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Мр Бранка ГУГОЉ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ КОСОВСКА МИТРОВИЦА 

 
 

ВИЗИЈА САВРЕМЕНОГ ПРИСТУПА  
ЗАШТИТИ КУЛТУРНОГ ПЕЈЗАЖА  

У ДЕЛУ АРХИТЕКТЕ ЂУРЂА БОШКОВИЋА  
 
Резиме 

Иако наука и законодавство половином прошлог столећа још нису познавали 
појам културног пејзажа, пракса показује да су корени његове заштите већ тада заче-
ти у делу појединих конзерватора. Један од њих је свакако архитекта Ђурђе Бошко-
вић. То се најбоље може пратити на примеру систематских истраживања и заштите 
Старог Бара, којим је руководио почевши од 1951. године, десет година пре оснива-
ња Републичког завода за заштиту природе Црне Горе.  

Кључне речи: Ђурђе Бошковић, културни пејзаж, Стари Бар, одрживи развој 
 

Ђурђе Бошковић, дипломирани архитекта, током дугогодишње каријере 
обављао је послове музејског кустоса, универзитетског педагога, истраживача 
и конзерватора.1 Научна интересовања усмерио је на рад на корпусу сред-
њовековних градитељских споменика и на проучавање урбаних историјских 
целина. Истраживања урбаних ентитета започета су проучавањем Жрнова, а 
наставила се радом на Новом Брду, у Старом Бару и Улцињу. У овом раду, на 
примеру истраживања и заштите Старог Бара, скреће се пажња на његов до-
принос утемељивању савремене методологије у овој научној дисциплини. Пр-
ви део рада указује на Бошковићев рад на истраживању и заштити Старог 
Бара, а други показује како су његове идеје реализоване у пракси.   

Стари Бар је изграђен у залеђу Румије, на заравњеном платоу стеновитог 
масива. Простире се на површини од 4 хектара. Масив је са источне стране 
обухваћен речицом Бунар, а са северозападне Бокли потоком. Од мора је 
Стари Бар удаљен 4 км и једини је град на Црногорском приморју који није 
смештен на морској обали. Једним делом не види се с мора, док се с другог де-
ла пружа поглед на околину с Барским пољем и морском пучином. Насељен је 
још у праисторији, што потврђују археолошки налази. Могуће је да се помиње 
код Прокопија у 6. веку, мада се први сигуран извор датује у 10. в. Његова 
бурна историја у којој су се на простору града смењивали разни народи и раз-
личити господари трајала је скоро 3.000 година. Разорен је 1878. године у 
борби за ослобођење од Турака, а убрзо потом и напуштен.2 

Систематска истраживања Старог Бара покренуо је Савезни институт за 
заштиту споменика културе 1951. године. Пројектом је руководио Ђурђе Бош-

                                                 
1  Ђурђе Бошковић (Београд, 11. април 1904 – Београд, 29. новембар 1900) је дипломирао 1928. го-

дине на Архитектонском одсеку Техничког факултета у Београду. Радио је као кустос у  Историј-
ско-уметничком музеју у Београду од 1930. до 1939. године. За асистента Техничког факултета 
изабран је 1931, за доцента 1939, за ванредног професора 1947, а за редовног професора 1950. 
године. Био је директор Археолошког института у Београду од 1954. до 1978. године. Бавио се 
истраживањем и заштитом споменика српске средњовековне архитектуре и урбаних целина. 

2   Đ. Bošković, Stari Bar, Beograd 1962, 1–8 (у даљем тексту: Bošković, Stari Bar). 
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ковић.3 До 1955. године у урбаном склопу града истражено је више од 250 ар-
хитектонских здања стамбене, војне, јавне и сакралне намене. Већ 1962. 
године публикована је монографија о Старом Бару.4 Од посебног значаја за 
наш рад су они делови књиге који се односе на проблеме заштите, односно низ 
питања које Бошковић поставља и на које даје и конкретне одговоре: Шта 
учинити с рушевинама Старог Бара посматраног у целини? Шта учинити с 
појединим објектима који се у њему налазе? ... Да ли у постојећи организам 
града уносити и нове елементе – које и какве? Какву и колику бригу посвети-
ти његовом одржавању?5 Посебан проблем представљала је чињеница да су 
рушевине града окружене подграђем које се временом претворило у вароши-
цу, у којој се гради и руши – стихијски и неконтролисано. Град је стављен под 
заштиту 1956. године, али је требало заштити и његову непосредну околину на 
одстојању од 300 м. 

