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СТАРОХРИШЋАНСКИ НИШКОНСТАНТИНОВ ГРАД

К ада	 се	 размишља	 о	 првим	 хришћанима	 и	
процесу	 настанка	 старохришћанске	 и	 ра-
новизантијске уметности, видно место при-

пада	 Нишу,	 родном	 граду	 императора	 Константина	
Великог, потоњи свети цар Константин. Зато је нео-

The	subject	matter	of	this	book	encompasses	the	early	
Christian	monuments	in	the	area	of	the	city	of	Niš	and	its	
surrounding	within	 the	 time	period	 from	middle	of	 the	
fourth	to	the	first	decades	of	seventhcentury,	i.e.	from	the	
Emperor	Constantine	the	Great,	who	was	born	in	Naissus	

пходно	разумети	значај	и	знати	ценити	неизмерљиву	
корист коју нам доносе проучавања и нова сазнања о 
вери	и	уметности	првих	хришћана	Ниша.	Предмет	на-
шег	интересовања	су	ранохришћански	споменици	са	
простора	града	Ниша	и	његовог	окружењa	у	времен-
ском	распону	од	првих	податак	о	хришћанима	из	прве	
половине	IV	века	до	првих	деценија	VII	столећа,	или,	
од цара Константина Великог који је рођен у Наисусу 
(Nаissus) до аварско-словенског освајања и пада ро-
мејског Наисоса (Ναίσσος). Зато смо одлучили да књугу 
насловимо „Константинов град – старохришћански 
Ниш“, али би једнако пристајао и наслов „Град светог 
Констанина – civitas sancti Constantinii”.1 

Неколико разлога нас је навело да се у овој књизи 
посветимо	 старохришћанском	 Нишу.	 На	 првом	 ме-
сту	 је	значај	Ниша	за	историју	хришћанства,	који	се	

1	 	Ова	књига	представља	проширен	магистарски	рад	„Ранох-

ришћански	споменици	Ниша	од	IV	до	VII	века“	одбрањен	

2008.	 године	 на	 групи	 за	 археологију	 на	 Филозофском	

факултету у Скопљу, пред комисијум у саставу: академик 

проф. др Вера Битракова Грозданова, проф. др Елица Ма-

нева и проф. др Виктор Лилчић.

(Nаissus),to the Avar-Slavic conquest and fall of the Ro-
man	Naissos	(Ναίσσος).  

