавске улице. Виртуалном 
анимацијом пружена је могућност посетиоцу 

изложбе да прошета и виртуалном улицом, да раз-
гледа објекте и ужива у простору улице. Основне 
идеје, које су имале историчар уметности Ивана 
Нешков-Репић и ПР Александра Зековић, за ова-
кав приступ презентацији биле су: супротставити 
историјској причи и архивској грађи савремене 
технологије, односно представити стручној и ши-
рој јавности могућности 3D модела у циљу инте-
рактивног упознавања грађанства са културним 
наслеђем. 

У сарадњи са Централним институтом за кон-
зервацију у Београду и архитектом Марком Алек-
сићем, започет је пројекат везан за тродимензио-
нално снимање урбане шеме, коришћењем сав-
ремене методе 3D скенирања, применом ласера. 
Коришћењем ласерског тродимензионалног ске-
нера урађена су 3D скенирања објеката и просто-
ра Дунавске улице1, на основу којих је реализован 
тродимензионални дигитални модел. Коришћење 

1 Дунавска улица припада просторно културно-исто-
ријској целини старог језгра Града („Сл. Гласник РС“, 
бр.7/2008.)

Коришћење 3D модела у презентацији културног 
наслеђа поводом изложбе „Дунавска улица – 
од капије града до споменика културе“
Ивана Нешков-Репић, Александра Зековић

Кључне речи: изложба, Дунавска улица, дигитални 3D модел, презентација културних добара, 
дигитална документација

Слика 1. Старо језгро Новог Сада
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ове технологије омогућило је приказивање морфо-
лошке разноликости објеката и волумен простора 
улице. Снимања су вршена ласерским скенером 
FARO Fokus 3D 120 s, док су подаци обрађивани 
FARO SCENE 5.0 Gexel JRC Reconstructor 2.0. За 
фотографисање коришћен је фотоапарат Nikon 
D700 и Nikon D600 са објективима 70 мм и 200 
мм.2

Пројекат се посебно бавио фасадама и ам-
бијентом улице, Дунавским парком, као и про-
стором који је окружује. Циљ пројекта био је да 
се коришћењем нових методологија и научних 
приступа, применом ласера који снима са земље, 

2 Подаци из документације Централног института за 
конзервацију, Београд

сними архитектонска целина и објекти у њој, ре-
ализује дигитални тродимензионални модел, који 
се може посматрати као врста документације 
(база података) из којих се могу реализовати дво-
димензионални цртежи, намењени будућим ре-
стаураторским и конзерваторским интервенција-
ма и репројектовању урбанистичке шеме старог 
језгра. 

С обзиром на сложену проблематику урба-
них целина намеће се примена савремених тех-
нологија и техничка решења која пружају веће 
могућности приликом анализе, вредновања и 
тражења најадекватнијих решења за интервени-
сање у градском језгру. Добијени снимци пред-
стављају најквалитетнији начин документовања и 

Слика 2. Владичански двор у Новом Саду

Слика 3. Колор снимак са скенера – старо језгро Града
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омогућавају стварање потпуне слике објекта. Ске-
нер бележи целокупну геометрију објекта у тро-
димензионалном облику.3

На такав начин ствара се јединствен систем 
прецизне, лако доступне документације – базе 
дигиталних 3D модела која даје могућност за 
правовремену, превентивну заштиту и лакше 
формирање листе приоритета за конзерватор-
ске и рестаураторске радове, чиме се стварају 
предуслови за дефинисање дугорочног програма 
заштите. Она може бити и полазна тачка у про-
учавању морфолошких и архитектонских карак-
теристика у циљу одржавања, валоризације и 
уклапања других елемената урбаног уређења у 
целине.

3 Guido Galvani, Alesandro Grieco, Federica Maietti, 
Cecilia Traina. Restauro. Il rilievo tridimensionale della scena 
urbana nel centro storico di Ferrara. Salone dell’ arte del 
Restauro della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali 
in collaborazione con Istituto per i Beni Artistici, Culturali e 
Naturali della Regione Emilia-Romagna. 2005: 263–266.

