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СТАЊЕ ПЕШЧАРА 

У ФАСАДИ !ЈРКВЕ СВ. МАРКО 

У 
средњовековном културном llaслеђу Србије нај

важније место IlР~lПада сакраmюј apX~lтeктypl1. 

Црквене l'рађеВI1I~е сведоци су вишевеКОВ.lе кул

туре српског Iщрода 11 његовог траДI1Ц1юнаЛНО I' право

славља. Богатства црквсног и културног IIдентитета ста

ре српске државе, умећа градитеља ~I Њ~IXOBa всшпша 

извођења архнтеl\ГOl lСКИХ идеја, сачуваНII су у камену до 

данаШЊfl Х даlЈа . 

Од средњег века до данас, Юl.меll је био и остао најбо

љи ПРIlРОдНИ материјал за ''Рађсњс . Захваљујућ~1 трајНОСПI 

добро иза6раlЮГ камена, највсћа ''Раднтељска ДОСТlIгнућа 

постала су матеР~lјалнзова .1И сведоци историје. Одређе

ним врстама KaMe.la обелсжсна су важна ПОГЩ1Вља ста

ре српске архитектуре l. Монументалllll сакралlЩ објеtm1 
ХШ века грађени су од плеМСl lИТИХ материјала попуг мер

мера, мермернс 6рече, мермерног оникса, ал" збоl' јаког 

утицаја апулнјске романике на зетску 11 рашку арх~пекту

ру, неимари су временом све више користJ.U1И бш'uр, KaMel .. 
IIС тако племенитог изгледа, аЛII погодан за обраду. 

Услед усмереНОСТII гpaдl lтeљa IЩ локалllе изворе ПрlI 

родног rpaђcBflHcKOf материјала као 11 веЧlIте тежње за 
каменом који се лако клеше, пешчари су постали симбол 

гращпељcrва XI V века, СРПСКО-ВИЗal lП1јске, lIарочито МО

равске школе аРХlIтектуре. РаЗЛИЧ llте врсте пешчара са 

оквирима од опеке дале су топао КОIIОрИТ фасадама мана

стира РаваНllца , Наупара , Лазарица, Манасија, Љубости

ња, КалеНllћ ,., ПсшчаРII су омогућfUlИ не само тращщију 

мешовитог зидања у KaMe.IY 11 опеШI већ су 6ИШI и IIзван

реДIЮ погодан материјал за резбарење, II ЗГРадњу рељеф

IЮГ украса чувеНIIХ MopaBcКl I X reOMeтplljcKHX МОТlIва. 

Захваљујућll пр"ступаЧIIОСПI камеНQJlома, лакој екс

плоатаЦllјll и обради, добрим својСl1Н1ма , чврстини, бојfl, 

пешчари су 6шш градитељски и декораlllВl lН IIзбор кнеза 
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Лазара , KHerllIbe Милице, деспота Стефана Лазаревића, 

паТРllјарха Германа и МIЮГНХ другнх upKBel lHX ктитора, 

аЛII и много KacHllje, аРХllтеката Пере ПОПОВ~lћа , Петра ~I 

Бранка Крстнћа, Боt'Да!1a БOI'дановнћа 11 ДРУI'ИХ. Данас 

пешчари IIMajy широку прнмену у ''РађсВlIнарству: за по
плочавање улица, тргова , оБЛа!'ање фасада веЛЈ IЮ1Х гра

ђеВllllа или као вајаРСКiI камен2 . 
Експлоатација 1 1еШ'laра од којих су rpaђel .. e средњо

BeKOB~je цркве углавном је вршена из две С'Генске масе; 

пешчарll Белнх Вода (20 km СЗ од Крушевца) lюзнаП1 

као » 6еЛОВОДСКII пешчарн« и црвени пермски пешчарl1 

Грзе (20 km IIС'ГОЧНО од Параћl1на) 110знаТII као »црвеШ1 

грзаНСК~1 пешчар«. РаДl 1 очувања траДИЦllј е изгледа 

средњовековни х цркви, фасаде IIOBIIX храмова такође су 
грађене од 6еловодских пешчара док су црвени грзански 

пешчарll преузели функцију средњовековне опеке, Неи

мари средњсг века , али и ''РадитеЉI1 блиске ПроШЛОСПI 

ШIСУ знали много о Сl'РУК1)'рним својствима 11 временској 
трајности пешчара, па је често вршено непраВIIЛНО 

уграђивање пешчара 11 , у релаТIIВНО кратком BpeMellcKoM 
ПСР~IOДУ, ДОЈIaЗIIЛО до његове фнзичке разградње . Један 

од таквих објеката је црква Св. Марка у Београду са фа

садом юграђеном од 6еловодских и црвених nepMcКll x 

l1ешчара. У овом раду приказана су петрографска н фи

ЗlIчко-мехаНИ'lка својства [ ' [ ешчара YI'paђcНllx у фасаду 

цркве Св. Марко са посе6ШIМ освртом 1 1а врсту, степен 11 
генезу распадања upBeHII X пеРМСКJlХ пешчара . 

