Слободанка НИКОЛИЋ

КОМИСИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ СПОМЕНИКА БИХ

ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ЦРКВЕ СВЕТОГ НИКОЛЕ У
ТРИЈЕБЊУ ОД ДАЉЕГ ПРОПАДАЊА
Резиме
Црква светог Николе у Тријебњу, општина Столац, саграђена је 1534. године као
задужбина војводе Радоја Храбрена. Њена унутрашњост је била осликана фрескама,
насталим по његовој наруџби у XVI вијеку. Фреске је радио непознати живописац.
Црква је минирањем потпуно уништена 1993. године.
Пројекат «Заштита цркве св. Николе у Тријебњу од даљег пропадања» финансиран
је из средстава Фонда америчког амбасадора у Босни и Херцеговини. Радови на
заштити објекта су се одвијали у периоду март/септембар 2007. године.
Пројекат заштите цркве од даљег пропадања састојао се из двије одвојене фазе.
Једна фаза пројекта односила се на заштиту цркве од даљег пропадања, а друга на
подизање свијести локалног становништва о значају насљеђа.

Црква светог Николе у Тријебњу удаљена је 15 километара од Стоца. Власништво
је Српске православне цркве, Епархија захумско-херцеговачка и приморска, а територијално припада општини Столац, Федерација Босне и Херцеговине, Босна и Херцеговина.
Рјешењем Завода за заштиту културноисторијског и природног насљеђа Босне и
Херцеговине, 1952. године објекат је стављен под заштиту државе.
Комисија за очување националних споменика, на сједници одржаној у јануару 2003.
године, донијела је одлуку да се црква св.
Николе у Тријебњу прогласи националним
спомеником Босне и Херцеговине.
Црква св. Николе у Тријебњу саграђена
је 1534. године као задужбина војводе Радоја Храбрена, једног од чланова породице
Милорадовић
– Храбрен који су у тим крајеСЛИКА 1. ЦРКВА СВ. НИКОЛЕ У ТРИЈЕБЊУ
вима познати од XV вијека. Подаци о годиПРИЈЕ РАЗАРАЊА
ни градње и ктитору познати су из два
извора. Један од извора налази се исклесан на правоугаоној каменој плочи
уграђеној у сјеверозападни дио цркве. Натпис саопштава да се црква св.
Николе сазида и обнови године 1534. године и да се о њој трудише војвода
Радоје. Чињеница да у натпису стоји «сазида се и обнови» изазива недоумице у вези са временом настанка цркве. Наиме, З. Кајмаковић1 сматра да
је војвода Радоје Храбрен, којег документи помињу 1521. године као војводу Доњих Влаха, обновио цркву. Ђурић пак претпоставља, указујући на
нејасност значења натписа, да је на мјесту задужбине војводе Храбрена постојала старија црква која је у међувремену порушена. Овом у прилог иду
археолошка истраживања која су извршена у близини ове цркве. ИстражиZ. Kajmaković, Zidno slikarstvo u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1971, стр. 157
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вањима су откривени остаци грађевине (цркве) из XIII или XIV вијека. Други извор који може послужити за њено датовање јесте фреска на јужном
зиду цркве, портрет ктитора са моделом задужбине и дијелом ктиторског
натписа у чијем се петом реду читају титула и пуно име оснивача (војвода
Радоје Храбрен). Црква је 1815. године «престала да поје». Обновио ју је
средином XIX стољећа мостарски трговац Самит Гавриловић.
Црква св. Николе једнобродна је грађевина са
издуженом правоугаоном основом Прије разарања
била је прекривена полуобличастим сводом. Апсида цркве била је полукружног облика. Правоугаоне
нише којима је био обиљежен простор ђаконикона
и проскомидије, биле су изграђене у бочним зидовима олтарског простора. На бочним странама цркве пијевнице су имале правоугаони основ, a изнад њих су конструисани попречно постављени
полуобличасти сводови. Линија која спаја источне
рубове двију симетричних пјевница обиљежавала
је ивицу олтарског простора, чији под је био подигнут за један степеник изнад пода наоса. Отвори
цркве имали су логичан положај: у средини западног зида је био улаз, а правоугаони прозори су били смјештени у осовинама апсиде и пјевница. У СЛИКА 2. ОСНОВА ЦРКВЕ СВ.
НИКОЛЕ У ТРИЈЕБЊУ
западном зиду постојао је и отвор у облику розете,
упрошћеног облика и грубе израде.
Црква је зидана у крупнијим каменим квадрима слаганим у водоравне
редове. У темељне појасеве мјестимично су уграђени стећци. Двоводни кровни покривач био је урађен од камених плоча.

