






ЗБОРНИК
НОВА СЕРИЈА  08/2012

Издавач
Музеј примењене уметности

Вука Караџића 18, Београд
info@mpu.rs
www.mpu.rs

Главни и одговорни уредник
мр Љиљана Милетић Абрамовић

Уредник броја
Мила Гајић

Уређивачки одбор
Зоран Блажина

др Саша Брајовић
Мила Гајић

др Ивана Јевтић 
Драгиња Маскарели

мр Љиљана Милетић Абрамовић
Ингрид Хуљев

  
Секретар редакције

Јелена Поповић

Лектура и коректура
Милена Марковић

Превод 
Мери Петров

Ангелина Милосављевић–Ault

Графичко обликовање
Драгана Лацмановић

Технички уредник
Душан Ткаченко

Штампа
Графипроф, Београд  2012.

Тираж
300

YU ISSN  0522-8328

Штампање Зборника Музеја примењене 
уметности помогло је Министарство културе 

и информисања Републике Србије. 

JOURNAL
NEW  SERIES  08/2012

Publisher
Museum of Applied Art 
Vuka Karadžića 18, Belgrade
info@mpu.rs
www.mpu.rs

Editor in Chief
Ljiljana Miletić Аbramović, MA

Editor
Mila Gajić

Editorial Board
Zoran Blažina
Saša Brajović, Phd 
Mila Gajić
Ivana Jevtić, Phd 
Draginja Maskareli
Ljiljana Miletić Abramović, MA
Ingrid Huljev

Editorial Assistant
Jelena Popović

Language Editor and proofreading
Milena Marković

Translation 
Meri Petrov
Angelina Milosavljević–Ault

Graphic Design
Dragana Lacmanović

Technical Editor
Dušan Tkačenko

Print
Grafiprof, Belgrade 2012

Circulation
300 copies

YU ISSN  0522-8328

The printing of the Journal of the Museum of 
Applied Art was supported by the Ministry of 
Culture and Media of the Republic of Serbia



ПРИЛОЗИ / CONTRIBUTIONS 
Милица Крижанац / Milica Križanac
Душан Мркобрад / Dušan Mrkobrad
КАСНОАНТИЧКО И РАНОВИЗАНТИЈСКО СТАКЛО 
СА ГРАДИНЕ У ПОСТЕЊУ
Summary: LATE ANTIQUE AND EARLY BYZANTINE 
GLASS FROM GRADINA IN POSTENJE

Бранислав Цветковић / Branislav Cvetković
РЕЛИКВИЈАР ДЕСПОТИЦЕ БАРБАРЕ ФРАНКОПАН 
БРАНКОВИЋ : Прилог проучавању
Summary: RELIQUARY OF DESPOTISSA BARBARA FRAN-
KOPAN BRANKOVIC : Contribution to the Study

Vesna Lovrić Plantić / Весна Ловрић Плантић
TABERNAKL SAT A. FROMANTEELA : Prilog poznavanju 
povijesti ranih satova s njihalom
Summary: FROMANTEEL BRACKET CLOCK : Contributi-
on to understanding the history of early pendulum clocks

Биљана Црвенковић / Biljana Crvenković
ПОРФИРНЕ ВАЗЕ ИЗ УМЕТНИЧКЕ ЗБИРКЕ ДВОР-
СКОГ КОМПЛЕКСА НА ДЕДИЊУ
Summary: PORPHYRY VASES OF THE ROYAL PALACE ON 
DEDINJE

Sandra Kandučar Trojan / Сандра Кандучар Тројан
RADOVI BEČKOG SLIKARA ANTONA KOTHGASSERA U 
ZAGREBU
Summary: ARTWORK OF VIENNESE PAINTER ANTON 
KOTHGASSER IN ZAGREB

Вук Даутовић / Vuk Dautović
СЕФАРДСКЕ ШТАМПАНЕ КЕТУБЕ НА БАЛКАНУ : 
Визуелна декорација као одраз идеја брачне хармоније и 
приватног и јавног јеврејског идентитета
Summary: SEPHARDIC PRINTED KETUBBOT ON THE 
BALKANS : Pictorial decorations as a reflection of the ideas of 
marital harmony and the duality of private and public in Јewish 
community's identity

САДРЖАЈ / CONTENTS

Злата Вуксановић Мацура / Zlata Vuksanović Macura
РЕНТИЈЕРСКИ СТАНОВИ ЗА СИРОМАШНЕ БЕОГРА-
ЂАНЕ, 1919–1941
Summary: RENTAL APARTMENTS FOR THE POOR CITI-
ZENS OF BELGRADE, 1919–1941

Мирјана Прошић Дворнић / Mirjana Prošić Dvornić
ОДНОС ПРИРОДЕ И КУЛТУРЕ У АРХИТЕКТУРИ ОЛ-
ДЕНА Б. ДАУА 
Summary: THE RELATIONSHIP OF NATURE AND CUL-
TURE IN THE ARCHITECTURE OF ALDEN B. DOW

Бојана  Спасић / Bojana Spasić
СТРИП-СТВАРАЛАШТВО АЛЕКСАНДРА ХЕЦЛА
Summary: COMIC BOOK OEUVRE OF ALEKSANDAR 
HECL 

Милица Илић / Milica Ilić
ИЛУСТРАЦИЈЕ БОЖЕ ВЕСЕЛИНОВИЋА У „ПОЛИ-
ТИКИНОМ ЗАБАВНИКУ“ ОД 1973. ДО  1979. ГОДИНЕ
Summary: ILLUSTRATIONS BY BOZA VESELINOVIC IN 
THE “POLITIKIN ZABAVNIK”, FROM 1973 TO 1979

Марта Вукотић Лазар / Marta Vukotić Lazar
Наташа Даниловић Христић / Nataša Danilović Hristić
ЗНАЧАЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ У ПРОЦЕСУ ИН-
ТЕРДИСЦИПЛИНАРНОГ ДИЗАЈНА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ 
ПРОСТОРА БЕОГРАДА
Summary: ТHE SIGNIFICANCE OF CONTEMPORARY ART 
IN PROCCESS OF THE INTERDISCIPLINARY DESIGN OF 
THE PUBLIC URBAN SPACE OF BELGRADE

Саша Брајовић / Saša Brajović
СПОМЕН-ЗБИРКА ПАВЛА БЕЉАНСКОГ, НОВИ САД 
2009.

Ивана Кузмановић Нововић / Ivana Kuzmanović Novović
ПЛИНИЈЕ СТАРИЈИ, О УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД 2011

 

ПРИКАЗИ / REVIEWS

007

023

037

045

055

065

077

087

099

109

119

133

136



Јелена Поповић / Jelena Popović
SHIFTING PARADIGMS IN CONTEMPORARY CERA-
MICS : The Garth Clark and Mark Del Vecchio Collection

Kaтарина Чудић / Katarina Čudić
ПОВОДОМ ИЗЛОЖБЕ PОWER OF MAKING У МУЗЕЈУ 
„ВИКТОРИJА И АЛБЕРТ“ У ЛОНДОНУ 

Милица Цукић / Milica Cukić
НАГРАДЕ МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ ЗА 
2011. и 2012. ГОДИНУ

Милан Андрић / Milan Andrić
КОНЗЕРВАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЗА ПОСТАВКУ ИЗЛОЖ-
БЕ „КУЛТУРА СРБА У ДУБРОВНИКУ 1790–2010“

Милан Андрић / Milan Andrić
КОНЗЕРВАЦИЈА БОГОРОДИЧИНОГ ТРОНА ИЗ ПЕЋ-
КЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ

Марија Лабудовић /Marija Labudović
КОНЗЕРВАЦИЈА ВЕНЧАНЕ ХАЉИНЕ ИЗ ЗБИРКЕ 
МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ 

Миољуб Кушић /Mioljub Kušić
ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ 
УМЕТНОСТИ 

Андријана Ристић / Andrijana Ristić
ИЗДАЊА МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ

ИЗВОРИ  ФОТОГРАФИЈА

РАДОВИ  ЗА  ЗБОРНИК – УПУТСТВО 

MУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ 2011-2012 / 
MUSEUM OF APPLIED ART    2011-2012

АКВИЗИЦИЈЕ 2012 / ACQUISITIONS 2012

КОНЗЕРВАЦИЈА

ИЗЛОЖБЕ 2012  / EXIBITIONS 2012

ИЗДАЊA 2011–2012 / EDITIONS 2011–2012  

139

142

147

149

165

167

171

177

182

183

184



П    Р    И    Л    О    З   И





007

*   Милица Крижанац, археолог, Шафхаузен (Schaffhausen), Швајцарска
**Душан Мркобрадa, археолог, Универзитет у Београду, Филозофски факултет   
    –Археолошка збирка
1 Локалитет представља вишеслојно налазиште на којем су констатовани пре-

историјски слојеви (енеолит, ранобронзано и старије гвоздено доба) као и 
хоризонти касне антике, рановизантијског (Јустинијан I) и познијег визан-
тијског (династија Комнина) доба. Овим радом обухваћени су налази стакла из 
касноантичког и рановизантијског хоризонта.

Апстракт: На Градини у Постењу, у оквиру утврђе-
ног насеља је нађено око 260 уломака касноантичког и 
рановизантијског стакла, од тога око 100 посуда, а остало 
су делови прозорских окана и украсних предмета. Код 
већег броја фрагмената стакла видљиви су мехурићи, 
понекад веома густи, а на површини је често слој ирида-
ције.

Од посуда су углавном сачувани мали и појединачни 
делови, тако да ниједна посуда није сачувана у пот-
пуности. Најбројније су зделе и пехари, док су уломци 
боца, односно, крчага као и лампи нађени у мањем броју. 
Посуде су највећим делом начињене слободним дувањем 
стакла, а само у два случаја украс је добијен дувањем у 
калуп. Највећи број начињен је од зеленог, односно 
маслинастозеленог (око 50%) и безбојног (око 32%) 
стакла, а поједини и од жућкастог, белог и плавичастог 
стакла. Стаклене посуде су углавном биле неукрашене, а 
постојећа декорација, сачувана на само неколико фраг-
мената, састојала се од урезаних линија, аплицираних 
капи или нити и рељефних ребара. 

Од укупног броја нађених уломака стакла на Градини 
у Постењу више од половине чине делови прозорских 
окана (око 60%). Они су најчешће налажени појединачно, 
мада је у неколико случајева већи број (највише 15 
фрагмената), од једног окна, био сконцентрисан на истом
месту. Већином су начињени од безбојног (око 43%), 
белог (18%) и зеленог стакла (15%), док се фрагменти 
плавог и жутог прозорског стакла јављају у мањем броју.

Од украсних предмета од стакла нађена су само два, 
уложак од зеленог и перла од црног стакла.

Кључне речи: Градина у Постењу, касноантичко 
и рановизантијско стакло (зделе, пехари, боце, лампе), 
окна, украсни предмети 

1Локалитет Градина код села Постење (сл. 1:1-3)  
налази се у југозападној Србији, у непосредној близини 

 

Новог Пазара. Утврђено насеље (сл. 1:2), димензија око 
230 m (са l нижим платоом и преко 350 m) са 90 m, 
подигнуто je на једном од врхова северних обронака 
планине Рогозне, на надморској висини од око 780 m. 
Сондажна ископавања су спроведена 1982–1984. године, 
а систематска археолошка истраживања трајала су са 
прекидима од 1988. до 2009. године. Унутар бедема (сл. 
1:3) је откривено око тридесет објеката озиданих каме-
ном, од којих најранији касноантички – бенефицијарна 
станица и једна већа, репезентативна грађевина – потичу 
из III века. Током IV века насеље, које се шири, опасано је 
бедемима. Већа, репрезентативна грађевина из III века је, 

УДК 904:748”652”(497.11) ; 904:748”653”(497.11)
ИД 195687180

МИЛИЦА КРИЖАНАЦ*
ДУШАН МРКОБРАД**

КАСНОАНТИЧКО И РАНОВИЗАНТИЈСКО СТАКЛО 
СА ГРАДИНЕ У ПОСТЕЊУ

1.
1.

 Локалитет Градина у Постењу
 Site Gradina in Postenje 
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такође, у употреби као стамбени објекат а граде се и нови. 
Унутар утврђења, подигнуте су две цркве: мања – капела 
(4.1 x 2.3 m) (сл. 1:4) уз репезентативни објекат из III века 
и бедем, и већа (15.2 x 6.4 m), једнобродна (сл.1:5), између 
две поменуте грађевине настале у III веку, такође, у 
близини бедема. У VI веку, највероватније за време цара 
Јустинијана I, утврђење је обновљено. У овом периоду 
изграђен је нови бедем који је пратио трасу старог, у чије 
оквире је укључена и бенефицијарна станица као једна од 
кула. Насеље је страдало крајем VI или почетком VII века, 
а након тога је запустело. Из рановизантијског периода 
потиче највећи број налаза, међу којима су и предмети од 
стакла (Mркобрад 1997: 204-212).

На Градини у Постењу је нађено око 260 уломака 
2касноантичког и рановизантијског стакла , од тога око 

100 посуда , а остало су делови прозорских окана и украс-
них предмета. Уломци стакла налажени су како у об-
јектима тако и на простору изеђу њих. Код већег броја 
фрагмената стакла видљиви су мехурићи, понекад веома 
густи, а на површини је често слој иридације или је повр-
шина неравна, што је последица самог процеса произ-
водње предмета. 

Од посуда су углавном сачувани мали и поједи-
начни делови, тако да ни једна посуда није сачувана у 
потпуности. Посуде су највећим делом начињене сло-

3бодним дувањем стакла, а само у два случаја  украс је 
добијен дувањем у калуп. Највећи број начињен је од 
зеленог, односно маслинастозеленог (око 50%) и 
безбојног (око 32%) стакла, а поједини и од жућкастог, 
белог и плавичастог стакла. Стаклене посуде су углавном 
биле неукрашене, а постојећа декорација, сачувана на 
само неколико фрагмената, састојала се од урезаних 
линија, аплицираних капи или нити и рељефних ребара. 

Зделе

Од здела на Градини у Постењу заступљена су два 
основна типа: хемисферичне, и коничне. Сачувани 
фрагменти здела су без икаквих украса. На територији 
Србије (са Косовом) ови типови здела јављају се од IV до 
VI века.

Од здела овог облика на Градини у Постењу 
нађено је само неколико фрагмената. Ободи су са 
унутрашње стране задебљани. Сличне зделе јављају се на 
територији Србије у слојевима IV века на Београдској 

Хемисферичне зделе плитког реципијента 

тврђави/Singidunum, у Караташу/Diana, Костолу/Pontes, 
Равни/Timacum Minus (Ružić 1994: 39, кат. бр. 556-559), 
Сремској Митровици/Sirmium (Šaranović-Svetek 1986: 58, 
8), на Градини у Врсеницама (Popović i Bikić 2009: 146, kat. 
br. 120, sl. 52/17), а на Градини на Јелици (Križanac 2010: 
fig. 2/1,2) налажене су у оквиру рановизантијског насеља 
(VI – почетак VII века).