ИсШоријаш и архитектура l~pKвe Св. Марко 

Црква св. Марко ПОдНПlугаје на Ташмајдану, на месту где 

је у ХIХ веку бlЏЩ стара гроБЉШlска црква. На некадашњем 
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Сл. 1. Ирквй Св, Марка у Бео/раgу 
(фото Д. Мuловановuћ) 

ташмајданском I'})ОБЉу, где је 30. ~ювембра 1830. ПРОЧII

тан султанов хаТllшеРllф кој им је Србllја доБШla l-IезаВlIС

ност 11 берат о наслеДlюј К.lежеВIIIIИ династије Обреншшћ, 

по жељ~I IПlеза Милоша 1835. год. поДигнугаје једноброд
lIа СКРОМIЮ деКОР"Сallа црква без кубета. У тој цркви , У 

мају 1903. год. сах рањеll је краљ Александар Обрено

вић . Црква је срушена током Првог светског рата, а 1928 
I'ОД . одлучено је да се 110Д~JГHe други , монумеlггаЛН~Ј храм 

l1освећен јеванђеЛIIСТlI 1I апостолу Марку. 

ГОдlше 1931. раСПllса н је конкурс за пројекат нове 
петокуПОJl не цркве са условом црквених влаСТII да храм 

буде » верна КОПllја ГрачаНlще« изведе н у »стзро-виза l l 

тијСКII слободном« ст~шу. ПредстаВНlIЩI Ж!1рIЈја а рх. 

ПОПОRић , Маслаћ 11 МЩlllћ, глаВI-I У IlaJ-раду додеЛlIJIII су 

Петру и Бра llКУ Kpcтllhy KOjll су свој им пројектом »ко
пирали« ГрачаlШIJ.У, аЛII су ослобађањем ellтcplljepa, 

удаљаваљем угаОIЩХ кубета од це llТраЛIIОГ, поставља

њем куле-ЗВOIlИка I!аД пр"пратом , остваРIШI' corlCТBeHo 

ауторско дел03 (Сл. 1). 
Камен темељац постављен је 8. маја 1931. год . Изграл

ња петокуполне цркве у aPMllpaho-6етоllској КОIIСТРУКЦllјll, 

са крововима ПОКР~lВеним бакром , 'fl)ајала је до Iювембра 

1933. год. , али због С'ГdЛН~IХ сукоба између ИllвеСТllтора, 

Оllштине 11 поштанске штедионице, тек 1938. год. урађена 
је фасада цркве од »беЈIOВОДСКОI'« и црвеног »грзанског« 

пешчара4 . ПОДНОЖНlI пој ас rpaђeBllНe - СОКJI обложеl l је 
гранитом Букуље. У току Другог светског рата оштсћеllО 

је централно кубе и порушенједа н ceBepHII стуб иркве. У 
љој се почело СЛУЖI1Т~1 1941. ГОД. , а ирква је свечано осве

ћена 1948. год. Изнад главног западног Iюрталз 1962. год. 

постављеllа је IIKOI13. светог апocтo.nа 11 јеВall ђелнсте Мар

ка , урађена у мозаику у ВенеЩфl (рад сликара В. Стано
јеВllћа)5. 

Са наслеђеном тежЊQМ СРПСКIIХ неllмара, у архитек

тури иркве СВ. Марко домшшра ефекат »спољаШI!ОСТИ«. 

Степенаста маса rpађеВlше је ПОВРШlше 1900 тn2 , ДУЖlIне 
60 т, са цснтралНIIМ кубетом преЧlIика 10 т , ВI1Сl1llе 52 т, 

које ДОМIШllра над четllРИ мања yraOl la кубета. У ентери

јеру је изражен YТlluaj вюаНТllјског просторног решења. 

МОНОТОНIЈја парне clJMeТPllje је юбеПlута постављањем 

ЗВОШЈка "ад "артексом. Такав граЦЈюза н фронтаЛlН1 IIЗ

глед и IIздужеllОСТ монументалне масе дају скоро »баЗЈЈ 

ЛlIкалаl-l JlЗ I'лед« ЦРКВIЈ Св. Марко6. 
ЕлСI'ЗНТ.Ю прочељс се ДlЈже над IШСОКlЈМ тростепеним 

соклом, а IЈа њему ДОМIII1I1ра МОllументаЛl-lll портал. Изнад 

MaCIIBHIIX дрвеНIIХ врата је ПЛl lтка lIиша НадВllшена аРХII

волтом 11 KpoBHIIM венцем. У пољу Нllше је фреска са ра

мом од црвеног грзанског пешчара (сл . 2). ФронталНII део 

цркве украшавају аркаДН !1 треМОВI1 flостављеlНI са обе 

стране портала са маС!IВ I IИ М стубоВI1 ма и КОМПОЗ I1ТIНI М 

камеllИМ каП IIтелима (сл. 2а). ПОДОВI1 'ГреМОllа су ура ђе-

11\1 у мозаику од IIтаЛllјЗlIСК~I Х кречњака 11 серпеНТIIII

ски х 11 карБОllапнt х бреча које се данас налазе у фази 

IIНТСНЗIШ l lе разrpадн,,е (сл. 2б). 

