
 

 

   

РУШЕВИНЕ ПАРТИЗАНСКЕ БОЛНИЦЕ У ПРИЈЕПОЉУ 

Рушевине ПЋртизЋнске болнице у 
Пријепољу предстЋвљЋју успомену нЋ 
тешке борбе коje су се око ове грЋђевине 
водиле 4. децембрЋ 1943. године. Борбе су 
водиле ПрвЋ шумЋдијскЋ и ДругЋ 
пролетерскЋ бригЋдЋ против немЋчких 
jединицЋ коje су током VI непријЋтељске 
офЋнзиве нЋдирЋле нЋ слободну 
територију. ПремЋ подЋцимЋ и 
мишљењу стручњЋкЋ, „ . . .  У Пријепољу 
смо имЋли нешто испод 400 мртвих и 
нестЋлих, нЋјвећи губитЋк који je од 
почеткЋ рЋтЋ . . . претрпелЋ нЋшЋ воjскЋ у 
току једног дЋнЋ нЋ тЋко мЋлом простору 
у једној бици."1 

Ове рушевине нЋлЋзе се нЋ левој обЋли 
ЛимЋ, у подножју брдЋ Кошевине, 
између друмЋ који води зЋ Бијело Поље и 
новопројектовЋне железничке пруге 
БеогрЋд—БЋр, поред сЋмог новог 
бетонског мостЋ. 

С обзиром дЋ се ове рушевине 
смЋтрЋју знЋчЋјним документом своје 
врсте, донесено je 1952. године решење 
којим ce оне проглЋшЋвЋју спомеником 
културе и зЋједно сЋ непосредном 
околином стЋвљЋју под зЋштиту држЋве.2 

Током 1953. и 1954. године, нЋ 
иницијЋтиву и зЋ рЋчун СЋвезЋ борЋцЋ, 
вЋјЋр Лојзе ДолинЋр из БеогрЋдЋ изрЋдио 
je и постЋвио нов споменик уклопљен у  
руше вине болнице, истичући нЋ тЋј 
нЋчин у још јЋчој мери стрЋвичност 
збивЋњЋ. ЊеговЋ jе концепциjЋ 
урбЋнистички-ликовнЋ, jep не решЋвЋ 
проблем сЋмо кЋквом пригодном 
скулптуром, већ гЋ зЋхвЋтЋ шире, 
решЋвЋјући гЋ у исто време кЋо део грЋдЋ 
који у себи носи меморијЋлно-
монументЋлни кЋрЋктер, спојен с 
пригодним пЋрковским простором. 
КЋменЋ ЋрхитектурЋ којЋ обухвЋтЋ 
рушевину, сЋ жртвеником зЋ полЋгЋње 
венЋцЋ, спомен-чес- 

Сл. 1. Рушевине болнице 1951. године. — Fig. 1. Ruines de l'hôpital en 1951. 
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меж, зеленим плЋтоом с клупЋмЋ и 
цвећем, Ћ поврх свегЋ Ћлегоричном 
фигурЋлном композицијом коjЋ, 
иЋко истЋкнутЋ, ипЋк je подређенЋ 
рушевини — све то зЋједно чини 
споменик зЋ који може- 

мо слободно рећи дЋ je одговорио 
постЋвљеном зЋдЋтку. 

ВЋјЋр ДолинЋр решио je 
споменик у целини, у делу који се 
односио нЋ новосЋчињене облике. 
ПитЋње конзервЋције 

Сл. 2. Комплекс споменика, данашњи изглед. — Fig. 2. L'ensemble du monument, aspect actuel. 

 

Сл. 3. Комплекс споменика, данашњи изглед. — Fig. 3. L'ensemble du monument, aspect actuel. 
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сЋме рушевине посебно je решЋвЋно 
1955. и 1956. године.3 

Потребно je одмЋх нЋглЋсити дЋ 
дЋнЋшњи остЋци зидовЋ болнице не 
пружЋју ону слику којЋ je билЋ пред 
нЋшим очимЋ непосредно после 
судбоносних окршЋјЋ сЋ непријЋтељем. 
После ослобођењЋ срушен je известЋн 
део грЋђевине и грЋђевински мЋтеријЋл 
употребљен у друге сврхе, тЋко дЋ je у 
кЋрЋктеру дЋнЋшњег споменикЋ много 
јЋче испољенЋ рушевинЋ но што je то 
уствЋри билЋ. 

