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Локалитет „Манастирскоˮ у селу Дићи одликује се изузетним конти-
нуитетом трајања. Први налази датирају из бронзаног доба – праисториј-
ски тумул који чини најстарији налаз на локалитету. Темељи цркве с краја 
13. века, с корпусом хоризонтално постављених споменика украшених 
симболима изведеним у рељефу чине другу групу налаза, датирану од 
13. до 16 века. Надгробни споменици из 19. века физички повезани с мо-
дерним обележјима сахрањивања из 20. и 21. века образују трећу целину 
налаза. Рад прати конзервацију и рестаурацију како стећака, тако и једног 
предмета из групе керамичких артефаката из периода од 16. до 18. века. 
Наведени су и анализирани узроци девастације ове две врсте налаза и 
описан је специфичан конзерваторско-рестаураторски третман предмета 
од камена и предмета од керамике с овог локалитета. Конзервацијом овог 
гробља створена је прегледна целина спремна за археолошко, етнолош-
ко и историјско истраживање. Средњовековно гробље у селу Дићи пред-
ставља једну од највећих и најкомплекснијих некропола на територији 
Србије и има изузетан историјски значај због којег га је непходно сачува-
ти, детаљније истражити и адекватно презентовати.

Кључне речи: локатитет „Манастирскоˮ, надгробни споменици, стећ-
ци, орнаменти, керамички фрагменти, девастација, конзервација.
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Увод

Истраживања на локалитету1 у селу Дићи (општина Љиг) нису потек-
ла из академских институција, нити консултовањем стручне археолошке 
литературе. Свест о значају локалитета „Манастиринаˮ (Манастирско) као 
својеврсно нематеријално наслеђе преносила се генерацијама и као таква 
сачувала до краја 20. века. Снага овог предања била је главни покретач ак-
тивности које су се од 1991. године одвијале на терену с циљем откривања 
и чувања трагова предака, да би се за нека од тих открића испоставило да 
датирају још из бронзаног доба. У народу околних села Дићи и Бањани по-
стојало је још увек живо усмено предање о важности овог места и одржа-
вању литије2. Управо на инсистирање мештана села Дићи започела су та 
прва истраживања, која су потврдила значај овог локалитета.

Те 1991. године пројектом је руководио Жељко Јеж, археолог Завода 
за заштиту споменика културе Ваљево, а пројекат „Ископавање остатака 
средњовековне цркве у селу Дићиˮ омогућили су мештани околних села 
новчаним донацијама. Наставке пројекта 1992. и 1993. године финансира-
ло је Министарство културе. На терену „Мастиринаˮ пронађени су остаци 
до тада непознате средњовековне цркве, унутар које су, у наосу, откриве-
ни надгробни споменици. Око цркве се, у правилним редовима, налазило 
180 надгробних споменика, као и праисторијски тумул на који се наслања 
апсида грађевине. Ови археолошки радови прекинути су 1993. године ус-
лед недостатка средстава и веома лоше политичко-економске ситуације у 
тадашњој Југославији. 

Године 2014. отпочели су радови на конзервацији и рестаурацији3 спо-
меника лоцираних у редовима око цркве, као и у самој грађевини, а њима 
је руководио Слободан Савић, вајар конзерватор-рестауратор, и били су 
финасирани од стране Министарства културе, локалне заједнице и црквене 
општине Љиг. Пројекат „Споменик културе средњовековна црква и старо 
гробље у селу Дићи – конзервације средњовековних надгробних обележјаˮ 
обухватао је уређење терена (консолидација тла, исправљање споменика), 
конзервацију и рестаурацију надгробних обележја (чишћење неабразивним 
средствима, консолидацију, реконструкцију и заштиту површине спомени-
ка). Радови су трајали две летње сезоне и током њих је откривено додатних 
60 споменика.

1 Локалитет се налази у непосредној близини ушћа речице Драгобиљ у Палежничку реку 
(ове две речице творе реку Љиг), поред Ибарске магистрале.

2 Ова литија називала се „Крстоношаˮ и дешавала се на дан Светог Јована Летњег. Сећање 
мештана сведочи о литији која се одржавала до пред сам Други светски рат.

3 Радовима на конзервацији и рестаурацији некрополе руководили су Слободан Савић, 
вајар конзерватор-рестауратор, Игор Ђорђевић, вајар, и Бојана Волаш, конзерватор-
рестауратор, уз стручну сарадњу с археологом Жељком Јежом.
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Шематски приказ некрополе с основом цркве.

Карактеристике локалитета

На простору „Мастиринаˮ 1991. године, до пред само археолошко ис-
траживање, налазило се активно гробље, али и споменици „крајпуташиˮ из 
19. и 20. века. Пар метара даље од модерног гробља била је уочљива хум-
ка обрасла жбуњем, у чијем подножју расте стогодишњи јасен, с урезаним 
„белегомˮ 4. Хумка је, како је касније открило археолошко истраживање, 
представљала остатке цркве из 13. века, с великим корпусом хоризонталних 
надгробних споменика у пластици карактеристичној за средњи век. 

Сва ова окрића остала су више од 20 година изложена утицајима време-
на, као и утицају људског фактора. До тренутка када су се стекли услови за 
наставак радова на терену, претрпела су бројна оштећења у виду ломљења 
пољопривредним машинама, оштећења настала деструктивним утицајем 
флоре и фауне, таложење атмосферске прљавштине. 

Налазе с овог локалитета, укључујући и оне који су откривени 2014. и 
2015. године, могуће је поделити на три групе:

– Праисторијски тумул, датиран у средње бронзано доба;
– Остаци средњовековне цркве и надгробна обележја, смештени у пе-

риод између 13. и 16. века;
– Усправни споменици ,,крајпуташиˮ, с новим и данас активним 

гробљем, настајали од 19. века до данас.

4 Током литијског обреда свештеник је урезивао крст у кору јасена, а након тога поворка 
литије настављала би даље.
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Праисторијски тумул 

Како би се скренула пажња на значај детаљнијих истраживања откриве-
ног праисторијског тумула из средњег бронзаног доба, размотрићемо, у крат-
ким цртама, најчешће облике сахрањивања. Још у праисторији гробови су 
важили за света места, изузетно важна за заједницу. Од првобитних тумула 
на којима су се спаљивали покојници, преко громила па до појединачних над-
гробних споменика, значај ових светих места има свој континуитет. Од поро-
дице, наследника или заједнице упокојеног очекивало се да се побрине за зе-
маљске остатке преминулог. Понекад је и сâм упокојени себи за живота дизао 
гробницу. Спаљивање тела кроз све епохе одликују исте побуде: рационали-
стичка (сакривање трулежне људске природе и процеса који након умирања 
наступају, као и спречавање животиња у скрнављењу гробова) и духовна, која 
за циљ има да наредним нараштајима исприча причу о претку и служи као 
вечна кућа покојника, понекад с не тако позитивним намерама. „Душе покој-
ника могу бити, како-када, и добри, и зли демони, али и они најбољи нервозни 
су и осетљиви, и неодољива туга за животом чини да су пакосни и завидљиви; 
то нарочито важи за душе оних који су умрли не испунивши дужности или 
не искусивши живот – дакле, душе младих момака и девојака, жена које су 
умрле на порођају, људи који су уморени насилном смрћу. Отуда је у нашем 
интересу да према мртвацу будемо неповерљиви, да избегавамо додир с њим 
и, у сваком случају, да му спречимо повратакˮ (Чајкановић 1973: 46).

Претеча гробница, тумули или тумулуси, представљали су блага узви-
шења кружне основе, на којима би се спаљивала тела покојника. Није ретко 
да се на тумулу нађу остаци керамичких посуда, накита и осталих дарова 
потребних покојнику за прелазак на други свет. Ова места била су од вели-
ког значаја за праисторијске заједнице и представљају сакрални простор на 
којем се изводе ритуали. Како су стара „варварскаˮ племена уважавала ту-
муле на које су наилазили током сеоба, континуитет светог места би се само 
настављао, а обичаји сахрањивања би се постепено мењали. 