Фасаде су без скуЛПТОРСКIIХ , flластичнltх декора ка

рактеРИСТИЧНIIХ за црквеllУ аРХ !ЈТСКТУРУ. ЖIIВОШlса l 1 из 

глед фасаде, постигнут шареШIJIОМ црвене боје грЗЗIIСкаг 

пешчара комбl1/юваногса СI1ВОМ до жyroм бојом беловод

ског пеШ'lара , дајс са вршену полихромију хорюонтал

I!ИХ 11 всртикаЛНI1Х лшшја. Камени елемеl-lТlI пешчара су 

правоугаОНIIХ фОРМII, IЈа аРХlIволтама трапезастог обл и

ка, раЗЛIJЧIIТltх дllмензија, деБЉИ/lе 15 ст, везаН!1 цемент

IНI М малтером, у спојllицама дебљ!ше до 1 C111 . СIЮЈЫlе 

ПОВРШI1/ lе каме/ I ИХ елемената од беЛОВОДСКОЈ" пешчара 

су браздасто обрађене, док су реза не Iювршltllе црвеllИ Х 

грзаНСКI1Х пешчара paB~le . без трагова обраде ДРУП1М 

алаТlIм а. 

Сл. 2. Главни аортал щжsе Св. Марко: 

а - ~'аПlfmел стуба: Ь - интензивuй ptlЗfраgња аЛО'lе 

у пogу .IШ3аl/ка щжаgно/ mре.~а (фото Д. Мuловаuовић) 

166 



СТАЊЕ ПЕШЧАРА У ФАСАДИ I.!PKBE СВ. МАРКО 

БОЧllе фасаде су fЮ разуђеllОСТI1 ~I аРХll1'еКТОНСIШМ 

формама богаПlје деКОРllсане од фронтаШЮI' дела 11 да
ју УПlсакјаче КОМПОЗIЩllје. Равне - IЮВРШlIнске фасаде 

ОЖIIВЉСltе су аркадНllМ Нllшама са колонетама 11 декора
ТIIВIЮ обрађеНIIМ каШlтеЛlIма , које повезују угаоне куле 

са осмостраНIIМ кубетllма '1Ilје су IlВlще као 11 код цен

траШlе куполе, истакнуте КOJIOHeтaMa. 

УllуграШЊII деЛОВl1 бочннх тремова декорllсаНl 1 су 

Пl1ластрима 11 слеПIlМ аркаДНIIМ IIlIшама, често удвоје
НIIМ У.Јутар којllХ су nocтaBJbeHII ПрОЗОрlI, једноделни 

1I11И бl lфоре И ТРllфоре 'Illји су ЛУ'l1ll1 сводов" подељеШI 

КОЛЩlстама. АРХIIВОЛте lIа lIишама су полукруж"с IIЗУзев 

код централног дела спрата, бо'ше фасаде, где су изнад 

ТРllфора у теме.ЈУ нзломљеllе. ЖIIВОПlICIШ IIгра боја 110-
ја'lана је паноима унутар Юlша постаВЉСllИМ око једно

делних прозора, на којима су шареоблllка рllбље KpJbyurrl1 
ПОСТI1ГНllте lIаllзмеllll'IIНlМ ређањем елемената од бело

водског .1 грзаlICКОГ l1ешчара. 

На IIС1'О'Ilюј фасадll ДОМШlllра П01lIll'ОнаШIa олтарска 

at'ICllДa са слеПI\М Iшшама и IIвицама иС'такнут"м коло

.Јетама. 

Фасаде су завршеl tе KpOB.IIIM веlЩlI ма образованим 
од једног или диа низа тестерасто постаВЉСIIII Х, један 11З

Ilад другог, камених елемеllaта од беловодског пешчара , 

који CBOjllM угаоним елемеllТlIма IIспадају из paBfHI З.lДа. 
Кровни венци l'Ipaтe KpllBlllle арХИВOJrГl1 flllша 11 кубета. 

Петроfрафска lt фllзttlfка својства 

утрађеllи.х uеlllllЩЮ 

НаКOIЈ 60 год. постојаља , на фасади цркве за пажају се 

раЗЛ.I'I IП'С Bpcrd деградаЦl1је пешчара. Уграђени елемен
ти беловодског пеШ'Iара су времеНСКII постојанији и са 

незнаТНIIМ оштсћсњима. На каменим елементима црве

них пеРМСКIIХ пешчара , међутим, констатовани су раз

Jl II'IИЋI видови деградације. 

