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Dušan Medin i Goran Pajović

SLOVO PRIREĐIVAČA

Zbornik Tvrđave nad morem razultat je rada multidisciplinarnog okruglog stola po
pozivu Lazaret i Kastelo u Petrovcu na Moru, održanog 7. avgusta 2015. u petrovačkom
Spomen domu Crvena komuna, kao segment projekta Lazaret i Kastelo: nadahnuće
i motiv. Sastavljen je od petnaest radova podijeljenih u tri tematske cjeline koje iz
različitih vizura osvjetljavaju ova utvrđenja: Lastva, Kastelo i Lazaret u sjeni prošlosti,
Kastelo i Lazaret na horizontima sadašnjice i budućnosti i Kastelo i Lazaret kao nadahnuće
i motiv. Poseban segment knjige čine Prilozi sa ilustracijama.
Ovom knjigom stvorena je prva zbirka radova posvećena Kastelu i Lazaretu
u Petrovcu na Moru, podignutim na izmaku srednjeg i početkom novog vijeka na
hridima u zapadnom dijelu petrovačkog zaliva. Kastelo je, od tvrđave, kojom su još
u XV stoljeću vladale paštrovske porodice, postao mletačka odbrambena kula, koju
su Austrijanaci srušili polovinom XIX vijeka, preselivši vojno središte mjesta u obližnji
Lazaret, nekadašnju sanitarnu zgradu – karantin, danas preuređenu u ugostiteljski
objekat. Ostatak Kastela, usljed posebnosti lokacije i izuzetnog vizuelnog doživljaja
na okolni ambijent, predstavlja omiljeni topos posjetilaca ovog pimorskog mjesta.
Više od pola vijeka na njemu i Lazaretu se nalazi memorijalni kompleks posvećen
Paštrovićima stradalim u balkanskim ratovima i Prvom i Drugom svjetskom ratu.
Najdublju zahvalnost na ukazanom povjerenju, odzivu i uspješnoj saradnji
izražavamo učesnicima okruglog stola, autorima koji su naknadno dostavili svoje
radove, kao i autorima i izdavačima koji su se saglasili da se njihovi već objavljeni radovi
nađu u ovom zborniku. Posebnu zahvalnost dugujemo Biljani Brajović, direktorici JU
Muzeji i galerije Budve, koja je prepoznala značaj ove publikacije i podržala projekat
Lazaret i Kastelo: nadahnuće i motiv. Veoma smo zahvalni svima koji su nam pomogli,
posebno uvaženim recenzentima akad. Branislavu Mitroviću, dr Miroslavu Luketiću
i mr Jovanu J. Martinoviću, a zatim i Darku Mandiću, mr Milijani Istijanović, Jasmini
Živković, Katarini Pišteljić, Katini Jovanović, Milici Stanić, MA, Miroslavu Karoviću, Niku
Peraziću i kolektivu Spomen domu Crvena komuna. Veliko hvala iskazujemo i mr Milevi
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Pejaković Vujošević, mr Mariji Mihaliček i Andru Raduloviću, direktoru OJU „Muzeji“
– Kotor, koji su omogućili da se storija o Kastelu i Lazaretu ispriča i u Boki Kotorskoj.
Preduzeću „Tehno-Sarap“ iz Budve zahvalni smo na finansijskoj podršci.
Nadamo se da će ovaj zbornik sačinjen od naučnih, stručnih, umjetničkih i
popularno napisanih radova doprinijeti proučavanju i afirmaciji, kako ovog lokaliteta,
tako i kulturne baštine uopšte, i biti podsticaj budućim stvaraocima.
Beograd–Budva, 9. april 2016.

Priređivači

Lastva, Kastelo i Lazaret
u sjeni prošlosti
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Mirište, plan otkopanog lokaliteta 2006–2012.

Мр Младен Загарчанин

РИМСКА И РАНОВИЗАНТИЈСКА
ВИЛА У ПЕТРОВЦУ КАО НУКЛЕУС
СРЕДЊОВЈЕКОВНЕ ЛАСТВE

Апстракт: Већ више од 100 година научној јавности је познато да се на Миришту у
Петровцу налази репрезентативан касноантички мозаик, дио остатака античког објекта
који се до сада, по правилу, увијек датовао у IV вијек нове ере.1 Данас, на основу обимних
систематских археолошких истраживања која су трајала шест година, знамо да је ријеч о
великом римском комплексу који је почео да се гради на крају I вијека прије нове ере, доживљавајући бројне трансформације све до почетка VII вијека, када је заувијек напуштен.
Међутим, простор Миришта, на ком је постојао велики латифундијски агер током неколико вјекова, постаје нуклеус насеља из којег ће се изњедрити средњовјековна Ластва.
Кључне ријечи: римска вила, Мириште, Ластва, I–II вијек нове ере, IV вијек нове ере,
VI вијек нове ере, источна сигилата, афричка сигилата.

Међу сувомеђама рађеним од материјала са срушеног античког објекта на
Миришту вјековима су се налазили маслињаци, засађени на терасастим платоима.
Ови вјештачки платои, начињени од нивелисаног камења, шута и земље, пружали
су идеалне услове за култивацију ове „свете биљке“, а тај процес је, судећи по
пронађеном археолошком материјалу, трајао више стотина година, и одвијао
се различито, у зависности од власника имања и имовинско-правних односа.
На међе се сукцесивно наилазило током археолошких ископавања, па је испод
велике количине насипа пронађено још неколико сличних, што свједочи да је
процес ограђивања посједа и култивације маслина на рушевинама античког
објекта стар, да сеже у XV–XVI вијек, што је и утврђено на основу археолошког
1

Николајевић, И. 1956. Касноантички мозаик из Петровца на Мору. Зборник радова САН XLIV.
Београд: Византолошки институт САН, стр. 159–161; Јовановић, В. 1963. Нови касноантички
мозаик у Петровцу на Мору. Старине Црне Горе 1. Цетиње: Завод за заштиту споменика
културе СР Црне Горе, стр. 170; Мијовић, М. 1987. Подни мозаици у Црној Гори. Прадавне и
давне културе Црне Горе. Титоград: Лексикографски завод Црне Горе.
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материјала. Тако се почетак формирања маслињака, а самим тим и почетак разграђивања римске виле, може смјестити у период венецијанске власти, а трајао
је све до XIX или почетка XX вијека.
Неки од првих записа о траговима живота током римског периода на овом
простoру потичу из времена аустроугарских официра. О тим открићима писао
је дон Франо Булић већ 1902. године.2 Ипак, све доскора археологија није знала
за други, много значајнији податак. Наиме, послије Булићевог извјештаја, 1909.
вршена су ископавања овог локалитета. Истраживања је водио Јохан Презел,
аустријски историчар и антиквар, који је годину дана касније нацртао скицу
обављених ископавања.3 Према доступним цртежима могуће је сагледати да је
осим мозаика, који се, по свему судећи, налазио у триклинијуму, откопано око
50–60% површине просторија, од којих је већина била покривена мозаиком. Те
просторије су се налазиле испод шута и велике кoличине ситног камења вађеног
из трпанца, док су се од тесаника правиле нове међе и ојачавале старе. Шта се
заправо дешавало током ових истраживања није сасвим јасно. Велики дио пронађеног археолошког материјала је покраден или накнадно уништен. Мозаици
који су се тада налазили на Миришту однесени су, о чему се досад знало само на
основу усменог предања старих Петровчана. Међутим, ситуација је била јасна
и током систематских истраживања 2006–2012. када се наилазило на рецентни
распали прибор за јело, муницију, као и највриједнији документ тога доба, медаљу
са ликом Франца Фердинанда, пронађену у шуту.
На основу посљедњих резултата систематских археолошких истраживања,
зна се да је вила на Миришту грађена сукцесивно и да се пружа на шест висинских нивоа, што значи да су градитељи користили велико умијеће да би савладали
природну падину и прилагодили је свакодневном животу. Бројна преграђивања
и дозиђивања, а нарочито раскопавања Ј. Презела, онемогућила су нам увид у
организацију простора одређених међуфаза. Ипак, иако девастиран, основни
градитељски концепт је сагледив и прилично јасан.4
У простору А откривен је првобитни под од малтера, покривен слојем гара
након страдања, а затим и шутом са срушеног дијела објекта. Несумњиво, дошло
2

3

4

Bulić, F. 1902. Ritrovamenti antichi a Castellastua. Bulletino di archeologia e storia Dalmata 25.
Spalato: Tipografia di A. Zannoni, p. 160.
План се данас налази у Археолошком музеју у Сплиту, у фасцикли Ратац, 1-2-311/7 09. Јохан
Презел је као дугогодишњи истраживач старина дуж источнојадранске обале (манастир Ратац,
прије свега), оставио за собом многа запажања која је публиковао у различитим часописима.
Оно што смо могли да наговијестимо истражујући овај локалитет доказало се захваљујући
љубазности мр Татјане Копривице (Историјски институт Црне Горе), која нам је уступила ове
немјерљиво вриједне доказе аустријског прекопавања и девастирања који никада нијесу
објављени.
Истраживања су у почетку била сондажног карактера (отворено је 18 сонди). По откривању
граница објекта и унутрашње диспозиције, издвојене просторе смо означили великим латиничним словима (А–К).
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је до паљења грађевине, након чега је вила обновљена у IV вијеку нове ере.
Прва фаза с краја I или прве половине II вијека фундирана је на слоју оклесаних
опиљака који су сакупљени и нивелисани након клесања тесаника за градњу
виле. Будући да је терен у благом паду, ситни опиљци су служили и као нека
врста подлоге за дренажу да се влага не би задржавала на једном мјесту. На
слоју шута, који је датован керамиком друге половине IV вијека, образовао се
нови малтерни под, а недуго затим, и мозаик, опуса истовјетног оном очуваном
и презентованом у наткривеном павиљону (простор М).
Простор А2 се надовезује на просторију А1. На први поглед се чини да је то
једна цјелина, међутим, просторије су одвојене масивно зиданом структуром која
је рецентно оштећена са сјеверне стране. Зидана је од ситно набијеног камења
утопљеног у веома добар малтер. Овако чврста цјелина могла је бити само основа
базе стуба, или ступца, на коме је лежало оптерећење носеће конструкције (лука,
архитравне греде...?). У простору А2 откопана је писцина (6) димензија 1,90 x 1,60
м. Странице су рађене од ломљеног, плочастог камења, док је основа од малтера
дебљине око 0,15 м. Нешто западније, откопани су веома лоше очувани остаци
још једне писцине (9), прислоњене уз укоп „ишчупаног“ преградног зида. Оба
базена у одаји А2 укопана су у насутом слоју, након страдања објекта у IV вијеку.
Простор је прво нивелисан насипањем веће количине шута, помјешан са гаром
и пепелом, а након тога је покривен чистом црвеном водонепропусном глином
дебљине око 0,10 м, којом су заптивена спољња лица обије конструкције (8, 9).
Просторија D је највећа просторија у објекту. У њу се из простора А1 долазило степенишном конструкцијом откопаном у југоисточном углу и прислоњеном уз источни периметрални зид. Просторе А и D дијелио је масивни зид пронађен у укопу. Простор (димензија 7,60 И–З x 11,60 м, С–Ј) био је у једној фази
одвојен подужним зидом који се пружао у правцу сјевера. У јужном дијелу простора D1 пронађен је правоугаони стубац рађен од правилно слаганих квадера
црвенкастог кречњака, уз употребу комада тегула за изравнање редова (ширина
ступца је 1,20 x 0,50 м). На ступцу су очувани трагови малтера осликаног црвеним
бордурама. Прије постављања ступца југоисточни дио просторије D1 нивелисан
је слојем ситног и крупнијег камења, што значи да је падина морала вјештачки
да се поравна прије постављања пода. Током ове интервенције озидана је још
једна писцина (2), прислоњена са унутрашње стране уз носећи зид, који одваја
два нивоа, А и D. Остаци другог ступца налазе се на 2,84 м од првог. Од њега је
очувана само темељна основа. Оба ступца су била повезана луком са сјеверним
и источним зидом просторије, гдје су свакако постојали приграђени пиластри,
што је чинило аркаду приземља источног дијела простора D.
Писцина (2) je била запуњена правилно слаганим редовима камења и насутог пепела (димензијe 1,60 x 1,92 м и 0,98 м висине). Ова прилично нејасна
ситуација, гдје се мали базен затрпава великом количином крупнијег камења
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помјешаног са пепелом, датована је у V–VI стољеће, првенствено уломцима
амфора Late Roman 1. Након уклањања ове запуне указала се основа базена,
павиментисана мозаиком. На средини мозаика уграђен је камени таложник.
Изнад писцине бр. 2 на вишем нивоу, са западне стране, налази се квадратно
поље дјелимично очуваног мозаика. Са сјеверне стране мозаик је истрган, вјероватно девастиран на силу. Затечена ситуација не указује о чему jе ријеч: да ли
је ово још један базен или је остатак уништеног ходника покривеног мозаиком?
Мозаик је димензија 1,60 x 2,00 м, а очуван је од девастације зато што се изнад
њега налазило огромно маслиново стабло чији је централни корјен пролазио
кроз средину. Након подизања овог мозаика да би се обавили рестаураторскоконзерваторски радови провјерена је стратиграфија. Она показује да је претходно постојао старији културни слој који, на основу пронађених фрагмената жуто
печених амфора типа Dressel 2–4 (I–II вијек) и неколико комада италске и источне
тера сигилате, опредјељујемо у крај I или прву половину II вијека.
Простор C је настао када је објекат проширен према западу укопавањем
великог периметралног зида који се у дијелу C1 нагло спушта до дубине од 1,80 м.
Статички, ова партија зида је морала да поднесе своју изразиту висину сокла
на коју ће касније бити надзидана колонада аркадних стубаца, испред којих се
формирала, по свему судећи, нека врста атријума, па се из тог разлога створила
потреба да се нагли пад терена у јужном дијелу обезбиједи чврстином и отпорношћу, односно квалитетном градњом. Ово је постигнуто копањем веома правилног
укопа (рова) за темељ дубине око 1,70–1,80 м и ширине око 0,90 м, конструисаног
тако што је убацивана велика количина камења и квалитетног малтера, чиме је
направљен подужни бетонски зид који ће носити велико оптерећење. Простор
C је у VI вијеку подјељен масивним попречним зидом у техници opus incertum,
са дубоким темељем рађеним од веома великих блокова камења, што је једини
случај оваквог темељења у оквиру објекта. Подужна одаја C2 надовезује се на
простор C1, односно обије формирају једну просторију пресјечену најмлађим
зидом. Овдје је културно наслојавање условљено падом терена, па се јављају
мање или више дебљи слојеви који се у бити не разликују од осталих цјелина.
Преко пепела је у централном дијелу нанесен слој малтера, који има канелете са
двије стране, док је на јужном дијелу подница начињена од лиснатих плоча. Ова
супструкција, направљена након страдања крајем IV вијека од неравномјерно
набацаног малтера, указује на постојање функционалне надградње, која је, по
свему судећи, била утилитарног карактера, повезанa с радионицом за израду уља.
Базен бр. 3 је откопан у сјевероисточном углу простора D2 (унутрашње
димензије су 2,80 x 2,00 м, спољне висине од 0,50 до 0,70 м, док дубина варира
од 0,40 до 0,50 м). Зидови су рађени од комада жуто печених кровних тегула,
имбрицеса и фрагмената амфора, везаних хигроскопним малтером. То указује на
потребу за писцином која је имала термоизолативне зидове, што је издваја као
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базен са посебном намјеном (на исти начин је конструисан базен бр. 7 у простору
F). Ширина јужног и западног зида износи 0,40 м, док су источни и сјеверни били
прислоњени уз источни периметрални зид и нешто су ужи. Спољни зидови писцине су омалтерисани дебљим слојем хигроскопног малтера прилично крупне
гранулације. По структури малтер би могао одговарати малтеру у унутрашњости
базена бр. 2, али је овдје ријеч о нешто финијој изради. На средини се налази
калотасти кружни таложник, рађен од једног комада квалитетно оклесаног камена пречника 0,40 м. У другој фази, унутрашњост базена је малтерисана преко
мозаичног пода употребом финог добро глачаног хидромалтера жуто-оранж
боје. Малтер је премазан седам пута, сваки пут на претходно осушеној подлози.
Све ово се дешава у вријеме трансформације намјене виле, када се функција
базена мијења, односно када се цијели простор претвара у радионицу за прављење маслиновог уља, што је констатовано налазом остатака три камена точка
за мљевење, и простора на коме је стајала преса.
Уз унутрашње лице простора D1 откопана су три контрафора која су настала
као посљедица обнове објекта након страдања крајем IV вијека. Ови контрафори временски одговарају контрафорима прислоњеним уз спољно лице источног зида, фундирани су на слоју интензивног шута, након рушења, док је једино
контрафор у крајњем југоисточном углу просторије B3 темељен на набијеној
глиновитој зeмљи.
Простор Е је одвојен великим попречним зидом од простора D, а са сјеверне
стране завршава се изузетно масивним зидом прислоњеним уз падину. Првобитно, ова одаја је била покривена великом количином рушевина. Након уклањања
камења, појавио се слој кровних тегула, што говори о томе да је у посљедњој
фази грађевина остала без крова, а затим је након одређеног времена дошло
до урушавања спратне конструкције грађене од крупнијег и ситнијег тесаника.
Испод већег слоја тегула налази се нека врста веома немарно рађеног пода сачињеног од већих и мањих лиснатих плоча, поређаних у неправилном слогу. Овај
остатак павимента очуван је на поједниним мјестима, око мање писцине (6) и у
централном дијелу просторије. На сјеверозападној страни одаје, наспрам плитке
нише, а изнад плоча, констатује се сасвим другачије павиментисање, рађено од
малтера премазаног преко слоја правилно нивелисаних комадића тегула. Базен
(4) у југоисточном углу био је прекривен мозаиком истовјетно као и базени бр. 2
и 3, али након разарања базена истргане мозаичне теселе нису замијењене, нити
је новонастала рупа премазана малтером, већ је донесена фина пурификована
црвена глина, којом је обложена подница базена, што је спријечило порозност.
Други базен (9) знатно је мањи. Запуњен је крупним и ситним комадима камења
и није откопаван.
Простор F се налази на најиздигнутијем дијелу виле (кота 28,00 нм). То је
призидана одаја саграђена на дјелимично вјештачки издигнутом терену. Цијела
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просторија је била павиментисана мозаиком, а у другој фази је сужена и преправљена у каду за отакање маслиновог уља, омалтерисану хидромалтером,
као и писцина бр. 3. Јужни зид ове просторије је прилично широк (0,75–0,80 м),
са основом фундираном на црвенкастој, глиновитој земљи. Зид је подигнут уз
сјевероисточни угао простора D1 због чега сматрамо да је настао вјероватно у
међупериоду, али свакако прије страдања у другој половини IV вијека. С друге
стране, зид простора F укопан је у стерилни геолошки слој црвенкастог лапорца
и због великог притиска које је трпио, као и тектонских поремећаја, укошен је
за скоро 45о. Уз западну ивицу писцине израђен је плитки полукружни канал,
издубљен у симетрично ређаним блоковима резаног кречњака. Блокови са уклесаном канелетом постављени су у равни мозаика до краја јужног зида, тако
да је вода са средине велике просторије одвођена ван, посебним системом за
сакупљање. Постоји вјероватноћа да се након изливања из простора F сливала
низ падину, гдје је била заустављена полукружним зидом у простору G, одакле
је системом устава регулисана количина воде у базену.
Објекат се у другој половини IV или на почетку V вијека с јужне и западне
стране проширује додавањем нових просторија (B1, B2, B3, М1, М2, H и I). На тај начин се образује нова архитектонска цјелина која се надовезује на постојећу. Вила
се адаптира, а функционалне везе између старијих одаја или се занемарују или се
проширују новим садржајима. Тако се гради нека врста ходника (B3), просторија
(B2) и велика одаја са очуваним мозаиком-триклинијем (M1), а све три цјелине се
покривају мозаиком. Осим фрагмената мозаика, пронађени су и дјелови осликаног зидног малтера, украшени црвеним бордурама и капљичастим орнаментима
прсканим зеленом, црвеном и плавом бојом. На основу Презеловог плана с јужне
стране великог мозаика-триклинија, што је у нашим истраживањима потврђено
само сондажно, закључујемо да је постојао ходник или мало предворје јужно
од просторије М1. У овим одајама слој VI вијека се појавио разбацан, и најбоље
је видљив с јужне стране. Претпостављамо да је претумбан у новије вријеме и
само се у неким прослојцима издваја интактно. Углавном су то амфоре типа Late
Roman 2, подтип Yassi Ada, као и фрагменти фокејске керамке.
Простор G захвата површину источно од римског објекта и формирао се
након страдања у IV вијеку. Он обухвата површине захваћене веома интензивним
културним наслојавањем што нам омогућава да до краја повежемо основне фазе
грађевине у јасан хронолошки ход. У почетку, то је била блага падина у коју је
укопан источни зид здања, благо се пењући од југа ка сјеверу. Приликом обнове
грађевине преостала рушевина се депонује са источне стране. Одбачени грађевински шут се нивелише унутар полукружног простора G1, гдје се гради велика
писцина, квадратног облика, зидана од притесаног плочастог камена утопљеног
у фино хидромалтерно везиво. Такође, изнутра је два пута омалтерисана изразито
добрим хидромалтером, док је основа пода састављена од правилно резаних
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плоча, клесаних од розикастог локалног кречњака. Уз унутрашње лице западног зида констатован је озидани испуст у виду прага, или банка, направљен од
мермерних плочица – једна бијеле и једна зеленкасте боје. Базен је прислоњен
уз спољње лице источног периметралног зида док је са сјеверне стране укопан
у слоју шута.
Уз источно лице базена прислоњен је полукружни зид рађен другачијом
техником. Само зидање полукружног зида изведено је углавном од притесаног
камења и дорађених рјечних облутака, ширине од око 30–40 цм, без темеља. Зид
нема испуну у средини (трпанац), а саме спојнице су дерсоване хигроскопним
малтером осредњег квалитета. На удаљености 1,45 м од контактне зоне са источним лицем базена 1, пронађена је плоча у облику прага. Позиција, димензије
и функција ове плоче за сада нису јасне. Наиме, у први мах се чини да се овдје
налазио улазни праг у полукружно здање непознате намјене. Овај елеменат има
рупе за осовину и прорез који подсјећа на граничник на страни на којој се затварaју врата, међутим, на сјеверној половини налазе се правилно распоређена
удубљења (1 цм) која подсјећају на лежиште за решетку прозорског окна, као на
комаду из Доклеје.5 Истовремено она одговара облицима уставних система, који
су служили за регулацију протока воде.6 Ширина прага је исувише уска да би се
човјек просјечних антрополошких карактеристика, па и оних својственим римском времену, могао несметано провући кроз отвор. Падина једноставно онемогућава нормално коришћење простора, а са сјеверне стране нисмо нашли нити
један конструктивни елеменат који би био функционално везан за полукружни
зид. Благи пад према југу, глиновита набијена подлога и плоча која би могла бити
и дио механизма уставног система упућују и на то да се овдје скупљала оборинска вода, која је касније служила или за наводњавање или за префурнијум који
се, по свему судећи, налазио на неком другом мјесту. На то упућују дерсовање
зидног платна са обије стране, и употреба хигорскопног малтера. Ископавањем
простора G2, са спољне стране пронађен је остатак полукружног зида у савршеној просторној корелацији, идентичног начина градње, врсте малтера, слоја на
којем је фундиран и правца који прати очуванију полукружну конструкцију. Тиме
закључујемо да су рађени истовремено и да су дио истог система. Међутим, он се
нагло прекида према истоку, ограничавајући нам увид у детаљније сагледавање
њихових узајамних односа. Између ова два зида, пронађена је велика количина
археолошког материјала IV–V вијека: уломци великог броја афричке сигилате,
амфора, комада мермера, метала итд.
5

6

Stikoti, P. 1999. Rimski grad Doclea u Crnoj Gori / Piero Sticotti; u saradnji sa L. Jelićem i Ć. M. Ivekovićem
[preveo Daniel Vincek; priredila Olivera Velimirović Žižić]. Cetinje: Matica crnogorska; Podgorica:
Kulturno-prosvjetna zajednica, str. 37.
Ilakovac, B. 1982. Rimski akvedukti na području sjeverne Dalmacije. Zagreb: Arheološki muzej Zadar;
Sveučilišna naklada Liber.

18 |

zbornik radova o Kastelu i Lazaretu u Petrovcu DVIJE TVRĐАVЕ opasane MOREM

Нема много археолошких података који би објаснили шта се налазило у
простору H гдје су пронађена три нивоа изломљеног пода и керамика која се
датује од I до VI стољећа. Да ли је ријеч о дворишту са павиментацијама формираним у различитим периодима, или је ово заправо још једна одаја од које није
остао траг зидне масе не можемо са сигурношћу казати. У сваком случају велика
количина опиљака у основи, затим малтерни остатак пода у сјеверном углу и
изнад њега под од плоча постављен на слоју гара и шута покривен керамиком VI
стољећа, говори нам о томе да је овдје свакако морала да постоји не само одаја
која је временом уништена него и цијели тракт са спратном конструкцијом. На
овој страни нема пада терена и терен је раван, а терасе за маслине су плитке,
природне. То говори да су наноси црвене пјесковите земље са паштровских
падина овдје мање слојевити. Од простора H2 откопано је врло мало. У њега се
улазило кроз портал из просторије C2, а затим се одмах на почетку формирао
уски ходник или предворје неке веће просторије која је под огромним наслагама
шута и земље. Под ове просторије урађен је од танких камених плоча, сличних
плочама у простору Е.
Простор N се налази у сјевероисточноим углу откопаних остатака грађевине. То је остатак просторије квадратне основе смјештене у самом углу, која
је у односу на основу пода простора Е виша за 2,31 м. У сјеверозападном углу
откривен је остатак ступца нејасне намјене. Већа висинска разлика у односу на
остали дио грађевине, показује да је морао имати везу са још једном просторијом или пролазом који није очуван. У дијелу одаје Н откопан је тамномрки слој
сачињен од крупног и ситног камења, тегула, малтера и прилично археолошког
материјала који се опредјељује у VI вијек или почетак VII вијека. Међу керамичким
материјалом се налази извјесна количина уломака словенске керамике, гњетане
украшеним валовицама. Такође, пронађена је и одређена количина уломака Late
Roman 2 амфора, афричке и источне сигилате. У централном дијелу просторије
констатован је гроб чија се конструкција састоји од вертикално пободене плоче
код узглавља, дебљине 3–5 цм, ширине 40 цм и једноставно поређаног камења
око тијела покојника. Унутрашњост конструкције је испуњена ситним камењем
помјешаним са земљом, док је преко положено неколико неједнаких плоча. Покојник је оријентисан према западу, опружен на леђима, док су руке хришћански
склопљене на абдомену. На лијевој руци покојника констатован је једноставан
прстен од гвожђа у виду алкице са пупчастим задебљањем, што одговара неким
формама прстења IX–X вијека. Наслојавање у простору N1 хронолошки је јасно. Нема резидуалног материјала који би можда указивао на terminus ante quem
док су горња граница материјала ситни уломци словенске гњетане грнчарије,
која припада периоду од VII до IX стољећа. У слој са овом керамиком је укопан
покојник, што га опредјељује у вријеме након IX вијека, вјероватније у другу
половину, или у X стољеће. Поставља се питање када је сахрањен и због чега.
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Гроб не пружа могућности прецизнијег хронолошког одређења осим оквирног
датовања гвозденог прстена у X вијек. Како је испод зида пронађен још један
гроб, такође укопан у слој црне земље, можемо претпоставити да је овдје ријеч
о гробљу што упућује на заључак о неопходности постојања цркве, мање капеле
или веће рановизантијске базилике.
Са западне стране римске виле откопана је скоро квадратна зграда (K) рађена од фино клесаних квадера утопљених у квалитетно малтерно везиво. Зграда
је била подијељена на двије просторије означене (а) и (b), од којих је просторија
(а) са западне стране била већа од просторије (b). Под је био направљен од
квалитетно справљеног малтера, али је очуван само у сјевероисточном дијелу
просторије. Током ископавања овог простора пронађена је велика количина
керамике, али не у јасно дефинисаном слоју. Међу налазима је констатована и
извјесна количина питоса. Након првих резултата ископавања било је сасвим
јасно да је стратиграфска слика у унутрашњости објекта видно поремећена. Мала
количина материјала и измјешани слојеви указивали су на претходне девастације.
Зграда, оквирно датована у период V–VI вијека, као адаптирана штала користила
се и у XV–XIV вијеку, о чему свједоче налази венецијанске керамике и један пронађени нож са очуваном коштаном дршком из истог периода.
Описали смо стратиграфске цјелине и принципалне градитељске фазе објекта.
Његова генеза је као што смо видјели прилично комплексна и пуна наслојавања,
а претходне девастације су нам онемогућиле да добијемо више података, што би
помогло да се временски детерминише објекат и да се много боље схвати унутрашња концепција виле. Међутим, захваљујући налазима из простора C и G можемо
да пратимо вријеме најобимнјег наслојавања и стварања културних слојева.
Најстарија керамика на овом локалитету датује се најкасније у крај I и прву
половину II вијека. То је извјесна количина ситних уломака, имитација италске
сигилате и велики број уломака источне сигилате (ЕSB II) ископане у простору
C1 заједно са Aucissa и емајлираном фибулом (I–II вијек), новцем Марка Аурелија
(121–180. годинa нове ере). Тако можемо да закључимо да се најстарији унутрашњи слој формирао управо у овом периоду. Од налаза посебно су карактеристични још и уломци амфора типа Dressel 6 (подваријанта са ободом у облику
димњака), Dressel 2–4, амфоре типа Forlimpopoli IV итд. Међу налазима је и велика
количина кухињских лонаца из I–II вијека, рађених на витлу, али и оних рађених
гњетањем, домородачких особина, с којима немамо готово никаквих аналогија
већ их датујемо на основу осталих налаза.7
Међутим, комплекс није до краја откопан управо на мјестима гдје се формирала прва фаза грађевине (простор D и А), па је испод павимената могуће
7
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пронаћи и старији материјал. О тој могућности свједочи једна копљаста фибула
која се датује у II–I вијек прије нове ере, пронађена при источном зиду, и неки
уломци црнофирнисованих посуда истог времена. О чему је заправо ријеч није
јасно. Начин зидања источног зида, употребом масивних квадера у основи, није
уобичајан за римску, већ прије свега за хеленистичку епоху. Да ли овдје имамо
само одређене остатке илирског начина и обичаја градње, или је заправо ријеч
о још старијој грађевини на којој римски латифундиста искоришћава постојеће
стање и проширује га? То не можемо знати јер је степен очуваности вертикалне
стратиграфије из тог времена веома мали, а данас видљиви зидови, осим оних
датованих у VI вијек, не могу да нам пруже неки конкретнији одговор.
Међутим, свакако највише археолошког материјала припада IV вијеку. Он је
добро датован новцем Константина и његових синова Констанција и Констанса.8
Углавном је ту и велика количина афричке слиповане керамике (ARSW), свих типова и форми, кухињског посуђа и уломака амфора. Слој се формирао изнад слоја
рушења па је најстарији материјал уједно и доња граница када је објекат почео
да живи новим животом. Прва и најзаступљенија варијанта афричке сигилате C је
форма Hayes 50, варијанта 50А се датује између 230. и 300. године, док се варијанта
50b датује око 350–400. године. Међу посудама афричке С сигилате, у оквиру истог
контекста, регистрована је форма Hayes 74 (углавном мање али дубоке здјеле на
нешто вишој, косој стопи). Њихово датовање се опредјељује између 420. и 475.
године.9 Слична форма је Hayes 73А, равно извученог обода са задебљаном усном
и дубоког реципијента који стоји на скоро ненаглашеној стопи.10
Најзаступљенија форма афричке сигилате D је тип посуда Hayes 61 (Atlante,
tav. XXX IV, 2, 6, 7) с варијантама B, B1, B3 и АB3 по Бонифеју.11 Такође, издвојене су
и све варијанте форме Hayes 61. Међу налазима афричке D сигилате керамике
издвојили смо и налазе Hayes 59B, а затим здјеле форме Hayes 91D, са утиснутим
лепезастим мотивом (или мотивом стилизованог лишћа) у унутрашњости. Посуде
овог типа се опредјељују између 600. и 650. године,12 али је горња граница за
датовање нашег налаза превисока и на Миришту се налазе унутар стратиграфских
цјелина IV–V вијека у простору G1–G2. Велике здјеле типа Hayes 99B припадају
најкасније половини V вијека на Миришту.
Међу грнчаријом IV–V вијека можемо извојити посуде с регионалним, или
уже локалним особинама (локалне радионице можда Доклеје, Бутуе, Рисна итд.).
Међутим, ипак су најзаступљеније увозне форме за спремање хране: казеруоле
8
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(casseruolae), Hayes 23 тип 1, лонци Hayes 197 C/D варијанта 10 и Hayes 197/2, а
значајно је поменути велико присуство импортованих вршника који припадају
типу Hayes 196.
Фокејска или Late Roman C керамика (Phocean red slip were) можда је једна
од најраспрострањенијих трпезних керамика у касној антици. Најзаступљенији
су: уломци тањира Hayes 2, варијанта А, опредјељени у IV вијек, Hayes 3, од којих
треба издвојити три варијанте, форма Hayes 3 – варијанта А и форма Hayes 3
– варијанта C. Форма Hayes 3F се у нашем стратиграфском контексту налази у
слојевима с почетка V вијека.
Констатовано је неколико налаза сјеверноафричких цилиндричних амфора
типа Кеay 25.1 (Аfricana 1), један добро очувани комад амфоре типа Аgora М334,
сви типови Late Roman 1–5 амфора, као специфична варијанта мале амфоре
без дршки висине око 40 цм, цилиндричног обода са благо наглашеном усном,
и равног цилиндричног канелираног тијела: оне су и најзаступљеније у слојевима
IV–V вијека.13 Ситнијих уломака амфора још увијек неодређене типологије има у
великом броју и рад на њиховој систематизацији је у току.
Керамика VI вијека није бројна. Јасно се уочава да посјед почиње да стагнира
што показује бројност материјала у односу на претходне периоде. Од амфора
VI вијека најзначајнији су типови LRA1, LRA 2, тип Yаssy Аdda, Тripolitanian 2, Keay
62, Keay 35 и фрагменти спатхеиона. У оквиру најмлађег слоја из простора G3
пронађен је фрагмент афричке тера сигилате D2 која припада форми Hayes 67,
а која је на основу уобичајне подјеле датована у период од 360. до 490. године.
Пронађен је у оквиру цјелине простора G3, у којој се појављује керамика с краја
V и прве половине VI вијека.
Лонци VI стољећа подјељени су на двије групе локалне производње: првој
групи припадају лонци косо извученог, повијеног или профилисаног обода.
Прављени су на брзом витлу, од добро пречишћене, веома квалитетне црно
печене глине са додатком кварца. По форми су бокасти, наглашенијег рамена
или овоидни. Њих наилазимо у простору G3, унутар укопа за зид неке помоћне
грађевине дужине око 7 м која је ископана из темеља; другој групи припадају
руком рађени лонци, без употребе витла, моделовани зидањем и глачањем. Обод
је скоро раван, заобљене усне са благо удубљеним жлијебом за поклопац. Карактеристични су по браздама изведеним гребањем по цијелој унутрашњој или
спољашњој површини. Егејској, импортованој продукцији ромејских лонаца
припада велика количина уломака кухињске керамике. То су лонци разгрнутог
обода с плитким ребром на прелазу у реципијент, које је служило за лежиште
поклопца. Међусобно се разликују по варијантама обода који може бити мање
или више профилисан. Веома су добре фактуре, црно печени са додатком кварца.
13
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У простору G3 пронађени су уломци глеђосаних крчага, премазаних златножутом
бојом. Међу налазима је пронађен један кантар у простору N, неколико шила,
као и један коштани пршљенак који би могао бити и млађи, словенски.
Близу локалитета је пронађена фунерална стела на којој је очуван натпис
из I–II вијека, судећи према палеографским особинама.14 Другу стелу, пронађену
у сонди 13, на почетку истраживања, могли бисмо да сврстамо у нешто млађи период.15 Мјештани су пронашли неколико гробова у околини локалитета, од којих
је гроб са лакримаријем и амфорискосом датован у I вијек. Античка некропола
није до сада пронађена, иако је евидентно, према нашим и случајним налазима
мјештана, да постоји у окружењу.
Као што смо видјели, вила у Миришту има веома богату културну стратиграфију која траје најкасније од краја I стољећа нове ере. Прву фазу карактеришу
постојање три писцине и једна одаја са канелетом павиментисане мозаицима.
Питање њихове намјене још није сасвим јасно. Базени нису укопани у земљу,
нити имају распоред који одговара базенима за прикупљање оборинских вода.
Требало би претпоставити систем који је преко комплувијума пунио писцине,
јер није пронађен централни имлувијум, нити нешто слично за прикупљање
вода и њено спровођење до базена. Термоизолативни зидови писцина бр. 3 и
6 показују да је постојала потреба да се очува температура воде, која или је доношена у топлом стању, или је загријавана директно утицајем сунца кроз лучно
засведене отворе (ако узмемо у обзир да се базени са мозаицима налазе на
источној страни, и прате сунчеву путању). Претпоставка о купатилу које је имало систем загријавања, а које помиње Милутин Гарашанин на основу усменог
обавјештења, сасвим је прихватљива. Тај дио се, по свему судећи, налазио испод
садашњег приватног објекта који је подигнут на шуту, испод кога се видљиво
14

