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Апстракт: Полазећи од претпоставке теоретичара постпроцесне пара-
дигме да се материјални остаци, заступљени у археолошкој грађи, не могу 
вредносно неутрално тумачити, анализирају се историјски контексти 
настанка истраживачких радова о средњовековној цркви у Доњој Каме-
ници, односно утицаји актуелних научних парадигми, друштвених до-
гађаја, ауторитивних наратива... Анализом ових текстова уочава се, још 
једна, по теоретичарима постпроцесне парадигме, „особеност тумачења 
прошлих догађаја“, односно потенцијал коришћења материјалне културе 
у социјалним стратегијама у актуелном друштвеном животу. Циљ овог 
приказа студије случаја цркве у Доњој Каменици је побољшавање разуме-
вањ а начина конструкције прошлости кроз отварање питања презента-
ција археолошке грађе у јавном дискурсу, које нису успешно прошле процесе 
систематског преиспитивања одрживости хипотеза.

Кључне речи: Доња Каменица, историјат истраживања, смена парадигми 
у археолошкој теорији, национални идентитети, наслеђе, наративи, 
археологија у јавном дискурсу.
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Abstract: According to the theoreticians of the post-processual movement in 
archeological theory, the material remains cannot be interpreted in a value-
neutral manner. Therefore, the historical contexts of the development of research 
papers on the medieval church in Donja Kamenica are analyzed, including the 
influences of current paradigms and social events. During the analysis of these 
texts,  the potential of the usage of the material culture in social strategies in the 
current social life, which is “the peculiarity of the interpretation of past events” 
according to theoreticians of the post-processual theory, was revealed. The aim of 
this case study of the church in Donja Kamenica is to improve the understanding 
of constructing the past through everyday discourse. Also, the aim is to point 
to the issue of presentations of archaeological material in public discourse that 
have not successfully passed the processes of a systematic review of hypothesis 
sustainability.
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УВОД

Студија случаја која ће у овом чланку 
бити анализирана везана је за локалитет 
Доња Каменица – средњовековну цркву са 
некрополом (слике 1, 2 и 3). Археолошки 
локалитет је добио назив по селу у коме 
се црква и некропола налазе. Село Доња 
Каменица налази сe у источном делу 
Републике Србије, тачније у јужном 
делу Тимочке крајине, 15 километара 
југоисточно од града Књажевца. Око 
цркве и у њеној унутрашњости постоји 
некропола.

Доњокаменичка црква припада типу 
цркви сажетог уписаног крста са кубетом 
(слика 4). Храмовна слава цркве у Доњој 
Каменици није са сигурношћу утврђена. 
Сматра се, по броју представа лика Бого-
родице у цркви, да је посвећена Пресве-
тој Богородици (Ћоровић-Љубинковић и 
Љубинковић 1950, 53). Услед непостојања 
прецизних података, нарочито услед не-
очувања целовитог натписа уз портрете 
ктитора, односно сизерена, врло je теш-
ко прецизно одредити тачан историјски 
контекст изградње цркве у Доњој Каме-
ници. Пошто тачан датум изградње и жи-
вописања цркве није утврђен, цркву ауто-
ри датују у распону од краја XIII, односно 
почетка XIV века до XVI века (Милиће-
вић 1867; Поповић 1867; Валтровић 1887; 
Бошковић 1933–34; Петковић 1950; Ћо-
ровић-Љубинковић и Љубинковић 1950; 

Слика 1. Црква Св. Богородице у 
Доњој Каменици код Књажевца. 

Изглед цркве са остацима профане 
грађевине и оградног зида после 
радова 1985. године (преузето из: 

Радовић 1986, 83).

Слика 2. Црква у Доњој Каменици 
после рестаурације 1956–1958. 

године (преузето из: 
Поповић 1961, 54).
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Гецић 1951; Ферјанчић 1960; Заяков 1980; 
Божилов 1985; Илев 1985; Фрфулановић 
2001; Андрејић 2004; Vasileva 2004; Праш-
тало 2006).

Данас је овај објекат под заштитом 
државе Републике Србије као споменик 
културе од великог значаја и један је од 
најстаријих очуваних споменика из пе-
риода средњег века у данашњој источној 
Србији. У атару села Доња Каменица на-
лази се и црква манастира Свете Тројице. 
Сматра да је изграђена средином XV века. 
У области Тимока постоји још неколико 
значајних средњовековних локалитета 
(карта 1). За цркву у Доњој Каменици 
последњих година постоји велико инте-
ресовање у јавности, како у Републици 

Србији, тако и у Републици Бугарској.
У чланку је укратко дат осврт на ис-

траживачке радове о цркви у Доњој Каме-
ници у контексту академских дискурса у 
којима су настајали. Први радови о цркви 
у Доњој Каменици настали су у другој по-
ловини XIX века. Ове радове стварали су 
углавном историчари-аматери, односно 
ерудите тог раздобља, те је већина ових 
радова путописног карактера. До средине 
XX века долази до професионализације 
кадрова, образује се методологија анали-
зе, која се у потоњим радовима, од сре-
дине XX века, углавном и даље своди на 
методе аналогије, односно упоредне ана-
лизе података о архитектури, фрескопису 
и гробним налазима.

Подаци из првих писаних радова о 
цркви у Доњој Каменици, као почетне ис-
траживачке тачке наћи ће се многим у кас-
нијим радовима, користиће се и у општем 
јавном дискурсу (на веб-презентацијама 
цркве, у новинским чланцима и другим 
медијским средствима) као актуелни из-
вори података о старости цркве, односно 
идентитету ктитора цркве.

Слика 3. Црква у Доњој Каменици 
пре рестаурација, југозападна 

страна (преузето из Бошковић Ђ. 
1933–34: 279).

Слика 4. На слици је приказан 
уздужни пресек и основа 

доњокаменичке цркве. (приказ 
нацрта цркве преузет из: 

Живковић 1987).
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Иако је о цркви у Доњој Каменици посвећена писана грађа на осно-
ву анализа великог броја истраживача који су се бавили овом црквом, 
данас и даље постоје несугласице о идентитету ктитора, владара и дато-
вању цркве. Црква је од стране углавном бугарских истраживача најра-
није датована у прву половину XIV века. Код истраживача у Србији нај-
прихваћеније је мишљење добијено иконографском и стилском анализом 
живописа Мирјане Ћоровић-Љубинковић и Радивоја Љубинковића који 
су цркву у Доњој Каменици датовали најраније у другу половину и крај 
XIV века, односно најкасније почетак XV века (Ћоровић-Љубинковић и 
Љубинковић 1950, 83). Неретко је питање националне припадности сизе-
рена, односно ктитора пројектована у односу на националну припадност 
истраживача.

Карта 1. Карта налазишта средњовековних цркава и некропола 
IX–XV века у области Тимока (преузето из: Праштало 2006; 

карта налазишта, накнадно заокружено).
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Улогу археолошких локалитета у контексту креирања националних 
наратива можда можемо размотрити кроз један од „парадокса појма на-
ција, који често збуњује теоретичаре национализма”, како је изложио Бе-
недикт Андерсон у свом делу Нација: Замишљена заједница: „Објективнa 
модерност нација у очима историчара и, с друге стране, њихова субјек-
тивна древност у очима националиста” (Andersen 1998, 16). С тим у вези 
питање које се поставља је да ли се наративом о етничкој повезаности 
ктитора цркве у Доњој Каменици са ктиторима цркава у другим облас-
тима, односно његовом идентификацијом са личношћу из (прото)нацио-
налне историје, једне или друге државе (Републике Србије или Републике 
Бугарске), настоји остварити „легитимност права на поседовање наслеђа”. 
Наративи који истичу дуготрајност одређеног етно-националног иденти-
тета и следствено томе територијална потраживања су нарочито опасни 
јер се често преплићу и надмећу са сличним тежњама суседних држава 
(Kisić 2013). Дакле, преиспитивањем интерпретација прошлости, анали-
зираће се механизми помоћу којих се археолошки подаци употребљавају 
као главни аргумент за легитимисање актуелних прилика у друштву, про-
моције културног туризма или актуелних политичих циљева.

ЦРКВА У ДОЊОЈ КАМЕНИЦИ У КОНТЕКСТУ АКАДЕМСКИХ 
ДИСКУРСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ БУГАРСКЕ

Уочава се да је у историографији цркве у Доњој Каменици највећу 
пажњу истраживача привукла „мистериозна” личност деспота Михаила, 
представљеног у цркви у виду портрета са делимично очуваним натпи-
сом. Јављале су се недоумице о томе да ли је реч о ктитору цркве, облас-
ном или врховном господару, који је по владарском праву био насликан 
као господар или непосредни господар области у којој се налазила Доња 
Каменица.