СЛИКE 3. И 4. СХЕМА РАСПОРЕДА ФРЕСАКА У ЦРКВИ (З. КАЈМАКОВИЋ, 1972., 319-322)

Унутрашњост цркве је била осликана фрескама (сл. 3, 4 и 5). Тријебањске фреске настале су по наруџби војводе Радоја Храбрена. Радио их је непознати живописац. О времену настанка живописа цркве св. Николе у Тријебњу постоје два различита мишљења. Кајмаковић сматра да је црква живо279

писана по завршетку градње, тридесетих година XVI вијека2, док Петковић
сматра да је живопис настао шездесетих, односно седамдесетих година XVI
вијека3.
Аутор тријебањских фресака био је
добар умјетник. Квалитет његовог рада је још значајнији уколико се прихвати датовање ових фресака у четврту деценију XVI вијека, у вријеме повољније климе која је настала обнављањем Пећке патријаршије 1557. године, када су били ријетки тако добри
сликари. Тријебањски зограф, односно
шири круг сликара коме је и он припадао, утицаће индиректно на двије
струје у српском сликарству, ону репрезентативнију која ће кулминирати
пећким сликарима шездесетих година
XVI вијека и Лонгином, и другу, рустичнију, чији ће главни представник
СЛИКA 5. ДЕТАЉ ТРИЈЕБАЊСКОГ ЖИВОПИСА
бити поп Страхиња из Будимља4.
Црква св. Николе у Тријебњу потпуно је уништена након 1993. године.
Објекат је порушен минирањем и велика количина фрагмената налазила се
на локалитету цркве. Сви пратећи дијелови цјелине су порушени (сл. 6 и 7).

СЛИКE 6. И 7. ЦРКВА СВ. НИКОЛЕ У ТРИЈЕБЊУ НАКОН РАЗАРАЊА У РАТУ У БИХ (1992-1995)

Од објекта цркве након минирања остао је сачуван звоник, дијелови зидова, те сјеверна и јужна пијевница. Од осликаних површина ентеријера, дјеломично су сачувани фрагменти фрескоосликаног малтера на сјеверном зиду
пјевнице, у мањој мјери на зиду јужне пјевнице, те на западном зиду (сл. 8).
Пројекат „Заштите цркве св. Николе у Тријебњу од даљег пропадања“
финансирао се из средстава Фонда америчког амбасадора. Уговор између
Z. Kajmaković, Zidno slikarstvo u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1971, 158
S. Petković, Tragom jedne slikarske grupe iz druge polovine XVI stoleća, Zbornik filozofskog fakulteta, VIII-2, Beograd, 1964, 549–550
4
Z. Kajmaković, Trijebanjske freske. Slovo gorčina, Stolac, 1978, 40
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Комисије за очување националних споменика и Америчке амбасаде у Босни
и Херцеговини је потписан 19. септембра 2006. године.