15

GAIVS CORDIVS DIVS VIXIT
TANDEM. VIVUS FECIT SIBI ET SECVNDAE. SATV
RIAE. CONIVGI P (IISSIMAE)
Читање мр Јована Ј. Мартиновића у: Martinović, Ј. Ј. 2011. Antički natpisi u Crnoj Gori: Corpus
inscriptionum latinarum et graecarum Montenegri. Podgorica: Matica crnogorska, Ogranak Kotor, str.
74, 92. Војислав Јовановић је презиме COR... превео као Cornelio и датовао га у I, евентуално
II вијек, видјети: Јовановић 1963: 134.
Други натпис је пронађен у шуту током нашег истраживања (сонда 13) и има димензије 22 x
20 x 2 цм. Натпис је урезан оштрим предметом на предњој страни локалног камена, пошто
је претходно ова страна углачана.
DIIS MANIBUS
CORDIO
CASIO
VIXIT ANIS LIV S?
PATRI BENE
MERENTI
Епиграфска анализа која је изведена након читања Мартиновића, претпоставља да су први
и други натпис припадали оцу и сину, видјети: Martinović 2011: 75, 92.
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провлаче зидови просторије H2. Тако је у једном дијелу могло да буде хладно
купатило, на истоку, гдје је температура много пријатнија зими, док би хипокауст
био на западу. Не одбацујемо могућност ритуалног купања с циљем поштовања
култа воде, неког божанства, као Бинда-Нептуна нпр., илиро-римског божанског
синкретизма коме се oдавала изузетна почаст у овим крајевима.16 То би знaчило
да је зграда у одређеном тренутку имала култну намјену али је служила и као
болница или лјечилиште (hospitium).
Три камена точка млина за мљевење маслина (орбис), пронађена у просторијама D и F свједоче о томе да се након рушења виле у IV вијеку цијели објекат
радикално мијења и постаје типична вила рустика. Један тракт виле је економске
природе (А1, А2, D2, Е, F), с радионицом за израду маслиновог уља, док је други
предвиђен за становање и уживање (C1, B, М). Дограђује се и економска зграда
(K), за смјештај уља и вина. Велики број фрагмената амфора IV–V вијека свједочи о
томе да се овдје креира један нов систем који почива на експлоатацији маслина,
а вјероватно и грожђа.
Најкасније у V вијеку презиђује се велики сјеверни зид који добија изузетно
велику дебљину од 1,20 м ширине (темељ је дубок око 1 м). Његово спољње зидање показује да није био прислоњен уз падину, већ је цијелом дужином имао
лице, рађено од већ употребљаваног камења, различитог облика и врста, дерсовано хидромалтером, веома неправилно, и чини се по неколико пута. Једино је
ниша у сјеверозападном углу била прислоњена уз земљу, па је тако имала само
фино рађену унутрашњу страну. Добија се утисак као да је прављен бедемски
зид, који је имао функцију да статички обезбјеђује ову страну од притиска падине,
великих ерозивних поплава и сл. Међутим, можда је период касне антике, обиљежен сталним опасностима, утицао на то да се вила рустика дјелимично утврди,
и да се на неки начин претвори и у објекат који има одређени одбрамбени карактер, са знатно издигнутијим сјеверним дијелом, спратним конструкцијама, а
можда и неком врстом дефанзивних осматрачница. У прилог томе иде чињеница
да се аркадни лукови западног зида простора C1 и C2 зазиђују не остављајући
свјетлосне отворе на линији од преко два метра висине.
У VI вијеку смањује се конзумација хране и пића, о чему свједоче бројност
трпезног и огњишног посуђа, као и транспортна грнчарија, али вила живи и вјероватно постаје дио црквеног агера, можда и манастир. На руинама приватног имања
могао се већ у V вијеку формирати црквени посјед, а ту већ можемо да тражимо и
трагове ранохришћанског почетка, као и цркве ван градских подручја, као што је
Велики Пијесак, који из виле рустике, врло рано, у IV вијеку постаје ораторијум.17
16

17

Гарашанин, M. 1967. Црна Гора у доба Римског царства. Историја Црне Горе. Књ. 1. Титоград:
Редакција за Историју Црне Горе, стр. 194.
Загарчанин, М. 2012. Ранохришћанска црква на Великом Пијеску. Бар: Фондација „Храм Свих
светих“.
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Будући да је вила смјештена на самом путу из Нароне за Скадар, нијесу је могли
мимоићи ни хришћански мисионари који су у III вијеку ударили темељ салонитанској црквеној организацији, а тим прије што се провинција Превалис у току првих
четрдесет година од оснивања налазила наизмјенично у три дијацезе – мезијској,
македонској и дакијској, гдје су црквене општине организоване прије салонитанске.
Рурализација римских провинција довела је до повећања великих латифундијских
посједа у IV и V вијеку, о чему свједоче бројне виле рустике на нашем приморју.
Међутим, већ у VI вијеку одређена имања прелазе у руке епископа, па се мора претпоставити да се то дешава и са Мириштем. Епископ је могао да дарује манастиру
онолико колико му је реална вриједност од рустичног имања дозвољавала и од
тога колико је монашка заједница могла да обради и експлоатише.18
Спорадични налази словенске грнчарије VII–IX вијека на Превлаци Светог
Архангела Михаила,19 затим оне VII–IX вијека на локалитету Каменово код Херцег
Новог,20 приказују интерполацију словенског етноса на простору приморја у
прилично нејасном стратиграфском контексту, јер још није јасно издиференцирана хронологија ових локалитета. Слично је и са Мајсаном гдје је грнчарија
пронађена заједно са копчама типа Коринт и Балгота, а које се опет различито
датују. Најстарија словенска огњишна керамика из Бара, пронађена унутар византијске фазе утврђења, датује се у IX стољеће.21 У улцињском музеју се чувају
непубликовани налази, који се опредјељују у VIII–IX вијек. На Свачу су нађени
фрагменти гњетане керамике, и оне украшене валовицом, која се оквирно датује
у VIII вијек. На Мартинића градини најстарија грнчарија се тешко датује; предложено је датовање у период X–XII вијека. У Будви немамо налаза, а међу раносредњовјековним налазиштима у окружењу нема их ни на Росама или Доклеји.
18

19

20

21

За проучавање проблематике касне антике и раног хришћанства у провинцији Превалис
видјети: Ковачевић, Ј. 1967, Провинција Превалис. Историја Црне Горе. Књ. 1. Титоград:
Редакција за Историју Црне Горе, стр. 242; Поповић, В. 1988. Албанија у касној антици.
У: Гарашанин, М. (ур.). Илири и Албанци: серија предавања одржаних од 21. маја до 4. јуна 1986.
године. Београд: САНУ, стр. 202; Николајевић Стојковић, И. 1971. Велики посед у Далмацији у
V и VI веку у светлости археолошких налаза. Зборник радова Византолошког института 13.
Београд: Византолошки институт САНУ, стр. 277–292; Мијовић 1987: 94–99; Загарчанин 2012.
Јанковић, Ђ. 2007. Српско поморје од 7. до 10. стољећа. Београд: Српско археолошко друштво,
стр. 41. Проф. Јанковић је керамику подијелио по слојевима, датујући најстарију у VII вијек,
заједно са ромејским материјалом који се у неким случајевима, како наводи, датује шире, у
VII–IX вијек.
Илија Пушић је први предложио датовање у IX вијек, док је Ђорђе Јанковић ревидирао
његово мишљење опредјељујући керамику у VII стољећe. Упоредити: Pušić, I. 1972. Slovenska
nekropola u Kamenom. Бока: зборник радова из науке, културе и умјетности 4. Херцег Нови:
Завичајни музеј, стр. 61–68; Јанковић 2007: 47.
Zagarčanin, M. 2008. Stari grad Bar: vodič kroz vjekove. Bar: Kulturni centar Bar, str. 12; Zagračanin, M,
2013. Bar e il suo territorio in epoca romana, tardoantica e bizantina. In: Gelichi, S. & M. Zagarčanin
(eds). Storie di una città: Stari Bar tra antichità ed epoca moderna attraverso le ricerche archeologiche,
pp. 27–42.
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На основу малог броја словенских налаза на Миришту из не баш јасног стратиграфског контекста, дефинитивно запосједање од стране Словена на овом простору започиње у VIII вијеку, најкасније почетком IX вијека. Да ли је тада постојао
мањи кастел на простору Крша од Медина, извише Миришта, не можемо са сигурношћу казати. Његов нуклеус, као и диспозиција пролаза-уличица, који су
се данас утопили у новоградњу указује на средњи вијек као вријеме настанка.
Већ ова два простора са археолошким материјалом дају добру полазну основу
за претпоставку о формирању кастела веома рано. Вјероватно је да се грађевински материјал са римске виле користио за прављење станишта. Оно што је
евидентно јесте да постоји гробље, и чини се да се његов источни крак пружа
преко рушевина античко-рановизантијског комплекса, да је из средњег вијека,
судећи по начину конструкције и прстену на покојниковој руци. Колико је тачна
претпоставка да је данашњи Петровац Ласта из Љетописа попа Дукљанина, тешко је казати и то превазилази тему овога рада. У сваком случају вријеме првог
помена неке Ласт(в)е на Јадрану пада управо у период IX–X вијека.22
Не знамо шта је било на мјесту средњовјековног Лазарета гдје још има простора за истраживање. Његова истурена позиција свакако је морала да служи
као основа емпоријалном насељу још од најранијих почетака римског живота у
Петровцу, а то је и једина природна позиција за претовар роба.23
22

23

Према мишљењу Т. Живковића, острво које се налази наспрам Ласте, за коју је Ф. Шишић
тврдио да је данашњи Петровац јесте „Радослављев камен“, и постоји и данас. Оно се налази
три километра од Биограда према југу, код Пашмана и Вргаде. Данас се оно зове Отарје. Управо
разлика у имену овог острва индикација је да је острво „Радослављев камен“ добило име на
основу легенде о краљу Радославу у вријеме када је та легенда била веома добро позната у
средњој Далмацији. Другим ријечима, тада се вјеровало да је то управо острво из легенде о
краљу Радославу, видјети: Живковић, Т. (ур.). 2009. Gesta regum Sclavorum I (превела и приредила
Драгана Кунчер). Београд: Историјски институт; [Никшић]: Манастир Острог, стр. 196. Шишић је
покушао да ове догађаје смјести у други географски простор, Диоклију, па је навео да испред
Петровца, на један од два шкоља, Свету Неђељу или Катич, треба убицирати „Радослављев
кам“: Шишић, Ф. 1928. Летопис Попа Дукљанина. Београд; Загреб: Наклада тискаре Народних
новина, стр. 437–438. О убикацији Ластве IX–X вијека не постоји научни консензус, па ћемо се
држати неодређено с обзиром на то да ова Ластва није једино мјесто са тим називом; на само
неколико километара налази се Ластва Грбаљска, као још једно од средњовјековних мјеста
која су саграђена у оквиру рановизантијског манастирског агера, на коме је постојала црква са
крстионицом. Постојање поликонхалне цркве која би могла да се веже за IX вијек није никада
потврђено. Њу помиње П. Мијовић, тврдећи да постоје услови да се овдје налази значајно
налазиште (Мијовић 1987: 74). Што се тиче наше Ластве она је постојала као дио ратачке опатије,
која је подигнута најраније у XI стољећу, тако да је као насеље свакако постојала и прије тога.
Године 2009. током копања водовода испод данашњег петровачког шеталишта, запазио сам
масивни зид на дубини од 2,40 до 3,00 м. Иако је зид у својој посљедњој фази служио као
грудобран од таласа који су ударали у прву линију петровачких кућа, у основи је старија
грађевина, а сам зид је преграђиван неколико пута. О томе свједочи бројност сполија,
другачије врсте камења и начина зидања итд. Није немогуће да се овдје налазило првобитно
средњеовјковно насеље смјештено уз неки мали кастел који је био уз обалу, а да се централно
језгро формирало око Мединског крша, или Крша од Медина.
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Као и на небројеним примјерима античких локалитета на Медитерану и
Кастел Ластва, Ластва или данашњи Петровац, настаје и формира се око античког
језгра. Истина, археолошких показатеља је мало ван локалитета Миришта, али
прастари топоним који су Словени усвојили, као мјесто на коме се налазе неки
древни зидови увијек је везан за протоурбану матрицу, из које ће се развити мање
средњовјековно насеље, а у зависности од социоисторијских и економских компоненти, и град. У сваком случају археолози увијек могу да се позову и на тврдње
мјештана да се у близини Миришта често наилазило на зидове, гробове, разне
предмете итд., што указује на то да се један дио налаза изгубио и због непажње.
Да су изузетни климатски услови и погодност живота на овом мјесту условили
и развитак мањег насеља, које због своје скучености није могло да се развија,
као рецимо Будва са много већим пољем у залеђу, можемо видјети на примјеру
Буљарице. Тамо је, такође, постојао велики латифундијски посјед, који је, према
повађеним мозаицима (од којих су мјештани направили сувомеђе), зидовима,
откопаним материјалом, био можда и већи од петровачког. Међутим, веома лоши
услови за развој живота због мочварног земљишта нису дозволили да се на
том прилично великом простору формира насеље. Такав је случај и са Великим
Пијеском (вила рустика, а затим ораторијум и ранохришћанска базилика) или
Тополицом у Бару, гдје је постојала касноантичка вила, а затим и триконхална
црква датована у крај V стољећа. Оба локалитета су напуштена због обимних вода.
Ластва, данашњи Петровац, није имала тих проблема, али није могла да се развија
по законима античког и средњовјековног поимања урбанизма јер је требало да
задовољи много других критеријума да би постала веће мјесто.
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Фотографије писцина и ситуација са писцинама унутар римске виле на Миришту
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Табла 2

Остаци виле, поглед са сјевера и сјевероистока
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Табла 3
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Табла 4

Налази из Миришта: 1. емајлирана фибула (I–II вијек); 2а и 2б. кољенаста фибула (III вијек); 3а и 3б.
aucissa фибула (прва половина II вијека); 4. бронзана игла (IV вијек); 5. бронзана игла (IV вијек); 6. амфорискос, случајни налаз из околине Миришта (прва половина II вијека, власништво породице Сава
Медина); 7. копљаста фибула (III–I вијек прије нове ере); 8. фрагмент наруквице од стаклене пасте
(IV вијек); 9. лакримариј (прва половина II вијека, власништво породице Сава Медина); 10. коштана
игленица од јелењег рога (IV вијек).

Марко С. Суђић

CASTELLO DI LASTVA – ТВРЂАВА
У ЛАСТВИ (ПЕТРОВЦУ НА МОРУ)
Апстракт: Циљ овога рада је да прикаже мање познате детаље о Кашћелу – утврђењу у
старој Ластви, од позног средњег до краја новог вијека. Средином XV стољећа подигли
су га чланови паштровске породице Грубачевић, да би га нешто касније женидбеном
везом наслиједио Никола Медин из Ластве, чији су се потомци назвали Кашћелани. Рад
освјетљава разне писане изворе, углавном преузете из Историјског архива у Котору.
Кључне ријечи: К ашћел, Грубачевићи, Медини, Кашћелани, Ластва, венецијанска и
аустроугарска управа.

Објекат који се налази на „горњем“ шкољу, а чији се остаци добро и данас
уочавају (Кастело), подигнут је још у првој половини XV вијека, а изградили су
га, на свом посједу, браћа Грубачевићи.1 Грубачевићи су припадали племену
Режевић из паштровске комунитаде Свети Стефан.2
Тврђава или замчић (casteletum), како су га називали његови власници, био је,
како је и данас видљиво, изграђен на шкољу (super scolio prope marinаm).3 На сјевероисточној страни налазио се „доњи“ шкољ, који је раније био морем одвојен
од копна. Међутим, овдје је веома важно истаћи да то утврђење није била стара
Ластва, како се некада називао Петровац на Мору. Ластва као мјесто између два
рта у мору много је старије од тврђаве. Може се чврсто вјеровати да је Ластва
која се помиње у Љетопису попа Дукљанина, са каменим стијенама у мору (camish
sive petra), насеље изван Кашћела – управо утврђени дио Крша Медина. Име насеља Ластва у другој половини XVII и током XVIII вијека прелази у Кастелластва.
У XIX вијеку користи се кратко Кастио упоредо са Кастелластва, да би почетком
*

1
2
3

Рад је претходно објављен у Архивским записима: часопису за архивску теорију и праксу,
бр. 1–2, год. IV, 1997. Цетиње: Државни архив Црне Горе, стр. 20–27. Верзија коју овдје
објављујемо је лекторисана и коректорисана, додати су апстракт и кључне ријечи, а аутор
је допунио рад најновијим сазнањима из архивских извора.
Божић, И. 1979. Немирно поморје XV века. Београд: Српска књижевна задруга, стр. 119.
Историјски архив Котор, УПМ 85, стр. 271–278.
Божић, И. 1959. Средњовековни Паштровићи. Историјски записи: орган Историјског
института САН, књ. IX–X. Београд: Историјски институт САН, стр. 163.
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1919. године назив мјеста постао Петровац на Мору. Такво утврђено насеље,
тврђава – мали замак, опасан морем, као и сва слична већа утврђења дуж обале
Јадрана, пружала су могућност успјешне заштите од нападача, било са мора
или са копна. У доба аустријске владавине са копном је спојен „доњи“ шкољ (са
Лазаретом), а до тада их је повезивао мост – леваица, који се подизао и спуштао.4
Грубачевићи као власници тврђаве – Кашћела, лоцираној на „горњем“ шкољу,
у временима ратних сукоба у Кашћелу пружају уточиште и заштиту својим братственицима и племеницима, као и другим Паштровићима. У једној таквој ратној кризи у
XV вијеку, помињу се браћа Главоч и неки Кањош, сви из племена Главоч паштровске
комунитаде Свети Стефан, како су нашли уточиште у Кашћелу Грубачевића.5
Грађевине на „доњем“ шкољу, ближе обали, вјероватно су настале крајем
XV или почетком XVI вијека, а можда и касније. За вријеме млетачке и аустријске
(аустроугарске) власти служиле су у војне сврхе, што се потврђује и у архивским
изворима, у тексту поменутим. Будући да су обије хридине – „горњи“ и „доњи“
шкољ, просторно веома ограничене, Кашћел се није могао током времена проширивати, па је у тим првобитним димензијама остао све до седамдесетих година
XX вијека, истина у рушевинама, када је комплетно реконструисан и преуређен
за туристичку намјену у бар „Castello“, какав и данас постоји.
Посљедњи Грубачевић у Паштровићима и вјероватно насљедник и власник
Кашћела од Ластве, помиње се 1516. године, под именом Стефан Алексин Грубачевић. Стефану Алексину Грубачевићу, кћи покојног Стефана Грубачевића (то је
могао бити брат Алексе Грубачевића), Ката, жена Иваниша Николића из Црмнице,
поклања неку имовину у Паштровићима, коју је вјероватно наслиједила од оца.6
Током половине XVI вијека, када се у Ластви помиње братство Медин, дошло је до женидбе Николе Медина (вјероватно) са кћерком поменутог Стефана Алексе Грубачевића. Након тога је таст Николе Медина, будући да вјероватно
није имао мушких потомака, Кашћел оставио у насљедство свом зету Медину.7
У архивским документима, поводом истог, стоји да је Грубачевић оставио Кашћел
и земљишне посједе, вјероватно у данашњој Буљарици, у насљедство свом зету
Николи Медину. Дао му је услов да се са својом породицом приброји кући Грубачевића, прими крсну славу Светог Стефана Првомученика, славу Грубачевића и
племена Режевић, и да он и његови потомци добију право учешћа у Збору паштровске комунитаде Свети Стефан, којој су Грубачевићи припадали.8 Очигледно
је да овим учешће у Збору паштровске комунитаде Свети Стефан нијесу добијали
4

5
6
7
8

Перазић, Н. Л. [s. a.]. Ластва [рукопис], стр. [94]. Копија рукописа се чува у Државном архиву
Црне Горе – Архивски одсјек Будва у збирци фотокопија (бр. 51) – Збирка породице Перазић
(ПОПЕР).
Божић 1959: 131.
Ковијанић, Р. Которски споменици, књ. II.
ИАК, УПМ 85, стр. 271–278.
ИАК, УПМ 85, стр. 277–278.
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и остали Медини, становници Ластве, који су учествовали у Збору паштровске
комунитаде Ластва.9
Никола Медин је прихватио дио услова свог таста Грубачевића (истина,
није узео презиме Грубачевић), узео је њихову крсну славу и укључио се у Збор
паштровске комунитаде Свети Стефан. Међутим, пошто Никола Медин и његови
потомци нијесу примили име Грубачевић, прво се називају Медин-Кашћелан,
а током XVII вијека само Кашћелан. Што се тиче вјерске припадности, породица Медин-Кашћелан остаје и даље привржена западном хришћанству, а у другој половини XVIII вијека њихов представник је био капелан цркве Свети Вид у
Ластви.10 Да су Кашћелани били укључени у Збор паштровске комунитаде Свети
Стефан доказује и податак из 1689, када је за мандатни период од Петровдана
1689. па до Петровдана 1690, у име племена Режевић, судија у четворочланом
вијећу суђа био Андрија Кашћелан.11 Овај примјер показује да је за чланство у
Збору паштровске комунитаде Свети Стефан била обавезна припадност једном
од дванаест племена комунитаде Свети Стефан. Што се тиче вјерске припадности, констатује се да то није био никакав услов, јер Кашћелани су припадали
западном хришћанству, а сви остали Паштровићи, припадници дванаест племена
паштровске комунитаде Свети Стефан, источном.
Породица Медин-Кашћелан, као насљедница и посједница Кашћела, о њему
води бригу и њихов представник налази се на челу војне јединице у Кашћелу, са
звањем капетана. До 1657. године број војника који се налазио у Кашћелу био
је пет са једним капетаном. Међутим, од тада, на званично тражење општине
(комунитаде) Ластва, млетачке власти су одобриле да се број војника за чување
Кашћела повећа од пет на двадесет са једним капетаном.12
Те 1657. године (када је број војника у Кашћелу повећан од пет на двадесет),
имена додатних петнаест војника била су: Марко пок. Јована Кашћелана, Марко
пок. Јована Медина, Никола пок. Андрије Медина, Јован пок. Андрије Медина,
Андрија пок. Стефана Медина, Томо пок. Стефана Медина, Стефан пок. Јована Медина, Јован пок. Матије Медина, Петар пок. Николе Медина, Франо пок. Стефана
Ђурина, Перо пок. Јована Руцовића, Ђуро пок. Николе Гранина, Вуко пок. Тома
Петрица, Томо пок. Вука Петрица и Марко пок. Марка Миљевића.13 Очигледно
је, на основу пописа имена војника за службу у Кашћелу, да су у питању становници комунитаде Ластва, јер у то исто вријеме млетачке власти су посебно биле
организовале војну службу у тврђави Свети Стефан, за коју су војнике давали
9

10
11
12
13

Божић, И., Павићевић, Б. и И. Синдик (ур.). 1959. Паштровске исправе XVI–XVIII вијека. Цетиње:
Државни архив НР Црне, бр. 131.
ИАК, УПМ 92, стр. 1033 и УПМ 93, стр. 408/т.
Исто.
ИАК, УПМ 9, стр. 672 и 1070.
ИАК, УПМ 85, стр. 273–281.
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Паштровићи из комунитаде Свети Стефан.14 Војне службе у тврђавама Ластва и
Свети Стефан, за вријеме млетачке управе, имале су професионални карактер и
сваки војник је примао плату.15 Млетачке власти су и за једну и за другу тврђаву
обезбјеђивале муницију и двопек за прехрану војника.16
Половином XVIII вијека, тачније према документу из 1758. године, породица
Кашћелан броји четрнаест мушких глава, док остали Медини броје једанаест.17
Огранак породице Кашћелан која води поријекло од Франића Кашћелана, који
је живио у првој половини XVII вијека, већ током XVIII вијека почиње да се назива Кашћелан-Франићевић и они станују и живе у Кашћелу. За другу породицу
Кашћелан налази се да током XVIII вијека живи изван Кашћела. Кашћелани-Франићевићи током XVIII вијека остају припадници западног хришћанства, док већ
у документима из XIX вијека налазимо да су Франићевићи припадници источног
хришћанства, славећи славу Светог Стефана Првомученика, крсну славу племена Режевић. Филип Филимон Франићевић, калуђер манастира Режевићи и
Прасквица у периоду од 1870. до 1875. године, у манастиру Прасквица водио је
школу која је 1875. прешла у свјетовне руке.18
Почетком XVIII вијека долази до сукоба због Кашћела између Медина-Кашћелана (насљедника Кашћела од Грубачевића) и осталих Медина настањених
у Ластви. Сукоби између ова два огранка Медина толико се интензивирају да
долази и до убиства. Већ 1716. године почињу сукоби између Медина-Кашћелана
и осталих Медина, при чему су Медини оспоравали Мединима-Кашћеланима
власништво над Кашћелом. Исте године Јован Никца Франићева и његов синовац Франић, оба звани Франићевићи, споре се са Мединима и свим осталим
Ластовљанима око власништва над Кашћелом. Спор доспијева до ванредног
провидура у Котору, гдје је представник суђа комунитаде Ластва Вуко Медин.19
Генерални провидур Nicolo Erizzo донио је коначну пресуду 1724. године, а
на основу мишљења фискалног адвоката Pasuquli-ја, да је Кашћел јавно добро и да
поменута породица Кашћелан на њега не може полагати никаква права. Ову пресуду потврдио је 1736. године новоизабрани генерални провидур Daniel Dolfin.20
У међувремену, 1724. године у непосредном сукобу између Кашћелана и
Медина долази до убиства, заправо Кашћелан је убио Медина, док су рођаци Медина запалили кућу Кашћеланима који су се затворили у Кашћел.21 Очигледно да
14
15
16
17
18
19
20
21

ИАК, УПМ 10, стр. 661 и 669.
ИАК, УПМ 10, стр. 554 и УПМ 85, стр. 273–281.
ИАК, УПМ 6, стр. 420/Т и УПМ 7, стр. 165.
ИАК, УПМ 85, стр. 277–278.
Ђурашковић, Л. 1997. Манастир Прасквица. Побједа, 27. 4. 1997.
ИАК, УПМ 34, стр. 436.
ИАК , УПМ 85, стр. 273–281.
ИАК, УПМ 41, стр. 207/т.
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је ова породица Кашћелан имала кућу изван Кашћела, а послије убиства Медина
склонила се у Кашћел код својих најближих рођака. Насталу штету коју су Медини направили Кашћеланима паљењем куће процјењивале су суђе паштровске
комунитаде Свети Стефан, али су их у томе ометале суђе паштровске комунитаде
Ластва.22 Из наведеног се закључује да су суђе комунитаде Свети Стефан процјењивале штету нанијету Кашћеланима зато што су ови припадали њиховој комунитади.
У документу из 1727. године наводи се да се породица Кашћелан, којој су кућу
запалили Медини, одселила из Ластве и из Паштровића.23 Да ли се потомци ове
породице данас јављају међу Кашћеланима с Мирца или Кашћеланима из Боке
Которске, то тек треба утврдити. Међутим, године 1735. помињу се Перо Кашћелан
с Мирца и Никац Андрин (Андријин) из Паштровића који је Кашћелану дуговао
неки новац.24 Преостали Кашћелани који су живјели у Кашћелу од Ластве, и даље
су нам познати под именом Кашћелан, односно све чешће Франићевић.
Године 1758. Никац (Никола) Кашћелан-Франићевић, син Јована раније
поменутог, поново је одбио оптужбе које су против њега поднијели Стефан и
Андрија Медин због тога што је он примао плату од осам дуката мјесечно као
капетан војне јединице у Кашћелу од Ластве, коју функцију су обављали и његови преци.25 Исти Никац Кашћелан-Франићевић предлаже да се по предметном
питању саслушају и суђе паштровске комунитаде Свети Стефан, за које је казао
да су у датом предмету незаинтересовани, па због тога могу бити објективни.
У вези са истим, ванредном провидуру у Котору стигла су три извјештаја, и то: од
суђа главара комунитаде Ластва, затим од суђа главара комунитаде Свети Стефан
и од барског надбискупа Valdagni-ја, под чијом јурисдикцијом се налазила парохија Светог Вида у Ластви.26 Извјештај суђа и главара комунитаде Ластва садржао
је и два прилога. У извјештају је речено да су Паштровићи подијељени у двије
комунитаде – Свети Стефан и Ластву.
Даље стоји записано да покојни Јован Кашћелан-Франићевић, отац Никца,
води поријекло из Ластве, а да је због својих личних интереса прешао под комунитаду Свети Стефан, након чега је мислио да и даље има право на Кашћел од
Ластве.27 Очигледно је да суђе комунитаде Ластва признају Кашћелану-Франићевићу да води поријекло из Ластве, што је и чињеница, иако, истина, не кажу да је
то огранак Медина и да је та породица наслиједила Кашћел од Грубачевића по
основу женидбене везе. Вјероватно због тога што је породица Кашћелан-Франићевић прешла из надлежности комунитаде Ластва у надлежност комунитаде
22
23
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Свети Стефан, што је и тражио оставилац Кашћела, суђе комунитаде Ластва нијесу
жељеле да признају право овој породици на Кашћел од Ластве. Да је породица
Кашћелан-Франићевић остала у надлежности комунитаде Ластва, није искључено
да би јој право на Кашћел било признато. Суђе комунитаде Ластва замјерају Николи Кашћелану-Франићевићу што је затражио и добио плату (од млетачких власти,
пр. аутора) као капетан Кашћела, а да се за то није тражило мишљење главара
комунитаде Ластва. У извјештају се даље наводи да право на плату остварују они
чланови који својом крвљу бране Кашћел и ову границу од Турака. У прилогу су
одлуке генералних провидура Nicolo Erizza-а и Daniel Dolfin-a, у којима стоји да се
Кашћел има сматрати државним добром и да породица Кашћелан-Франићевић
не смије ометати функционисање војне формације у Кашћелу. Истина, породици
Кашћелан-Франићевић није било забрањено да и даље живи у Кашћелу.
Извјештај суђа и главара комунитаде Свети Стефан садржи констатацију да
Никац (Никола) Јова Кашћелана-Франићевића припада братству Медина. Даље
се каже да су његови преци били стални чувари Кашћела Радић у Ластви, да су
носили титулу капетана, за коју се каже да је почасна. За остале Медине се каже
да живе у селу Ластва28 (вјероватно се под појмом Ластва подразумијевало насеље
данашњег Крша Медина). У извјештају још стоји да је покојни Стефан Грубачевић
оставио Кашћел покојном Николи Медину, оснивачу породице Кашћелан. На
крају се каже да Никац (Никола) Медин-Кашћелан-Франићевић има неоспорно
право на поменути Кашћел у коме живи и чува га, као што су га и његови преци
чували и бранили у рату и миру.29
Извјештај надбискупа барског Valdagni-ја, указује да у Ластви постоје двије
породице Медин, и то: Медин-Кашћелан, насљедница Кашћела Радића Грубачевића, оснивача Кашћела, који су своме зету Николи Медину оставили у насљедство Кашћел и земљишне посједе.30 Ови су се потом укључили у комунитаду
Свети Стефан и узели крсну славу Светог Стефана Првомученика, како су Грубачевићи и захтијевали, а име Медин су промијенили у Кашћелан. Надбискуп
Valdagni у извјештају каже да од породице Медин-Кашћелан, која припада западном хришћанству, има четрнаест мушких глава, док за другу породицу Медин,
која броји једанаест мушких глава, каже да припадају источном хришћанству и да
сачињавају читаву Ластву. У извјештају стоји да је породица Кашћелан-Франићевић једина права насљедница поменутог Кашћела, док за остале Медине каже
да су се у вријеме турске најезде склањали у Будву. На крају, у извјештају се уочава одређена нетрпељивост барског надбискупа према Мединима, за које исти
каже да воде поријекло са Медину из Куча. Анализирајући наведене извјештаје,
могуће је закључити да се у свим извјештајима констатује да је породица Медин28
29
30
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Кашћелан наслиједила Кашћел од Грубачевића по родбинским везама. Истина, у
извјештају суђа и главара комунитаде Ластва то није јасно речено, али се може
наслутити. Даље, стоји констатација да породица Медин-Кашћелан-Франићевић,
о којој је у датом времену ријеч, живи у Кашћелу.
Сигурно да су одлуке генералних провидура из 1724. и 1736. године дословно спроведене, па је Кашћел остао државно добро у коме је боравила војна чета,
којој је на челу вјероватно стајао члан породице Кашћелан, иначе настањене у
Кашћелу. Будући да је млетачка власт била довољно мудра, могуће је закључити
да је она питање граничног утврђења ријешила, и за себе и за становнике Кашћела и Ластве, на најбољи могући начин. Зато је вјероватно прећутно толерисала
да се функција капетана у Кашћелу преноси са кољена на кољено у породици
Кашћелан. Одржавање зидина Кашћела и његово снабдијевање муницијом и
храном за војнике, били су брига млетачких власти.31 Из тога се може закључити
да породица Кашћелан, без обзира на то што је живјела у Кашћелу, сигурно није
била у стању да одржава његове зидине, а посебно не када је у њему боравила
чета плаћених војника.
Када је ријеч о сродности породица Кашћелан-Франићевић и Медина из
Ластве, констатује се да породица Кашћелан води поријекло од Медина. Значи,
када су Кашћелани припадали западном хришћанству, да су и Медини њему
припадали. Неразумљива је колизија барског надбискупа када каже да је родоначелник породице Кашћелан – за коју истиче да припада западном хришћанству
– Никола Медин, док друге Медине из Ластве сматра за припаднике источног
хришћанства, поријеклом из Куча. У другој половини XVIII вијека познати су капелани цркве Светог Вида у Ластви из породице Медин.32 У то вријеме Медини
у Будви припадали су западном хришћанству. Није искључено да је у то вријеме
нека породица Медин из Ластве већ била прешла у источно хришћанство, због
чега је барски надбискуп према њима показивао такву нетрпељивост.
До краја млетачке управе над Паштровићима, 1797. године, породица Кашћелан-Франићевић највјероватније да је живјела у Кашћелу. Током XIX вијека ова
породица, која се тада називала искључиво Франићевић, иселила се из Кашћела
и настанила у својим новоизграђеним објектима непосредно испред улаза у
Кашћел. За вријеме друге аустроугарске управе над Паштровићима, Кашћел је
неко вријеме био претворен у лазарет, карантинску станицу, као што је био и
онај у Херцег Новом. За вријеме Првог и Другог свјетског рата тврђава Лазарет,
како се тада већ називала, служила је као мјесни затвор.
Почетком седамдесетих година XX вијека стари Лазарет је реконструисан у
модерни бар „Castello“ и као такав постаје дио туристичке привреде општине Будва.
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Vinćenco Koroneli, Pastrouicchi (1687)
(privatna kolekcija)

Vinćenco Koroneli, Pastrouicchi (1689)
(privatna kolekcija)

Стево Давидовић

ОПСАДА ТВРЂАВЕ
У ЛАСТВИ 1686. ГОДИНЕ
Апстракт: Рад даје осврт на Паштровиће и Ластву с краја XVII вијека које у то вријеме
погађају ратни немири и турска разарања. Њихов географски положај на граници
различитих држава (Млетачке, Турске, Црне Горе) допринио је томе да овај простор буде
изложен честим нападима, какав је била опсада тврђаве Кастело у Ластви 1686. године од
стране турске војске. Посебан фокус у овом раду биће усмјерен на овај догађај, приликом
којег је страдао велики број Паштровића, а старо утврђење у великој мјери разрушено.
За реконструкцију тадашњих прилика консултована је књига др Растислава В. Петровића
Племе Кучи: 1684–1796, који је користио турске изворе за опис опсаде тврђаве у Ластви.
Кључне ријечи: Морејски рат, Млетачка република, Турска, Паштровићи, Ластва, опсада
тврђаве, XVII вијек, књига Племе Кучи: 1684–1796.