Према хипотезама које су аутори износили, Деспота Михаила су иден-
тификовали са бугарским царем Михаилом III Шишманом (1322–1330), 
са његовим непознатим сином, са непознатим унуком Јована Александра 
(1331–1371), затим са непознатим унуком Константина Тиха (1257–1277) 
и са Михаилом Анђеловић (Абоговић), великим војводом деспота Лазара.

Први писани радови о цркви у Доњој Каменици настали су у другој 
половини XIX века у контекстима зачетка српске историографије и архео-
логије као научних дисциплина (Милићевић 1867, 26; Мачај 1886, 345; По-
повић 1867, 118–121; Валтровић 1887, 105–107; Мишковић 1887, 102–105; 
Каниц 1985, 363–365). Међу првим истраживачима доњокаменичке цркве 
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наводе се Коста Поповић, официр Јован 
Мишковић, др Стеван Мачај и Милан Ђ. 
Милићевић. Ови аутори користили су се 
сличним методама у писању извештаја 
са терена: дескрипцијом географске об-
ласти, обичаја становништва, стања ар-
хитектуре и животописа цркве. Интер-
претација натписа и ктиторског портета 
сводила се на потрагу личности деспота 
у српској средњовековној историји (нај-
чешће је лик са портрета идентификован 
са великим војводом деспота Лазара – 
Михаилом Абоговићем односно Анђело-
вићем), ослањајући се на податке добије-
не из народних предања, односно епике. 
У појединим делима ових аутора уочљив 
је садржај родољубиве реторике, као и 
поређења актуелних ослободилачких ра-
това са предањима о средњовековним 
борбама (Мачај 1886, 345; Милићевић 
1867, 26; Поповић 1867, 118–121; Мишко-
вић 1887, 102–105).

Тумачење цркве као дела дворског 
комплекса, које је у каснијим интерпре-
тацијама преузимано без критичког пре-
испитивања, настало је управо у овом пе-
риоду. Јован Р. Мишковић (1844–1908) 
у својој белешци под називом Две старе 
цркве у књажевачком округу, први је иста-
као да раније објављени цртежи цркве (из 
1864., односно 1868. године) нису тачни 
и додао цртеж „двора Анђелковића како 
је у цркви насликан” (слике 5 и 6) (Миш-
ковић 1887, 102–105). Међутим, како је у 
каснијим истраживачким радовима по-
казано, Ј. Мишковић није препознао куле 
цркве, које су тада биле спојене, и дрвени 
егзонартекс који је био уништен, те је куле 
и егзонартекс приказане на ктиторским 
потретима протумачио као приказ двора 
Михаила Анђелковића (слике 7 и 8, 9, 10 и 

Слика 5. Цртеж „цркве Михаила 
Деспота у Доњој Каменици“ 

Ј. Мишковић је преузео из дела 
Феликса Каница „Reise in 

Süd-Serbien und Nord-Bulgarien“ 
из 1864. године, објављеном 
1868. године (преузето из: 

Мишковић 1887).

Слика 6. Нацрт цркве и двора 
Михаила деспота на зиду 

доњокаменичке цркве по Ј. 
Мишковићу (преузето из: 

Мишковић 1887).
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11) (Бошковић 1933–34; 
Ненадовић 1959). У кас-
нијим наративима те-
мељима објекта откри-
вених 1980. године, чије 
намена није утврђена, 
придодато је тумачење 
у коме се истиче да је 
реч о остацима двора, 
тачније у новијим ин-
терпретацијама „бугар-
ског владарског ком-
плекса” (Jovanović 1981, 
161–162; Дељанин 1982, 
153–155).13

На трагу ове ин-
терпретације, односно 
тумачења идентитета 
ктитора, био је и рад 
Мирјане Ћоровић-Љу-
бинковић и Радивоја 
Љубинковића из 1950. 
године. Анализом жи-
вописа они цркву оп-
редељују у другу по-
ловину односно крај 
ΧΙV века, евенутално 

у почетак XV века, односно „у време Михајла Абоговића-Анђеловића 
(чији је отац Михајло био из тесалске владарске породице) и деспотице 
Јелене” (слике 12, 13, 14 и 15) (Ћоровић-Љубинковић и Љубинковић 
1950, 53–83). Ова анализа настала је већ у контексту професионализоване 
струке, односно образованог метода истраживања, те је нарочито у 
потоњим радовима, од друге половине XX века, сматрана референтном. 
Међу ауторима најчешће је истицан и коришћен метод упоредне анализе 
и дескрипције фрескописа, архитектонских делова и целина, натписа, 
покретних налаза, односно делова одеће, накита, керамике и надгробних 
обележја, помоћу којег се настојало да се црква, односно њени ктитори 
повежу са већ познатим или „недвосмислено” интерпретираним налазима 
(Ненадовић 1959, 51–67; Поповић 1961, 54–59; Љубинковић 1964, 74–77; 
Кораћ 1971, 197–198; Мандић 1986, 171–213; Живковић 1987; Јовановић 

13 Wikipedia.org, 2017 Долна Каменица, Electronic document, https://bg.wikipedia.org/wiki/
Долна_Каменица, accessed August 29. 2017.

Слика 7. Технички цртежи: попречни пресек цркве, 
основа цркве, цртеж „доњих прозора“ и цртежи 

модела цркве које ктитори држе по арх. Ђ. Бошковићу 
(преузето из: Бошковић, 1933–34, 277).
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1997, 303–309; Фрфулановић 2001, 
28–29, 299–343; Андрејић 2004, 
134–150; Праштало 2006, 27–30, 
135–137, 142–144, 152–156).

Проматрајући историјат истраживања у бугарском академском дис-
курсу, може се приметити да су сви аутори (Ников П., Мавродинов Н., 
Мавродинова Л., Коцева Е., Поливјаниј Д., Панајотова Д., Заяков Н., Бо-
жилов И., Василева T.) заступали мишљење да је деспот Михаило (ктитор 
или сизерен) приказан у доњокаменичкој цркви нека особа из бугарске 
историје (најчешће непознати син бугарског цара Михаила Шишмана). У 
овим радовима теоријски такође преовладава метод компаративне анали-
зе, са унапред датом претпоставком о пореклу ктитора односно сизерена, 
која се настоји доказати (Ћоровић-Љубинковић 1950, 54; Боянич-Лукач 
1975, 85; Кораћ 1971, 198; Заяков 1980, 113–114; Божилов 1985, 144–148; 
Илиев 1985, 78–79; Фрфулановић 2001, 301; Vasileva 2004, 269–275; Праш-
тало 2006, 8). Интересовање у Бугарској за цркву у Доњој Каменици  
 уследило је касније него у Србији, можда због тога што је Бугарска кас-

Слика 8. Технички цртежи: попречни 
пресек кула, основа нартекса и лончића 
са фасаде цркве по арх. Ђ. Бошковићу 
(преузето из: Бошковић, 1933–34, 278).

Слика 9. Технички снимци фасада, 
стање цркве у селу Доња Каменица 
пре рестаурације (кубе не постоји, 

североисточни угао зида срушен је до 
темеља, половина источног забата и 

источни свод, а делимично и јужни и 
северни који су носили кубе, као и један 

део апсиде су урушени) (преузето из: 
Ненадовић 1959, 55).
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Слика 10. Технички снимци цркве у Доњој Каменици. Црном бојом су означени 
делови који су реконструисани (преузето из: Ненадовић 1959, 56).

Слика 11. Перспективни изглед цркве у Доњој Каменици. Реконструкција дрвеног 
трема није реализована (преузето из: Ненадовић, 1959, 63).
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није формирана као држава – аутокефалност цркве постигла је 1872. го-
дине, а самосталност Санстефанским споразумом, односно његовом ре-
визијом на Берлинском конгресу 1878. године. Тада је њен западни део 
припадао Видинском санџаку у оквиру Турске, а Тимочка област је 1833. 
године искључена из Видинског санџака и предата Србији (Поповић 1996, 
194–195; Markovich 2013, 232–234).

Слика 12. Цртеж главе ктиторке са 
фреске из спрата нартекса цркве (у кули). 

