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СРЕДЊОВЕКОВНА ТВРЂАВА И СТАРОВАРОШКА
АРХИТЕКТУРА У ОКВИРИМА САВРЕМЕНОГ ПИРОТА
Резиме
Простор Пиротске тврђаве, у чијим оквирима су регистровани и делимично истражени културни слојеви од праисторије до савременог доба, чини саставни део централне
градске зоне. Више од две деценије након завршетка последњих радова, 2004. године
отпочет је Пројекат ревитализације Пиротске тврђаве и њеног непосредног окружења,
чији је основни концепт заснован на принципима активне функционалне заштите, а основни циљ трајно очување комплекса тврђаве као споменика културе. Ревалоризацијом
споменичког фонда Пирота, поред тврђаве, као најугроженији сегмент препозната је и
староварошка архитектура, која је готово потпуно нестала из свих градова Србије, па је
пројектом предвиђено и формирање комплекса у подграђу тврђаве, у коме ће се реконструисати њени највреднији примерци.
Представљање пројекта јавности иницирало је укључивање готово свих заинтересованих страна, па је од 2004. године до данас завршено још неколико парцијалних пројеката и урбанистичких планова.
У току 2009. године средствима Министарства културе Републике Србије реализована је прва фаза конзерваторско-рестаураторских и археолошко-истраживачких радова
на Горњем граду тврђаве.
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Настанак и развој насеља
Град Пирот лоциран је у југоисточној Србији, 70 км од Ниша и 30 км од
државне границе са Бугарском, на траси међународног коридора Е 80. Овакав положај, на једном од најзначајнијих путева југоисточне Европе, имао је
пресудан утицај на његов развој.
Иако се поуздано не може тврдити када је настало прво насељено место на
простору данашњег Пирота, из историјских извора знамо да се оно први пут
помиње у III веку наше ере,1 и то као једна од станица на римском путу via millitaris.
Претпоставља се да је српска средњовековна тврђава2 у XIV веку настала
на месту некадашњих античких фортификација, што је делимично потврђено
археолошким истраживањима. Мапирањем случајних непокретних налаза на
простору савременог града утврђено је да се касноантичко подграђе простирало у правцу југоистока на растојању од 500 м у односу на утврђење.3 С обзиром на то да се и после античког периода утврђење и насељено место развијају
на истим просторима, данас велики део савременог насеља лежи на вишеслојном археолошком налазишту. Овај део града, који и данас носи свој стари
Елена Васић Петровић, Ревитализација Пиротског града, Зборник радова Ниш и Византија бр.
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Пиротска тврђава – споменик културе од великог значаја, Регистар непокретних културних
добара Завода за заштиту споменика културе Ниш (у литератури се овај објекат спомиње и
под следећим именима: Пиротски град, Момчилов град, Кале, Градић...)
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назив Пазар, простире се на левој обали реке Нишаве, док је новији део Пирота – Тијабара настао највероватније у XVII веку на десној обали реке.
Анализом урбане структуре Пирота, поред јасне подељености на две већ
поменуте целине, уочавају се и два језгра око којих су се делови насеља формирали. У Пазару то је Пиротска тврђава с подграђем и брдом Сарлах у њиховој позадини, док у Тијабари ову улогу има троугласти трг око кога је најпре
формирана чаршија,4 по чијем су се ободу развили стамбени блокови. Чаршија у Пазару је највероватније настала као спона на правцу који је спајао Тијабарску чаршију с отвореном пијацом – “пазаром", који је формиран у непосредној близини тврђаве. Главне саобраћајнице савременог града претрпеле су
измене у смислу регулације, али су задржале своје некадашње правце пружања од утврђења према насељима која су постојала још у античком периоду.