Како се у земљама Европске уније промовишу 
споменици путем нових технологија и кроз про-
граме дигитализације, овакав вид интерактивне 
презентације културног наслеђа, још увек ретко 
коришћен на нашим просторима, пример је добре 
праксе која би требала да буде више заступљена 
у презентацији и популаризацији градитељског 
наслеђа.

Слика 4. Слика инклинације површина са скенера – старо језгро града

Слика 5. Ортофотофасада – део парне стране Дунавске улице
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The Use of 3d Model in the Presentation of the Cultural 
Heritage on the Ocassion of “Dunavska Street – from 
the City Gate to Cultural Heritage” Exhibition
Ivana Neškov-Repić, Aleksandra Zeković

Keywords: exhibition, Dunavska Street, digital 3D model, cultural heritage presentation, digital documentation.

A virtual animation of the buildings and the space of one part of the city core was shown as a part of the 
“Dunavska Street from the city gate to cultural heritage” exhibition, which was organized to commemorate 30 
years of work and existence of the Institute for the Protection of Cultural Monuments of Novi Sad.

The project for a three-dimensional recording of the urban scheme has been carried out in collaboration 
with the Central Institute for Conservation in Belgrade and Marko Aleksić, an architect, with the use of mod-
ern 3D laser scanning methods. The three-dimensional digital model has been completed based on the scans 
made using the three-dimensional laser scanner for scanning the buildings in 3D. In this way, a documentation 
base of 3D digital models was made, which offers many opportunities for the cultural heritage presentation and 
popularization.

The records obtained are the best way of documenting, because the scanner records the whole building ge-
ometry in three dimensions.

In the member states of the European Union, cultural heritage is presented with the use of modern technol-
ogy, which contributes to quicker and easier awareness creation about the importance of cultural heritage among 
the general population. This type of presentation is still insufficiently used in our region.
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Упутство за aуторе1

Рукопис за Грађу за проучавање споменика културе Војводине шаље се у електронској форми 
снимљен на компакт диску уз то, треба доставити и један примерак текста одштампаног на папиру, као и 
Изјаву да рад није (нити ће бити) објављиван или понуђен неком другом за објављивање, на адресу Уред-
ништва: Зоран Вапа, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Штросмајерова 21, 21131 Петро-
варадин, Србија. 

Рад треба да буде написан ћирилицом у Microsoft Word-у, дужине (укључујући сажетак на 
српском и апстракт на енглеском, слике, табеле и друге прилоге) до 35.000 словних знакова; врста слова: 
Times New Roman; проред: 1,5; величина слова: 12. Раду приложити и сажетак (од 10 до 15 редака) на 
српском и на енглеском (или једном од распрострањенијих страних језика) са четири до шест кључних 
речи, у прореду 1, величине слова 11. Фусноте (напомене уз текст, спуштенице): проред 1, величине сло-
ва 10. 

Страна имена у раду писати онако како се изговарају, с тим што се при првом навођењу у загради 
име даје изворно. 

Илустративни прилози уз радове (фотографије, графикони, географске карте, ...) морају бити 
адекватно скенирани (300 dpi). Свака илустрација мора бити означена бројем, мора да има легенду и на-
значено место унутар текста где ће се наћи. Формат илустрације може бити: bmp, jpg или tiff. 

Напомене користити само за пропратна објашњења, а не за цитирање или навођење референци. За 
цитирање или само позивање на нечије дело користити библиографску парентезу.

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

(Ивић 1986: 128) за 
библиографску 
јединицу:

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

Ако се цитира више суседних страница истог рада, дају се цифре које се односе на прву и последњу стра-
ницу која се цитира, а између њих се ставља црта, на пример:

(Ивић 1986: 128–130) за 
библиографску 
јединицу:

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

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

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

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

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

(Murphy 1974: 95) за 
библиографску 
јединицу:

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

Када се у раду помиње више радова које је један аутор публиковао исте године, у текстуалној библио-
графској напомени потребно је одговарајућим азбучним словом прецизирати о којој је библиографској 
одредници из коначног списка литературе реч, на пример (Мurphy 1974а: 12).