It was due to several reasons that we were driven to 
devoting ourselves to the ancient Christian Niš in this 
book.	 The	 most	 important	 reason	 is	 theimportanceof	
Nišin the historyof Christianity, whichis reflectedin the 
factthat	 the	 Emperor	 Constantinethe	 Great	 was	 born-
there.Some	 of	 the	 other	 reasons	 include	 the	 richness	
anddiversity	ofthe	early	Christianmonumental	heritage,	
and,	 crucially,	 insufficientlyexplored	 monuments,even	
thosediscovered	 a	 long	 time	 ago,	 as	 well	 as	 a	 the	 little-
known early Christianhistoryof Niš area.Let us alsoadd 
the	 small	 number	 ofpublished	 papers	 dealing	 withearly	
ChristianNiš,	which	is	a	result	ofthe	general	atmospherein	
Serbiawhere,in thelast decades, early Christianarcheolo-
gyandart historyattractedlittle attention. All the reasons 
mentionedabove	have	 lefta	graystain	on	 theearly	Chris-
tianarchaeologicalmapof	 Serbia	 and	 theBalkans,	 where	
themonumentaltreasure	ofthe	area	around	Nišshould	oc-
cupyan	important	place.	Thus	a	culturalmosaic	of	Europe	
remainedwithout	 a	 significantsegment	 which	 we	 have-
complementedby	systematic	research	andre-validation	of	
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огледа у чињеници да је овде рођен император Кон-
стантин Велики. Затим, као једна од последица тога, 
богатство	и	разноликост	ранохришћанског	споменич-
ког наслеђа, посебно, недовољна истраженост споме-
ника,	чак	и	оних	одавно	откривених,	као	и	мало	знана	
ранохришћанска	 прошлост	 Нишке	 области.	 Старох-
ришћанки	споменици	се	углавном	спомињу	у	форми	
извештаја	без	аналитичког	сагледавања	споменичких	
одличја и синтезе која би нас довела до спознаје како 
су	живели	први	хришћани	Ниша.	Додајмо	и	невелики	
број	објављених	радова	који	се	баве	ранохришћанским	
Нишом,	што	је	резултат	опште	атмосвере	у	Србији	где	
је	последњих	деценија	ранохришћанска	археологија	и	
историја уметности привлачила мало пажње, док се 
за то време у свету значајно развила. Све ово оставило 
је	сиву	мрљу	на	ранохришћанској	уметничкој	и	архе-
олошкој	карти	Србије	и	Балкана,	где	споменичка	риз-
ница	Нишке	области	треба	да	заузме	значајно	место.	
Тако је културни мозаик Европе остао без значајног 
сегмента који смо попунили систематским истражи-
вањима	и	поновном	валоризацијом	ранохришћанских	
споменика	Ниша.	Нова	сазнања	су	добра	основа	да	се	
по	први	пут	начини	детаљна	студија	о	ранохришћан-
ској	 уметности	 Ниша	 која	 се	 надовезала	 на	 достиг-
нућа	предкостантиновог	Ниша.

Констатовани	су	остаци	црквених	грађевина,	ули-
ца,	путева,	тргова,	некропола,	утврђења,	архитектонс-
ке декоративне пластике, остаци живописа и црквеног 
мобилијара, јавне скулптуре (форумске статуе), над-
гробни	натписи,	знамо	имена	епископа,	свештеника	и	
ђакона, лекара, занатлија и грађана. Све ово помоћи 
ће	да	сагледамо	настанак	и	развој	хришћанског	гра-
да и његовог окружења од касноантичке урбане ор-
ганизације,	 убикације	 појединих	 објеката	 у	 граду	 и	
окружењу,	њиховим	архитектонским	одликама	и	ли-
ковним особеностима, па све до сагледавања процеса 
уплива	хришћанства	у	све	поре	живота	града.

Топографију	 ранохришћанских	 налаза	 Ниша	
чине, како истражени, конзервирани и презентовани 
објекти,	 тако	 и	 они	 који	 су	 уништени	 а	 забележени,	
описани	 или	 скицирани	 од	 старих	 истраживача	 или	
специјализованих	институција.

Прикупљене	 податке	 са	 разних	 страна	 обогати-
ли смо новим сазнањима и резултатима добијеним 

the	early	Christianmonumentsof	Niš.
The	 area	 of	 Nišincludesthe	 areathat	 Niš	 occupies	

today andits gravitating surrounding.A conditional-
boundaryin	 the	eastencompassesthe	Sićevo	Gorgeand	 is	
markedwith	a	basilicain	Ostrovica,	a	basilicainKnez	Selo	
Villagein	 the	 north,	 a	 tombafter	 Toponica	 Villagein	 the	
west,and	atriconch	church	and	atombin	Klisura	Villagein	
the	south.	Thisgeographical	areais	an	integralpart	of	the	
process	of	the	emergence	and	developmentof	Christiani-
tyin Niš.