У случају скелетног сахрањивања, које се углавном везује за период пр-
вих векова наше ере, форма некрополе остала је иста. Покојник се сахрањи-
вао на посебно припремљеном терену и његово тело би се, након обављених 
посмртних ритуала, затрпавало земљом и камењем и на тај начин би се об-
разовала хумка. Честе су појаве више хумки на малом простору и таква вр-
ста распореда указивала је на припадност једној заједници (Čače 1985: 65–
73). Нажалост, током првих археолошких истраживања финансијска сред-
ства нису давала прилике за дубље истраживање тумула с овог локалитета. 
Такође, један његов део наслања се на приватно имање, што је довело до 
оштећења тумула (нарушена је кружна основа) узрокованих обрадом земље 
тешким пољопривредним машинама. Претпоставља се да се локалитет 
простире на великој површини, а томе у прилог говоре и чести проналасци 
стећака, како током копања рака за ново гробље, тако и приликом пољо-
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привредних радова на околним њивама. Тумул је сада делимично опасан 
кружним каменим зидом који га визуелно одваја од налаза из средњег века.

Средњовековна црква и надгробни споменици

Истраживања спроведена током 1991. и 1992. године показала су да се 
ради о једнобродној грађевини с припратом, зиданој у Рашком стилу. Црква 
није имала централну куполу и била је изграђена од грубо тесаног камена, 
повезаног кречним малтером. Зидови цркве су били живописни, а једини 
очувани остаци фреско-малтера налазили су се на зиду апсиде у олтару, и то 
у парапетној регији, а представљали су делове бордуре и флоралних орна-
мената (након радова 1992. године ови фрагменти премештени су у Ваљев-
ски музеј). 

Црква је била активна до доласка Турака, да би након тога страдала 
у пожару (Јеж 1991: 159–176). Пожар је проузроковао урушавање кровне 
констукције и отпочело је пропадање малтера и зидова. При прелиминар-
ном истаживању тла унутар грађевине пронађени су растресита земља с 
деловима фреско-малтера, пар гвоздених клинова с кровне конструкције, 
фрагменти керамике, као и неколико кованица датираних између 1371. и 
1454. године. Наредни слој земље указивао је на трагове горења и паљеви-
не. Олтар је био одељен од наоса цркве каменом олтарском преградом која 
је била лепо клесана – профилисана и бојена у црвено преко танког слоја 
фреско-малтера. Такође, улаз у цркву био је веома богато направљен од те-
саних монолита украшених декоративним стубом од пешчара. На највишем 
степенику до портала урезан је монументални симбол кључа. 

Најважнији налаз у цркви представљало је откриће пет надгробних пло-
ча. Једна дводелна ктиторска раскошно је украшена трима розетама и борду-
ром, са читљивим натписом који говори о ктитору цркве, непознатом власте-
лину Влгдрагу, који је управљао овим просторима до 1327. године, када се 
упокојио. Натпис се састоји од 13 редова и написан је ћириличним писмом 
„босанскеˮ варијанте, уобичајеним за понародњени рашки правопис 13. и 14. 
века. Властелин Влгдраг, челник краља Уроша II Милутина, сахрањен је у на-
осу цркве с касније упокојеним члановима своје породице (исто). Ова ктитор-
ска плоча направљена је од мермера, а поред ње се налази једна мања, такође 
дводелна, лепо обрађена мермерна плоча, украшена розетом и хералдичким 
крином. У непосредној близини ктиторске налазе се још две монолитне мер-
мерне плоче без украса, од којих једна с нечитљивим (отрвеним) натписом. 
Још једна плоча постављена је ка северу, у виду монолитног плитког сандука, 
без натписа и украса, а испод ње је гроб који је био скрнављен.5 У припрати 
цркве откривено је још 11 плоча без декорације или натписа. 

5 Да се ради о скрнављењу сведочи положај у којем је плоча затечена током првог 
археолошког истраживања (била је окренута наопако).
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Сви надгробни споменици су од кварцних пешчара или витрокластич-
них туфова – ингимбрита6 локалне провенијенције, осим плоча у наосу црк-
ве, које су мермерне. На овом налазишту тренутно је обрађено и конзерви-
рано 240 плоча, а сам број споменика непрестано расте (власници околних 
њива постали су осетљивији на ову тематику, па приликом пољопривредних 
радова, у случају проналаска нових стећака, откриће пријављују локалном 
свештенику). Просечне димензије плоча су 180 х 60 cm, али поједине дости-
жу дужину од 2 m. Сматра се да је некропола неколико пута већа од просто-
ра који тренутно заузима.

 Лево: мермерне плоче из наоса. Десно: детаљ – натпис на ктиторској плочи.

Усправни споменици – „крајпуташи”

На западном делу некрополе, на самом споју средњовековног у модерно 
активно гробље из 20. и 21. века, налази се неколико десетина усправље-
них споменика, који визуелно подсећају на „крајпуташеˮ. Ове споменике, 
поред издужене форме, одликују визуелне представе покојника у народним 
ношњама тог краја, изведене у рељефу. На неколико ових „крајпуташаˮ про-
нађени су остаци боје (плава и црвена), па се може претпоставити да је један 
број њих био обојен. Споменици су изузетно очувани и само неколико њих 
је било оборено (услед слегања тла или услед људског деловања). Пројекат 
конзервације и рестаурације (2014–2015. год.) није обухватао интервенције 
на овој групи налаза. 

6 Петролошке анализе обавили су Дивна Јовановић и Иво Филиповић, стручњаци Гео-
лошког завода „Геминиˮ у Београду.

Сви надгробни споменици су од кварцних пешчара или витрокластичних туфова –

ингимбрита6 локалне провенијенције, осим плоча у наосу цркве, које су мермерне. На овом 

налазишту тренутно је обрађено и конзервирано 240 плоча, а сам број споменика 

непрестано расте (власници околних њива постали су осетљивији на ову тематику, па 

приликом пољопривредних радова, у случају проналаска нових стећака, откриће 

пријављују локалном свештенику). Просечне димензије плоча су 180 х 60 cm, али поједине 

достижу дужину од 2 m. Сматра се да је некропола неколико пута већа од простора који 

тренутно заузима. 

 

  
Лево: мермерне плоче из наоса.             Десно: детаљ – натпис на ктиторској плочи. 

 

                                                           
6  Петролошке анализе обавили су Дивна Јовановић и Иво Филиповић, стручњаци Геолошког завода 

„Геминиˮ у Београду. 
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Симболи и облици на надгробним плочама

Значајан број надгробних плоча аморфног je облика, без декоративних 
елемената и натписа. Плоче су углавном у облику паралелопипеда са за-
обљеним ивицама, или у случају касније варијације, овоидна форма и фор-
ма плитког сандука. Једну групу надгробних споменика одликује карактери-
стична оса симетрије творећи тако тип „рибљих леђаˮ. 

Симбол крста јавља се на само неколико плоча и то у пар различитих 
облика: у виду човеколиког крста (соха, анк), тау крст и малтешки крст. Као 
симбол на надгробним плочама крст се, иако представља најкоришћенији 
симбол на средњовековним стећцима на просторима бивше Југославије, на 
овим надгробним плочама не јавља толико често. Он је понекад присутан у 
комбинацији с различитим геометријским облицима, кружницом и квадра-
том.

Најчешћи симбол на стећцима овог локалитета представља управо оса 
симетрије која, као симбол дугог трајања, дели камен на две половине – два 
вида постојања. Осовини се често додају краци и на тај начин симболично 
приказано дрво живота с три, пет, седам или девет грана представља одјек 
древне иранске митологије (Miletić 1982: 97)7. Сâмо дрво прати континуитет 
култа још од старословенске религије,8 па до хришћанства (Miletić 1985: 
97–100). Апстрахована и сведена форма људске фигуре такође је присутна 
на надгробним споменицима с изразито наглашеним округлим главама и 
одликама полности. Свастика се јавља на једном мањем споменику, као и 
представа мача. 