 
СТАРИ БАР И НЕПОСРЕДНА ОКОЛИНА 

Бошковић је сматрао да би град требало да постане нека врста слободног 
парка културе, како би град у целини и сваки објекат у њему појединачно до-
били своју вредност. Као такав био би предат на коришћење како становни-
цима околних насеља тако и бројним туристима. Да би сва архитектонска зда-
ња била приступачна, саобраћајнице су рашчишћене од рушевина.6 
                                                 
3  Ђ. Бошковић, Проучавање Старог Бара, Зборник заштите споменика културе (у даљем тексту: 

ЗЗСК) књ. II, Београд, 1952, 204–205; Ђ. Бошковић, Рад на проучавању и техничкој заштити 
Старог Бара, ЗЗСК, књ. IV–V, 1953–1954, Београд, 1955, 439–442; Ђ. Бошковић, Истраживач-
ки, археолошки и конзерваторски радови у Старом Бару 1951–1955, ЗЗСК, књ. VI–VII, 1955–
1956, Београд, 1956, 201–215; Bošković, Stari Bar.  

4   Bošković, Stari Bar.  
5   Исто, 309. 
6 Исто, 309–310. 
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СТАРИ БАР 

 Нова намена града захтевала је и извесне адаптације. Налази фрагмената 
скулптура, керамике, стакла и мозаика указали су на потребу да се једно од пос-
тојећих здања адаптира у музеј са канцеларијама за кустоса и чувара. Бош-
ковић је предвидео и који објекти су најпогоднији за претварање у ресторан.7  

Рушевине града су зарасле у дивље зеленило, а мештани којима је раније 
терен старог града уступан у закуп, на том простору су расадили поморанџе и 
бадеме, неуко и неплански. Ђурђе Бошковић је сматрао да и овај проблем мо-
ра да се реши. Када је 1956. године Савезни институт за заштиту споменика 
културе посредством комисије предао град Републичком заводу, а овај коми-
сији Народног одбора општине Бар, цео терен је уручен умивен, рашчишћен 
од корова и спреман да прими нове расаде. Ово пак није учињено, а већ идуће 
године све је поново зарасло у коров. Тек 1961. године Општина је запослила 
сталног чувара, баштована по професији са задатком да одржава зеленило.   

Увиђајући у којој мери је значајно да се истраже и заштите културно-ис-
торијски споменици фортификационог, стамбеног и сакралног карактера ко-
ји се налазе у непосредној околини Старог Бара, Бошковић је једно поглавље 
монографије о Старом Бару посветио управо њима. Сагледао је шири пејзаж 
као целину културног, али и туристичког простора. У монографији је то и нав-
ео: Територију коју су Барани поседовали није лако прецизније ограничити. 
Она се у залеђу простирала углавном све до планинских гребена Румије, Суто-
рмана и Созине, иако су се нека имања налазила и на другој страни, према 
Скадарском језеру, а исто тако и нека села која су припадала... архиеписко-
пији. Заједно са имањима манастира Богородице Ратачке ова је територија 
допирала према северозападу све до старе Ластве, данашњег Петровца на 

                                                 
7 Исто, 310–312. 
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Мору, а одатле преко Градишта и Островице до Спича, док је према југоисто-
ку досезала вероватно до испод Добре Воде, према Улцињу.8 

Бошковићеву визију заштите културног пејзажа потврђује његово проу-
чавање климатских и природних карактеристика предела у непосредном ок-
ружењу Старог Бара, што је забележено у монографији. Ово се пре свега одно-
си на плодно Барско поље с маслињацима чија су многа стабла стара више 
стотина година. Само за једно од њих установљено је да је старо више од 2.000 
година.9 Околина Бара богата је и смоквама, виновом лозом, наром, орахом, 
бадемом, а последњих деценија све више се узгаја и јужно воће. Винова лоза 
нарочито је заступљена у оближњој Црмничкој жупи, смештеној на другој па-
дини Сутормана. На падинама Румије, забележио је Бошковић, постоје богати 
пашњаци на којима пасу стада стоке. У непосредној околини Бара, према Ру-
мији и Лисињу налазе се мајдани сивог кречњака, а у клисури реке Бунар ру-
менкастог кречњака, који је употребљаван као грађевински материјал у Бару, 
али и извожен у Млетке.10   