Покривање главе попут приказаног на 
фресци било је у употреби око половине 

XIV века, најкасније до средине XV 
века. Приказане наушнице са округлом 
средином из које се зракасто шире шест 
цилиндричних цевчица украшених као 
и средина бисером карактеристичан су 
део накита XIV – XV века (преузето из: 
Ћоровић-Љубинковић и Љубинковић 

1950, 75).

Слика 13. Детаљ круне и наушнице 
деспотице Јелене (по Ћоровић-
Љубинковић и Љубинковић). 

Наушнице су карактеристичне за 
ношњу наших владарки и властелинки 
приказаних на портретима у XIV веку 
(преузето из: Ћоровић-Љубинковић и 

Љубинковић 1950, 70).

Слика 14. Детаљи ношње са фреске ктитора из спрата нартекса 
цркве (у кули). Приказани су делови појаса ктитора и дечака. На 
текстилној подлози нашивене су обрађене златне или позлаћене 

плочице. Слична обрада појаса нарочито је честа у половини XIV 
века (ктитори у Псачи, Оливер у Леснову). Од краја XV века појас 
обично се замењује тканицом (преузето из: Ћоровић-Љубинковић 

и Љубинковић 1950, 75).
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ЦРКВА У ДОЊОЈ КАМЕНИЦИ У КОНТЕКСТУ ПРОМОЦИЈЕ 
НАЦИОНАЛНОГ НАСЛЕЂА И КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА У 

РЕПУБЛИЦИ БУГАРСКОЈ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

У тексту који следи дати су прегледи садржаја заступљени кроз сва-
кодневни дискурс, доступни посредством веб-сајтова, новина, туристич-
ких агенција, музеја и других медијских форми у којима се помиње црква 
у Доњој Каменици, у контексту промоције националног наслеђа и кул-
турног туризма у Републици Бугарској и Републици Србији. Садржај 
који је анализиран објављиван је до датума израде овог текста и тренут-
но је доступан на интернет сајтовима датим у фуснотама у даљем тексту. 
Метод анализе базира се на приказу цитата текстова (и уколико постоји 
пратећег визуелног садржаја), односно њиховог поређења са подацима за-
ступљеним у академским дискурсима.

На сајту бугарске туристичке агенције По света и у нас, стоји опис 
туристичке маршуте, где је део маршуте везан за обилазак цркве у Доњој 
Каменици најподробније објашњен, међутим аутор текста није потписан. 

Слика 15. Цртеж ктитора са моделом цркве, 
фреска из спрата нартекса цркве (у кули), западни зид 

(преузето из: Живковић 1987).
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Наглашено је да је црква део бугарског средњовековног дворског комплекса, 
али је написано да је вероватно тај комплекс припадао члановима динас-
тије Шишман. Након пар реченица изричито се наводи да је на портрету 
осликан деспот Михаило, син цара Михаила Шишмана. Такође се наво-
ди да је натпис на бугарском језику, без уласка у проблематику употребе 
писма. Пише да архитектура цркве није типична за византијски култур-
ни круг и износи се као податак могућност да је настала под католичким 
утицајем из Трансилваније.14

Као што је већ поменуто, први пут наратив о наводном „двору” изнео 
је генерал Ј. Мишковић (Мишковић 1887, 102–105). Тобожњи „бугарски 
средњовековни владарски комплекс у селу Доња Каменца”, приказан је на 
Википедији, енциклопедијском пројекту слободног садржаја на интерне-
ту у одредници за село Доња Каменица, на бугарском језику, без ознаке 
порекла извора података. У нацрту се егзонартекс цркве претпоставље-
ним дрвеним стубовима, који носе могућу дрвену конструкцију, повезује 
са остацима темеља објекта откривених 1980. године (слика 16) (Jovanović 
1981, 161–162; Дељанин 1982, 153–155).15

На веб-сајту Еleya Тour налази се опис туристичке маршуте: „Видин 
–Тврђава Баба Вида – Гамзиград – Зајечар – Средњовековни бугарски 
комплекс при селу Доња Каменица”. У опису маршуте наводи се да се у 
близини села Доња Каменица, у данашњој Србији, налази средњовековни 

14 Пише следеће: „Църквата е част от български средновековен владетелски комплекс, кой-
то е принадлежал вероятно на членове от Шишмановата династия и от него са открити 
резиденцията, чиито останки са запазени на височина от около 1 метър, но в миналото 
е била на два или три етажа. (...) Подобна архитектура не е характерна за страните от 
византийския културен кръг, затова и специалистите не без основания изтъкват, че в 
случая трябва да се говори за унгарско влияние – най-вероятно заимстване от някои 
католически обекти в Трансилвания. (...) На един от тях [мисли се на портрет] е изо-
графисан деспот Михаил, син на търновския цар Михаил Шишман (1323–1330 г.). На 
същия стенопис е изобразена и съпругата на велможата, а надписът на старинен българ-
ски език гласи: ‘Михаил деспот, в Христа Бога верен син на Михаила царя’.” 

 (Превод: „Црква је део бугарског срењовековног владарског комплекса, који је веро-
ватно припадао члановима династије Шишман и његовој откривеној резиденцији, 
чији су остаци сачувани до висине од 1 m, али су у прошлости били на два или три 
спрата висине. (...) Оваква архитектура није била типична за византијски културни 
круг, стручњаци, не без основа, истичу да у овом случају треба говорити о угарском 
утицају – највероватније позајмљеном од католичких објеката у Трансилванији. (...) 
На једном од њих [мисли се на портрет] осликан је деспот Михаило, син трновског 
цара Михаила Шишмана (1323–1330). На истој фресци је осликана и жена велможе, 
а натпис на старом бугарском језику гласи: ‘Михаил деспот, у Христа Бога веран син 
Михаила цара’.”) (По света и у нас, 2017 Ново!!!Уникалната средновековна цьрква в С. 
Д. Каменица/ Сьрбия –Княжевац-Ниш, Electronic document, http://www.posvetaiunas.
net/?com=com_catalogue&view=product&Itemid=378&lang=bg, accessed August 29. 2017).

15 Wikipedia.org, 2017 Долна Каменица, Electronic document, https://bg.wikipedia.org/wiki/
Долна_Каменица, последњи пут приступљено 20. 08.2017.
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бугарски владарски комплекс царске династије Шишмановаца, са 
откивеном резиденцијом и црквом. У тексту пише да су остаци резиденије 
сачувани до једног метра висине зидова, на неким местима и два метра, 
дебљине 70 центиметара, по чему се закључује да је била двоспратна или 
троспратна грађевина, могуће са кулама. Димензије грађевине су 24 x 15 
m, а неистражени простор укључује вероватно 650 до 1000 m2. Такође, 
пише да је црква цела очувана и да је око ње пронађено 70 гробова. У 
тексту се наводи уникатност спољашње архитектуре, a све остало je ти-
пично за бугарску средњовековну традицију у архитектури, карактерис-
тичну за Трново, Несебар, Бојану... Фрескопис је датован од 1323. до 1330. 
године. Такође, се наводи да је црква феудални посед Михаила Шишмана 
или његовог блиског, а по имену непознатог властелина Видинске области 
с краја ХIII, односно почетка ХIV века. Пише да је црква проглашена за 
споменик културе од великог значаја 1982. године, али не пише да је у на-
длежности Завода за заштиту споменика културе у Нишу.16

16 Даље у тексту наводи се обилазак града Зајечара. Пише да је град Зајечар први пут 
поменут 1466. године у саставу Видинског пашалука са бројном бугарском попула-
цијом. Потом се наводи да је од средњег века до првих деценија ХХ века Зајечар био 
насељен западнобугарским становништвом. Наводи се да је град предат Србији 27. ап-

Слика 16. „Бугарски средњовековни владарски комплекс“ у Доњој 
Каменци, приказан на Википедији, енциклопедијском пројекту 

слободног садржаја на интернету, у одредници за село Доња 
Каменица, на бугарском језику, без ознаке порекла извора података 

(преузето са: https://bg.wikipedia.org/wiki/Долна_Каменица).
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На веб-сајту Историјског музеја у Видину, у делу у ком је презентован 
период средњег века, помиње се црква у Доњој Каменици као средњове-
ковни културни центар Видинског феудалног царства, a налази се у да-
нашњој Србији.17 На сајту нису дате опширније интерпретације цркве, 
али постављењем на сектор сајта у коме је презентовано средњовековно 
Видинско царство, индиковано је да је ктитор цркве нека личност из тог 
историјског периода, односно подручја.