Розете, представе крина и натписи резервисани су за споменике у наосу 
цркве. Крин представља честу појаву на средњовековним стећцима. Његова 
три листа означавају свето тројство, а сâм љиљан веже се за култ Богороди-
це. Розете су често комбиноване с другим симболима, или се понављају у 
низу у виду орнамента. Разликују се по броју латица, или по томе да ли су 
слободне, или уписане у круг. 

Представе људских фигура и еволуција њиховог представљања може се 
пратити од споменика који припадају групи насталој у периоду између 14. 

7 N. Miletić 1982. 97
8 „Култ дрвета и биљака једини је од старих култова с којим се црква, нарочито наша 

православна, брзо и безусловно измирила, тако да он данас у њој има своје нарочито место 
и своју симболику. Као што се у старим религијама ниједна култна радња, ни молитва, ни 
жртва, нису могле ни замислити без манипулација с гранчицама каквог светог дрвета, тако се 
у нас не може извршити водоосвећење без босиљка; и када наше старе жене, идући у цркву, 
носе у руци босиљак или, у Приморју, гранчицу маслине, оне чине исто што и савременици 
Софоклови, који су, идући у храм, обавезно носили свете гранчице у руци. Колико је наша 
црква показала мало интересовање да ратује против старинског култа дрвета, најбоље се 
види из чињенице да у култу светога дрвета, записа, у адорирању његовом и приношењу 
жртава њему, узимају учешћа и свештеници. Све то учинило је да је култ дрвета и биљака у 
нашем народу и данас још необично свеж и јакˮ (Чајкановић 1973: 7).
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и 16. века, па до стојећих споменика – „крајпуташаˮ, које одликује слична 
морфологија. Уклесани симболи на овом налазишту веома су вредни на-
лази, како због своје оригиналности, тако и због свог континуитета. Они 
осликавају време у којем хришћанство није до краја блиско људима из ових 
крајева, па су били склони симбиози своје проторелигије и ове нове, која је 
стигла под утицајем Византије.

Шематски приказ рељефних украса.

 

Шематски приказ рељефних украса. 

 

 

 

Шематски приказ рељефних украса. 
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Шематски приказ рељефних украса.

Конзерваторско-рестаураторски радови на надгробним 
плочама из 14, 15. и 16. века

Узроци оштећења

Пример механичког оштећења на камену, узрокованог пољопривредном машином.

На споменицима ове групе биле су приметне две врсте девастације. 
Прва врста оштећења јесу механичка и настала су посредством људског 
фактора. Огреботине и ломљења узроковани су пољопривредним машина-
ма и осталим оруђима (код споменика накнадно пронађеним у њивама), али 
су слична оштећења настала и на споменицима који су враћени из сеоских 
домаћинстава, где су до 2014. године имали употребну улогу.9

9 Мали број споменика нашао се на приватним имањима сељана, где је добио секударну 
улогу степеника испред улаза, градивни део корита за дворишну чесму, или је, просто, ко-
ришћен као материјал за зидање објеката.

 

Шематски приказ рељефних украса. 
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Друга врста оштећења настала је природно, услед деловања воде, по-
мерања тла и раста вегетације, што је довело до пуцања и потпуне физичке 
неповезаности делова на самом споменику. На површини камена уочене су 
тврдокорне маховине и лишајеви, услед чије је континуиране активности, 
као и због тектонских поремећаја и атмосферских прилика, дошло до на-
станка продубљених канала на појединим местима на површини надгроб-
них обележја. Овај тип оштећења, који се створио дуж камених пора, чини 
да камен делује попуцало.

На неким споменицима од кречњака биле су видљиве дубоке рупе на-
стале деловањем воде која представља главни узрочник деградације овог 
материјала. Кречњаци су у односу на друге врсте камена веома осетљиви на 
утицај воде и подложни су оштећењима јер мраз, као и промена температуре 
(услед смене дана и ноћи) под екстремним климатским условима, ревер-
зијом напона, могу изазвати замор материјала, односно пуцање камена.

Две врсте оштећења камена која су карактеристична за кречњаке јесу 
ерозија и корозија. Ерозију камена проузрокују кишне капи тако што меха-
нички уништавају слабо везане честице и на тај начин мењају површински 
рељеф. Корозија камена представља хемијски процес услед којег се посред-
ством кишнице ствара угљена киселина која разорно делује на калцијум-кар-
бонат и преводи га у растворљиво једињење – калцијум-бикарбонат10.

Због релативно кратке изложености ових споменика атмосферским ути-
цајима (14. век – 16. век, па затим делимичне изложености у периоду од 20 
година, између 1992. и 2014. године) површина камена није претрпела већа 
оштећења. Близина магистрале представља извор аерозагађивача опасних 
по ову некрополу. Велика концентрација издувних гасова доводи до тало-
жења честица чађи које имају својство везивања сумпорних гасова, па чим 
дође до влажења, ствара се сумпорна киселина11. Неуређен терен задржавао 
је воду на самом тлу, што је негативно утицало како на презентацију нала-
зишта, тако и на сâм камен, због могућег кретања соли кроз споменике и 
стварања погодног тла за развој флоре и фауне.

Влага капиларним путем доноси у камен растворљиве соли (било из 
атмосфере или из земљишта), а по сушењу остају на површини или под са-
мом површином камена, где се сушењем кристалишу. Кристали таложењем 
постају већи, што доводи до љуспања и осипања површинских слојева ка-

10 CO2+H2O=H2CO3 – формула стварања угљене киселине у атмосфери. Угљен-диоксид 
(CO2) из атмосфере с кишом прави угљену киселину (H2CO3). Дејство угљене киселине најви-
ше се уочава на кречњацима. Реакцијом кречњака (CaCO3), који је иначе слабо растворљив у 
води, и угљене киселине (H2CO3) добија се калцијум-бикарбонат (Ca(HCO3)2), који се добро 
раствара у води. Поново се, под дејством воде (кише), ова покорица калцијум-бикарбоната 
(Ca(HCO3)2) раствара, остављајући на камену специфичан „испранˮ изглед. Стварање кал-
цијум-бикарбоната у формули CaCO3+H2CO3=Ca(HCO3)2. 

11 Исти феномен догађа се током киселих киша. Дешава се уз присуство сумпор-диоксида 
и азотних оксида који праве киселине у контакту с водом. Ове киселине растварају кречњаке 
и угрожавају цео живи свет. 
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мена. Плоче су веома добро очуване и ни на једној нису били примећени 
трагови деградације камена услед деловања соли. Највећу опасност по очу-
вање рељефне пластике на плочама представља ходање по надгробним спо-
меницима.

Лишајеви су најстарији, највећи, најагресивнији и најупорнији неприја-
тељи камених надгробних обележја. Они су веома упорни биљни организ-
ми који се успешно развијају на голим површинама, као и у самом камену, 
и подносе веома лоше услове у окружењу. Увлаче се између минералних 
зона, унутар порног простора, на специфичан начин деградирају минералну 
материју и отварају пут другим агенсима разарања. Лишај је у стању и да 
веома дуго задржава влагу у себи, а самим тим и влагу у камену, што стиму-
лише друге видове деградације. На стећцима делују врло неестетски, у виду 
црних или белих „печатаˮ, који у влажном периоду добијају готово потпуно 
црну боју. Постоји 15000 врста лишајева, а у основи се деле на листасте, 
љускасте и жбунасте. Лишајеви настају удруживањем алге и гљиве, и тиме 
стварају најуспешнији пример симбиозе два различита организма (Драгиће-
вић, Ршумовић 2008: 51–53).