Уколико библиографски извор има више аутора, у уметнутој библиографској напомени наводе се презиме 
првoг аутора, док се презимена осталих аутора замењују скраћеницом и др. (односно et al., ако је библио-
графски извор на страним језицима који користе латинично писмо):

(Ивић и др. 2007) за 
библиографску 
јединицу:

Ивић, Павле; Иван Клајн, Митар Пешикан и Бранислав Брборић. Српски 
језички приручник. 4. изд. Београд: Београдска књига, 2007.

(Poss et al. 2000) за 
библиографску 
јединицу:

Poss, Christopher; Bryan Lowes & Leslie Chadwick. Dictionary of Economics. 
3rd ed. Glasgow: Harper Collins, 2000.

Ако је из контекста јасно који је аутор цитиран или парафразиран, у текстуалној библиографској напоме-
ни није потребно наводити презиме аутора, на пример:
Према Марфијевом истраживању (1974: 207), први сачувани трактат из те области срочио је бенедикти-
нац Алберик из Монте Касина у другој половини XI века. 

Ако се у парентези упућује на радове двају или више аутора, податке о сваком следећем раду треба 
одвојити тачком и запетом, на пример (Белић 1958; Стевановић 1968)

Ако је у тексту, услед немогућности да се користи примарни извор, преузет навод из секундарног извора, у 
парентези је неопходно уз податак о аутору секундарног извора навести и реч: према:
„Усменост“ и „народност“ бугарштица Ненад Љубинковић доводи у везу са прилагођеношћу средини (према Килибарда 
1979: 7) ...

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

Цитирана литература наводи се према стандарду за цитирање Матице српске (МСЦ):

Монографска публикација
Презиме, име аутора и име и презиме другог аутора. Наслов књиге. Податак о имену преводиоца, при-
ређивача, или некој другој врсти ауторства. Податак о издању или броју томова. Место издавања: изда-
вач, година издавања.
Пример:

Милетић, Светозар. О српском питању. Избор и предговор Чедомир Попов. Нови Сад: Градска библиотека, 2001.
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Aко није дат податак о издању подразумева се да је реч о првом издању. У случају 2, 3, 4. … n-тог издања 
редни број издања може се навести као у првом параграфу упутства за монографске публикације („Пода-
так о издању или броју томова.“) ...
Пример:

Белић, Александар. О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка испитивања. Књ. 1. - 2. изд. Београд: 
Нолит, 1958.

... или (економичније) као експонент броја који означава годину издања. 
Пример:

Белић, Александар. О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка испитивања. Књ. 1. Београд: Нолит, 
19582.

У том случају напред наведени примери би изгледали овако: 
Ивић, Павле. Српски народ и његов језик. Београд: Српска књижевна задруга, 19862.

Ивић, Павле; Иван Клајн, Митар Пешикан и Бранислав Брборић. Српски језички приручник. Београд: Београдска 
књига, 20074.

Poss, Christopher; Bryan Lowes & Leslie Chadwick. Dictionary of Economics. Glasgow: Harper Collins, 20003.

Монографска публикација с корпоративним аутором
Комисија, асоцијација, организација, уз коју на насловној страни није наведено име индивидуалног ауто-
ра, преузима улогу корпоративног аутора:

Београдска филхармонија. Сезона 2005─2006: Циклус Ханс Сваровски. Београд: Београдска филхармонија, 2005.
Република Србија: Републички завод за статистику. Два века развоја Србије: Статистички преглед. Београд: 

РЗС, 2008. 

Анонимна дела
Дела за која се не може установити аутор препознају се по своме наслову: 

Српске народне загонетке. Уредио и издао Стојан Новаковић. Београд: Задужбина Чупићева, 1877.

Зборник радова с конференције
Пантић, Мирослав (ур.). Ресава (Горња и Доња) у историји, науци, књижевности и уметности. На-

учни скуп, Деспотовац, 20─21. август 2003. Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 
2004. 