СЛИКА 1. – ПЛАН ПИРОТА С НАЗНАЧЕНИМ ПОЛОЖАЈЕМ ПИРОТСКЕ ТВРЂАВЕ, ОБЈЕКАТА СТАРОВАРОШКЕ АРХИТЕКТУРЕ И СТАРИХ ГРАДСКИХ ЈЕЗГАРА (ОБРАДИЛА ЕЛЕНА ВАСИЋ ПЕТРОВИЋ)
4

„Стара занатско-трговачка чаршија Тијабара“, заштићена просторна културно-историјска
целина, Регистар непокретних културних добара Завода за заштиту споменика културе Ниш
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Актуелно стање непокретних културних добара
Ревалоризацијом културног наслеђа Пирота у периоду од 2004. до 2008.
године у оквиру редовних активности службе заштите, закључено је да најугроженије сегменте целокупног споменичког фонда представљају Пиротска
тврђава са својим окружењем, староварошка архитектура и касноантички локалитети. Проблеми су, као и обично, веома комплексни. Поред радова на самим објектима и локалитетима, у пракси се по ко зна који пут потврђује и
важност просторно-планске и урбанистичке документације.
Почевши од реализације првих регулационих планова донесених у XIX
веку за тадашњу варош у новоослобођеном делу Србије, преко великих градитељских подухвата на преласку из XIX у XX век, до потпуне трансформације
лица града после II светског рата, непокретно културно наслеђе у виду поменутих објеката било је константно на удару као недовољно истражено и вредновано. Тако ће бесповратно нестати многи делови тврђаве, како у оружаним
сукобима, тако и у мирна времена, када ће материјал са њених зидина бити
коришћен за разне прече намене. Археолошко наслеђе такође је константно
суочено са озбиљом опасношћу од пропадања због све већих градитељских
подухвата и недовољне јавне свести о његовом значају за познавање историје.
Закључак је да је неопходно обезбедити законски, али и научни надзор и то
правовремено, јер када до проблема дође, веома је тешко спровести законом
прописане поступке и сачувати наслеђе до чијег се открића дошло случајно.
Зато је у градским срединама као што је Пирот, где се археолошки налази могу
очекивати у одређеним деловима насеља, неопходно озбиљно приступити
третману овог наслеђа у урбанистичкој и просторно-планској документацији,
кроз њихово мапирање и успостављање заштићених археолошких налазишта у
циљу очувања материјалних остатака које ће проучавати будуће генерације.
Када се говори о староварошкој архитектури, која је готово потпуно нестала из већине градова у Србији, треба напоменути да су узроци њеног уништавања пре свега погрешно ниско вредновани стамбени услови и генерална
тежња за уобличавањем урбаног простора. Од небројено много објеката који
су преживели половину прошлог века, до данас их је остало само неколико.5 За
споменике културе проглашени су Кућа Христића, која има категорију изузетног значаја, затим Комплекс Бела Мачка, са категоријом великог значаја и Кућа Стојана Божиловића Белог. Нажалост, само Кућа Хирстића има старатеља,
док су остали објекти осуђени на пропаст због нерешених имовинскоправних
питања и небриге власника. Још неколико објеката преживело је до данашњих дана углавном због тога што власници не живе у Пироту и немају потребу
за изградњом нових савремених објеката.
Пиротска тврђава, као што је већ речено, представља не само вишеслојно
археолошко налазиште, већ и фортификацију на којој се распознају многобројне фазе доградње и надградње. Она захвата ширу централну градску зону
и простире се заједно са својом заштићеном околином на површини од око 4,5
хектара. За споменик културе проглашена је 1953, када је и предата Општини
Пирот на цивилну употребу. Категорисана је као споменик културе од великог
значаја 1979. године. Највећи део утврђења претворен је у парковске површине и има јавну намену. У периоду од 1970. до 1986. године Завод за заштиЕлена Васић Петровић, Староварошка архитектура Пирота, Гласник друштва конзерватора
бр. 34, Бгд., 2010, стр. 227