На територији Балкана, овакве зделе налазе се и у 
инвентару стакла из рановизантијског Солуна (Antonaras 
2010, 307, fig. 7) и Дичина у северној Бугарској, где су 
датоване у другу половину V века (Чолакова 2010, T. 
VIII/2, T. II/3; Rehren and Cholakova 2010, 82, 83, fig. 2:2).

 
1. Здела (сл. 2:1)

Квадрат Л/21, изван бедема; инв. бр. 74/1995
Фрагмент обода од безбојног стакла. Ивица обода је 
деформисана.
R –13 cm 

2. Здела (сл. 2:2)
Квадрат Л/20, изван бедема; инв. бр. 36/1990
Фрагмент обода од зеленкастог стакла. 
R –13 cm

2    Налази стакла смештени  су  у Археолошкој збирци на Филозофском факултету у 
Београду.

3 Фрагменти, највероватније боца са рељефним ребрима, инв. бр. 95/1994, 38/1989

Милица Крижанац
Душан Мркобрадa

2. 

2.

Зделе: Хемисферичне зделе: (1-2) са плитким реципијентом; 
(3-4) са дубоким реципијентом; (5) Коничне зделе
 Bowls: Hemispherical bowls: (1-2) with shallow recepient 
receptacle; (3-4) with deeper receptacle;  (5) Conical bowls 
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Хемисферичне зделе дубљег реципијента

Коничне зделе 

Од здела овог типа на Градини у Постењу је нађен 
већи број фрагмената. Производња дубљих хемисфери-
чних здела са левкастим ободом и благо увученим дном 
почиње од III и траје до VI века, мада оне постају каракте-
ристичан производ током друге половине IV и прве 
половине V века (Isings 1957: 143-144). На територији Ср-
бије налажене су у дужем временском распону. У слоју 
друге половине IV и почетком V века јављају се у Косто-
лу/Pontes, Равни/Timacum Minus, Гамзиграду/Romuliana, 
Грачаници/Ulpiana (Ružić 1994: 39, кат. бр. 568-570, 572-
581, 583-584), а у слоју VI века у Градцу/Saldvm (Jeremić 
2009: 153, Cat. no. 414), Караташу/Diana (Ružić 1994: 39, 
кат.бр. 563-566) и на Градини на Јелици (Križanac 2010: fig. 
2/4). 

3. Здела (сл. 2:3)
Квадрат Л/20, изван бедема; инв. бр. 43/1990
Фрагмент обода од плавог стакла. 
R –13 cm

4. Здела (сл. 2:4)
Квадрат Ј/24, изван цркве; инв.бр. 157/1995
Фрагмент обода од зеленог стакла. 
R – 14 cm
Мехурићи и неравнине на површини.

Фрагменти овог типа здела на Градини у 
Постењу су сасвим ретки, као уосталом и на територији 
Србије. Зделе сличног облика су налажене у Дичину у 
северној Бугарској, где су датоване у другу половину V 
века (470-490) (Cholakova 2010: 264; Cholakova 2009: page 
8/3), а на територији Србије, на Градини на Јелици у 
хоризонту VI и почетка VII века (Križanac 2010: fig. 3/1-3).

5. Здела (сл. 2:5)
Квадрат К/19, 20, изван објектa; инв. бр. 16/1990
Фрагмент обода од безбојног стакла. 
R –13 cm

Пехари

Фрагменти пехара, у односу на друге посуде, на 
Градини у Постењу су релативно бројни. Најчешћи су 
хемисферични и на нози, док се конични пехари јављају у 
малом броју. Од пехара на нози или, евентуално, лампи 
сачувало се и више фрагментованих кружних стопа. 

Хемисферични пехари

На Градини у Постењу од ових пехара који имају 
сличан реципијент, левкаст обод и благо увучено дно, 
могу се издвојити четири варијанте. Највећим делом су 
израђени од зеленог стакла, док су два украшена при-
мерка начињена од беличастог стакла. Хемисферични 
пехари се јављају од III века, мада тек у IV веку постају 
масовнији и типичнији производ на тлу Римског царства 
(Isings 1957: 134; Han 1986: fig. 25/1-6). На територији 
Србије су релативно чест налаз током друге половине IV 
и прве половине V века (Ružić 1994: 45-46; Живић 2003: 
кат. бр. 104; Поповић 2003: T.6/4), а на неким локалите-
тима јављају се и у слоју VI века (Jeremić 2009: 153, Cat. no. 
420). Осим неукрашених примерака, чести су и хемисфе-
рични пехари са аплицираним већим или мањим плавим 
капима, а јављају се и примерци украшени урезаним 
хоризонталним линијама испод обода. 

Пехару (сл. 3:1) са Градине у Постењу, по облику 
и одсуству декорације, најсличнији су примерци из 
Градца/Saldvm (Jeremić 2009: 153, Cat. no. 418), из слоја 
друге половине IV века, као и пехар са Градине на 
Пазаришту (Popović 1999: 314, кат. бр. 54, сл. 57/7), 
датован у IV век.

КАСНОАНТИЧКО И РАНОВИЗАНТИЈСКО СТАКЛО СА ГРАДИНЕ У ПОСТЕЊУ

3.

3.

 Пехари: (1-4) Хемисферични  пехари;  (5) Конични пехари; 
(6-8) Пехари или лампе на нози
 Goblets: (1-4) Hemispherical beakers; (5) Conical goblets; (6-8)  
Stemmed goblets or lamps
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 Најближе аналогије за другу варијанту пехара 
(сл. 3:2) са Градине у Постењу опет налазимо у Градини на 
Пазаришту (Popović 1999: 314, кат. бр. 55, сл. 57/8), датова-
ну у крај IV и прву половину V века и у Градцу/Saldvm 
(Jeremić 2009: 153, Cat. no. 420), у слоју средине и друге 
половине VI века.

Од трећег типа хемисферичних пехара (сл. 3:3) са 
Градине у Постењу сачувао се фрагмент са делимично 
оштећеним украсом, који је могао бити у виду апли-
цираних капи или евентуално аплицираних нити. Пехари 
овог типа са различитим облицима и рељефношћу апли-
цираних капи, који могу бити постављени у једном или 
више редова или гроздолико груписани, налажени су на 
већем броју налазишта у Србији. Најраније датовани 
примерци на тлу Србије потичу са Београдске тврђаве/ 
Singidunum где су датовани у крај III и IV век (Николић 
Ђорђевић 1990: T. III/25, 26). Један број пехара овог типа, 
нађених у Чезави/Novae, локалитету Пријевор код Чачка 
(Ružić 1994 :  кат.  бр. 804-807, 935), Сремској 
Митровици/Sirmium (Цермановић Кузмановић 1981: 17, 
34; Šaranović-Svetek 1986: 59, 26), Градцу/Saldvm (Jeremić 
2009: 153, Cat. no. 422-431) и Рткову/Гламија (Han 1986: 
fig. 25/1-5), датовани су у другу половину IV века, док су 
налази из Ниша/Mediana (Дрча 1999/2000: сл. 2; Дрча 
2004: кат. бр. 162), Текије/Transdierna (Cermanović-Kuz-
manović and Jovanović 2004: кат. 3,6; Ružić 1994: кат. бр. 
793-797), Дубра-вице/Margum (Kaрoвић 1995-1996: Т. 
IV/1), Караташа/ Diana, Михајловца/Mora Vagei, 
Гамзиграда/Romuliana, Костола/Pontes, Равне/Timacum 
Minus, Грачанице/ Ulpiana и непознатог налазишта код 
Бора (Ružić 1994: кат. бр. 816-817, 862-863, 903, 835-844, 
914-916, 932, 884; Поповић 2003: Т. 6/4) опредељени у 
другу половину IV и почетак V века. Овај тип хемисфе-
ричних пехара са аплицираним капима чест је прилог у 
германским гробовима (Поповић 2003: 227-228). 

Међутим, постоји могућност да је делимично 
сачувани украс на хемисферичном пехару са Градине у 
Постењу био у виду аплицираних нити. На Градини на 
Јелици, у рановизантијском насељу (VI – почетак VII 
века), горњи део посуде, такође хемисферичног облика 
(лампа или пехар), декорисан је аплицираним нитима 
(Križanac 2010: fig. 7/4). На територији Србије, уломци 
стакла са аплицираним нитима датовани у период од IV 
do VI века су ретки. Из Грачанице/Ulpianа (Ružić 1994: 
кат. бр. 1188) потиче доњи део лампе, звоноликог облика 
са капљичасто обликованим дном, а на Градини у Врсе-
ницама (Popović i Bikić 2009: 146, kat. br. 124, sl. 52/11) 
нађен је један атипичан уломак од светлозеленог стакла 
украшен на овај начин. Међутим, један цео пехар на нози 
украшен аплицираним нитима, а датован у крај V и 
почетак VI века, нађен је на територији Војводине, на 
локалитету Кормадин код Јакова, у гепидској некрополи 

 

  

 

(Mrkobrad 1980: 54, T.XXXIX/15). Украс, у виду нити која 
спирално обавија дубоки конични реципијент, подељен 
је у две зоне, тако да је средишњи део пехара неукрашен. 
Овај, највероватније, византијски производ датује се у 
крај V и почетак VI века. Из Царичиног града, из периода 
VI и почетка VII века, потиче боца од жутог стакла, укра-
шена са три пута обмотаном дебљом нити исте боје око 
доњег дела врата (Drausche and Greiff 2010: Pl. 1/5).

Четврти тип хемисферичних пехара (сл. 3:4) са 
Градине у Постењу је украшен, испод обода, хоризон-
талним, урезаним линијама као што су и пехари сличног 
типа, нађени у Костолу/Pontes, Караташу/Diana, Ћупри-
ји/Horreum Margi (Ružić 1994: кат. бр. 830-834, 815, 882-
883), а сви су датовани у IV век.

Хемисферични неукрашени пехари, сличног 
облика пехарима из Постења на сл.3:2, налажени су у 
Истрији/Istros на румунској обали Црног мора, где су 
датовани у другу половину VI и почетак VII века 
(Băjenaru, Bâltâc 2000-2001, 478-482, Pl. X/1). 

6. Пехар (сл. 3:1)
Сонда 3, инв. бр. 8/1984
Два фрагмента обода и реципијента од зеленкастог 
стакла. 
R – 7.3 cm
Иридација. 

7. Пехар (сл. 3:2)
Квадрат К/21, инв. бр. 131/1995
Два фрагмента обода и реципијента од 
маслинастозеленог, прозирног стакла. 
R – 10 cm

8. Пехар (сл. 3:3)
Грађевина 2; инв. бр. 14/1983
Фрагмент обода и трбуха од стакла беле боје, са 
аплицираним украсом.
Иридација. 

9. Пехар (сл. 3:4)
Квадрат М/13, инв. бр. 27/1989
Фрагмент обода и дела трбуха од стакла беличасте 
боје, украшен са четири урезане хоризонталне 
линије испод обода. 

Од коничних пехара на Градини у Постењу 
сачувало се само неколико фрагмената. Реконструисани 

 

Конични пехари 

Милица Крижанац
Душан Мркобрадa
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зеленог стакла. Сачуване кружне стопе (сл. 3: 7, 8) на 
локалитету су пречника 4 cm. Неки од њих су могли бити 
и део пехара (сл. 3:6), од којег је сачуван само горњи део 
плићег реципијента са ободом. Пошто су од стопа сачу-
вани само мањи фрагменти и њихов се облик не може 
сагледати, могуће је да су поједине припадале и лампама 
на нози. У Солуну је исти тип посуда на нози имао раз-
личиту употребу. Могли су бити коришћени за ос-
ветљавање простора, али и на трпези (Antonaras 2010, 307, 
fig. 7). 

На територији Србије кружне стопе датоване у 
IV век (Текија/Transdierna, Дубравица/Margum) (Karović 
1995-1996: T. 5/3,4; Cermanović-Kuzmanović and Jovanović 
2004: 203-204, кat. 23), у V–VI век (Чезава/Novae, Ко-

 стол/Pontes , Михајловац-Mora Vagei, Грачаница/Ulpiana, 
Гамзиград/Romuliana) (Ružić 1994: 52-53, кат . бр. 1049-
1125) или у VI век (Prahovo/Aquae, Градац/Saldvm, Ко-
стол/Pontes, Караташ/Diana, Брза Паланка/Egeta, Хај-
дучка воденица, Милутиновац) (Јанковић 1981: T.XII/8-
11; Jeremić 2009: 153, Cat. no. 442; Špehar 2010: кат. бр. 6-14, 
16-39) најчешће су опредељене као делови пехара. Из 
слојева VI века само као кружне стопе опредељени су у 
Царичином граду/Justiniana I, Чечану и Горњим 
Стреоцима на Косову (Bavant 1990: Pl. XXXII/90-105; 
Ivanišević and Špehar 2005: sl. 4/12-15), а као делови пехара 
или лампи на Градини на Пазаришту и Градини на Јелици 
(Popović 1999: sl. 57/14; Križanac 2010: fig. 8:4-6). Ако се 
изузме релативно мали број налаза кружних стопа 
датованих у IV век, као и оних из V – VI века са простора 
Ђердапа – чије је о датовање у новијим радовима поме-
рено у VI и почетак VII века (Špehar 2010: 49-53) – на 
територији Србије највећи број налаза кружних стопа, 
који чине велики проценат укупних налаза посуда од 
стакла, потиче из VI века. Најбогатији локалитет са круж-
ним стопама и целим лампама на нози је Царичин град 
(Bavant 1990: 209-211). На простору Ђердапа, посебно у 
Костолу/Pontes, нађен је такође већи број оваквих стопа 
(Špehar 2010: 49-52). У Дичину у северној Бугарској 
(Cholakova 2010: 264; Cholakova 2009: 11), велики број 
кружних стопа и пехара на нози из VI века (540 580), који 
потичу из датованих слојева, чине готово једну трећину 
укупног броја свих нађених посуда од стакла на овом 
локалитету. 

11. Пехар (сл. 3:6)
Квадрат И/28; инв. бр. 8/1993
Два фрагмента обода и реципијента од зеленкастог 
стакла. 
R – 7 cm
Иридација. 

 

 

-

пехар је нешто мањих димензија (сл. 3:5) у односу на 
познате и релативно бројне примерке који потичу са 
територије Србије. Пехар је у горњем делу, који је сачу-
ван, неукрашен што није неуобичајено за ову врсту 
посуда, мада они често имају декорацију у виду само 
урезаних хоризонталних линија испод обода или у 
комбинацији са аплицираним капима. 