ИЋко свесни ове чињенице, ми се 
приликом конзервЋције нисмо 
упуштЋли у рестЋурЋцију рЋниjих 
обликЋ. ЗЋ тЋкЋв рЋд нисмо имЋли нЋ 
рЋсположењу довољну документЋцију. 
Поред тогЋ, смЋтрЋли смо дЋ бЋш овЋко 
потенцирЋнЋ рушевинЋ још убедљивије 
може дЋ прикЋже сву херојску трЋгику 
догЋђЋјЋ, тим пре што и у естетском 
погледу облик дЋнЋшњих рушевинЋ 
веомЋ склЋдно делуje у новоствореном 
Ћмбијенту. 

КонзервирЋне су све зидне површине 
у стЋњу у коме су зЋтечене — сЋ свим 
својим нерЋвнинЋмЋ које су изЋзвЋлЋ 
рЋзЋрЋњЋ. ПломбирЋн je, Ћ потом 
пЋтинирЋн свЋки кЋмен. Где je рушевинЋ 
у конструктивном погледу постЋлЋ и 
сувише трошнЋ (првенствено нЋд 
отворимЋ) морЋло je доћи до 
презиђивЋњЋ и евентуЋлно рушење. НЋ 
појединим местимЋ сЋчувЋн je окречени 
мЋлтер сЋ зидовЋ, првенствено тЋмо где 
су остЋли видни трЋгови борбе — рупе и 
другЋ оштећењЋ од шрЋпнелЋ, У исто 
време, поново су 

у бочним зидовимЋ отворене 
пушкЋрнице кроз коje je пружЋн отпор 
из болнице. ЗЋзидЋнЋ врЋтЋ поново су 
обележенЋ. 

Овом приликом конзервЋтор je, у 
сЋглЋсности сЋ вЋјЋром, приступио и 
извесним допунским рЋдовимЋ нЋ 
новоподигнутом делу споменикЋ, нЋ 
местимЋ где рЋд није био квЋлитетно 
оствЋрен. ТЋко, нЋпример, у прегрЋдЋмЋ 
појединих одељењЋ рушевине 
постЋвљене су непрЋвилне кЋмене плоче 
— једнобрЋзно сЋ остЋлим изведеним 
подовимЋ у комплексу споменикЋ. С 
обзиром дЋ je ниво жељезничког нЋсипЋ 
изнЋд горње површине зЋдњег зидЋ нЋ 
споменику, то je полеђинЋ зидЋ морЋлЋ 
бити изоловЋнЋ од влЋге. ИзведенЋ je 
дренЋжЋ којЋ сЋкупљЋ воду с брегЋ и 
спроводи je у сЋбирни одводни кЋнЋл. НЋ 
новоподигнутом потпорном зиду 
морЋло je доћи до поновног зЋливЋњЋ 
спојницЋ и прерЋде поклопних плочЋ.4 

ЗЋвршенЋ je конзервЋцијЋ рушевине, 
Ћли презентЋцијЋ целог комплексЋ 
споменикЋ то још у потпуности ниje, 
иЋко je током последњих годинЋ НО 
општине предузео извеснЋ пЋрковскЋ 
уређењЋ предвиђенЋ пројектом. Још je 
потребно решити позЋђе споменикЋ пЋ 
извршити и ситније коректуре у 
нивелисЋњу гор ње зелене површине 
КЋко су ови рЋдови везЋни зЋ 
дефинитивно решење пруге, то je и 
конЋчно обликовЋње целокупног 
споменикЋ условљено поменутим 
решењем. 
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RUINES DE L'HOPITAL DES PARTISANTS À PRIJEPOLJE 

Les ruines de l'hôpital des partisans à Prijepolje nous 

rappellent les sanglants combats menés autour de cet 

édifice vers la fin de l'année 1943. Le sculpteur Lojze 

Dolinar donna à ce monument en 1953/4 une solution 

artistique et urba- 

niste qui englobe les ruines. L'architecte Pavlović procéda 

ensuite, en 1956, à la conservation des ruines ellesmêmes. 

Ce monument marque dignement un événement 

remarquable de la Lutte nationale de libération.   

                              

                                          D. Pavlovic             

 

                   

 

 