Беловogскu аеш'шрu су 11Л1I1'КОВОДНI1 језсрски сеДII 

Melrfll дОЈЬе ~Н10цeHCKe cтapocTII. Јављају се у ОКОЛИНII 
Крушевца , у атарима села КУКЉИIШ и Беле Воде 11 покри

вају ПОВРUIl1НУ од ОКО 5 km2. Маса пешчара је испресе
цана маЊ.IМ расеДlIма дуж којllХ је дошло до cnyurraIba 
блокова. ДОЊII део пакета беЛОВОДСК~IХ пеШ'lараје маСI1-

ваll, ГОрЊII банковит, ПJlочаст до добро услојен . ПсшчаРII 

су сиве до жуто-смеђе боје, са ружнчастим до црвеНIIМ 

ТОНОВlIма. MacllBlle су до слојев.П'С тeKcrype и крупнозрне 
до СИТlIозрне псаМII'ГСке структуре. Текстурне особено

сти IIЗражеl lе су 11 ОрllјентаШIЈОМ љуспнца лискуна. па се 
текстура може деф~1Н~lсаТlI постојаљем Уl lуграшње сло

јеВI1ТI1ОСТИ , што је и честа караКТСРllстнка пешчара . Ма

КРОСКОПСКlI се за пажају 11 ШУПЉlше до 5 тт. 
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Према Мllllерал lЮМ саставу одговарају аркозним пеш

чаРllма. ИзграђеНII су од класта кварца, алкалног фелд

спа1<l , ортокласа. МIIКРОКJllIна , плаПlOкласа , муСКОВllта 11 
OдJIOMaKa стена. Кла( .... 1'I1 су веЛlIЧI1НС од 0.2 до 1 'llт, не
заоБЉСlIlI1I слабо СОр1'lIрани (С I1Н11 варијететll) до субза

обљеЮI ~1 заобљеtll1 , добро СОрт1lра Н11 (жути ваРllјетети). 

Састав КОlпа".,.IЮ порног цемента варира од СИЛlЩllјско

ГЛI1НОВIlТОГ У CII BIIM пешчаР.lма до гвожђеВllто-карбо
flaTllOr у РУЖllчаСТIIМ пеШ'Iа рнма. 

Према фЮIIЧКИМ својствима7 , запреМlшској мас" 
( 1880-2420 kglIl13), ГУСТI1lIИ (1940-2720 kglm3), апсолут
ној 110РОЗНОС111 (7.4-27.9 %) ~1 УШlјању воде (2.43- 9.1 б %), 
беловаДСКII пеШ'lаРII су срсдње тешке стене, високе поро

ЗНОСТIIII умереног до ВИСОКОI' УПllјања воде. Вишегодиш

ља IIСПllтиваља постојаности 'Ја дејство мраза, ЦIIКJlусима 

мржњења и крављеља , оцељују беЛОВОДСКII пешчар као 

ПОС1'ОЈаtt, док је кристаЛllзаШJQНIIМ ОШIТОМ оцеlЬСll1I као 

делllМlI'mо непостојан. 

ВеЛI1ЮI број ИСПllтиваља са раЗЛIIЧИТlIХ локаJll1тета 1'1 
раЗЛI1ЧИТИХ нивоа стенске масе указују на изражену хе

терогеност tte само по Ilзгледу већ 11 по теХ НIIЧКНМ свој
ствима. Велике раЗЛl1ке у ПОРОЗIIОСТI1 , способности пр"

јема воде у унуграшљост ПОрlЮГ простора, основни је 

УЗроЧНIIК tЈеујеДliа'lеllе ОТПОрllОСТI1 псшчара према дело

вањуатмосфеРllлија. 

Црвеиll aepAJCKIl ClelU'lOpll су по Мllllералном саставу, 

такође аркозе ређе кварЦIIИ пешчари . У пакетllма ових 

С'ГСIШ јављају се прослој ци конгломерата, КРУПlЮЗРllе 

аркозе, алеВролИ1'l1 и ГJIIl наШ18 . ПешчаР~1 су добро усло
јСНII до баНКОВIIТl1, nOl leKaд маСИВllИ док су хоризонтал

на 1IаМI1НаЩlја 11 коса СJlојеыrrocт pe-nee. Често концентри
сање ЛIIСКИ МУСКОВI11<1 дуж равни слојевитости указује на 

ПОС1'Ојање унуграшње слојевитости. КараКТСРИСПlчне су 

црвене боје са траговима обезбојаваља 11 меСТИМI1'IIН1М 
појављивањем СIШIIХ пешчара . И зграђеllИ су од класта 

кварца, феЈщспата, ЛlIскуна, одломака cтel la (вулкаlН1Т3, 

РОЖllаuа, кваРЦlIта , шкриљаца) 11 веЗI1Нне маТСРllје. Пре

ма веЛI1'1И1Ш, степеflУ заобљеllОС1'И ~1 СОРћlраности К1Iа

ста, l1Здвајају се две групе ових стеllа: С I1ТНОЗРНИ (0.05-
-0.25 тт), добро сортираН~1 пешчари и среДЊОЗРНl1 дО 
КРУШЮЗРНII (0.25- 1 тт), слабо СОРТllраlllll1ешча ри. Ве

ЗIIВО је КОlпактно-порни гвожt)eВllто-калцитски цемент. 

док се ређе јавља цемснт нарастаlЬа (СltлIЩllјСКI1 ). Код 

СIIП!ОЗРНIIХ ваРllјетета Прl1сутаtt је .1 l'вожђеВI1ТО-ГЛIlНО
ВIПИ цемеfП. 