Ова врста пехара је била веома заступљена на 
простору читавог Римског царства током IV века а, осим 
за пиће, употребљавани су и као лампе (Isings 1957: 127). 
На територији Србије налази коничних, неукрашених 
пехара су бројни. Из IV века потичу примерци из: Горње 
Горевице код Чачка, Ћуприје/Horreum Margi (Ružić 1994: 
51-53, кат. бр. 1025-1029, 1043), из краја IV и почетка V
века су пехари нађени у Дубравици/Margum и 
Караташу/Diana (Kaрoвић 1995-1996: Т.III/5; Ružić 1994: 
52, кат. бр. 1018), а у слоју VI века овакви пехари 
налажени су у већем броју на Градини на Јелици (Križanac 
2010: fig. 6/1-3). 

И по облику и по димензијама, веома сличан 
горњи део посуде, нађен у Костолу/Pontes, опредељен је 
као пехар на стопи или, евентуално, лампа на стопи и да-
тован је на основу аналогија са локалитета Златни камен и 
Царичин град у VI и почетак VII века (Špehar 2010: 49-50, 
кат. бр. 3). Сличан реципијент има и поменути пехар на 
нози из Јакова-Кормадина (Mrkobrad 1980: 54, T.XXXIX: 
15). Међутим, већу сличност и са поменутим примерком 
из Костола/Pontes и са Градине у Постењу показује горњи 
део лампе, нешто већих димензија, од маслинастозеленог 
стакла са косим канелурама, такође из Костола/Pontes, 
датован у крај V и почетак VI века (Ružić 1994: 56, кат. бр. 
1170-1171). 

Међу трпезним стаклом, нађеним у Солуну, да-
тованим од средине V до VII века, има и коничних пехара 
(Antonaras 2010, 307, fig. 7), мада се исти тип посуде јавља 
и међу лампама за осветљење.

10. Пехар (сл. 3:5)
Сонда 3; инв. бр. 6/1984
Фрагмент обода и реципијента од зеленкастог 
стакла. 
R – 7 cm
Иридација. 

Пехари овог типа на Градини у Постењу, од којих 
су се сачувала два фрагментована реципијента и пет 
кружних стопа, начињени су од различитих нијанси 

  

 

  

Пехари на нози
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12. Пехар (сл. 3:7)
Квадрат К/21; инв. бр. 91/1995
Фрагмент кружне стопе од зеленкастог стакла. 
R – 4 cm
Мехурићи.

13. Пехар (сл. 3:8)
Квадрат К/23; инв. бр. 40/1995
Фрагментована кружна стопа од маслинастозеленог 
стакла. 
R – 7 cm

Крчази и боце

Од крчага, односно боца, на Градини у Постењу 
сачували су се атипични фрагменти реципијената и 
дршки за које се само може претпоставити да су припада-
ли овим типовима посуда. 

Две дршке, од којих једној недостаје горњи крај 
(сл. 4:1) а од друге је сачуван само средишњи део (сл. 4:2), 
вероватно су делови крчага, који су у различитим вари-
јанатама били у употреби током читавог периода Рим-
ског царства (Isings 1957: 30 и даље). На Београдској 
тврђави/Singidunum (Николић Ђорђевић 1990: 48-50, T. 
III/36) су нађени горњи делови посудe код којe тракастa, 
рељефна дршка креће испод обода. Ова посуда, 
опредељена као боца, највероватније призматичног 
облика, нађена је у укопу који је новцем датован у III век. 
Међутим, дршке веома сличне примерку са Градине у 
Постењу (сл. 4:1) јављају се и у рановизантијском перио-
ду. На локалитету Дичин у северној Бугарској (Cholakova 
2009: page 13) пронађене су аналогне дршке од зеленог 
стакла, украшене уздужним рељефним ребрима, а 
датоване су у V и углавном VI век. У Дичину су, као и на 
Градини на Постењу, нађене само појединачне дршке 
овог типа, тако да облици крчага нису познати. У 
Цезареји у Израелу (Israeli 2008: 378, cat.no. 95), један 
крчаг четвртастог реципијента, издуженог врата и 
задебљалог обода има дршку, веома сличну другој 
фрагментованој широј дршки са Градине у Постењу (сл. 
4:2). Израелски примерак је датован у касноантички и 
рановизантијски период (IV– V век).

На Градини у Постењу, нађена су и два фраг-
мента трбуха сферичних посуда, украшена косим, пли-
ћим, рељефним ребрима, добијеним дувањем стакленог 
мехура у калуп. Начињени су од сасвим танког плави-
частог и безбојног стакла. Иако се рељефна ребра као 

4декорација јављају и у ранијим периодима , на веома 

 

 

сличан начин украшена је боца од плавичастог стакла, 
нађена у Цезареји у Израелу, где је датована у византијски 
период (VI – VII век) (Israeli 2008: 386, cat.no. 220). У 
Царичином граду (VI век) су такође налажене сферичне 
боце украшене дијагоналним, рељефним ребрима (Bavant 
1990: No. 120), а у Градини у Врсеницама нађена су два 
ребраста фрагмента од зеленкастог стакла, датованa од 46 
до века, која су такође могла припадати боцама 
(Stamеnković 2009: 192). 

Боце као и крчази су често имале увучена дна, од 
којих се на Градини на Постењу сачувало десетак 
фрагмената (сл. 4:4-6), начињених од различитог стакла: 
плаве, жућкасте, зеленкасте и беле боје. Међутим, оваква 
дна су имале и поједине зделе, чаше или лампе, тако да је 
тешко прецизно одредити припадност појединих 
купастих дна. Једно, релативно благо удубљено дно (сл. 
4:6), начињено од млечног стакла, издваја се од осталих 
декорацијом на спољашњој страни, која се провиди и на 
унутрашњој. Украс у виду танких гранчица је начињен од 
тамних, сасвим танких нити. 

4 У Србији, на локалитетима у Сремској Митровици/Sirmium и Бешкој/лок. Брест 
нађене су сферичне боце, украшене косим канелурама, датоване у IV век  
(Цермановић   Кузмановић 1981: 17,10;  Šaranović  Svetek 1986: 63, 92, 93; Ružić 
1994: 52-53, кат. бр. 54, 61). 
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Боце и крчази: (1-2) Дршке; (3) Фрагмент 
реципијента боце; (3-6) Конкавна дна
 Bottles and Jugs:  (1-2) Handles; (3) Recipient fragment 
of bottle; (4-6)  Pushed-in bases 
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Лампе са издуженим сталком на дну

Од лампи са издуженим сталком на дну сачувало 
се седам фрагмената, што реципијената што делова 
сталака. Реципијенти су били или коничног (сл. 5:1) или 
хемисферичног облика (сл. 5:2,3), а сталци су имали или 
равна (сл. 5:4) или заобљена (сл. 5:5) дна. Ове лампе су 
начињена од зеленкастог или плавкастог стакла.

Налази издужених сталака или њихових доњих 
делова, без реципијената, јављају се током VI века на 
више локалитета у Србији: Царичин град (Bavant 1990: 
XXXII:110-112; Duval and Jeremić 1984: fig. 145:6,7; 142, a:1, 
b:10), Чечан на Косову (Ivanišević and Špehar 2005: sl. 4:16), 
Градина на Јелици (Križanac 2010: fig. 9:4-5), Сип (код 
Текије) (Špehar 2010: кат.бр. 352), Градина у Врсеницама 
(где је налаз датован шире од 4-6. века) (Popović i Bikić 
2009, 77: кат.бр.123, сл.52:15), са изузетком једног 
примерка из Дубравице/Margum, који је датован у IV век 
(Kaрoвић 1995-1996: Т.VII/4).

 

14. Крчаг (сл. 4:1)
Квадрат К/21; инв. бр. 93/1995
Фрагмент тракасте, уже дршке од зеленог, мутног 
стакла. Горња површина је украшена вертикалним, 
плићим и ужим, рељефним ребрима, а део којим је 
дршка спојена са реципијентом је лучно проширен, у 
виду штита. 
Ширина на средини – 0.7 cm

15. Крчаг (сл. 4:2)
Сонда 1, грађевина 3; инв. бр. 2/1984
Фрагмент тракасте, шире дршке од безбојног 
стакла. Горња површина је украшена вертикалним, 
дубљим и ширим, рељефним ребрима. 
Ширина – 2 cm
Иридација. 

16. Боца (сл. 4:3)
Кула; инв. бр. 95/1994
Фрагмент реципијента од плавичастог стакла, са 
дијагонално постављеним плићим рељефним 
ребрима. 

17. Боца? (сл. 4:4)
Квадрат Ј/20; инв. бр. 38/1989
Купасто дно од жућкастозеленог стакла. 
R – 4.5 cm

18. Боца? (сл. 4:5)
Квадрат И/36; инв. бр. 37/1994
Купасто дно од жућкастозеленог стакла. 
R – 5 cm
Иридација.

19. Пехар или лампа? (сл. 4:6)
Квадрат Ј/31; инв. бр. 71/1994
Купасто дно од белог стакла са украсом у виду 
гранчица, начињених од црних нити. 
R – око 4 cm

Лампе

На Градини у Постењу нађене су две врсте лампи: 
са издуженим сталком на дну и са капљичасто обли-
кованим дном. Обе врсте су се уметале у металне по-
лијелеје, од којих су се већи качили на плафоне цркава 
или стамбених објеката, а мањи по потреби и на друга 
места.

 

 

КАСНОАНТИЧКО И РАНОВИЗАНТИЈСКО СТАКЛО СА ГРАДИНЕ У ПОСТЕЊУ

5.

5. 

 Лампе: (1-5) са издуженим сталком на дну; (6) 
са капљичасто обликованим дном
Oil lamps: (1-5) with hollow stem; (6) with 
pointed base
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Лампе са коничним реципијентом и издуженим 
сталком на дну, попут лампе са Градине у Постењу (сл. 
5:1) често су налажене на рановизантијским локалите-
тима у периоду од V дo VII века. На територији Србије, у 
слоју VI века налажене су у Царичином граду (Duval and 
Jeremić 1984: fig. 143:e), на Градини на Пазаришту (Popo-
vić 1999: 108, sl.57/12), на локалитету Златни камен 
(Иванишевић 1990: 13, sl. 4:a), на Градини на Јелици (Kri-
žanac 2010: fig. 9/2-3), Костолу/Pontes (Špehar 2010: 90).

Лампе са дугим сталком на дну могле су, осим 
поменутих коничних, имати и хемисферичне реципи-
јенте који се, на пример, јављају у Царичином граду 
(Duval and Jeremić 1984: sl. 149/d). Међутим, две лампе са 
Градине у Постењу (сл. 5:2,3) нису имале дубоке, хеми-
сферичне реципијенте као примерци из Царичиног 
града, већ плиће. Иако су овакве лампе биле у употреби и 
раније (IV – V век) (Israeli 2008: 381, 411, Cat.No. 176) на 
румунској обали Црног мора, приликом ископавања 
епископске базилике у Истрији/Istros у слоју VI века 
нађен је већи број лампи плићег, хемисферичног 
реципијента са издуженим сталком на дну (Băjenaru and 
Bâltâc 2000-2001: 471-474, Pl. II/2), међу којима има и 
типова који би могли бити аналогни лампама са Градине 
у Постењу. Делови сталака лампи налажени су и у 
Nicopolis ad Istrum у северно-центалној Бугарској, где су 
датовани од IV до VI века (Poulter 1999, cat. Nos. 548, 550).

20. Лампа (сл. 5:1)
Сонда 1, грађевина 1; инв. бр. 1/1983
Фрагмент обода и реципијента од светлозеленог 
стакла. 
R – 10 cm
Иридација.

21. Лампа (сл. 5:2)
Кула; инв. бр. 94/1994
Фрагмент обода и реципијента од плавичастог 
стакла. 
R –10 cm

22. Лампа (сл. 5:3)
Квадрат Ј/28; инв. бр. 26/1992
Фрагмент обода и реципијента од зеленкастог 
стакла. 
R – 9 cm

23. Лампа (сл. 5:4)
Квадрат И/34, Пилон; инв. бр. 29/1994
Фрагмент равног дна сталка од 
жућкастозеленкастог стакла. 
R – 1,5 cm
Иридација.

24. Лампа (сл. 5:5)
Квадрат И/31, Капела; инв. бр. 72/1994
Фрагмент заобљеног дна сталка од зеленкастог 
стакла. 
R – 1,6 cm
Иридација.

Од лампи звоноликог реципијента са капљича-
стим дном, на Градини у Постењу сачувао се само један 
фрагмент доњег дела реципијента. Делови као и цели 
примерци оваквих лампи налажени су на више 
локалитета у Србији. Лампе из Рткова-Гламије (Han 1986: 
fig. 25/8), Београда/ Singidunum (Pop-Lazić 2002: sl. 14/2), 
Караташа/ Diana и Грачанице/ Ulpiana (Ružić 1994: 55-56, 
кат. бр. 1149, 1180, 1188) датоване су широко од IV до VI 
века. Лампа из Гамзиграда/Romuliana датована је у другу 
половину IV и прву половину V века (Живић 2003: кат. 
бр. 108). Лампе нађене у Костолу/Pontes и Михајловцу-
Mora Vagei, датоване су у крај V и почетак VI века (Ružić 
1994: 55-56, кат. бр. 1150-1179), односно у VI и почетак VII 
века (Špehar 2010: 90), док се лампе овог типа из 
Прахова/Aqvae и Градине на Јелици датују у VI век 
(Јанковић 1981: T.XII/12-14; Križanac 2010: fig. 11/1,2). 
Поједине лампе овог типа имају украсе. Један реципијент 
лампе из Костола/Pontes-a украшен је косим, плитким 
канелурама (Ružić 1994: 56, кат. бр. 1170-1171), док је 
лампа из Ulpian-e декорисана аплицираним нитима.

25. Лампа (сл. 5:6)
Квадрат Ј/20; инв. бр. 30/1989
Фрагмент реципијента са делимично сачуваним 
капљичастим дном од безбојног стакла. 

Украсни предмети

На Градини у Постењу од накита начињеног од 
стакла нађена су само два предмета. Један кружни 
предмет (сл. 6:1) могао би бити уметак, који је био 
уобичајен у касноантичком периоду. Већи број 
различитих уметака од стакла је допринео богатој 

Лампе са капљичасто обликованим дном
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декорацији чувеног шлема из Беркасова, из IV века 
(Dautova Ruševljan 2006: Weaponry and Equipment). Један 
двобојан, кружни уметак, који веома личи на поједине 
уметке са шлема из Беркасова, нађен је и на Градини на 
Јелици (Križanac 2010: fig. 13/3). Слични кружни умеци од 
разнобојног стакла налажени су у Гамзиграду/Romuliana 
(Живић 2003: кат. бр. 115,116), где су датовани у другу 
половину IV и прву и половину V века. Међутим, овакви 
кружни стаклени умеци коришћени су и касније, за изра-
ду рановизантијског накита.