Маховине су примитивне биљке у еволутивном погледу, али широко 
распрострањене. Оне расту свуда, формирају танак земљани омотач на сте-
нама, зидовима, дрвећу, претежно у влажнијем подручју, али се могу при-
лагодити и сувљим областима. Маховине наносе посебну штету зидовима 
надгробних обележја тиме што могу дуго да задржавају воду и на тај начин 
утичу на стварање микропукотина, које касније доводе до физичког пуцања 
и распадања камена.

Пример деловања маховина. Пример деловања лишајева.

Споменици који су били изложени од 1992. године заражени су лишаје-
вима и маховином и запрљани таложењем атмосферске прљавштине, чему 
је допринела близина фреквентне саобраћајнице. Надгробна обележја про-
нађена у току 2014/15. године већином су оштећена механички (алатима и 
машинама), или само запрљана земљом.

Маховине су примитивне биљке у еволутивном погледу, али широко распрострањене. Оне 

расту свуда, формирају танак земљани омотач на стенама, зидовима, дрвећу, претежно у 

влажнијем подручју, али се могу прилагодити и сувљим областима. Маховине наносе 

посебну штету зидовима надгробних обележја тиме што могу дуго да задржавају воду и на 

тај начин утичу на стварање микропукотина, које касније доводе до физичког пуцања и 

распадања камена. 

  
Пример деловања маховина. Пример деловања лишајева. 

 

Споменици који су били изложени од 1992. године заражени су лишајевима и маховином и 

запрљани таложењем атмосферске прљавштине, чему је допринела близина фреквентне 
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механички (алатима и машинама), или само запрљана земљом. 

 

На овим надгробним споменицима примењени су следећи конзерваторско-рестаураторски 

поступци:  

 

– исправљање споменика, позиционирање и уређење терена;  

– чишћење споменика – уклањање маховина и лишајева;  

– лепљење – спајање поломљених плоча и њихово фиксирање; 

– реконструкција недостајућих делова; 

– заштита површине споменика. 
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На овим надгробним споменицима примењени су следећи конзерватор-
ско-рестаураторски поступци: 

– исправљање споменика, позиционирање и уређење терена; 
– чишћење споменика – уклањање маховина и лишајева; 
– лепљење – спајање поломљених плоча и њихово фиксирање;
– реконструкција недостајућих делова;
– заштита површине споменика.

Исправљање споменика, њихово позиционирање и уређење 
терена

Током радова на конзервацији и рестаурацији 2014. године, односно, 
током фазе откопавања и нивелације терена, дошло је до значајног открића 
– 20 нових надгробних плоча. Оне су снимљене и документоване, а касније 
и позициониране по већ важећем правилу за читав корпус споменика12. Спо-
мен-плоче које су враћене са сеоских газдинстава распоређене су по истом 
принципу у непосредну околину праисторијског тумула који се налази севе-
роисточно од цркве. 

Терен је нивелисан, уклоњен је вишак земље и на овако уређен простор 
у дебелом слоју посут је камени агрегат величине 3 cm, како би се омо-
гућили боља дренажа воде и спречавање развоја флоре. На простору праи-

12 Приближно паралелни редови концентрично су постављени око цркве у правацу исток–
запад.

Исправљање споменика, њихово позиционирање и уређење терена 

 

Током радова на конзервацији и рестаурацији 2014. године, односно, током фазе 

откопавања и нивелације терена, дошло је до значајног открића – 20 нових надгробних 

плоча. Оне су снимљене и документоване, а касније и позициониране по већ важећем 

правилу за читав корпус споменика 12 . Спомен-плоче које су враћене са сеоских 

газдинстава распоређене су по истом принципу у непосредну околину праисторијског 

тумула који се налази североисточно од цркве.  

 

Терен је нивелисан, уклоњен је вишак земље и на овако уређен простор у дебелом слоју 

посут је камени агрегат величине 3 цм, како би се омогућили боља дренажа воде и 

спречавање развоја флоре. На простору праисторијског тумула аплицирање каменог 

агрегата спроведено је само испод плоча и у њиховој непосредној околини.  

 

 
 

                                                           
12 Приближно паралелни редови концентрично су постављени око цркве у правацу исток–запад. 
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сторијског тумула аплицирање каменог агрегата спроведено је само испод 
плоча и у њиховој непосредној околини. 

Чишћење споменика

Осим из естетског разлога (уклањање лишајева и маховина, као и њихо-
вих продуката – тамних флека), чишћење се спроводи и због заштите каме-
на, односно спречавања даље деградације камених плоча. Нечистоће ната-
ложене на површини могу садржати одређену количину штетних материја 
које негативно делују на камен. Иза црне покорице, која је продукт дело-
вања маховина и лишајева, скупља се влага, која поспешује продор штетних 
материја у унутрашњост камена. Чишћење се одвијало помоћу апарата за 
чишћење камена који користи воду под притиском, као и различите врсте 
кретања воденог млаза. Овим начином механичког уклањања маховине и 
лишајеве могуће је у потпуности уклонити, а тамне флеке ублажити13. 

Хемијска средства у конзервацији и рестаурацији користе се тек када 
други поступци не дају резултате, нарочито у случајевима када су нечистоће 
дубоко пенетрирале у камен. Третирање камена хемијским препаратима не 
само да може да доведе до потпуног уклањања површинске патине, већ 
може и да раствори градивне састојке камена.

Чишћење поломљеног фрагмента.

13 На основу искустава од претходних радова на овом локалитету потпуно уклањање 
тамних мрља на камену препаратом Brio action 2 (италијанске фирме Tenаx) није дало 
задовољавајуће резултате, па је третирање хемијским производима избегнуто. У току радова 
2014. године хемијско средство незнатно је посветлило тамне флеке, а пробе су показале да 
би даље чишћење створило проблеме попут неуједначене обојености површине камена око 
тамне површине уз незнатан губитак саме флеке. 

Чишћење споменика 

 

Осим из естетског разлога (уклањање лишајева и маховина, као и њихових продуката – 

тамних флека), чишћење се спроводи и због заштите камена, односно спречавања даље 

деградације камених плоча. Нечистоће наталожене на површини могу садржати одређену 

количину штетних материја које негативно делују на камен. Иза црне покорице, која је 

продукт деловања маховина и лишајева, скупља се влага, која поспешује продор штетних 

материја у унутрашњост камена. Чишћење се одвијало помоћу апарата за чишћење камена 

који користи воду под притиском, као и различите врсте кретања воденог млаза. Овим 

начином механичког уклањања маховине и лишајеве могуће је у потпуности уклонити, а 

тамне флеке ублажити13.  

 

Хемијска средства у конзервацији и рестаурацији користе се тек када други поступци не 

дају резултате, нарочито у случајевима када су нечистоће дубоко пенетрирале у камен. 

Третирање камена хемијским препаратима не само да може да доведе до потпуног 

уклањања површинске патине, већ може и да раствори градивне састојке камена. 

 
Чишћење поломљеног фрагмента. 

                                                           
13 На основу искустава од претходних радова на овом локалитету потпуно уклањање тамних мрља на камену 
препаратом Brio action 2 (италијанске фирме Tenаx) није дало задовољавајуће резултате, па је третирање 
хемијским производима избегнуто. У току радова 2014. године хемијско средство незнатно је посветлило 
тамне флеке, а пробе су показале да би даље чишћење створило проблеме попут неуједначене обојености 
површине камена око тамне површине уз незнатан губитак саме флеке.  
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Лепљење и фиксирање поломљених камених плоча

Један је број споменика услед тектонских померања тла, негативног де-
ловања вегетације, као и деструктивног људског фактора и неодржавања, 
разбијен на два или више делова. Спомен-плоче лепљене су двокомпонент-
ним епокси-лепком, а у случају истрвених ивица, пукотине су попуњаване 
малтером. С плоча је, пре спајања њихових делова, било потребно уклонити 
нечистоћу са спојева. Након тога, припреман је терен и постављни су дрве-
ни кајлови, који су служили за подупирање делова плоче у циљу довођења 
на исти ниво као и главнине за коју се фиксира фрагмент. Када је пажљиво 
испланирано и организовано дизање и примицање одломљеног дела глав-
нини, наношени су лепак или малтер, зависно од проблематике. За лепљење 
је коришћен лепак на бази епокси-смоле14 фирме Tenax, након чега су се, 
због спречавања могућег померања, спојени делови фиксирали стегама с 
гуртнама и кајловима. 