Проширујући своја истраживања са културно-историјске целине на око-
лину и њене природне карактеристике, Бошковић је као визионар још поло-
вином двадесетог века предвидео неопходност очувања склада између кул-
турног и природног наслеђа, друштвених потреба, привредних делатности и 
животне средине. Све то педесет година пре него што је Европа усвојила низ 
конвенција које се односе на ову област.11 

У земљотресу који је погодио Црну Гору 15. априла 1979. године још више 
су страдала већ оштећена здања у Старом Бару, након чега је одлучено да се 
на основу постојеће архитектонске документације бројне грађевине рестаури-
рају и добију нову функцију,12 заправо исту ону о којој је Ђурђе Бошковић пис-
ао неколико деценија раније.13 У одељењу за истраживање, заштиту и доку-
ментацију Републичког завода за заштиту споменика културе Србије у Београ-
ду налази се обимна документација која то потврђује.14 Већ у једној од првих 
реченица уводног текста елабората стоји да је пројекат: израђен на бази „Про-
грамских основа за израду плана заштите, обнове и коришћења градитељске 
баштине“ сачињених 1981. године, ранијих истраживања Ђурђа Бошковића 
чији су резултати делимично публиковани у књизи Стари Бар, непублико-
ване његове техничке документације и материјала комисије за заштиту од 
                                                 
8  Bošković, Stari Bar, 163. 
9 Ђ. Бошковић, Стари Бар – нови Бар, Стварање: часопис за књижевност и културу, бр 10, Цети-

ње 1955, V. Kasalica, Stara maslina u Baru, Bar [b.g.], 619; 
10 Bošković, Stari Bar, 6. 
11 Б. Шурдић, Европске конвенције – прилика Србије за реформу политике у области културног 

наслеђа, Гласник Друштва конзерватора Србије (у даљем тексту: Гласник ДКС) 32, Београд 
2008, 9–13; Европска конвенција о заштити археолошког наслеђа (ревидирана), Гласник ДКС 
32, Београд 2008, 14–18; Европска конвенција о пределу, Гласник ДКС 32, Београд 2008, 18–22; 
Оквирна конвенција Савета Европе о вредности културног наслеђа за друштво, Гласник ДКС 
32, Београд 2008, 22–27.  

12 М. Лукић, Ревитализација историјских објеката у градским споменичким целинама – приступ, 
проблеми, реализација – Стари Бар, Гласник ДКС 12, Београд 1988, 170-171, M. Kovačević, 
Stari Bar, Yugoslavia, Secular medieval Architecture in the Balkans, 1300-1500, and its preservati-
on, Thessaloniki 1997, 90-91; M. Lukić, Episcopal palace, Secular medieval Architecture in the Balk-
ans, 1300-1500, and its preservation, Thessaloniki 1997, 264-265; M. Kovačević, Town entrance 
complex. Stari Bar, Yugoslavia, Secular medieval Architecture in the Balkans, 1300-1500, and its 
preservation, Thessaloniki 1997, 304-305.  

13 Bošković, Stari Bar, 310-314. 
14 Републички завод за заштиту споменика културе, одељење за истраживање, заштиту и докуме-

нтацију Београд, Урбанистички пројекат Стари Бар, Београд 1986. 
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земљотреса 1979. године. Прилог овом елаборату је Урбанистички пројекат 
Стари Бар из 1959. године, дело Ђурђа Бошковића.15 Решењем Извршног од-
бора Скупштине општине Бар бр: 02781 од 6. марта 1986. године формирана 
је стручна комисија од седам чланова за оцену нивоа и квалитета Урбанистич-
ког пројекта Старог града Бара. Један од чланова Комисије био је дугогодиш-
њи активни учесник у истраживању и заштити Старог Бара – Ђурђе Бошковић, 
овај пут у функцији известиоца за архитектонско-урбанистичко решење.16  