Монографске публикације с више издавача
Палибрк-Сукић, Несиба. Руске избеглице у Панчеву, 1919─1941. Предговор Алексеја Арсењева. 

Панчево: Градска библиотека и Историјски архив, 2005.
Ђорђевић, Љубица. Библиографија дела Десанке Максимовић, 1920─1971. Београд: Филолошки фа-

култет, Народна библиотека Србије и Задужбина Десанке Максимовић, 2001.

Монографске публикације с више издавача и више места издања
Пример:

Јеринг, Рудолф фон. Циљ у праву. Београд: Службени лист СРЈ, Подгорица: ЦИД и Сремски Карловци & Нови 
Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1998.

Монографске публикације с једним издавачем 
лоцираним у више места издања
а) у два места издања – наводе се оба места. 
Пример: 

Black, John. A Dictionary of Economics. Oxford & New York: Oxford University Press, 20022. 
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б) у више од два места издања – наводе се само једно место (седиште издавача) и додаје итд. (односно 
еtc, ако је публикација објављена на језику који користи латинично писмо). 
Пример: 

Bannock, Graham et al. Dictionary of Economics. London etc.: Penguin Books, 20037. 

Фототипско издање
Презиме, име аутора. Наслов књиге. Место првог издања, година првог издања. Место поновљеног, фото-
типског издања: издавач, година репринт издања.
Пример:

Соларић, Павле. Поминак књижески. Венеција, 1810. Инђија: Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“, 2003.

Секундарно ауторство
Зборници научних радова описују се према имену уредника или приређивача.
Презиме, име уредника (или приређивача). Наслов дела. Место издавања: издавач, година издавања.
Пример:

Радовановић, Милорад (ур.). Српски језик на крају века. Београд: Институт за српски језик САНУ и Службени 
гласник, 1996.

Његован, Драго (прир.). Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини. V Група масовних злочина у Срему. 
Акција Виктора Томића и покретни преки суд у Срему 1942. Нови Сад: Прометеј и Мало историјско друштво, 
2009. 

Рукопис
Презиме, име. Наслов рукописа (ако постоји или ако је у науци добио општеприхваћено име). Место на-
станка: Институција у којој се налази, сигнатура, година настанка.
Пример: 

Николић, Јован, Песмарица. Темишвар: Архив САНУ у Београду, сигн. 8552/264/5, 1780–1783.
Рукописи се цитирају према фолијацији (на пример, 2а–3б), а не према пагинацији, изузев у случајевима 
кад је рукопис пагиниран.

Прилог у серијској/периодичној публикацији 
Презиме, име аутора. Наслов текста у публикацији. Наслов часописа број свеске или тома (година, или 
потпун датум): стране на којима се текст налази.
Пример:

Рибникар, Јара. Нова стара прича. Летопис Матице српске књ. 473, св. 3 (март 2004): 265–269.

Чланак или поглавље у књизи
Спиридоновић, Срђан. Како је метар настао и како је доспео у Србију, у: Тодор И. Подгорац (ур.) 

Наука и техника у Србији друге половине века 1854–1904. Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу, 
1998: 868–884.

Прилог у новинама
Презиме, име аутора. Наслов текста. Наслов новина датум: број страна.
Пример:

Кљакић, Слободан. Черчилов рат звезда против Хитлера. Политика 21. 12. 2004: 5.
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Архивски извори (необјављени) 
По правилу податке о архивским изворима би требало наводити следећим редоследом: 
1. Име архива (пуно и/или скраћено); пример: Архив Србије (АС)
2. Назив фонда или збирке (пуно и/или скраћено); пример: Министарство финансија (МФ)
3. Година 
4. Одељци и серије у оквиру фондова и збирки
5. Подаци о количини грађе. 