Осим уметка, на Градини у Постењу је нађена и 
једна перла од тамног стакла. Перле су делови накита, 
углавном огрлица, који су током касноантичког, али и 
рановизантијског периода, били веома радо коришћени. 
На територији Србије, на локалитету Небеске столице на 
Копаонику, у касноантичком слоју је нађен већи број 

5 перли различитих боја, величина и облика. У Гамзигра-
ду/Romuliana перле су датоване у IV или другу половину 
IV и прву половину V века (Живић 2003: кат. бр. 109-113). 
Из слојева VI века потичу перле из Царичиног града 
(Mано-Зиси 1960: сл. 37/19; Špehar 2010: 73, напомена 41), 
некрополе велике сеобе народа у Виминацијуму 
(Ivanišević and Kazanski and Mastykova 2006: fig. 67.52), 
Караташа/ Diana (Špehar 2010: 71-72).

26. Уметак (сл. 6:1)
Квадрат Л/24; инв. бр. 141/1995
Уметак кружног облика од зеленкастог стакла. 
R – 2.8 cm
Неравнине по површини.

27. Перла (сл. 6:2)
Квадрат К/21; инв. бр. 133/1995

  Перла кружног облика је начињена од тамног стакла.

 

 

Прозорско стакло

Од укупног броја нађених уломака стакла на 
Градини у Постењу више од половине чине делови 
прозорских окана (око 60%). Они су најчешће налажени 
појединачно, мада је у неколико случајева већи број 
(највише 15 фрагмената), од једног окна, био сконцен-
трисан на истом месту. Већином су начињени од 
безбојног (око 43%), белог (18%) и зеленог стакла (15%), 
док се фрагменти плавог и жутог прозорског стакла 
јављају у мањем броју. Налажени су како у црквама тако и 
у профаним објектима. 

Слој иридације, у мањој или већој мери, 
присутан је на већем броју уломака прозорског стакла, 
нађеног на Градини у Постењу. У стакленој маси се уоча-
вају и мехурићи ваздуха, понекад веома густи. На 
неравној површини појединих фрагмената видљиве су 
кружне линије, настале током процеса добијања стакла. 

Прозорска окна на Градини у Постењу била су 
четвороугаоног облика, од којих су се сачували или 
углови (сл. 7:4) или већи фрагменти са једном равном 
ивицом (сл. 7:1, 2). Највећи број окана је направљен 
дувањем стакленог мехура у цилиндар, који је омогућавао 
добијање равнијег, тањег, а самим тим и провиднијег 
равног стакла. Након одсецања крајева стакленог 
цилиндра, расецањем се добијао велики правоугаоник, од 
којег су затим сечена четвртаста окна (Ignatiadou and 
Antonaras 2008, 152). Међутим, поједини фрагменти на 
локалитету Градина у Постењу (сл. 7:4) као да су добијени 
на другачији начин, сечењем стакленог диска. Слобод-
ним дувањем стакленог мехура, који се затим брзо 
окретао, добијао се велики диск, који је затим сечен на 
правоугаона окна (Ignatiadou and Antonaras 2008, 150). 
Оба ова начина, која воде порекло из римског стаклар-
ства, била су уобичајена при изради прозорског стакла 
током касноантичког и рановизантијског периода. 
Олово, које се сачувало на ивицама појединих окана на 
Градини у Постењу, служило је за фиксирање стакла у 
прозорске оквире, али је можда коришћено и за спајање 
мањих делова равног стакла у једну већу целину. 

На територији Србије уломци прозорског стакла 
нађени су у више рановизантијских насеља и утврђења. У 
Царичином граду су уломци прозорских окана бројни и 
откривени су како у црквама и јавним грађевинама тако и 
у стамбеним објектима (Stamenković and Ivanišević 2012: 
92 ). На Градини на Јелици бројни уломци стакла чине 
85% од укупног броја стаклених уломака, а судећи по 
месту налаза застакљене прозоре имале су и базилике и 
профани објекти (Križanac 2010: 279-280). На локалитету 
Лишка Ћава делови прозорског стакла нађени су у цркви 
(Радичевић 2002: 37-53). У Чечану и Горњим Стреоцима 
на Косову је нађен већи број уломака прозорских окана од 
жућкастог стакла (Ivanišević and Špehar 2005: 143, Fig. 

 

5 Изражавам захвалност руководиоцу истраживања Гордани Тошић на 
уступљеној, необјављеној документацији.

КАСНОАНТИЧКО И РАНОВИЗАНТИЈСКО СТАКЛО СА ГРАДИНЕ У ПОСТЕЊУ

6.
6.

 Украсни предмети: Уметак
 Decorative objects: Inlay
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4.17-19). На Градини у Врсеницама, уломци равног стакла 
чине 55% у укупном броју стаклених налаза, и у целинама 
из VI века налажени су на простору цркве и стамбених 
објеката (Popović i Bikić 2009: 78). На локалитету Златни 
камен су у базилици нађени бројни фрагменти 
прозорског стакла зеленкасте боје (Иванишевић 1990: 
14). У области Ђердапа (Караташа/Diana, Костол/Pontes, 
Хајдучка воденица) је, такође, откривен већи број 
уломака равног стакла зелене, жуте и плаве боје (Špehar 
2010: 88-89).

На неколико фрагмената (4) прозорског стакла 
на Градини у Постењу уочавају се линеарни, коси урези 
који су свакако били нека врста украса (сл. 7:1, 3). Слични 
урези се јављају на прозорском стаклу нађеном на 
Гамзиграду/Romuliana, као и на локалитетима Градина на 
Јелици (Križanac 2010: fig. 14/4) и Лишка Ћава (Радичевић 
2002: сл. 9/1), који се налази у непосредној близини. На 
Градини на Јелици, ови урези су бројнији и наговештавају 
декорацију у виду гранчица. 

 

28. Окно (сл. 7:1)
Квадрат З/18; инв. бр. 3/2008
Петнаест фрагмента прозорског стакла беличасте 
боје, од којих неки имају сачуване равне ивице.
Иридација. 

29. Окно (сл. 7:2) 
Грађевина 2; инв. бр. 12/1983
Четири фрагмента прозорског стакла 
светлозеленкасте боје. Два фрагмента су украшена 
урезима. 
Иридација. 

30. Окно (сл. 7:3)
Квадрат И/36; инв. бр. 37а/1994
Фрагмент равног стакла плаве боје украшен 
урезима. 

31. Окно (сл. 7:4)
Квадрат К/26; инв. бр. 145/1995
Фрагмент равног стакла зелене боје, са сачуваном 
равном ивицом. 
Мехурићи. 

Закључак 

На Градини у Постењу, највећи број покретног 
археолошког материјала као уосталом и налаза стакла 
датује се у VI век (Mркобрад 1997: 211). Међутим, један 
број стаклених посуда који је, на основу аналогних налаза 
на другим локалитетима, могао бити у употреби и током 
рановизантијског периода, био је распрострањен у 
великој мери током касне антике.

Уломци стакла налажени су како у црквеним 
тако и у профаним објектима, смештеним уз северо-
источни бедем утврђења. Већа концентрација стакла 
констатована је око цркве као и у оближњим 
грађевинама, северно и јужно од ње. Од детерминисаних 
посуда од стакла, у цркви и већим делом око ње, посебно 
са јужне стране, где је било доста уломака посуда, 
налажени су делови дубљих, хемисферичних здела, 
пехара на нози и украсних предмета (уложак од стакла). У 
већој грађевини, северно од цркве и око ње, била је 
највећа концентрација уломака стаклених посуда. Ту су 
пронађени фрагменти плитких, хемисферичних здела, 
коничних здела, коничних пехара, пехара на нози, крчага, 
боца, лампи са капљичасто обликованим дном и 
украсних предмета (перла). У већој, репрезентативној 
грађевини јужно од цркве, саграђеној у III веку, 
откривени су делови пехара на нози и лампи са 
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издуженим сталком на дну. У капели, изграђеној уз ову 
грађевину, нађени су фрагменти лампи са издуженим 
сталком на дну, као и декорисано купасто дно. У 
најјужнијој грађевини уз североисточни бедем било је 
уломака купастих дна боца и лампи са издуженим 
сталком на дну. Северно од бенефицијарне станице, 
односно куле, било је уломака посуда, док у њој самој само 
неколико. 

Од уломака прозорског стакла који на локали-
тету нису тако бројни, мада чине већину укупног броја 
свих налаза стакла, већи број потиче из профаних об-
јеката (грађевине, објекат 2, Пилон, Кула), али је један 
број фрагмената откривен и у већој цркви као и на 
простору око ње. Оваква ситуација је констатована и у 
Царичином граду (Stamenković and Ivanišević 2012: 92), на 
Градини на Јелици (Križanac 2010: 279) и на Градини у 
Врсеницама (Stamеnković 2009: 193), где се, на основу 
налаза, може закључити да су и базилике и стамбени 
објекти имали застакљене прозоре, мада то није био 
случај у свим рановизантијским насељима у унутрашњо-
сти Балканског полуострва. У утврђењу Градина на 
Пазаришту код Новог Пазара (Popović 1999: 109), 
прозорско стакло, сем неколико уломака на поду 
базилике, није нађено, док је на локалитету Лишка Ћава у 
околини Чачка (Радичевић 2002: 37-53) застакљене 
прозоре, по досадашњим истраживањима, имала само 
црква. Стаклене лампе су на Градини у Постењу, такође, 
налажене и у сакралним (мања црква-капела) и 
профаним објектима, што значи да су осим у црквама, 
коришћене и за осветљавање стамбених простора, 
уметањем у металне поликанделоне. Исти је случај и на 
Градини на Јелици (Križanac 2010: 280; до 1989. године), 
где су осим лампи налажени и сами, цели или 
фрагментовани, поликанделони и у профаним објек-
тима, као и на Градини на Пазаришту (Popović 1999: 109), 
док су нпр., на локалитету Златни камен (Иванишевић 
1990: 14) лампе налажене само у базилици. И на Градини 

6на Јелици  и на Градини на Пазаришту (Popović 1999: 109) 
нађени су многи делови стаклених лампи, јер су, судећи 
по сасвим незнатном броју или недостатку керамичких 
жижака, лампе претежно коришћене за осветљавање и 
црквених и стамбених просторија.

Од укупно око 100 фрагмената посуда од стакла, 
нађених на Градини у Постењу, од којих је већина била 
атипична, било је ипак могуће издвојити неке типове. 
Највећи број фрагмената, међу којима је издвојен и 
највећи број типова, потиче од здела и пехара, док се 
уломци боца и лампи јављају у мањем броју. 

Највећи број фрагмената стакла на Градини у 
Постењу је нађен у објектима који су саграђени током 
касне антике, а које је обновио цар Јустинијан I. Као и 
саме грађевине, тако je и један број нађених посуда могао 
бити у употреби од III/IV до VI века. У дужем временском 
периоду, односно током касноантичког ( IV – почетак V 
века), али и током рановизантијског периода (VI век), 
могли су бити коришћени: хемисферичне зделе дубљег 
реципијента (сл. 2:3-4), хемисферични пехари (сл.3:1-4), 
конични пехари (сл.3:5), пехари или лампе на нози (сл. 
3:6-8) као и крчази (сл. 4:1-3). Све ове посуде имају 
аналогије како међу материјалом IV/V тако и VI века. 

Хемисферичне зделе и пехари, најчешћи су 
током IV и почетком V века, али се на неким локали-
тетима јављају и у VI веку. Конични пехари на територији 
Србије јављају се у слоју IV и IV/V века на свим осталим 
локалитетима, сем Градине на Јелици, где су налажени у 
слоју VI века. С друге стране, иако је већи број пехара или 
лампи на нози налажен на рановизантијским локали-
тетима у слоју V/VI и VI века, један мањи број потиче и из 
IV века. Крчаге са рељефном, тракастом дршком, који су у 
употреби у дугом временском периоду, на основу само 
сачуваних фрагментованих дршки, заправо је било тешко 
са прецизношћу датовати. Међутим, употреба боца, на 
основу ближих аналогија, може се продужити до VI века.

 На свим осталим локалитетима, сем Градине на 
Јелици, хемисферичне зделе плитког реципијента (сл. 
2:1-2) су датоване у IV век. Утврђено насеље на Градини 
на Јелици, где је нађен већи број уломака ових здела, 
основано је у VI веку, највероватније за време цара 
Јустинијана I, а страдало је крајем VI или почетком VII 
века (Milinković 2001, 71-133).

На територији Србије, искључиво у VI век дато-
ване су лампе коничног реципијента са издуженим стал-
ком на дну. На локалитетима у Србији, од којих је 
Царичин град најбогатији налазима лампи са издуженим 
сталком на дну, осим оних са хемисферичним, дубљим 
реципијентом, нема примерака са плићим реципијентом, 
какве се јављају на Градини у Постењу. Међутим, на 
основу сличних примерака са Црног мора, може се прет-
поставити да су оне у насељу Постење могле бити у 
употреби и током VI века.

На основу већег броја стаклених посуда на 
Градини у Постењу, који се јављају на многим локали-
тетима током IV и почетком V века, и појединих који 
потичу из слојева V/VI века, на Градини у Постењу се 
може потврдити континуитет живота и током V века, 
иако овај хоризонт на локалитету није до сада утврђен у 
архитектонској градњи, преградњама или адаптацијама 
објеката (Mркобрад 1997: 209). 

 

6 Изражавам захвалност руководиоцу истраживања  Михајлу Милинковићу на 
уступљеној, необјављеној документацији.
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Ограничен број типова посуда једноставне 
израде као и релативно уједначене боје стакла на Градини 
у Постењу упућују на локалну производњу, која у самом 
насељу до сада није потврђена, али је могла постојати као 
у неким касноантичким (Sirmium, Romuliana) и ранови-
зантијским (Iustiniana Prima, Горњи Стреоци?) центрима 
на тлу централног Балкана или брдским насељима, 

7насталим током рановизантијског периода.
Откривени остаци стакларских пећи у Сремској 

Митровици/Sirmium и Гамзиграду/Romuliana потврђују 
да стакларска производња током IV и првe половине V 
века на територији Србије није замирала ни након честих 
варварских напада. Она се обнављала у насељима, која су 
после разарања изнова настањивана. На овим локали-
тетима, као и касније у Царичином граду (Drausche and 
Greiff 2010: 36) одвијала се секундарна производња 
стакла, судећи по откривеним мањим резервоарима и 
пећима. Примарна производња је подразумевала прав-
љење стаклене масе у великим количинама. На основу 
традиционалне производње стакла на велико, која се 
сачувала у неким деловима Индије (Џалесар, 150 км 
удаљен од Делхија), Вајтхаус (Whitehouse 2002) је 
реконструисао примарни процес производње стакла, 
који се одвијао и у античким и средњовековним ради-

9оницама на Леванту.8  Из ових центара, секундарне ману-
фактуре широм Римског царства су се снабдевале том, 
већ припремљеном стакленом масом, која се ломила у 
грумење ради транспорта и која се касније претапала и 
користила у локалној, секундарној производњи предмета 

9од стакла.  
Резервоари у секундарним радионицама били су 

мањих димензија. Из касноантичког периода на тлу 
Србије су пронађени један такав резервоар и две пећи у 
Сремској Митровици/Sirmium, центру Доње Паноније 
(Pannonia inferior). Резервоар је имао полукружни облик, 
пречника око 0.80 m, у којем је сачувана стаклена плоча, 
на површини зеленкасте боје, а испод ње је био слој 
плавосиве стакласте смесе, дебљине око 0.10 m Около је 
било разбацано грумење и стакло аморфног облика. 
Изнад плоче је био слој дрвене гари, а испод слој шљунка 
и песка. Уз резервоар је откривено и правоугаоно 
ложиште (Milošević 1976: 105-107). 