СЛИКА 8. ОСТАЦИ ФРЕСКОСЛИКАРСТВА НАКОН РАЗАРАЊА ЦРКВЕ

Пројекат се састојао из двије одвојене фазе.
Прва фаза се односила на заштиту цркве од даљег пропадања, док се
друга фаза односила на подизање свијести локалног становништва о значају насљеђа под називом „Моја БиХ – моје насљеђе“.
У марту мјесецу 2007. године, с циљем почетка радова на I фази реконструкције цркве св. Николе у Тријебњу извршен је обилазак терена и том
приликом је утврђено сљедеће стање објекта:
• Усљед изложености атмосферским утјецајима дошло је до даљег пропадања објекта које је најизраженије на фрескосликарству; велики дио фрески који је забиљежен током обиласка локалитета 2003. године од стране Комисије за очување националних споменика је нестао у међувремену,
• На сјеверозападном углу објекта је примијетна значајнија пукотина –
угао објекта је одвојен од остатка зида за 4 цм у доњој зони до 8 цм у горњој
зони зида,
• На југоисточном стубу звоника је примијећено више пукотина, рупа и
одвајања камена, али уочена оштећења не угрожавају стабилност звоника,
• Детаљнији преглед објекта није било могуће извршити с обзиром на то
да су остаци цркве у потпуности зарасли у самониклу вегетацију.
Након утврђивања стања у којем се објекат налази, архитекта конзерватор Амра Шаранчић израдила је методологију рада за спровођење истраживачких радова и снимање постојећег стања објекта. Методологијом је предвиђено неколико фаза дјеловања:
1. припремни радови,
2. прелиминарна идентификација фрагмената,
3. израда архитектонског снимка постојећег стања објекта,
4. израда приједлога радова хитне мјере заштите остатака објекта од
даљег пропадања.
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Прва фаза радова на изради архитектонског снимка постојећег стања
објекта цркве св. Николе у Тријебњу је изведена током априла мјесеца 2007.
године, када се, у оквиру пројекта „Програм заштите, презентације и интеграције културног, хисторијског и природног насљеђа у туристички сектор херцеговачке регије“ који је финансирала Европска унија, приступило
рашчишћавању остатака националног споменика.
Рашчишћавање локалитета цркве подразумијевало је сљедеће активности (сл. 9 и 10): уклањање самоникле вегетације са локалитета, подјела остатака цркве на зоне ископавања (скица бр. 1), ручно ископавање и рашчишћавање фрагмената, сортирање фрагмената према зонама ископавања,
сакупљање и сортирање мањих комада фрески које су отпале са зидова и
свода према зонама ископавања, одвоз фрагмената са очуваним фрескосликарством и мањих комада фрески у простор манастира Житомислићи а према договору са оцем Данилом, игуманом манастира (сл. 11).

СЛИКА 9. И 10. РАШЧИШЋАВАЊЕ ЦРКВЕ СВ. НИКОЛЕ У ТРИЈЕБЊУ, АПРИЛ 2007.

Пронађени фрагменти су сортирани на локалитету, а према унапријед
одређеним зонама ископавања.
Приликом рашчишћавања остатака цркве пронађено је 180 фрагмената са очуваним фрескосликарством. Фрагменти су обиљежени и превезени у помоћни објекат манастира Житомислићи. Фрагменти су положени
на дрвене палете и бетонски под у просторији која је наткривена и има
сталну вентилацију (прозори и врата)5. Просторија нема примијетних трагова влаге, иако је укопана у земљу.
Поред фрагмената са фрескосликарством, пронађено је и 600 фрагмената дијелова свода и зидова цркве. Сви фрагменти су смјештени на локалитету цркве, положени изравно на земљу и изложени атмосферским утјецајима.
Прелиминарно обиљежавање фрагмената је урађено са стране фрагмента која улази у зидану конструкцију, масним бојама, и то: црвеном за фрагменте са фрескосликарством, а жутом за остале фрагменте (сл. 12). Трајно
обиљежавање ће бити направљено након уношења података о фрагментима у пројектну документацију, гдје ће се приликом слагања фрагмената
приказати њихова прецизна локација. Трајно обиљежавање фрагмената је
Због великог броја фрагмената није било могуће обезбиједити постављање свих фрагмената на
дрвене палете.
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предвиђено да буде направљено тамно смеђом акрилном бојом са оштећене
стране или стране фрагмента која улази у зидану конструкцију.