Бугарска политичка партија Нова зора има своје периодичне публи-
кације које издаје на веб-сајту. Аутор једног од чланака за часопис ове 
политичке партије је Георги Асов. Чланак носи назив Църквата в Долна 
Каменица.18 У чланку се наводи опис „јединствене” архитектуре цркве у 
Доњој Каменици, могуће настале под утицајем „католичке” Трансилва-
није. Такође, наводи се да су се у XIII и XIV веку бугарско Поморавље, 
Банат и Трансилванија налазили у региону подложаном непрестаном 
упаду и пустошењу Татара, Уза и Печенега и да је црква вероватно била 
подигнута на имању неког локалног феудалца. Помињу се куле звонаре 
мањих димензија у Никополу и селу Спасовици у општини Ћустендил, 
аналогне овим из Доње Каменице, где пише да специјално треба нагла-
сити да су све три цркве саграђене на простору тадашњих земаља под 
управом видинских Шишмановаца. Приликом овог навода у тексту се 

рила 1833. године по сили Једренског мировног споразума из 1829. године. У тексту 
пише да су 1883. године Зајечарци подигли устанак против српске власти са жељом 
да се град и његова околине припоје Бугарској, али да је овај устанак био неуспешан и 
угушен у крви. Потом пише да је током Првог светског рата (1915–1918. године) од 13. 
октобра 1915. град био под бугарском контролом и да је до 1917. године град имао 9500 
становника. У тексту не постоје подаци о догађају из 1883. године као Тимочкој буни, 
која се догодила у зајечарском округу, а подигли су је представници Народне радикал-
не странке против владе краља Милана Обреновића, те да није реч о националном, 
већ о интерном политичком сукобу (Ćorović 2001; Самарџић 2006, 195–215). Бугарска 
контрол” поменута у тексту, од 13. 11. 1915. године, заправо је окупациона власт ус-
постављена током Првог светског рата (Поповић 2000, 63–66) (Eleya-tour, 2017 Видин 
– Крепост Баба Вида – Гьмзиград – Зайчар – Средновековен бьлгарски комплекс при с. 
Долна Каменица, Electronic document, http://www.eleyatour.com/tour/22/, последњи пут 
приступљено 29.08. 2017.).

17 Historical Museum Vidin, 2017 Konaka Museum, Electronic document, http://museum-vi-
din.domino.bg/eng/index2.htm, последњи пут проступљено 29.08.2017. 

18 На самом почетку чланка пише следеће: „Западно от Белоградчик, на територията на 
окупираните от Сърбия изконно български земи, се намира една от най-необичайните 
църкви на нашето средновековие. Става дума за храма ‘Св. Богородица’ в село Долна 
Каменица.” 

 (Превод: „Западно од Беолоградчика, на бугарској територији окупираној од стране 
Србије, налази се једна од најнеобичнијих цркви нашег средњовековља. Реч је о храму 
‘Св. Богородице’ у селу Доња Каменица.”). Асьов, Георги, 2009 Цьрквата в Долна Ка-
меница, Независим национален седмичак „Нова зора” 31–8, Electronic document, http://
www.novazora.net/2009/issue31/story_09.html, последњи пут приступљено 29.08.2017.



АРХАИКА 6/2018 ARCHAICA 6/2018

98

не помиње да је реч о цркви Спасовици коју је подигао краљ Стефан 
Дечански након битке код Велбужда 1330. године, после победе над бу-
гарском војском предвођеном царом Михаилом III Шишманом. Остаци 
цркве су постојали до 1913. године, када је цркву разрушила бугарска 
војска након пораза у Брегалничкој бици (слике 17 и 18).19 Потом, на-
води се да је на једном од ктиторских портрета осликан деспот Михаил, 
син трновског цара Михаила Шишмана (1323–1330), да је на истој слици 
насликана супруга велможе и да је натпис на старобугарском језику. Та-
кође се наводи да је на фрескама представљен и други ктитор, бугарски 
локални феудалац. Истакнуто је да је црква у Доњој Каменици позната 
у бугарској науци, али да с друге стране скоро нико не брине о пред-
стављању цркве широј публици, на пример увођењу у школске уџбени-
ке.20 Потом пише да су и храм и фрескопис рестаурирани 1958. године 
од стране Института за заштиту споменика културе у Југославији, те 
да је бугарска надлежност „углавном замаскирана”.21 Као пример тога 
наводи се веб-сајт Тимочке епархије где фреске ктитора нису намерно 
приказане. Наводи се да код локалног становништва наводно постоји 
предање о бугарском цару Ивану Страцимиру као градитељу ове цркве. 
Изнет је демографски податак из 2002. године, у коме је 357 становника 
идентификовало себе Србима, 7 Ромима, али да се на „чист” поглед уо-
чава да је локални говор остао западнобугарски.22

19 Йордан, Иванов, 2009 Средновековните цьркви в Бьлгария, Разрушена цьрква Свето 
Вьзнесение Николичевци, Electronic document, https://medchurches.livejournal.com/7928.
html, последњи пут приступљено 31.08.2017.

20 Ова критика се аргументује на крају следећим речима: „А от гледна точка на нейната 
уникалност това вече намирисва на чисто нехайство. Чак пък толкова ли автентич-
ни портрети на българи от средните векове са оцелели от ‘османското културно при-
съствие’, та с лека ръка игнорираме шедьоврите от Долна Каменица?”

 (Превод: „И са тачке гледишта њене јединствености, ово још више мирише на чисто не-
хајство. Колико је аутентичних портрета Бугара средњег века сачувано од ‘османског 
културног присуства’, па смемо тако лако игнорисати ремек-дела из Доње Каменице?”).

21 Вероватно се мисли на Завод за заштиту споменика културе НР Србије и рестаура-
торске радове које је, како је већ приказано у поглављу о историјату истраживања црк-
ве у Доњој Каменици, описао архитекта С. Ненадовић 1959. године.

22 Не износи се податак да је заправо реч о призренско-тимочкој дијалектској групи, 
која јесте сродна западнобугарским дијалектима, али заправо припада скупу дијалекта 
српског језика, староштокавске групе, којим се говори у већем делу источне и јуж-
не Србије (Okuka 2008). Примере злоупотребе језика у националистичким наративи-
ма дао је Иван Чоловић у делу Балкан, терор културе (Čolović 2008, 37–41, 86–98). О 
проблему дијалеката језика у доба пре формирања националних држава и данашњој 
рецепцији „старости националних језика” писали су и Патрик Гери у делу Мит о на-
цијама, Ерик Хобсбом у делу Nations and Nationalism since 1780 и Бенедикт Андерсон у 
делу Нација: Замишљена заједница, у поглављу под називом Стари језици, нови моде-
ли (Hobsbawm 1995, 51–63; Anderson 1998, 69–82; Geary 2007, 48–53, 57–61). 
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На веб-сајту бугарског часописа Списание Осем, 5. марта 2015. годи-
не, приказан је чланак под називом Поздрав от Средновековието, Под-
робно за стенописите в невероя църква сред гората до село Беренде. Текст 
је преузет од aутора Ангела Йорданова, првобитно објављен на блогу 
Тerra Byzantica. Текст се бави описом цркве „Светог Петра” у селу Берен-
ди, општина Драгоман у близини границе са Републиком Србијом. Ова 
црква је оквирно датована у XIV век, а текст се углавном бави критиком 
„запуштености” овог објекта који је под заштитом државе као „споменик 
од националног значаја”. Црква у Доњој Каменици помиње се узгредно. 
Приписан јој је бугарски национални идентитет, без полемике о датовању 
и идентитетима ктитора.23

На веб-сајту Vidin Online, 7. децембра 2010. године, у рубрици Исто-
рия, објављен је чланак под називом Цъквата ‘Св. Богородица’ в Долна 
Каменица княжевацко в Сърбия. Поред описа архитектуре цркве, написа-
но је да су у доњем делу нартекса портрети владара Видинске кнежевине, 
деспота Михаила и његове жене – ћерке деспота Петра. Пише да је Миха-
ило насликан са знацима царске власти (скиптром у облику крста и пер-
пендулама) као престолонаследник свог оца, цара Михаила II Шишмана 
Асена, у Трнову. Натпис поред ктиторског портрета, у овом тексту је про-
читан као: „Михаил деспот у Христа бога веран, син цара Михаила... ћер-
ке Петра деспота...”. У тексту пише да је црква у Доњој Каменици саграђе-
на после 1323. године и да је овај значајан споменик очуван и данас.24

Пројекат Българският средновековен костюм Калине Атанасове пред-
стављен је на сајту Badamba.info (у биографији аутора пише да је Ката-
лина Атанасова професионална бугарска уметница специјализована у 
области графичког дизајна и илустрације, тренутно активна у пољу ис-
траживања и реконструкције одеће Другог бугарског царства, тачније 

23 Даље у тексту пише: „Интересно за коя нация са паметник от национално значение, за-
щото, съдейки по състоянието на „паметника”, очевидно е, че тази нация не е Българ-
ската. Срамно е, че оттатък границата със Сърбия, която е зад баира, техните научни 
институции се грижат много по-добре за паметниците от Средновековието, намиращи 
се в техните погранични региони, дори за тези с безспорна българска идентичност, на-
пример църквите в Долна Каменица и Станичене. А ние... какво правим ние...” 