На тлу Дачке дијецезе, у Гамзиграду, у периоду 
након Галеријеве смрти (311. г.) до средине V века, 

 

откривене су две стакларске радионице. Приликом 
истраживања палате у северозападној четврти, утврђено 
је да је крајем IV века, у некадашњим термама извесно 
време постојала радионица стакла. У равни ранијег, 
скупоценог каменог пода палате су нађени пећ и већи број 
аморфних делова разнобојног стакла (Чанак Медић 1978: 
131-132). У периоду од последње четвртине IV па до 
средине V века у јужној кули западне капије, претвореној 
у занатски центар, постојала је још једна стакларска 
радионица. На овом простору нађено је једанаест пећи, а 
око њих, велики број керамичких уломака и фрагмен-
тованих посуда од стакла (Живић 2003: 43-44). 

У периоду од хунског разарања до Јустинијанове 
обнове лимеса (друга половина V и прве деценије VI
века), у опустошеним насељима на тлу Србије стакларска 
производња скоро да замире, импорт готово да престаје, 
тако да је у употреби био релативно мали број типова 
предмета од стакла. У овим немирним временима је 
вероватно и увоз стаклене сировине обустављан, а смеса 
за нове посуде се добијала рециклирањем поломњеног 
стакла. У оваквим условима стакларска производња 
могла се одвијати, сем у већим центрима и у брдским 
насељима, који су у овим временима снабдевали локално 
становниство свим потребним производима. За време 
цара Јустинијана I, у кратком периоду мира поново је 
интезивирана употреба стакла, која опет одумире са 
аварско-словенским освајањима, крајем VI и почетком 
VII века (Ružić 1994: 66-67). Из овог периода на тлу 
Србије, до сада се претпоставља да је израда стакла била 
једино могућна у Царичином граду. На овом локалитету 
израда стакла се могла да одвија у радионици, смештеној 
унутар југоисточне угаоне куле у Доњем граду. На овом 
месту откривене су групе опека in situ које су моле бити 
делови пећи, кружног или полукружног облика, као и 
фрагменти масивне куполасте посуде – можда делови 
реторте (Баван и Иванишевић 2009: 251; Ivanišević and 
Stamenković 2010: 41-43). На неким опекама је сачуван 
слој стакласте масе или отопљеног песка, а у неким 
случајевима, услед процеса витрификације, сачуван је 
слој зеленог стакла од којег је начињен највећи број 
посуда на овом локалитету. Анализа комада сировог 
стакла је потврдила да је већина имала састав сличан, мада 

10не идентичан, римском стаклу,  док су два комада имала 
већи проценат поташе, односно пепела, највероватније, 

11биљака, што је сасвим ретка појава  у овом периоду 
(Drausche and Greiff 2010: 37, 38).

 

7 На Градини на Пазаришту (Popović 1999, 109) као и на Градини на Јелици 
8(Križanac 2010, 281) претпостављена је, такође,  локална  производња стакла.  За 

добијање три тоне стаклене масе, колики је капацитет пећи у Џалесару у Индији, 
потребно је да тим од седам радника ради непрекидно тридесет дана, током којих 
се око 300 кг сировина, заједно са стакленим грумењем, додаје у резервар пећи. 
На крају процеса топљења, пећи се хладе још две недеље, након чега се добијена 
стаклена маса ломи и даље дистрибуира за секундарну продукцију. Само је горњи 
део масе доброг квалитета, намењен продаји, док се доњи рециклира као отпадак.

9 Трећа фаза је подразумевала декорацију стаклених предмета након њиховог 
обликовања и очвршћивања стакла, што се опет могло одвијати у истом, али и на 
неком другом, чак веома удаљеном месту. 

10Натријумово или сода стакло, које се добијало мешањем минерала соде, 
кречњака и кварцног песка, било је доминантно од 800. год. п. н. е. до 700/800. год. 
п. н .е. на Медитерану.

11Калијумово стакло, које се добијало додатком поташе (пепео дрвета или биљака), 
коришћено је на почетку производње стакла и током средњег века, мада његова 
производња никад није у потпуности замрла у деловима Средњег истока и 
западне Азије. У  периоду од 550. до 700. г. константовано је на англосаксонским 
локалитетима (Drausche and  Greiff  2010: 38).

Милица Крижанац
Душан Мркобрадa



019

Трагови стакларске производње потврђени су и 
на рановизантијском локалитету у Горњим Стреоцима на 
Косову (Ivanišević i Špehar 2005, 143, Fig. 4.11), где су 
откривене сировине за израду стакла, које представљају 
индикатор за производњу стакла на овом месту. 

Градина у Постењу припада типу насеља на 
Балкану, која се током касноантичког и рановизантијског 
периода, због честих варварских напада, оснивају у 
брдским и планинским пределима. На територији Србије 

13је идентификован већи број брдских насеља,  али је 
стакло откривено и публиковано са само њих неколико. 
На неким од брдских локалитета је заступљено више 
типова стаклених предмета, на неким су ограничени на 
само неколико типова, док су на неким пронађени само 
делови прозорских окана. Иако је на Градини у Постењу 
заступљен релативно мали број типова стаклених посуда, 
аналогије за њих могу се наћи на другим касноантичким и 
рановизантијским локалитетима, како у Србији тако и 
суседним територијама (Бугарска, Румунија, Грчка), на 
којима се током овог периода употребљавао сличан 
асортиман стакленог посуђа. 
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Late Antiquity and afterwards Early Byzantine fortress 
Gradina in the village of Postenje (fig. 1:1-3) was built on the 
northern slopes of Rogozina Mountain (c. 780 metres 
altitude) in South-West Serbia. Found within the fortress and 
surrounded by a wall were about thirty objects, the oldest 

rddating from the 3  century. The settlement was destroyed at 
ththe end of the 6th or the beginning of the 7  century. The 

majority of glass finds from Gradina in the village of Postenje, 
as well as other moveable archeological material, originate 

thfrom the objects made during the 6  century, the time of 
Justinian's reconstruction of the fortress. Window pane 
fragments were found both in churches and in profane 
objects. Out of a total of about 100 fragments of glass vessels, 
the largest number is the parts of bowls and goblets from 
which is distinguished the many different types. The smaller 
number is the fragments of bottles and lamps. Although the 
highest number of glass fragments is found to belong to the 
period of the Emperor Justinian I, some vessels could have 

thbeen in use even before the 6  century. Over a longer period of 
th thtime, during Late Antiquity (4  – beginning of  5  century), up 

thto and including the Early Byzantine period (6  century), 
hemispherical bowls with deeper receptacle (fig. 2:3-4), 
hemispherical beakers (fig. 3:1-4), conical goblets (fig. 3:5), 
stemmed goblets or lamps (fig. 3:6-8) and jugs (fig. 4:1-3) 
could have been used. All these vessels have similarities with 

th th ththe materials of this period, of the 4 /5  century and the 6  
century. While hemispherical bowls and beakers are most 

th thcommon during the 4  and early 5  century, some have been 
found on some sites of the 6th century. On the territory of 

th thSerbia, conical goblets are found in the 4th and the 4 /5  
century layer on all other sites except Gradina on Jelica where 
they were found in the 6th century layer. In contrast, although 
a larger number of stemmed goblets or lamps was found on 

th th thEarly Byzantine sites in the 5 /6  and the 6  century layer, a 
thsmaller number dates from the 4  century. On all other sites, 

except Early Byzantine fortress Gradina on Jelica, 
hemispherical bowls with shallow receptacle (fig. 2:1-2) date 

thfrom the 4  century. On the territory of Serbia, all conical 

receptacle lamps with hollow stem date exclusively from the 
th6  century, Caricin grad being the site where the highest 

number of lamps with hollow stem was found. Apart from 
hemispherical lamps with deeper receptacle, on sites in Serbia 
there are no examples of lamps with shallow receptacle as 
those found in Gradina in Postenje. However, judging by the 
similar examples from the Black Sea, they also could have 

thbeen used in the settlement during the 6  century. Glass lamps 
have been found both in sacred and profane objects in 
Gradina in Postanje.
Judging by the high number of glass vessels in Gradina in 

th Postanje that is present on a number of sites during the 4
thcentury and the beginning of the 5  century, and in some of 

th ththe 5  and the 6  century layers too, the continuity of life can 
thbe proven in Gradina in Postanje in the 5  century, though this 

horizon has not been established yet on this site in 
architectural pre–building and restoration of objects. The 
limited number of vessels of a simple type and of a relatively 
uniform glass colour in Gradina in Postanje indicates local 
production. Though it has not been proven yet in the 
settlement itself, local production could have existed, as in 
some settlements of Late Antiquty – Mitrovica / Sirmium, 
Gamzigrad / Romuliana – or as in some Early Byzantine 
settlements (In Caricin grad, for example, a group of bricks are 
in situ in a circular or semi-circular shape, which might have 
been a part of a furnace; furthermore, fragments of a massive 
dome-shaped vessel that might have been part of a retort were 
also found, which could serve as proof for the existence of 
glass making. In Gornji Streoci on Kosovo the raw materials 
for glass making were found). 
Gradina in Postanje is one of a large number of hillside 
settlements that have been identified on the territory of 
Serbia, but glass is found on and published about only a few. 
Although a relatively small number of glass vessel types have 
been found in Gradina in Postanje, similar types have been 
found in other Late Antiquity and Early Byzantine sites in 
Serbia and neighbouring countries (Bulgaria, Romania, 
Greece), where an assortment of similar glass vessels were 
used.

LATE ANTIQUE AND EARLY BYZANTINE GLASS FROM 
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Апстракт: Раскошни реликвијар, данас у ризници 
фрањевачког самостана на Трсату, а некадa у поседу срп-
ске деспотице Барбаре Франкопан Бранковић израђен је 
у облику гране од позлаћених сребрних цеви на којима су 
натуралистички дати цветови, листови и трнови. Носачи 
моштију различитих облика и величина имају натписе, 
украшени су биљним и геометријским мотивима у ком-
бинованој техници ливења, искуцавања и филиграна, док 
средњи део реликвијара заузимају један пекторални крст 
и два енколпиона с моштима, украшена још и бисерјем, 
драгим и полудрагим камењем. Како су у старијој лите-
ратури поједини натписи били нерашчитани или погре-
шно прочитани, а порекло замисли и датовање остали не-
утврђени, реликвијар је изнова истраживан током 2011. 
године. Чланак даје реконструкцију првобитног распо-
реда носача моштију, димензије за сва тридесет два очу-
вана и доноси нова, исправна читања за тридесет осам 
натписа на старосрпском и грчком језику, док су грађи 
као тридесет девети и четрдесети додати и они са сада 
изгубљених носача, забележени у изворима и фото-доку-
ментацији. Палеографска анализа показује да су натписи 
на носачима моштију рад петорице гравера врло 
различитог рукописа.

Кључне речи: Барбара Франкопан, Бранковићи, 
мошти, реликвијар, Трсат 

Новија историографија у култовима светитеља и 
реликвијарним програмима препознаје значајан корпус 
извора првог реда (Geary 1978; Angenendt 1997). Реч је о 
сложеном феномену који одликује дуго трајање, и без 
кога је тешко стећи укупну представу о средњем веку као 
епохи (Бакалова 2000). На суштинску везу феномена с 
поставкама средњовековног друштва указано је на више 
великих изложби (Legner 1985; Os 2000; Лидов 2000), 
научним скуповима (Лидов 2003) и путем објављених 
писаних извора (Лидов 2006). Комплекс питања везаних 
за светитељске мошти и култове и данас је у жижи научне 
пажње, о чему сведоче последњи византолошки конгрес 

 

 ,

(Gyuzelev 2011) и истовремено организовање међународ-
1не изложбе у САД и Великој Британији (Bagnoli 2011).

Ово је питање у српској науци ретко привлачило 
пажњу (Павловић 1954; Павловић 1965), али су успо-
стављене основе водиле ка пространим и на савременој 
методологији утемељеним изучавањима (Поповић 2006). 
Посебну пажњу привлаче примерци настали у балканској 
средини, какав је реликвијар са руком Константина Вели-
ког, данас у Кремљу (Лидов 2000: 126-128, но. 33; Durand 
2010: 435, No. 201), реликвијари из Ватопеда (Todić 1999), 
Рилска икона са моштима (Бакалова 2005) или Претечин 
реликвијар из Топкапија (Бакалова 2009), док је изуча-
вање култова и преноса моштију св. Петке и св. Луке 
(Поповић 2006: 271-293, 295-317) допринело стварању 
поуздане слике о улози реликвијарних програма и у 
позносредњовековној Србији. У току су и нова истра-
живања реликвија из збирки у Сијени и Пијенци, које су у 
XV веку, сплетом историјских околности, однете из 

2Србије.  
Овој грађи припада и раскошни реликвијар 

Барбаре Франкопан Бранковић, данас у ризници 
фрањевачког самостана на Трсату (Matejčić 1991; Hoško 
1991). О српској деспотици Барбари има мало сачуваних 
извора, али се зна да је била кћи Сигисмунда Франкопана 
(1434-1466), господара Оточца и Гацког, млађег брата 
Мартина Франкопана (1416-1479), сењског, крчког и мо-
друшког кнеза. Она је била жена деспота Вука (Змаја 
Огњеног) Бранковића (1438-1485), за кога се удала негде 
током прве половине 1482. године, али они нису имали 
деце. После Вукове смрти преудала се за јајачког бана 
Фрању Бериславића чији је брат од стрица, Иваниш, 
касније такође постао српски титуларни деспот (Ћир-
ковић 1970; Šercer 2011). Није познато када је и на који 
начин реликвијар приспео у ризницу трсатског само-
стана. У литератури се често износи претпоставка да га је 
Трсату поклонила Барбара Франкопан по повратку из 

УДК 739(497.5)”14” ; 27-526.6(497.5)
ИД 195687692

”14”

* Бранислав  Цветковић, историчар уметности, Завичајни музеј Јагодина

1  ,
Министарство просвете и науке Републике Србије. Дубоко сам захвалан на 
гостопримству братству Фрањевачког самостана Св. Марије Трсатске и 
гвардијану фра Луцију Јагецу, као и на предусретљивости др фра Емануелу 
Хошку. Такође, рад на истраживању не би био могућ без свесрдне помоћи др Ане 
Мунк, доцента загребачког универзитета.

