Александар АТАНАСОВ АНТОНОВ

УНИВЕРЗИТЕТ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, СОФИЈА

БУЈУК ЏАМИЈА У СОФИЈИ – ПРИМЕР ОЧУВАЊА
ОСМАНСКЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ У МОДЕРНОЈ
УРБАНОЈ СРЕДИНИ
Бујук џамија је највећа џамија у Софији, а можда и једна од најстаријих у
граду. Она је занимљива не само по томе што је сачувана ова зграда, него и по
томе што су остварени покушаји усмерени ка њеној интеграцији у архитектонску средину бугарског главног града. Овај архитектонски споменик има
занимљиву и доста контроверзну историју.
Изградња овог архитектонског споменика повезана је са именом великог
везира из времена султана Мехмеда II (1451–1481), Махмуд-паше. Грађевински натпис није сачуван, што оставља отворено питање тачног датирања изградње. Познато је да је Махмуд-паша заузимао положај великог везира у
раздобљу од 1453. до 1467. године. Био је на челу османске војске приликом
опсаде и освајања Новог Брда године 1455, као и приликом опсаде Београда
године 1456. С његовим именом се повезује и освајање Смедерева 1459. године. Претпоставља се да је изградња џамије завршена око 1474. године, али то
је само хипотеза.1

СЛИКА 1. ФАСАДА ИСТОК – 19. ВЕК

СЛИКА 2. ФАСАДА СЕВЕР – 19. ВЕК

Џамија је величанствена квадратна грађевина дужине једне стране од
36,6 м. Она спада у тип вишекуполних џамија, каква је Улу џамија у Бурси из
XІV века, која се сматра прототипом свих вишекуполних џамија на Балкану.
Четири масивна стуба и њима одговарајући пиластри деле је на 9 једнаких
квадрата. Простор изнад њих прекривен је сферичним куполама ослоњеним
на шестоугаоне тамбуре и прекривеним оловом. Средње три куполе које повезују улаз са михрабом ослоњене су на више тамбуре. Такав распоред купола
улива свечаност и мир монументалној згради. У изградњи je коришћен ћелијски зид од камена и цигле, који је карактеристичан за касни средњи век.
Светлост у централној сали пружају два реда лучно засвођених прозора смеш1
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тених на јужном, западном и источном зиду. Вероватно се испред северног
зида налазио аркадни трем.2 Према Евлији Челебији, с десне стране северне
фасаде џамије налазио се високи минарет саграђен од цигала.3
За време руско-турског рата џамију су користили као болницу. Касније се
овде сместила државна штампарија. Неки су чак замишљали да се џамија користи као позориште, али се томе супротставио председник владе Стефан
Стамболов, који je настојао да се одржавају добри односи са Турском. Изабрано је најбоље – у том часу – решење, а наиме, у џамију се уселила Народна
библиотека, што је у знатној мери гарантовало очување зграде. Усељење је дочекано са одобрењем од стране турског становништва Софије које је сматрало да се на тај начин очувала светост места. Званично отварање библиотеке
одржано је дана 2. марта 1880. године. Библиотека остаје у џамији око пет година. Пошто зграда није погодна за библиотеку због високе влажности, библиотеку је требало преселити у другу зграду. Кнез Александар I инсистирао је
да се џамија сруши, јер је кварила поглед на кнежевски дворац који се налазио у близини. Међутим, догађаји који су уследили спасили су грађевину.

СЛИКА 3.

СЛИКА 4.