 (Превод: „Интересантно је питање за коју нацију је споменик од националног значаја 
– судећи по стању споменика очигледно да то није бугаска нација. Срамно је, да преко 
границе са Србијом, која је иза брда, њихове научне институције се много боље старају 
за споменике средњег века који се налазе у њиховој пограничној регији, чак и за оне 
са несумњиво бугарским идентитетом, на пример цркве у Доњој Каменици и Стани-
чењу. А ми... шта ми чинимо...”). Списание Осем, 2015 Поздрав от Средновековието, 
Electronic document, https://www.spisanie8.bg/рубрики/история/3263-поздрав-от-сред-
новековието.html, последњи пут приступљено 29.08.2017.

24 Vidin Online, 2010 Цьркватa ‘Св. Богородица’ в Долна Каменица княжевацко в Сьрбия, 
Electronic document, http://www.vidin-online.com/manastiri-i-tsrkvi/tskvata-sv-bogorodit-
sa-v-dolna-kamenitsa-knyazhevatsko-v-srbiya, последњи пут приступљено 29.08.2017. 
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периода XIV века у са-
радњи са професором 
Георгијем Атанасовим). 
У одељку под називом 
Знаменити бугарски 
фрескописни портрети 
XIII – XIV века нала-
зи се детаљна анализа 
ктиторских портрета 
из цркве у Доњој Ка-
меници, као и прикази 
реконструкција одеће 
ктитора са фрескопи-
са. Деспот Михаил са 
фрескописа предста-
вљен је као син цара 
Михаила Шишмана. На 
сајту постоји податак 
да је ауторка била учес-
ница научне конферен-
ције Ниш и Византија 
у Нишу 2016. године.25 
На овој конференцији 
презентовала је рад под 
називом The headdress 
of three female ktetors’ 
portraits from Donja 
Kamenica (Atanasova 
2016, 381–392).26 Ау-
торка у раду не исти-

25 Bulgarian medieval costumes, Бьлгарският средновековен костюм, 2017 Портрети 
от Цьрквата „Св. Богородица” В С. Долна Каменица (1323–1330г.). Сьдьржание, Ele-
ctronic document, http://badamba.info/BySource/DolnaKamenica.html, последњи пут 
приступљено 29.08.2017. 

26 Ауторка, на самом почетку рада, наводи: „Тhe church Holy Mother of God in Donja Ka-
menica was painted in the 14th century when the village was part of the Vidin region of Bul-
garian state. The inscription dates it back to the reign of Tsar Michael Shishman (1323–1330) 
and ‘Michael despot, in Christ [our] God faithful, son of Tsar Michael...’ is indicated as ruler 
of the region” (Atanasova 2016, 381). 

 (Превод: „Богородичина црква у Доњој Каменици је осликана у XIV веку када је село 
било део Видинског региона бугарске државе. Натпис је датован у време владавине 
цара Михаила Шишмана (1323–1330) и ‘Михаило деспот, у Христа [нашег] Бога веран, 
син цара Михаила’ указује на владара овог региона.”). 

Слика 17. Натпис поред лика деспота по Ђурђу 
Бошковићу из 1933. године (преузето из: Ћоровић-

Љубинковић и Љубинковић 1950, 55).

Слика 18. Натпис поред лика деспотице по Ђурђу 
Бошковићу из 1933. године (преузето из: Ћоровић-

Љубинковић и Љубинковић 1950, 55).

Слика 19. Натпис око лика деспота по Браниславу 
Живковићу (преузето из: Живковић 1961).

Слика 20. Натпис око лика деспотице по Браниславу 
Живковићу (преузето из: Живковић 1961).



Ивана Димић АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ У КОНТЕКСТУ КРЕИРАЊА НАЦИОНАЛНИХ ...

101

че да је податак о датовању 
цркве и натписа са портрета 
деспота у XIV век једна од 
могућих претпоствки о да-
товању цркве и интерпрета-
цији натписа (слике 17, 18, 19 
i 20) (Костић 1933; Бошковић 
1933–34; Ћоровић-Љубин-
ковић и Љубинковић 1950; 
Петковић 1950; Ферјанчић 
1960; Живковић 1961; Ан-
дрејић 2004; Мандић 1986; 
Живковић 1987; Фрфулано-
вић 2001; Праштало 2006). 
Ова реконструкција одеће са 
фрескописа из цркве у Доњој 
Каменици је и на изложбама 
представљена као „бугарска” 
средњовековна одећа (слика 
22).27

На веб-сајту referati.org објављен је текст Нине Михајлове, под нази-
вом Архитектура на цьрквата в Долна Каменица; Цьрквата В С. Долна 
Каменица Тимошко – Забележителен паметник на Бьлгарското среднове-
ковие от запдните покрайнини.28 У тексту се наводи да је црква „најве-
роватније” део феудалног поседа бугарског бољарина из XIII – XIV века, 
који је њен ктитор, а да је касније црква постала значајна као сеоска црква, 
те да је данас „само споменик културе”. Потом у тексту следи опис архи-
тектуре цркве, где се, између осталог, наводи и да су украсне цигле на фа-

27 Bulgarian medieval costumes, Бьлгарският средновековен костюм, 2017, Новини, 
Electronic document, http://badamba.info/info.html, последњу пут приступљено 
16.09.2017. 

28 На почетку текста пише: „Църквата „Св. Богородица” в с. Долна Каменица е важен 
свидетел на общото балканско минало и мястото на българите в него. Тя е един от 
значителните паметници на българската средновековна архитектура. Село Долна Ка-
меница е разположено на около 13 км южно от град Княжевец в българските Западни 
покрайнини – днес анексирани от Сърбия.” 

 (Превод: „Црква Св. Богородице у селу Доња Каменица је важан сведок балканске про-
шлости и места бугарске прошлости као део ње. То је један од најзначајнијих споме-
ника бугарске средњовековне архитектуре. Село Доња Каменица се налази 13 км јуж-
но од града Књажевца у бугарској Западној покрајини – данас анексираној од стране 
Србије.”) (Михайлова, Нина, 2017 Цьрквата В С. Долна Каменица Тимошко – Забеле-
жителен паметник на Бьлгарското средновековие от запдните покрайнини, Electronic 
document, http://www.referati.org/arhitektura-na-cyrkvata-v-dolna-kamenica/92603/ref), 
последњи пут приступљено 29.08.2017. 

Слика 21. Цртеж деспотице Ане и деспота 
Михаила по Браниславу Живковићу, фреска из 

нартекса, западни зид 
(преузето из: Живковић 1987).
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сади цркве карактеристичне 
за архитектонски стил Дру-
ге бугарске државе, типичне 
за Трново, Несебар и бројне 
друге бугарске градове. Та-
кође се наводи да је натпис 
поред слика светаца и деспо-
та на бугарском и грчком 
језику, али грчком са много 
грешака, што подржава тезу 
да је родни језик аутора бу-
гарски, а не грчки.29 Анализа 
архитектуре и фрескописа 
у овом тексту је дата без ре-
ференци, дакле, није позна-
то одакле је ауторка текста 
преузела податке о аналогној 
„бугарској архитектури” и 

„бугарском језику” са фрескописа. Предложен метод упоредне анализе је 
врло споран, саму цркву је тешко, као што се види у историјату истражи-
вања, „архитектонски стилски определити” (Ненадовић 1959, 51–67; Ко-
раћ 1971, 197–198; Каниц 1985, 363–365; Праштало 2006, 135–137).