Затечено стање споменика.

Фиксирање и лепљење. Чишћење споменика.

14 Епоксидне смоле представљају хемијски инертне полимере који се користе као адхезиви 
због својих изузетних одлика. Не мењају боју, не скупљају се након сушења и веома су трајне.

Лепљење и фиксирање поломљених камених плоча 

 

Један је број споменика услед тектонских померања тла, негативног деловања вегетације, 

као и деструктивног људског фактора и неодржавања, разбијен на два или више делова. 

Спомен-плоче лепљене су двокомпонентним епокси-лепком, а у случају истрвених ивица, 

пукотине су попуњаване малтером. С плоча је, пре спајања њихових делова, било потребно 

уклонити нечистоћу са спојева. Након тога, припреман је терен и постављни су дрвени 

кајлови, који су служили за подупирање делова плоче у циљу довођења на исти ниво као и 

главнине за који се фиксира фрагмент. Када је пажљиво испланирано и организовано 

дизање и примицање одломљеног дела главнини, наношени су лепак или малтер, зависно 

од проблематике. За лепљење је коришћен лепак на бази епокси-смоле14 фирме Tenax, 

након чега су се, због спречавања могућег померања, спојени делови фиксирали стегама с 

гуртнама и кајловима.  

 

 
Затечено стање споменика. 

                                                           
14  Епоксидне смоле представљају хемијски инертне полимере који се користе као адхезиви због својих 

изузетних одлика. Не мењају боју, не скупљају се након сушења и веома су трајне.     

 Фиксирање и лепљење.                       Чишћење споменика. 

 

У случају спајања плоче с истрвеним ивицама коришћен је малтер справљен од кварцног 

агрегата с белим цементом као везивом и додатком адитива. Након постављања малтера и 

примицања и фиксирања делова плоче, површина малтера припремљена је за израду 

завршне ретуш-пломбе. Овако нанесен малтер није аплициран до саме површине камена, 

како би остало простора за завршну обраду реконструисаног дела, односно за 

ретуш-пломбу. Оба начина лепљења камена подразумевају израду завршног слоја који 

одговара оригиналној структури. 

 

Реконструкција недостајућих делова 

 

Након утврђивања затеченог стања камена, односно степена његове деградације, али и 

климатских и амбијенталних услова у којима ће споменици бити након третмана, за 

реконструкцију је одабран цементни малтер.  
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У случају спајања плоче с истрвеним ивицама коришћен је малтер 
справљен од кварцног агрегата с белим цементом као везивом и додатком 
адитива. Након постављања малтера и примицања и фиксирања делова пло-
че, површина малтера припремљена је за израду завршне ретуш-пломбе. 
Овако нанесен малтер није аплициран до саме површине камена, како би 
остало простора за завршну обраду реконструисаног дела, односно за ре-
туш-пломбу. Оба начина лепљења камена подразумевају израду завршног 
слоја који одговара оригиналној структури.

Реконструкција недостајућих делова

Након утврђивања затеченог стања камена, односно степена његове де-
градације, али и климатских и амбијенталних услова у којима ће споменици 
бити након третмана, за реконструкцију је одабран цементни малтер. 

Пре аплицирања малтера било је потребно изоловати оригинални део 
камена прајмером на бази акрила. На овај се начин материјал за израду 
пломбе, у овом случају малтер, боље веже за оригинални материјал. 

Процес реконструкције вршио се у неколико етапа, зависно од вели-
чине недостајућих делова. Први, дубљи слој малтера (песак, бели цемент, 
адитиви) справљан је од каменог, крупнијег агрегата, ради постизања што 
боље чврстине малтера. Наредни слој садржао је ситнију гранулацију песка, 
да би последњи слој укључивао и оксидни пигмент, како би се тонирањем 
постигао задовољавајући естетски ефекат ретуш-пломбе.

 Израда првог слоја пломбе. Споменик након израде ретуш пломбе.

Пре аплицирања малтера било је потребно изоловати оригинални део камена прајмером на 

бази акрила. На овај се начин материјал за израду пломбе, у овом случају малтер, боље 

веже за оригинални материјал.  

 

Процес реконструкције вршио се у неколико етапа, зависно од величине недостајућих 

делова. Први, дубљи слој малтера (песак, бели цемент, адитиви) справљан је од каменог, 

крупнијег агрегата, ради постизања што боље чврстине малтера. Наредни слој садржао је 

ситнију гранулацију песка, да би последњи слој укључивао и оксидни пигмент, како би се 

тонирањем постигао задовољавајући естетски ефекат ретуш-пломбе. 

 

   

 Израда првог слоја пломбе.                         Споменик након израде ретуш пломбе. 

 

За израду малтера за реконструкцију користе се агрегат, везиво (цемент) и адитиви. У 

случају дубоких оштећења потребно је било употребити крупнији агрегат, зависно од 

врсте камена – мермер, кварц. Коришћењем агрегата постижу се боља постојаност и већа 

запремина у односу на коришћење само везивних компоненти. Кварцни песак се 
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За израду малтера за реконструкцију користе се агрегат, везиво (цемент) 
и адитиви. У случају дубоких оштећења потребно је било употребити круп-
нији агрегат, зависно од врсте камена – мермер, кварц. Коришћењем агрега-
та постижу се боља постојаност и већа запремина у односу на коришћење 
само везивних компоненти. Кварцни песак се препоручује као агрегат за 
интервенције на кречњачком камену због особине да задржава исту запре-
мину и зато што има сличну површинску структуру. 

Код мермерних споменика који су се налазили у наосу цркве као агрегат 
коришћен је мермер, односно мермерни прах и мермерни гриз, као и комади 
дробљеног мермера. У оба случаја малтер је припремљен у размери 3:1 у 
корист песка.

Код реконструкције се водило рачуна о избору материјала, ради пости-
зања што веће сличности с оригиналном површином, како у изгледу, тако и 
у перформансама реконструисаног дела.

Заштита површине споменика

По завршеном процесу реконструкције обављена је заштитита повр-
шине камена. На споменике је аплицирано средство за хидроизолацију и 
антиграфитну заштиту. Према спецификацијама произвођача, ово средство 
на бази силикона омогућава паропропусност камена, а у исто време пружа 
изолацију од атмосферских утицаја (Protex, Tenax). Такође, ово средство га-
рантује антиграфитну заштиту. 

Аплицирање средства за заштиту.

Због структуре камена заштитни слој морао је бити нанет прскањем, 
како би течност ушла у све поре. Након наношења овог заштититног слоја, 

препоручује као агрегат за интервенције на кречњачком камену због особине да задржава 

исту запремину и зато што има сличну површинску структуру.  

Код мермерних споменика који су се налазили у наосу цркве као агрегат коришћен је 

мермер, односно мермерни прах и мермерни гриз, као и комади дробљеног мермера. У оба 

случаја малтер је припремљен у размери 3:1 у корист песка. 

Код реконструкције се водило рачуна о избору материјала, ради постизања што веће 

сличности с оригиналном површином, како у изгледу, тако и у перформансама 

реконструисаног дела. 

 

Заштита површине споменика 

 

По завршеном процесу реконструкције обављена је заштитита површине камена. На 

споменике је аплицирано средство за хидроизолацију и антиграфитну заштиту. Према 

спецификацијама произвођача, ово средство на бази силикона омогућава паропропусност 

камена, а у исто време пружа изолацију од атмосферских утицаја (Protex, Tenax). Такође, 

ово средство гарантује антиграфитну заштиту.  