УВОД
Паштровићи су у Морејски рат (1684–1699) ушли као саставни дио Млетачке
републике. Од Кипарског рата (1571–1573), када су под турску власт пали Улцињ,
Бар и Спич, Паштровићи су били на самој граници Венеције и Турске („nel ultimo
confine di Albania Veneta“). Бивајући у таквој позицији, живјели су у сталном страху
од турских упада, како копнених, тако и гусарских. Кандијски рат, који је почео
1645. године, дуго је трајао (24 године) и био је сукоб „ниског интензитета“. Владао
је стални страх од улцињских и берберских гусара, барских Турака и Црногораца
који су се током Кандијског рата и након њега одавали интензивном четовању и
пљачкању околних територија, што је узроковало опште осиромашење, пропадање и исељавање становништва. Наиме, по једном извјештају из 1625. Паштровићи броје 2.202 становника, а већ 1692. готово упола мање – 1.112.
Осим тога, 1667. године, Боку је задесио један од најјачих земљотреса у
историји. Сви градови од Улциња до Дубровника били су порушени, у Будви је
погинуло око 60 становника, а све куће су биле порушене. За Паштровиће нема
конкретних података, али се може претпоставити да су, такође, претрпјели велику
штету и посљедице.
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Морејски, Бечки, назван још и ратом за ослобођење хришћанских народа
од турске власти, почео је турском опсадом Беча, маја 1683. године. Многољудну
турску силу предводио је велики везир Кара Мустафа-паша и изгледало је да
браниоци немају шансе. Међутим, у одсудном тренутку, у помоћ Аустријанцима
стижу Пољаци предвођени краљем Јаном Собјеским и удруженим снагама, који су
потукли турску војску. Настојањем папе Иноћентија XI, марта 1684. године, створен је Свети савез састављен од Аустрије, Пољске и Венеције. Тако је Млетачка
република, која се још опорављала од посљедица претходног Кандијског рата,
крајем априла 1684. године објавила рат Турској царевини. Ратовање је Млечанима олакшао продор аустријске војске која је 1688. освојила Будим и Београд
и упадом на територију Србије и Македоније привукла главнину турских снага.
Главни циљ Млетачке републике на нашем подручју било је освајање Херцег
Новог и стављање цијеле Боке под своју управу.

ПОЧЕТАК РАТА У ПАШТРОВИЋИМА
Венеција је објавила рат Турској крајем априла 1684. године. Непосредно по
објављивању непријатељстава, провидур у Котору упозорава Паштровиће да
сви, без разлике, под пријетњом законских санкција морају да чувају границу
од турских упада. На почетку рата погранични Паштровићи су напустили своје
куће и са породицама се склонили у Будву и Свети Стефан, али су их млетачке
власти враћале под пријетњом строге казне.
Током 1684. године дешавају се стални немири и сукоби на Куфину. Генерални
провидур Антонио Зен именује својим декретом Вука Бошковића за главног команданта пограничне страже на граници Паштровића, са платом од 40 дуката. У декрету
се наглашавају његове заслуге и храброст у рату као и његовог оца Стефана.
Како је један од главних циљева Венеције у овом рату било стављање цијеле Боке под своју управу, она је од самог почетка рата почела са нападима на
Херцег Нови. У нападу који се догодио 22. августа 1684. године, Паштровићи су
први напали са мора и потисли Турке који су изишли из града и извели паљење
околине Херцег Новог. У прољеће 1685. долази до турског напада на Бошковића
кулу у Буљарици (Бијела смоква). Паштровски капетан Вуко Бошковић је са својим
људима успио да одбије Турке и натјера их у повлачење. У овом нападу рањен
је и сам турски командант Сулејман-ага Бушатлија, скадарски санџак-бег, који је,
како се на једном мјесту каже – „срамно побјегао“.
Убрзо послије овог напада, велика турска војска под командом Сулејман-аге
креће у поход на Црну Гору. Крајем маја, долази до Битке на Вртијељци, у којој се
око 1200 Бокеља, хајдука и Црногораца супротставило бројнијој турској војсци.
Овим снагама су командовали надинтендант Вуко Бошковић, Бајо Пивљанин и
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гувернадур Грбља („un corpo di mille e doicento huomini, diretti dal sopraintendante
Boscovich, Carambassa Baio e Governator di Zuppa“). Битка је била веома погубна
и завршила се поразом бранилаца. На Вртијељци су погинула 22 Паштровића
са својим капетаном Вуком Бошковићем, као и 27 људи из которске околине.
Послије битке, Сулејман-ага, уз извјештај о побједи, шаље султану на поклон 500
одсјечених глава, 15 застава и четири везана заробљеника. Ова битка се дубоко
урезала у народно памћење и опјевана је у Његошевом дјелу Горски вијенац.

ТУРСКЕ ПРИПРЕМЕ ЗА НОВИ НАПАД НА ПАШТРОВИЋЕ
У књизи Племе Кучи: 1684–1796 српски историчар др Растислав В. Петровић до
детаља је описао више догађаја из времена Морејског рата, користећи млетачке и
турске изворе. Управо су подаци из турских извора које наводи Петровић веома
занимљиви и чине основу овог рада.1
Наиме, након битке на Вртијељци, Порта је упутила у Скадар Исмаил-агу,
гдје је заједно са Сулејман-агом, „позвао на диван заповеднике Бара, Улциња и
осталих пограничних тврђава. [...] Исмаил-ага је пред окупљеним старешинама
предао Сулејману Бушатлији на театралан начин сабљу, свечани огртач и остале
царске поклоне, обавестивши присутне да га је султан, због нарочитих заслуга,
унапредио у пашу са једним тугом. [...] 2 После свечаног дела прочитано је царско
писмо: ‘...Тврђава Нови [...] налази се на периферији Царства, а Паштровићи, једна
од нахија, и неки други који припадају которској тврђави у поседу венецијанских
неверника, стално чине штете тврђави, те да би се спречила њихова зла дела,
наређујем овим писмом да се опљачкају и опустоше.’“3
Петровић даље наводи да су се присутни „сагласили са царским наређењем,
али су сматрали да због зиме и непроходних путева, поход против Паштровића
треба одложити до Ђурђевдана и у том смислу су били спремни да упуте писмо
Порти. Међутим, схвативши да је то прилика која може и њега прославити, Исмаил-ага је био упоран. Убеђујући заповеднике тврђава да се царско наређење
мора извршити, јер би се у противном доживело проклетство, успео је да добије
њихову сагласност, па је, ипак, одлучено да се приступи са потребним припремама за похару Паштровића.“4
1

2

3

4

Петровић је користио познату османску хронику Tarih-i Silahdar, II, објављену у Истанбулу 1928.
године, дјело познатог отоманског историчара Silahdar Fındıklılı Mehmet Ağa (1658–1723),
у коме су описани догађаји прије и за вријеме његовог живота.
Петровић, Р. В. 1981. Племе Кучи: 1684–1796. Београд: Народна књига, стр. 57; наведено према
Tarih-i Silahdar, 234. Петровић претпоставља да је у питању турско утврђење Хај Нехај.
Петровић, Р. В. 1981. Племе Кучи: 1684–1796. Београд: Народна књига, стр. 57–58; наведено
према Tarih-i Silahdar, 234. Петровић претпоставља да је у питању турско утврђење Хај Нехај.
Петровић 1981: 58.
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Пошто је диван завршен, дукађинском и призренском санџаку упућена је
наредба да са војском и свим снагама буду спремни за рат. „Брдским главарима,
уз заповест да мобилишу војску, упућени су чохани јелеци и самур калпаци, као
и део од добијених 2000 златника. У наређењима, разаслатим на све стране,
речено је да се војска мора окупити на скадарском пољу у року од 20 дана, тј.
26. јануара 1686.“5
Са друге стране, Сулејман-паша је упутио писмо провидуру Антониу Зену у
Котор, наводећи: „саставићу 30.000 добрих војника и доћи ћу жарећи и палећи по
свој Вашој земљи, почевши од Паштровића па све до которских капија и с једне
и с друге стране Котора... Ово нека вам служи као опомена како има да буде“.6

ОПСАДА ТВРЂАВЕ У ЛАСТВИ
„Тачно како је било речено, 26. јануара 1686. почела је да се окупља војска на
скадарском пољу. Прво су стигли Брђани. Међу 15.000 приспелих војника-пешака,
наоружаних пушкама, које су преводили Сулејман-паша и Исмаил-ага, налазио
се и кнез Раде Вуков из Сотонића, заједно са кнезом Машаном из Бољевића. Они
су, као велики пријатељи Сулејман-паше, организујући зборове по Црмници,
окупили приличан број саплеменика, и заједно са њима придружили су се турској војсци.“7 Војска која се окупила кренула је обалом у правцу Кастел Ластве,
пролазећи поред барске тврђаве. Великом буком, хуком и гласним звуцима, покушавали су са великог растојања заплашити противнике.
Трећег дана од кара је кренула, турска војска коначно је стигла до Паштровића. „Обавештени благовремено о покрету турских трупа, Млечани су (ако
је веровати турским изворима) припремили за одбрану 10.000 војника. Иако су
били добро утврђени, при првом сукобу, до којег је дошло почетком фебруара
1686, млетачка војска се дала у бекство и затворила у Котор, Будву, Свети Стефан
и Стари Град, у ствари Кастел Ластву.“8
Идући кроз Паштровиће, турска војска је све пустошила. Петровић даље
наводи да је Кастел Ластва нападнута по наређењу Исмаил-аге. Према детаљном
опису из турских извора, „тврђава се налазила на самој обали мора, у води за 50
аршина. Недалеко од ње, на копну, налазила се кула, која је са тврђавом била
повезана висећим мостом“.9
5
6

7
8
9

Исто.
Томић, Ј. Н. 1907. Црна Гора за Морејског рата: (1684–1699). Београд: Државна штампарија
Краљевине Србије, прилог XIV, стр. 307.
Петровић 2011: 58; наведено према Tarih-i Silahdar, стр. 234.
Петровић 2011: 58–59. У турскми изворима Кастел Ластва се назива Стари Град.
Петровић 2011: 59; наведено према Tarih-i Silahdar, стр. 235.

Стево Давидовић ОПСАДА ТВРЂАВЕ У ЛАСТВИ 1686. ГОДИНЕ

| 43

Турци су, „за сваки случај, са собом имали један колонврина топ, који су
поставили близу тврђаве, пошто су претходно направили подземни пролаз.
Војници су заузели положај са једне и друге стране тврђаве. Ватра из пушака и
топа била је силовита, али су браниоци одолевали. Трећег дана опсаде стигла
су из Котора три мања брода као помоћ опседнутима, али дочекани ураганском
ватром исламских војника били су принуђени да се повуку. Бродови су сутрадан
поново покушали, са десне стране, да се приближе тврђави, али су били спречени
пушчаном паљбом дукађинских војника.
Међутим, ни посада тврђаве нити бродова није малаксавала. Непрекидном
топовском паљбом стварали су панику у редовима противника, нарочито код
Хота, који су, у једном тренутку, унезверени од страха, били спремни на панично бекство. Сазнавши за њихову намеру, а знајући последице таквог поступка,
Исмаил-ага је зграбио њихов барјак и узвикујући јуначке поклике, побо га је на
обали. Подстакнути промером предводника, Хотима се повратио дах и дошли
су по свој барјак.“10
Упркос привидном успјеху, млетачки бродови нијесу успјели да дођу ближе
тврђави у Кастел Ластви. Петровић сликовито наставља опис: „Ближила се ноћ.
Валовито море јурило је, ко зна од куд, да таласима прекрије место попришта.
Пуцњава је јењавала. Топовску канонаду заменила је хука узбурканог мора. Ветар, који је почео да дува, одагнао је млетачке бродове и запушио је топовске и
пушчане цеви.“11
У затишју битке те хладне фебруарске ноћи, док су преживели сахрањивали
своје погинуле и пружали помоћ рањеницима, код Сулејман-паше састале су се
старешине племена. „Заморени тродневном непрестаном борбом која није донела жељене резултате, предложили су да се још то вече повуку, јер су страховали,
колико је сутра, да ће Млечани стићи са галијама, чектирама, маунама и фрегатама
и да ће пред таквом силом, бити принуђени на срамно бекство. Боље, сматрали
су, ‘да се сад повучемо док још имамо образа’. Међутим, амбициозни Исмаил-ага
је и овога пута био упоран. Његова изјава: ‘Ове ноћи или да сви погинемо овде
или да на јуриш заузмено тврђаву и тако се прославимо’, поколебала је присутне,
и одлучено је да се настави борба.“12 Ономе који са барјаком први уђе у тврђаву,
обећана је награда од 200 дуката.
„Касно у ноћ, када су опседнути наставили са топовском паљбом, Сулејман-паша и Исмаил-ага, дајући пример другима, кренули су на јуриш да заузму
тврђаву. Прво су заузели издвојену кулу“ након чега су њихови војници са двије
стране кренули на тврђаву. „Браниоци су подигли висећи мост и осетивши снагу
непријатељског јуриша, обесхрабрени и захваћени паником, почели су да беже.
10
11
12

Исто.
Исто.
Исто, стр. 60.
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Искористивши тренутак њихове малодушности, Турци су привукли неколико
дебелих греда и наслонили их на врата тврђаве, што им је омогућило да уђу
унутра. Тада је почела борба прса у прса и уместо топова, пушака и кубура, севали
су ножеви и витлале сабље. Храбри браниоци, они који су се спасли од хладног оружја, нашли су смрт у мору, њих неколико се спасло, пошто су успели да
побегну у два чамца, док су командант тврђаве и неколико паштровских првака
живи допали Турцима у руке.“13 Док су заробљеницима одсјецане главе, уз захвалност Алаху, огласио се хоџа. У тврђави коју су освојили, Турци су запленили
наоружање: три топа, близу 100 мушкета и муницију, затим и 2.000 мјерица жита
и „пошто су, у расвит зоре испалили топовске салве у знак победе, тврђаву су
сравнили са земљом“.14
Наведени опис тока опсаде садржан у извјештају турских заповједника
Порти, према тврдњи Петровића, слаже се са млетачким изворима и може се
углавном сматрати вјеродостојним. Сам опис утврђења, живи опис битке са
бројним детаљима јасно упућују на то да је описивач Силахдар присуствовао
борби. Овај опис, више од свега, изразито снажно говори о бурној историји овог
паштровског кашћела.

ЗАКЉУЧАК
Након овог напада није дошло до затишја, већ су се сукоби са Турцима убрзо
наставили. Јула исте године, долази до још једног турског напада на Паштровиће.
У нападу је учествовало око 350 ратника, али је напад одбијен. Паштровићи су
након тога, предвођени војводом Ником Марчићевићем, однијели одсјечене
турске главе провидуру Зену у Котор. Нешто касније, Сулејман-паша је напао
Будву, али су, захваљујући помоћи одреда Далматинаца и галија под командом
генералног провидура Ђеролама Корнера, Турци били разбијени. Херцег Нови,
као главни млетачки циљ и награда, ослобођен је 1687. године, а у његовом
ослобађању су учествовали и Паштровићи са више својих чета. Паштровићи су
у овом рату поднијели велики терет.

13
14

Исто.
Исто.

Др Mила Медиговић Стефановић

КАСТЕЛ ЛАСТВА, ЛАЗАРЕТ
И ПАШТРОВСКА ПРИСТАНИШТА
Апстракт: У овом раду тематизује се прича о петровачким и паштровским одредницама,
препознатљивим на старим тонираним литографијама, када није било ни помена о пристаништима у Паштровићима, а наставља се историјом градње пристаништа, рушењима
и поновљеном изградњом средином педесетих година прошлог вијека. Прво пристаниште саграђено је у Кастел Ластви 1880. године захваљујући посредовању Стефана
Митрова Љубише у Царевинском вијећу у Бечу. На основу тога и у првој половини XX
вијека покушане су обнове, трајале су кратко, јер је силина мора рушила обновљено.
Кључне ријечи: Кастел Ластва, Лазарет, пристаништa, њемачкe и бечке графике.

Када у библиографским базама потражите изворе за одреднице Лазарет и
Кастел Ластва излиста се позамашан број података. Први се односе на литографије с краја прве половине XIX вијека. У фондовима Народне библиотеке Србије и
Библиотеке Матице српске, прецизније у сликовној грађи, налазимо исте графике
аутора (Хегелмилера и Рауха), гдје су у првом плану лијево рушевине тврђаве,
а десно барка с групом људи, а доминирају стара тврђава и околни амбијент. То
је проширени пејзаж, поглед на зидине Кастела и остатке одбрамбене куле, а у
позадини обала и планине. Занимљиво је који су поводи да умјетници одаберу
тај мотив као инспирацију. Наравно, на свим тим ликовним продуктима нема луке
нити било каквог пристаништа, иако се прва изградња подудара са временом
настанка сачуване графике. Помене о непостојању пристаништа („senza Porto e
senza Rade“) налазимо у Извjештају генерал-провидура Микијела о Паштровићима, предат г. 1766. његовом наследнику Антонију Ренијеру.1
Занимљиви су и архитектонски пројекти Лазарета, а међу њима архитектонско рјешење Бранислава Миленковића, и на изложби Лазарет и Кастело: надахнуће и мотив представљене замисли Слободана Боба Словинића, Зорана
1

Шекуларац, Б. (прир.). 1999. Паштровске исправе. Књ. 3. Петровац на Мору: Одбор за
сакупљање историјске грађе о Паштровићима, стр. 129.
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Петровића и Александра Радојевића. Мени су се отворила питања изградње
пристаништа у Паштровићима, јер је историја те градње стара скоро вијек и по.
Колико је Приморје било недоступно и са копна и воденим путем документује
Љубишин извјештај о трошку за градњу путева у Боки и Далмацији изложен у Царевинском вијећу (објављено у Земљаку, бр. 35, 27. III 1870): „Међу Котором и Будвом
(други одсјек ц. к. државно-поштарског пута) нема пута за кола. Зато треба да возна
пошта долази у Будву седмицом два пута Ллоудовим парабродом. Будући у Будви
опасно пристаниште кад је на мору олуја, параброд не може или неће да такне
Будве, већ настави своје путовање даље до Крфа, остави будванску пошту у Бару,
а она тамо лежи, док се поврати с истока који Ллоудов параброд да је прихвати и
донесе насе у Будву. Догоди се да и овај други параброд не може да такне Будве
због рђава времена, а он ће ти с њом опет у Котор и тамо ова чека сунце и добра
времена. Тако није ријетко да пошта из Беча и Трста дође у Будву послије двадесет
и тридесет дана. А Будва има један баталијун посаде, политичне, војене и судствене
власти, које тако живе без саобраћаја (са) свијетом, као да су у средњој Азији.“2
Прво пристаниште саграђено је заслугом Стефана М. Љубише, који је то захтијевао као приоритет послије посјете аустријског цара Франца Јозефа Котору и
Паштровићима. Као посланик Далматинског сабора у Задру и Царевинског вијећа
у Бечу испословао je градњу првог лукобрана за пристајање у Кастел Ластви. У
архивској грађи Техничког одјељења Краљевске банске управе Зетске бановине Државног архива Црне Горе на Цетињу налазе се документа о пристаништу
сазиданом 1880. које је због слабе техничке израде разрушено.
Аустрија није хтјела поново да утемељи лучки објекат, иако је о томе постојала
нека документација. „При претраживању односних списа из аустријске Поморске
управе следи да је почетком 1910. била израђена једна техничка основа (без нацрта) за градњу толи једног јаког лукобрана од 71 m дужине у суми од 167.628,25
круна, коли једне мале пристаништне обале у заклоници тога лукобрана у суми
од 12.550 укупно круна 180.178,45, или сумарно круна 190.000 – како следи из односног извјешћа дана 8/1, 1910, бр. 561/909, управљена бившој Поморској Влади
у Трсту, речена је тех. основа за градњу лучких намјештаја у Петровцу (онда звато
Каштел-Ластуа) била изграђена на темељу једне анкете одржане дана 11/3, 1909. [...]
Из списа пак не зна се за удес те тех. основе, по свој прилици толи сљедећи списи
коли и евентуални план луке Петровац пошли су изгубљени пригодом преноса
цијелокупног инвентара, аката и планова у Мостар за вријеме рата.“3
2

3

Ротковић, Р. (прир.). 1988. Сабрана дјела Ст. М. Љубише, критичко издање. Књ. 3. Бој на Вису,
преводи, чланци, говори. Титоград: ЦАНУ; Никшић: Универзитетска ријеч; Будва: Историјски
архив Будва, стр. 292.
ДАЦГ, Краљевска банска управа Зетске бановине, Техничко одјељење Среза барског, ф. 6,
1926, допис Краљевске поморско-техничке управе Дубровника, Мељина и Црне Горе, бр.
111 (24. јануар 1926) упућен Дирекцији поморског саобраћаја у Сплиту.
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Половином јула 1925. из Дирекције поморског саобраћаја у Сплиту достављен је Лучком поглаварству у Мељинама предмет о градњи пристаништа
у Петровцу, а из Краљевског лучког изложанства у Будви предмет је у форми
препоруке враћен на даљу надлежност Краљевској лучкој капетанији I реда у
Мељинама 8. децембра 1925. године. Наглашавање потребе да се утемељи овај
поморски објекат налазимо у свим документима, с освртима на раније градње.
„Већ бивша аустријска Поморска Влада почела је градити један лукобран као и
луку, али на жалост, рад није био довршен, и оно мало што је било грађено – море
је поновно порушило те су остали само радови испод површине мора на којима
би се могло поновно надоградити лукобран и обала.
Петровац има лијепу будућност, то опажа се већ и сада, преко љетње сезоне
има доста странаца, шта више када буде завршен спојни пут за Вирпазар трговачки промет дигнуће се на први степен, пошто Петровац налази се у центруму
између Будве и Бара, те је врло здраво мјесто и има пријатну климу.“4
Верзије нових захтјева образлагане су као допуна искуствима око претходне
градње. Зидање пристаништа фигурирало је у многим плановима и касније, па
је тако приликом службене посјете бана Уроша Круља Општини паштровској,
наново истакнута потреба подизања лукобрана у Петровцу на Мору. Ургенцијом
бр. 924 (13. мај 1931) Душан Суђић моли Краљевску банску управу да поспијеши
изградњу лукобрана. Све то било је неопходно за ову варошицу, за цијелу општину и за неке сусједне које би имале користи од тог саобраћаја. Неколико година
касније Краљевска банска управа на Цетињу прослиједиће молбу Општине паштровске Среза барског за помоћ у извођењу општекорисних радова – градње
пристаништа – Дирекцији поморског саобраћаја у Сплиту. У допису се подсјећа
на мотиве подизања овог важног објекта и на претходне неуспјеле подухвате у
градњи: „ово је пристаниште из два пута грађено, а како је сваки пут грађено од
слабог материјала, сваки пут се срушило, које се рушевине налазе на дну мора
а које би увелико помогле подизању новог“.5
Лукобран је изграђен, али је снага морских таласа поткопавала темеље,
због чега су оправке биле неминовне. Остао је траг поправке коју је обавио
Срећко А. Петрић, грађевински пословођа . Претходно је тражио од управе
Општине паштровске у Петровцу на Мору да му дозволи да користи шљунак
и пијесак са плаже за изградњу пристаништа. Одлука је била позитивна: „Одобрава се грађевинском предузећу Срећку А. Петрић, да може са овдашње плаже у Петровцу узети 50 m3 шљунка за изградњу пристаништа, као и потребну
4

5

ДАЦГ, Краљевска банска управа Зетске бановине, Техничко одјељење Среза барског, ф. 6,
1925, допис Краљевској лучкој капетанији I реда у Мељинама, бр. 1072 (8. децембар 1925).
ДАЦГ, Краљевска банска управа Зетске бановине, Техничко одјељење Среза барског, ф. 6,
1936, молба Општине паштровске о потреби изградње пристаништа упућена Дирекцији
поморског саобраћаја у Сплиту V, бр. 25571/36 (26. новембар 1936).
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Петровачко пристаниште средином XX вијека (приватна колекција)

количину песка, с тим да узету количину има платити по цени од динара 0,75
(седамдесет пет пара од 1 m3). Песак и шљунак не смије дизати са једног места,
већ са цијеле плаже, тако да његовим дизањем не би на плажи оставио рупе,
које би ружиле плажу.“6
Отварање аеродрома у Подгорици 1930, као и аутобуске линије „Jadranekspress“ Минхен–Цетиње, одржавање редовних аутобуских линија на релацијама: Подгорица – Ријека Црнојевића – Цетиње – Котор – Рисан – Дубровник,
Рисан–Грахово–Никшић, Бар–Котор и Тиват–Котор, затим повезивање Будве са
Цетињем аутомобилским путем, побољшало је и промет туриста у приморском
крају.7 Али, без обзира на успостављене релације, јужни дио Јадрана није био
добро повезан с осталим дјеловима земље. И даље је неразвијеност саобраћајних веза утицала на опште заостајање тога краја. У мају 1938. предлагано је да
делегација привредника Зетске бановине „посјети Београд, да на надлежним
6

7

ДАЦГ – ОБ, фонд 2, к. 5, 1940, захтјев Срећка А. Петрића и допис Општине паштровске у
Петровцу на Мору, бр. 333 и 334 (13. мај 1940).
Pasinović, M. 1997. Boka Kotorska u turističkim kretanjima XIX i prve polovine XX vijeka. Razvoj
turizma u Crnoj Gori u XIX i prvoj polovini XX vijeka: zbornik radova sa naučnog skupa, Cetinje 18–19.
oktobra 1996. Podgorica: Institut za društveno-ekonomska istraživanja; Kotor: Fakultet za pomorstvo; Cetinje: Skupština prestonice, str. 34–35.
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мјестима затражи неодложну градњу пројектованих жељезница кроз Бановину,
а у првом реду градњу Јадранске пруге, као и да интервенира за почетак јавних
радова из великог зајма који ће ускоро почети да се остварује.“8
Морски путеви водили су до Петровца, али проблем пристајања мањих
бродова у ово мјесто дуго није могао да се ријеши. То је у првим деценијама XX
вијека умањило ефекте развоја туризма, па кад је море било узбуркано туристи
са параброда нису могли да се искрцају, јер је приступ малим баркама био немогућ. Иако је као туристичка дестинација Петровац на Мору откривен двадесетих и тридесетих година XIX вијека, пристаниште је Приморско предузеће за
направу пристаништа градило између 1953. и 1955. године. Највјероватније је
да су приликом градње коришћени камени подзиди и одговарајући материјал
из претходних покушаја подизања пристаништа и од тада на порат пристају туристички бродови, једрењаци и скромније јахте.
Како се у свим освртима на Паштровиће помињу двије општине, интересантно је нагласити да је подизање лукобрана и мањег пристаништа било планирано
у Пржну и Светом Стефану. У ували Пржно било је примитивно пристаниште. За
вријеме градње дворца у Милочеру пројектована је израда новог пристана како
би се лакше достављао грађевински материјал, а уједно и задовољили захтјеви
мјештана. За изградњу ових објеката било је надлежно Грађевинско одељење
Дирекције поморског саобраћаја у Сплиту.9 Канцеларији Њ. В. краљице Марије
достављено је половином августа 1939. године саопштење Дирекције поморског
саобраћаја у Сплиту о намјери градње малог пристаништа за лађе, као потребе
мјеста Светог Стефана, и за чију је изградњу расписана лицитација 23. августа
1939. године. Тражена је сагласност Двора, а повратним актом Канцеларија Њ. В.
краљице извјестила је „да не постоје никакве запреке за изградњу пристаништа
на Св. Стефану код Милочера“.10 У периоду 1938–1939. краљица се возила јахтом
„Даница“ од приморских мјеста до Милочера. То је била скромна трабакула преправљена у јахту за потребе краљице Марије и краљевске породице.11

8
9

10

11

Crnogorski privrednici za jadransku železnicu. Glas Boke, god. VI, br. 274 (7. maj 1938).
ДАЦГ, Краљевска банска управа Зетске бановине, Техничко одјељење Среза барског, ф. 6, 1939,
обавјештење о пристаништу у Пржном бр. 34037/39 које су у име Грађевинског одјељења
Дирекције поморског саобраћаја у Сплиту потписали инжењери Ловрић и Бонтић.
ДАЦГ, Краљевска банска управа Зетске бановине, Техничко одјељење Среза барског, ф. 6,
1939, захтјев за сагласност о изградњи пристаништа у Светом Стефану Дирекцији поморског
саобраћаја у Сплиту бр. 20591/Г (5. август 1939) Маршалату двора Њ. В. краља и одговор
Канцеларије Њ. В. краљице Марије на Бледу бр. 943 (16. август 1939).
Luković, S. 2012. „Danica” dovezla kraljicu Mariju od Divulja do Miločera. Vijesti Online, 23. 10. 2012.
http://www.vijesti.me/vijesti/danica-dovezla-kraljicu-mariju-od-divulja-do-milocera-97041

Kastelo i Lazaret
na horizontima sadašnjice
i budućnosti

Pogled na Kastelo i Lazaret između dva svjetska rata
(privatna kolekcija)

Željko P. Mitrović

POGLED NA LAZARET
KROZ ŠKURA U LIBRO
Apstrakt: Paštrovići, Petrovac (Lastva), Sveti Stefan, Pržno i druga manja mjesta vape za obimnijim naučno-istraživačkim radom, uostalom, kao i ostali prostori duž istočne obale Jadrana.
Akcenat takvog rada treba da bude stavljen prvenstveno na razotkrivanje geneze razvoja
od praistorije do danas. Osim raspoloživih istoriografskih podataka, arheoloških nalaza i
još vidljivih ostataka arhitekture, neizostavno se moraju uzimati u obzir i prirodne pojave i
procesi kao važni faktori uticaja na iščitavanje prošlosti. Stručnoj javnosti je poznato koliko
su geološki procesi i seizmičke aktivnosti uzročnici morfoloških i topografskih promjena
reljefa tla kroz duži period. Treba napomenuti da se ti procesi, odnosno promjene reljefa
uz more i u moru, jasnije očitavaju i prate zbog postojanja konstantne kote površine mora
kao parametra za uporedbu.
Ključne riječi: Paštrovići, Petrovac, geološki procesi, more, naučni rad, arheološka i arhitektonska
istraživanja.