На веб-сајту Радио-телевизије Србије у рубрици „Занимљивости” 02. 
фебруара 2014. године, у чланку под називом Књажевачки ‘драгуљ’ одо-
лева зубу времена, стоји опис цркве у Доњој Каменици. Наводи се да је 
„споменик културе од великог значаја” и да је „скоро заборављена”. Пише 
да је „из раног 14. века” и да се „претпоставља да ју је подигао непозна-
ти бугарски властелин, син цара Михаила”. Такође, пише да је „око цркве 
пронађена некропола из 14. и 17. века са око 70 гробова”. У вези са описом 
живописа наводи се да „се могу видети утицаји ренесансе Палеолога, али 
и уметности 13. века”.30 У тексту се не разматра проблематика датовања. 
Није изричито изнет податак да је црква припадала бугарском властелину 
у служби цара Михаила Шишмана, већ је написано да се „претпоставља” 
да је цркву подигао непознати бугарски властелин, син цара Михаила. 
Могућност о старијем датовању цркве није изнета. Написано је да је црк-
ва из раног XIV века и да је најмлађи део некрополе из XVII века (иако 

29 Михайлова, Нина, 2017 Цьрквата В С. Долна Каменица Тимошко – Забележителен 
паметник на Бьлгарското средновековие от запдните покрайнини, Electronic document, 
http://www.referati.org/arhitektura-na-cyrkvata-v-dolna-kamenica/92603/ref, последњи пут 
приступљено 29.08.2017.

30 Радио-телевизија Србије, 2014 Књажевачки „драгуљ” одолева зубу времена, Electronic do-
cument, http://www.rts.rs/page/magazine/ci/story/501/Занимљивости/1511080/, последњи 
пут приступљено 29.08. 2017.

Слика 22. Реконструкција одеће са фрескописа 
из цркве у Доњој Каменици на изложбама 

представљена као „бугарска“ средњовековна 
одећа (преузето са: http://badamba.info/info.html).
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су познати налази новца из XII и XIII века, који проблематизују старост 
некрополе) (Праштало 2006; 110, 113, 136). У вези с другачијим датовањем 
једино је назначено да на живопису постоји утицај уметности из XIII века, 
међутим овако написан податак може се протумачити као „архаизам” у 
уметности, а не да је реч о делу живописа насликаном пре XIV века.

На веб-сајту Књажевачке вести објављен је чланак, 4. новембра 2016. 
године, под насловом Најтајанственија црква у Србији Доња Камени-
ца код Књажевца. У чланку се наводи да је „једина сигурна ствар у вези 
цркве њена локација код Књажевца”, док су година, стил изградње и њена 
припадност у домену претпоставки. Наводе се могуће претпоставке о из-
градњи у периоду од XIV до XVI века, те да је „можда задужбина бугарског 
властелина, а можда и српског”, као и да је архитектонски стил „можда 
готски”. Већ у следећој реченици наводи се да је подигнута највероват-
није током раног XIV века, у доба када је садашњи део источне Републике 
Србије био део Другог бугарског царства. Наводи се да је „алтернатив-
но, подигнута средином тог столеће, или средином наредног или чак у XVI 
век”. Што се тиче ликова на фрескама, говори се да се не зна поуздано 
о ком деспоту Михаилу је реч, да је „можда у питању сам буграски цар 
Михаило Шишман којег је цар Душан Силни убио код Велбужда”.31 Даље, 
као подаци износе се остале претпоставке о идентитету лика са фреске, 
као могућег непознатог сина цара Михаила који је постао деспот Видина, 
а који је умро пре 1331. године, јер је тада деспот Видина постао Белаур, 
те се наводи да је „ово бауљање по мраку спекулације многи сматрају за 
најприхватљивије”. У тексту су написане и остале претпоставке „да је у 
питању непознати син Михаила Асена IV, прворођеног сина и сувладара 
бугарског цара Јована Александра”, али се истиче да не постоје писани из-
вори о томе да је он био деспот. Пише да је по тезама „српских истори-
чара” (нису наведена имена историчара, већ је генерализовано) у питању 
„наш властелин из средине XV века, Михаило Анђеловић”, али да та теза 
„такође не пије воду”, јер „фреске у цркви једноставно стилски не леже са 
тим периодом”, као да „ни Михаило Анђеловић никада није носио титулу 
деспота иако је имао претензије да је добије”. За лик деспотице пише да је 
претпоставка да у питању Ана-Неда, ћерка Стефана Уроша II Милутина и 
Ане Тертер, ћерке бугарског цара Ђорђа I Тертера. Као друга могућност је 
изнето да је личност деспотице „некаква деспотица Јелена”.32

31 Ово је изнето као презицан податак иако не постоји општа сагласност око околности 
смрти Михаила Шишмана. Штавише, у научним круговима се сматра да је овај пода-
так настао тек у каснијим, прожетим легендама, списима Григорија Цамблака и Кон-
стантина Јањичара, где се убиство бугарског цара приписује младом краљу Душану 
(Ћирковић и Ферјанчић 1986, 210).

32 Knjaževac vesti – Najnovije vesti iz Knjaževca i okoline, 2016 Najtajanstvenija crkva u Sr-
biji Donja Kamenica kod Knjaževca, Electronic document, http://vesti.knjazevac.org.rs/ve-
sti-iz-knjazevca/najtajanstvenija-crkva-u-srbiji-donja-kamenica-kod-knjazevca/, accessed 
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У тексту je изнет ауторов дискутабилан податак (аутор текста пот-
писан je иницијалима О.Ш. и не постоје референце у тексту, па је извор 
оваквог податка непознат) да је „основни проблем идентификације с бу-
гарском властелом у двоглавом орлу на деспотовој одежди”, јер „двоглави 
орао не постоји у бугарској традицији, али постоји у српској”.33 У текс-
ту се наводи да западна страна цркве изгледа „као нека немачка готска 
црква или омалени француски замак, а налази се усред Србије”. Овде се по-
миње да постоји хипотеза о уметничком утицају Угарске и Трансилваније. 
Такође, се наводи да „број немачких рудара на тлу Српског краљевства, а 
потом и царства у XIV столећу је био знатан”, па с обзиром на то да су 
имали слободу вероисповести, аутор закључује да су они можда сагради-
ли овај део са кулама и да је „можда овај део који делује као наш дограђен 
накнадно”.34

Стиче се утисак да текст није настао с циљем креирања националних 
претензија, стицања „права на баштињење” цркве у Доњој Каменици, али 
је вероватно написан са жељом да се побољша локални културни тури-
зам, те се због потенцира „мистериозност” и „сензационалност открића” 
цркве. На крају текста аутор се пита: „Да ли је могуће да до сада никоме 
није пало на памет евентуално сашко порекло ове чудновате и мистери-
озне грађевине?”.35

Историчарка уметности Мајда Сикошек на свом веб-сајту под нази-
вом Лепота живота 8. јула 2017. године демантовала је могућност коју 
износи извесни О.Ш. у Књажевачким вестима, да су цркву изградили 
Саси који су дошли у Србију као рудари. Ауторка наводи да је то немогуће 
због оријентације цркве са олтарском апсидом на истоку и улазу на запа-
ду, те због идентичности садашњег изгледа са моделом цркве у ктиторској 

August 29. 2017. Скоро истоветан текст објављен је и на веб-сајту Telegraf.rs, у рубрици 
Zabavnik, под насловом Najtajanstvenija crkva u Srbiji: Izgleda kao Drakulin zamak, niko 
ništa ne zna o njoj, 4. 11.2016. године, Electronic document, https://www.telegraf.rs/zani-
mljivosti/2425450-najtajanstvenija-crkva-u-srbiji-izgleda-kao-drakulin-zamak-niko-ni-
sta-ne-zna-o-njoj-foto, последњи пут приступљно 29.11.2018. 

33 Податак је у потпуности нетачан јер је представа двоглавих орлова честа у свим бал-
канским иконографијама које су баштиниле византијско наслеђе. Примере ове ико-
нографске представе имамо не само у фрескопису, него и у другим материјалним на-
лазима. Златовезна хаљина украшена траком са приказом двоглавог орла, са именом 
бугарског цара Ивана Александра у гробу обележеном бројем 15 пронађена је на не-
крополи цркве Светог Николе у Станичењу (Поповић et al. 2005, 57–78).

34 Аутор овог текста вероватно није упознат са радом архитекте С. Ненадовића из 1959. 
године, такође и са радом архитекте Ђ. Бошковића из 1933. године, где је показано да 
су фазе у изградњи кула и поткуполног дела исте (Бошковић 1933–34, 277–280; Нена-
довић 1959, 51–67).