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ту споменика културе Ниш, у сарадњи са Музејом Понишавља из Пирота, извршио је обимне археолошко-истраживачке и конзерваторско-рестаураторске радове. Том приликом, између осталог, утврђено је да Средњи град чува културне слојеве који се могу датовати од праисторије до савременог доба. Такође, рађено је на истраживању архитектонског склопа и делимичној или потпуној конзервацији свих делова утврђења, од најстаријих у Горњем и Средњем
граду, до бедема Доњег града који потичу из XVIII и XIX века. У периоду који
следи готово сви реконструисани простори су потпуно напуштени и препуштени пропадању, иако им је додељен корисник. Чак су и парковске површине
потпуно запуштене, тако да су изгубиле своју форму и функцију. Последња деценија XX века донела је под неразјашњеним околностима кулминацију опасности по опстанак овог споменика културе. Наиме, тада се усваја најнеповољније решење за изградњу велике саобраћајне петље, која делимично залази
у заштићену околину тврђаве. Приликом радова на изградњи саобраћајне петље на растојању од 80 м у правцу запада долази се до открића објеката датованих у раздобље од IV до VI века, а један од њих, део фортификације са капијом, без измене трасе саобраћајнице остаје заробљен испод ње. Остаци ранохришћанске базилике приближних димензија 10 пута 30 м остају видљиви
захваљујући свом положају који буквално тангира лучну трасу надвожњака.
Tаква ситуација ће се, нажалост, временом показати као неповољнија, јер неистражена и неконзервирана она је већ две деценије препуштена пропадању.
Пројекат ревитализације Пиротске тврђаве и
њеног непосредног окружења
Основни циљеви Пројекта ревитализације Пиротске тврђаве и њеног непосредног окружења,6 отпочетог 2004. године, јесу вредновање културног наслеђа проучавањем, његова заштита, очување и представљање, као и препознавање и унапређење вредности јединственог културног предела Пирота без
обзира на порекло сегмената који га сачињавају.
Презентација пројекта јавности иницирала је ангажовање готово свих
заинтересованих страна у разним сегментима везаним за планирање, пројектовање и финансирање, чиме је у великој мери оправдан овакав приступ проблему. Бројна истраживања и анализе допринеле су томе да се пројекат у току
времена развије у жељеним правцима, као и отварању многобројних могућности за унапређење и побољшање, а све то уз поштовање основних принципа
интегративне заштите и одрживог развоја.
Пројектом је најпре била обухваћена тврђава са својом заштићеном околином. Сагледавањем свих расположивих података и стицањем одређених искустава дошло се до закључка да је неопходно знатно проширење зоне заштите,7 како по ободу постојећег комплекса, тако и у правцу запада, где би били
обухваћени и новооткривени објекти на траси саобраћајне петље, али и налазишта из праисторије и средњег века.8
6
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Носилац пројекта је Завод за заштиту споменика културе Ниш, руководилац пројекта је аутор
текста – Елена Васић Петровић, архитекта-конзерватор, стручни сарадник Завода (пројекат је
инициран израдом дипломског рада с истом темом).
Акт о условима чувања, одржавања и коришћења и утврђеним мерама заштите културних добара и добара која уживају претходну заштиту на подручју Генералног плана Пирота бр.
1122/2 од 13. 2. 2008, из докуметације Завода за заштиту споменика културе Ниш
Предраг Пејић, Археолошка истраживања (пуликација која је пратила истоимену изложбу),
Музеј Понишавља, Пирот, 1991.
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Овакав поступак омогућио је да се на једном месту планира заштита и
презентација свих претходно наведених најугроженијих непокретних културних добара.
Како би се основне идеје исправно систематски и методолошки разрадиле
појединачним пројектима, а с обзиром на комплексност читавог посла и многобројне захтеве којима треба одговорити, било је потребно предвидети укључивање стручњака различитих профила.
Досадашњи резултати пројекта