Globalni geološki procesi koji se reflektuju kao tonjenje, odnosno potapanje obale, zatim erozije i abrazije, veoma su izraženi i uočljivi na našem dijelu obale. Naučno
je dokazano da kopno istočnog Jadrana tone u odnosu na kotu površine mora cca
1 mm godišnje, što je veoma impozantno, računajući drastične posljedice po pejzaž
kroz stoljeća i milenijume. Ubjedljivi poznati primjeri takvih procesa u okruženju su:
Budva (Stari grad), Sveti Stefan, Kotor, Risan, Bigovo, Cavtat i drugi.
Prilikom sanacionih radova i arheoloških istraživanja u budvanskom Starom gradu,
ostaci arhitekture pronađeni su na koti ispod današnjeg nivoa mora (nažalost, tada nije
iskorišćena prilika za naučnu analizu stanja reljefa šireg budvanskog akvatorija od prije
2.500 godina). Takođe, izrazito slikovit primjer na Svetom Stefanu nas upozorava da se
u smislu iščitavanja prošlosti ne zavaravamo savremenim izgledom pejzaža. I danas je
tu, po bonaci na dubini od metra, moguće razaznati horizontalnu monolitnu kamenu
ploču, površine stotinak kvadrata, s mnoštvom tragova vađenja valjkastih mlinskih kamenova. Bez svake sumnje, u vrijeme klesanja, stijena je bila iznad kote površine mora.
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Srednjovjekovni Kastelo i Lazaret, kao simboli i prepoznatljivi prirodni i arhitektonski markeri u pejzažu, samo su donekle istorijski razjašnjeni, i to zahvaljujući velikom
doprinosu projekta Dušana Medina, koji je sintetizovao raspoložive izvore i podatke
o petrovačkom Kastelu i Lazaretu i pobudio nam maštu. Međutim, preostaje nam onaj
tajnovitiji i manje dostupan dio istraživanja i razjašnjenja dublje prošlosti – perioda
antike i ranog srednjeg vijeka, koji se, u stvari, i poklapa sa datovanjem rimske vile
rustike locirane u podnožju Medinskoga krša. Ako uzmemo u obzir da je najniža kota
obale u tom periodu bila cca 2,0 m niža od današnje, to stvara drastično izmjenjenu
sliku pejzaža u odnosu na današnju, na koju smo vizuelno navikli i koja nas često
zavarava i odvlači od pravilnog tumačenja i iščitavanja prošlosti.
Nije teško, primjenom savremene tehnike, znanja i iskustva, pretpostaviti liniju
obale koja je prije 2.000 godina bila udaljena više od 100 m od današnje. Arhitekta
Jovo Zenović, u diskusiji na okruglom stolu, govorio je o podvodnom kamenom
sprudu (lokalni naziv škanj), koji se istočno od Lazareta razvija paralelno sa obalom,
na udaljenosti od nje cca stotinak metara. Ovaj podvodni sprud raspiruje maštu da je
možda riječ o ostatku sklopa konstrukcije zagata – manje rimske luke koja je logično
i vjerovatno postojala negdje u blizini, s obzirom na karakter i značaj vile-dvorca u
Mirištu i bogatih maslinada i vinogorja u okruženju.
Tadašnji nivo prometa i komunikacije je, naravno, koristeći prirodne pogodnosti, iziskivao stvaranje optimalnih maritirnih uslova rimskim lađama za pristajanje
i sklonište (mada ne treba zanemariti i Buljaricu kao moguću lokaciju stare rimske
luke). S obzirom na to da se izgled i reljef obale od prije 2.000 godina mogu donekle
pretpostaviti, mogla bi se vještinom digitalne animacije uraditi vizuelna rekonstrukcija,
koristeći analogije koje su u tim vremenima pripadale istom kulturnom sloju i sličnim
prirodnim maritirnim karakteristikama.
Uz sve pohvale autoru na zaista impresivnom poduhvatu za današnje vrijeme,
želim i nadam se da će projekat o Lazaretu Dušana Medina poslužiti kao model i
podsticaj za nova istraživanja i inicijative na prostoru Buljarice, Svetog Stefana, Pržna i
Rafailovića, a da ne govorimo o Budvi. Gotovo svi ovi lokaliteti su, nažalost, neotvorene,
neistražene, zaboravljene škrinje pune arheološkog blaga. Najtoplije preporučujem
Dušanu da se ne zadrži na ovom projektu i da sa posebnim elanom i senzibilitetom
pokrene sljedeću fazu istraživanja, zaroni i u more i u dublje istorijske slojeve koji
prethode današnjem Petrovcu, Lazaretu i Svetom Stefanu, u susret drevnim tajnama
i zagonetkama.
Okrugli sto je bio tematski zaokružen i prisutni su veoma znatiželjno reagovali
na nagovještaje ove teme. Međutim, zbog ograničenog vremena diskusija se nije
razvila u širem istorijskom kontekstu.

Željko P. Mitrović POGLED NA LAZARET KROZ ŠKURA U LIBRO

TABLA 1

Ilustracija 1. Majdan mlinskih kamenova u moru kod Svetog Stefana
(foto Željko Mitrović)

Ilustracija 2. Detalj zida otkrivenog 2009. ispod petrovačkog šetališta
(privatna kolekcija)
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Kastelo i Lazaret sredinom XX vijeka (foto Andrija Tomić Armenko)
(ljubaznošću Radojke Džodžo, rođ. Tomić Armenko)
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Душан Медин, МА

ЛАЗАРЕТ И КАСТЕЛО
У ПЕТРОВЦУ НА МОРУ

1

Апстракт: Циљ овога рада је да се направи синтеза основних података о Кастелу и
Лазарету, као и да се укаже на истраживачке могућности и изворе за боље разумијевање
ове теме. Приликом писања рада, консултована је углавном писана и ликовна грађа
различитих аутора, настала између XIX и XXI вијека. Одређене податке било је могуће
добити само непосредним увидом у садашње стање објеката, па је у раду приказан дио
резултата тих мањих истраживања и мјерења.
Кључне ријечи: Кастело, Лазарет, истраживачи, истраживања, Петровац на Мору.

Простор данашњег Петровца на Мору са околином од давнина погодује животу човјека, о чему, између осталог, свједоче материјална култура и писани извори.
Међу најстарије познате сачуване материјалне остатке овога краја убрајамо
праисторијске камене структуре на оближњим брдима, оставу бронзанодопских
сјекира из Петровца (нажалост, из непознатог археолошког контекста), античке и
касноантичке комплексе вила у Петровцу и Буљарици, трагове налаза из античког периода на више околних локалитета, затим бројне средњовјековне цркве,
манастире и утврђења и разне друге објекте и фрагменте.
Панораму Петровца, уз диван крајолик и увалу са острвцима Катич и Св.
нeђеља, вјековима чине препознатљивом и двије грађевине на стијенама у
западном дијелу залива – Кастело и Лазарет. Подигнуте од локалног, солидно
притесаног камена, готово су срасле са седиментима на којима чврсто стоје,
као да представљају њихов продужетак. Посебност овог амбијента исказана је
у непоновљивом пејзажу насталом у садејству мора, оштрих хридина и камених
*

Рад сличног наслова и садржине објављен је у првом Паштровском алманаху (Свети Стефан–Петровац, 2014, стр. 423–452), a у овом зборнику објављујемо га у измјењеној и допуњеној верзији. Ова одлука оснажена је чињеницом да смо на округлом столу 7. августа 2015.
говорили углавном о личном методолошком путу и могућностима истраживања Кастела и
Лазарета, који се свакако налазе у дијеловима овог рада, а „ишчитавају“ из његове цјелине,
вјерујући да ће читаоцима бити кориснији дужи и информацијама богатији текст.
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здања. Остаци тврђаве Кастело први „поздрављају“ бродове и намјернике са
мора, а Лазарет оне који долазе са копна.
У туристичким брошурама и сличним публикацијама, литератури која је широј јавности углавном најдоступнија, могу се наћи основни подаци о историјским
особеностима мјеста, па и о Кастелу и Лазарету, истина, веома оскудно наведени.
Овакво стање посљедица је, прије свега, недовољне истражености (прошлости)
завичаја, па и наведених објеката. Колико знамо, на овим локалитетима до сада
је вршено неколико архитектонских снимања и археолошких рекогносцирања,
ревалоризација културне баштине,1 истраживања архивских извора итд. За оне
заинтересованије да сазнају више о Кастелу и Лазарету, ипак постоје и други
извори: архивске и породичне збирке докумената и фотографија, картографски и
графички материјал, путописи итд., што смо имали прилику и лично да потврдимо
током посљедње двије године.2
Циљ овога рада јесте израда основне базе података о изабраној теми, с
обзиром на то да ово истраживање није резултат обимнијег стручног и научног
ангажмана, већ прије фузија мање или више познатих, али несинтетисаних података. Консултујући дио поменуте грађе, написали смо и ове редове, са жељом
да понудимо прилог задатој теми и да освијетлимо неке мање познате детаље
о Кастелу и Лазарету. Рад је писан на основу прегледане литературе и анализе
аутору доступних извора, а драгоцјени су били и разговори са компетентним
саговорницима, који су се током свог научног и стручног рада повремено бавили и овом темом.3 Посебно је важна била комуникација с бројним учесницима
пројекта Лазарет и Кастело: надахнуће и мотив, чиме су одређени аспекти
додатно освјетљени, а дио домаће јавности подстакнут да о Кастелу и Лазарету
активније размишља, дискутује и ствара.
1

2

3

Овај комплексни пројекат, спроведен током 2013, третирао је културна добра Црне Горе,
па и културно добро „Остаци Кастела и Лазарета“, а резултати су уобличени у Елаборат о
ревалоризацији културног добра „Остаци Кастела и Лазарета“. Иако нам није омогућен увид
у резултате овог пројекта, на уступљеним основним информацијама захваљујемо Добрили
Влаховић, конзерваторки-рестаураторки из Директората за културну баштину Министарства
културе Републике Црне Горе, чији рад у овом зборнику доноси више детаља.
Након објављеног стручног рада „Кастело и Лазарет у Петровцу“ (Паштровски алманах I,
2014), аутор је наставио да истражује ову тему, а резултате је представио на двије научне
конференције током октобра и новембра 2014. (Крагујевац и Муо крај Котора), а прошле
године је у Петровцу, у оквиру пројекта Лазарет и Кастело: надахнуће и мотив, организовао изложбу са стручним вођењем, округли сто и стурчни обилазак локалитета. Својеврсно
заокруживање бављења датом темом (за сада) чине овај зборник са 15 текстова и средњеметражни документарни филм који се припрема у сарадњи са Гораном Пајовићем.
Хвала др Мирославу Лукетићу, мр Јовану Ј. Мартиновићу, мр Марку С. Суђићу, Крсту Вукотићу,
Слободану Бобу Митровићу, Александру Радојевићу, Слободану Бобу Словинићу, мр Милени
Врзић, Добрили Влаховић и Горану Пајовићу на креативним и плодотворним разговорима,
као и упутама на корисну литературу и додатне информације. Без њихове подршке вриједност овога рада била би знатно умањена.
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ПРВЕ ГРАЂЕВИНЕ НА ХРИДИМА
Како готово без изузетака стоји у литератури која помиње Кастело и Лазарет,
Млечани су их подигли у XVI вијеку, уз дозволу паштровске Банкаде, иако се за
такво тумачење не наводе релевантни докази, осим позивања на нешто старије
ауторе који, опет без извора, износе исти податак.4 У сваком случају, можемо се
запитати шта је прије XVI вијека било на овом мјесту, ако је нечег уопште било.
Скроман прилог одговору на ово питање налази се у редовима који слиједе.
У тексту др Јована Ковачевића, „Од доласка Словена до краја XII вијека“ из
прве књиге Историје Црне Горе (1967), помиње се Барски родослов који обавјештава да је српски краљ Радослав, бјежећи од сина Часлава, дошао у Ласту
(in locum qui dicitur Lasta), одакле је побјегао за италијанску Апулију преко једног
гребена – хриди која се од тада зове Радославов камен (camich sive petra). Kасније
је на том мјесту подигнуто утврђење названо Радичев град, као успомена на овај
догађај.5 Још од др Ферда Шишића који 1928. објављује Летопис попа Дукљанина,
аутори поменуту Ласту везују за Петровац на Мору (који се некада звао Ластва),
али има и другачијих тумачења о овој локацији.
Историјски потврђена личност Радич Грубачевић, паштровски војвода из XV
вијека, један је од ријетких оновремених Паштровића којима је научна јавност
посветила већу пажњу. Грубачевић је посједовао замчић у ондашњој Ластви,6
а у немирним временима се, заједно са присталицама, повлачио у своје мало
утврђење super scolio prope marinam.7
Истраживач прошлости Паштровића, Петровчанин мр Марко С. Суђић, на
основу проучавања бројне архивске грађе, понудио је нешто више података о
Грубачевићевом утврђењу у досад најобимнијем раду о Кастелу и Лазарету насталом на основу историјских извора: „подигнут је још у првој половини XV вијека
4

5

6

7

Не доводећи a priori овај податак у сумњу, ипак констатујемо да, нажалост, још нијесмо сазнали
из ког извора је првобитно преузет, иако га међу првима наводи поп Сава Накићеновић;
видјети: Накићеновић, С. 1913. Бока (антропогеографска студија). Београд: Државна штампарија Краљевине Србије. 1913, стр. 436–437.
Ковачевић, Ј. 1967. Од доласка Словена до XII вијека. У: Бешић, З. et al., Историја Црне Горе: Књ.
1: Од најстаријих времена до краја XII вијека. Титоград: Редакција за историју Црне Горе, стр.
326; Мијовић, П. и М. Ковачевић 1975. Градови и утврђења у Црној Гори. Београд: Археолошки
институт САНУ; Улцињ: Музеј Улцињ, стр. 114–115.
Мр Марко С. Суђић и др Мирослав Лукетић који убицирају castelletum у простор данашњег
Петровца на Мору (прецизније тврђава Кастело и Лазарет), користе Немирно Поморје XV
века др Ивана Божића као извор, у коме пак аутор наводи да је замчић, „по свој прилици,
био данашњи Свети Стефан“. Упоредити: Суђа-Суђић, М. С. 1997. Castello di Lastva – Тврђава
у Ластви – Петровцу на Мору. Архивски записи: часопис за архивску теорију и праксу, год. IV,
бр. 1–2. Цетиње: Државни архив Црне Горе, стр. 20; Лукетић, М. 2000. Поменик Паштровића
I. Петровац: Банкада – Збор Паштровића, стр. 13; Божић, И. 1979. Немирно Поморје XV века.
Београд: Српска књижевна задруга, стр. 119.
Лукетић 2000: 13. Видјети и: Суђа-Суђић 1997: 20.
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а изградили су га, на свом посједу, браћа Грубачевићи. [...] Тврђава или замчић
(casteletum), како су га називали његови власници, био је, као и данас, изграђен
на стјеновитим хридинама, опкољен морем, а једним узаним дијелом према сјевероистоку остао је природно везан за копно. На сјевероисточној страни, гдје је
тврђава остала повезана са копном, постојала су главна улазна врата, као што је
случај са далеко већим утврђењима Будвом и Котором.“8 У истом тексту сазнајемо
да су чланови ове породице ту касније пружали уточиште својим братственицима и племеницима, као и да је посљедњи Грубачевић у Паштровићима, Стефан
Алексин, вјероватно наслиједио овај каштел. Аутор наводи да је утврђење даље
наслиједила Стефанова ћерка која се у XVI вијеку удала за Николу Медина. Тако
је Кастело, уз одређене услове које је требало поштовати, припао мединском
братству,9 касније названом Кашћелан, потомцима Франићевића.
Свакако да је на будућим истраживачима да из старих писаних извора открију више о првобитном изгледу, величини, тачној локацији, намјени и осталим
карактеристикама ових првих грађевина на хридима старе Ластве.

КАСТЕЛО
У разним изворима, од оних научних и стручних до популарних текстова, о Кастелу
– или неријетко Кастио10 – наводи се углавном истовјетан сажет опис, према којем
су, негдје током XVI вијека, владајући овим крајем, Млечани на једној стијени у старој Ластви оградили утврђење, уз сагласност Банкаде, паштровског самоуправног
система власти.11 У овој утврди, наводно, боравио је стални гарнизон њихове

8

9
10

11

Суђа-Суђић 1997: 20. Аутор даље наводи да ово утврђење није била стара Ластва, већ да је
то било насеље изван тврђаве.
Исто, 21.
Објашњење овога термина са аутентичним примјерима проналазимо у једном рјечнику и
оно гласи: „кастио, -ијела, -ела, м. градске зидине, кула, утврђење, итал. castello. – ’Петровац
се некада звао Кастио, а фортеца Лазарет.’ ’На Кастио има расад од канеле.’ ’Муларија се игра
у кастио’.“ Видјети: Lipovac Radulović, V. 1997. Romanizmi u Crnoj Gori: Budva i Paštrovići. Novi Sad:
MBM-Plas, str. 134.
Колико нам је познато, на овај начин, први је то забиљежио Сава Накићеновић у свом дјелу
о Боки с почетка XX вијека. Видјети: Накићеновић 1913: 436–437, а затим и: Вукмановић. Ј.
1960. Паштровићи: антропогеографско-етнолошка испитивања. Цетиње: [б. и.], стр. 437;
Лукетић, М. 1966. Будва, Св. Стефан, Петровац. Будва: Туристички савез; Цетиње: Обод, стр.
174; Ковачевић, П. В. 1976. Паштровићи: Културно-историјски преглед. Свети Стефан: Манастир Прасквице, стр. 45; Komisija za utvrđivanje stanja nepokretne kulturne baštine Crne Gore
– Ostaci kastela i lazareta u Petrovcu, opština Budva, stanje na dan 11. jul 2004. 2004, str. 2; Duletić, V.
Đ. 2010. Budva od mita do stvarnosti: Studija o razvoju budvanskog turizma. Budva: Vlado Đ. Duletić,
str. 38; Медиговић-Стефановић, M. 2013. Урамљена љетовања: прилог туристичкој историји
Паштровића. Београд: Удружење Паштровића и пријатеља Паштровића у Београду „Дробни
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војске,12 а цијело насеље је касније, управо по њему, добило свој назив Кастеластва, односно скраћено Кастио. Од тврђаве су видљиви само остаци темеља.
Осврнимо се на још неке занимљиве детаље у вези с Кастелом. У цитираном
Суђићевом раду сазнаје се да се у Кастелу до 1657. године налазило пет војника
са једним капетаном, а од тада је број повећан на двадесет са једним капетаном.13
На почетку XVIII вијека дошло је до сукоба с трагичним посљедицама између
породице Кашћелан (потомци Медина који су наслиједили кашћел) и осталих
Медина, управо око овог здања. Недуго затим, у складу с одлукама млетачких
генералних провидура у Котору из 1724. и 1736. године, Кастело је остао у власништву државе, гдје је боравила војска којом је управљао капетан – по један
члан породице Кашћелан. Ова породица могла је живјети у Кастелу све до 1797.
године, до пада Венеције, сматра Суђић.14
Запис Ластва угледног мјештанина Петровца Ника Л. Перазића (1885–1958),
који потиче из 50-их година прошлога вијека, јавности је био готово непознат до
недавних објављивања.15 Заједно с другим документима чувају га насљедници,
а копије се налазе у збирци фотокопија бр. 51 – Породица Перазић (ПОПЕР) у
Државном архиву Црне Горе – Одсјек Будва, гдје смо их прегледали и користили.
У овој својеврсној хроници мјеста, Перазић води читаоца старим петровачким
улицама, описујући сваку кућу, осврћући се на историјат здања и прошлост породице којој припада. У овом рукопису о Кастелу ишчитавамо сљедеће: „Castello је
кула која је високо била озидана, на данашњој горњој тараци Лазарета. Ову кулу
задњих сто година срушили су као већ непотребну Аустријанци. Направили су
тaрацу, а топ који су некад Млечићи поставили окренули према Истоку – Турска
и [...] и доњу тарацу.“16
Осим Перазићевог навода да је ова кула „високо била озидана“, не знамо
поуздано колика јој је била висина. На срећу, доступна нам је и одређена ликовна
грађа из XIX вијека која може да пружи приближан одговор. Наиме, у збирци сликовне грађе Народне библиотеке Србије у Београду, налазе се двије занимљиве
графике17 које приказују дио амбијента старе Кастеластве. Обије су настале 1849.

12

13
14
15

16
17

пијесак“, стр. 27; Medin, D, Šajfar S. et al. 2013. Petrovac: Step by Step. Zrenjanin: Globtroter Bečkerek,
p. 20; Медин 2014, итд.
Наводи се чак да је у Ластви постојала обалска батерија. Видјети: Pavićević, R. 2012. Werk:
austrougarske tvrđave u Crnoj Gori. Podgorica: Pobjeda, str. 80.
Суђа-Суђић 1997: 22.
Исто, 26.
Љиљана Зеновић Краповић објавиће овај запис са пратећим коментаром у Паштровском
алманаху II (Петровац – Свети Стефан, 2016), а Душан Медин донио је у поменутом раду о
Кастелу и Лазарету (2014) уводне дјелове текста који се односе на ове објекате, као и факсимил прве стране рукописа.
Перазић, Н. Л. [s. a.]. Ластва, стр. [93].
Квалитетне репродукције графика првобитно је објавила Мила Медиговић Стефановић у
поменутом дјелу на 20. и 21. стр. Колико нам је познато, нешто раније копију једне од њих

62 |

zbornik radova o Kastelu i Lazaretu u Petrovcu DVIJE TVRĐАVЕ opasane MOREM

године у ондашњој Аустроугарској – прва коју потписују Högelmüller, F. Rauh,
J. Sandmann и Franz Xaver у Бечу код издавача у Бечу T. Neumann-а,18 а друга F.
Zeiss-а и P. Ahrens-а гравирана је и штампана у Трсту.19 На њима се као основни
мотив препознаје остатак тврђаве Кастело посматран са западне стране, а виде
се и пловила на мору са раширеним једрима на пучини, као и препознатљиви
пејзажи околине. На једној графици истиче се и ред кућа уз обалу. Поред овог,
постоји још сродног визуелног материјала који приказује некадашњи изглед ових
локалитета: графика потписана „Kastell Lastua (Dalmatien). Originalzeichnung von A.
Kircher (S. 259)“ (димензијe 32,5 x 24 цм) објављена 1897.20 у њемачким новинама
Das Buch Für Аlle, и колор цртеж из 1899,21 штампан на разгледници у Бечу код
издавача Philipp & Kramer. Аутор илустрација је Александер Кирчер (1867–1939),
чувени аутријско-њемачки цртач Приморја и поморских мотива. Не улазећи у
дубљу стилску анализу, стиче се утисак да је аутор приликом њихове израде
користио графиком штампаном у Трсту, што се може претпоставити на основу
распореда приказаних мотива. Томе у прилог иде и чињеница да у вријеме настанка Кирчерових цртежа кула више није постојала.
Кастело је на наведене четири илустрације приказан као здање знатно више
од данашњих остатака, високо готово колико и стијена на којој лежи. Вјероватно је
био добра осматрачница прво приватних власника, а касније и млетачког војног
гарнизона који се у литератури помиње,22 као и свих других знаних и незнаних
корисника. На илустрацијама се јасно разазнаје да је у то доба Кастело већ опустио
и дијелом се разрушио, да је зграда остала без кровног покривача, да више нема
моста који га је повезивао са Лазаретом, ријечју – налазио се у запуштеном стању.
На основу анализе визуелног садржаја закључује се да је Кастело имао два дијела
– један на врху стијена са вјероватно три етаже, и други у једном нивоу постављен
нешто ниже,23 на мјесту гдје се данас налази гвоздени топ. На једној од графика

18

19

20

21

22
23

објавио је Мирослав Лукетић у монографији Поменик Паштровића I, на стр. 12, а копију
друге приказао је Урош Зеновић на изложби репродукција фотографија старог Петровца
из породичне збирке, представљене током 2011. и 2012. године у Петровцу. Димензије су
им 45 x 32 цм (сама илустрација 20 х 27 цм; сиг. Гр 63), и 33 x 22 цм (сама илустрација 12 х 18
цм; сиг. Гр. 632).
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=130775820&fmt=11&l
ani=en (приступљено 9. априла 2016).
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=145075980&fmt=11&
lani=en (приступљено 9. априла 2016).
http://www.ebay.com/itm/Kroatien-Kastell-Lastua-Dalmatien-Ansich-Holzstich-1897-/190479294395
(приступљено 9. априла 2016).
http://istriadalmaziacards.com/html/pop_cart_dett.php?IDCart=727 (приступљено 9. априла
2016).
Pavićević 2012: 80.
Графика из Das Buch Für Аlle (1897) показује да Кастело има три дијела, каскадно формирана.
Међутим, од наведене грађе, ова илустрација је најмање поуздана и може се претпоставити
да су настали омашком (?) приликом прецртавања са старије графике из 1849. године.
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виде се најмање два уска, издужена прозорска окна или пушкарнице на вишем
објекту (на врху западног зида). На другој графици их препознајемо најмање шест
(два на западној, четири на јужној страни), док је на сликама приказано само један
већи отвор на самом врху западног зида. Што се тиче нижег објекта, на њему се
разазнаје знатно мање отвора. Оно што се на графикама још примјећује јесте да
је Кастело био озидан од камена притесаног у правилним квадерима, неједнаких
величина, слаганог ван одређеног ритма. Слике нам не омогућавају детаљнији
увид у ове детаље, усљед монохромности куле. Иако не сасвим поуздано, могуће
је закључити да су старије графике савремене високој кули, док су Кирчерове
илустрације, иако приказују исти мотив, настале тек пошто је кула урушена, вјероватно подражавањем једне од графика. Стручнија и детаљнија анализа овдје
само укратко прегледане ликовне грађе свакако може понудити додатне податке,
те отворити нове и занимљиве теме истраживачима старе Кастеластве.
Претпостављамо и да је основа вишег објекта била полигонална, и то је на
једној графици посебно наглашено, док, посматрајући другу, стичемо утисак да
је основа правоугаона.24 На трећој графици и на разгледници није могуће разазнати каква је врста основе. Остаци основе горњег објекта (површине ........... м2),
данас видљиви само у нивоу темеља, имају облик правоуглог трапеза димензија
..... са ...... м и грађени су од више или мање правилно притесаног домаћег камена
(бијели, сиви, понегдје црвенкасти), с ријетким траговима тегула и вјероватно
новијег малтера с примјесама црвеног пијеска са петровачке плаже којим су
све структуре повезане. Најновији инсталациони радови и развођење каблова
„прикривени“ су малтером који се лако препознаје. Данашња дебљина остатака
зидова на горњем нивоу, који углавном служе као сједник посјетицома Кастела,
креће се од ...... до ....... цм, док је висина на горњој платформи уједначена (око .....
цм). Простор пода попуњен је вишеугаоним плочама од локалног црвеног камена
разних димензија, увезаних идентичном смјесом као и зидови. Није познато када
је овај павимент настао, можда током подизања споменика који се тамо налази од
60-их година, али не треба искључити ни раније вријеме настанка, о чему могу да
свједоче и старе фотографије из приватних колекција, које приказују међуратне
туристе на Кастелу. На њима се виде детаљи подних камених структура, као и
невелико постоље (?) шире основе у средини горње терасе.25 Познато је да је на
овом мјесту након Другог свјетског рата подигнут метални стуб са освјетљењем
за пристаниште.26
24

25
26

На мапама Кастеластве из 1835. и 1913. годинe (али и осталим, старијим које се чувају у будванском Архиву) видимо да је основа горње терасе Кастела, такође, некада била правоугаона,
али не искључујемо могућност да је у питању сведени, а не реални приказ.
Уочава се на старим фотографијама; видјети: Медиговић Стефановић 2013: 105.
Подаци из документације коју је уступила Управа за заштиту културних добара Црне Горе,
захваљујући колегиници Петри Здравковић.
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Површина цјелокупног унутрашњег простора Кастела износи 110 м2, отприлике. Основа нижег објекта Кастела приближно је квадратна. Зидови су очувани
у максималној висини од око .................. м на западној страни (овај зид је уједно и
источни зид горњег нивоа), и ту се налазе двије плоче од бијелог мермера са именима Паштровића погинулих у балканским и Првом свјетском рату, а донедавно
је ту био и месингани триптих са мотивима из рата, данас девастиран и уклоњен.28
Сјеверни зид са вратима за некадашњи мост који је спајао Лазарет са Кастелом
носи највећи дио меморијалног комплекса – пет мермерних плоча са именима
родољуба који су страдали у НОБ-у и пет металних плочица. Његова висина је
око ........ м. На југу према пучини налази се каскадни зид уз који је формирано
степениште од камених плоча за горњу етажу Кастела. Подницу чини камена композиција од правилно тесаних бијелих плоча повезаних малтером са локалним
црвеним пијеском, а уз западни зид формиран је мозаички геометријски декор
облутака у комбинацији бијелих и сивих (позадина) са црвеним (линије), који је
могао настати приликом подизања споменика почетком 60-их година или раније.
Сачуване фотографије које смо користили приликом овог истраживања
настале су почетком XX вијека и на њима, колико је то могуће, видимо Кастело
у готово непромијењеном облику у којем се налази данас. Другачији је само
сјеверни дио источног зида на стијени, који гледа ка заливу,29 гдје су накнадним
интервенцијама крајем 60-их и почетком 70-их пробијена врата која воде према
пристаништу.
Петровачко пристаниште (порат) својим западним дијелом наслоњено је на
стијене са којих се дижу Кастело и Лазарет. Више о најранијим покушајима његове
изградње налазимо у архивима и старијој литератури, а својеврсни историјат и
синтезу знања о њему понудила је Мила Медиговић Стефановић у раду за овај
зборник, а претходно у монографији Урамљена љетовања: прилог туристичкој
историји Паштровића: „Прво пристаниште саграђено је заслугом Стефана М.
Љубише. Као посланик Далматинског сабора у Задру и Царевинског вијећа у
Бечу, испословао је градњу првог лукобрана за пристајање. У архивској грађи
Техничког одјељења Краљевске управе Зетске бановине Државног архива Црне
Горе на Цетињу, налазе се документи о пристаништу сазиданом 1880. које је због
слабе технике израде разрушено.“30 Наредни покушаји изградње пристаништа,
такође, често су се завршавали неуспјешно. На једној фотографији из 1945. уочава
27

27

28

29

30

Milošević, M. Š. 1959. Lazareti na Crnogorskom primorju. Glasnik Pomorskog muzeja u Kotoru VIII.
Kotor: Pomorski muzej, str. 63. Податке о петровачком Кастелу и Лазарету аутору је пружио
мјесни учитељ Андрија Томић Арменко.
Доњи дио десне плоче триптиха уназад неколико година чува се у Спомен дому Црвена
комуна.
Примијећено је да се камен за фасаде који је оригинално постојао на Кастелу разликује по
боји и распореду слагања од оног који је дозидан касније, након пробијања врата.
Медиговић-Стефановић 2013: 45.
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се да је постојао узани порат само у дијелу испод Лазарета, а мјештани памте
да је ово невелико пристаниште направљено непосредно пред Други свјетски
рат. Тек након тога, 1953–1955, приступило се изградњи пристаништа које данас
познајемо. У деценијама које су услиједиле, порат је дјелимично разваљиван
снагом морских таласа, али је наново обнављан и учвршћиван. Веће интервенције и учвршћивање пристана армираним бетонским зидом, учињено је прије
нешто више од 10 година.
Са пристаништа до Кастела воде бетонске скале изливене у стијени приликом адаптације Лазарета у ноћни бар, када је уклоњен и стари мост који их
је повезивао. Њима се долази до поменутог портала, тада изведеног у његовим
остацима, а данас јединог улаза у ово здање.
Не треба заборавити да се на овом дијелу Приморја смјењивала управа разних властодржаца и да су се у непосредној близини старе Кастеластве вјековима
пружале границе неколико ондашњих држава. У сагласју са тим је и претпоставка да је ово утврђење могло имати важну стратешку и војну улогу, посебно до
аустријске управе која га је, према писању Перазића, средином XIX вијека срушила. Вјероватно отуд и многи термини који се јављају у контексту именовања и
описа функције Кастела: тврђава, утврђење, утврда, фортификација, кула, каштел,
замчић... Иако није сасвим потврђено, можемо претпоставити да је од настанка
до рушења овај објекат имао доминантно осматрачку и одбрамбену намјену.
Кастело још баштини сјећање на своју важну улогу у одбрани насеља, истина, на један веома симболичан начин. Иако већ дуго није у функцији, стари
зарђали топ на доњој тераси овог утврђења и даље „пријети“ потенцијалним
непријатељима с мора. Постављен на јужној страни доње терасе на постаменту
од камена, дуг неколико метара TAČNA DIMENZIJA, окренут је ка мору и острвима
Катич и Св. Неђеља. Познато је да је раније био усмјерен ка истоку и другом крају
петровачког залива. У сјећањима локалног ставновништва може се чути да је топ
млетачке провенијенције (што и Нико Л. Перазић подржава, наводећи да су овај
топ поставили Млечани), премда ово још није потврђено. НАТПИС Пошто немамо
више сазнања о топу, било би значајно научно се посветити анализи овог некада
офанзивног наоружања, данас једног од главних симбола и атракција тврђаве,
па и цијелог Петровца.
У непосредној близини топа, на сјеверном зиду доњег објекта Кастела
„постојао је млетачкога типа висећи гвоздени мост (levaica), који се у ноћи дизао у
вис“.31 Мост је повезивао Кастело са Лазаретом и био је вјековима једини уређени
прилаз Кастелу. Међутим, као што смо видјели, он је привремено уклоњен у XIX
стољећу, када су настале поменуте графике на којима није приказан. Сачуване
фотографије из првих десетљећа XX вијека потврђују његово присуство у више
31
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облика, али је увијек ријеч о дрвеном мосту с рукохватом од дасака. Од старијег
мјештанина сазнали смо да су Њемци за вријеме Другог свјетског рата скинули
дрвенарију и стара шкура са објекта најближег Лазарету – куће Зеновића, да би
од њих направили импровизовани мост. Након рата ограђен је мост од трајнијег
материјала – бетона, који од адаптације Лазарета 1971, када је направљен посебан
прилаз, више не постоји.
Иако га више нема, његов „негатив“ се и даље назире у простору Кастела
– у порталу који је некада представљао улаз у здање, а данас је отвор заштићен
металном оградом. ДИМЕНЗИЈЕ Како је изгледао некадашњи прилаз мосту на
старом Лазарету, може се видјети на разној грађи, па и на очуваном фото и графичком материјалу Слободана Боба Словинића из 1965–1966, приказаном у оквиру пројекта Лазарет и Кастело: надахнуће и мотив.
У прошлости су Кастело и Лазарет били одвојени морем, а већ деценијама уназад на том простору се налазе накнадно подигнуте бетонске и камене
структуре које их, уз порат, физички увезују. Да мост још постоји, сигурно је да
би многобројним мјештанима и туристима био привлачан, као што је то био и
некада, о чему свједоче сјећања, сачувани записи и фотографије.

