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ОБНОВА ЧЕСМЕ «ЧЕТИРИ ЛАВА» У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА 

 

 

Инвеститор: др Миодраг Радуловачки 

Пројектант и надзор: Светлана Бакић, архитекта конзерватор 

Грађевински радови: «Цакић-Инжењеринг» Нови Сад 

Рестаураторски радови: Веселин Лађић, рестауатор саветник 

 

У оквиру манифестације Карловачка берба грожђа у Сремским Карловцима, 28. 

септембра, градоначелник Миленко Филиповић је поново пустио у рад чувену 

чесму «Четири лава" на Тргу Бранка Радичевића, после скоро четири месеца 

интензивних конзерваторско рестаураторских радова. 

Свечаности је присуствовао и др Миодраг Радуловачки, рођени Карловчанин, ђак 

Карловачке гимназије, професор Универзитета Илиноис у Чикагу и инострани члан 

САНУ, чијим донаторством и изузетно великодушним гестом су обезбеђена 

средства за овај, у сваком погледу, истински подухват. 

Својим донаторством од 53.000 $ професор Радуловачки се сврстао у импозантан 

низ великих српских патриота, међу којима су били патријарси, митрополити, 

свештеници, богати трговци и занатлије, који су у последња три века давали велике 

своте новца за општу добробит српског народа али и грађана Карловаца . 

Чесма «Четири лава» подигнута је 1799. године на инсистирање др Јована 

Живковића, градског физика, а под патронатом митрополита Стефана 

Стратимировића који је, захваљујући изузетном образовању и истанчаном укусу, 

знао да доведе италијанске уметнике-мајсторе у обради мермера. Са првобитне 

локације, ближе згради са бројем 3, премештена је на садашњу 1903. године, после 

изградње зграде гимназије. Реновирана је 1858. а последња темељна обнова била је 

1925. Чесма је културно добро од изузетног значаја за Републику Србију 

Током деведесетих година прошлог века било је неких покушаја и размишљања 

која су, углавном, ишла у правцу ситнијих поправки па све до уклањања постојеће, 

смештаја у музеј и израде нове чесме по угледу на стару. 1998. године извршено је 

каптирања извора који је избијао испод Саборне цркве и поред чесме, са источне 

стране. Том приликом је бетонирано дно базена неармирани бетоном а унутрашње 

стране су омалтерисане цементним малтером и премазане битуменом ојачаним 

пластичном мрежицом. 2005. године уклоњен је асфалтни слој око доњег степеника 

и израђен бетонски плато чиме је спречено испирање тла и слегање зидова чесме. 

Последњу иницијативу за обнову чесме покренуо је градоначелник Филиповић пре 

више од годину дана, не желећи да се овај пут одустане. Како је у то време 

професор Радуловачки боравио у Карловцима, понудио је своју помоћ. Међутим, 

тек октобра 2006. године склопиле су се повољне околности за реализацију ове 

иницијативе ангажовањем Покрајинског завода за заштиту споменика културе на 

реализацији изузетаног конзерваторског изазова. 

Приликом израде пројекта одбачена је идеја о уклањању постојеће и изради нове 

чесме, иако је она легитимна у заштитарској пракси. Пошло се од значаја 

културног добра и сазнања да је чесму могуће рестаурирати јер и наши 

конзерватори имају знања за тај подухват, те да не треба олако одбацити тако 

изузетан споменик, поготово што је један од малог броја аутентичних артефаката 
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из 18. века, сачуваних у нашим градовима, за разлику од европских које одликује 

богатство у градитљском наслеђу. 

Уклањањем чесме били би уклоњени труд и замисли које су уложили митрополит 

Стратимировић и мајстори Ђузепе Априли и Андреј Солар, одушевљење са којим 

су чесму дочекали ондашњи Карловчани задивљени лепотом грађевине и 

квалитетом воде коју је «ухватио» и довео са Чератског брда Димитрије Захарић. 

Нестала би сећања на сва окупљања, дружења, па и животне прекретнице везане за 

Карловце и чесму, небројених генерација ђака, посетилаца и житеља међу којима је 

и донатор Радуловачки. Нова чесма, израђена машинским сечењем новог камена, 

поништила би све те танане наслаге, ау том случају зашто правити копију старе а 

не правити неку нову чесму? 

Један од разлога је био и тај што би нова чесма стајала троструко више и не би 

било фер тражити од донатора толику жртву, поготово што за 80 година целокупно 

друштво Југославије, па затим Србије, није смогло снаге да одвоји средства за неку 

ранију рестаурацију, чиме би се спречило пропадање чесме до стања код којег се 

размишљало о њеном уклањању. 

Потврда конзерваторског става стигла је од колега из Републичког завода за 

заштиту споменика културе у виду сагласности на пројекат. 

Пројекат је обухватио детаљно техничко снимање постојећег стања са свим 

недостацима, детаљни преглед и опис оштећења, те израду конзерваторско 

рестаураторског пројекта са предлогом третмана свих елемената чесме. Условима и 

пројектном документацијом захтевано је да радове на рестаурацији камених делова 

изводи рестауратор са стручним испитом и искуством на овој врсти послова. 

Вертикалне стране базена израђене од монолитних камених блокова висине 97 цм, 

дужине око 180 цм и дебљине 20 цм. Плоче су клесане из једног монолитног 

комада, са доњом ивицом у виду профилисаног постоља, висине 25 цм. Рукохват је 

такође профилисан и висине је око 14 цм. Плоче се међусобно спојене зглобно, на 

средини страница базена. 