This	 was	 a	 place	 wheresignificant	 discoveries	 were	
made,	 including	 the	 remains	 of	 ecclesiastical	 buildings,	
streets,	 roads,	 squares,	 necropoleis,	 fortifications,	 ar-
chitectural	 decorative	 plastic,	 remains	 of	 paintings	 and	
church	 mobiliary,	 public	 sculptures	 (forum	 statues),	
tombstone	 inscriptions;	 we	 know	 the	 names	 of	 bishops,	
priests	 and	 deacons,	 artisans,	 and	 citizens.	 All	 this	 will	
help	 in	 analyzingthe	 development	 of	 the	 Christian	 city	
and	its	surroundings,	fromthe	urban	organization	of	late	
Antiquity, the ubication ofcertain structures in the city 
and its surroundings, their architectural features and vi-
sual	characteristics,	up	to	the	consideration	of	the	influ-
ence	of	Christianity	on	all	aspects	of	the	city	life.

Topography	of	the	early	Christian	Nišfindingscomprise	
both	researched,	conserved	and	presented	structures,	but	
also those that were destroyed,but recorded, described or 
sketched	by	ancient	explorers	or	specialized	institutions.

While	collecting	data	from	various	sources,	we	have	
enriched	them	with	new	 insights	and	results	of	archae-
ological	 excavations,	 and	 come	 to	 a	 meaningful	 whole,	
which	in	a	documented	way	presents	the	early	Christian	
monumental	legacy	of	Niš	area.	A	particular	problem,	es-
pecially	in	the	case	of	excavationsconducted	a	long	time	
ago,	wasthe	existence	of	pooror	unpublished	reports,	the	
lack	of	field	documentation	for	certain	structureswhose	
discovered	parts	we	experience	as	a	success	thatmay	be	
useful for future researchers.

The	 process	 of	 elaboration	 and	 repeated	 screening	
of	 technical	 documentation	 was	 carried	 out	 by	 archi-
tects	 Jelena	 Rakocija	 and	 Marko	 Dimanić,	 grantees	 of	
the “Dositeja” Fund for Young Talents of the Ministry of 
Youth	and	Sports	of	the	SerbianGovernment,	and	archi-
tect Nadežda Rakocija, who during the course of their 
work	came	to	important	data	that	have	been	particular-
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захваљујући	 археолошким	 ископавањима.	 То	 нас	 је	
довело	 до	 осмишљене	 целине	 која	 документовано	
приказује	 ранохришћанску	 прошлост	 и	 споменичкo	
наслеђе	Ниша	и	његовог	окружења.	На	овом	путу	по-
себан	проблем,	нарочито	са	давно	обављених	ископа-
вања,	 су	представљали	штури	и	необјављени	извеш-
таји, недостатак теренске документације за поједине 
објекте чије откривене и пронађене делове доживља-
вамо	 као	 успех	 који	 ће	 бити	 од	 користи	 потоњим	
истраживачима. До документације о резултатима 
најновијих	 ископавања,	 ако	 лично	 нисмо	 учествова-
ли,	било	је	тешко	доћи.

Разрада	и	снимање	техничке	документације	дело	
су	доктораната	арх.	Јелене	Ракоције	и	арх.	Марка	Ди-
манића, стипендисти Фонда за младе таленте „Доси-
теја“ Министарства за омладину и спорт Владе ре-
публике	 Србије,	 и	 арх.	 Надежде	 Ракоције,	 који	 су	 у	
току	 свог	 рада	 дошли	 до	 значајних	 података	 који	 су	
ми били од посебне користи. На томе им срдачно за-
хваљујем.	Захвалност	дугујем	колегама	из	Народног	
музеја	у	Беoграду	и	Народног	музеја	у	Нишу,	посебно	
археолугу	 Марици	 Максимовић	 која	 ми	 је	 уступила	
документацију	са	вишегодишњих	ископавања	у	Јаго-
дин	Мали,	затим	Археолошком	институту	који	ми	је	
омогућио увид у документацију, и свакако Заводу за 
заштиту	споменика	културе	у	Нишу	чији	сам	више-
годишњи	радник.	Као	и	свима	онима	који	су	на	било	
који начин подржали и помоги да књига буде и од-
штампана.

др	Миша	Ракоција
У	Нишу

Октобар 2012. године
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