ирвеllll пеРМСКl1 пешчарll су уједначеЮIХ фИЗII'lКИХ 

својстава. Боја варира од црвене до љубllчасте због при

суства ОКСllда гвожђа - најјачег rllffMeHTa у сеДllМСНТНIIМ 
cтetJaMa. ИIIТСНЗIПет upBelie боје зависи од КОШIЧI1НС 11 
ДllстриБУЩlје ХIШРОКСllДа одttосно оксида гвожђа. Прll

суство хемаТlпа, маll-lетит3., ЛIIмонита , као бојllТСља OBIIX 
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стена, указује даје Њl1хова боја времеНСКI1 постојана. То 

су средње тешке (2630--2690 kg/m3)9, юраЗllТО до умереllО 
ПОРОЗ.lе стене (4.9-11.2 %), осетног до умереног упнјања 
воде (1.53-3.06 %), непостојане на дејсво мраза. 

КорслаUllјом петрографсКIIХ 11 фlIЗИЧКLIХ својстава 

yrвpђeHo је да КРУШЮЗрШI 11 среДЊОЗРНII ваРl1јетсш, сла
биј е copт"pa HOCТ~I , ~IMajy мању порозност и мање УПI1-

јање воде од С~IТIЮЗРIНlХ, доБРО cOPТllpalНl X аркоза. Из

ражеllИја унуграшња слојев~пост као теКСТУРIЮ својство 

СНТНОЗРI~IIЈ I1Х ваРllЈетета као 11 ПРIIСУСТВО ГЛl11ЮВИТIIХ 

компоненти, одразшта се 11 на ЊIIХОВУ слаб~lј у BpeMetlCKY 
постојаност 11 ja'IY ДС 1'РадаЦllју у ОЩIОСУ на КРУПНОЗРШlјс 

ваРllјетете, што је на осматра llИ М фасадllИМ елемеНПlма 

LI потврђено. 

ОБЛlll~1l вре,l1еllСКОГ 
flpoflagaњa flешчара 

ИlпеllЗ~ггет I1 врста распадаља пешчара зависе од њиховог 
МLlIIераmюг састава, склопа (структуре и тскстуре), фн

знчко-мехаllНЧКlIХ својстава, наЧlIна 11 положаја уграђе

НlIX KaMeНlIX елемената. Н а караК1'СРIIСТIIЧН ~I М деЛОВlIма 

фасаде (доступним за осматрање) камена облога изгра

ђена од беловодског пешчара не показују знаке веће раз

градње тј. број елемената са почетннм знацнма распада

IЬЗ је изузетно мали. За ра3ЈILIКу од 11ретходно наведеНIIХ, 

елемеl rrll од upBeHIIX пеРМСКlIХ пешчара, у појеДIIНИМ де
ЛОВlIма фасаде налазе се у фази ШlтеНЗII В llе деСТРУКЦllје 

11 НСОПХОДllе заштн'ГС због чега је, у даљем тексту, "ајве

ћа пажtЬЗ посвећеllа овим стенама. 

HaKoll60 год. од уграђll ваља "а елеМСIIТl1 ма IIзграђс

НIIМ од ирвеног псрмског пешчара , ЈављаЈУ се раЗЛlIЧ IIПI 

оБЛИUII разградње IIзазваШI првенствено ФIIЗLIЧКLIМ фак

торима. Поједllllll елемент!! су у фази IIнтензивне дегра

дације, посебно на западној LI северној фасадн. Дубока 
разградњајаче је захваТllла елементе у IIIIЖIIМ деЛОВLlма 

фасаде нарочито први ред юнад сокла где нема rorOBO 
1111 једногелемента са сачува lЮМ Прllмарном ПОВРШIIIЮМ 

(запад lШ фасада). На IНlтеl lЗllТСТ pacl'LaAaљa lIаРОЧI1ТО је 

ут"цао наЧШI рсзања ~1 yгpaђllНaљa Вlщне ПОВРШllllе у 

односу на раВНII слојСВI1ТОСПI. Елеме.1ТL1 У1'Рађеllll са 

ВIIДНИМ ПОВРШlIнама паралсЛlНlМ раВlшма слојевитости 

налазе се у фази IIнтеНЗlIвне деСТРУКЦllј е, док су елемсн

ТlI са в~щним ПОВРШИllама резаНIIМ 11 У I'рађеним ynpaBl10 
113 слојеВIIТОСТ, углавном без трагова фнзичке разградље. 

На каменим елеМСI'lтн ма јављају се следеће врсте 

распадаља: КQMaдacтa разl'Радња, слојеВlIто-гuючасто рас

падање, зрнаста I1 фlIНО љуспаста деЗlНlТеграција. Као 

караКТСРIIСТИ'IНII облици деградаЩlје на ПОВРШlIнама 

пеш'шра јављају се ефлоресцеНЦLlја и су6флорссцеlщија. 

Развој М LlКРОфЛОре Iшје уоче., на прегледаllllМ елемен

ТlIMa, али IIIlје искучеlЮ љено пр"суство у ВIIШl1М дело

ВlIма фасада нарочито на елемеНПlма јужне фасаде (у 

БЛI1ЗШIИ олука). 