СЛИКА 2. – ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ ПРЕУЗЕТ ИЗ ПДР-А “КАЛЕ” (ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА АНДРЕЈА МАНЧИЋ)

Остваривање крајњих циљева пројекта било је условљено у смислу адекватне експлоатације свих простора тврђаве и њеног окружења, пре свега поседовањем законске подлоге у виду просторно-планске документације и решавањем имовинскоправних односа. Општина Пирот одговорила је на ове потребе најпре усвајањем ПДР “Кале” 2007. године9. Захват плана подудара се с
првобитном заштићеном околином Пиротске тврђаве. Завод за заштиту споменика културе Ниш учествовао је у изради плана у оквиру својих надлежности. Велики део предложених мера из основног пројекта ревитализације уграђен је у план. Служба заштите предложила је, између осталог, и реконструкцију неких од објеката староварошке архитектуре у подграђу тврђаве, што је
тим обрађивача и прихватио, тако да су одабрана и у простору позиционирана три објекта. Ови објекти чинили би у будућности спону између комплекса тврђаве и осталих непокретних културних добара чију презентацију планирамо у проширеној зони заштите. Ту би према идејном решењу требало преПДР „Кале“ израдио је пројектни тим Јавног урбанистичког предузећа „Пирот“, на челу с одговорним урбанистом Андрејом Манчићем, а усвојен је од стране СО Пирот 28. 4. 2009. (Сл. гл.
Града Ниша бр. 34, од 21. 5. 2009)
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зентовати већ поменуте објекте из античког и византијског периода и формирати комплекс староварошке архитектуре у подножју брда Сарлах.
У току исте ове године у пројекат је укључен и невладин сектор, ангажовањем удружења грађана “Стара планина” на уређењу рекреативних зона на
падинама Сарлаха. Поред трибине у којој је учествовало ово удружење, спроведен је и низ других акција које су биле усмерене ка подизању и развијању
свести јавности о значају наслеђа.10
Као највећи проблеми заштите и презентације саме средњовековне фортификације препозната су следећа два сегмента, Горњи град са свим својим
просторима и ,,преградни бедем,, у Доњем граду. У току 2005. године израђен
је пројекат “Конзерваторско-рестаураторских радова на Доњем граду Пиротске тврђаве”,11 који третира најмлађи, али и најугроженији део фортификације. Циљ овог пројекта био је пре свега спречавање пропадања “јужне куле”, јер
је праћењем оштећења у последњим деценијама утврђено да се она убрзано
распада, а њен грађевински материјал као најлакше доступан нестаје са лица
места. Такође, овај део припада приступној зони и налази се на главној пешачкој комуникацији која тврђаву преко каменог моста повезује с центром
града, па је било логично уз обавезну конзервацију, предвидети и оспособљавање њених кула за савремену намену. Капија, која се налази на средини дужине, такође је веома важан део, па је предвиђена њена реконструкција која
за циљ има визуелно побољшање квалитета овог простора уз наглашавање
намене. Ово је, наиме, једина очувана капија у Доњем граду, која и у савременој намени одваја две функционалне целине и упућује на правац кретања ка
Средњем и Горњем граду.
Што се тиче Средњег града, процењено је да је од пресудног значаја за употпуњавање података о историји града да се он систематски археолошки истражи, а затим ураде пројекти за презентацију.
Горњи град, с друге стране, био је великим делом већ истражен и реконструисан у току поменутих радова из 70-их и 80-их, па је пројектом “Конзерваторско-рестаураторских радова на кулама и бедемима Горњег града Пиротске тврђаве”, који је израђен 2008. године, предвиђено да се он заокружи као
целина завршетком истраживања, конзервацијом и реконструкцијом недефинисаних делова и стављањем у функцију. Прва фаза овог пројекта реализована је у току 2009. године средствима из буџета Републике Србије, обезбеђеним
преко Министарства културе. Завршено је истраживање12 и реконструкција
југозападне и источне куле,13 а паралелно с овим радовима извршена је и санација најугроженијих делова бедема. Резултати добијени у току радова били
10