СКИЦА 1. ПОДЈЕЛА ЦРКВЕ НА ЗОНЕ ИСКОПАВАЊА

СЛИКА 11. ФРАГМЕНТИ У МАНАСТИРУ ЖИТОМИСЛИЋ

Поред рашчишћавања објекта и прелиминарног обиљежавања фрагмената, извршена је и анализа постојеће документације.
Рашчишћавање локалитета је трајало петнаест радних дана и укључивало је и уклањање самоникле вегетације на три објекта која се налазе у склопу градитељске цјелине. Рашчишћавање је вршено ручно уз повремену употребу лопате и крампе и уз стални надзор представника Комисије за очување националних споменика (сл.13).
Друга фаза радова, прелиминарна идентификација фрагмената је извршена током јуна, јула и септембра мјесеца 2007. године. Приликом рада на
прелиминарној идентификацији фрагмената била су укључена два студента
завршне године Архитектонског факултета у Сарајеву6, који су, након упућивања и уз надзор архитекте на пројекту, извршили попуњавање прелиминарних идентификацијских картона (сл. 14).
Прије приступа другој фази радова израђен је картон за прелиминарну
идентификацију фрагмената, а према захтјевима објекта који се снима
(сл.15). Картон за прелиминарну идентификацију фрагмента садржи сљедеће податке о сваком поједином снимљеном фрагменту:
- Шифру фрагмента,
- Скицу зона ископавања,
- Опис локације на којој је фрагмент пронађен приликом ископавања,
- Опис мјеста на којем је извршено снимање фрагмента,
- Опис мјеста на којем се фрагмент чува,
6

Пројекат уједно представља и обуку студената Архитектонског факултета у области документовања насљеђа и израде пројекта постојећег стања.
283

- Стање очуваности фрагмента и његова могућа поновна употреба (уградња у објекат),
- Фотографија фрагмента,
- Архитектонски снимак фрагмента који приказује основу фрагмента,
пресјек и карактеристични бочни поглед уз позиционирање и опис
оштећења фрагмента.

СЛИКE 12 – 14. ОБИЉЖАВАЊЕ ФРАГМЕНАТА, ЦРКВА СВ. НИКОЛЕ НАКОН РАШЧИШЋАВАЊА И
АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У САРАЈЕВУ У ПРОЈЕКТУ

УЧЕШЋЕ СТУДЕНАТА

Поред прелиминарног идентификацијског картона, за сваки фрагмент
је отворен фолдер у којем су смјештене минимално три фотографије фрагмента и архитектонски снимак израђен у AutoCAD програму (сл 16).

СЛИКА 15. КАРТОН ПРЕЛИМИНАРНЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ ФРАГМЕНТА

Током друге фазе радова снимљени су сви фрагменти пронађени на локалитету, њих 780.
Изради архитектонског снимка постојећег стања претходила је процјена
стања објекта извршена на основу визуелног прегледа објекта и анализе историјске документације.
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СЛИКА 16. СНИМАК ФРАГМЕНТА У AUTOCAD ПРОГРАМУ

