
Non scholae, sed vitae discimus - Не за школу, већ за живот учимо 

 
   Још један дан,  још једна ноћ и роди се дан обасјан светлошћу 

спознаје... 

 

 



                          Tantum scimus quantum memoria tenemus - Koлико знамо толико и памтимо 

 

 

 

Шести век , град који је постао административни центар Префектуре Илирик, центар Дијацезе Дакија и 

новоформиране аутокефалне Архиепископије Јустиниана Прима. 

 Формирањем архиепископије територија Дакије тј. Данашње Србије је искључена из јуриздикције римског 

Папе. Одмах се појавило код нас питање да ли је случајно'касније Св.Сава наставио даље? 

 Град се налази на  7 Км од Лебана, 60Км од Ниша. 

 

 

 
 

Град је био окружен бедемима,где су поред спољњих утврђења откривени и унутрашњи бедеми који град 

деле на три дела : Доњи ,Средњи и Горњи. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

На најузвишенијем месту у граду саграђен је Акропољ окружен снажним бедемима – седиште црквене 

управе, епископска палата (која је имала подно грејање које се загревало топлим ваздухом- хипокауст), 

велика катедрална црква са три апсиде, атријумом и крстионицом,који спада у ред најмонументалнијих 

споменика византијске архитектуре на балканском полуострву. 



 У стамбеном делу града близу трга – форума-откопана је тробродна базилика са криптом. Југоисточно 

од форума била је трећа црква, крстобразна базилика са атријумом . Пронађене цркаве и које нисам 

поменуо су изграђене у шестом веку.   

Споменици црквене и световне архитектуре по својој урбанистичкој поставци, по скупоценом мозаичким 

подовима и разноврсном декоративном пластиком 

                                          
 

 у потпуности одговарају Прокопијевом опису Јустиниане приме. Нпр.водовод дужине 20Км, сазидана 

цистерна 40x40метара,подигнут водоторањ ради снабдевања виших делова града, ископана цистерна за 

кишницу, саграђена брана и вештачко језеро.Цео град је имао за то време најсавременију водоводну 

мрежу и канализацију(што данас ни у појединим светским метрополама у неком делу нема!!!??-нажалост 

а толико је времена прошло ). Поред тога су и јавне грађевине широке улице са тремовима, јавна 

купатила,продавнице,радионице,приватне куће. 

Сам град је откриће само по себи са како многи кажу а прави  бисер   чини велики мозаик у цркви који и 

после 60 година није конзервиран па је самим тим и недоступан јавности. Камена пластика чека 

конзрвацију и презентацију.  



 

 

 

Император Јустинијан(  Flavius Petrus Sabbatius 

Јustinianus) рођен је у Тарасијуму(483) на 28Км од 

данашњег Лесковца( археолошки локалитет Царичин 

Град) , византијски цар, император Источног Римског 

Царства (од 527-565),хришћанин и православни теолог. 

553.године сазвао Пети васељенски сабор у намери да 

помири монофизите са православнима. Такође се 

сматра једним од највећих кодификатора класичног 

римског права. 535.године стиже до Сингидунума да га 

реновира што ће касније наставити и урадити и 

Св.Деспот Стефан Лазаревић. 

Да је реч о Јустиниани прими сложили су се како кажу 

такви ауторитети као што су Владимир Петкивић, 

Ђорђе Мано-Зиси,Владислав Поповић,Владимир Кондић, 

Ноел Дивал, Жан-Мишел Спизер и Бернар Баван. 

Да ли су нам потребни пријатељи проценили смо сами 

јер кажу  :  
 

Amicus certus in re incerta cernitur - Прави се 

пријатељ познаје у невољи. 
 

 
А шта смо ми тог дана затекли и доживели показаће фотографије које саме од себе говоре о свему. 



 



 



 









 



 



 



 


