
Милка ЧАНАК МЕДИЋ

ПРИСТУП КОНЗЕРВАТОРСКОЈ ОБРАДИ 
СРЕДЊОВЕКОВНИХ ГРАДИТЕЉСКИХ 
СПОМЕНИКА

Однос према градитељском наслеђу и његова конзерваторска обра- 
да -  у времену које настојимо да осветлимо -  били су условљени 
ошптим схватањима доба. Супротно раздобљима општег, дакле колек- 
тивног занимања за уметничка остварења из прошлости, у наше време 
догађале су се »културне револуције« у којима су изчезла са лица земље 
многа вредна здања. Такви негативни подстицаји проузроковали су у 
нашој средини рушење читавих четврти у готово свим градовима Срби- 
је. Ти негативни токови готово су се поклапали са настојањима, у 
другим европским срединама, да се културно наслеђе интегрише у 
савремени живот, дајући тим покретима вид својеврсног историзма. 
Прекретница у том правцу може се сматрати Година европскоГ наслеђа и 
Амстердамска декларација, издата 1975. године. Европско схватање уло- 
re историјског наслеђа за савременост исказао je и Андре М алро (Andre
Malreaux) и то давних седамдестих година, констатацијом.... » ми смо
цивилизација у  којој je  свет прошлости oipo.mn у  односу на садашњи свет, 
то je појава od oipoMHOi значаја u то у дубину...«

Данас се европска тендендије могу пратити кроз документа које 
издаје Европске заједница. Сматрам потребним да поновим да се у 
њима истиче важност чувања градитељског наслеђа не само као основе 
културног идентитета, већ и оквира савременог живота који одговара 
новом европском сензибилитету. Европски покрети усмерени на проуча- 
вање и утврђивање правог значења наслеђа за развој сваке људске 
заједнице, исказани су и у пројектима које финансира Европска заједни- 
ца. Један од тих пројеката носи наслов » Културно наслеђе: место 
колективне меморије«. У њега je уведен појам културног окружја под 
којим се подразумевају, уз градитељско наслеђе, и сви други облици и 
изрази традиционалних делатности у свакој средини, укључујући и свој- 
ствене пољопривредне културе.

За анализу наших темељних опредељења у стратегији запггите кул- 
турних добара, корисно je да се подсетимо да je баштина (градитељска, 
ликовна, књижевна, музичка, језичка) заједно са религијском припад- 
ношћу чинила основу нациналнг бића. Отуда се под појмом баштине 
данас подразумевају сви параметри на којима се темеље националне 
особине народа једног подручја укључујући у те параметре и тамошње
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старије културе које су им претходиле, те je свуда у свету културна 
баштина проглашена општим заједничким добром. У њеном склопу 
велики и важан део чини градитељство из протеклих времена, јер су 
народи без прекида своје схватање света изражавали грађењем.

Место градитељског наслеђа у нашој култури може се оценити само 
ако се имају у виду сви облиди његове заступљености и сви водови 
досадашњих активности усмерених на његово очување. To je немогуће 
осветлити у једном кратком осврту, a да се не остане на најошптијем 
закључцима. Зато сам се определила да говорим о приступу и конзерва- 
торској обради појединачних средњовековних грађевина. Пошто, међу- 
тим, од односа према урбаном и руралном наслеђу највише зависи не 
само опстанак градитељског наслеђа, већ и очување природних и антро- 
погених константи сваке средине, укратно ћу се осврнути и на тај 
проблем.

У најсложенијем виду градитељско наслеђе постоји у старим град- 
ским и руралним срединама, где je уз то најугроженије развојем насеља 
чији je део. Иако je на проблем чувања историјских просторних целина 
указано врло рано (Саветовање » Урбанизам u заштита споменика 
културе« одржано у Сплиту 1962, a саотитењ а објављена у Зборнику 
заштите споменика културе XIV, Београд 1963.) и исто тако рано утврђе- 
на методологија истраживања и обраде историјских урбаних целина 
(радови Светислава Вученовића на истраживању Трогира, Хвара и кас- 
није Котора, Пераста, Херцег Новог и других историјских агломерација) 
у том  домену je у Србији постигнуто најмање. Нису истражена сва 
подручја, a за области на којима je обављено рекогносцирање нису увек 
објављени подаци о културним добрима са инвентаром градитељских и 
уметничких вредности. Интегралне студије историјско-просторних цели- 
на са формулисањем концепције њихове заштите урађене су само за део 
Призрена, Ђаковице, Новог Пазара, за Ивањицу, иако je помањкање 
делатности у том правцу најнепосредније утицало на степен очувања 
градитељских споменика и на квалитет планирања развоја насеља која 
су у свом ткиву имала вредна историјска здања. Пропуст je утолико већи 
пгго се само на исходима истраживања просторних целина и на сазнањи- 
ма о њиховим својствима могла засновати исправна друштвена концеп- 
дија њиховог развоја. Taj најсложенији задатак везан за градитељско 
наслеђе није успешно обављен, a изван домашаја заштите остали су 
крајолици и могућности да се они очувају бар око највреднијих историј- 
ских градитељских целина.