 

  
 Аплицирање средства за заштиту. 
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површина камена незнатно је потамнела, да би након потпуног сушења до-
била првобитну боју. Овај процес поновљен је два пута, како би се обезбе-
дио виши степен заштите камена. Како су спомен-плоче постављене густо 
око цркве, неминовно је да људи ходају преко стећака, што за последицу 
има танког заштитног филма, као и трошење рељефне пластике.

 Источна страна – затечено стање Локалитет након извршених 
 локалитета.  конзерваторско-рестаур. радова.

 Затечено стање припрате. Припрата након завршених
  конзерваторско-рестаур. радова.

Јужна страна пре конзерваторско-рестаур. радова. Јужна страна након 
конзерваторско-рестаур. радова. 

 

Због структуре камена заштитни слој морао је бити нанет прскањем, како би течност ушла 

у све поре. Након наношења овог заштититног слоја, површина камена незнатно је 

потамнела, да би након потпуног сушења добила првобитну боју. Овај процес поновљен је 

два пута, како би се обезбедио виши степен заштите камена. Како су спомен-плоче 

постављене густо око цркве, неминовно је да људи ходају преко стећака, што за последицу 

има танког заштитног филма, као и трошење рељефне пластике. 

  

  
Источна страна – затечено стање локалитета.     Локалитет након извршених 

конзерваторско-рестаур. радова. 

  
Затечено стање припрате. Припрата након завршених конзерваторско-рестаур. радова. 

 

Због структуре камена заштитни слој морао је бити нанет прскањем, како би течност ушла 

у све поре. Након наношења овог заштититног слоја, површина камена незнатно је 

потамнела, да би након потпуног сушења добила првобитну боју. Овај процес поновљен је 

два пута, како би се обезбедио виши степен заштите камена. Како су спомен-плоче 

постављене густо око цркве, неминовно је да људи ходају преко стећака, што за последицу 

има танког заштитног филма, као и трошење рељефне пластике. 

  

  
Источна страна – затечено стање локалитета.     Локалитет након извршених 

конзерваторско-рестаур. радова. 

  
Затечено стање припрате. Припрата након завршених конзерваторско-рестаур. радова. 

  
Јужна страна пре конзерваторско-рестаур. радова. Јужна страна након 
конзерваторско-рестаур. радова.  

  

Конзервација осталих налаза 

 

 
 Фрагменти употребне керамике.  
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Конзервација осталих налаза

Фрагменти употребне керамике. 

Током конзервације и рестаурације надгробних споменика 2014. године, 
у фази откопавања и нивелације терена откривено је неколико фрагмената 
керамике. Ови фрагменти датирани су у време од 16. до 18. века и пред-
стављају фрагменте употребних посуда остављених вероватно као вотивни 
дар. Већи део фрагмената изузетно је танак, црвен у пресеку, с остацима 
зелене глазуре и беле боје која се везује за османски период. Неколико фраг-
мената, већином оних дебљих, у пресеку, поред глине, садрже и ситне кома-
де кречњака, а њихов пресек светао је и порозан. Налази из периода од 16. 
до 18. века говоре о наставку живота ове некрополе и након паљења цркве 
по доласку турских освајача. 

Део керамичких посуда конзервиран је током 2018. године у сарадњи са 
средњом школом Техноарт Београд15 и ученицима завршног разреда смера 
конзерватор културних добара. У овом ће раду бити испраћене конзервација 
и рестауција једног керамичког предмета – крчага, који је уједно и једини 
скоро у потпуности сачуван керамички налаз с некрополе.

15 На конзервацији и рестаурацији керамике с некрополе Дићи радила је ученица Тања 
Прчић, а на овом пројекту ментор је била професорица конзервације и рестаурације Вања 
Јовановић.

  
Јужна страна пре конзерваторско-рестаур. радова. Јужна страна након 
конзерваторско-рестаур. радова.  

  

Конзервација осталих налаза 

 

 
 Фрагменти употребне керамике.  
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Ток конзерваторско-рестаураторског третмана крчага 

Крчаг није заведен ни у конзерваторску, ни у археолошку документа-
цију и власништво је Црквене општине Љиг. Овај керамички предмет иско-
пан је 2014. године на северној страни у односу на цркву, у току сређивања 
терена за насипање каменим агрегатом (тачна локација није позната јер је 
предмет пронађен у уклоњеном слоју земље). Крчаг је пронађен цео и зајед-
но с још неколико керамичких фрагмената одложен у наос тек обновљене 
цркве. Потпуно неочекивано, управо је ту, након само неколико недеља, раз-
бијен, услед непримерене секундарне улоге коју је добио (свећњак). Људ-
ским немаром делови разбијеног крчага изгубљени су и тек наредне, 2015. 
године, крчаг је склоњен из цркве.16 Висина крчага износи 20 cm, а ширина 
у најширем делу 15 cm. Предмет је рађен на витлу. На његовој површини 
видљива је бела боја коју делимично прекрива зелена глазура, нанесена јед-
ноставно и само на горњи део предмета. Крчаг је израђен од црвене глине и 
спада у групу керамике доброг квалитета (печен је на температури oд 600°C 
дo 900°C) и чврсте структуре, и као такав, може се третирати физичким и 
хемијским средствима. 

Затечено стање предмета

Крчаг – затечено стање.

Крчаг је запрљан земљом, воском и продуктима сагоревања воска (чађ). 
Разбијен је на четири дела, а недостају још три фрагмента (фрагмент с нај-
ширег дела предмета, фрагмент с грла крчага и највећи део дршке). Ивице 
фрагмената су непорозне и лепо належу једна на другу. Глазура је стабилна, 

16 Обновљена Црква Светог Јована Крститеља у функцији је од 2014. године. Обреди се 
одржавају неколико пута годишње, али је црква отворена свакодневно и на располагању је 
парохијанима. 

глине и спада у групу керамике доброг квалитета (печен је на температури oд 600°C дo 

900°C) и чврсте структуре, и као такав, може се третирати физичким и хемијским 

средствима.  

 

 

Затечено стање предмета 

 

 
Крчаг – затечено стање. 

 

Крчаг је запрљан земљом, воском и продуктима сагоревања воска (чађ). Разбијен је на 

четири дела, а недостају још три фрагмента (фрагмент с најширег дела предмета, фрагмент 

с грла крчага и највећи део дршке). Ивице фрагмената су непорозне и лепо належу једна на 

другу. Глазура је стабилна, али веома испрљана, посебно бела боја у коју је највише 

пенетрирала чађ. На површини нису видљиве наслаге растворљивих соли. 

 

Предлог конзерваторско-рестаураторског поступка 

 

– чишћење предмета; 

– консолидација ивица прелома; 

– спајање и лепљење фрагмената; 
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али веома испрљана, посебно бела боја у коју је највише пенетрирала чађ. 
На површини нису видљиве наслаге растворљивих соли.

Предлог конзерваторско-рестаураторског поступка

– чишћење предмета;
– консолидација ивица прелома;
– спајање и лепљење фрагмената;
– реконструкција недостајућих делова;
– ретуширање недостајућих делова.

Ток конзерваторско-рестаураторског процеса 

Чишћење

Пробе чишћења изведене су на свим фрагментима и на свакој боји по-
наособ. Најбољи резултат постигнут је коришћењем дестиловане воде, и то 
кратким влажењем површине с које се уклањају различите наслаге. Дести-
лована и деминерализована вода се користе у конзервацији керамике, како 
би се избегло уношење растворних соли које су чест проблем код архео-
лошке керамике. У овом случају није констатовано присуство соли, тако да 
се могло безбедно приступити третману. Чишћење је вршено дестилованом 
водом у више фаза, уз изузетан опрез током уклањања нечистоћа на обоје-
ним деловима. Током овог поступка земља с површине је уклоњена, а флеке 
од чађи су ублажене. Због директне изложености чађи највише је потамне-
ла унутрашњост посуде. Није се инсистирало на потпуном уклањању слоја 
чађи који је, осим прашкастих компоненти на површини, садржао и масноћу 
од воска (због паљења свећа у крчагу).