Главни проблем је био статичка нестабилност система који се разилазио услед 

хоризонталног потиска воде. Вертикалне плоче биле су видно изашле из вертикале, 

нагињући се према споља и пуцајући по линијама слабије структурне 

кохерентности камена. Нестабилна подлога на којој су почивали масиви степеника 

узроковала је њихово исклизавање из првобитног положаја. Тако је горњи степеник 

био одмакнут за 25 цм од зида базена. Тај простор је био испуњен земљом из које је 

расла трава. 

Такође, вековни утицај воде у додиру са каменом оставио је трага у виду 

многобројних пукотина, слоја кацификације, круњена камена и везива у 

спојницама. 

После детаљног сагледавања стање камена одбачено је решење које би 

подразумевало потпуну демонтажу камених елемената јер је постојала опасност 

њиховог пуцања, нарочито плоча којима је обложен чесмени стубац. Морало се 

радити на лицу места и демонтирати само степенике. У склопу тог опредељења део 

пројекта који се односио на статичку консолидацију обухватио је израду армирано 

бетонских темеља степеника и армиранобетонске љуске дебљине 8 цм унутар 

базена, ради спречавања потиска воде. Љуска је одвојена хидроизолациони 

фолијом од зидова базена чиме је спречен и негативни утицај цемента на камен. 
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Грађевински радови су били захтевни и обухватили су веома пажљиву демонтажу и 

поновну монтажу камених масива степеника од којих су поједини били тешки 

преко стотину килограма, бетонирање темеља, љуске и доњег платоа, враћање у 

вертикалу зидова базена уз помоћ хидрауличне дизалице, израду хидроизолације 

унутрашњих зидова базена од премаза ХИДРОСТОП, израду облоге платоа од 

вештачког камена и стубића на платоу. Колористичко решење облоге било је 

условљено бојом постојећих стубића, на којима су преовлађивали жућкасти 

тонови. Светли тон платоа је контраст тамном црвеном-бордо тону који 

преовлађује на оригиналном склопу чесме, аи наглашава да се ради о новој 

интервенцији. Такође је замењена стара оловна водоводна цев новим окитен 

цевима. Извођач је у потпуности успео да одговори значају овог подухвата. 

Међутим, најзначајнији и најзахтевнији део је био сам конзерваторско 

рестаураторски захвати на каменом корпусу чесме. Они су обухватили пажљиво и 

темељно чишћење камена од наслага калцификације, прљавштине, црних наслага, 

микрофлоре, маховине, графита, пломби од бетона и малтера, земље и осталих 

примеса, без примене абразивних средстава, затим лепљење преломљених делова 

вертикалних зидова, пре њиховог исправљања, рестауриацију делове рукохвата и 

профилисаног постоља зидова, који су сасвим недостајали, уметањем масива истог 

камена (ворес марвани), са клесањем ради добијања форме идентичне оригиналној. 

Зона рукохвата консолидована је уметањем фиберглас влакана на размаку од 30 - 

так цм, чиме ће се спречити даља појава вертикалних пукотина. 

Акротерија на врху чесменог стубце обновљена је на лицу места, без демонтаже, 

јер је била веома оштећена. Добар део вазе је недостајао. После темељног чишћења 

и уклањања наслага старе боје и малтера из ранијих рестаурација, у потпуности је 

враћен оригинални изглед, структура и форма акротерије. Потом су саниране и 

попуњене све пукотине на каменим елементима одговарајућом смесом справљеном 

од млевеног црвеног камена, различите гранулације, адитива и везива, према 

рецептури на основу литературе. Остављена су она оштећења на степеницима и 

рукохвату која су историјски ожиљци настали у експлоатацији чесме и који се у 

рестаурацији не дирају. 

Завршна обрада је постигнута благим штоковање удубљених и овлашно полирањем 

истурених површина чиме је освежена аутентична обрада. Слова записа на 

чесменом стубце су освежена плитким урезивањем. Главе лавова, израђене од 

олова, очишћене су, поправљене и заштићене вештачком патином. 

Чесма је комплетно премазана паропропусним а водоодбојним премазом у «мокром 

поступку». Ова заштита би се морала понављати сваке 3-4 године. 

На крају, поједини метални дели су рестаурирани (оригинални делови окова од 

кованог гвожђа-спољни горњи обруч, попречни удвојени флахови који су служили 

за ослањање канти при пуњењу водом и ланци између стубића) а израђени су нови 

(кугле на врховима стубића за које су заварени ланци, унутрашњи обруч око 

чесменог стубце и кланфа заливене оловом на спојевима масива степеника). 

Иако кланфа и спољашњи обруч више немају конструктивну функцију остављени 

су на основу принципа да се што више оригиналног изгледа задржи. Ови елементи 

сведоче ио некадашњем начину спајања камена, супростављању потиску воде а 

тиме ио старости објекта. 
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Декоративну расвету извела је «Електровојводина», а успешност је финансирала 

Општина Сремски Карловци. 

Значај подухвата је у томе што је један од ретких изведених по конзерваторским 

принципима, чему су подршку дали и инвеститор Радуловачки и Општина Сремски 

Карловци, на челу са градоначелником Филиповићем. Резултат је задовољство на 

лицима грађана који су се окупили после уклањања скеле и заштитне ограде као и 

враћање Карловчанима њиховог најприснијег симбола. 