Очување појединачних градитељских споменика било je лакше ос- 
тварљиво, али и оно je налагало активности у два различита правца која 
нису подједнако развијена. У први спада испитивање могућности очува- 
ња структуре и материје споменика a у други истраживање најзасновани- 
јег вида његове конзерваторске обраде.

Са технолошким развојем могућност очувања структуре и градива 
сгарих вредних здања стално се увећавала иако се у заштити градитељ- 
ског наслеђа заостајало у односу на развијене средине. Треба додати да 
смо знатно више заостајали у тој области рада него у другим техничким
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подручјима, јер су недостајала средства за опремање истражних лабора- 
торија, за испитивање патологије и начина старења као и узрока пропа- 
дања градива на пример и, што je још битније, нису код нас произвођена 
средства којима 5и се продужио век њиховог трајања. Начела на којима 
се темељи заштита градитељских споменика и приступ тим подухватима 
5ио je, међутим, од самог почетка заснован на европском искуству и 
европским високим мерилима. Благодарећи томе у домену истраживања 
и у конзерваторској обради средњовековне црквене и војне архитектуре, 
постигнути су запажени резултати.

Највећа заслуга што je конзерваторска обрада појединачних гради- 
тељских споменика средњег века имала успешан ток, припада проф. 
Ђурђу Бошковићу, јер он je поставио темеље својеврсној архитектонској 
археологији, као методу истраживања у приступном поступку заштите 
градитељских споменика. Зато ће мој осврт на делатност о којој данас 
разговарамо, бити уједно и омаж том заслужном посленику историјских 
споменика. Подсетићу вас на неколико значајних и обимних рестаураци- 
ја које je Бошковић остварио. У првом реду на рестаурацију Каленића, 
где je све рестаурисано са велшсом пажњом и са мером. Извео je још 
неколико узорних рестаурација, a најкапиталнија, не само у његовом 
опусу, већ у целокупној запггити споменичког наслеђа оствареној између 
два светска рата, без сумње je рестаурација цркава Пећке патријаршије. 
Пажња са којом je откривао део no део ткива старих грађевина, темељ- 
ност са којом их je исш!тивао и бележио податке о њима, a исходе 
представио кроз рестаурацију, до те су мере безпрекорни да су ти радови 
веђ давних тридесетих година сврстани у исту раван са истовременим 
радовима извођеним у европским срединама, у том домену, са дугим 
искуством у обради градитељских споменика. Тада стечени углед зашти- 
та градитељских споменика није ни касније изгубила. Метод архитектон- 
ских истраживања после Бошковића унапређивао се упоредо са усаврша- 
вањем сродног метода археолошких ископавања. У обе области уведен 
je стратиграфски метод испитивања. У архитектонској археологији no 
дубини вертикалних слојева, a саставни део таквих истраживања je и 
одговарајућа документација о налазима као и испитивање узорака. 
Архитектонска археологија стално je усавршавана обухватајући не само 
примену одређеног истраживачког поступка, већ и аналитичког проуча- 
вања и тумачења материјалних остатака са студијским реконструкција- 
ма некадашњих грађевинских целина. Мали степен истражености наших 
средњовековних споменика оправдавао je и налагао такав приступ, јер су 
утврђивање првобитних облика и просторних решења неопходна основа 
не само рестаураторских радова, већ се без сазнања о њима не може 
судити о осталим компонентама и својствима проучаване историјске 
грађевине. Неопходна су основа за студију градитељског програма, 
стилских обележја, порекла градитеља и стилских или програмских 
образаца, a без целовитог и доброг познавања грађевине којој се присту- 
па не може се одредити потоња исправна конзерваторска обрада.

Да би се допринос у области истражиВања градител>ских споменика 
могао оценити поменућу само податак да пре педесетак година ни за
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један велики српски средњовековни споменик, сем за Дечане, није посто- 
јала монографија о његовој архитектури. У склопу других, дотада 
објављених монографија архитевстура je била обрађена само у главним 
цртама. За многе споменике она није ни могла бити припремљена пре 
претходних истраживања. Ta огромна празнина у познавању наших 
градитељских споменика великим делом je попуњена. Обављена су свео- 
бухватна истраживања, као предуслов предузетих рестаураторских радо- 
ва, на великом броју старих вредних здања. Да поменем само нека међу 
њима.