Посматрано са архитектонско-конзерваторског становишта, утврђено је:
• Објекат се може описати као једнобродна грађевина, издужене
правоугаоне основе, са апсидом полукружне основе на источној страни и
пијевницама, квадратне основе, на сјеверној и западној страни објекта.
Звоник квадратне основе изграђен је на западној страни објекта.
• Према остацима на терену као и на основу постојеће документације
могуће је утврдити да је над правоуганом основом брода био бачвасти свод
покривен двоводним кровом. Над пијевницама је полукружно изведени
свод, покривен такођер двоводним кровом. Над простором апсиде је била
изведена полукупола, покривена кровом. Звоник је завршен куполом.
• Структурално објекат се може подијелити на звоник, зидове и сводове.
Сви наведени системи објекта, осим звоника, изграђени су у исто вријеме и
структурно посматрано дјелују као једна цјелина. Звоник, који је накнадно
саграђен, призидан је уз објекат и представља цјелину која дјелује сама за
себе. С обзиром на то да се звоник наслања на остатак цркве, његово
дјеловање има утицаја на зидове и свод цркве, као и обрнуто.
• У материјалима употријебљеним за градњу цркве идентификоване су
три врсте камена (све три врсте врсте припадају седиментним стијенама) и
четири врсте малтера.
• Прегледом постојеће историјске документације о добру утврђено је да су
на добру током 1967. године вршени радови који су подразумијевали конзервацију фресака. Радове је извео Здравко Кајмаковић. Вјероватно је том приликом извршена укрута објекта постављенем хоризонталних челичних затега
и наношењем слоја цементног малтера на поједином дијеловима објекта.
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• На објекту су идентификована сљедећа оштећења:
o Губитак материјала – непостојање дијела зидова и свода (губитак камених плоча – кровног покривача, камена и малтера) и губитак површина фрескосликарства,
o Пукотине (стуктуралне и површинске) – изражене на конструкцији,
камену и фрескосликарству,
o Површинска оштећења материјала – изражена на камену и фрескосликарству,
• Оштећења су узрокована минирањем – рушењем објекта и дугогодишњим излагањем објекта директним атмосферским утицајима,
• Израда архитектонског снимка постојећег стања објекта подразумијевала је детаљно снимање свих структура објекта, и то:
• Снимање свих зидова, сводова, звоника и пода – све правилно клесано
камење је детаљно снимљено (дужина, висина и двије дијагонале), док је неправилно клесано снимљено «угрубо» (дужина и претпостављена висина);
• Снимање свих оштећења на камењу појединачно и на зидовима, сводовима, звонику и поду као цјелинама,
• Снимање тачних позиција остатака фрескосликарства на зидовима.
Архитектонски снимак објекта је израђен у AutoCAD програму.
Радови треће фазе су трајали 30 радних дана. У изради архитектонског
снимка су били укључени студенти архитектонског факултета у Сарајеву
који су, под надзором архитекте, извршили снимање објекта.
Након извршене анализе објекта, а паралелно са израдом архитектонског снимака постојећег стања урађен је приједлог радова на хитној заштити остатака објекта од даљег пропадања.
Предложене хитне мјере заштите представљају само привремену заштиту
објекта и ургентну санацију најугроженијих његових дијелова и стога се ни у
ком случају не могу посматрати као трајније рјешење на заштити објекта.
Анализом стања објекта утврђени су сљедећи ризици по објекат:
• Губитак материјала,
• Обрушавање појединих дијелова зидова,
• Нестанак очуваних дијелова фрескосликаства.
С циљем очувања остатака објекта, а према утврђеним ризицима, предложене су, и изведене, сљедеће хитне мјере заштите:
• Укрућивање дијелова објекта који су усљед значајних структурних
пукотина били у ризику од колапса,
• Обезбјеђење, фиксирањем, површина фрескосликарства,
• Укрућивање свих зидова објеката,
• Наткривање објекта.
Одабрана грађевинска фирма, а према приједлогу пројекта хитних
мјера заштите урађеном од стране архитекте, извршила је:
• Укрућивање дијелова објекта постављањем дрвених оплата и дрвених
косника с циљем подупирања ослабљених дијелова конструкије – угао зида
и надвратник,
• Укрућивање свих зидова објекта постављањем дрвене оплате у висини
од 1,50 м и подупирање дрвеним косницима (сл. 17),
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• Израда дрвене надстрешице с циљем заштите остатака објекта од директне изложености директним падавинама – двоводни кров са ребрастим
лимом као покровом; стубови надстрешнице су постављени изван објекта 7
(сл. 18,19).

