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Стари сјај Рудника

Након месец дана ископавања финансираних од стране
Министарства културе Републике Србије, завршена девета
сезона археолошких истраживања на Руднику
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Истраживања започета претходних година настављена су на
локалитетима Дрење-Двориште
С. Марковића и Дрење-Којовача.
Уз вишег кустоса Ане Цицовић из
Музеја РТК, са којом смо разговарали о овогодишњим истраживањима, екипу чине и Јелена
Марјановић, археолог из Г. Милановца, др Дејан Радичевић, доцент на Филозофском факултету,
Љубинка Павловић и Мирко
Вранић, археолози из Чачка.
Средњовековни Рудник се
састојао из више насеља лоцираних око рударских окана и
места где се прерађивала руда,
док се најживљи део града (трг)
са управним зградама, царином,
занатским и трговачким радњама
налазио на Рудничишту, данашњем потесу Дрење наводи виши кустос музеја РТК и наставља:
Рударски тргови били су насеља збијеног типа, углавном
отворена и незаштићена. Куће
дубровачких трговаца, као и куће
трговачких компанија, налазиле
су се у најважнијим и најистакнутијим деловима града, на тргу
и у оближњим улицама. Према
казивању савременика, биле су
велике и лепе, грађене од дрвета,
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али и од камена, понекад подигнуте на спрат. Истовремено су
служиле за становање и за обављање трговачких и занатлијских
послова. Поједини представници
српских власти, морали су имати
веће куће у којим су се одвијале
њихове јавне функције. Те куће су
такође биле у близини трга и у
њима су се, између осталог, вршила суђења и састајао се
градски сабор. Такав објекат је
истражен на локалитету ДрењеИмање Никића и био је богато
украшен фреско техником. На
тргу су подизане цркве становништва католичке вероисповести,
од чијих прилога су се градиле и
издржавале. Тако је поред Стационара делимично истражена католичка црква. Дубровачка грађа,
богата обавештењима о католичким црквама, оскудна је што се
тиче православних богомоља,
па нам податке једино могу
пружити археолошка истраживања. Цркве у Колонији и на
Маџарском брду су биле мале
властелинске задужбине које су
се налазиле на ободу насеља,
подигнуте у Х1У-Х\/ веку. Покретан археолошки материјал, као
што су керамичке посуде, оруђе,
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оружје, накит, предмети религи-

озног карактера и новац про-

нађени приликом истраживања

употпуњују нам знање о свакод-

невном животу средњовековног
„Рудничанина". На локалитет Којовача су нам указали како површински налази, тако и близина
истраживаног локалитета Имање Никића као и остава новца
пронађена приликом радова на
темељима нове цркве посвећене Светом Ђорђу, 1992. године
из времена цара Душана. Иако
мали, депо је значајан јер се
откривени динари, који носе
јединстве- не сигле, могу везати
за ковницу Рудник
завршава
причу о истраживањима Ана
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Цицовић.
Велику помоћ археолозима
при истраживањима пружиле су
флотација „Рудник" са својом механизацијом и компанија „Таково"
са својим производним програмом. Наставак радова на терену
очекује се већ са првим лепим
данима следеће године, а да ли
ће заиста отпочети зависи од
помоћи министарства и новца,
што за ту сврху, буде наша општина определила.
Н.С
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