35 Knjaževac vesti – Najnovije vesti iz Knjaževca i okoline, 2016 Najtajanstvenija crkva u Sr-
biji Donja Kamenica kod Knjaževca, Electronic document, http://vesti.knjazevac.org.rs/ve-
sti-iz-knjazevca/najtajanstvenija-crkva-u-srbiji-donja-kamenica-kod-knjazevca/, последњи 
пут приступљено 29.08. 2017. 
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сцени, што значи да није преправљана и наново зидана/дозиђивана. Иако 
делује да текст нема претензије да промовише неку врсту „националног 
наслеђа”, занимљиво је то да ауторка текст почиње родољубивим цита-
том: „Упознај домовину да би је више волео”, потом у романтичарском сти-
лу износи мотиве свог „обиласка домовине”. Ауторка износи хипотезе да 
је црква саграђена крајем XIII, почетком XIV или можда средином XIV 
века и не разматра могући идентитет критора, већ пише да је „много ту 
‘климавих’ тврдњи да би се са сигурношћу овако нешто могло рећи” (алу-
дирајући на тезе „да је реч о неком бугарском властелину” изнете у тексту 
О.Ш. у Књажевачким вестима). Стога, износи податак: „Између осталог 
бугарска археолошкиња с којом сам се дописивала око ове црквице каже да 
сумња да су је градили бугарски властелини јер су натписи на фрескама 
на грчком, а бугарска властела у својим црквама користи ћирилицу (...).” 
Овај податак у тексту није поткрепљен било којим екстерним извором 
информације.36

Године 2015. издат је „илустровани путопис” под називом Snippets of 
Serbia. По одабиру ауторке приказне су цртежима „знаменитости Србије”, 
уз пратеће духовите коментаре. У овој графичкој новели као „знамени-
тост источне Србије”, између осталих цртежа, је и цртеж цркве у Доњој 
Каменици. Ауторка је цркву описала као цркву „бизарног и уникатног об-
лика, помало мистичног”. Од података наводи се да је црква саграђена у 
XIV веку (Fick 2015, 128).

Српски дневни лист Политика издао је календар за 2017. годину под 
називом Жене српских средњовековних владара и племића на фрескама.37 
У календару уз сваки месец у години приказани су делови фрескописа на 
којима су осликани женски портрети. Фрескописи су преузети из средњо-
вековних манастира или цркава на данашњем подручју Републике Србије, 
односно Републике Македоније (манастир Лесново и Псача). У делу ка-
лендара који се односи на месец мај, приказан је портрет „племкиње” са 
западног зида параклиса на спрату цркве у Доњој Каменици. Сам наслов 
календара упућује да су у њему приказане жене српских средњовековних 
владара. У тексту који се односи на доњокаменичку цркву, не постоји 
национално/етничко одређење „племкиње” и њеног супруга. Може се 
закључити да је насловом имплицитно сугерисано национално/етничко 
одређење особе са портрета, која се у овом случају може идентификовати 
као супружник „племкиње”. У тексту није вршен покушај идентификације 

36 Majda Sikošek, 2017 Crkva u Donjoj Kamenici, Electronic document, http://lepotazivota.rs/
crkva-u-donjoj-kamenici/, последњи пут приступљено 29.08.2017.

37 Политика Online, 2016 Знамените супруге српске средњовековне историје: „Полити-
кин” календар за 2017. красе ликови 12 владарки и племкиња са средњовековних фре-
сака, Electronic document, www.politika.rs/scc/clanak/370370/Знамените-супруге-српске-
средњовековне-историје, последњи пут приступљено 29.08.2017.
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особе са портрета, већ је дат 
само детаљан опис одеће 
„властелинке”. У натпису по-
ред слике постоји податак да 
је портрет из средине треће 
деценије XIV века (слика 23).

Црква у Доњој Каменици 
званично улази у презента-
цију два музеја, Историјског 
музеја у Видину и Завичајног 
музеја у Књажевцу.

На веб-сајту Завичајног 
музеја Књажевац, у одељку 
Археолошко одељење, Средњо-
вековна збирка, стоји кра-
так архитектонски опис и 
опис географске локације 
на којој се налази црква у 
Доњој Каменици. Написано 
је да је црква саграђена у XIV 
веку од стране „непознатог 
ктитора”.38 На овај начин 
музејска презентација, без из-
ношења могућих критичких 
интерпретација о проблему 
историјске контексутализа-
ције цркве, остала је отворена 
за „уплив” различитих тума-
чења у јавним дискурсима, а 
које имају за основ датовања 
цркве у XIV веку.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Услед недостатака убедљивих аргументација у академском дискур-
су којима би се могла одредити историјска контекстуализација настанка 
цркве у Доњој Каменици, односно услед проблема у самој епистемологији 

38 Завичајни музеј Књажевац, 2017 Археолошко одељење, Средњовековна збирка, Доња 
Каменица, Црква Св. Богородице, Electronic document, http://muzejknjazevac.rs/dkameni-
ca_cir.html, последњи пут приступљено 29.08.2017.

Слика 23. Политикин календар за 2017. годину 
– Жене српских средњовековних владара и 
племића на фрескама. Месец мај – портрет 
„племкиње“ са западног зида параклиса на 

спрату цркве у Доњој Каменици (преузето са: 
www.politika.rs/scc/clanak/370370/Знамените-

супруге-српске-средњовековне-историје).
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друштвених наука које се баве тумачењем прошлости у условима недос-
татка материјалних налаза (у овом случају непостојања целовитог ктитор-
ског натписа), отворена је могућност за конструисање прошлости у јавним 
дискурсима у циљу грађења, односно ојачавања националних идентитета 
и културно-историјског наслеђа садашњих држава на Балкану.

Простор за некритичко преузимање података из историографских 
дела отвара есенцијалистичко тумачење, огледано не само у статичном ту-
мачењу идентитета и идентификације, већ и у есенцијалистичком тума-
чењу самих историографских дела и археолошких интерпретација. На овај 
начин се занемарује постојање владајућих научних парадигми и метода, 
коришћених од стране аутора и истраживача, нарочито из периода уте-
мељења научних дисциплина, као и утицаја актуелних друштвених конте-
кста у доба настајања радова (Јовановић и Радић 2009; Палавестра 2011).

Такве примере налазимо и у овде приказаним наративима. Уочава 
се да се аргументација употребљена у конструкцији наратива заснива на 
тумачењу претходних истраживања ван контекста њиховог настанка и 
некритичком преузимању података из тих истраживања (на пример: ин-
терпретација „двора Абоговића” Јована Мишковића; анализе фрескописа 
које датују цркву у почетак XV века) занемарујући потоња нова сазнања 
која су довела до реинтерпретације ових тумачења, као што су тумачење 
архитекте Слободана Ненадовића о постојању дрвеног егзонартекса; на-
лаз новца у северном делу припрате из доба Манојла I Комнина (1143–
1180) који даје индиције о постојању две фазе у хронологији цркве, на-
допуњујући се на пређашње анализе о постојању два слоја фрескописа, 
те могућем датовању цркве у период XIII века, а не само у период друге 
половине XIV, односно почетка XV века (Праштало 2006, 136).

Могући узрок настанка оваквих интерпретација у јавном дискур-
су потребно је потражити и у археолошким академским дискурсима. У 
српској археологији углавном су игнорисани теоријски преокрети у ар-
хеолошкој дисциплини, као и преокрет у постпроцесној и интепретатив-
ној археологији од осамдесетих година XX века (на пример истраживања 
заснована на конструктивистичком приступу), остајући дуго доследна 
методама компарације, типологије и дескрипције.39 Дакле, индиферен-

39 Oд друге половине XX века, прецизније од шездесетих година XX века, дошло је до 
смене научне парадигме у западној Европи и Америци. У такозваној новој археологији 
дошло је до приближавање археологије и антропологије. Позитивистичка филозофија, 
логички позитивизам, неоеволуционизам, културна екологија и функционалистичка 
системска теорија су заменили „традиционалне” културно-историјске описе култура 
и живота у прошлости (концепте археолошке културе, дескрипцију, фетишизацију ар-
хеолошких типова који су замењивали људе, механичко поистовећивање артефаката с 
типовима, типова с културама, а културе с људским групама и народима) (Olsen 2002, 
43–68; Babić 2008; Џонсон 2008, 30–110; Палавестра 2011, 156–228). 
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тан однос српских истраживача према сменама парадигми опажа се и на 
примеру истраживања цркве са некрополом у Доњој Каменици од друге 
половине XX века.