2 Подаци добијени љубазношћу др Данице Поповић, научног саветника 
Балканолошког института САНУ, која о овој грађи припрема посебне студије.

Овај рад је резултат истраживања у оквиру пројекта ев. бр. 177003  који подржава 
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Србије у родни крај. Чињеница да је Богородичин 
самостан на Трсату од 1453. до 1468. године као 
породичну задужбину подизао њен стриц, кнез Мартин, 
даје основу мишљењу да је ако не Барбара лично, онда 
њен други муж после њене смрти 1504. године даровао 
реликвијар Трсату (Šercer 2011: 45).

Реликвијар је у облику разуђене гране (сл.1) са 
носачима моштију и три енколпиона, израђеним у 
комбинованој техници ливења, искуцавања и филиграна, 

3 и украшеним бисерима и драгуљима. Садашњи вид 
реликвијара није првобитан јер је сталак накнадно додат, 
очито уместо старијег који је био оштећен или уништен, о 
чему сведочи 1576. година, урезана с доње стране стопе. 
Сам сталак чине два хронолошки одвојена сегмента, 
старија „готичка“ стопа са фигурама јеванђелиста, и 
млађи „ренесансни“ држач са фигурама сирена и анђела. 
Висина реликвијара је h = 70 cm, а пречник „гране“ R = 43 
cm.

Пошто реликвијар није често био предмет 
пажње истраживача у старијој се литератури дају 
неодговарајућа, непотпуна и погрешна читања натписа, 
због чега су обављена нова истраживања (Cvetković 2011). 
Готово изворну вредност има најранији опис реликви-
јара у књизи Фрање Главинића који, уз првобитан 
распоред моштију, даје преписе натписа на латинском 
језику, који нису увек сасвим прецизни (Glavinich 1648: 
47-48; Glavinich 1989: 120-121). Иако је Јулије Јанковић 
ишчитао само двадесет осам натписа, донео их је према 
старом правопису (Janković 1886: 55-56). Иван Кукуљевић 
Сакцински се задржава тек на три дужа натписа у којима 
се јавља име деспотице (Sakcinski 1891: 278-279, br. 942), 
док Вјекослав Клаић само укратко спомиње реликвијар 
(Klaić 1901: 65-66). Будући у прилици да и сам лично 
истражује реликвијар, Љубомир Стојановић пажњу по
клања натписима с поменом деспотице, мада у набрајању 
осталих указује и на оне што су промакли Јанковићу 
(Стојановић 1903: 477, бр. 4690, 4691). Ђуро Сабо се тако-
ђе бави дужим натписима, док остале наводи кратко и 
прилаже фото-снимак реликвијара (Szabo 1915: 255-256). 
Рикардо Гиганте уз фото-снимак и опис реликвијара 
први изражава сумњу у аутентичност моштију (Gigante 
1924: 3-7), што прихвата и Аполинар Браничковић који 
такође прилаже снимак али и наводе за тек неколико 
натписа (Braničković 1926: 18-19, 21). Драгутин Книвалд 

 

 
-

детаљно описује реликвијар, пружа његове прецизне 
мере, врши упоредну анализу свих читања, даје преглед 
историјских прилика и нове снимке, али и он чини пре-
виде (Kniewald 1935). Уз основне податке и снимке обе 
стране предмета, Јозо Петровић прилаже читања за три 
дужа натписа, истиче сличност с представама Лозе Нема-
њића, сматра да је то рад из неке од косовских или град-
ских радионица средњовековне Србије и претпоставља 
да реликвијар потиче из дворске ризнице самог деспота 
Ђурђа (Петровић 1940). Иако је Ђорђе Сп. Радојичић 
могао да непосредно испитује реликвијар, натписе чита 
само са снимака, па како није знао за Книвалдов рад даје 
преписе за свега седам натписа (Радојичић 1964). Бојана 
Радојковић доноси кратку белешку о реликвијару (Радој-
ковић 1977: 82, сл. 39), док Иво Лентић даје опис целине, 
указује на проблем датовања и дародавца, као и на то да су 
делови реликвијара дело више руку (Lentić 1988). Најзад, 
Марија Шерцер износи претпоставку да би иконограф-
ски образац реликвијара могло бити Јесејево стабло 
(Šercer 2011: 40-45).

Реликвијар је првобитно био састављен од три-
десет осам делова, радијално уклопљених у симболичну 
грану коју чине сребрни позлаћени тубуси са трновима, 
листовима и цветовима. Носачи моштију су украшени 
биљном и геометријском орнаментиком чија је улога 
дочаравање светости (Поповић 2008; Цветковић 2009). 
На носачима је установљено тридесет осам натписа, међу 
којима је тридесет шест на старосрпском језику (ћири-
лично писмо рашког једнојеровог и ресавског двојеровог 
правописа старословенског језика), један на грчком 
језику, те један разрешив и на старосрпском и на грчком. 
Уз исправке ранијих читања, сада су први пут ишчитани 
сви натписи, као и тешко доступан текст на ободу већег 
енколпиона.

Рад даје преписе свих натписа са мерама носача 
моштију, у одговарајућем писму старосрпског и грчког 
језика, са разрешеним скраћеницама и лигатурама (у 
заградама), уз очување екфонетских знакова који у 
старом правопису имају улогу наглашавања делова 
текста. Ради прегледности дат је распоред с редоследом 
(1-40) по спиралној путањи, у обрнутом смеру од часов-
ника (сл. 2).

На горњој страни реликвијара некада се налазио 
крстолики врх, забележен на најранијој представи релик-
вијара, објављеној у Трсатској повести Ф. Главинића 
(Glavinich 1648: 48). Отворено је питање да ли је врх 
идентичан распећу са старијих фотографских снимака 
(Szabo 1915: 255; Gigante 1924: 8-9; Braničković 1926: 21), 
јер га на репродукцијама код Книвалда већ нема 
(Kniewald 1935).

У горњем, лепезастом пољу реликвијара смеш-
тена су три носача реликвија. Са леве стране налази се 

3Антрополошко-форензичку идентификацију скелетних остатака, као и физичко-
хемијску анализу драгог и полудрагог камења тек треба предузети. Сви 
примерци бисера и драгог камења налазе се на свом месту, а међу њима су 
заступљени сафир, аквамарин, бергкристал и можда смарагд (за стручно 
мишљење захваљујем Хорхеу Валда Домингезу, кустосу геологу Природњачког 
одељења Завичајног музеја у Јагодини). Када је реч о реликвијама, прелиминарна 
остеолошка анализа указује на то да све веће реликвије припадају хоминидима, 
тако да нису основане сумње у погледу животињског порекла појединих 
реликвија, изнете у старијој литератури, али је за коначне закључке неопходно 
испитивање ДНК (за стручно мишљење захваљујем Невени Цветковић, кустосу 
палеозоологу Природњачког одељења Завичајног музеја у Јагодини).

Бранислав  Цветковић
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У широком полукружном пољу на левој страни 
реликвијара првобитно је постојало једанаест носача 
моштију и три затворена пупољка. На највишем месту у 

7пољу налази се фрагмент моштију св. Урсуле (бр. 4),  у 
зашиљеном носачу (3 x 1,4 x 0,5 cm). Троредни натпис:

& mo‹y svete £rs£le

Са десне стране је дугуљасти носач (4 x 1,2 x 0,5 
cm) са фрагментом моштију св. врача (!) Козме и Дамјана 

8(бр. 5).  Дворедни натпис:
& s(ve)ti . vraqi . kozma i damiän(y)

мањи трапезоидни носач (2,5 x 2 x 1 cm) са фрагментом 
4моштију св. Филипа (бр. 1).  Петоредни натпис:

& svetoga m£qenika filipa

По средини поља постављен је већи правоугаони 
носач (7,2 x 3,2 x 1,5 cm) са фрагментом моштију апостола 

5Андреје (бр. 2).  Дворедни натпис:
& s(ve)ti . apostoly . anydrei .

Трећи у пољу јесте још један мањи јагодасти 
носач (2,5 x 1,6 x 0,6 cm), са фрагментом моштију Марије 

6  Магдалене (бр. 3). Четвороредни натпис:
& mariee magdalene mo‹y

4 Вероватно је реч пре о свештеномученику Филипу (20. август), епископу 
Ираклије, него о св. апостолу Филипу (14. новембар) или св. ђакону и апостолу 
Филипу (11. октобар).

5   Св. апостол Андреја Првозвани (30. новембар).
6    Једна од мироносица, св. Марија Магдалена (22. јул).

7    Св. Урсула, поштована по римокатоличком календару (21. октобар).
8 Хришћански календар познаје три пара истоимених светитеља (1. јул, 17. 

октобар, 1. новембар).

РЕЛИКВИЈАР ДЕСПОТИЦЕ БАРБАРЕ ФРАНКОПАН БРАНКОВИЋ.

1.
1. 

 Реликвијар, предња страна  
Reliquary, front side 
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Под овим је нешто шири, зашиљени носач (4,5 x 
1,7 x 0,8 cm) са фрагментом моштију св. Јакова Алфејевог 

9(бр. 6).  Четвороредни натпис:
& mo‹y s(ve)t(a)go ja-kova alfe va ÷

Лево је стреласти носач (4,3 x 2,2 x 1,4 cm) са 
10фрагментом моштију св. мученика Арете (бр. 7).  Тро-

редни натпис (сл. 3):
& mo‹y s(ve)t(a)go m(£)q(e)nika are†i ÷

Ниже је узани, дугуљасти и зашиљени носач (4 x 1 
11x 1 cm) са фрагментом моштију св. Пелагије (бр. 8).  

Дворедни натпис:
& mo‹y svete pelaeeieee (sic !)
Због необичног удвајања словног знака „е“, који 

œ

се јавља још и на реликвији св. Ђорђа, старији истра-
живачи су с мање успеха читали натпис. Једино Главинић 
идентификује светитељку (Glavinich 1648: 48, No. 27), 
Јанковић не види прво слово у имену и чита elagene 
(Janković 1886: 56, br. XX), а код других истраживача нема 
ни покушаја рашчитавања.

Средишње место у пољу заузима реликвија св. 
12Вартоломеја (бр. 9),  чији велики и богато украшени 

носач (20 x 4 x 3,5 cm) покрива комплетну карличну кост. 
Посветни натпис у петнаест редова:

& siü . mo‹y . . svetago . b(a)rytolomea .
£qini . g(o)spog(j)a. despotovica barybara . na 
slav£ . b(o).ùiü . i priqistoi .b(o)go..materi . 
da (i)œi . pomoùe i po.mil£e .

 

9    Св. апостол Јаков Алфејев (9. октобар).
10  Св. великомученик Арета (24. октобар).
11 Хришћански календар познаје четири светитељке под овим именом: Пелагију 

Јерусалимску (8. октобар), Пелагију Антиохијску (8. октобар), Пелагију 
Тарсанску (4. мај), као и мученицу Пелагију страдалу са другима (25. март).

12 Св. апостол Вартоломеј (11. јун и 25. август).

Бранислав  Цветковић

2.
2. 

 Реликвијар, задња страна 
Reliquary, back side 
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Десно, уз горњи део ове велике реликвије, налази 
се отворена цваст (бр. 10) у којој се, судећи по Главини-
ћевом распореду моштију (Glavinich 1648: 48, No. 31), 
првобитно налазио фрагмент моштију св. апостола 

13Матеја (Matthaei Apost.).
Нешто ниже је, али прислоњен уз доњи део 

носача реликвије св. Вартоломеја, широки носач у виду 
корпице овалних страница (2,3 x 2,4 x 2 cm) са фраг-
ментом моштију св. Стефана Првомученика, отворен 

14 погледу и с предње и са задње стране (бр. 11). У Главини-
ћевом попису ова реликвија се грешком појављује два 

15пута (Glavinich 1648: 48, No. 20, 32).  Петоредни натпис је 
смештен на уже бочне стране и подељен тако што су прве 
три речи изведене на горњој страници, а последња на 
доњој:

. mo‹(y) . s(ve)tago sthf(a)n(a) . 
prvom(ou)q(enika)

13 Св. апостол и јеванђелист Матеј (16. новембар).
 14 Св. архиђакон и првомученик Стефан (2. август и 27. децембар).
15 Главинић „техничку“ омашку чини само овде, очито стога што у овом случају    

истраживач мора да натписима прилази из различитих углова, јер су на местима 
тешко доступним погледу.

16 Св. апостол Петар (29. јун).
17 Св. Јован Златоусти (27. и 30. јануар).
18 Вероватно је реч о св. Теодору Освештаном, ученику св. Пахомија (16. мај).

На најнижем месту поља сада се налази само 
танка цевчица са које је нестао и пупољак (бр. 12) где се, 
по Главинићу (Glavinich 1648: 48, No. 35), првобитно 
налазио носач са фрагментом моштију св. апостола Петра 

16(Petri Apostoli.).
Десно је широки, латичасти носач (3,5 x 3 x 2 cm) 

17 са фрагментом моштију св. Јована Златоустог (бр. 13).
Дворедни натпис:

& s(ve)ti . iœvany . zlato£sti .

Сасвим у углу поља налази се носач у виду 
капице (7,5 x 6,5 x 4 cm) за који је причвршћен грудни 
пршљен као фрагмент моштију св. Теодора Новог (бр. 

18 14). На предњој и задњој страни носача налази се мотив у 
облику осмолатичастог цвета, а шесторедни натпис је 
изведен с обе стране пупољка који је као држач постављен 
по средини горње полулоптасте површине носача (сл. 4):

& λιψανο τ£ αγιου α (sic!) θεοδορου τ£ νεου
Свим претходним истраживачима натпис је 

остао непознат јер је изведен на грчком језику. Главинић 
у попису ове мошти означава као „непознат(е)“ (Incerti.) 
(Glavinich 1648: 48, No. 33), док Јанковић истиче да „nije za 
razumjeti, jer je sredinom nalotovan zinak, koj drži kutijicu 
moći u savezu s ostalim reliquijarom“ (Janković 1886: 56, br. 
XXIX). Книвалд износи претпоставку: „kao da je grčki i da 
spominje sv. Teodora i nekog sveca“, али не покушава са 
рашчитавањем натписа, па у табеларном прегледу за 
своје, Главинићево, Сабоово и Јанковићево читање он 
нехотице испушта број 33 из Главинићевог пописа 
(Kniewald 1935: 100).