Визија и идеја Ђурђа Бошковића да нова намена града захтева извесне 
адаптације почела је постепено да се реализује. Израђени су грађевински про-
јекти по којима је: црква Св. Венеранде (14/15. в.) адаптирана у камерну музи-
чку сцену;17 готичко-ренесансна палата (15/16. в.) односно објекат 85 у атељее 
примењене уметности;18 црква фрањевачког манастира (13. в.) односно обје-
кат 155 у сликарски атеље,19 Царинарница односно објекат 147 (15/16. в.) у 
Центар за документацију,20 Амам (1571. г.) у Уметничку галерију; Бастион од-
носно објекат 200–201 у ресторан, а Епископска палата (15/16. в.) у Градски 
музеј.21 

Данас се на територији општине Бар налази читав низ регистрованих за-
штићених споменика културе и споменика природе. На листи прве категори-
је заштићених споменика културе налази се само Стари Бар. У другу катего-
рију уврштени су: остаци триконхалне цркве у Тополици (Бар, 6. в), манаст-
ир Ратац (11–15. в.), манастир Пречиста Крајинска (Острос, 11–15. в.), мана-
стири Старчево (1376/78. г.), Морачник и Бешка на Скадарском језеру, 
црква Св. Димитрија (Нехај, 13/14. в.); цркве Св. Текле (14. в.) и Св. Рока (14. 
в.) у Спичу, црква Св. Атанасија (Сотонићи, 14. в.), црква Св. Петке (Шушањ, 
средњи век), утврђење Нехај (Сутоморе, 15. в.) и Дворац краља Николе са 
припадајућим објектима у Бару (1885–1910. г.).22 

На листи заштићених споменика природе барске општине налазе се: Двор-
ски парк на Тополици, Стара маслина на Мировици, резерват природног пре-
дела Ратац са Жукотрлицом и Сутоморска плажа.23 

Ђурђе Бошковић је током систематских истраживања Старог Бара и на-
кон њих описао или скренуо пажњу на неке од напред наведених споменика 
културе и споменика природе. Било је то у време када у Црној Гори још није 

                                                 
15 Исто. 
16 Републички завод за заштиту споменика културе, одељење за истраживање, заштиту и докум-

ентацију Београд, M. Kovačević i dr, Programske osnove za izradu plana obnove, zaštite i korišćenja 
graditeljske baštine : Stari Bar, у : Урбанистички пројекат Стари Бар, Београд 1986. 

17 Републички завод за заштиту споменика културе, одељење за истраживање, заштиту и докуме-
нтацију Београд, Glavni građevinski projekat rekonstrukcije: crkva Sv. Venerande, “objekat 48“ u Sta-
rom Baru – kamerna muzička scena, sv. 1, Beograd 1986.  
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 37 

постојала установа за заштиту природе, а научна терминологија и законодав-
ство још нису увели појам културног предела и одрживог развоја. Полувековна 
пракса службе заштите после Бошковићевих истраживања Старог Бара пока-
зала је да је његов приступ проучавању и заштити био визионарски. Штави-
ше, еволуција европске конзерваторске теорије и праксе у потпуности га је по-
тврдила.24 

 
СТАРА МАСЛИНА НА МИРОВИЦИ 

                                                 
24 Ј. Јокилето, Конзервација између праксе и теорије, Гласник ДКС 27, Београд, 2003, 9–14; Х. 

Стовел, Културни пејзажи: нови приступ очувању културног наслеђа, Гласник ДКС 27, Беог-
рад, 2003, 14–19; Ј. Јокилето, Конзервација и развој у историјским урбаним просторима, Глас-
ник ДКС 28, Београд, 2004, 9–14; Б. Шурдић, Љубљански процес – нови дипринос рехабилита-
цији наслеђа на Балкану, Гласник ДКС 33, Београд, 2009, 9–12; О. Миличић, С. Нојковић, Заш-
тита културног предела, Гласник ДКС 33, Београд, 2009, 16–19; Г. Деметер, Културни преде-
ли – теоретска разматрања, Гласник ДКС 33, Београд, 2009, 63–67; Г. Митровић, Од зашти-
те појединих грађевина ка рехабилитацији простора, Гласник ДКС 33, Београд, 2009, 257–259. 