Најзначајнија открића произашла су из истраживачких радова на 
Богородици Љевишкој у Призрену којима je руководио Слободан Нена- 
довић, a његовим успешним подухватима прикључују се и истраживања 
на Светим Арханђелима у Призрену на црквама и другим здањима у 
Студеници, a заједно са Оливером Кандић, обавио je једну од најобим- 
нијих рестаурација: обнову Градца. Исто je тако веома значајан допри- 
нос истраживања Бранислава Вуловића на кључним средњовековним 
споменицима, који обележавају поједине епохе и градитељске правце. Ha 
сваком je, многим новим открићима, допунио претходна сазнања. Тако 
je после његових истраживања Светог Николе у Куршумлији расветљена 
његова архитектура време изградње и даљи развој. Сазнања о Грачани- 
ци допунио je Вуловић новим подацима о њеној припрати и променама 
на њој, a кроз конзерваторску обраду приказао своју замисао о њеним 
ранијим облицима. Вуловиђев рад у Равапици - коју je истраживао и 
конзерваторски обрадио -  спада међу најузорније подухвате те врсте 
изведене после Другог светског рата, a употпунио je исгорију српске 
средњовековне архитектуре и својом студијом првобитних облика рава- 
ничке припрате коју je приказао делимичном обновом у зидовима позни- 
је грађевине.

Најзначајније споменике ране српске историје и из доба Немање 
истраживао j e ,  или само конзерваторски обрадио, Јован Нешковић. Пре 
свих Петрову цркву у Новом Пазару, где још увек повремено ради, 
затим Светог Петра у Бијелом Пољу, цркву Светог Ђорђа у сгарој 
Рибници, Ђурђеве ступове у Расу. Сваки од тих споменика j e  t o k o m  
радова Нешковића потпуно иситан, a исходи саопштени сгручној и 
научној јавности. Његови радови на Ћурђевим ступовима -  иначе најо- 
бимнији међу онима које j e  водио издвајају се опрезном интерпретаци- 
јом  остатака грађевина, брижљивим извођењем и префињеним осећањем 
за обраду здања у стању порушености.

Међу истраживања којима су проширена сазнања, a кадкат и потпу- 
но промењена претходна становишта, о нашим најзначајнијим дрквеним 
споменицима, спадају и радови у Студеници које je водила Марија Радан 
Јовин, као и недавни у Жичи, које сам обавила уз сарадњу Вељка 
Вучковића. T o m  упечатљивом низу успешних конзерваторских подухва- 
та прикључују се радови Оливере Кандић на два градитељска споменика 
која спадају међу најзначајније: на Сопоћанима и Милешеви. У Сопоћа- 
нима пажљивим испитивањем појединости осветлила je могућ првоби- 
тан облик спољне припрате цркве, a у Милешеви не само да je потпуно
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испитала цркву, већ je њене средњовековне делове протумачила са 
највећом акрибичношћу, У Сопоћанима археолошким истраживањима 
које je предузела у сарадњи са Александром Јуришић, васпостављена je 
представа о манастирској целини, што je већ претходно Оливера Кан- 
дић, заједно са истим археологом, обавила у Градцу. Сазнања о манас- 
тирским секуларним грађевинама и о устројству монашких насеобина у 
Светим Арханђелима код Призрена, у Градцу, Куршумлији, Пећкој 
патријаршији, у Давидовици, Ариљу, Бањској, Богородици Хвостанској, 
Бањи код Прибоја, Милешеви, у Кунчулу, Раваници, Ресави, у Студени- 
ци, Мелентији, у Новој Павлици, у Павловцу, Кастаљану и у неколико 
манастирских целина у Петрушкој области, спадају у најобимније радо- 
ве и свакако најупечатљивије исходе у области истраживања и заштите 
средњовекових градитељских споменика. Обављени су уз учешће вели- 
ког броја истраживача и врсних историчара архитектуре. У исходе тог 
рада треба убројити и темељну студију о архитектури манастира у 
средњовековној Србији Светлане Поповић, којом су појединачна истра- 
живања монашких насеља успешно синтетизовна.

Следећи иста начела и методологију обављена су, исто тако, опсеж- 
на истраживања и успешне конзервације и рестаурације најважнијих 
средњовековних тврђава: смедеревске и крушевачке тврђаве, Раса и 
Маглича, Козника, Голубца, утврђења Манасије, Ужичког града и мно- 
гих других.

Уз те најзначајније средњовековне споменике, истраживана су и 
конзерваторски обрађена многа мања значајна средњовековна здања 
(Давидовица, Горњак са околним црквама, Тршка црква, Славковица, 
Шумник, Поганово, Прохор Пчињски и многи други). Њима, као и 
претходно поменутим, проширена су сазнања о испитиваним градитељ- 
ским споменицима, после чега je историја српске средњовековне архитек- 
туре потпуно измењена.

Резултати рада на средњовековним градитељским споменицима би- 
ли би, можда, још богатији, a свакако лакше остварени да се располага- 
ло свим савременим средствима за испитивање стратиграфије и нижих 
слојева, или структура грађевина (инфрадрвеким аеро и терестичким 
снимцима, или ултра звуком) да и не помињем какве све могућности 
пружају саЕремену ни уређаји за картирање налаза и за техничко снима- 
ње грађевина, или њихових археолошких остатака. Па ииак, и без њих 
остварени су резултати са којима можемо бити задовољни, како са 
примењиваном методологијом у приступном поступку, тако и са иозни- 
јим интерпретацијама споменика кроз конзерваторску обраду.
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