РЕЛИКВИЈАР ДЕСПОТИЦЕ БАРБАРЕ ФРАНКОПАН БРАНКОВИЋ.

3.
3.

 Мошти св. Арете 
 Relics of St. Arethas 

4. 
4.

Мошти св. Теодора Новог 
 Relics of St. Theodore the Younger
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У доњем делу реликвијара налази се кружни 
енколпион пречника R = 9 cm и дебљине 1,2 cm, назван у 
пратећем натпису панагијницом (бр. 15). Реч је свакако о 
панагијару, о чему сведочи профилактички тон натписа, 
као и општи контекст реликвијара (Drpić 2011). У 
средишту предње стране је дубока капсула пречника R = 3 
cm, од позлаћеног сребра, која има поклопац са шарком и 
клапном. На поклопцу је рељефно попрсје Богородице с 
Христом у наручју, на чијем су оквиру четири крстолико 
постављена ситна драга камена црвене боје. На повр-
шинама око капсуле зракасто су уметнути већи и мањи 
комади драгог камења црвене, плаве, зелене и беле боје, 
шест бисера, и шест честица моштију у носачима 
стреластог облика. Уз Богородичино попрсје је натписна 
легенда коју старији истраживачи нису уочили. Тешко је 
разрешива, будући да је изведена са скраћеницама и 
словним знацима малих димензија. Са леве стране је 
Богородичин назив: m(iti)ry, а са десне епитет који се 
чита mstj или lspj, па се сходно томе може разрешити 
као milostiva или као αλυπος (cf. Buckton 1994: 198, No. 
213; Vassilaki 2000: 187-192, fig. 128).

Задњу страну панагијара покрива позлаћена 
сребрна површина на којој је унутар кружнице изведен 
разлистали крст, а из таласастог подножја се извијају две 
волуте. Уз крст је у два реда урезан натпис: j(sou)s(y) 
x(risto)s nika, а у подножју и дворедни криптограм: 
m(esto) l(obno) r(ai) b(isty), који је једино Радоји-
чић протумачио (Радојичић 1964: 340).

На појасу око разлисталог крста урезан је натпис 
у три концентрична реда:

& bl(a)govolënÏemy œ(ty)ca . 
posphwenÏem$ s(i)na . syvrywenÏemy d(ou)xa 
s(ve)t(a)go . £qini gospogä barbara despotica sÏü 
s(ve)t£ panagÏinic£ . na slav£ b(og)£ I prhqistoi 
. i sim($) s(ve)tim($) mo‹em($) . da ü pomil£ü 
i zast£pe œt(y) vsakogo zla v$ sem(y) vhce . i vy 
b£d(£)‹im(y) ùizny vhqn£ü dar£üt(y) aminy.

Текст још једног натписа покрива обод панаги-
јара, али је садржај измицао претходним истраживачима 
јер је обавијен граном, о чему Книвалд каже: „I Panaginica 
imade na okomitom rubu okolo naokolo natpis, ali ga nisam 
mogao pročitati, jer uz taj rub teče grančica, koja opkoljuje 
Panaginicu. Ovaj natpis vjerojatno označuje »moći«, koje su 
umetnute s prednje strane Panaginice među drago kamenje oko 
medaljona s Gospom“. (Kniewald 1935: 100) Натпис је, ипак, 
под одговарајућим углом добро читљив, а његов садржај 

19јесте Молитва Светој Тројици:
& oupovanië moë b(og)y . nadeùda mi ë 

x(risto)s . pokrovy mi ë d(ou)xy s(ve)tyj . troice 
s(ve)taa slava tebe .

19 Молитва Св. Тројици, на повечерју, приписана још и св. Јоаникију Великом (4. 
новембар).

20 Св. Клара, поштована по римокатоличком календару (11. август).
21 Св. Игњатије Богоносац (20. децембар).
22 Св. Стефан Нови (28. новембар)

У лепезастом пољу лево налази се данас празни 
пупољак (бр. 16). С обзиром на распоред који даје Глави-
нић, носач вероватно није био означен натписом, што је 
случај и са стреластим носачем бр. 17 (3,2 x 1,7 x 0,7 cm), 
десно под панагијаром. Стога је Главинић оба ова носача 
у најнижем појасу реликвијара и шест честица моштију 
на панагијару (бр. 15) ставио под једну ставку и означио 
их Diuersae incertae Reliquiae., тј. „различите непознате 
мошти“ (Glavinich 1648: 48, No. 36).

У десном полукружном пољу реликвијара 
првобитно је, као и у симетричном левом, постојало 
једанаест носача моштију и један затворен пупољак. На 
најнижем месту поља налази се мањи, приближно 
правоугаони носач (2,3 x 1,8 x 0,7 cm) са фрагментом 

20моштију св. мученице Кларе (бр. 18).  Троредни натпис:
& svete m£qenice klare

Изнад у пољу постављен је већи носач (6 x 5 x 3 
cm), у коме је део стопала као фрагмент моштију св. 

21Игњатија Богоносца (бр. 19).  Петоредни натпис:
& mo‹(y) s(ve)t(a)go ignatÏä . b(o)gonosca

Над овим је један мањи, петоугаони носач (4,8 x 
2,5 x 1,5 cm) са фрагментом моштију св. Стефана Новог 

22(бр. 20).  Реликвија је ранијим истраживачима остала 
делимично позната. Главинић (Glavinich 1648: 48, No. 12) 
светитеља идентификује као мученика Стефана (Stephani 
Mar.), Јанковић (Janković 1886: 56, br. VII, XIII) на оба 
места с истоименим светитељем ставља исти препис: 
„мошт св. Стефана“, док Книвалд (Kniewald 1935: 100) 
истиче да од два натписа која није могао да прочита „jedan 
je urezan na obodu kutijice“, што без сумње указује на носач 
ове реликвије, јер је натпис на њој изведен у два дела и то 
тако што су прве три речи постављене у два реда на задњој 
страни носача, а четврта на уску површ обода са доње 
стране:

& mo‹y s(ve)t(a)go stefana novago

У пољу изнад је сада само отворени пупољак (бр. 
21) на коме је некада била учвршћена давно нестала 
реликвија, коју од истраживача само Главинић (Glavinich 
1648: 48, No. 11) идентификује као фрагмент Мојсијеве 
Неопалиме купине (de rubo Moysis.). Иако је ту реч о 
контактној реликвији, заправо сведочанству најпозна-
тије теофаније у хебрејској и хришћанској традицији, 
слични фрагменти посведочени су и другде. Тако на 
реликвијару руске кнегиње Марије у Кремљу из 1409/10. 
године, међу честицама моштију постоји део „Мојсијевог 
жезла“, али и једна означена као kupina neopalimaä 
(Лидов 2000: 553-54, бр. 7). Осим тога, на Панагији-
реликвијару цара Ивана Грозног из XVI века, сада такође 
у Кремљу, налази се и kameny ko£pinyj neopalimyÏ= 
(Лидов 2000: 26, 30).

Бранислав  Цветковић
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Лево је постављен дугуљасти правоугаони носач 
(3,8 x 1,4 x 0,8 cm) са фрагментом моштију св. Теодоре (бр. 
27), али се не може рећи о којој је светитељки с овим име-

28ном овде реч (уп. Лидов 2006: 147).  Главинић није тачно 
читао натпис (Glavinich 1648: 48, No. 7), видевши га као 
„Теодосија мученика“ (Theodosii Mar.). Потоњи истражи-
вачи име доносе као Теовора, док га једино Стојановић 
чита тачно (Стојановић: 1903: 477). Дворедни натпис је, 
међутим, добро очуван:

& svete teodore mo‹i

Сасвим у врху поља налази се и мањи право-
угаони носач (2,5 x 1,1 x 0,7 cm) са фрагментом моштију 

29св. Георгија (бр. 28),  како су га идентификовали и ранији 
истраживачи, иако је троредни натпис на задњој страни 
носача необично изведен, с умноженим словом „е“ као и 
код носача с моштима св. Пелагије:

& svetoga m£qenika eeoreeyeea (sic !)
У средишњем делу реликвијара укрштањем 

грана формиране су једна већа и једна мања елипсоида, 
уписане једна у другу. У врху веће налази се дугачка кост, 
очито фрагмент ребра (9,3 х 2 х 1 cm) која, по Главинићу 
(Glavinich 1648: 48, No. 14) и Книвалду (Kniewald 1935: 

30101), припада моштима св. Теодора Стратилата (бр. 29).  
За разлику од oвих других моштију на реликвијару, кост је 
већим делом видљива са свих страна, будући да је окована 
на специфичан начин јер је са горње стране причвршћена 
за држач у виду пупољка, преко прстенастог окова, који 
чини увијена жица с двоструким фризом љиљана. На 
крајевима, кост је била окована капицама у виду круна са 
наизменично изведеним већим и мањим љиљанима. Сто-
га су натписи били изведени на равним горњим површи-
нама капица, од којих је данас сачувана она мања, док се 
већа може видети на снимцима објављеним у старијој 
литератури (Gigante 1924: 8-9; Kniewald 1935). Дворедни 
натпис на капици мањег пречника:

& m(o)‹(y) s(ve)t(a)go

С обзиром на Книвалдово читање (Kniewald 
1935: 101), остатак натписа на већој капици могао је, уз 
употребу скраћеница, гласити:

<teodœra stratilata>

Ниже у левом делу веће елипсоиде налази се 
носач (2,5 x 1,5 x 1,2 cm) са фрагментом моштију св. Ане, 

31Богородичине мајке (бр. 30).  Дворедни натпис:
& mo‹(y) s(ve)tÏe anni m(a)t(eri) 

b(ogorodi)ce 

У новијој литератури натпис је исправно читан, 
али га Главинић (Glavinich 1648: 48, No. 23) омашком 
разрешава као „Атанасија епископа“ (Athanasii episc.), по 

  

23 Хришћански календар бележи више истоимених светитеља (11. јануар, 23. мај, 12. 
мај, 6. и 20 септембар, 22. новембар, 18. децембар).

24 Св. Тирс (14. децембар).
25 Св. Андреја Стратилат (19. август).
26 Св. Димитрије Солунски (26. октобар).

 27Св. Аполонија, поштована по римокатоличком календару (9. фебруар).

 28Хришћански календар зна за већи број истоимених светитељки.
 29Св. Георгије Кападокијски (3. новембар).
30 Св. Теодор Стратилат (8. јун).
31 Св. Ана (25. јул, 9. септембар).

Над овим празним држачeм сада стоји још један 
такав пупољак (бр. 22), који је првобитно носио фрагмент 
моштију св. Михаила мученика (Michaelis Mar.), како је 
забележено код Главинића (Glavinich 1648: 48, No. 10). 
Премда се у овом случају светитељ са овим именом не 

23може прецизније идентификовати,  могуће је повући 
паралелу са слично означеном честицом на Рилском 
реликвијару (Бакалова 2005: 202, 206). Захваљујући томе, 
Јанковић (Janković 1886: 56, br. XXIV) и Книвалд 
(Kniewald 1935: 101) су били у прилици да натпис 
непосредно читају и забележе садржај. Ријечка служба 
заштите споменика културе има снимак из 1974. године 
(бр. Трсат 566), где се фрагмент добро види, с тим што се 
тада налазио на месту сада такође нестале реликвије бр. 
12, пошто је претходно отпао са првобитне позиције (бр. 
22). До овог закључка се лако стиже, захваљујући сним-
цима у Книвалдовом тексту који потврђују положај забе-
лежен у распореду код Главинића. Реликвија се на овом 
неодговарајућем месту налазила и када је начињен колор 
снимак реликвијара, објављен код Лентића (Lentić 1988: 
49). Увећањем детаља закључује се да је по облику носач 
био сличан реликвији бр. 5, формата 4 х 1 cm. Снимак 
омогућава рашчитавање дворедног натписа:

& s(ve)tago mixaila m(o)‹(y)

Највећи простор реликвијара заузима раскошно 
украшени носач (25,5 x 5,5 x 3,5 cm) у коме су по једна 
лакатна и палчана кост (бр. 23), као делови моштију св. 

24 Тирса. Троредни посветни натпис:
& mo‹y \ s(ve)t(a)go \ tirsa \ sÏü mo‹y 

\ œkova \ gospogä despot(i)ca \ barbara \ na 
slav£ b(o)ùÏü i pr(h)q(i)ste \ œvemy\ mo‹emy 
da me pomil£ü i zast£pe œ(ty) vsakogo zla 
d(£)wevnago i thl(e)snago aminy

С леве стране стоји зашиљени носач (4 x 1,5 x 1 
cm) са фрагментом моштију св. Андреје (бр. 24), можда 

25Стратилата,  или другог светитеља с овим именом (уп. 
Бакалова 2005: 202, 206). Петоредни натпис:

s(ve)ti andreä . mo‹y

Изнад овог је издужени троугаони носач (4,3 x 1,7 
26x 0,7 cm) са фрагментом моштију св. Димитрија (бр. 25).  

Дворедни натпис:
& s(ve)ti . m(£)q(e)niky dimitrije

На десној страни је мањи зашиљени носач (3 x 2,5 
27x 0,7 cm) са фрагментом моштију св. Аполоније (бр. 26).  

Троредни натпис:
& svete polonie (sic !) mo‹y

РЕЛИКВИЈАР ДЕСПОТИЦЕ БАРБАРЕ ФРАНКОПАН БРАНКОВИЋ.



свој прилици због тога што натпис у целини чине скраће-
нице и лигатуре (сл. 5), при чему је и обрнуто постављен у 
односу на посматрача.

Испод је постављен сасвим мали фрагмент прста 
(3,2 x 2,3 cm), који припада моштима св. Григорија 

32Богослова (бр. 31).  Има навлаке у виду капица, слично 
реликвији бр. 29, као и оковима на фрагменту моштију св. 
Арете, који се данас чува у Сијени (Hetherington 2008: 25-
27, fig. 23). Главинић (Glavinich 1648: 48, No. 21), једини од 
истраживача, није ишчитао натпис јер га чине веома мали 
словни знаци у непрекинутом низу, урезани по ободу 
доње навлаке:

& mo‹y s(ve)t(a)go grigorja bogoslova

У углу поља је постављен крушкасти носач (6,3 x 
5,3 x 0,6 cm) са зглобном чауром као фрагментом моштију 

33св. Теодора Тирона (бр. 32).  Носач је на задњој страни 
означен четвороредним натписом са сложеном 
представом крста (сл. 6):

& mo‹y svetago teœdora tirona ÷

На дну елипсоиде, одвојено укрштеним гранама 
које чине мању елипсоиду у средишту реликвијара, 
формирано је ромбоидно поље у коме се налази 
пекторални крст од црвеног ахата или пре јасписа (6,3 x 
5,8 x 0,8 cm). На сва четири крака имају полигоналне 
навлаке с крстоликим перфорацијама кроз које се назиру 
фрагменти моштију. Крстови од различитих врста каме-
на или дрвета са металним украшеним навлакама позна-
ти су у аналогној грађи, као што је крст Ирене Дука из 
ризнице Св. Марка у Венецији (Lerou 2004: 165, 167, fig. 4). 
Трсатском примерку су најближи мали тзв. „корсунски“ 
крстови (Лидов 2000: 174-175, бр. 46; Durand 2010: 206-
207, No. 91, 92). Крст је горњим краком причвршћен за 
држач у виду пупољка, а доњим ослоњен на гране при дну 
елипсоиде. Натписи су урезани на страницама навлака. 