Почетком 1893. године Народни музеј, дотада одељење Народне библиотеке, издвојио се као самосталан завод са својом управом и директором, чешким научником Вацлавом Добруским. Као самостална зграда музеја одређена је Бујук џамија. У периоду 1900–1905. година извршена је реконструкција зграде и припадајућег простора око ње. У истом стилу дограђен је трем
прекривен куполом и просторије за канцеларије. Ова реконструкција укључује северну фасаду и широка је 7,5 м. Издвојено је двориште намењено за
лапидаријум.4 Оно је ограђено стилском оградом. Званично отварање музеја
за посетиоце одржано је дана 18. маја 1905. године у присуству кнеза Фердинанда и министра просвете Ивана Шишманова. Међутим, зграду џамије
нису успели да учине погодном за музеј нити побољшања зграде, нити упорност сарадника.5
Идеја о изградњи нове музејске зграде повремено је постајала актуелна,
али су трагични историјски догађаји или недостатак средстава спречавали
њено остварење. Већ пре почетка Балканских ратова поред Музеја су поставAyverdi, E. Osmanlı Mimari Eserleri. IV cılt. İstanbul., 1982, s. 104, и план џамиjе.
Evliya Çelebi. Seyahatnâmesi. 3 kitap İstanbul., 1999, s. 222 и слике бр. 1 и 2.
Слика бр. 3
Национален археологически музей. 100 години от откриването на първата експозиция
18. 5. 1905–18. 5. 2005 г. С., 2005, с. 33. Слика бр. 4.
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љени основи његове будуће зграде, али они деценијама остају под отвореним
небом, све док почетком 30-их година прошлог века није изграђена Народна
банка, а Музеј као компензацију добио два крила повезана са новоградњом и
прилепљена уз источну и јужну фасаду џамије. Вештина двојице талентованих архитеката, Васиљова и Цолова, који су пројектовали зграду банке, испољава се код повезивања зграде са џамијом. Број спратова усклађен са висином џамије, ритмичка алтернација малих прозора и елегантне аркаде. Изузетно добар укус се осећа у малој сатној кули, у фигури Св. Николе и у малом
„чипканом“ балкону.6 Током 1938, 1939. и 1940. године, а након завршетка
нових крила, обављено је, прво после 1900. године, реновирање џамије и распоред просторија добија свој садашњи облик.7

СЛИКА 5.

СЛИКА 6.

Куполе су поново прекривене, обновљени су северозападни угао који је
био упола срушен због продирања падавина, и лук једне куполе; извршено је с
унутрашње стране учвршћивање зидова централне сале.
Дана 30. марта 1944. године приликом бомбардовања Софије од стране
англо-америчке авијације, музејска зграда је јако оштећена. Лево крило је
погођено запаљивим бомбама. Погођен је и трем. Изгорела је просторија нумизматичког фонда заједно с читавом документацијом, а такође и кров, прозори и део намештаја у крилу где се налазила управа. Изложбена сала постала
је неупотребљива. Музејске збирке остају недоступне више од године дана, а
зграда је због недостатка средстава дефинитивно поправљена тек крајем
1946. године. Уследила је комплетна поправка и израда нових излога, а тек
1948. године Музеј је поново отворио врата посетиоцима.8
Следећа делимична поправка извршена је године 1982. током припреме
нове сталне музејске експозиције. Тада је извршено само освежавање зидова
и текућа поправка крова. Последње за сада целокупно реновирање зграде извршено је године 1993–1994, а финансирано је углавном од стране Републике
Италије преко Агенције за страну помоћ. Реновирана су три крила Музеја. Об6
7
8

Слика бр.5
Слика бр. 6.
Исто, стр. 33.

291

новљене су електричне инсталације и обе инсталације грејања. Уграђени су
централизовани системи за дојаву пожара и противпожарну заштиту. Инсталирана је централизована дифузна расвета новог типа, која је усклађена са
оригиналним изворима природне светлости у џамији.9

СЛИКА 7.

СЛИКА 8.

Године 1999–2000. реконструисан је јужни део дворишта. Лапидаријум је
претворен у арт-кафе.10 Тако је створена једна додатна услуга типична за
европске музеје. На тај начин је један архитектонски споменик из XV века
типичан за рану османлијску архитектуру очуван и архитектонски се уклопио у модерну урбану средину. Нажалост, пуно више тога је уништено, јер се
схватало као нешто туђе и нетипично за бугарску традицију.

СЛИКА 9.
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