Количина је изражена бројем књига, кутија, фасцикала, свежњева, регистратора и слично. За техничке 
инвентарске јединице, које су најчешће употребљаване као јединице мере, користе се скраћенице:

д. — досије
књ. — књига
ком. — комад
кут. — кутија
о. — омот
пак. — пакет
п. — повез
рег. — регистратор
св. — свежањ
свес. — свеска
ф. — фасцикла

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

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

Цитирање правних прописа и судских решења 
Пуни назив прописа (скраћени назив прописа – акроним). Гласило у коме је пропис објављен број (бр.) 
гласила и година објављивања (обично скраћено – задње две цифре). 
Примери: 

Закон о облигационим односима (ЗОО). Службени лист СФРЈ бр. 29/78. 
Закон о извршном поступку (ЗИП). Службени гласник РС бр 124/04. 

Ако је пропис мењан и допуњаван, наводе се сукцесивно бројеви године објављивања измена и допуна. 
Пример: 

Закон о основама система васпитања и образовања (ЗОСВО). Службени гласник РС бр 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04. 

Члан, став и тачка прописа (у библиографској парентези, а и другде) означава се скраћеницама чл., ст., и 
тач., а иза последњег броја се не ставља тачка: 

Чл. 5, ст. 2, тач. 3 или чл. 5, 6, 9 и 10 или чл. 4-12 ...

Навођење судских одлука треба да садржи што потпуније податке (име суда, врста и број одлуке, датум 
када је донесена, ...), ако су оне архивиране, онда их наводити као (необјављене) архивске изворе, а ко су 
објављене, онда их наводити као монографске и/или друге публикације. 

Монографска публикација доступна on-line
Презиме, име аутора. Наслов књиге. <адреса с Интернета>. Датум преузимања.
Пример:

Veltman, K. H. Augmented Books, knowledge and culture. 
<http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d/6d.> 2. 2. 2002.
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Прилог у серијској/периодичној публикацији доступан on-line
Презиме, име аутора. Наслов текста. Наслов периодичне публикације. Датум периодичне публикације. 
Име базе података. Датум преузимања.
Пример:

Tоit, A. Teaching Infopreneurship: students’ perspective. ASLIB Proceedings. February 2000. Proquest. 21. 2. 2000.

Прилог у енциклопедији доступан on-line:
Назив oдреднице. Наслов енциклопедије. <адреса с Интернета>. Датум преузимања.
Пример:

Wilde, Oscar. Encyclopedia Americana. < http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-92614715.html > 15. 12. 2008.

Дигитални идентификатор објекта / Идентификатор дигиталног објекта 
(DOI = Digital Object Identifier)
Монографске публикације и прилози у серијској/периодичној публикацији доступни on-line (уопште: 
е-текст, слика, аудио/видео запис, софтвер, итд.) могу током времена да промене адресу на Интернету 
(или се промени име веб странице), тако да се јавила потреба да им се додели трајан идентификатор по-
моћу кога је тражени објект могуће пронаћи. У те сврхе најчешће се користи DOI систем (в. en.wikipedia.
org/wiki/Digital_object_identifier). 
Презиме, име аутора. Наслов текста. Наслов периодичне публикације. Датум периодичне публикације. 
DOI
Пример: 

Nikolic, Ivana. Publishing in Serbia. Slavic & East European Information Resources, Volume 1, Issue 2 & 3 February 
2001: 85-126. DOI: 10.1300/J167v01n02_03 

< www.informaworld.com/smpp/.../content~db=all~content=a904437540 > 30. 1. 2010. 

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

Прилог у енциклопедији и његов DOI
Презиме, име аутора. Назив oдреднице. Наслов енциклопедије. Податак о издању или броју томова. DOI:
Пример:

Paskin, Norman. Digital Object Identifi er (DOI®) System. Encyclopedia of Library and Information Sciences. Third 
Edition. DOI: 10.1081/E/ELIS3-120044418

Табеларни и графички прикази
Tреба да буду дати на једнообразан начин, у складу с одабраним дисциплинарним стандардом опремања 
чланaка. Пожељно је да наслови свих приказа, а по могућству и њихов текстуални садржај буду дати 
двојезично, на језику рада и на енглеском језику.

На посебном листу навести име и презиме аутора, назив установе у којој је запослен, поштанску и елек-
тронску адресу, број телефона и кратку биобиблиографију.
Рукописи се не враћају.
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