ЛАЗАРЕТ
О петровачком Лазарету,32 као и о Кастелу, постоје увријежене и јавности познате
интерпретације које се у одређеној форми кроз литературу и предање преносе, али без додатних објашњења. Ријеч је о наративу који казује да је на мјесту
садашњег угоститељског објекта „Castello“ некада постојао Лазарет – најстарија
санитарна зграда у овом крају, која је нудила смјештај болесницима у доба разних
епидемија, а служила је и као карантин.33 За њу се, такође, претпоставља да је
настала у XVI вијеку и да су је, уз дозволу Банкаде, подигли Млечани.34 SMLJUBIŠA
– Opštestvo – sanitorijum
32

33

34

У поменутом рјечнику романизама читамо: „лазарет, -ета м. болница за кужне болести; итал.
lazzaretto“. Видјети: Lipovac Radulović 1997: 166. У тексту Миливоја Ш. Милошевића наведено
је: „Лазарети су у својој историји одиграли важну улогу. То су биле здравствене установе, које
су се налазиле у лукама или у њиховој непосредној близини, а служиле су за упућивање и
задржавање заражених или од заразе сумњивих бродова, њихових посада и путника, живог
или мртвог бродског терета, да би се подвргли карантени.“ Видјети: Milošević 1959: 57.
О карантинима сазнајемо више у сљедећем цитату: „Карантен је санитарна мјера којом се
на одређено вријеме одвајају заражене или од заразе сумњиве особе, животиње и роба, да
би се спријечило ширење заразе.“ Видјети: Milošević 1959: 57.
Вукмановић 1960: 437; Лукетић 1966: 175; Ковачевић 1976: 45; Komisija... 2004: 2; Duletić 2010:
38; Медиговић Стефановић 2013: 27; Medin, Šajfar et al. 2013: 20; Мијовић и Ковачевић 1975:
115; Накићеновић 1913: 436–437.
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Садржином нешто богатији подаци о Лазарету налазе су у поменутом рукопису Ника Лукина: „Друга кућа, чије зидине су још данас живе а озидане на том по
форми малом полуострву, служиле су Млечићима као Лазарет и бродови који би
долазили од Леванта, ако је потребно то, путници издржали би овдје карантин,
а бродови чекали би под оток Св. Николе код Будве. Аустријанцима ово служило би као канцеларија, магазини и кужина, за једну чету стојеће војске коју су
држали у Кастеластви.“35 Све мање мјештана Петровца и даљи памти, нпр. да је
аустроугарска војска имала овдје кужину у засебном објекту, у западном дијелу
Лазарета (посматрано с копна).
Занимљиво је да је Перазић о Кастелу записaо да се налази на горњој тераси Лазарета,36 што може да говори о томе да је овај простор био видљив у доба
настанка текста. Сличне податке доноси и Миливој Ш. Милошевић у цитираном
раду, наводећи да се петровачки Лазарет састојао од два дијела: већег, који се
налази на мјесту објекта који познајемо као Лазарет у правом смислу ријечи, и
мањег, односно Кастела.37
Ранији истраживачи који су били заинтересовани за ове локалитете нијесу доносили значајније детаље о датуму успостављања Лазарета као таквог. О
његовом раду средином XIX вијека говори акт Окружне санитарне депутације у
Мељинама од 6. новембра 1847. и одговор граничне санитарне депутације у ондашњој Кастеластви од 8. децембра исте године у којима се наводи да се у прилогу
шаљу статистички подаци који се односе на овај Лазарет.38 Текст о венецијанском
насљеђу у Црној Гори39 посебно је занимљив јер се неки значајни подаци о
Лазарету, колико знамо, први пут овдје наводе: „Једини објекат из времена млетачке доминације је Лазарет, смјештен на стјеновитом рту на сјеверу залива, са
једном платформом за неколико топова. [...] Лазарет је типична млетачка утврђена
касарна са цистерном за кишницу. [...] Лазарет се састоји од 4 мање међусобно
повезане зграде које имају 1 или 2 спрата, са двоводним крововима.“40 Даље стоји
како је зграда „саграђена од локалног ружичастог камена клесаног у подужне
блокове, са оквирима врата и прозора од камена са острва Корчуле. [...] Током
градње употребљавани су потпуно природни, како камен и домаћи креч, тако
и дрвене конструкције од црног бора“.41 Млечани су, изгледа, крајем XVIII вијека
35
36
37

38
39

40
41
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Исто.
Овај и сродне податке о Лазарету аутору је уступио мјештанин, учитељ, културни и научни
посленик Андрија Томић Арменко. Видјети: Milošević 1959: 63.
Isto.
Martinović, J. J., Sferra, D. Scroccaro, M. & C. Schiavo [s. a.]. Il Patrimonio veneziano in Montenegro.
Venezia: Marco Polo System, pp. 39–40. Уступљено љубазношћу мр Јована Ј. Мартиновића.
Исто, у преводу мр Јована Ј. Мартиновића.
Исто.
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дефинисали изглед Лазарета, који је у XIX вијеку, за вријеме аустроугарске управе,
униформисан у складу с традицијом ондашње војне утилитарне архитектуре.42
Западни дио спољашњег зида Лазарета можемо препознати на поменутим
графикама и сликама, а посебно јасно на оној штампаној у Бечу. Из њене перспективе, види се да Лазарет чини неколико објеката чији се зидови додирују,
имају очуване кровове, а на једном је чак и димњак. Иза Лазарета, на западној
страни, назиру се зидови каменог бедема који иде цијелом дужином од копна
до краја стијене, а који је по средини подупрт четвороугаоним ојачањем које
још увијек стоји. На бедему и овој структури која се на њега наслања назире се
мноштво малих отвора – прозора или пушкарница. Неки отвори на овој страни
и даље су ту. За разлику од наведене, друге двије графике и разгледница доносе
оскуднији приказ Лазарета; видљив је његов најјужнији дио, тј. камени зид, а на
једној и висока узана врата која се могу интерпретирати као остатак портала од
којег је полазио висећи мост – levaica. Није искључено ни да је у питању какав
високи прозор.
Прилазећи Лазарету са сјеверне стране (тј. од града), на врховима хриди
које природно бране овај крај са сјеверозапада, уочава се подужи зид урађен
од камена. Зид има два дијела – доњи, који се налази међу стијењем и његово
камење је неправилније слагано, и горњи, који видимо у пуној дужини и висини
(око 2 м) са правилније сложеним редовима притесаног камена и фрагментима
црвенкастог керамичког цријепа у средишњем дијелу и при дну. Горњи зид је
подигнут на неким старијим темељима, врх му је изведен од камена на двије воде,
а има и правоугаоно проширење на крајној сјеверној страни. Иако није познато
када је тачно подигнут овај дефанзивни објекат, види се да његови дјелови имају
међусобно другачији изглед, што може да упути на различито вријеме настанка.
Како сазнајемо од једног од најстаријих мјештана Петровца,43 зид је подигла
аустроугарска војска, а на њему је 1905. интервенције вршио Томо Зеновић, који
је становао у непосредној близини. Зеновић је радио на обнови и јачању ових
структура које су јаки морски таласи урушили. На самом крају овога зида тада је
направљено и поменуто правоугаоно проширење, које је служило као клозет,
пошто у мјесту тада није био уређен канализациони систем. Дјелови стијене на
којој доњи зид почива током адаптације Лазарета у ноћни клуб „Castello“, 1971.
године, употријебљени су за степениште које води ка данашњој тераси.
*
Носталгичне су биљешке и фотографије које о Лазарету говоре као о напуштеном „замку“ или „дворцу“, а које припадају првим туристима – београдским
42
43

Податак добијен од мр Јована Ј. Мартиновића.
Велику захвалност дугујемо Божидару Т. Зеновићу, који је подијелио успомене на Лазарет и
Кастело, најближе окружење своје родне куће.
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студентима, који су у међуратном периоду походили паштровски крај. На њима
се види да је Лазарет имао нама препознатљив изглед, те да је постојао кров
који је касније урушен. У то доба било је могуће, вјероватно неометано, ући из
града у овај објекат.
За реконструкцију унутрашњости Лазарета веома је вриједна једна фотографија с почетка 30-их година XX вијека.44 На њој се разазнају туристи који су позирали у старом Лазарету, као и дјелови некадашњег унутрашњег простора: остаци
грађевина и улице која је некада овуда пролазилa. Наведено свједочи о томе да
је Лазарет некада био у нивоу с ондашњом шеталишном зоном, а његов изглед од
прије пола вијека приказао је Слободан Словинић на скицама Кастела, Лазарета
(приземље и први спрат), као и на бројним фотографијама.45
Савремени Лазарет, као и онај из XIX вијека, чини неколико повезаних објеката. Кад се посматра његова фасада која је окренута према заливу, на основу
аналогија са старим фотографијама, не стиче се утисак да су извршене значајније промјене. Међутим, изглед здања у цјелини, ипак, знатно је другачији од
старог Лазарета, који памте изблиједјеле фотографије и наши преци. Томе су
допринијеле бројне промјене његове спољашњости и унутрашњости, посебно
оне изведене прије неколико деценија. Свакако, најобимнији радови обављани
су на западној страни Лазарета и њима су некадашња улица и други објекти
наткривени данашњом терасом и повезани у једну цјелину. Такође су „током
ревитализације Лазарета биле стављене армирано-бетонске плоче и серклажи,
читаво здање је ојачано и адаптирано за нову функцију“.46 Аутори овог пројекта
– уређења Лазарета у ноћни клуб „Castello“ – из 1971. године били су архитекти
Зоран Петровић и Александар Радојевић.47
У том контексту су и детаљи из извјештаја Комисије за утврђивање стања
непокретне културне баштине Црне Горе насловљеног „Ostaci kastela i lazareta u
Petrovcu, opština Budva, stanje na dan 11. jul 2004. g.“ О Лазарету се наводи да је
некада „био очуван само у зидинама, а након санације и адаптације претворен је
у модеран угоститељски објекат. Сачуване су фасадне визуре, док је унутрашњост
добила нову функцију“, те да „инвестицијама у новије вријеме, изглед Лазарета
44

45

46

47

Медиговић-Стефановић 2013: 90. Неколико илистрација које доносимо у овом раду први пут
је објављено управо у овој монографији и приказано на истоименој изложби 2013. године.
Љубазношћу аутора материјал нам је уступљен, а дио је дипломског рада – пројекта адаптације Лазарета у „Рибљи ресторан“. Рад је с највишом оцјеном одбрањен 1966. године на
београдској Академији примењених уметности, одсјек унутрашње архитектуре. Највећи
дио материјала представљен је током прошле и ове године у Петровцу и Котору, у оквиру
поменутог пројекта Лазарет и Кастело: надахнуће и мотив.
Martinović, J. J, Sferra, D. Scroccaro, M. & C. Schiavo [s. a.]: p. 41. У преводу мр Jована Ј.
Мартиновића.
Захваљујемо Александру Радојевићу, који нам је уступио више података о овоме. На конкурсу
за уређење Лазарета из 1969. године 1. награда је припала њиховом пројекту.
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је знатно промијењен, што се огледа у формирању бетонских кровних вијенаца,
замјени столарије, пробијању нових отвора, формирању нових прилазних стаза, оградних зидова и др.“, али стоји и да су нестручно изведене интервенције
на објекту, а тиме и угрожене споменичке вриједности, да је стање очуваности
„слабо“, за разлику од Кастела, гдје је стање „непромијењено“.48
У документацији пројекта „Rekognosciranje na teritoriji opštine Budva – maj/
jun 2010. g.“,49 на картону бр. 38, под одредницом „Лазарет“ наведено је датирање
у XIX–XX вијек, а стање очуваности означено је као „добро“. Посљедњих година,
вршени су ситнији радови на спољашњем и унутрашњем уређењу простора
Лазарета, чиме се додатно одступило од ранијег изгледа. ЈОШ ПОНЕШО ИЗ УПРАВ

СПОМЕНИЧКИ КОМПЛЕКС НА КАСТЕЛУ И ЛАЗАРЕТУ
Током Првог и Другог свјетског рата, Лазарет је служио као мјесни војни затвор50
за потребе аустроугарске и италијанске војске. Као подсјетник на та немила времена 23. новембра 1954. постављена је бијела плоча на спољашњем источном
зиду Лазарета са натписом: ОВА СПОМЕН ПЛОЧА ПОДИЖЕ СЕ НА МЈЕСТУ ГДЈЕ СУ
МУЧЕНИ ПАШТРОВСКИ РОДОЉУБИ И ОДАКЛЕ СУ ОДВОЂЕНИ НА СТРИЈЕЉАЊЕ
ИЛИ У РОПСТВО ФАШИСТИЧКИХ ОКУПАТОРА У ТОКУ СЛАВНЕ НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 1941–1944. Г. ДИМЕНЗИЈЕ?
Материјална култура споменичког карактера на Кастелу баштини насљеђе
из балканских ратова и Првог и Другог свјетског рата, те представља „најкомплекснији изграђени споменик на подручју наше општине“,51 а сачињава га више
елемената који подсјећању на страдања родољуба.
На доњој тераси постављено је седам бијелих мермерних спомен-плоча (116
x 45 цм по плочи) изнад којих на металним тракама пише ПАЛИ ЗА ЧЕСТ ИМЕ И
СЛОБОДУ. Гледано слијева надесно, на прве двије плоче исписана су имена 52
Паштровића пала у балканским ратовима и Првом свјетском рату. Осталих пет
плоча носе уклесана имена 143 Паштровића која су страдала у Другом свјетском
48
49

50
51

Komisija... 2004: 2.
Ова документација, коју потписују Милена Врзић, Јелена Јелушић и Жељко Калезић, дио
је пројекта Археолошка карта Црне Горе некадашњег Центра за археолошка истраживања
Црне Горе којим је руководила Ленка Савељић Булатовић. Уступљено разумијевањем Милене
Врзић, чији су стручни коментари били од велике помоћи приликом писања рада, па јој на
овом мјесту изражавамо посебну захвалност.
Суђа-Суђић 1997: 26.
Паповић, С. 1999. Ти гробови нису раке, већ колевке нових снага. Будва: Општински одбор
савеза бораца, стр. 37. У овој публикацији се налази детаљан опис споменика на стр. 37–41.
Ступили смо у контакт са потомцима В. Стојића, али нам је речено да приватна грађа о овом
споменику, нажалост, није сачувана. Исти одговор смо добили и у републичком СУБНОР-у
и њиховој јединици у Будви.
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рату. У непосредној близини ових плоча, са лијеве стране, донедавно се налазио
месингани рељеф са мотивима из Револуције. Рељеф је представљао својеврсни
триптих чији су дјелови били димензија 157 x 97 цм. У његовој близини стоји
јарбол на коме се вијори државна застава.
До горње терасе води камено степениште гдје је постављен обелиск са
аплицираним текстом изливеним у металу: ПАШТРОВИЋИМА ПАЛИМ У НАРОДНО ОСЛОБОДИЛАЧКОЈ БОРБИ И СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ РЕВОЛУЦИЈИ 1941–1945.
Врх овога обелиска се завршава металном конструкцијом у виду бакље, гдје
се некада налазио свјетионик. Споменик је подигнут 1963. и дјело је београдских
вајара Војина Стојића и Антона Краљића.52 Сваке године, 13. јула, на Дан државности Црне Горе, полаже се цвијеће у подножје обелиска у спомен на паштровске
жртве у ослободилачким ратовима.

ПИТАЊЕ ВЛАСНИШТВА
Након паштровских породица Грубачевић и Медин (касније Кашћелан и Франићевић), за које се поуздано зна да су господариле Кастелом од XV вијека, одлукама из 1724. и 1736. које су донијели генерални млетачки провидури у Котору,
ово здање остало је државно добро у којем је боравила војна чета.53 „У вријеме
француске владавине у овим просторима (1807–1814) власти у Задру су 1. јануара
1807. године донијеле декрет по којему су сва црквена напуштена добра постала
власништво државе.“54 Након два стољећа, „сва стара утврђења и зграде у Општини из доба млетачке и аустријске владавине, која су служила у одбрамбене
сврхе, заједно са околним земљиштем, била су својина југословенске војске.
Војне власти су биле расположене да поједине објекте споменичког карактера
заједно са земљиштем продају, јер им нијесу били потребни.“55
Није нам познато да ли је Лазарет на почетку XIX вијека могао имати исти
третман као и „црквена напуштена добра“. Уколико пак претпоставимо да јесте,
можда се у томе крије објашњење зашто је Лазарет (односно, казарма, како стоји
у изворима), заједно са Кастелом, прије више од 100 година у свесци IV КО Кастеластве уписан на корист аустријског Ц. К. Војничког Ерара. Током 1930. године
уписан је „на име Државног Ерара Краљевине Југославије“, а „на темељу уговора
о купњи и продаји“ од 16. децембра 1935. знамо да је Лазарет од тада у посједу
„Зетске пловидбе“ АД са Цетиња, власника Лала Зубера. Наводно, Зубер је купио
Лазарет на једној лицитацији у Котору на којој је учествовало и неколико Петров52
53
54
55

Паповић 1999: 37–38; Лукетић 1966: 175.
Суђа-Суђић 1997: 26.
Лукетић, М. 1997. Туризам у Будви: 1918–1941. Будва: Мирослав Лукетић, стр. 228.
Исто, стр. 227.
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чана. Доцније, Лазарет постаје „друштвена својина“ ФНРЈ, а 1. новембра 1968.
„укњижује се право власности 1. првог тијела, на корист Друштвене својине, са
правом управљања и коришћења на корист угоститељског предузећа Палас из
Петровца.“56 Овај објекат је ХТП Будванска ривијера продала прије 15 година57
и сада је у власништву правног лица „Петрохотел“ ДОО Будва.58 Остаци тврђаве
Кастело и даље су власништво Општине Будва, односно државна својина Републике Црне Горе.59
Важно је напоменути да су остаци Кастела и Лазарета проглашени спомеником културе Рјешењем бр. 37/6 од 25. јула 1958, и спадају у „архитектонску“ врсту
споменика, те су смјештени у III категорију.60 Рјешењем бр. 01-1623/1-61 од 30.
септембра 1962. уписани су у Регистар споменика културе Црне Горе, а сљедећим
Рјешењем Републичког завода за заштиту споменика културе Црне Горе бр. 02-26.
од 13. јануара 1994. заведени су у Централни регистар непокретних споменика
културе Црне Горе.61 Нажалост, ни Кастело ни Лазарет у пракси нијесу поштеђени
неадекватног третмана и бројних ситних и крупних девастација.

ЗА КРАЈ
Као што се може примијетити, Кастелу и Лазарету смо овдје приступили као
засебним објектима, тј. онако како их данас перципирамо (иако у прошлости
није можда увијек било тако). Циљ овога рада није да пружи коначне одговоре о
Кастелу и Лазарету, нити да наведе све што је познато, већ да понуди својеврсну
56

57

58

59

60
61

Наведени подаци преузети су из Државног архива Црне Горе – Одсјека Будва (фонд КАТ
Будва, КО Петровац).
За више информација видјети: Вукотић, К. 2007. Паштровска хроника: Паштровићи и бурна
збивања током минулих епоха: до 1945. са аутентичним прилозима и посебним додацима:
Књ. 1. Ужице: Графичар, стр. 469–472.
Подаци су преузети са интернет сајта Управе за некретнине Црне Горе. У online приказу листа
непокретности бр. 752 КО Петровац (линк http://www.nekretnine.co.me/me/Katastarski_podaci.
asp), сазнајемо да је објекат изграђен 1969. године (претпостављамо да се мисли на грађевинске радове током посљедње веће реконструкције), да је тренутно у власништву правног лица
„Петрохотел“ ДОО. Будва, обим права 1/1, да је основ стицања права „куповина“, а тип права
је „коришћење“. Исто се односи и на околно земљиште уз објекат, као и на оближњу ливаду,
а наведено је да се све три цјелине: зграда (316 м2), земљиште уз привредну зграду (500 м2)
и ливада 1. класе (58 м2) налазе на територији морског добра Црне Горе и да су третирани
поменутим Рјешењем из 1994. године. Овај приказ листа непокретности доноси и податке:
да укупна површина земљишта под објектима износи 316 м2, те да је укупна површина посебних дјелова објекта 633 м2, и то: прве етаже подрума 56 м2, прве етаже подрума (41 м2),
приземља (428 м2) и поткровља (108 м2).
Онлајн приказ листа непокретности бр. 470 КО Петровац преузет је са интернет сајта Управе
за некретнине Црне Горе (линк http://www.nekretnine.co.me/me/Katastarski_podaci.asp).
Komisija... 2004: 2; Duletić 2010: 62.
Вукотић 2007: 469.
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синтезу одређених сазнања о овој теми, која би будућим истраживачима могла
да олакшају рад. Литература која је поменута чини само дио објављеног писаног
материјала који се може употријебити приликом бављења овом проблематиком,
а исто важи и за осталу грађу. Жеља је, такође, била и да се укаже на неке од потенцијалних извора и методологија који се могу користити приликом проучавања
остатака ових утврђења. Комбинацијом различитих извора сазнања, покушали
смо да прикажемо Кастело и Лазарет из нешто другачијих перспектива од оних
на које смо навикли.
Вјерујемо да ће неки од будућих пројеката бити подводна археолошка
истраживања акваторијума око утврђења и не сумњамо да би резултати били
занимљиви. Могла би се спровести и мултидисциплинарна истраживања архитектуре Кастела и Лазарета са израдом 3Д модела ових објеката током различитих
периода. Свакако, више него драгоцјено било би претражити непознате писане
и картографске изворе, прије свега оне који су похрањени у венецијанском и
бечком архиву (с обзиром на њихово вишевјековно присуство у овим крајевима).
Разне аналогије с грађевинама из блиских и даљих крајева који су у то доба припадали истом културном кругу и имали исте или сличне улоге, претпостављамо,
могле би додатно да нас обавијесте и о петровачким утврђењима.
Као једна од многих истраживачких могућности које нам ова тема отвара,
намеће се и пажљивије проучавање натписа Scogli de Pastrovicchi и илустрација
Pastrouicchi из 1687, односно 1689. године, венецијанског свештеника и картографа Винћенца Коронелија (1650–1718), и упоређивање приказаног са информацијама које посједујемо о простору оновремене Ластве/Кастеластве. Даљом
упоредбом са паштровским пејзажима, можда би се указало на то да овај приказ
крије и мотиве острваца које знамо као Св. Неђељу и Катич, грађевине ондашњег
насеља Ластве, као и тврђаву Кастело у лијевом углу.
Сматрамо да, ипак, први корак треба да буде синтетисање информација свих
досад спроведених стручних пројеката (рекогносцирања, снимања, мјерења...), а
да, истовремено, треба радити на детаљном опису постојећег стања материјалне културе утврђењâ, уз адекватну опсежну анализу. Ваљало би консултовати
што више писаних извора о историји објеката, као и грађу којa постоји у виду
карaтa, скица, графика, разгледница, фотографија итд. Пожељно би било, уколико не постоје, урадити и цртеже и снимке савремених Кастела и Лазарета из
свих перспектива, и извршити компарацију с ранијим стањима, о којима знамо
нешто више. Уз све то, важно је прикупити што више писаних свједочанстава о
акцијама преуређивања ових старих утврђења.62 Резултати пројеката којима би

62

Овдје подразумијевамо документацију о евентуалним конзерваторскорестаураторским и другим радовима који су спроведени до данас.
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Табла 1

се проучиле стијене које носе утврђења, као и анализе камена од којег су здања
изведена, свакако да би били добродошли.
*
Овај просторни комплекс мијењао је своје улоге кроз вјекове – од одбрамбене и војне, санитарно-здравствене, поморске, споменичке и туристичко-угоститељске, остајући најљепши примјер стапања природног и урбаног у складну
амбијенталну цјелину. Од постанка до данас, усидрени у хрид, Кастело и Лазарет
стољећима су били капија мјеста и средиште друштвеног живота. Запљускивани
таласима бурних цивилизацијских токова, као симболи града, дијелили су судбину
с њим, били његова слика и парадигма.
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Kastelo i Lazaret nakon adaptacije, sedamdesete godine XX vijeka
(ljubaznošću Ilije Medina)

Slobodan Bobo Mitrović

PEDESET GODINA
TRANSFORMACIJE PETROVAČKOG
LAZARETA

Apstrakt: Prošlogodišnja izložba Lazaret i Kastelo: nadahnuće i motiv ekspozicionim materijalom i koncepcijskom strukturom pruža nesvakidašnju priliku za uspostavljanje analitičkog
postupka o načinu i valorizaciji zaštićenog kulturnog dobra na rijetko slikovit i introspektivan
način. Kako su Lazaret i Kastio nastajali i nestajali? Saznanja i poimanje kulturne baštine
prije pedeset godina i danas u kontekstu izgrađenih normi konzervatorske struke, stepen
adekvatne valorizacije starih ruševina u slijedu od nadahnuća Slovinića do djelovanja Hotelskog-turističkog preduzeća „Palas“ kroz projekat i enterijersko rješenje Petrovića i Radojevića, prenamjena funkcije od fortifikacije i karantina sa duhom prošlih vremena u današnji
privatni restoran, poučna su i istovremeno metodološki nesvakidašnja prilika da sagledamo
sebe, struku, odnos institucija za upravljanje kulturnim dobrima, kao i koliko i šta znamo
o tom poslu.
Ključne riječi: prostor, konzervacija, kulturna baština, spomenik, enterijer, dokumentacija,
izložba, Lazaret, Kastelo.

PROSTORNO-PANORAMSKA DISPOZICIJA
Kastelo i Lazaret su jedinstven prostorni primjer kulturne i prirodne baštine, integrisan
u petrovački žal, Malo brdo, paštrovsko gorje. Takođe su, kao apsolutna dominanta u prostoru sa mora i sa kopna, prema svim definicijama čist primjer kulturnog
pejzaža. Svojim fizičkim odrednicama pobuđuju najljepše i najsuptilnije mentalne i vizuelne doživljaje i asocijacije. Prerasli su u vizuelni simbol gradića Petrovca kao simbioza ljepote prirode i djela ljudskih ruku, graditeljskog djela satkanog
na stijeni.
Rt na kojem su izgrađeni Kastelo i Lazaret, ovakav kakav je danas, drži formu iz
ko zna kog perioda od prije 7.000–15.000 godina kada se formirao Jadranski basen.

78 |

zbornik radova o Kastelu i Lazaretu u Petrovcu DVIJE TVRĐАVЕ opasane MOREM

MAKRO I MIKRO PROSTOR
Prije gotovo pedeset godina izmijenjena je autentična arhitektonska struktura tri
objekta Lazareta s internim uličicama i oni su spojeni u jedan objekat pod jednim
krovom. Još uvijek se drži spoljni i dvorišni prostor, nekada ulica, sada terasa. Davnašnja veza sa Kastelom (sada spomenikom), pokretni mostić tipičan na fortifikacijama,
sadržinskom i vizuelnom dominantom je ukinuta. Ostala je dobrim dijelom percepcija
osmatranja sa terase morske pučine, te dramatičnog sukoba mora, talasa i stijena pod
mediteranskim pinusima, sve transformisano u posebnu likovnu ekspresiju. Čarolija i
uzbuđenje čovjeka okruženog autentičnom i izvornom prirodom i građevinom koja
nosi duh prošlih vremena ovdje je apsolutna.
Prema pisanju Nika L. Perazića Austrougarska je sredinom XIX vijeka srušila kulu
koja je visoko stajala na Kastelu, na mjestu današnjeg spomenika, a njeni temelji
su očigledni.
Ulaskom u zatvoreni prostor današnjeg Lazareta nestaju svi spoljni raskošni
doživljaji, uz blagi stres, jer se ulazi u enterijer tipičan za kvaziukus, koji se može naći
bilo gdje. To je prostor bez kulturološke, likovne i sadržinske veze s eksterijerom,
neprimjeren ni petrovačkoj kući na obali, ni fortifikaciji, niti bilo kojoj odrednici koju
nosi kulturno-istorijski duh Lazareta i Kastela.
Ključni problem jeste to što je od istorijski složenog i sadržajnog kulturnog dobra
nastala monofunkcionalna kuća – kafana, tako što su uništeni svi njeni multifunkcionalni sadržaji i detalji. Sekundarni sadržaji su potrošili tako dragocjen i značajan
istorijski prostor. Kulturni i vremenski slojevi više se ne iščitavaju niti prepoznaju spolja
na objektu, a posebno ne u njemu.

IZLOŽBA – RAŠČLANJENA ISTORIJA
Kastelo i Lazaret: nadahnuće i motiv
izložba projekata i likovnih radova u Crvenoj komuni u Petrovcu
koncepcija i postavka: Dušan Medin
akvareli i ulje: Slobodan Bobo Slovinić
foto dokumentacija i enterijer: Slobodan Bobo Slovinić
enterijer: Zoran Petrović i Aleksandar Radojević
naučni rad, tekstualni prilog: Dušan Medin
3D rekonstrukcija: Goran Pajović
Izložba koja je povod pratećem okruglom stolu cjelovita je u prezentaciji jednog
kulturno-turističkog čina od prije pedeset godina. Posebno je bogata u svestranom,
tj. multidisciplinarnom pristupu Slovinićevih radova.
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Prvi ozbiljniji dokumentacioni rad i temeljna saznanja o istorijatu nastanka Kastela
uradio je Marko Suđić u Arhivskim zapisima 1997. godine. Drugi prošireni i dopunjeni
detaljniji rad, sa do tada nepoznatim fotografijama, objavio je Dušan Medin u Paštrovskom almanahu I 2014. godine. Ovaj tekst je probudio i aktuelizovao pitanje današnjeg
Kastela jer je sretnim spletom okolnosti i inspirativnim angažmanom Dušana Medina
u organizaciji budvanskog muzeja ostvarena ova izložba.
Uz veoma kvalitetno inoviranu grafičku prezentaciju Pajovića, Kastelo i Lazaret
su doživjeli prostorno oživotvorenje novom 3D tehnikom, što se prije pedeset godina
nije moglo zamisliti.
Ovako multidisciplinarno složena i bogata tekstualno, kataloški, grafički, 3D i
video prezentovana izložba poprima dimenzije radionice na kojoj se ubjedljivo problematizuju i sagledavaju svi aspekti valorizacije i zaštite kulturnog dobra. Ona je primjer
koji ukazuje na to da bi ovakve izložbe morale biti obavezujući sadržaj kulturološkog
aspekta zaštite kulturnih dobara. Ove izložbe su dragocjene jer nam otvaraju zatamnjene stranice našeg odnosa prema sopstvenoj istoriji i graditeljskom nasljeđu, pa i
nas samih u vremenu za nama.

BUĐENJE RUŠEVINE IZ VJEKOVNOG SNA:
OPUS SLOVINIĆA
Nekako u isto vrijeme, krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina, Lazaret
i Kastelo postaju aktuelna intriga i inspiracija Budvaninu Slobodanu Sloviniću i hotelskom preduzeću „Palas“ iz Petrovca, koje pokreće pitanje pretvaranja Lazareta u
njihov komercijalni objekat.
Slovinić je poslije Drugog svjetskog rata prvi student iz Crne Gore na Akademiji
primenjenih umetnosti u Beogradu, na odseku za enterijer, a istovremeno je i slikar.
Teško je danas prenijeti se u vrijeme kada je Slovinić u svojoj ranoj mladosti
otkrio draži Petrovca, gdje provodi i svoj medeni mjesec. U tim godinama nadahnuća sopstvenom intimnom srećom nezamislivo je kako je Slovinić otkrio krajnju
suprotnost svom mladalačkom raspoloženju, Kastelo i robusnu ruševinu Lazareta
sa oburdanim tavanicama i rastinjem iz zidova, koja tajnovito samuje ko zna otkada
i koja ko zna šta u sebi krije. Slikarski refleks Slovinića reagovao je spontano i danas
su pred nama čarobni akvareli neobičnih ruševina punih zagonetne ljepote, mistike,
nastali prije pedeset godina, kao radovi nekog starog slikarskog majstora. Nepogrješivi
crtač bilježi tačno arhitektonske sklopove, kao stare kulise nekadašnjeg intenzivnog
života među tim zidovima, a lagana ruka akvareliste daje toplinu i privlačnost crtežima
koji intimizuju posmatrača s ruševinom, budeći emocije koje do tada nijesmo kod
sebe prepoznavali. Očigledno, u talentovanom mladom čovjeku umjetnički nagon
izaziva buđenje slikara. I u svojim kasnijim slikarskim fazama, kada od crteža pejzaža i
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akvarela Slovinić sazrijeva u slikara snažne mediteranske provinijencije, uvijek se vraća
petrovačkim bogatim impresijama Katiča, petrovačkoj „Madoni“, ciklusu „Le Corps“.
Snažno inspirisan, Slovinić ruševinu Lazareta 1966. uzima za svoj završni diplomski rad na Akademiji, smještajući u njega riblji restoran.
Arhitektura i enterijer s opremom i svim elementima primjenjene umjetnosti, od
svijećnjaka i ferala do namještaja, plod su kreativnosti jednog kompletnog likovnjaka
bilo da je u pitanju slika, bilo da su u pitanju tehnička rješenja lokala. Danas bismo rekli
da je to primjer „total dizajna“, kada cjelokupni enterijer do najsitnijih detalja i opreme
ima jedinstven i dosljedan estetski rukopis, što čini da se Lazaret i Kastelo posebno
dožive i spolja i unutra. U ovom slučaju umjetnikovo nadahnuće postalo je artefakt,
što zaslužuje posebnu eksplikaciju. Slobodno se može reći da Slovinić, između ostalog,
sa svoje 24 godine „drži lekciju“ institucijama kulture i zaštite jer je u slučaju Lazareta
i obiman dokumentarista. On je pružio više ključnih podataka o Lazaretu nego sve
muzejske i zaštitarske institucije, pa i razne NVO koje se bave Paštrovićima. Osnov
za prepoznavanje kulturnog dobra oduvijek su bili crtež i fotografija. Zaista je teško
objasniti kako je Slovinić na prvom poslu u svojoj karijeri, prije pedeset godina, bio
ovako sistematičan i pedantan i ostavio neprocjenjive dokumente o višedecenijskom
izgledu Kastela i Lazareta. On čak bilježi pozicije u eksterijeru odakle je pravio snimke,
sa tačnim uglovima zahvata.
Sve ovo ne bi tako slikovito sagledavali danas da nije bilo istraživačkog senzibiliteta i intuicije Dušana Medina kada je došao u dodir sa Slovinićevom dokumentacijom. Ova izložba je model kako se danas institucije kulturnih dobara i zaštite moraju
ponašati, tj. nakon proteklog vremena problematizovati stanja kulturnih dobara.