Чишћење овог типа масноћа било би могуће једино употребом органских 
растварача, што смо желели да избегнемо због могућег продирања у структу-
ру керамике. Коришћењем само дестиловане воде и малих тампона вате без-
бедно су, и до веома задовољавајућег нивоа, очишћени сви фрагменти крчага.
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Чишћење дестилованом водом.

Консолидација ивица прелома

Консолидација је веома важан процес који, ако се не уради, може да 
угрози спој фрагмената. Код консолидације керамике доброг квалитета, што 
је случај с крчагом с некрополе у селу Дићи, било је потребно консолидо-
вати само ивице, и то петопроцентним раствором консолиданта (паралоид 
Б7217 растворен у ацетону). Припремљен консолидант наношен је четки-
цом. У случају консолидовања керамике лошег квалитета може да се кори-
сти већи удео смоле у растварачу, а сâмо наношење може да се обави пота-
пањем, како би консолидант заситио структуру и испунио ваздушне коморе 
у порозној керамици. 

17 Паралоид Б- 72 је синтетичка смола, која је по саставу метил-метакрилат-кополимер 
и растворљив је у толуену, метилен-хлориду, етилен-дихлориду, етил-ацетату, ксилолу и 
ацетону. Отпоран је на воду, алкохол, базе, киселине и уља. Транспарентан је, флексибилан и 
трајан, па се стога у конзервацији керамике користи као консолидант и као лепак.

 
Чишћење дестилованом водом. 

 

 Консолидација ивица прелома 

 

Консолидација је веома важан процес који, ако се не уради, може да угрози спој 

фрагмената. Код консолидације керамике доброг квалитета, што је случај с крчагом с 

некрополе у селу Дићи, било је потребно консолидовати само ивице, и то петопроцентним 
раствором консолиданта (паралоид Б7217 растворен у ацетону). Припремљен консолидант 

наношен је четкицом. У случају консолидовања керамике лошег квалитета може да се 

користи већи удео смоле у растварачу, а сâмо наношење може да се обави потапањем, како 

би консолидант заситио структуру и испунио ваздушне коморе у порозној керамици.  

 

Спајање фрагмената – лепљење 

 

                                                           
17 Паралоид Б-72 је синтетичка смола, која је по саставу метил-метакрилат-кополимер и растворљив је у 
толуену, метилен-хлориду, етилен-дихлориду, етил-ацетату, ксилолу и ацетону. Отпоран је на воду, алкохол, 
базе, киселине и уља. Транспарентан је, флексибилан и трајан, па се стога у конзервацији керамике користи 
као консолидант и као лепак. 
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Спајање фрагмената – лепљење

Пробно састављање предмета.

Финално лепљење могуће је урадити тек након прецизно урађеног 
пробног спајања предмета и дефинисања тачног распореда фрагмената. 
Фрагменте је потребно лепити по унапред утврђеном редоследу, како не би 
дошло до поремећаја статике и мимоилажења фрагмената. Овде треба на-
гласити да се фрагмент лепи тек када је спој потпуно чист и сув.

На крчагу није било пуно делова, тако да се прво приступило лепљењу 
трбуха посуде, затим реконструкцији малог недостајућег фрагмента на тр-
буху посуде, па затим лепљењу великог дела с вратом за основу. Овакав 
редослед био је условљен немогућношћу манипулисања реконструисаним 
делом с унутрашње стране због изузетно малог отвора на грлу крчага. Као 
лепак коришћен је педесетопроцентни раствор паралоида Б72 у ацетону. Да 
би сви фрагменти задржали своје позиције током процеса сушења лепка, 
спојеви су осигурани креп-траком, и то оном која не оставља трагове након 
уклањања. Иако се ова врста лепка релативно брзо суши, с реконструкцијом 
крчага се наставило тек након неколико дана, како би било сигурно да су се 
слојеви лепка потпуно осушили и на најдебљим фрагментима.

Реконструкција и ретуш недостајућих 
делова

Реконструкција керамичких предмета врши се само ако су познати по-
даци о фрагментима који недостају, и до тренутка када је постигнута читљи-
вост форме. У овом случају реконструисан је само мањи фрагмент на тр-
буху крчага. Прво је било потребно спремити восак18 за прављење калупа. 
Плоча од воска постављена је с унутрашње стране предмета, а потом загре-
вана феном, како би добила жељени облик. Восак је фиксиран за предмет 

18 Восак је потребно истопити и разлити у форму квадрата. Овако добијена плоча не сме 
бити превише дебела, како би могла да се савија у присуству топлоте.

 
 Пробно састављање предмета. 

 

Финално лепљење могуће је урадити тек након прецизно урађеног пробног спајања 

предмета и дефинисања тачног распореда фрагмената. Фрагменте је потребно лепити по 

унапред утврђеном редоследу, како не би дошло до поремећаја статике и мимоилажења 

фрагмената. Овде треба нагласити да се фрагмент лепи тек када је спој потпуно чист и сув. 

На крчагу није било пуно делова, тако да се прво приступило лепљењу трбуха посуде, 

затим реконструкцији малог недостајућег фрагмента на трбуху посуде, па затим лепљењу 

великог дела с вратом за основу. Овакав редослед био је условљен немогућношћу 

манипулисања реконструисаним делом с унутрашње стране због изузетно малог отвора на 

грлу крчага. Као лепак коришћен је педесетопроцентни раствор паралоида Б72 у ацетону. 

Да би сви фрагменти задржали своје позиције током процеса сушења лепка, спојеви су 

осигурани креп-траком, и то оном која не оставља трагове након уклањања. Иако се ова 

врста лепка релативно брзо суши, с реконструкцијом крчага се наставило тек након 

неколико дана, како би било сигурно да су се слојеви лепка потпуно осушили и на 

најдебљим фрагментима. 
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креп-траком, како би се осигурали стабилност и боље пријањање калупа. 
У овако припремљен калуп уливен је моделарски гипс, направљен с дести-
лованом водом и акрилним адитивима који побољшавају квалитет гипса. 
Након потпуног сушења гипсаног одливка, калуп је уклоњен и отпочела је 
обрада реконструисаног дела (најпре зубарским алаткицама и скалпелима, а 
затим брусним папирима финије гранулације). 

Ретуш реконструисаног дела урађен је квалитетним пигментима и акрил-
ним везивом, а добијена боја наношена је прскањем, како би се добила што 
вернија имитација околних површина и текстуре керамике. Како се ради о 
специфичној врсти поентилистичке технике, потпуно је задовољен принцип 
читљивости интервенције, јер је ретуш видљив из непосредне близине. 

Израда калупа од воска.

Обрада реконструисаног дела. Ретуш с унутрашње стране.

Реконструкција и ретуш недостајућих делова 

 

Реконструкција керамичких предмета врши се само ако су познати подаци о фрагментима 

који недостају, и до тренутка када је постигнута читљивост форме. У овом случају 

реконструисан је само мањи фрагмент на трбуху крчага. Прво је било потребно спремити 

восак18 за прављење калупа. Плоча од воска постављена је с унутрашње стране предмета, а 

потом загревана феном, како би добила жељени облик. Восак је фиксиран за предмет 

креп-траком, како би се осигурали стабилност и боље пријањање калупа. У овако 

припремљен калуп уливен је моделарски гипс, направљен са дестилованом водом и 

акрилним адитивима који побољшавају квалитет гипса. Након потпуног сушења гипсаног 

одливка, калуп је уклоњен и отпочела је обрада реконструисаног дела (најпре зубарским 

алаткицама и скалпелима, а затим брусним папирима финије гранулације).  