С тим у вези, истраживање цркве у Доњој Каменици није анализира-
но у оквиру тема које се јављaју од осамдесетих година XX века, у којима 
се препознају проблеми у епистемологији археологије, односно да је за 
само тумачење идентитета у прошлости неопходно познавање контекста 
налаза. Уочено је да могу постојати суштинске разлике између идентитета 
у прошлости и садашњости, потом преклапања различитих идентитета, 
како појединца, тако и групе или више група људи којој појединац може 
припадати, те да се у тим идентитетским интеракцијама могу створити 
и конфликти. Ове теме истичу да су сви ови социјални односи најчешће 
у археолошком запису невидљиви (Diaz-Andreu et al. 2005). Преиспити-
вањем да ли је могуће доћи до знања и истине у прошлости, Ричард Рор-
ти истиче да те особине нису иманентне стварима, нешто што се може 
једном за свагда одредити, већ су онe социолошки приказ како су раз-
ни људи у различитим временима постизали јединство тога шта ће се о 
томе мислити (Olsen 2002, 111). Проучавања идентитета/процеса иденти-
фикације дала су многобројне дефиниције овог феномена. Једна од тих 
дефиниција идентитета појединца и ствари јесте да је идентитет нешто 
што је по себи индивидуално, лично и истоветно, стање или чињеница 
која остаје непроменљива кроз различите фазе свог постојања. По узору 
на ову једнострану дефиницију идентитета, стања колективног иденти-
тета друштва у прошлости у анисторијским интерпретацијама схватана 
су есенцијалистички занемарујући дисконтинуитете, културни партику-
ларизам и динамичне промене, које се догађају како у друштвима у са-
дашњости, тако и друштвима у прошлости (Rowlands 1994, 131; Đorđević 
2009, 353; Mihajlović 2013, 798).

У делу Мит о нацијама. Средњовековно порекло Европе, Патрика Ге-
рија, скреће се пажња да у интерпретацијама историјских догађаја и фе-
номена, постоји тенденција занемаривања и „упрошћавања” комплексних 
историјских процеса кроз које могу проћи појединци и народи приликом 
својих животних интеракција, те да се каснија „прича” о њима неретко 
гради, односно градила, у складу са културним претпоставкама читалаца 
(Geary 2007). Данас се такве приче „граде” и у „новим медијским просто-
рима”, доступним захваљујући интернету. Последњих година, а по пред-
виђањима такође и у будућности, захваљујући електронској комуникацији 
активни учесници у креирању историјских наратива, осим стручњака у 
области историјских наука, биће и многи „анонимни аутори”, чије тек-
стове чита, такође бројна „анонимна публика”. Такви текстови, а како је 
показано и у овом чланку, могу послужити за креирање „нових општепо-
знатих истина” од стране „познавалаца правих чињеница”. На тај начин 
чињенице се могу претворити у нову, нетачну слику прошлости, креирану 
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да задовољи знатижељу у време доколице, забави у виду сензационалних 
вести о открићу „до сад изгубљеног, врло старог”, понекад тобож „намер-
но скривеног, мистериозног, спектакуларног” археолошког налаза, или на 
пример да афирмацијом „лова на национално благо”, допринесе изградњи, 
односно „ојачавању” националног идентитета у тренуцима кризних вре-
мена када су „пољуљани” неки од сегмената овог идентитета (Vranić 2014; 
Vuković i Vujović 2014; Manojlović-Nikolić i Mihajlović 2016, 1064–1066).40

С тим у вези, у прилог комплексности истраживања ширих исто-
ријских контекста настанка Доњокаменичке цркве треба скренути пажњу 
и на чињеницу да Тимочка крајина којој село Доња Каменица припада, у 
историографији и српској и бугарској није толико истраживана. Сматра 
се да је ова област била погранична у већини периода у средњем веку, 
затим слабо насељена, или под „вишенационалним” утицајем (западно-
бугарским и источносрпским), без прецизно утврђених граница. На при-
мер, у политичком правцу област Видина је у време Јована Страцимира 
више била упућена на запад, него на области под утицајем Трнова, а неки 
бугарски историчари чак истичу да је и иначе област Видина у неким сег-
ментима била упућена на своје западне суседе, односно Србију (Фрфула-
новић 2001; Праштало 2006).

Компаративном анализом овде обрађених наратива у јавним дискур-
сима Републике Србије и Републике Бугарске уочавају се настојања да се 
(у овом случају) личност(и) са потртрета цркве у Доњој Каменици, услед 
непостојања убедљивих аргументација заснованих на материјалним дока-
зима и/или писаним изворима, најчешће тенденциозно идентификују са 
историјским личностима из (прото)националне историје једне или друге 
државе (син цара Михаила у случају бугарског јавног дискурса, односно 
оспоравањем или непомињањем тезе о могућој идентификацији са лич-
ностима из бугарске националне историје, те приписивање идентитета 

40 Једна од претпоставки објашњава да је масовност настанка текстова, који не спадају 
у научне публикације и не одликују се систематском анализом података, иницирана 
процесом глобализације. У процесу глобализације детериторизацијом стеченом олак-
шаним миграцијама, комуникацијама и конзумацијама импортованих културних про-
извода, подривају се претходно доминантни системи вредности и идентитета, међу 
којима је и осећај националне припадности код појединца. Постоји мишљење да је 
феномен глобализације настао захваљујући империјалистичким тежњама и као такав 
изазива реакције у виду јачања традиционалних начина колективних идентификација, 
под утицајем осећања страха за опстанак у глобалистичком поретку. Те реакције се 
огледају најчешће у виду истицања посебности заједнице, националне и етничке при-
падности, вероисповести, политичке, економске и друге врсте контроле и ограничења 
најчешће у оквиру националних држава или локалних заједница. Могућности ко-
ришћења глобалних средстава масовне комуникације, нарочито захваљујући интер-
нету, доприносе оснаживању и продукцији таквих наратива, при чему се као важно 
средство у конструкцији националног, регионалног или локалног идентитета користи 
културно, односно историјско наслеђе које служи илустровању посебности, престижа 
или специфичних квалитета заједнице (Manojlović-Nikolić i Mihajlović 2016). 
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Михаилу Абоговићу (Анђеловићу) у случају српског јавног дискурса). 
Констурисањем националног идентитета ктитора цркве, у већини овде 
приказаних наратива овај средњовековни локалитет искоришћен је за 
промоције наслеђа у туристичке сврхе на локалном нивоу.

Овде експликативним примером студије случаја цркве у Доњој Ка-
меници настојало се истаћи постојање симплификованих, анисторијских 
тумачења и историјских (ре)конструкција у јавним дискурсима којима 
се отвара могућност да неодговорно учествују у стварању презентација 
прошлости, утичу на наношење трајних последица и потенцијалних по-
литичких злоупотреба у будућим тумачењима и презентацијама архео-
лошких локалитета.
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Ivana Dimić

Arschaeological sites in the context of national narrative creation pro-
cess: The Case study of church in Donja Kamenica

Summary

The focus of the article is „observing” the history of research, considering 
the tendency of neglecting the paradigm shift and the context of research, the 
reinterpretation of the facts under the influence of new knowledge and the 
uncritical referencing to the authority of previous researchers.
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This paper provides the review of the research about the church with a 
necropolis in Donja Kamenica from the second half of the 19th century until 
the middle of the 20th century, then from the middle of the 20th century to the 
latest research. The survey of the research from the Republic of Bulgaria was 
also presented

The location of Donja Kamenica – the church with a necropolis dates from 
the end of the 13th, or the beginning of the 14th century until the 16th century. 
The identity of the ktetor and the suzerain is unknown, since the inscriptions 
on the ktetor’s composition are damaged. Due to the circumstance of the 
partial preservation of the inscription and the absence of written sources about 
this church there was a long-lasting debate between Serbian and Bulgarian 
researchers on the identity of the ktetor and the suzerain.

In this paper the influence of the romantic epoch on the interpretation of 
kteror and suzerain identity is analyzed. There is a problem of using the culture-
historical theory based on a comparative analysis of the church architecture, 
ktetor portraits and findings from a necropolis. The narrative about the ethnic 
connection between  ktetors of Donja Kamenica church with the churchs’ 
ktetor in other areas was created based on an impressionistic, descriptive and 
typological method in archeology.

The aim of the research is to examine the interpretation of the past, to 
analyze the mechanisms of usage of archaeological data as the main argument 
for legitimizing current circumstances in society, tourism promotion or current 
political goals of Balkan states (the Republic of Serbia and Republic of Bulgaria). 
The aim of the research is also to understand the ways of constructing the past 
through historiography, prose, journalism and everyday discourse.

Translated by the author
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