IZVEDENI PROJEKAT 1971. GODINE
Lijepo je kada kulturno dobro nadahnjuje, ali kulturno dobro je prevashodno artefakt,
svjedočanstvo jednog vremena, dokument o trajanju i memoriji u prostoru i vremenu,
zato bez dokumentaristike nema kvalitetnih saznanja o kulturnom dobru.
Slovinićev rad i želje nijesu se mogli ostvariti pred upravljačkim organima hotela „Palas“, koji je kao vlasnik prostora pokrenuo inicijativu za lociranje noćnog bara
u Lazaretu.
Kompleks Kastelo i Lazaret se u registru kulturnih dobara vodio kao „Lazaret“, jer
o Kastelu kao fortifikaciji nije bilo podataka.
Iako je Lazaret stavljen pod zaštitu kao kulturno dobro 1958. godine, nikada nije
doživio adekvatan naučni i konzervatorski tretman, pa ni 1970–1971. godine kada
su rađene temeljna rekonstrukcija i adaptacija. Ni tada se, kada je poslijeratni vlasnik
Lazareta, hotel „Palas“, radio prvu adaptaciju sa profesorima arh. Zoranom Petrovićem i
arh. Aleksandrom Radojevićem, kao ni danas, Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne
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Gore (nekadašnji Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Crne Gore) nije oglasila
sa obavezujućim konzervatorskim normama i uslovima. Petrovićev i Radojevićev projekat nije istraživao specifičnosti i karakterologiju prostora, ni duh vremena autentičnih
zidina. Oni su čak spojili tri kuće u jednu, stavljajući je pod jedan krov, ulicu su pretvorili
u terasu, a od novoizgrađenog dimnjaka pravi se nova vizuelna simbolika objekta.
Hotel „Palas“, primjereno tadašnjem razvoju turizma, a u odsustvu brige o društvenim
potrebama i kulturnom životu Petrovca, podržao je takav projekat. Iako su lokali tipa
noćnog bara svuda u gradovima sakriveni u podrumima i drugim manje atraktivnim
prostorima, u ovom slučaju je noćni bar dobio dominantnu gradsku poziciju. Taj ugostiteljsko-restoraterski duh, svuda u svijetu sekundarna djelatnost, ovdje je dominantna, i
u novoj namjeni Lazareta prije pedeset godina sadržana je određena simbolika načina
shvatanja turizma – da jedna uslužna djelatnost, ugostiteljstvo, postane stub razvoja
Petrovca i čitave obale.
Može se reći da je danas lako biti pametan, ali znamo da je Petrovac u prošlosti i
te kako imao forme građanskog društva s bogatom istoriografijom, kako Petrovčana
tako i Paštrovića. Sadržaji imanentni građanskom društvu nijesu u novoj socijalističkoj
ideologiji mogli naći svoj prostor, iako je upravo prostor Lazareta bio idealan za to.

SPOMENIK SOCIJALISTIČKOJ REVOLUCIJI I POGINULIM U RATOVIMA
Neodvojivi dio prostora Lazareta i Kastela jeste spomenik na mjestu Kastela.
S najvećim pijetetom je odabrano najljepše mjesto u Petrovcu koje pali za slobodu u
Drugom svjetskom ratu i socijalističkoj revoluciji zaslužuju. Sredinom šezdesetih godina
podignut je obelisk s motivom baklje na vrhu, kao i pet ploča sa imenima Paštrovića
stradalih u Drugom svjetskom ratu. Poslije nekoliko godina dodate su ploče s uklesanim
imenima onih koji su dali svoje živote u ranijim ratovima, Prvom svjetskom ratu i balkanskim ratovima. Vječni ideal slobode i žrtava, u formi obeliska, dostojan je reprezent
najznačajnijih događaja iz istorije jednog naroda. Sedamdesetih godina hotel „Palas“
gradi noćni bar, kasnije pretvoren u kafanu. Čitavih pedeset godina dva protivurječna
simbola – spomenik žrtvama sa obeliskom i kafana stoje jedan pored drugog. Dva
protivurječna pojma s jasnim simbolikama naša su protivurječna stvarnost. Obelisk sa
zapuštenim pločama sa imenima stradalih ne korespondira s atmosferom i sadržinom
koju stvaraju kafana i restoran. Učenje o kulturnoj baštini i poštovanje konzervatorske
doktrine rješavaju ovakve konflikte, što je u ovom slučaju izostalo. Znanja o konzeratorskim principima bila su poznata sedamdesetih godina prošlog vijeka. No, već dugo
bitišemo u ovom paradoksalnom vremenu: mi pravimo izložbe, nadahnjujemo se i
diskutujemo o Lazaretu, a tik uz nas neki novi vlasnik, prekraja ga za svoj račun i po
svom ukusu. Jedino stari mletački top kao autentični artefakt podsjeća na to da je na
ovom mjestu, davno, postojao neki drugi objekat koji je služio u neke druge svrhe.
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ZAKLJUČAK
U ovom hronološkom i sadržinskom prikazu posljednjih pedeset godina Lazareta i
Kastela nameće se potreba da se objasni vrijeme koje zahvata izložba Lazaret i Kastelo: nadahnuće i motiv, kao i današnje vrijeme u kojem ona otvara mnogo pitanja.
Zato ukazujem na samo jedan segment života kulturnog dobra, koji zavisi od znanja
i shvatanja ljudi u određenom vremenu, jer je za opstajanje kulturnog dobra oduvijek najveće zasluge imao čovjek, a njegovo angažovanje ujedno je predstavljalo i
najveću opasnost.
Navešću samo neke opšte degradirajuće faktore kulturnog dobra Kastela i Lazareta, koji inače postoje i na drugim zaštićenim dobrima. To su:
– ideološki segment: duh vremena pedesetih i šezdesetih godina prošlog vijeka bio
je takav da uglavnom nije poštovao kulturne vrijednosti iz prošlih vremena. U želji za
stvaranjem novih socijalističnih vrijednosti, kulturno dobro kao svjedočanstvo tih vremena bilo je osuđeno na propadanje, pa je i Lazaret dugo stajao kao raskriveno kućište;
– ratovi: Prvi i Drugi svijetski rat ostavili su razarajuće posljedice na svim dobrima,
pa i na Lazaretu;
– vandalizam: izražena mentalna sklonost ka rušenju i nagon ka skrnavljenju
kulturnih dobara. Krađe škura, krovnih greda i tavanica, kao i na dijelu spomenika –
mesinganog reljefa u triptihu;
– nemarnost: nebriga i neodgovornost u održavanju Lazareta poslije proglašenja
za kulturno dobro 1958. godine;
– agresivna sredina: izloženo direktnom uticaju mora, vjetrova i udara valova
sa enormnim salinitetom. Nedavno saniranje pristaništa jakim betonskim zidom i
njegovom pozicijom izaziva pukotine na drugim zidovima, preusmjeravanjem snage
talasa, što ukazuje na neusaglašenost projekta s konzervatorskom strukom i s drugim
strukama;
– ekonomski faktori: nekretnina je uvijek izvor kapitala. U odsustvu svijesti i mašte o upotrebljivosti kulturnog dobra, Lazaret je bio kućište koje je trebalo što prije
komercijalizovati;
– nova estetika: pomodarstvo koje svako novo vrijeme donosi kobno je za
kulturna dobra kada investitori rade sami bez konzervatorskih uslova. Ličnim
ukusom i improvizacijom mijenjaju sve ono što su karakteristike i svjedočanstvo,
tj. smisao kulturnog dobra;
– neadekvatni tehnološki postupci: primjena neadekvatnih i ireverzibilnih materijala može bitno da utiče na fizičku strukturu dobra i pogorša spomenična svojstva,
kao npr. armirani beton na Lazaretu;
– turistička industrija: komercijalizuje sva kulturna dobra i odvaja ih sadržinski
od autentičnih vrijednosti, i u elementima i u detaljima. Naglim rastom populacije,
takođe, mehaničkim rastom gradova, ova pojava postaje neizbježna;
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– fosilna goriva: otpadne čestice koje nastaju sagorijevanjem benzina i nafte
formiraju kiseline koje prouzrokuju razarajuće hemijske reakcije na tkivo zida;
– neorganizovanost, neukost i neodgovornost: javnih ustanova kojima je zaštita
kulturnog dobra specijalizovana djelatnost jer nijesu konstituisane na adekvatan način.
Nepoznavanje konzervatorskih doktrina, zakona, pravilnika, nepraćenje međunarodnih
konvencija, odsustvo radionica, nerazvijena infrastruktura Uprave za zaštitu kulturnih
dobara, centralizovana uprava, odsustvo terenske kontrole i nadzora, nepovezanost
sa komparativnim istorijskim i drugim naučnim ustanovama, muzejima, institutima,
univerzitetima, pojedincima itd. glavni su razlozi za nefunkcionisanje sistema valorizacije i zaštite kulturnih dobara.

Lazaret i Kastelo sredinom XX vijeka
(privatna kolekcija)

Dobrila Vlahović i Žarko Milošević

KULTURNO DOBRO „OSTACI
KASTELA I LAZARETA“ –
POTENCIJAL ILI OGRANIČENJE

Apstrakt: Na teritoriji Petrovca nalaze se brojna kulturna dobra, među kojima je i kulturno
dobro „Ostaci Kastela i Lazareta“. Tvrđavu Kastio sagradili su Mlečani u XVI vijeku za svoj garnizon. U istom periodu sagrađen je i Lazaret, koji je predstavljao neku vrstu prvog karantina,
korišćenog za vrijeme epidemija, veoma čestih u to doba, s obzirom na intenzivne trgovačke
kontakte ovog kraja. Jedinstvena lokacija, uklopljenost u prirodni ambijent okruženja, kontinuitet trajanja, kao i namjena koju je objekat imao kroz istoriju, od mletačkog garnizona
i prve sanitarne bolnice u kojoj su boravili bolesnici tokom velikih epidemija, daje ovom
objektu poseban istorijski značaj i vrijednosti. Zbog svega navedenog objekat je 1958. godine
zakonom zaštićen i čini valorizovani potencijal crnogorske kulturne baštine, koji se štiti u
skladu sa odredbama Zakona o zaštiti kulturnih dobara. Ovakav status podrazumijeva i brojna
zakonska ograničenja u slučaju izvođenja bilo kakvih intervencija na kulturnom dobru radi
očuvanja njegovog integriteta i prenošenja budućim generacijama u autentičnom obliku.
Ključne riječi: kulturna baština, kulturna dobra, valorizovani potencijal, Kastelo i Lazaret.

UVOD
Bogatu kulturnu baštinu Petrovca čine nepokretna, pokretna i nematerijalna dobra
naslijeđena iz prošlosti, koje ljudi prepoznaju kao odraz i izraz svojih vrijednosti, vjerovanja i tradicija. Ona su u stalnom procesu evoluiranja, uključujući i sve aspekte
njihove okoline koji proizilaze iz međusobnog djelovanja ljudi i prirode u vremenu,
nezavisno od vlasništva. Posebnu vrijednost Petrovcu daje valorizovani segment
nepokretne kulturne baštine, koji predstavlja svojevrsno svjedočanstvo o prošlosti,
odnosno prisutnosti čovjeka i ljudskih zajednica na ovom prostoru, njihovim aktivno-
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stima, stremljenjima, kretanjima i razvitku. Čine ga arheološki lokaliteti, brojni sakralni,
profani i memorijalni objekti, među kojima se izdvajaju:1
– Ostaci vile rustike sa mozaikom – Mirište (III–IV vijek),
– Manastir Gradište (XIV–XIX vijek),
– Crkva Sv. Tome (XV–XVI vijek),
– Crkva Sv. Krsta u Novoselju (XV–XIX vijek),
– Ostaci Kastela i Lazareta,
– Spomen-ploča u Petrovcu na tvrđavi Lazaret podignuta u spomen rodoljuba
palih u narodnooslobodilačkom ratu,
– Spomenik u Petrovcu, posvećen Paštrovićima poginulim u NOR,
– Spomen-ploča u Petrovcu podignuta na zgradi NOO Petrovac posvećena
revolucionarnom radu prve komunističke opštine 1920. i 1921. godine,
– Spomen-ploča poginulima u Petrovcu, kod invalidskog odmarališta, posvećena
šestorici rodoljuba koje su strijeljali okupatori 1941. godine, Lučice.
Navedeni objekti, zbog izuzetnih kulturnih vrijednosti imaju status kulturnog
dobra, štite se i čuvaju u skladu s odredbama Zakona o zaštiti kulturnih dobara.2

KULTURNO DOBRO „OSTACI KASTELA I LAZARETA“
U XVI vijeku Mlečani su uz dozvolu paštrovske Bankade za svoj garnizon sagradili
utvrđenje Kastio. U istom periodu, sagrađen je i Lazaret, koji je predstavljao neku
1

2

Nazivi kulturnih dobara koji su ovdje navedeni zvanični su i preuzeti su iz dokumentacije Uprave za
zaštitu kulturnih dobara, tj. njihovih rješenja o sticanju statusa kulturnog dobra. Nakon realizacije
projekta „Revalorizacije kulturnih dobara Crne Gore“, dobijeni su brojni novi podaci, naračito kada
su u pitanju kulturna dobra memorijalnog karaktera. U ovom slučaju, konstatovano je da elementi
iz naziva nekih od ovih kulturnih dobara ne odgovaraju činjeničnom stanju. Na primer, „Spomenik
u Petrovcu, posvećen poginulim Paštrovićima u NOR “ na Kastelu sadrži dvije naknadno dodate
spomen-ploče, posvećene žrtvama balkanskih i Prvog svjetskog rata, zatim „Spomen-ploča u
Petrovcu podignuta na zgradi NOO Petrovac, posvećena revolucionarnom radu prve komunističke
opštine 1920. i 1921. godine“ (zgrada već decenijama nosi naziv Spomen dom Crvena komuna),
a „Spomen-ploča poginulim u Petrovcu, kod invalidskog odmarališta, posvećena šestorici poginulih
rodoljuba strijeljanih od strane okupatora 1941. godine, Lučice“, je dislocirana i nalazi se u mjestu
Stanišići, a invalidsko odmaralište na Lučicama ne postoji od zemljotresa 1979. godine. Iz tog razloga,
u postupku revalorizacije kulturnih dobara memorijalnog karaktera sa teritorije Petrovca, između
ostalog, predloženo je da se dosadašnji nazivi ovih kulturnih dobara izmijene i da glase: „Spomenik
u Petrovcu posvećen poginulim Paštrovićima u oslobodilačkim ratovima“, „Spomen-ploča na zgradi
’Crvene komune’ u Petrovcu“ i „Spomen-ploča poginulima u Petrovcu, kod invalidskog odmarališta“.
Na osnovu prijedloga od strane Stručnog tima o izmjeni naziva kulturnog dobra, Uprava za zaštitu
kulturnih dobara sprovodi postupak u skladu sa Zakonom za zaštiti kulturnih dobara.
Kulturna dobra koja se nalaze na teritoriji Petrovca upisana su u Registar kulturnih dobara Crne
Gore, koji vodi nadležni organ, Uprava za zaštitu kulturnih dobara.
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vrstu prvog karantina, korišćenog za vrijeme epidemija, veoma čestih u to doba. Oba
objekta su dugo vremena bila u ruševnom stanju, da bi sedamdesetih godina XX
vijeka, nakon izvedenih sanacionih radova, dobili turističko-ugostiteljsku namjenu.
Ostaci Kastela i Lazareta nalaze se na krajnjem zapadnom, najisturenijem dijelu
grada. Širi kontekst kulturnog dobra zahvata dio morske zone, susjedne parcele s
objektima i dio priobalnog stjenovitog pojasa, iznad kojeg se uzdižu visoka stabla
četinara, koja zajedno sa hridima i morem predstavljaju jedinstveni kulturni pejzaž.
Uži kontekst kulturnog dobra čini plato s pristanom i utvrđenje s objektima različitih
gabarita, orijentisanih u pravcu sjever/sjeverozapad–jug/jugoistok, s glavnom fasadom prema šetalištu i pristanu. S najviše tačke utvrđenja pruža se jedinstvena vizura
na morsku zonu, grad Petrovac i stijene sa četinarskom šumom. Gradivni materijal na
Lazaretu je fino tesani kamen, sivo-bijele boje, poređan u pravilne horizontalne redove,
a krovni pokrivač je dvovodni, prekriven kanalicom. U centralnom dijelu donje zone
glavne fasade objekta Lazaret, postavljena je spomen-ploča posvećena paštrovskim
rodoljubima, koji su mučeni i odvođeni na strijeljanje tokom 1941–1944. godine,
dok je u južnom dijelu kompleksa na prirodno formiranoj stijeni podignuto spomenobilježje u vidu visokog obeliska sa sedam spomen-ploča od bijelog mermera, na
kojima su ispisana imena Paštrovića stradalih u toku balkanskih ratova, Prvog svjetskog rata i NOB-a. Na ovom mjestu nalazile su se tri bonzane ploče – triptih, izveden
u tehnici plitkog reljefa s prikazanim motivima iz NOB-a, nedavno devastiran. Zbog
posjedovanja memorijalnih vrijednosti i istorijskog značaja oba spomen-obilježja –
spomen-ploča na Lazaretu i spomenički kompleks na Kastelu – takođe, imaju status
pojedinačnog kulturnog dobra, što ovom kompleksu, zajedno sa jedinstvenom lokacijom uklopljenom u prirodni ambijent, kontinuitetom trajanja i namjenom koju
je objekat imao kroz istoriju, daje posebne vrijednosti i značaj, zbog kojih je još od
1958. godine, zakonom zaštićen.3

POTENCIJAL ILI OGRANIČENJE
Zaštita i očuvanje tragova prošlosti izuzetno su kompleksna pitanja koja posežu u
sve interesne sfere sadašnjosti, a uz to su civilizacijska obaveza i dug prema budućim
generacijama. Kulturna baština Petrovca, kao značajan segment crnogorske kulturne
baštine, odgovornost je svih – institucija koje se bave zaštitom i očuvanjem kulturne
baštine, građana Petrovca i države Crne Gore. Najveći državni akt, Ustav Crne Gore,
upućuje na odgovornost građana za kulturnu baštinu, ali i na pripadnost kulturne
baštine Crne Gore svim njenim građanima.4
3
4

Rješenje o stavljanju pod zaštitu broj 37/6 od 25. 7. 1958. godine.
Član 78. Ustava Crne Gore propisuje: „Svako je dužan da čuva prirodnu i kulturnu baštinu od
opšteg interesa. Država štiti prirodnu i kulturnu baštinu.“
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Kulturno dobro „Ostaci Kastela i Lazareta“ čini valorizovani5 potencijal crnogorske
kulturne baštine, koji se štiti i čuva u skladu s odredbama Zakona o zaštiti kulturnih
dobara. Zaštitu, kao i kulturno dobro, ima i zaštićena okolina kulturnog dobra,6 koja predstavlja njegov vizuelni štit. Shodno odredbama Zakona, glavni cilj zaštite ovog kulturnog
dobra jeste njegovo očuvanje i unaprjeđivanje, radi prenošenja budućim generacijama
u autentičnom obliku, obezbjeđivanje uslova za njegov opstanak i očuvanje integriteta
kao i obezbjeđivanje održivog korišćenja shodno tradicionalnoj ili novoj odgovarajućoj
namjeni. Odredbe Zakona, takođe, propisuju obezbjeđivanje uslova da kulturno dobro,
shodno svojoj namjeni, služi za zadovoljavanje kulturnih, naučnih i edukativnih potreba
pojedinaca i društva, kao i sprječavanje radnji i aktivnosti kojima se mogu promijeniti
izgled, svojstvo, osobenost, značenje ili značaj kulturnog dobra.7
Loša ekonomska situacija koja je zadesila državu devedesetih godina prošlog
vijeka, zbog nedostatka sredstava, negativno je uticala i odrazila se na stanje kulturne
baštine, što je slučaj i kod ovog kulturnog dobra. Evidentni su pojedini nestručno
izvedeni radovi, koji su najčešće rezultat neadekvatnog odnosa vlasnika i držaoca
prema kulturnom dobru, koji prilikom izvođenja radova prvenstveno imaju za cilj
prilagođavanje objekta novim potrebama i namjenama. S obzirom na to da su te
potrebe i namjene najčešće prilagođene komercijalnim i drugim interesima, valorizovane kulturne vrijednosti svog objekta vlasnici i držaoci često ne vide kao kulturni
potencijal, već kao ograničenje svojinskih prava i umanjenje ekonomskog potencijala.
Međutim, država je prepoznala značaj kulturne baštine i posljednjih godina učinila značajan korak ka unaprjeđenju stanja kulturne baštine Crne Gore. U tom smislu,
Ministarstvo kulture je sprovelo zakonodavne i institucionalne reforme, koje su se
bazirale na evropskim standardima. Donesen je set novih zakona iz oblasti kulturne
baštine,8 sa ciljem da novi zakonodavni okvir odgovori zahtjevima države u pogledu
zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Među njima se posebno izdvaja Zakon o zaštiti
kulturnih dobara koji sadrži efikasne mehanizme zaštite i očuvanja kulturnih dobara.
Projekat „Revalorizacija kulturnih dobara Crne Gore sa Akcionim planom
implementacije“9 iz 2013. godine, kojim je obuhvaćeno i kulturno dobro „Ostaci Kastela
i Lazareta“ dao je izuzetne rezultate. Imenovani stručni timovi su na osnovu istraživač5

6

7
8

9

Shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara: „Valorizacija je stručna i naučna ocjena svojstava, osobenosti i značaja dobra, radi utvrđivanja kulturne vrijednosti i statusa kulturnog dobra.“
Shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara: „Zaštićena okolina je prostor oko nepokretnog kulturnog
dobra koji je od neposrednog značaja za njegovo postojanje, zaštitu, korišćenje, izgled, očuvanje i
istraživanje, kao i za njegov istorijski kontekst, tradicionalni ambijent i vizuelnu dostupnost. Zaštitu,
kao i kulturno dobro, imaju i zaštićena okolina nepokretnog kulturnog dobra...“
Zakon o zaštiti kulturnih dobara („Službeni list Crne Gore“, broj 49/10, 2011).
Zakon o zaštiti kulturnih dobara („Službeni list Crne Gore“, broj 49/10, 2011), Zakon o muzejskoj
djelatnosti („Službeni list Crne Gore“, broj 49/10, 2011), Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službeni
list Crne Gore“, broj 49/10, 2011) i Zakon o bibliotečkoj djelatnosti („Službeni list Crne Gore“, broj
49/10, 2011).
Autor projekta je mr Lidija Ljesar.
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kih nalaza, neposrednog uvida u stanje kulturnog dobra i drugih relevantnih dokaza
dali obrazložen stručni stav svojstava, osobenosti značaja i značenja kulturnog dobra,
ocjenu stanja kulturnog dobra, kategoriju, kao i režim i mjere zaštite.10 Sve ovo ukazuje
na to da je država pokazala brigu i zauzela jasan stav o zaštiti i očuvanju svoje kulturne
baštine ne samo na teritoriji Petrovca nego i svih opština Crne Gore. Bez obzira na to
što je vlasnik-držalac kulturnog dobra dužan da kulturno dobro čuva, pravilno koristi i
redovno održava, država će, u traganju za rješenjima, obezbijediti sigurnu budućnost
kulturnoj baštini. Zbog toga je uvrstila ovaj projekat u prioritete, dala značajan doprinos
i postavila jasno definisane mehanizme koji se baziraju na zakonom propisanoj regulativi, usklađenoj s propisima Evropske unije i potvrđenim međunarodnim standardima.
Cijeneći navedeno, kao i to da je kulturna baština prepoznata kao važan faktor
nacionalne identifikacije i dugoročni resurs za održivi razvoj, te da predstavlja prioritet svih savremenih državnih politika, poštovanje zakonske regulative ne predstavlja
ograničenje, već jasnu smjernicu i davanje odgovora na brojna pitanja i nedoumice vlasnika i držalaca kulturnih dobara koji poštujući zakonsku regulativu prilikom
intervencija na objektima sa statusom kulturno dobro znatno utičući na unaprjeđenje
njihovog stanja, te očuvanje autentičnosti i integriteta. Samo na taj način, uz poštovanje zakonske regulative i saradnju svih subjekata u lancu zaštite, kulturna dobra
mogu biti dugoročni kulturni potencijal za održivi razvoj, a ne ograničenje.
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Elaborat o revalorizaciji kulturnog dobra „Ostaci Kastela i Lazareta“ (2013).
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Stručni tim za izradu Elaborata o revalorizaciji kulturnog dobra „Ostaci Kastela i Lazareta“ činili su:
Dobrila Vlahović, dipl. konzervator-restaurator, konzervatorski savjetnik, Žarko Milošević, dipl.
istoričar umjetnosti, istraživač, Stevan Džaković, dipl. arhitekta, konzervator; tehnički tim: Bratislav
Radunović, arhitekta. Grafički prilozi, planovi i fotografije koji prate ovaj rad preuzeti su iz navedenog Elaborata. Autor fotografija: D. Vlahović.
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Tabla 3

Ilustracije 1 i 2. Primjeri nestručno izvedenih radova na Lazaretu

Petar Perović

KASTELO I LAZARET KAO
AMBIJENTALNI PALIMPSEST

Apstrakt: Kastelo i Lazaret nijesu obična mjesta. Reljef, položaj u odnosu na naselje i okruženje,
zajedno sa ljudskim potrebama i pregnućima, određivali su njihov značaj, oblik i uloge kroz
vrijeme. Izvjesno je da će ta mjesta još mnogo puta iznova biti prepravljana i prilagođavana
nekim novim epohama, ljudima i njihovim ko zna kakvim potrebama. Otuda se nametnula
njihova usporedba s često ispisivanim palimpsestom. Nije sporno da je svekolika prošlost, vidljivo
i nevidljivo, sadržana u sadašnjosti. Moglo bi nas zanimati i kako bi moguće vizije budućnosti
uticale na sadašnjost, odnosno na naš aktuelni život. Zato ovim prilogom želim da ponudim
dovoljno obuhvatan pregled za različita moguća praktička sagledavanja naše teme kroz vrijeme.
Ključne riječi: Kastelo i Lazaret, palimpsest, svjesnost, programi, kreativnost, prošlost, sadašnjost,
budućnost.

Moje prvo iskustvo Kastela i Lazareta dogodilo se u ranom djetinjstvu. Otac me
poveo na prvo putovanje brodom od Petrovca do Bara. Na obali smo zajedno s drugim
putnicima ušli u veliku barku na vesla. Polako smo prolazili pored velike hridi na kojoj se
uzdizala sablasna ruševina. Onako malom, sve mi je djelovalo veoma veliko i tajanstveno.
Ćuteći, gotovo bez daha, gledao sam sve to kao čudo koje je izronilo iz mora. Uskoro
se pojavio veliki bijeli brod, zastao, a naša barka mu je prišla, pa su spustili ljestve. Otac
me podigao do pruženih ruku čovjeka s broda, a ovaj me prihvatio, podigao u vazduh
i spustio pored sebe. Koliko avanture za tako malo vremena! Nisam odvajao pogled od
one ruševine sve dok sam je mogao vidjeti. Proći će godine do novog viđenja izbliza i
iznutra ove ruševne građevine, okružene morem s tri strane. Slika tog čudnog mjesta
počela se naglo mijenjati dok sam pohađao više razrede osnovne škole. Počelo je da se
gradi pristanište za brodove s pristupnim putem duž podnožnih stijena Lazareta. Sve
se počelo ubrzano mijenjati na Kastelu i Lazaretu, koji nikada nijesu bili obična mjesta.
Pristanište i saobraćajnica su im promijenile relacije spram naselja i okolne prirode. Od
nekad gotovo jedva pristupačnog mjesta postao je lako dostupan. Most između tvrđave
i Lazareta je srušen, pa su ova dva dijela, ranije jedinstvene cjeline, dobila posebne i
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nezavisne pristupe. Tvrđava je promijenila i funkciju i oblik postavši memorijalno, spomenično mjesto sa vidikovcem. Nosi stilizovani simbol baklje (i svjetionika), kao i nekoliko
ploča sa reljefima i imenima stradalih u NOR-u 1941–1945. godine. Na nekadašnju
funkciju podsjeća još samo gvozdeni top. Nakon sredine XX stoljeća Kastelo i Lazaret
pretrpjeli su velike preinake svojih starih programa, formi, funkcija i struktura. U skladu
s vremenom, Lazaret je adaptiran u turističko-ugostiteljski objekat, pa je shodno tome
dobio novo arhitektonsko ruho. Tako nekako je i sada.
Reljef i položaj u odnosu na naselje i okruženje, zajedno sa ljudskim potrebama
i pregnućima, određivali su njihov značaj, oblik i uloge kroz vrijeme. Izvjesno je da će
ta mjesta biti još mnogo puta iznova prepravljana i prilagođavana novim epohama,
ljudima i njihovim ko zna kakvim potrebama. Otuda mi se nametnula njihova usporedba sa često ispisivanim slojevima palimpsesta.
Svekolika prošlost je, vidljivo i nevidljivo, sadržana u sadašnjem stanju. Moglo
bi nas zanimati kako bi izvjesne moguće verzije iz budućnosti uticale na aktuelnu
sadašnjost. Zbog toga nudim dovoljno obuhvatan i usmjeravajući pregled za različita
moguća praktična sagledavanja naše teme kroz vrijeme.
Vraćam pažnju na jedan nemjerljivo značajan momenat od kojeg zavisi sve: razvoj svjesnosti ljudi. Kakva je svjesnost ljudi, takva su im i viđenja i potrebe, i odnosi i
odluke, i postupci i učinci. Ljudska svjesnost može oscilirati u ogromnim rasponima od
jako sužene i snižene do beskrajno proširene i povišene. Namjeravao sam da ponudim
seriju holističkih dijagrama s pratećim komentarima za lakše snalaženje. Odustao sam
od tog nauma iz tehničkih razloga. Umjesto navedenog, dajem niz izjava iz čijeg se
odnosa može nazreti dinamika procesa koji se sve vrijeme odvija.
Nekad utvrđeni zamak, pa potom tvrđava i lazaret, po svojim funkcijama uveliko
su odijeljeni od naselja, isključivi, zatvoreni i zastrašujući. Danas to mjesto i zdanje na
njemu imaju gotovo posve suprotne karakteristike od navedenih.

KAKVI LJUDI TAKVI I PROGRAMI
Ovo je tema o kojoj se nije govorilo u prošlosti, a ni danas se ne govori s dubokim
razumijevanjem. Generalno gledano, ljudski programi mogu biti egotični i neegotični,
s bezbroj međuprelaza. Uglavnom svako sebe smatra pozvanim da kao validan procjenjuje i sudi, donosi i realizuje svoje programe, ukoliko ima moći za to. Zašto onda
ima toliko štete, patnje, ružnoće, promašaja, a tako malo svega suprotnog? Odgovor je
jednostavan – egotični programi uvjek su neadekvatni. Nasilni su, nametljivi, arogantni
i bezobzirni, jer su neusklađeni i neuskladivi sa Postojanjem. Visoko kreativni, neegotični
programi, naprotiv, karakteristični su po svojoj fleksibilnoj, dinamičnoj otvorenosti i prijemčivosti, te zbog uključivosti uskladivi sa mijenama Postojanja, čiji su kreativan izraz.
Ovakve programe mogu posredovati samo veoma osviješćeni, senzitivni, kreativni ljudi.

Petar Perović KASTELO I LAZARET KAO AMBIJENTALNI PALIMPSEST
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ORGANSKI SLIJED FUNKCIJA U AMBIJENTU
Ovaj slijed može biti uzlazni (evolutivni) i silazni (retrogradni). Važno je istaći da procesi
ne moraju nužno ići u smjeru bilo kojeg niza do kraja da bi se događao drugi ili dio
drugog suprotnog procesa. Proces može biti takav da „skače“ gore-dolje, odnosno
naprijed-nazad duž nizova.
Istorija Kastela i Lazareta to izvrsno ilustruje. Prvobitno vlastelinski zamak, potom
tvrđava sa lazaretom, pa memorijalno mjesto i privredni objekat, odlično se „uklapaju“
u uzlazni niz funkcija, uz „pad“ u vremenu prelaza zamka u tvrđavu i drugi put tvrđave
i Lazareta u ruševinu.
Evo tog uzlaznog niza funkcija: odbrana i zaštita (fortifikacije, karantin, zatvor),
skladištenje, stanovanje, privređivanje, razmjenjivanje (saobraćaj, komunikacija, trgovina, mediji), kulturne djelatnosti, istraživanje i učenje, sveto mjesto i priroda. Suprotan
redoslijed funkcija je retrogradan. Sve pobrojane funkcije mogu se, ali ne moraju,
odvijati simultano u naselju i sukcesivno na nekom mjestu.
I kao zamak i kao tvrđava sa Lazaretom mjesto je imalo funkciju fortifikacije.
Po prirodi stvari, vjerovatno i skladište (npr. vojnih sredstava i zaliha hrane). Bilo je i
stanovanja i pseudostanovanja (npr. karantin). Već decenijama ima privrednu funkciju. Sporadično su se događali i poneki kulturni manje zahtjevni programi, kako u
enterijeru tako i u eksterijeru.
Položaj Kastela i Lazareta je takav da pruža možda najljepši pogled na grad i
okruženje. Ljepši izlazak mjeseca od onoga sa Kastela i Lazareta nigdje nijesam vidio.
Zbog toga bi funkciju vidikovca trebalo zadržati kroz vrijeme, bez obzira na moguće mijene.
Nije uobičajeno, no smatram da vrijedi kreativno istraživati koliko elementi lokaliteta Kastelo i Lazaret (pozicija u prostoru, naslijeđene strukture i forme) dopuštaju da
se kroz vrijeme „ispisuje“ sve vredniji ambijentalni palimpsest. To će zavisiti od kreativnih
kapaciteta društva, posebno investitora, institucija i angažovanih stručnjaka i umjetnika.
Htio sam da ponudim „mapu mogućih orijentacija“ koja uključuje prošle, sadašnje i moguće buduće programe, funkcije/namjene i strukture, te ukupne uticaje
(rastuće i opadajuće) koje može i da prima i da vrši u Petrovcu i šire.
Pomenuti uticaji mogu imati porijeklo u prošlosti, sadašnjosti, ali i u budućnosti,
otvorenoj za kreativne intervencije u bilo kom trenutku. Ukoliko ljudi kreativno ne
istražuju moguće verzije budućnosti, na sadašnjost će djelovati samo inercijalne sile
iz prošlosti. To bi bila velika šteta, veliki propust! Kastelo i Lazaret zavrjeđuju svesrdan
kreativni kontinuirani angažman, ne zbog prošlosti niti zbog nesagledive budućnosti,
nego upravo radi vrijednosti sadašnjice. Prošlost neupitno baštinimo. Oko budućnosti se možemo zaigrati kako bi njen eho i ozračje obogaćivali i olakšali naše dnevne
odluke, izbore, angažmane i iskustva. Kad iščekuješ da ćeš vidjeti ljepotu, vidjećeš je.