 

Ретуш реконструисаног дела урађен је квалитетним пигментима и акрилним везивом, а 

добијена боја наношена је прскањем, како би се добила што вернија имитација околних 

површина и текстуре керамике. Како се ради о специфичној врсти поентилистичке 

технике, потпуно је задовољен принцип читљивости интервенције, јер је ретуш видљив из 

непосредне близине.  

 

                                                           
18 Восак је потребно истопити и разлити у форму квадрата. Овако добијена плоча не сме бити превише 
дебела, како би могла да се савија у присуству топлоте. 

 Израда калупа од воска. 

   
 Обрада реконструисаног дела.    Ретуш с унутрашње стране. 

 

Препоруке за чување и одржавање керамике и надгробних споменика  

 

Простор у којем ће керамички налази бити складиштени треба да задовољи основне услове 

за чување материјала од керамике (температура oд 16°C дo 24°C; релативна влажнoст 

50%)(±10)), као и редовно хигијенско одржавање, да не би дошло до развоја 

микроорганизама. Крчаг, као и фрагменте, не треба излагати наглим променама 

температуре, директном извору светлости (природном или вештачком). Овим мерама 

превентивне конзервације могу се избећи промене особина уграђених материјала (у 

случају конзервираног предмета) и различитог старења фрагмената који припадају истом 

предмету (у случају нетретираних керамичких налаза). Транспорт предмета мора се 

изводити у кутијама од полипропилена или бескиселинског картона.  

 

Камене надгробне споменике неопходно је обилазити и документовати сваку промену. 

Заштиту површине камена би било пожељно понављати на пет година.  
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Препоруке за чување и одржавање керамике и надгробних 
споменика 

Простор у којем ће керамички налази бити складиштени треба да задо-
вољи основне услове за чување материјала од керамике (температура oд 16°C 
дo 24°C; релативна влажнoст 50%)(±10)), као и редовно хигијенско одржа-
вање, да не би дошло до развоја микроорганизама. Крчаг, као и фрагменте, не 
треба излагати наглим променама температуре, директном извору светлости 
(природном или вештачком). Овим мерама превентивне конзервације могу 
се избећи промене особина уграђених материјала (у случају конзервираног 
предмета) и различитог старења фрагмената који припадају истом предмету 
(у случају нетретираних керамичких налаза). Транспорт предмета мора се из-
водити у кутијама од полипропилена или бескиселинског картона. 

Камене надгробне споменике неопходно је обилазити и документовати сваку 
промену. Заштиту површине камена би било пожељно понављати на пет година. 

У међувремену потребно је изводити годишње прање и провере стања 
сваке плоче појединачно.

Посебно важан чинилац одржавања овог локалитета јесте редовно се-
зонско сређивање травнатог покривача у окружењу надгробних плоча, ради 
превенције ширења вегетације по репрезентативном делу гробља.

Изглед реконструисане средњовековне цркве и вишевековног гробља 
(Фото: Туристичка организација Љиг).

Закључак

Археолошка истраживања показала су да овај локалитет представља 
изузетно важно сакрално место с континуитетом сахрањивања од бронза-

У међувремену потребно је изводити годишње прање и провере стања сваке плоче 

појединачно. 

 

Посебно важан чинилац одржавања овог локалитета јесте редовно сезонско сређивање 

травнатог покривача у окружењу надгробних плоча, ради превенције ширења вегетације 

по репрезентативном делу гробља. 

 
Изглед реконструисане средњовековне цркве и вишевековног гробља 

(Фото: Туристичка организација Љиг). 
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ног доба до данас. Конзерваторско-рестаураторски радови спроведени то-
ком 2014. и 2015. године имали су за циљ уређење терена и конзервацију 
корпуса средњовековних надгробних обележја. Неколико месеци пре почет-
ка ових радова завршена је реконструкција цркве, што је допринело њеној 
већој посећености, али самим тим и већој изложености људском утицају. 

Током 2014. и 2015. године обављено је исправљање споменика – усад-
ника из 19. и с почетка 20. века и уређење тла у њиховој околини. Овај по-
ступак имао је за циљ комплетно сређивање простора и стварање прегледне 
културно-историјске целине, коју чине: праисторијски тумул, средњовеков-
на црква са средњовековним надгробним обележјима, гробље с краја 19. и 
почетка 20. века и савремено гробље. Број откривених надгробних плоча 
расте из године у годину, а након последње интервенције (2015. године) из-
носио је 240 документованих и конзервираних споменика. 

Откриће ове некрополе упознаје нас с ликом властелина Влгдрага и ње-
говим положајем у средњовековној Милутиновој држави, чији најсевернији 
део обухвата и ову област.19 Некропола с црквом, чији је ктитор челник краља 
Милутина, помера устаљено мишљење о граници према Београду и као нову 
границу српске државе намеће управо неки нови, досад неутврђен центар, 
који је везан за ову некрополу и у којем је властелин Влгдраг могао да столује. 

Поред наведеног, некропола у селу Дићи говори о континуитету 
сахрањивања од средњег бронзаног доба до данас (3500 година) и пред-
ставља невероватно сведочење о смењивању народа, религија и политичких 
утицаја. У исто време, ова некропола пружа информације о значају самог 
места и поштовању култа мртвих. 

Иако постоје докази о трајању некрополе до 16. века, први следећи на-
лаз о сахрањивању се везује за 19. век („крајпуташиˮ). Због тога се намеће 
питање о улози некрополе у периоду од краја 16. до краја 19. века. Једини 
материјални налаз из овог периода представља управо керамика из доба Ос-
манлија, која говори о поштовању култа мртвих (приношење вотивних да-
рова). Можда се у периоду под Турцима сахрањивање на овом месту наста-
вило, али у нешто измењеном облику, и не више тако очигледно као до тада. 

Сва досадашња истраживања, као и конзерваторско-рестаураторски ра-
дови, била су условљена више него скромним финансијским средствима, 
па некропола никада до краја није истражена и конзервирана. Потребно је 
уложити средства у даље истраживање и презентацију овог веома важног 
открића, које нас ближе упућује на разумевање времена и обичаја народа 
насељених на овим просторима. 

19 Године 1316. Милутин улази у сукоб с угарским краљем Карлом Робертом и управо 
у том сукобу губи Мачву и Београд, тако да се у литератури северне границе Милутинове 
средњовековне државе везују за планину Рудник. Откриће некропола у селу Дићи помера ову 
границу знатно северније према Београду. 
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Vanja Jovanovic, Bojana Volas

LOCATION IN THE VILLAGE OF DIĆI - CONTINUITY OF WORSHIPING 
THE CULT OF THE DEAD

Summary

The site «Manastirsko» in the village of Dići is characterized by the exceptional continuity 
of the sacral place. The first findings date from the Bronze Age - a prehistoric tumulus, which is 
followed by the foundations of the church from the late 13th century with a corpus of horizontally 
placed monuments decorated with unusual symbols in relief, and then tombstones from the 19th 
century associated with modern burial features from the 20th and the 21st century. The paper fol-
lows the conservation and restoration of both ‘stećak’ tombstones and one object from the group of 
ceramic artifacts from the period of 16th to 18th century. The causes of the devastation of these two 
types of findings are listed and analyzed, and the specific conservation and restoration treatment of 
stone and ceramic objects from this site is described as well. The conservation of this cemetery has 
created an overview unit ready for further archaeological, ethnological and historical research. The 
medieval cemetery in the village of Dići is the largest and most complex necropolis on the territory 
of Serbia, and has an exceptional historical significance, which is why it is necessary to preserve it, 
investigate it in more detail and adequately present it.

Keywords: ornaments, tombstones, stećak tombstones, “Manastirsko” site, ceramic frag-
ments, causes of devastation, conservation