СЛИКE 17 – 19. УКРУЋИВАЊЕ ЗИДОВА ОБЈЕКТА И ПОСТАВЉАЊЕ ДРВЕНЕ ОПЛАТЕ И ДРВЕНЕ НАДСТРЕШНИЦЕ
НАД ЦРКВОМ СВ. НИКОЛЕ У ТРИЈЕБЊУ

Фрагменти фреско сликарства8 затечени су на зидовима цркве св. Николе у Тријебњу у горњој зони западног зида, на сјеверном зиду на неколико
мјеста, на западном и јужном зиду, те на зидовима сјеверне и јужне пјевнице и у олтарском простору.
Током радова на заштити фрескосликарства урађено је (слика 20, 21):
• инјектирање и пресовање,
• фиксирање бојеног слоја,
• наношење арматурних слојева уз помоћ анималне колете,
• наношење координантне мреже на арматуру и идентично уношење у
графички приказ ситуације,
• опшивање малтером остатака зидног сликарства,
• израда фото-документације прије, у току и након радова.
Радове на заштити фрескосликарства на зидовима цркве вршила је сликарка конзерватор Милица Котур. Приликом ових радова обрађена је цјелокупна површина очуваних остатака фрескосликарства на зидовима храма.
По завршетку превентивних радова све третиране површине су прекривене и обезбијеђене PVC фолијом. Остаци фрескосликарства на зидовима храма су на овакав начин сачувани од даљег пропадања и припремљени за отпочињање радова на архитектонској санацији.
Радови четврте фазе трајали су 30 радних дана. Током радова је вођен
грађевински дневник који се налази у документацији Комисије.
Након имплементације пројекта, локалитет цркве св. Николе у Тријебњу
посјетио је амбасадор Сједињених Америчких Држава у Босни и Херцеговини, те представници неких министарстава у Влади Федерације Босне и Хер7
8

Кориштени подаци из извјештаја о реализованим активностима архитекте конзерватора
Амре Шаранчић Лого
Кориштени подаци из извјештаја о реализованим активностима сликара конзерватора
Милице Котур
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цеговине. Том приликом договорен је наставак имплементације пројекта и
обезбијеђена су средства за даљи рад на обнови цркве (сл. 22).

СЛИКE 20 – 22. РАД СЛИКАРА КОНЗЕРВАТОРА НА ОСТАЦИМА ФРЕСКОСЛИКАРСТВА НА ЗИДОВИМА ЦРКВЕ И
ПОСЈЕТА ЛОКАЛИТЕТУ ЦРКВЕ НАКОН ЗАВРШЕТКА РАДОВА

У склопу другог дијела пројекта под називом «Моја БиХ – моје насљеђе»
(сл. 23, 24, и 25) урађено је сљедеће:
1. Утврђено је да циљна група буду основношколска дјеца.
2. Одржано је предавање у седам основних школа у Мостару, Благају,
Стоцу и Берковићима (VI ОШ Мостар, II ОШ Мостар – Шеховина, ОШ Залик, ОШ у Благају, ОШ у Стоцу, ОШ у Стоцу и ОШ П.П. Његош у Берковићима) са позивом за учествовање у манифестацији «Моја БиХ – моје насљеђе, »са ликовним, литерарним и макетарским радовима. Позивом су дефинисане двије категорије радова у односу на узраст ученика:
a) I категорија (од 1. до 4. разреда: ликовни и литерарни радови);
b) II категорија (од 5. до 8. разреда: ликовни, литерарни и макетарски
радови).
3. У просторије Комисије је укупно пристигло око 200 радова основношколске дјеце.
4. На дан одржавања манифестације одржан је пригодан програм у
којем су главни учесници била дјеца школа које су учествовале у пројекту.
Манифестација је одржана у Стоцу, на игралишту основне школе. Дјечји
радови су били изложени у спортској дворани.
5. Школама су на дан манифестације уручене захвалнице због учествовања у пројекту и додијељене награде за најбоље радове.

СЛИКE 23 – 24. РАД СА ДЈЕЦОМ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „МОЈА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА – МОЈЕ НАСЛИЈЕЂЕ“
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