Kastelo i Lazaret kao
nadahnuće i motiv

Dr Branislav Milenković, Pristup Lazaretu
(Arhitektura Urbanizam, br. 48, 1967, str. 40)

Dr Branislav Milenković

PETROVAČKI LAZARET*

1

Krajem 1963. godine, Institut za arhitekturu i urbanizam SR Srbije pokrenuo je
razgovore sa opštinom Budva oko sudbine petrovačkog Lazareta. Ostavljen u polusrušenom stanju, neuređen i zagrađen na pristupnom delu poteza petrovačke plaže,
zahtevao je preuređenje s obzirom na turističke programe.
To je objekt otvoren prema Petrovcu, razvijen između dva paralelna zida koja
izlaze iz same stene. Zatvoreno zidovima prema moru, razvija se dvorište Lazareta u
nekoliko nivoa, stepeništem vezano za najistaknutiju tačku ansambla, kulu sa topom,
gde se predviđa postavljanje spomenika. Sa ovoga platoa vidna je sva lepota razuđenosti petrovačkog zaliva i pozađa sela Paštrovića.
Ostaci dvospratnog Lazareta zidani su pritesanim kamenom. Međuspratna
konstrukcija nije se zadržala, osim dve do tri konzole preko kojih su bile postavljene
drvene grede. Suđeći prema ostacima, krovni pokrivač bio je kanalica sa veoma brižljivo obrađenim vencem.
Danas u petrovačkoj silueti dominira ovaj horizontalni potez sa ostacima jednog
dimnjaka i zabata iza koga se u jednom pravcu uliva polukrug petrovačke plaže, a
s druge strane, uzdiže krš pomešan s vegetacijom i plavom horizontalom pučine.
Zatvoreno dvorište Lazareta upućuje na već poznate vrednosti naših gradskih
ambijenata gde sa malim dimenzionalnim i vremenskim relacijama srećno sukobljavamo intimnost i otvorenost prema istaknutim daljinskim motivima – u ovom slučaju
prema nedogledu pučine. Dvorište se razvija u više nivoa s bunarom i nešto danas
oskudnog zelenila, otvoreno u dvema tačkama prema moru.
Dva motiva – polusrušeni izgled Lazareta, nedeljiv deo petrovačke siluete, i
unutarnje dvorište – uticala su na usvajanje koncepcije o aktiviranju ovog gradskog
*

Tekst je preuzet iz časopisa za arhitekturu, urbanizam, primenjenu umetnost i industrijsko oblikovanje Arhitektura Urbanizam (organ Saveza arhitekata Jugoslavije i Urbanističkog saveza Jugoslavije,
br. 48, god. VIII, 1967, Beograd, str. 40–41. Fragment ovog rada objavljen je i u Zborniku radova,
br. 6, 1972. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, str. 31. Prateće ilustracije preuzete
su iz oba rada.
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ansambla. Ruševina sa izvesnim funkcijama nije nepoznata u gradskom ambijenru,
naprotiv, može da pruži uslove za obrazovanje specifične površine.
Tako posmatran, petrovački Lazaret kao završni motiv danas ne sasvim uređene
šetnice dobio bi svoj pun urbanistički značaj: celokupan kompleks mogao bi se obraditi zatvaranjem površine prizemlja. Ostavljajući spoljni izgled Lazareta u današnjem
stanju, ne menjajući karakter ambijenta i ceneći vrlo povoljno slobodno dejstvovanje
polusrušenih zidova, nad prizemljem bi se obrazovala ravna terasa za šetnje, meditiranje i uživanje u lepoti petrovačkog pejzaža. Ona bi spoljnim stepeništem bila vezana
za unutarnji slobodan prostor – dvorište i spoljnu šetnicu.
U nižem delu bloka Lazareta, prizemlje, mogućno je organizovati parobrodsku
agenciju koja ne postoji u Petrovcu i na koju bi se nadovezao objekt kombinovanog
karaktera – kulturnih delatnosti, obaveštavanja građana i gostiju manjim izložbama
i priredbama kamernog karaktera. Ovakvom kombinovanom funkcijom Lazaret bi
postao jedno od središta kolektivne sfere koja je namenjena ne samo gostima nego
i građanima Petrovca.
Obrada unutar Lazareta bila bi usredsređena na aktiviranje već postojećih ambijenata: ruševine, stepenište, pogled na otvoreno more i sl. Tehničkom intervencijom
prostor bi se definisao u odnosu na postavljene funkcije, a novi elementi opreme,
materijala u sklopu s grubim ambijentom, činili bi interesantnu i prijatnu celinu.
U samom dvorištu, koristeći jednu od terasa na nivou + 0,90 m, dobija se prostor scene, čiji okviri – zidovi i u pozađu zelenilo – daju najbolje moguće uslove za
inscenacije; dopunjene svetlošću i živom rečju ili muzikom, one bi postale skup koji
bi svojom interesantnošću ubrzo sabrao mnoge pristalice. U crtežu osnove terase
pokazana je mogućnost ove organizacije – okolni prostor pruža uslove za postavljanje
46 sedišta, od kojih sedam na prvom spratu Lazareta – na terasi. Pored sedenja ima
prostora za stajanje koji bi se upotrebom pokazao uživaocima kao najpogodniji za
puno uživanje autentičnosti prizora.

Dr Branislav Milenković PETROVAČKI LAZARET
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TABLA 1

1. Postojeće stanje
(1 – ulaz, 2 – srednji nivo)

3. Osnova galerije
(1 – terasa, 2 – banak – šetnica,
3 – sedenje, 4 – stajanje, 5 – scena,
6 – gledalište)

2. Osnova prizemlja
(1 – ostava, 2 – WC sa pretprostorom,
3 – ofis, 4 – kuhinja, 5 – prostorija,
6 – parabrodska agencija, 7 – silaz na
pristanište, 8 – veza sa osmatračnicom)

4. Osnova galerije
– organizacija gledališta
(1 – scena, 2 – stajalište)
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TABLA 2

5. Izgled – postojeće stanje

6. Izgled – posle rekonstrukcije

7. Poprečni presek A–A

8. Poprečni presek B–B

Dr Branislav Milenković PETROVAČKI LAZARET

TABLA 3

9. Osnova prizemlja – predlog uređenja
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Slobodan Bobo Slovinić, Fotografija 44, 1965.
(ljubaznošću Slobodana Boba Slovinića)

Slobodan Bobo Slovinić

LAZARET I KASTELO
(PETROVAC, CRNA GORA)
Apstrakt: Poslije rodnog, starog budvanskog grada, Petrovac je jedan od mojih najomiljenijih
primorskih gradića. Za njega sam direktno i indirektno vezan mnogim porodičnim, prijateljskim,
inspirativnim nadahnućima, zapravo, neraskidivim vezama. Taj božanski triangl Kastelo–Lazaret–Katiči dio je mog habitusa. U Petrovcu sam kao u svojoj kući, kao u svojoj bašti, u svom
đardinu. Negdašnji red starih kuća, duga šetnica, bujni park, pjeskovita plaža, tirkizno plavo
more, nepregledni horizont, permanentan su mi dar za oči i blagotvoran melem za dušu.
Ključne riječi: diplomski rad riblji restoran „Lazaret“, umjetnost, inspiracija.

GIMNAZIJSKO-MATURSKE RELACIJE
Svako ljudsko stvorenje usmjereno je genetskim, vaspitno-obrazovnim i energetskim potencijalima ka višim ciljevima i uzvišenim nivoima. Nošen tim parametrima
i vlastitim osobenostima, kretao sam se relativno sigurno svojom putanjom. Kao
gimnazijalac, sredinom 1961, razmišljao sam o maturskoj temi jer se tako polagao
završni ispit zrelosti. Unaprijed sam se opredijelio za temu iz likovne umjetnosti i
ukupna artistička plejada bila mi je na raspolaganju.
Rođen u horoskopskom znaku Ovna, oduvijek vrlo uporan i tvrdoglav, čvrsto sam
odlučio da moja maturska tema bude: „Savremeni crnogorski slikari – Milo Milunović i
Petar Lubarda“. Profesor likovne umjetnosti, tada mladi Cvetko Lainović, odvraćao me
je od savremenika, o kojima nije postojalo mnogo dokumentacije, knjiga, kataloga,
reprodukcija, kao ni dovoljno podataka i definitivnih stavova. Predlagao mi je, sasvim
logično, Sezana, Pikasa, Dalija. Ostao sam pri svojoj odluci, želeći da se bavim, živim,
aktuelnim i vodećim crnogorskim slikarima.
Međutim, ubrzo sam se uvjerio da je moj profesor bio u pravu. Ipak, ostao sam
uporan, krenuo sam neistraženim i težim putevima. Tražio sam dokumentaciju, sakupljao
materijal, našao određeni broj knjiga o savremenoj umjetnosti, nešto kolornih časopisa,
par skromnih kataloga i više novinskih tekstova. Kada nešto planiram, idem prema cilju
dubinski, radim s velikim zanosom i entuzijazmom. Dobrim savjetima pomogli su mi
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neki umjetnički znalci, ali mnogo su mi značili neposredni kontakti sa njihovim slikama,
te sporadično njihovo praćenje dok su ljeti stvarali u Budvi, nadomak naše kuće.
Nakon napornog rada uspio sam da završim maturski rad na dvadesetak kucanih
strana, uz razjašnjenja i popis literature. U pravopisnoj ravni, jasnoći sklopova i sažimanju teksta, veliku pomoć pružio mi je moj otac Ante, profesor srpsko-hrvatskog i
italijanskog jezika i doajen crnogorskog novinarstva. Profesor Cvetko Lainović, ocijenio
je maturski rad vrsnim, uspješno sam položio ispit zrelosti i to je šezdesetih godina
minulog stoljeća ujedno bio moj prvi esejističko-kritičarski rad.

AKADEMSKO-DIPLOMSKI ANGAŽMAN
Nakon maturiranja (1961) u Titogradu, očekivao me je ljetnji raspust u rodnoj Budvi.
Međutim, nije bilo opuštanja, saopštio sam ukućanima da želim da studiram slikarstvo
na Likovnoj akademiji u Beogradu. Uz objašnjenje, predložili su mi da upišem Akademiju primenjenih umetnosti u Beogradu. Prihvatio sam razuman roditeljski savjet. Uz
konsultacije s jednim grafičkim dizajnerom, koji je upravo diplomirao na beogradskoj
APU, otpočeo sam u svom podgoričkom ateljeu u suterenu zgrade u kojoj smo stanovali,
samostalno da se pripremam za prijem na akademiju. Vježbao sam analitičko crtanje
i slikanje, prema postavljenoj mrtvoj prirodi i gipsanim modelima, uporno sam precrtavao studije Mikelanđela, Direra, Rubensa. Na jesen te godine uspješno sam položio
sedmodnevni prijemni ispit za dvije opšte godine na APU, a potom sam ponovo sedam
dana polagao prijemni za trogodišnje usmjerenje na odsjek unutrašnje arhitekture. Na
završnoj godini, konsultovao sam se s profesorom Đorđem Krekićem i asistentom Zvonkom Veberom oko diplomskog rada. Predlagali su da za bazu koristim neki savremeni
arhitektonski objekat. Opet sam bio svojeglav, izabrao sam komplikovan sadržaj, odlučio
sam se za razrušenu, zapuštenu arhaičnu aglomeraciju, petrovački Lazaret i Kastelo.
Ubrzo sam se uvjerio da sam se zaputio veoma bremenitim pravcem. Umjesto
novog objekta i jednostavnog sadržaja, izabrao sam skupinu starih zgrada, povezanih u cjelinu. Osim rekonstrukcije objekata, morao sam se baviti mikrourbanom
strukturom. No, odmah sam se suočio sa najtežim – nigdje arhitektonskih podloga
postojećeg stanja, osim jedne blijede skice. Direktno na terenu, napravio sam shemu
povezanih objekata i cjelokupnog kompleksa, a zatim sam horizontalno i vertikalno
izvršio brojna mjerenja. Na shemi sam obilježio rakurse za snimanje i dokumentaristički fotografisao ukupan kompleks, objekte i detalje. Na osnovu tih podataka, uz
dosta poteškoća, rekognoscirao sam situaciju i stabilizovao arhitektonske podloge u
pogodnoj razmjeri. Zatim sam, shodno prostornim eksterno-internim mogućnostima,
detaljno razradio projektni zadatak – budući riblji restoran „Lazaret“.

Slobodan Bobo Slovinić LAZARET I KASTELO (PETROVAC, CRNA GORA)
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ARHITEKTONSKI EKSTERIJERNO-ENTERIJERNI KONCEPT
Pristupio sam izradi diplomskog rada s velikim entuzijazmom i kreativno-energičkim
potencijalom. Krenuo sam od opštih premisa i postulata ka konkretnim sadržajima
i pratećim elementima. Razmatrajući osnovu postojećeg stanja, uočio sam da je čitav kompleks formiran na dva među sobom vezana, slojevito-petrificirana grebena
povezana sa kopnom. Na većem, bližem obali, zvanom Lazaret, opkoljenim morem
nalazilo se nekoliko urušeno-povezanih kamenih objekta, koji su formirali zazuđenostrukturalni niz, orijentisan prema žalu, šetnici i naselju. Na manjem, višem, zvanim
Kastelo, orijentisan prema moru i Katičima, dominiralo je utvrđenje sa topom, ostaci
visoke kule i spomenička vertikala. Bjelodano se nametala osnovna funkcionalna
shema, prihvatio sam je sasvim logično. Kada se iz pravca naselja, kroz portal priđe
većoj i prostranijoj strukturi, evidentna je uska ulica, koju formira visoki niz objekata
sa lijeve strane, te porušeni pomoćni niski objekati pri zidinama, sa desne strane. Van
svake sumnje, radi se o tipičnoj starogradskoj, mikrourbanoj strukturi, koja prema
konzervatorskim uslovima mora biti revitalizovana i sačuvana. Kompleks mora stalno
biti otvoren za javnost i mora se omogućiti nesmetan pristup utvrđenju, vidikovcu i
spomeniku. Svaki drugačiji pristup bio bi remetilački i poguban po centralnu starogradsku cjelinu, kao osnovni funkcionalni sadržaj i vizuelni motiv.
Na tim principima i takvom konceptu, prema mom shvatanju iz 1965, ali apsolutno i prema današnjim uvjerenjima, potpuno ispravno sam krenuo u izradu projektne dokumentacije, odnosno definisanje svog diplomskog rada. U rekonstruisano-revitalizovani dvoetažni kompleks povezanih objekata od kamena, pokrivenih
ćeramidom, funkcionalno sam smjestio sve neophodne sadržaje ribljeg restorana,
a na denivelisanim površinama pri zidinama organizovao sam ugostiteljske terase.
Kompletan riblji restoran projektovan je u mediteransko-primorskom stilu i atmosferi u kojoj su dominirali autohtoni materijali, puni kamen, obloge, konzole, drvene
grede, talpe, lamperija. Kao dekoracija korišćeni su ribarski pribor, nautičke sprave,
barometar, busola, stari satovi, lusteri, ferali, makete brodova, vitraži, mozaici. Supstituisao sam izuzetan projekat unutrašnjeg uređenja prostora, prezentiran brojnim
tehničkim crtežima. Tu su osnove, presjeci, izgledi zidova, detalji namještaja i opreme,
desetak ručno slikanih perspektiva u boji, sve kaširano na lepenci. Uz dokumentaciju,
u akademskoj stolarskoj radionici, realizovao sam prema svom nacrtu karakteristično
restoransko sjedište i sto od punog masiva i presovanog špera, presvučeno kožom.
Pred meritornom akademskom komisijom uspješno sam odbranio svoj arhitektonski,
funkcionalni i stilski koncept ribljeg restorana „Lazaret“, i nakon redovnih petogodišnjih
studija, diplomirao 1966. sa odličnim uspjehom. Bio je to moj prvi veoma uspješan
profesionalni projekat i jedan od mojih izuzetno radosnih dana u životu.
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EPILOG
Vratio sam se poslije pet izuzetno sadržajnih studentskih godina u Crnu Goru. Nakon odsluženja vojnog roka i sklapanja braka, zaposlio sam se 1967. u Republičkom
zavodu za urbanizam i projektovanje u Titogradu i započeo pionirski posao u oblasti
unutrašnjeg uređenja prostora. Kod nas je stanje u toj oblasti bilo zapušteno, vladali
su neznanje, diletantizam i improvizacija. Nadajući se konkretnom profesionalnom
angažmanu, ponudio sam HTP „Palas“ u Petrovcu da realizuje moj diplomski projekat.
Međutim, pokazujući samo formalno interesovanje, otkupili su rad za simboličnu
sumu, i od tada ga više nikada nijesam vidio. Aktuelan materijal koji je prikazan na
recentnoj izložbi u galeriji Crvene komune, dio je dokumentacije, koju sam u svojoj
arhivi čuvao pola vijeka. To su fotografije postojećeg stanja objekta, radni crteži, skice,
kreativne analize, zapravo najveći dio onoga što je konkretno prethodilo realizaciji
projekta, zapravo nesuđenog petrovačkog ribljeg restorana „Lazaret“.

POST SCRIPTUM
Kada se danas, nakon privatizacije i obimnih građevinskih intervencija, analizira opšte stanje kompleksa Lazaret–Kastelo, uočljivi su potpuno neprofesionalan pristup
i brojni nedostaci. Poznato je da je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
1958. proglasio kompleksnu cjelinu Lazaret–Kastelo spomenikom kulture. Da li je
na njemu, o takvom statusu, postavljena mesingana ploča, nije toliko značajno. Neshvatljivo je zašto se prilikom izrade projektnog programa, projektne dokumentacije,
revizije planova, izvođenja i nadzora radova, tehničkog prijema i izdavanja upotrebne
dozvole s kompleksom Lazaret–Kastelo nije postupalo kao sa spomenikom kulture
i zbog čega nijesu primjenjeni parametri za njegovu dosljednu zaštitu. Jer, da su sve
navedene faze ispoštovane lege artis, na spomeniku kulture se ne bi mogla dogoditi
tako drastična devastacija. A to se, prije svega, ogleda u potpunoj izmjeni strukture
kompleksa, kao miniurbane starogradske cjeline. Uništena je gradska ulica, vitalna
komunikacija u središtu kompleksa, i prekinuta veza između Lazareta i Kastela. Uništeni
su postojeći objekti, a ostavljena je samo zaravnjena fasadna ljuska prema naselju.
Onemogućen je nesmetan pristup kompleksu, već on zavisi od raspoloženja vlasnika.
Uništen je mediteransko-primorski karakter kompleksa, počev od opšte do pojedinačne devastacije. Nedopustivi su potpuno diletantski drveni portal, drvena pergola,
škura, lampe, ograde i drugo. Nažalost, bajkoviti Lazaret i Kastelo, izuzetno značajan
funkcionalno-vizuelni punkt Petrovca, izgubljeni su za duga vremena.
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Fotografija 1

Fotografija 2

Fotografija 3
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TABLA 4

Ilustracije 1 i 2. Šeme snimanja fotografija Kastela i Lazareta
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TABLA 5

Ilustracije 1 i 2. Planovi prizemlja i sprata ribljeg restorana „Lazaret“
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TABLA 6

Ilustracije 1–7. Analize elemenata za riblji restoran „Lazaret“

Slobodan Bobo Slovinić

LAZARET, KASTELO I KATIČI

1

PRVO PETROVAČKO KAZIVANJE
Da, sve je otpočelo u praskozorje, u totalnom muku i oniričnom snoviđenju, upravo
onda kada je Svevišnji volšebno stvorio bajkovito petrovačko pješčano žalo pomeđu
petrificiranih grebena, u dno visoke i sure Paštrovske gore. Ribari i ratari formiraše
na uzdignutoj ponti svoja staništa i sagradiše Lazaret i Kastelo, po uzoru na kamene
primorske nastambe. Tada im Stvoritelj, nadomak njihovog pristana, podari dva dražesna kamena školja, dva Katiča, da ih od južnih mora i vjetrova štite, i svakovrsne
riblje vrste tu im namrijesti.
Tako sve od pamtivijeka, sežu moja daleka sjećanja. Svjetlost mediteranskog obzorja, spoznao sam u starom budvanskom jezgru, na obali mora, kraj pješčanog spruda. „Ispod fratara“ me zadojiše morskom vodom, pjenom i vinom i poviše u maslinove
grane. Bilo je to blaženstvo postojanja. Živio sam sneno pun topline, u primorskom
okruženju, kraj opojnih magnolija, mirti, lovora i ruzmarina. Oplovljavao sam svojim
brodom budvanske vale, obigravao oko Školja, duž Bečića, Kamenova, Pržna, oko Sv.
Stefana, Crvene glavice, Drobnog pijeska, brodio Petrovcem, Buljaricom, Kraljičinom
plažom, Sutomorem i Barom.
Sa urođenom ljubavlju prema moru, primorskom pejzažu i mediteranskoj atmosferi, javlja se moja neutoljiva žeđ za stvaralaštvom. U prisnom okruženju, permanentno sam crtao i slikao, uglavnom u ateljeu, ali često i neposredno u pleneru, na
svom brodu. Od kada sebe pamtim, paradigmatski sam vezan za smirujuću morsku
horizontalu i dramatičnu vertikalnu stjenovitu obalu. Ta dva kontrapunkta, logično
su u mojoj nutrini stvarala uzbuđujuće dramatske vibracije. Takođe, neraskidivo i
inspirativno sam vezan za arhaične aglomeracije, budvanski Stari grad, ostrvo Školj,
petrovački Lazaret i Kastelo i dražesne Katiče.

*

Tekst je preuzet iz kataloga izložbe Lazaret i Kastelo: nadahnuće i motiv. Budva: JU Muzeji i galerije
Budve, 2015, str. 5, 6 i 8.
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Nakon završene gimnazije u Titogradu, uspješno sam položio prijemni ispit
(trajao je sedam dana) za dvije opšte umjetničke godine na Akademiji primenjenih
umetnosti u Beogradu. Nakon uspješnog završetka, ponovo sam polagao prijemni
ispit (sedam dana) za trogodišnje stručno usmjerenje (unutrašnja arhitektura) na istoj
Akademiji. Tokom desetog, posljednjeg semestra, poneseno sam radio na svom diplomskom radu. Tu započinje ova intrigantna storija, koja je bila duboko pohranjena
u mojoj podsvjesti, a čiji se rezultati, samo djelimično, sada nalaze pred vama.
Apsolutno svjesno i ciljano, uz bezbroj argumenata, odabrao sam arhaičnu,
razrušenu i zapuštenu arhitektonsku aglomeraciju petrovačkog Lazareta i Kastela za
svoj diplomski rad. Sa profesorom Đorđem Krekićem i asistentom Zvonkom Veberom, odlučio sam da u postojećim, većim arhitektonskim cjelinama, isprojektujem u
mediteransko-primorskom stilu autentičan riblji restoran. Bio je to za mene veoma
zahtjevan i izuzetno komplikovan zadatak. Osim unutrašnje arhitekture, morao sam
sa velikom pažnjom prići ukupnoj mikro-urbanoj strukturi. Nigdje tehničkih crteža,
osim izblijedjele stare šeme, bez podataka, mjera, dimenzija, opisa i detalja.
Oduvijek sam sveobuhvatno i temeljno pristupao svakom poslu. Napravio
sam 1965. godine skicu Lazareta i Kastela koja me je dodatno uzbuđivala i u osnovi
me je neodoljivo podsjećala na siluetu starije gospođe sa šeširom. Obilježio sam
tačke, rakurse i vizure, a zatim sam neposredno na terenu foto-aparatom napravio
49 crno-bijelih snimaka. Uz vizuelnu analizu, parcijalno mjerenje prostora i detaljne
opise pozicija, stvorio sam bazne pretpostavke da rekognosciram postojeće stanje.
U Beogradu sam uz pomoć fotografija i mjera stabilzovao postojeće stanje ukupne
mikro-urbane cjeline.
Tada nijesam mogao doći do urbanističko-konzervatorskih uslova, međutim,
vodio sam se logikom starih graditelja. Maksimalno sam ispoštovao usku, središnju
pješačku komunikaciju, koja je kroz Lazaret išla prema uzvišenom Kastelu. Sa veoma
malo intervencija, sačuvao sam strukturu povezanih objekata orijentisanih prema
naselju, a na temeljima objekata prema moru uz zidine, formirao sam terase. Vodio
sam posebno računa o ritmalnoj smjeni krovova i silueti arhaizirane aglomeracije.
Uspostavio sam i definisao veoma detaljan projektni zadatak. Formirao sam riblji
restoran „Lazaret“ u dvije etaže, a stilski ga potpuno vezao za autohtono primorsko
podneblje. Osnovni materijali bili su kamen i drvo, a u dekorativnom opsegu su se
nalazili ribarski pribor, moreplovske naprave, stari satovi, barometar, busola, lusteri, ferali, makete brodova, vitraži, mozaici, keramika i drugo. Napravio sam izuzetan
projekat unutrašnjeg uređenja prostora, koji je bio prezentiran na brojnim tehničkim
crtežima. U sastavu su bile osnove, presjeci, izgledi zidova, detalji namještaja i opreme, te desetak ručno slikanih perspektivnih scena (današnji 3D prikazi), a sve je bilo
kaširano na lepenci i prezentirano u debatnoj sali Akademije.
Istovremeno sa izradom projektne dokumentacije, u akademskoj specijalističkoj
stolarskoj radionici, realizovao sam prema svom nacrtu sjedište i sto od punog masiva,
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u kombinaciji sa presovanim šperom (sjedište i naslon), koji su bili presvučeni crvenom
boks-kožom. Nakon tumačenja funkcionalno-stilskog koncepta i veoma detaljnog
tehničkog opisa, diplomirao sam nakon redovnih petogodišnjih studija, pred meritornom akademskom komisijom 1966. godine, sa odličnim uspjehom. Bio je to moj
prvi profesionalni projekat, i jedan od mojih najradosnijih dana u mladalačkom životu.
Vratio sam se poslije pet izuzetno sadržajnih studentskih godina u moju Crnu
Goru. Otpočeo sam 1966. pravi pionirski posao u oblasti unutrašnjeg uređenja prostora, a stanje kod nas je bilo katastrofalno. Vladalo je neznanje, diletantizam, improvizacija. Svakako, ubrzo sam se spustio do mog lijepog Petrovca, ponosno sam ponudio HTP
„Palas“ moj diplomski projekat, nadajući se konkretnom daljem angažmanu. Međutim,
otkupili su moj rad uz simboličnu naknadu i od tada ga nikada više nijesam vidio.
Prošle godine, negdje u vrelo ljetnje doba, sasvim slučajno i opušteno, razgovarao sam sa arheologom Dušanom Medinom o izuzetnim ljepotama našeg prelijepog
Petrovca, zatim Lazaretu, Kastelu, Katičima, istorijiskim tragovima, dokumentima i
legendama. On se duže vremena bavio tematikom svog zavičaja, imao je neke planove i projekte u razvoju i naznakama. Tada sam mu pažljivo i detaljno predstavio
moju izuzetnu, višedecenijsku i zasigurno sudbinsku vezanost za dražesni Petrovac.
Pažljivo me je pratio sa zanosom i oduševljenjem. Tako je stvorena ideja o prezentaciji
mojih radova sa ovom tematikom.
Ukupan materijal prikazan na izložbi, dio je dokumentacije koju sam u svojoj
arhivi čuvao pola vijeka. To su, prije svega, autentične fotografije postojećeg stanja
objekta, radni crteži, skice, kreativne analize. Zapravo, to je najveći dio onoga što je
konkretno prethodilo realizaciji projekta petrovačkog ribljeg restorana „Lazaret“.

DRUGO PETROVAČKO KAZIVANJE
U mom obimnom životnom i stvaralačkom turnusu, događanja su se odvijala logično
i kontinuirano. Po završetku studija, boravio sam godinu dana u Užičkoj Požegi i Kragujevcu na odsluženju vojne obaveze. Na jesen 1967. godine, kao odličan student i
stipendista, otpočeo sam rad u najeminentnijoj crnogorskoj projektantskoj instituciji
- Republičkom zavodu za urbanizam i projektovanje u Titogradu. U Zavodu sam prošao
zvanja, od pripravnika, saradnika, projektanta, odgovornog projektanta, preko šefa
biroa za enterijer i dizajn, do generalnog direktora. Uspješno sam radio u toj vrsnoj
firmi preko dvadeset sadržajnih i, meni izuzetno, dragih godina.
Na obostrano zadovoljstvo, te jeseni 1967, nakon petogodišnjeg poznanstva, u
porodičnom okruženju, vjenčao sam se sa svojom životnom saputnicom, sa kojom
i dalje složno vodim poluvjekovni suživot. I na veliku radost, odlučili smo da našu
„medenu nedjelju“, provedemo u prisnom, mirnom i tihom Petrovcu, u jednoj staroj
porodičnoj kući na glavnoj šetnici, u neposrednom kontaktu sa plažom i sa čarobnim
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pogledom na Lazaret, Kastelo, Katiče i nepregledno morsko prostranstvo. Bilo je to
odista nezaboravnih, rajskih i stvoriteljskih sedam dana.
Osjećao sam se potpuno ispunjenim i ostvarenim. Barkom na vesla obilazili smo
Katiče, skakao sam, plivao, ronio, upoznavao morske hridi i riblje egzemplare. Divio
sam se petrificiranim strukturama, stoljetnim pinijama, uživao u letu galeba i zovu
čiopa i lasta. A kasnije, u mirnim trenucima na plaži, u hladovini stoljetnog bora, kao
što sam to često praktikovao i ranije, „portretisao“ sam akvarelom, paradigmatski izuzetno podsticajne Lazaret, Kastelo i udaljene Katiče, koji su uzbudljivo „parali“ mirnu
kontaktnu liniju neba i mora. Nekoliko radova iz tog bajkovitog vremena upravo se
nalaze u postavci.
Negdje krajem sedamdesetih, otpočeo sam rad na novom slikarskom ciklusu
„Madone, predosjećaj stradanja“ (1978–1981). Često sam razmišljao o mjestu i ulozi
ženskog stvorenja u našoj životnoj stvarnosti. Počeo sam polako, ali dubinski da shvatam da su moja majka, moja izabranica i sve majke ovog svijeta odista velike i istinske
mučenice i paćenice. Upravo u tom kreativnom naponu, skicirao sam, crtao i stvorio
1980. dvije bazne i ključne slike tog ciklusa: „Ljepotica sa Katiča“ i „Petrovačka Madona“
(vlasnost Narodni muzej Crne Gore). Na izložbi su prezentirane obije slike, ali zbog
nemogućnosti pozajmice djela iz NMCG, slika je prikazana kao „copy-print“ verzija.
Nakon kratkog, ali izuzetno dramatičnog ciklusa „Stradanje“ (1982–1985), u smirujućoj i katarzičnoj atmosferi, otpočeo sam sa velikim zanosom da radim na jednom
mom izuzetno značajnom i veoma obimnom ciklusu „Le Corps“ (Tijelo) (1985–2015),
u kojem su djela nosila samo numeričke oznake. Prema konceptu, riječ je o ženskom
tijelu kao skulpturalnoj masi, koja rotira oko sebe, ili pak posmatrač rotira oko subjekta, a u mizanscenu je neki poznati primorski motiv. U punoj artikulaciji tog sadržaja,
stvorio sam 1986. dvije, za moje slikarstvo izuzetno važne triptihalne cjeline, u čijem
mizanscenu su Lazaret i Kastelo: „Le Corps XL“ i „Le Corps LX“, koje su u vlasnosti SD
Crvena komuna u Petrovcu, a koje čine važan segment izložbene cjeline.
Kako bih popularisao svoju umjetnost, poput mnogih drugih stvaralaca, praktikovao sam da na određene teme radim grafičke listove u određenoj tehnici i tiražu.
Sa velikom ljubavalju, ostvario sam 1989, u serigrafskoj tehnici dva motiva: „Lazaret“ i
„Kastelo“, čije sam listove kasnije dorađivao hromatski rukom. Ta dva eksplikata upravo
su dio ove tematski povezane postavke.
I na samom kraju ovog mog reminiscentno-ispovjednog petrovačkog kazivanja, želio bih da još jednom istaknem sljedeću činjenicu – uveliko se zna da su česti
motivi mojih kreativno-likovnih iskoraka tri petrovačka dragulja, zlatni triangl: Lazaret–Kastelo–Katiči. U likovnom segmentu izložbene postavke, od brojnih eksplikatnih
primjeraka, izvršio sam selektivni izbor od nekoliko akvarelskih egzemplara, među
kojima figuriraju pet veoma efektnih radova iz 2011. i 2015. godine.
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TABLA 1

Kastelo, 1967, akvarel,
pero, tuš (25x34 cm)
Lazaret, 1967, akvarel,
pero, tuš (33x27 cm)

Lazaret, 1967, akvarel (26x34 cm)

Lazaret, 1967, akvarel, pero, tuš (22x30 cm)

zbornik radova o Kastelu i Lazaretu u Petrovcu DVIJE TVRĐАVЕ opasane MOREM

120 |

TABLA 2

Petrovac, 2011, akvarel (28x38 cm)

Katiči, 2011, akvarel (20x28 cm)

Petrovac – Lazaret, 2015, akvarel (35x50 cm)

Petrovac – Lazaret, 2015, akvarel (35x50 cm)

Le Corps XL, 1986, ulje na platnu, triptih (100x300 cm)
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TABLA 3

Petrovačka Madona, 1980,
ulje na platnu (copy-print) (110x80 cm)

Ljepotica sa Katiča, 1980,
ulje na platnu (100x70 cm)

Le Corps LX, 1986, ulje na platnu, triptih (100x240 cm)
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TABLA 4

Kastelo, 1989, grafika (55x65 cm)

Lazaret, 1989, grafika (55x65 cm)

Zoran B. Petrović i Aleksandar Radojević

LAZARET – NOĆNI BAR*

2

Ruševine Lazareta slikovito završavaju panoramu male petrovačke uvale. Činjenica je da njihovo krezubo stremljenje prema nebu pruža bizaran utisak, čak i
pomalo stravičan. Međutim, isto je tako poznato da je ovaj objekt do pred kraj rata
bio potpuno očuvan, kao i da sa gledišta službe zaštite ne postoje nikakvi izričiti
zahtevi da se njegov današnji izgled (ruševina) sačuva po svaku cenu u njegovom
eventualnom korišćenju.
Kako je poručilac projektnog zadatka – ugostiteljsko preduzeće „Palas“ iz Petrovca
– izričito zahtevao ekskluzivan i atraktivan ugostitetljski objekt koji bi se permanentno
koristio tokom cele godine, to je i objekt zahtevao takvu intervenciju koja bi obavezno
predviđala rekonstrukciju krovne konstrukcije i pokrivača. Svoj zahtev naručilac je
dokumentovao sledećim rečima:
1. U slučaju da se rešenju postavljenog zadatka prišlo sa željom da se sačuva
izgled ruševine – dobili bi se veoma mali kapaciteti (ugostiteljsko-atraktivno-turistički)
koji bi zahtevali ogromna ulaganja investicionih sredstava koja bi se veoma teško ili
vremenski nesagledivo amortizovala.
2. Insistiranjem na izgledu ruševina (pod pretpostavkom da su dobijeni kapaciteti
i dovoljni i isplativi), objekt bi u danima nevremena, kad talasi dostižu neshvatljivo
enormne dimenzije, bio praktično isključen iz bilo kakve upotrebe. U takvim prilikama, objektu je nemogućno prići ili u njemu boraviti, jer ga talasi preplavljuju svakog
trenutka. Takva situacija u određena godišnja doba može da potraje i danima, što bi
za ugostiteljsko preduzeće predstavljalo nenadoknadive gubitke.
Pokrivanje postojećeg dvorišta i njegovo uključivanje u aktivno korišćenje ekskluzivno-ugostiteljskog karaktera pruža velike mogućnosti i prednosti u odnosu na stav:
sačuvati spoljnji izgled ruševina. Zamašnim tehničkim intervencijama prosecanja stena
*

Tekst je preuzet iz časopisa za arhitekturu, urbanizam, primenjenu umetnost i industrijsko oblikovanje Arhitektura Urbanizam (organ Saveza arhitekata Jugoslavije i Urbanističkog saveza Jugoslavije), god. VIII, br. 48, 1967, Beograd, str. 42–45. Ljubaznošću Aleksandra Radojevića objavljujemo
planove br. 7, 8, 9, 11 i 12.
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– da bi se stvorile posebne podrumske prostorije – još više se povećavaju mogućnosti
postojećih prostornih uslova. Isto tako, izvesnim spuštanjem nivoa postojećeg dvorišta
dobijaju se interesantne prostorno-likovne vrednosti budućeg enterijera. Postojeći
zidovi (zidani pritesanim kamenom), živa stena, kao i novi elementi konstrukcija, u
svom međusobnom suprotstavljanju jedno drugom treba da budu osnovne vrednosti
i kvaliteti zamišljenog enterijera ovog ekskluzivnog turističkog objekta.
Osnovni elementi rekonstrukcije prikazani su na shematskom crtežu i sastoje
se u sledećem:
a) nova krovna konstrukcija, pokrivač ćeramida;
b) nova međuspratna konstrukcija;
c) nova krovna konstrukcija preko postojećeg dvorišta;
d) prosecanje stene da bi se stvorile podrumske prostorije.
Najdelikatniji deo zadatka predstavlja svakako nova konstrukcija krova nad postojećim dvorištem, koja bi morala biti dimenzionisana i profilisana tako da ni na koji
način ne naruši siluetu krovnih površina što je stvaraju postojeće zgrade Lazareta.
U prihvaćenoj koncepciji: da se rekonstruiše nekadašnji izgled Lazareta, da se
zatvori u jednu kompaktnu i pokrivenu prostornu celinu i određen programski zadatak
– postavilo se i pitanje novog načina pristupa postojećem spomeniku borcima NOR.
Koristeći pogodnu konfiguraciju stene na kojoj se nalazi bastion sa spomenikom, bilo
je mogućno ostvariti nov pristup spomeniku sa pristaništa i sa stene prema moru. Postojeće površine oko spomenika ostale bi nepromenjene, izuzev ukidanja betonskog
mosta kojim se do danas pristupalo spomeniku, prolazeći kroz ruševine Lazareta. Od
dosadašnje kapije, kojom se sa mesta dolazilo na donji plato spomenika, dobio bi se
balkon – „belvedere“ na rekonstruisani Lazaret.
Postavljanjem drvenih hrastovih kapaka (škura) na prozore prema moru, kao i
već opisanim maksimalnim pokrivanjem unutrašnjeg dvorišta novom konstrukcijom,
postignuta je potpuna zaštita objekta od jakih i razornih talasa, kakvi mogu biti u
ovom kraju crnogorske obale. Tako je postignuta mogućnost da se objekt koristi
nezavisno od vremenskih i klimatskih uslova, što je projektnim zadatkom bilo posebno naglašeno.
Pored ekonomskih prostora, objekt poseduje i niz različitio tretiranih prostorija
koje su namenjene gostima – njihovom boravku i razonodi. Postojeći uslovi (visine,
razlike nivoa) samo su doprineli da se dobiju što atraktivnija prostorna rešenja.
Na kraju, od interesa je istaći i prikazati stvarne kapacitete ovog objekta, što
korisnika (ugostitelja) u prvom redu interesuje.
Tako ukupan kapacitet iznosi 219 mesta. Isključivanjem stolova na platou za igru,
kapacitet iznosti još uvek preko 200 (205) mesta, a sam plato predviđen za igru ili organizovanje manjih predstava i artističkih programa postaje još komotniji i prostraniji.
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Lazaret – postojeće stanje i izgled posle rekonstrukcije

Zoran B. Petrović i Aleksandar Radojević, Lazaret – postojeće stanje
i izgled posle rekonstrukcije (Arhitektura Urbanizam 48, 1967, [s. p.])