11

12

13

Аутор текста је и аутор поставки самосталних изложби под називима „Староварошка архитектура Пирота“(Галерија Чедомир Крстић, Пирот, 2007. и Мокрањчева кућа, Неготин 2009
– изложба у оквиру редовне годишње скупштине Друштва конзерватора Србије) и „(Не)брига о
наслеђу“ (Галерија Музеја Понишавља, Пирот, 2008 – изложба у оквиру манифестације „Дани
европске баштине“).
Носилац пројекта је Завод за заштиту споменика културе Ниш, пројектант – Елена Васић Петровић, дипл. инж. арх.-конзерватор, ментор – др Милка Чанак Медић, консултанти – др. Чедомир Васић, др Марко Поповић, мр Гордана Симић (пројекат је израђен као део конзерваторског испита).
Руководилац Археолошко-истраживачких радова на Горњем и Средњем граду Пиротске
тврђаве у 2009. години био је археолог Александар Алексић, стручни сарадник Завода за
заштиту споменика културе Ниш.
Преостале две куле Горњег града, донжон и западна, биле су потпуно реконструисане у ентеријеру и екстеријеру током радова у периоду од 1970. до 1986. године.
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су изнад сваког очекивања. Источна кула откопана је до најнижег нивоа из
времена настанка тврђаве у XIV веку. Овде су откривени и сачувани отисци
роштиља од дрвених сантрачних греда на целој површини подне конструкције. Првобитни планови о опремању ентеријера ове куле измењени су у смислу
овог открића, тако да ће бити направљено ново решење које ће омогућити сагледавање ове подне конструкције. У југозападној кули предвиђен број нивоа
и распоред међуспратних конструкција у потпуности се подудара с распоредом који је истраживањем утврђен. Оно што није било очекивано, јесте откриће бунара на најнижем нивоу, чиме је након готово четрдесет година од почетка систематског истраживања тврђаве решена непознаница о начину снабдевања водом приликом опсаде града. У току радова сам бунар је откопан до дубине од 4,5 м, где се дошло до воде, па је даље откопавање одложено за следећу
фазу радова и повољније временске прилике. У овој кули реконструисане су
међуспратне конструкције и степеништа. Обе куле су затворене вратима, а
топовски отвори су застакљени, тако да се могу користити преко целе године.
У кули с бунаром планирана је поставка изложбе “Пирот кроз векове”, а израда пројекта за њену реализацију је у току. На основу конкурса за 2010. годину била су предвиђена средства из истог извора финансирања за другу фазу
реализације пројекта, која је обухватала ревизиона археолошка истраживања
у Средњем граду и сондажна испитивања архитектуре у Горњем граду у циљу
јасног дефинисања градитељских фаза, као и припрема Главног пројекта за
трећу фазу којом се планира довођење свих кула у употребно стање и обезбеђивање сигурносних услова за посетиоце и кориснике простора Горњег града.

СЛИКА 3. – ИЗГЛЕД ГОРЊЕГ

ГРАДА ПИРОТСКЕ ТВРЂАВЕ, ПРЕ И ПОСЛЕ КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИХ
РАДОВА ИЗВЕДЕНИХ У ТОКУ 2009. ГОДИНЕ (АУТОР: ЕЛЕНА ВАСИЋ ПЕТРОВИЋ)

Јавно урбанистичко предузеће “Пирот” у току 2009. године израдило је
још два урбанистичка пројекта и неколико парцијалних главних пројеката,
који су третирали уређење парковских и прилазних површина и појединих објеката у оквиру тврђавског комплекса. У току је и израда главног пројекта за
реконструкцију једног од објеката староварошке архитектуре, предвиђеног
ПДР-ом “Кале”.14 Код израде урбанистичких пројеката посебна пажња, према
Одговорни пројектант свих поменутих пројеката које је израдио ЈУП „Пирот“ јесте Андреја
Манчић, дипл. инж. арх., а сарадници: Славиша Тошић, дипл. прост. планер, Александра
Манић, дипл. инж. арх. ...
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условима службе заштите, посвећена је третману непокретних археолошких
налаза. Проучавањем документације Завода закључено је да случајни непокретни налази откривени у другој половини двадесетог века могу бити веома
значајни за проучавање историје Пирота, па је по први пут учињен искорак
приликом прављења овакве врсте пројеката, где је између осталог планирано
обезбеђивање довољног времена и средстава за истраживање, конзервацију и
презентацију ових објеката in situ, као и могућност флексибилне организације
простора око њих у односу на њихов положај и значај.
За Комплекс староварошке архитектуре у подграђу Пиротске тврђаве
урађен је идејни урбанистички пројекат,15 на основу којег ће се у периоду који
следи разрађивати пројектна документација. Идеја је да се у оквиру комплекса, поред старих заната, уведу и други туристичко-угоститељски садржаји.
Завод за заштиту споменика културе Ниш располаже квалитетном техничком
документацијом, која омогућава да се направе добре реплике некадашњих
градских кућа. Предложено је и да се један од заштићених споменика староварошке архитектуре (Кућа Стојана Божиловића Белог) откупи и дислоцира у
комплекс, јер је њен опстанак in situ немогућ.