Н а западној фасади цркве у IшјШlжем реду, камени 

елементи црвеllОГ пермског пешчара су И.lтеI I ЗIIВНО ко

мадасто 11 зр"асто распаДНУТ~I . П РВII ред елемената ови х 

cтel!a llaлеже на сокл, си I1СПУСТОМ Шllрllне IIСКОЛIIКО ме

та ра (ул<tЗ IЮ степе ll11Ште 11 подна ПОВрШllllа apKaдHII X 

тремова). На IIСПУСТl1ми се задржавају КИШlшца 11 у ЗIIМ

СКIIМ месецима cl'ler, кojll су ОСНОВННIIЗВОР влаге Чllје ПРII

суство је главни ЧШlилац временске разградље. ИВIIЧНИ 

елемеНТII глаВ I ЮГ улаза у цркву захваћСlI1I су дубоКII М 

комадастим рас падањем 11 зрнастом деЗИI~теграllllјом 

дуБИI~е до 1 О ст (Сл. За). 
Ретко ca 'IYBa He примаРl lе ПОВРШlll-lе пешчара у lIај 

нижем слоју су тамно паТНllllрале услед таложења чвр

стих чест~ща аеросола унутар пора камена (сл. ЗЬ) . 

у а ркадним 'rpeMoBIIMa западне фасаде у првом реду 
IIЗIШД сокла уграђсШI елемеllТlI пешчара су у фази јаке 

разградlЬС. Због слабllјег проветраваља 11 дужег задржа

вања влаге, ЊlIхове примарне равне IЮВрШllllе су потпу-

110 разореl lС, а IIOBOOТBopelle површнне lюдлежу љуспас-

Сл. З. ОБЛIIЦU фUЗJtl/ке раЗfраgње пеш<шра запаgl/е фасаgе: а - g)'601<:0 зрнаста /юзfраgња - 1181l'/1/I/ i'лемеl/т llорт(LIl(l; 

Ь - тамно Латuнщюне ловРUl!lllе щ>веllоf ле/ll'lЩЮ - улаз у gecHI/ щжаgНI/ тре.ц за17аgl/е фаС(lgе: 

С - љусПасmа 1/ зрнасmа gеЗllНтеfр(щuја - веСни щжаgНI/ трем (фото В. Матовuli) 
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Сл. 4. Об/llЩIl раЗfраgње llеш'шра gecHof apKagHof ffipe.l j{/ заllаgне фасаgе: а - љ)'сllаста 11 ЗfЈ/шста gезuuтеfрацuја; 

Ь - ко.цаgасто распаgање: с - )'тlll~j начина )'fpa1)uвaњa виуне повРШ/lне на стеПен раЗfJюgње: 

Пщюлелно слојевuтостll - lIuШеllЗllвно fюс.'IOјавање (goња сшре."ш~): 

уПравно на слојевllmосш - »зgравu« елеАtеНШII (lopњa сшре1111~) (фошо В. Машовllћ) 

ТОМ и зрнастом распадању (сл. 3с) уз бројне »ПЛlњ,'UВС« 

који лако пуuају н ДСЗllllтегришу се (сл. 4а). 

360[' каШUIарног пењања влаге, слсмс[ml црвеног ПС
шчара који .'Раде » всртнкалllе спојНLще« као II елемеllnl 
беловодског пешчара другог реда 11Зllад сокла су таtшђе 

захваћеНI1 комада( .. "ГИМ распадањем , На елеме •• nlма бело
водског пешчара (ЊIIХОВ број за .[емарљиво мали) одваја

ју сс делОВII , већ ослабљени бра3даСТ~IМ .ta'IIIIЮМ обраде, 

до дубш[е од 5 тт, докје.ш црвеним г.ермским пешчари

ма комадаста разградља дуб~Нlе 11 до неколико ст, уз ја
с.ю исnщање отпорвнјег цемеllТIlОГ малгера (сл. 4Ь). Елс

MeНnI црвеног пермског псшчара са ВИДНИМ ПОВРШlIнама 

управвим lIа слојевИ'ГОСТ су »здравијll«' На ЊIIма се уоча

вају танке щхлш[с н почетШI ЛtaЦl1 разградље, али без 

могућНОСТII већег разараља, док су елеме. IПI са ВИДНIIМ 

ПОВРШllllама паралелним слојсвитости у фази ШП'СIIЗIIВ

HOI' раслојавања (сл 4с). На јужној ~11"сточној страни фа

саде ДОМlIнаЮ1Н[ оБЛIIК разградље је слојеВllто-плочасто 

распадање (ексфолнјацнја). Испуст сокла .[а бочним фа

садама је око 20 ст 11 0.1 такође омогућава дуже задржа
вање влаге 11 свега што је уСЛОВIUIО разградњу првог сло-

ја пеРМСКIIХ пешчара. ПримаРII С, површине ВСJlИКОГ бро

ја елемената су потпуно разореll е, а даље раслојаваље се 

ВРШII по правцима слојеВlrroсти (СJl. 5а). 