Prizemlje:

restoran
aperitiv bar
plato za igru
donja terasa
Ukupno

53 mesta
20 mesta
14 mesta
7 mesta
94 mesta

Sprat:

reprezentativan salon
TV salon
galerija
otvorena terasa
Ukupno:

31 mesto
16 mesta
17 mesta
29 mesta
93 mesta

Bar u nivou mora

22 mesta
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TABLA 1

1. Situacija postojećeg stanja

2. Predlog adaptacije – osnova suterena

3. Predlog adaptacije – osnova prizemlja

Zoran B. Petrović i Aleksandar Radojević LAZARET – NOĆNI BAR

TABLA 2

4. Predlog adaptacije – osnova sprata

5. Shema rekonstrukcije i adaptacije

6. Postojeći izgled prema luci i isti izgled posle izvršene rekonstrukcije i adaptacije
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TABLA 3

7. Horizontalni plan sprata – enterijerske intervencije (1968)

8. Projekat enterijera – tavanica prizemlja (1969)

9. Idejni projekat enterijera sprata (1968)

Zoran B. Petrović i Aleksandar Radojević LAZARET – NOĆNI BAR

TABLA 4

10. Predlog adaptacije – poprečni presek (1967)

11. Poprečni presek sa detaljem oluka (1969)

12. Osnova tavanice sprata i poprečni preseci (1968)
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TABLA 5

13. Lazaret (prilaz) – stanje
i stanje posle rekonstrukcije

14. Panoramski izgled
postojećeg stanja

15. Petrovac na Moru i Lazaret
– postojeće stanje

16. Petrovac na Moru i Lazaret
– postojeće stanje

17. Uporedni prikaz spoljnog izgleda (posmatran odozgo) pre i posle adaptacije

Aleksandar Radojević

DOŽIVLJENA IMPRESIJA PROSTORA
KASTELA, LAZARETA I MALE
PETROVAČKE UVALE

Apstrakt: Pri prvom susretu sa napuštenim, pomalo i bizarnim oblikom tadašnjeg Lazareta,
opkoljenim kamenim zidovima koji krezubo i donekle stravično streme ka nebu, potvrđena
je naša pretpostavka da je Lazaret stvarno „znak“ u prostoru, ali istovremeno i slikovita „priča“
koja završava panoramu male petrovačke uvale. Primetna je bila i graditeljska veština.
Ključne reči: Lazaret, „znak“, graditeljsko umeće, kompleks, arhitektonika prostora, adaptacija,
rekonstrukcija, unutrašnje uređenje.

ZAPIS...
Vrhunac izgleda male petrovačke uvale istaknut je prvenstveno graditeljskim umećem
arhitektonskog oblikovanja čitavog kompleksa. Umirena i glatka kamena površina,
izrazite strmine, napustila je pravu liniju i lagano se povila stvarajući utisak talasa.
Postignuto je njegovo jedinstvo i povezivanje s ambijentom i plavetnilom mora.
Uočene karakteristike poslužile su da ih u našem konkursnom radu pretočimo u
ponuđeno rešenje za sanaciju, rekonstrukciju i funkcionalno-namensku preorijentaciju
unutrašnjeg prostora Lazareta i privođenje njegovoj novoj nameni – ugostiteljski
objekat bar „Castello“ – što je zahtevano programskim zadatkom koji je dao investitor
Hotelsko-turističko preduzeće „Palas“ iz Petrovca na Moru.
Posle usvajanja našeg projekta, koji je u međuvremenu urađen i završen na
osnovu datog projektnog zadatka istog investitora, pristupilo se izvođenju i realizaciji
obnove Lazareta. Obnovljeni kompleks Kastela i Lazareta sa najbližim okruženjem
pompezno je otvoren u prisustvu velikog broja zvanica, kulturnih poslenika i građana Petrovca i okoline, u leto 1971. godine, kada je uvaženi prof. Uroš Martinović na
otvaranju, pored ostalog, izgovorio i sledeće reči:
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Na Crnogorskom primorju autori arhitekte Zoran Petrović i Aleksandar Radojević ostvarili su vrlo interesantan poduhvat revitalizacije jednog starog i
vrlo eksponiranog punkta primorske arhitekture Kastela u Petrovcu na Moru.
Poštujući do maksimuma siluetu i izvorni materijal, autori su izgradili apstraktni
objekat bogate funkcije, savremenog uređenja unutrašnjeg prostora za novu
namenu i prefinjenog detalja kamene arhitekture.

PROCES STVARANJA...
Konkursnim radom potencirana je „slika“ petrovačke siluete koja se pamti i koja će se
vekovima pamtiti. Finalnim projektom, s realizacijom arhitektonike prostora, zadržane
su obostrane vrednosti njegove sagledljivosti. S jedne strane, one okrenute prema
gradu, i dalje dominira silueta izrazito naglašenog dimnjaka i naročito izduženog
objekta Lazareta, sagrađenog od pritesanog kamena, s karakterističnim primorskim
otvorima, koji završava polukrug gradske plaže. To je, zapravo, prema našoj zamisli
bio „brod“ ukotvljen u luku, koji vekovima odoleva naletima morskih talasa, štiteći od
njih i sam grad. S njegove druge strane, prema pučini, zadržano je otvoreno dvorište,
takođe sa karakterističnim elementima primorske arhitekture, podužnim linijskim
pižunima puštenim da teku duž blago zatalasanih kamenih zidova, zidanih kamen na
kamen, koji se okomito spuštaju i, prošarani mediteranskom vegetacijom, sa krševitim
završetkom uranjaju u plavi nepregled, u naglašenu horizontalu pučine.
Potvrditi značenje „slike“ i Lazareta kao „znaka“ bio je naš obavezujući i primarni pristup. Naravno, prvo smo to učinili kroz grafičku interpretaciju, skicama i planovima za izvođenje, a posle i u samoj realizaciji. Nastojali smo i težili da prilikom obnavljanja kompleksa
zadržimo, a možda i još više istaknemo, njegovo fizičko pripadanje prirodi i vremenu.
Naglašavanjem jasnoće elementarnih volumena i osnovne geometrije objekta u
celini, već u planovima je uočena postojeća arhitektonika prostora. Kompleks u planu
odavao je utisak kao da će biti statičan model u prostoru, ali je, međutim, postao
dinamički model prostora koji dinamizuje kontekst formalnom predstavom arhitekture u kontekstu sadržaja. Ta prisutna dinamička pozicija ispoljena je i naglašavanjem
mesta različitih sadržaja, zatalasanim prelivom funkcija i mesta za okupljanje, kako na
površinama spoljnjeg prostora, tako i u organizaciji unutrašnjeg prostora. Eksterijer
je provučen na primarne elemente enterijera, zidove, pod i delimično plafon. Sukob
novog i starog u unutrašnjem prostoru uspostavljen je materijalizacijom vertikalnih
površina. Opremljenost prostora prati funkciju i bogati se detaljima i predmetima,
uglavnom autohtonog porekla. Upotrebni predmet unosi vizuelnu dinamiku u prostor
svojim oblikom i koloritom.
Shvatili smo da kroz proces stvaranja treba otkriti i sve ono što je nevidljivo da
bi se prilikom realizacije ostvarili još čvršće jedinstvo i sklad s arhitekturom prostora.
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Od početka smo nastojali da sprovedemo osnovnu zamisao – zaustaviti tok vremena
i doživljaje sakupiti, staviti ih u okvir doživljene „slike“, kako bi ona svojom lepotom i
porukom upućivala na dubinu.
Prilikom unutrašnjeg uređenja želeli smo da postignemo otvorenost i prelivanje
funkcija unutar prostora u objektu, njegove slikovite promene, i da stvorimo prijatne ambijente različitih sadržaja, koji svojom jednostavnošću, oslobođeni veštačkog
uticaja loše dekoracije, saopštavaju jednostavnim govorom, otvorenim i razumljivim,
zahvaljujući primeni materijalizacije primarnih i sekundarnih elemenata i našem stavu
prema arhitekturi unutrašnjeg prostora. Rasveta je realizovana indirektnim veštačkim
svetlom, a oplemenjuje je prodor prirodnog svetla koje ulazi kroz postojeće prozore
na objektu sa kojih se pruža pogled prema pučini. Svetlo naznačava prolaze i funkcionalne zone, a zadržava u polutami prostor za odvijanje programa. Centralni motiv
noćnog kluba „Castello“ je tzv. kapetanska loža sa kaminom, u kojoj se okuplja oko
vatre koja isijava meku svetlost. Rešenjem arhitekture unutrašnjeg prostora pokušali
smo da potvrdimo istinu da je i ona duboko kontekstualna i da se zasniva na sistemu
utvrđenih znakova, konvencija i kodova.

PODSETNIK
Izrada projekta rekonstrukcije kompleksa i projekta uređenja unutrašnjeg prostora
posle završenog konkursa poverena je arhitektima Zoranu Petroviću i Aleksandru
Radojeviću, a konstruktivnu sanaciju uradio je arhitekta Milan Lazić, svi iz Beograda.
Posle saznanja da će se izvoditi rekonstrukcija čitavog kompleksa po našoj zamisli, doputovali smo u Petrovac na Moru i organizovali veliku feštu koja je trajala
više dana. Fešti je prisustvovalo mnogo ljudi, a crmničko vino i riba iz Vranjine stalno
su pristizali.
Naručilac projektnog zadatka, Hotelsko-turističko preduzeće „Palas“, izričito je
zahtevao da se projektnim rešenjem realizuje ekskluzivan i atraktivan ugostiteljski
objekat koji bi se koristio tokom cele godine.
Radovi su povereni građevinskom preduzeću „Konfor“ iz Beograda, a izvođenje
enterijerskih radova umetničkoj zadruzi „Lik“ iz Sarajeva. Rukovodilac gradilišta bila je
arhitekta Bojana Gaković iz Budve, a njen pomoćnik tehničar Gojko Kontić, predstavnik
investitora iz Petrovca. Njima dugujemo veliku zahvalnost.
Sve faze projektantskog procesa predstavljene su investitoru na vreme i u dogovorenim terminima. Tokom realizacije radova obavljali smo permanentan projektantski
nadzor. Uredno je vođen projektantski dnevnik radova na gradilištu, a prilikom svakog
našeg nedeljnog dolaska davali smo i dopunska objašnjenja crtežima nacrtanim
slobodnom rukom, kojima su se majstorima dodatno objašnjavale pojedinosti oko
izvođačkih detalja i utvrđivao definitivan dogovor u vezi sa načinom izvođenja. Se-
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ćam se da je to bila izvanredna knjiga, neobičan dokument s interesantnim crtežima
i opisima. Tu su, uglavnom, detalji ugradnje kamena objašnjavani „detaljima detalja“.
Nažalost, ovaj dokument nije sačuvan.
Investitor, a naročito direktor Hotelsko-turističkog preduzeće „Palas“ gospodin
Jova Milutinović, pokazao je veliko razumevanje za naše ideje. Retko smo doživljavali
da se projektantima ukazuje takvo poštovanje. Bilo nam je omogućeno da prilikom
izgradnje i opremanja objekta upotrebimo skupi brački kamen i da nabavimo nameštaj, upotrebne predmete i sve ostale materijale predviđene projektnom dokumentacijom. Takođe, data nam je mogućnost da angažujemo primenjene umetnike, čiji
su radovi bili predviđeni projektom enterijera. Tako su izvedeni radovi u aplikacijama
od pečene keramike umetnika Dragutina Ivoševića Maršala iz Sarajeva, između dva
kraka stepeništa postavljen je model broda arhitekte Stijepa Ozgijana iz Dubrovnika,
iz Italije su nabavljeni dizajnirani upotrebni predmeti od crvene keramike vrlo poznate
umetničke radionice „Gabianelli“, svetiljke su nabavljene od Pasarstva „Žmuc“, oprema
kuhinje sa posuđem od „Igoa“ iz Slovenije, nameštaj od čuvene danske fabrike „Kanari“,
proizveden u Tovarni blazinjega pohištva „Tapo“ iz Ljubljane, tekstil od „Dekorativne“
iz Maribora...
Ipak, nešto je ostalo neostvareno. Naša velika želja, a i želja investitora, bila je da
gosti iz glavnog prostora Lazareta mogu da se spuste pokretnim stepeništem direktno u prostor pod morem, u stakleni keson, te da nevidljivo postane vidljivo. Takođe,
projektnom dokumentacijom bilo je predviđeno da se iz donjeg nivoa bara omogući
pogled na stakleni akvarijum u sredini velikog stola u gornjem salonu. Namera je bila
da se ostvari vizuelno povezivanje i svojevrsna atrakcija u prostoru. Međutim, tehničke
teškoće, koje su mogle da se savladaju, i finansijske teškoće, koje su bile nesavladive,
bile su razlog da se ta ideja odloži za neka kasnija vremena.
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TABLA 1

1. Poštovanje graditeljskog umeća

2. Objekat Lazareta posle rekonstrukcije

3–4. Rekonstruisani kompleks u kom je zadržan osećaj fizičkog pripadanja prirodi i vremenu

5. Novoizgrađena terasa

6. Arhitektonski detalji: prozori sa škurama
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TABLA 2

7–8. Arhitektonski detalji: glavna ulazna vrata i podužni venac/kanal

9. Neka „slika“ priča svoju „priču“
– kompleks Kastelo i Lazaret posle otvaranja

10. Detalj enterijera bara „Castello“

11. Detalj enterijera bara „Castello“

12. Detalj enterijera bara „Castello“

13. Detalj enterijera bara „Castello“

14. Detalj enterijera bara „Castello“
Autori fotografija: Milenko Doder i Ljubomir Kostić

Goran Pajović

DIGITALNE KONTURE
ZABORAVLJENIH KASTELA
I LAZARETA

Apstrakt: Izrada trodimenzionalnih modela Lazareta i Kastela predstavlja svojevrstan digitalni
prikaz tog objekta u jednom izdanju iz njegove prošlosti. Ovaj rad je spoj izlaganja upriličenog za potrebe okruglog stola i ličnog promišljanja o samom objektu, proizišlog upravo
iz 3D modela. On predstavlja mogućnost izrade digitalnog prikaza arhitekture koja više ne
postoji, i bitno se razlikuje od postojećeg stanja. Iz gotovog modela koji je prevashodno
stvoren za potrebe vizuelnog dojma o ovom spomeniku, pokušao se dobiti još jedan alat
koji će pomoći kritičkom posmatranju ove cjeline. U zavisnosti od problema koji je u fokusu
nude se mogućnosti koje mogu da nametnu postavljanje zanimljivih pitanja, pretpostavki,
pa i zaključaka.
Ključne riječi: Lazaret i Kastelo, 3D model, 3D rekonstrukcija, arhitektonski objekat, vizuelizacija,
arhitektonska dokumentacija, animacija, digitalizacija.

PODACI O MODELU: U KOM PROGRAMU JE RAĐEN,
VRIJEME IZRADE, GRAĐA ZA IZRADU, VRSTA 3D ANIMACIJE
Postoji više vrsta trodimenzionalnog modelovanja. U ovom slučaju riječ je o „digitalnom crtanju“ modela, prenošenju linearnih dimenzija u digitalnu formu. Na osnovu
validnih podataka u računarskom programu crta se i izvodi željena forma, vrlo pogodna za dalje prerade i prekompozicije.
Model Lazareta i Kastela rađen je u softveru Google SketchUp, verzija 2015. Na
izradu modela utrošeno je oko 70 časova intenzivnog rada (crtanja), a na dorade i
obrade detalja gotovog modela još oko 15 časova (ne računajući vrijeme potrebno
za renderovanje modela).
Da bi se dobila osnova modela, početni i neophodni dio dalje nadogradnje,
korišćen je jedan od arhitektonskih planova postojećeg stanja, s obzirom na to da
vjerodostojno prikazuje model i odnose vertikalnih i horizontalnih dimenzija. Postu-
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pak ovog rada veoma je sličan modelovanju autora Kapposa i Evangelidesa.3 Uvid u
drugi plan bio je neophodan da se saznaju dimenzije (širina zidova, dužine objekta,
aspekt prostiranja objekta), nakon čega je skica osnove (T1, ilustracija 1) prilagođena
što realnijim dimenzijama.4
Godine 1965, za potrebe diplomskog rada, arhitekta Slobodan Bobo Slovinić
sačinio je seriju detaljnih foto-snimaka ruiniranih Lazareta i Kastela. S obzirom na to
da je obezbijedio i skicu terena sa pozicijama iz kojih je fotografisao, to je poslužilo
kao izuzetno koristan materijal za digitalnu rekonstrukciju postojećeg stanja.

IZRADA 3D MODELA
Urađen je model Lazareta i Kastela da bi, prije svega, vizuelni doživljaj posjetiocima
izložbe Lazaret i Kastelo: nadahnuće i motiv bio upotpunjen. S obzirom na to da je
riječ o stanju objekta koje više ne postoji, prilikom stvaranja modela pokušali smo da
kod posjetioca izazovemo osjećaj „vraćanja“ starog izgleda. 3D modeli omogućavaju
nam da testiramo hipoteze koje u pojedinim slučajevima nikako ne bi bile ispitane,
te da posmatramo uslove okruženja i kontekste artefakata u svom vremenu, kao i da
formulišemo ideje koje nijesu mogle biti zamišljene prije digitalnog doba.5 Današnji
izgled ovog objekta bitno se razlikuje od njegovog stanja iz 1965. godine koje smo
pokušali da rekonstruišemo. Upravo smo o tom stanju imali najvjerodostojnije podatke, pa smo odučili da ga predstavimo. Tokom rada postojale su inicijativa i želja da
se predstavi i stanje objekta iz doba austrougarske uprave. Od te ideje se odustalo,
jer nijesmo imali valjanih i pouzdanih podataka.6 Primjera radi, kod objekta 1 (nazvan
tako u toku rada) visina zabilježena 1965. godine dosta je redukovana u odnosu na
njegovo prvobitno stanje, pa bi njegova izrada do visine krova bila prilično proizvoljna. To podrazumijeva i predstavljanje otvora (vrata i prozora, pogotovo na gornjim
etažama) i drugih detalja za koje smo uskraćeni. Slični argumenti važe i za objekte 5–8
(T1, ilustracija 2), tako da detaljna idealna rekonstrukcija nije izrađena, jednostavno
zato što smo bili uskraćeni za određene bitne informacije.
3

4

5

6

Kappos, Y. & V. Evangelides. [S. a.]. AutoCAD for Archaeologists: How to reconstruct a 3D tower and a
part of the Messene wall in AutoCAD, pp. 5–25.
Model je dosta pouzdan u prikazu međusobnih odnosa dimenzija, mada smatram da bi se bolji
(tj. realniji i precizniji) rezultati dobili da sam imao uvid u detaljno pripremljen plan osnove sa
egzaktnim dimenzijama. Precizno iscrtana osnova, sa što više priloženih podataka i dimenzija
umnogome pojednostavljuje dalji tok rada (kada se radi ova vrsta 3D modelovanja).
Gruber E. 2015. 3D Models as Analytical Tools. In: Olson, B. R. & W. Caraher (eds). Visions of substance, 3D Imaging in Mediterranean Archaeology. North Dakota: The Digital Press at The University of
North Dakota, p. 67.
U radu: Медин, Д. 2014. Кастело и Лазарет у Петровцу, Паштровски алманах I, Свети Стефан–
Петровац, стр. 436–439, autor, raspravljajući o mogućem izgledu Kastela u prošlosti, navodi neke
od konkretnih problema jasnog definisanja gabarita i visine ovog objekta.
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ZAŠTO ANIMACIJA?
Animacija, predstavljena u okviru ove izložbe, koncipirana je tako da se pozicioniranjem virtuelne kamere postigne efekat levitacije, pri čemu se posmatraču nudi mogućnost da objekat u cjelini (ili manje objekte odvojeno) sagleda iz potpuno drugačije
perspektive od uobičajene. Kada je riječ o vizuelnom dojmu modela, smatram da je
upravo to veoma bitno, jer se izlazi iz okvira dvodimenzionalnosti i jednostavno se
nudi još jedan aspekt sagledavanja. S druge strane, upravo drugačija percepcija modela (odnosno stanja objekta u prošlosti) nameće i otvara razne moguće probleme
za razmatranje.7

STRUKTURA MATERIJALA U MODELU
Neutralnim bojama koje su korišćene u modelu predstavljeni su spoljašnji i unutrašnji
izgledi objekata (T1, ilustracija 3). S razlogom nijesu upotrijebljeni originalni izgledi
struktura (npr. kamen i crijep), jer je izgled kamenog zida (s raznim fazama, pregradnjama, promjenama) svojevrstan vid zapisa koji je jako važan za kritičko posmatranje
svakog objekta ovog tipa. Stavljanjem kamene strukture zida dobio bi se realniji izgled
modela u prostoru, ali bi to bilo prihvatljivo samo u slučaju da smo posjedovali fotografije zidova koje su sačinjene pod uglom od 90° u odnosu na svako lice i naličje
zida. Tako dolazi do trodimenzionalnog izgleda zida, ali lažnog, jer je zid u programu
iscrtan u trećoj dimenziji, a samo se na lice „nalijepi“ fotografija (T2, ilustracija 4).

MOŽE LI MODEL, OSIM VIZUELNOM KONCEPTU, POMOĆI
I NEKIM DRUGIM KONCEPTIMA (EDUKATIVNOM, NAUČNOM)?
Model je vrlo zahvalan da se direktno na njemu interveniše i, zatim, isprobaju razne
varijante koje zanimaju posmatrača i kritičara. U zavisnosti od problema koji je u fokusu
istraživača, zadavanjem parametara u samom programu, nude se mogućnosti koje
mogu da nametnu postavljanje zanimljivih pitanja, pretpostavki, pa i zaključaka. Kroz
3D rekonstrukciju arhitektonskog nasljeđa u realnom vremenu moguće je održati
preciznu i komunikativnu interpretaciju pogodnu za potrebe istraživanja, koja se kroz
konzervaciju može prenijeti na publiku.8 Simulacija nije apsolutna istina, već je više
7

8

Na primjer, razmišljanja o poziciji objekta u prostoru, međusobnim visinama i vertikalama, stanju
objekta u ekstremnim vremenskim uslovima, stanju objekta u ekstremnim nesvakidašnjim uslovima
(npr. napad i odbrana objekta) itd.
Vico, L. & V. Vassallo. 2010. Methodologies and Techniques for the Reconstruction of Ancient Architectures. In: F. Contreras, M. Farjas & F. J. Melero (eds). Fusion of Cultures: Proceedings of the 38th
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potencijalno objašnjenje prošlosti. Fleksibilnost 3D modela dozvoljava adresiranje
alternativnih scenarija baziranih na novom dokazu ili interpretaciji.9
Može se testirati izgled i održivost objekata (Lazareta i Kastela) pod jakim jugom,
ako se koristi podatak da današnji porat, koji umnogome ublažuje talase, nije postojao
u prošlosti. Takvi problemi nameću pitanje u kakvom su svojstvu i stanju mogle biti
niže etaže, npr. Lazareta (makar u vrijeme elementarnih nepogoda)?
Ako se usvoji mogućnost tačnosti podataka koji se koriste pri izradi bilo kog modela, veliki broj kompjuterskih programa nudi osnovne informacije o urađenom modelu.10

POSMATRANJEM I PROUČAVANJEM 3D MODELA DO HIPOTEZA
I EVENTUALNO ZAKLJUČAKA. MOGU LI POSTOJEĆE HIPOTEZE
DA GA TESTIRAJU I STAVE POD ZNAK PITANJA?
S obzirom na to da su eventualne upotrebe ovog modela predstavljene u dosadašnjem izlaganju, naveo bih i mogućnost da se on testira u vezi sa nekim pitanjima koja
su se nametnula prilikom posmatranja animacije i rada na njoj. Fizičko iskustvo ostavlja
najživlje sjećanje, kako kod posjetioca, tako i kod naučnika koji prilazi problemu, a ono
je fundament mnogih arheoloških lokaliteta, gdje drevni spomenici u dobrom stanju
omogućavaju posmatraču da stekne približni osjećaj drevnog života.11
Sredinom i krajem XIX vijeka Lazaret i Kastelo i njihovo neposredno okruženje
dosta su se razlikovali od današnjeg, pa i od stanja iz 1965. godine. Arhitektonski
objekat je bio na poluostrvu u vrijeme kada su ovi krajevi bili pod austrougarskom
upravom. Poluostrvo su opkoljavale prilično strme stijene. Prilaz brodova iz tog vremena bio je veoma otežan i po mirnom, a posebno po nemirnom moru. Pitanje je
koliko je cijela struktura bila sigurna, tj. pogodna za napad odnosno odbranu? Koliko
su neprijateljski brodovi mogli da priđu ostrvcetu? Koliki su bili domet i kalibar njihovog naoružanja? Kula na Kastelu bila je znatno viša nego 1965. godine. Da li je u njoj
bilo smješteno osmatračko osoblje ili, eventualno, odbrambeno oružje za preventivni
napad? Elementi poput malih otvora ispod prilazne rampe, dvostrukog zida prije ulaza
u strukturu, širokih bedema na zapadnoj strani, visokog i dominirajućeg Kastela, a prije

9
10

11

Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Granada,
Spain, April 2010. Oxford: Archaeopress, p. 357.
Gruber 2015: 67.
Programi poput AutoCAD, 3Ds Max, AutoDesk Maya itd. Iz gotovog modela mogu se izvući podaci
o površinama i zapreminama (pa i relativno tačni), što ponekad može da predstavlja izvjestan
problem ako se do takvih podataka dolazi jednostavnim proračunom.
Gabellone, F., Tanasi, D. & I. Ferrari. 2014. „Siracusa 3D Reborn“: An Ancient Greek City Brought Back
to Life. In: SESSION E: Cultural Heritage Identity, 6th International Congress on: „Science and Technology
for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin“: Proceedings: Vol. III – Sessions D., E., F.:
Museums; Cultural identity; Sustainable development: Athens, Grece: 22–25 October 2013. Roma, p. 225.
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svega dobar položaj (sa zapada teško pristupačan i prirodno branjen veoma strmim
stijenjem, s juga dosta plitkim vodostajem, na sjeveroistoku relativno uzan prilazni
pojas koji se lako mogao nadzirati i kontrolisati), idu u prilog razmišljanju da je cjelokupan objekat imao solidne karakteristike da bude veoma dobro branjen kada je bilo
potrebno. Stoga, može se zaključiti da njegova lokacija nikako nije slučajno izabrana.
Ovaj problem samo je jedan od mnogih koji se međusobno povezuju i nameću
za razmišljanje.

NEARHEOLOŠKA DOKUMENTACIJA KAO SREDSTVO
INFORMISANJA PRILIKOM RADA NA OVOM PROJEKTU
Izrada ovog 3D modela bila bi veoma otežana da nijesam imao uvid u arhitektonsku
građu gospode Slovinića, Petrovića i Radojevića. Pristup snimanju i čuvanju podataka
veoma je važan ne samo za nas nego i za generacije istraživača koje će nas naslijediti,
a i za kulturnu baštinu, jer ona često vremenom poprima druga obličja i namjene, što
je bio slučaj i sa Lazaretom i Kastelom.
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TABLA 1

1. Dobijena osnova objekta za dalju nadogradnju

2. Prikaz objekta sa označenim prostorijama

3. Različite nijanse na objektu treba da ukažu na razlike
između unutrašnjih i spoljašnjih zidova

Goran Pajović DIGITALNE KONTURE ZABORAVLJENIH KASTELA I LAZARETA

TABLA 2

4. Mogući obrazac koji ukazuje na kamenu strukturu

5. Pogled na model sa zapadne strane

6. Model posmatran sa istoka
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DIO VIZUELNOG MATERIJALA PROJEKTA
LAZARET I KASTELO: NADAHNUĆE I MOTIV

Plakat projekta Lazaret i Kastelo: nadahnuće i motiv

PRILOZI
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Plakat okruglog stola Lazaret i Kastelo u Petrovcu na Moru
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Fotografije sa otvaranja izložbe Lazaret i Kastelo: nadahnuće i motiv
(Petrovac na Moru, 31. 7. 2015)

Autor fotografija Zijo Madžurić

PRILOZI
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Fotografije sa okruglog stola Lazaret i Kastelo u Petrovcu na Moru
(Petrovac na Moru, 7. 8. 2015)

Autor fotografija Zijo Madžurić
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Fotografije sa stručnog OBILASKA PRISTANIŠTA,
KASTELA I LAZARETA (8. 8. 2015)

Autor prvih sedam fotografija Dušan Medin
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Kotoru. U arheološkom časopisu Nova Antička Duklja VI (2015) objavio je rad na temu
paleolitske arheologije, autor je nekoliko kraćih tekstova za brošure i kataloge. Autor
kratkog dokumentarnog video priloga o ranohrišćanskoj budvanskoj bazilici koji je
dio programa Međunarodne smotre arheološkog filma 2016. godine koju organizuje
Narodni muzej u Beogradu. Za potrebe izložbe Lazaret i Kastelo: nadahnuće i motiv
kreirao je 3D animaciju nekadašnjeg stanja objekata, koja se prikazuje kao zasebno
izložbeno djelo. Član je Društva arheologa Crne Gore. Osnivač i direktor NVO „Manoveki“, oformljene sa ciljem da kroz naučni rad promoviše i valorizuje kulturna dobra u
gradu Baru. Učesnik je nekoliko javnih tribina i okruglih stolova na temu arheologije i
kulturne baštine Crne Gore. Profesionalno je zainteresovan za praistoriju, rani srednji
vijek i mogućnosti implementacija savremenih tehnoloških dostignuća u arheologiju,
a bavi se i 3D rekonstrukcijom, grafičkim dizajnom, filmom i fotografijom. Oženjen,
otac jednog djeteta, živi u Budvi.
E-mail: goran.pajovic11@gmail.com
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