СЛИКА 4. – ОБЈЕКТИ СТАРОВАРОШКЕ АРХИТЕКТУРЕ, СЛЕВА НАДЕСНО – КУЋА ХРИСТИЋА, КОНАК ИЗ КОМПЛЕКСА
БЕЛА МАЧКА, КУЋА БАНКОВИЋА, ПОП-ТАСИНА КУЋА, КУЋА СТОЈАНА БОЖИЛОВИЋА БЕЛОГ (АУТОРИ:
ЕЛЕНА ВАСИЋ ПЕТРОВИЋ, ЈОВАН ШУРДИЛОВИЋ)

Изложени Пројекат ревитализације Пиротске тврђаве и њеног непосредног окружења имао је до сада позитивне утицаје на осмишљавање културне
политике на локалном нивоу, нарочито из разлога што је препознат и подржан
од стране Министарства културе Републике Србије. С обзиром на то да је наслеђе необновљив ресурс, пројекат је осмишљен тако да се може непрекидно
развијати и прилагођавати у динамичном процесу примене основних принципа, а у складу с новостеченим знањима и искуствима. Наглашавањем вредности и потенцијала културног наслеђа, промишљено употребљеног, кроз увођење разноврсних савремених намена које неће негативно утицати на његов научни карактер, остварен је један од основних предуслова одрживог развоја и
интегартивне заштите.

15

Аутор текста је и аутор овог идејног решења.
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Summary

INSTITUTE FOR THE PROTECTION OF CULTURAL MONUMENTS OF NIS

MEDIEVAL FORTRESS AND STARAVAROS`S ARCHITECTURE WITHIN
CONTEMPORARY PIROT
- Abstract of the ideas and the projects in progress Space of Pirot`s fortress, in which frameworks there were registered and partially explored
the cultural layers from prehistoric to the present time, makes the integral part of central urban zone. Contrary to the long-term aspirations of the conservators to present and maximally
use its unique values, it had been just the opposite; the fortress was completely neglected and
left to decay.
The project „Revitalization of Pirot`s fortress“includes several vary important segments of
invaluable value for the survival of the immovable cultural heritage.
The basic concept of the project is based on the principles of an active functional protection, and the basic objective is a permanent preservation of the fortress complex as the cultural monument.
Fortress and staravaros`s architecture have been identified as two segments of a rich cultural heritage that simply can`t exist individually. Since the most objects of staravaros`s architecture disappeared in the time that is behind us, it has been made the proposal to revitalize
the fortress within the special complex that would be placed in the Podgradje (Suburb) of fortress, and at the place where it is the most threaten with inappropriate interventions and the
breach of communications through archeologically unexplored site.
Since 2004 year, when the project has launched with the preparation of the conceptual
design for a complete development of the fortress and its immediate environment until today,
it completed a few partial projects, both conservation-restoration and research ones, as well as
building-architectonic and urban planning...In addition to making the detailed regulation
plan for the project area, there were also prepared the projects related to the infrastructure.
During 2009 year, with funds provided by the Ministry of Culture of Serbia it was carried
out the first phase of conservation restoration and archaeological-research works in the Upper
town of fortress.
Key words: Pirot`s fortress, Architecture of Staravaros, revitalization
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