у ВIIШ IIМ деЛОВlIм а јУЖllе фасадс запаЖСНII су СJlС

меНТII на чијој ПОВРШIIНII је IIзражеllа ефлоресцснција у 

оБЛIIКУ беШI Х рубова кojll означавају НIIВО кретањ.а вла

ге. РаСJlојаваље 11 ПОТКJlооучавање њихових Прllмар.шх 
ПОВрШИl.а, проузроковало је IIсцветавюье СОЛ II у y~IY

траШЊОСТI\ пор,юг c IICТCMa камена - субфлоресцеНЦllја 

(СJI, 5Ь). На севервој фасади цркве, посебllО на В~IШIIМ 

елемеНТlIма аркадног трема Ilзражено је плочасто љуска

сто распадање (СJl. 5с). ЕлемеНТII црвеног пермског пеш

чара КОЈИ граде удвојене рамове око прозора, IIЗЈюже1ll1 су 

слабијем проветравању II дужем задржавању влаге, због 

чега су ретко сачуване IbI\XOBe примарне ПОВРШ~lНе. У 

првој фаЗl1 деградације образује се танка кора I1спупчене 

Qюрме,деБЉIIНСДО 3 тт. УСJlед задржавања вла ге IIСПОД 
ПОВРШlIнске »чвршће« коре унутраШЊI1 део камеllа се 

ДСЗ~lнте l'Рllше, а након коначног одвајаља ПОВРШlшске 

љуске наставља се даља зрнаста ~1 фшю-љуспаста ДСЗIШ

теграЦИЈа . 

сл. 5. ОБЛIЩll/ю:Jfrxщње Пешчщю: а - ексdюЛlliшщiа - ;\'Ж/Ш d)(lС(ща ; 

Ь - еФЛОIЈеСI(еНlщ;а /1 љ\'скасmО-ЗfmасШа QеЗlluШеlfЮlщја llf)O~'Зf)Ol((}6аuа пбфлореСI(еНl(lIјш.1 - јужuа фаС{Цја: 

с - алочасmо-љускасmо распаgање - apKagl/lt тТЈеМ северне фасаgе (rfюmо В, Маmовllli). 

169 



КQНЗЕРВдТQРСКИ ПРИСТУП / ВЕСНА МАТОВИЋ, ДРАГАН МИАОВАНОВИЋ 

На ШIЖНМ елементима белОВОДСК~IХ ~I пеРМСК~I Х пеш

'шра на овом аркадном трему, развијена је ефлоресцен

ција у оБШIКУ белнх рубова кој н 0311ачавају маКСlIмаЛНl1 

ннво каПllларног пењања влаге. Рендгенском анаЛIIЗОМ 

узорка сOJiИ узете са ПОВРШlIне црвеног пермског пешча

ра констатовано је I'Iрисуство тенарЩlта 11 мнрабилнта. 
На овом делу фасаде неПОВОЉЩI ефеКТII КРllстаЛll3а Llије 

наведених соли су естетске Гlри роде, аШI Н llје ИСКЉУ'lсна 

могућност њиховOI' деструКТIIВНOI' деловања на ове стене. 

Закључак 

Камеllа облога фасаде I.Iркве св. Марко, IIзграl)elШ од бе

ловодског И црвеlЮГ пермског пешчара, I/аКО I I шест де

ценија I lа појеДИlIIlМ делови ма, показује знаке јаке ФII

зичке разградње, Карактер и БРЗlша процеса временског 

пропадања условљеНII су минералним саставом, струк

туром и фИЗ~I ЧЮIМ својствима пешчара. Haj Beћ~1 утицај 

има деловања атмосферилија тј. вода 11 Сllег , затим КЛl I 

ма и положај ~I начин уграђивања елемеllата у фасаду. 

Беловодски пешчари су OLleIbelll\ као високо ПОРОЗl lе 

стене, умереног до ВIIСОКОГ YnlljaIba воде, аЛII IbII XOBO 
стање у фасаДII цркве Св . Марко указује да су за ову гра

I)eBHHY КОРllшћене кваЛlrre-пшје партије OBIIX стена. Црве

нн пермскн пешчари по саставу н СТРУКТУрlI су ситно до 

средњозрне и крупнозр"е аркозс, а према ФIIЗИЧ ЮIМ 

својствима ПРlшадају IIзразито до умерено IЮРОЗШIМ 

стенама са осепlИМ до YMepeHIIM упнјањем воде, непо
cтoja HII на дејство мраза . Данашње стање ОВIIХ стеtш 

уграђених у фасаду цркве Iютврђује њихову временску 

непостојаност уз напомену да су ситнозрниј ll варијететll 

интензи вније деградираНII од среДЊОЗрtlИХ ШlИ крупно

зрних варијетета. 

Вода и мраз су глаВЩI УЗРОЧlНщи фшичке разградње 

црвених пеРМСКIIХ пешчара. На форму и И lпеl lЗ llтет 

распадања УТIIЧС поред МИ l lсраЛlЮГ састава 11 структуре, 
виснна у односу lIа сокл 111 taЧIIII уграl)ellИХ ВIЩНIIХ повр

шина камених елемената. Јака комадаста 11 зрнаста еРО
Зllја пеш'шра јавља се у нај Н llЖIIМ делОВlIма фасаде где 

испуст сокла цркве омогућава дуже задржавање КIIШШ'

це 11 с вега, I I еп реК1Ш1Ю влажење 11 Il3ложеllОС'Г пешчара 
ЦllКЛУСl1ма lIаЈlзмеll llЧ IЮГ смрзавања и отапања у З IIМСКОМ 

пер~юду. ПОРОЗIIОСТ пешчара омогућава ПРОДllрање воде 

до одређене дубllll е, а П РIIПlсак "аетао њеllllМ смрзава

њем у порама юаЗl1ва мехаН IIЧКУ деЗlIнтеграЦl1ју везива 

11 разаРЗlье ПОВРШИllе камена (комадасто-зрнасто и љус
пасro распадање) до дубllне ПроД11рања воде. 

Физичка разградња КОIlС'ГЗТОRЗllа је и lIа елемеНТlIма 

Уl-рађеним у вишс делове фасаде где lieMa дужег задржа
вањt'l. воде . Плочасто-љускасто раСllaдање ОВIIХ елеМСllа-
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та проузрокова tЮ је атмосферском влагом (Кllшница, 

магла, влажнОС'Г ваздуха). Продирањем воде у унутраш

њос'г пешчара разара се структура камеllа уз истовреме

но фоРМllрање спољне љуске. ПР~lвреме"а »заштитна« 

облога (спољна љуска) омогућава задржавање влаге у 

nopaMa 11 њено деСТРУКТlllmо деловање .ш камен . У по

четку то је отврдла чвршћа кора која временом губи КОII 

такт са здравим делом елемента, потклобучи се, l'lуца тј . 

настаје ексфолијаЦllја 1I љускање KaMelJa паралелно лн

тажу 111111 равнима слојеВI1'ГОС'ГИ . HaKo11 њеног одвајања 

новоотвореllа ПОВРlщша је трошна и ПОДJIОЖllllја даљем 

процесу временског пропадања. 

На основу петрографских аllаЈЈюа , ФIIЗIIЧКl IХ својста

ва 11 стања 1'lеШ'lара може се заКЉУЧII".1 да ће се разгрnд

ња каМС11a све ВИШС развијати ~1 б lггијош израЗ Im1ја. Да 611 
се са'lувао Шi-геl-РИТСТ фасаде l' успорио ток временског 
n РОl1адања, неопходно је саШlраТII 11 заШТIIТИТИ камене 
елементе. ПОВРШИIIСКОМ х идрофобюацијом nешчара 

спреЧIIО би се доток воде (вла l'е) 11 њен раЗОрl1И утицај, 

п ре свега 'Ia I IИЖIIМ 1'См пературама. Дубоким ПС l lетрl lра

њем Х 1шрофобllОГ средства \1 уз константно одржавање, 

обез6едшta би се дуrorpајllа заштита фасаде и сачувала 

арХllТекто l lска вреДlЮСТ преСТОНИ'IКО I' храма. 
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СТАЊЕ ПЕШЧАРА У ФАСАдИ IJРКВЕ СВ. МАРКО 

SUMMARY: VeS1l0 Mato\I;C, Dragall MilovaIlO\I;C 

CONDITION OF SANDSТO Е 

ON ТНЕ FA<;ADE OF sт MARK'S CHURCH 

St Mark 5 church јп Belgrade had Ьееп build after the 
prototype оГ опс оГ the 111051 beaut iful monuments оГ the 
mcdicval cpoch - Gracal1ica. I! is а monumental building јl1 
o ld-ВуzаПliпс Ггес stylc Ьијll а5 а reinforced concretc 
construction. Stопс рrшеliпg оГ the Гщ:аdе was executed јl1 

соmЫl1аtiоп оГ »Bclovodc« and red »Grza« sandstone. 
Elegant Гголt with 1l10numel1lal ponal without 5сulршгаl 

omatncntatioll had Ьесп dccoratcd with arched porches with 
massivecolumns :.tnd cOl11posite stолесарitаls . Laterol fat;:ades 
with arched porchcs оmаl11слtеd with pillars. wiлdоws and 
picturesque pal1c ls inside often doubIe niches make ал јl11-

pression оГ 5tronger composition and hаrmолу ОГ forms thал 
the fголtа l section. 
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Дftcr six dccadc5 мопе раllе l iлg оГ the fa~ade оГ the 
church оГ St Mark made оГ sалdstопс show the signs оГ 
Stголg physical de5truction оГ some elements. Stопс е lе

mcnts madc оГ »Bclovodc« sandslOne which is тоге slabIc 
have лопе ог ји5! illsigl1ificant damagcs. СhШlgеs 011 thc red 
Рсгmiал sandslone caused Ьу atmosphcrjc fзСIОrs manjfcst 
јп various kinds оГ dсstruсtјопs: breaking jnlo pieccs. pccling 
оГ laycrs ог peelil1g оГ chunks. дЬоуе mentioned defccts аге 
always accompanied Ьу granular disintegration. Iп order 10 
save Ihe iлtсgгitу оГ the far;ade, architectonic уаlис оГ thc 
mctгopol itan church and delay the course оГ Icmporol des
truction оГ the sandSlOl1e јl is necessary 10 герајг and protcct 
Slonc clc mcn ts. 