Главинић их не разрешава (Glavinich 1648: 48, No. 18), 
вероватно зато јер су, као на реликвији бр. 31, изведени 
ситним словима и са скраћеницама, тако да све четири 
реликвије на пекторалу ставља под исту ставку с ознаком: 
„непознати“ (Incerti). Остали аутори су мање-више могли 
да рашчитају натписе бр. 33, 35 и 36. Само је Јанковић 
(Janković 1886: 56, br. XXVII) тачно преписао скраћени 
натпис на навлаци бр. 34, али га није рашчитао.

Под навлаком горњег крака је фрагмент моштију 
34св. Игњатија (бр. 33),  но није јасно да ли је реч о св. 

Игњатију Богоносцу или неког другом светитељу овог 
имена. Четвороредни натпис:

mo‹(y) s(ve)t(a)go ign(a)sia

Под навлаком левог крака је фрагмент моштију 
35св. Марије Магдалене (бр. 34).  Четвороредни натпис:

mo‹(y) s(ve)te magdaline

Под навлаком доњег крака је фрагмент моштију 
36св. Анастасије (бр. 35), могуће Фармаколитрије.  

Петоредни натпис:
mo‹(y) s(ve)te nastasÏe (sic !)
Под навлаком десног крака је фрагмент моштију 

св. Прокопија (бр. 36), али се не може рећи да ли је ту реч о 
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32Св. Григорије Богослов (25. и 30. јануар).
33Св. Теодор Тирон (17. фебруар).

34Св. Игњатије Богоносац (20. децембар); Св. Игњатије патријарх Цариградски (23.
   октобар).
35Св. Марија Магдалена (22. јул).
36Св. Анастасија Фармаколитрија (22. децембар).

Бранислав  Цветковић
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Мошти св. Ане
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 Мошти св. Теодора Тирона
 Relics of St. Theodore Tiro
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улози носача моштију. У језичком погледу, рекло би се да 
је овај гравер приморског порекла, не због необичног 
извођења имена светитеља на носачима бр. 8 и 28, већ 
због облика имена појединих светитеља као што су 
„Бартоломеј“ (бр. 9), „Полонија“ (бр. 26), „Игнасие“ (бр. 
33), „Магдалина“ (бр. 34), „Настасија“ (бр. 35), као и 
епитета „причиста“ на носачу бр. 9. Особена примена 
скраћеница и лигатура некад доводи и до готово нераз-
решиве арабеске, као на носачу бр. 37 (сл. 7). Потпуно 
друкчији је трећи гравер, који је извео натписе на 
носачима бр. 6, 7, 31 и 39. Његов је рукопис спор и бриж-
љив, словни знаци су малих димензија и облих форми, са 
јасним осећајем за детаљ, меко урезивање и склад. Слова 
су изведена прецизним алатом и умешно (сл. 3). Рука 
четвртог мајстора се препознаје у натписима са носача бр. 
20 и 32. Одликују га нервозни потез, слова неправилних 
облика и текст са мало скраћеница и лигатура (сл. 6). 
Грчки натпис на носачу бр. 14 припада петом граверу. 
Иако по изломљеним облицима подсећа на претходни, 
његова слова су јасније уклопљена у текст (сл. 4).

Појава имена деспотице на панагијару и два 
носача моштију указује на то да настанак тих сегмената 
треба датовати у период када је још увек носила ово 

св. великомученику Прокопију или св. Прокопију 
37Декаполиту. Четвороредни натпис:

mo‹(y) s(ve)t(a)go pro(ko)pja:

Десно од пекторалног крста, у углу елипсоиде 
налази се коцкасти носач (3 x 3,2 x 1,8 cm) са фрагментом 

38моштију св. пророка Данила (бр. 37).  Четвороредни 
натпис (сл. 7):

& mo‹(y) s(ve)togo danila pr(o)r(o)ka

Пратећи натпис на овом носачу старији истра-
живачи нису тачно рашчитали услед сложене употребе 
скраћеница и лигатура. Стога Главинић (Glavinich 1648: 
48, No. 17) мошти приписује „мученику Дамјану“ (Dami-
ani Mar.), што преузима и Книвалд (Kniewald 1935: 101). 
Иако је реч о честици моштију великог пророка, ово није 
јединствен случај, јер се једна појављује на споменутом 
Рилском реликвијару (уп. Бакалова 2005: 202-203).

Изнад је постављен звонолики носач (3 x 3 x 1,5 
cm) са фрагментом моштију св. мученика Прокопија (бр. 

3938).  Пошто је носач прилагођен облику честице, она је 
видљива само са доње стране дубоког носача, што је 
условило његов особен вид, па су задња и бочне стране 
покривене украсом, а троредни натпис је на предњој:

mo‹(y) s(ve)t(a)go m(£)q(e)nika prokopjä

У пољу веће елипсоиде је још један мали 
јагодасти носач (2,5 x 2 x 1,5 cm) са фрагментом моштију 

40 св. Јакова Персијанца (бр. 39). Троредни натпис:
& mo‹y s(ve)t(a)go jakova persenina

Последњи носач на реликвијару смештен је 
унутар мање елипсоиде. Реч је о енколпиону (7,5 x 6,5 x 4 
cm) који је на предњој страни богато украшен низовима 
бисера и драгог камења, а у средишту и фрагментом 

41моштију св. Теодора Тирона (бр. 40).  Четвороредни 
натпис:

mo‹y . s(ve)toga . †e(o)dœra tirona

Епиграфске особине натписа на реликвијама 
сведоче о томе да представљају рад више руку и да су, 
следствено, носачи настајали током дужег времена. 
Анализа показује да је пет различитих гравера резало 
текстове. Први мајстор је извео текст на задњој страни 
панагијара (бр. 15). Одликује га брз и сигуран потез, 
типичан за искусне мајсторе. Словни знаци су угластих 
облика, док су скраћенице и лигатуре уподобљене наро-
читој естетици. Овај исти рукопис препознаје се и на 
носачу моштију бр. 30 (сл. 5). Други гравер је израдио 
највећи број натписа (бр. 1-5, 8, 9, 11, 13, 18, 19, 22-29, 33-
38, 40) и текст на ободу панагијара (бр. 15). Овај рукопис је 
невешт у детаљу, али маштовит, па у споју са украсним 
оквирима и позађем ствара раскошан утисак, примерен 

37Св. великомученик Прокопије (3. јул); св. Прокопије Декаполит (27. фебруар).
38Св. пророк Данило (17. децембар).
39Св. Прокопије (3. јул).
40Св. Јаков Персијанац (27. новембар).
41Св. Теодор Тирон (17. фебруар).

РЕЛИКВИЈАР ДЕСПОТИЦЕ БАРБАРЕ ФРАНКОПАН БРАНКОВИЋ.

7.
7. 

 Мошти св. пророка Данила
Relics of Prophet Daniel 
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звање, пре 1485. године, у којој њен муж, деспот Вук 
Бранковић, умире а она се враћа у свој родни крај. 
(Ћирковић 1970) Чињеница да на једном носачу постоји и 
натпис на грчком језику такође доприноси сагледавању 
сложене историје настанка збирке моштију, чији се значај 
открива и у томе што садржи реликвије не само источних 
светитеља, већ и троје поштованих у оквиру западне, 
римокатоличке цркве.

С друге стране, панагијар својим облицима, пра-
тећим натписима и богатим украсом доприноси пунијем 
разумевању ове до недавно мало проучене категорије 
култних предмета, па у складу са резултатима недавних 
истраживања даје изворне податке о побожној пракси 
жена и световних лица. (cf. Drpić 2011) Чињеница да је у 
реликвијару скупљен велики број моштију, уз натписе 
који доносе име деспотице Барбаре, указујe на значај који 
је необична збирка морала имати за свог имаоца. У 
времену бременитом војним поразима и општом 
несигурношћу (Радић 2000), људи су трагали за небеском 
заштитом и уздали се у помоћ моштију, што је био ра-
ширен обичај у средњовековном друштву, без обзира на 
класну припадност (Катић 1967: 38-49; Sterpelone 1994). У 
случају Барбаре Франкопан могуће је бројност моштију у 
њеном поседу везати за проблеме личне природе јер она у 
браку није имала порода, што посредно може сведочити и 
о њеном укупном слабом здрављу (Šercer 2011: 44-45). С 
друге стране, натписни текст на панагијару у зазиву 
Господа, Богородице и уметнутим моштима поклапа се с 
текстовима на оковима моштију св. Вартоломеја и св. 
Тирса, јер се њима исказује очекивање помоћи и у ово-
страном и у оностраном животу. У том контексту пана-
гијар заузима посебно место, будући да је профилактички 
предмет који је деспотица Барбара носила и користила 
пре него што је постао део Трсатског реликвијара.

Занатске и стилске особине носача на реликви-
јару следе позновизантијске обрасце, о чему сведоче мно-
ге аналогије. Назубљени оквири на носачима у целини 
одговарају облицима, на пример, на окову иконе-камеје 
из Славковице, датоване у Х – ХI век (Radojković 1977: 10, 
sl. I), док су „троугласти пипци“ слични онима на 

 

напрсном крсту (бр. 18) из ризнице манастира Бање, из 
друге половине XVI века (Шакота 1981: 123-126, сл. 66). 
Филигрански цевасти украси на рубовима носача имају 
паралеле у накиту, проналаженом на српској територији, 
каква је наушница из Смедерева или група шупљих 
лунуластих наушница из XV века, које све следе старије 
византијске обрасце (Радојковић 1977: 119, сл. 95; Bikić 
2010: 51, 53, sl. 23, 27/3, 4, 5).

Начин извођења натписа на носачима моштију 
Трсатског реликвијара такође указује на неговање 
традиција најбољих радионица из византијских центара 
о чему сведоче скупоцени предмети с некадашњих 

дворова на Балкану, какви су патене из Велике Лавре и 
Ватопеда, поклон деспота Томе Прељубовића (Loverdou-
Tsigaridas 1997) и тзв. чаша цара Душана из Народног 
музеја у Београду (Гајић 2010: 80-81). О домаћем пореклу 
мајстора што су изводили окове на врло одређени начин 
говоре језичке особине натписа на Трсатском реликви-
јару, а стил и облик натписних поља негован је и у пото-
њем периоду, што је очевидно на млађим предметима као 
што је, на пример, крст митрополита Дионисија из 
1568–1569. године, из ризнице манастира Бање (Пејић 
2009: 176-177, сл. 121).

Време када настају делови Трсатског реликви-
јара је период у коме златари и гравери из различитих 
крајева Европе раде за дворове и на дворовима на Истоку, 
па је фриз љиљана на прстену и капици носача са 
позиције бр. 29 аналоган сличном фризу са панагијара 
који је 1435. године извео „мастер“ Иван Арип за 
новгородског архиепископа Евтимија (Durand 2010: 290-
291, No. 122). Сасвим сличан фриз може се пронаћи и на 
кадионици из ризнице манастира Дечана из ХV века, која 
се везује за дубровачке радионице (Шакота 1984: 196, 232, 
сл. 21) и на кивоту митрополита Јосифа из 1573. године, 
из ризнице манастира Бање (Шакота 1981: 46-51, сл. 11-
12; Пејић 2009: 184-185, сл. 123). Ипак, отворено је питање 
у оквиру које су радионице настајали окови моштију, с 
обзиром на то да није сачуван ниједан рад из дворске 
златарске радионице у Смедереву. С друге стране, сребр-
на позлаћена тамјаница, датована натписом у 1523. 
годину, а израђена у Смедереву за манастир Раваницу, 
очито доказује да су поједине градске радионице пре-
живеле османску окупацију града (Радојковић 1966; 104-
105, сл. 40).

Необичан изглед реликвијара је питање на које 
тек треба дати одговор. Међу старијим истраживачима је 
присутно уверење да су мошти спојене у симболичну 
грану која подсећа на Јесејево стабло након што су 
пристигле на двор Франкопана (Šercer 2011: 43-45), те да 
је највећи део рад западних мајстора. На другој страни, 
није немогуће да је бар део моштију првобитно припадао 
дворској ризници деспота Ђурђа Бранковића, пре но што 

-је преко деспота Змајa Огњеног Вука дошао у посед Бар
баре Франкопан (Петровић 1940: 11). Чињеница да више 
скелетних фрагмената припада моштима светитеља с 
именом Теодор посредно указује на такво порекло збирке 
пошто је најстарији, али рано преминули син деспота 
Ђурђа, носио управо ово име (уп. Цветковић 1993/4). 
Једини носач моштију с грчким натписом такође припада 
овој групи (мошти св. Теодора Новог), што додатно 
оснажује давно изнету претпоставку Јоза Петровића, јер 
је првенац деспота Ђурђа име добио по свом деди по 
мајци, Теодору Кантакузину, унуку византијског цара 
Јована VI Кантакузина (Ферјанчић 1987: 174-181).

Бранислав  Цветковић
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Иако се у литератури истиче да су на Трсатски 
реликвијар могли утицати структуре Јесејеве лозе или 
Лозе Немањића (Петровић 1940: 11; Šercer 2011: 43-45), он 
је по свом облику сасвим јединствен. Потенцијална 
аналогија у примени мотива гране на реликвијару из 
Лучињана, у виду Lignum vitae, иконографски и занатски 
је врло далека (Frolow 1965: 73, fig. 34). Иако су мотиви 
лозе и Јесејевог стабла били део топике фрањевачке 
побожности (Donadieu-Rigaut 2005: 308-335), сва је 
прилика да је реликвијар Барбаре Франкопан међу 
фрањевце трсатског самостана стигао у таквом облику, о 
чему говори управо чињеница да су доњи делови каснији 
додатак. Зато би требало узети у обзир реликвијаре и 
иконе с мотивом елипсастих лозних врежа с темом 
прославе Богородице, који се од средине XV века јављају у 
источној култној пракси и уметности (Лидов 2000: 58-60, 
но. 11; Durand 2010: 502-503, No. 218), због чега би могли 
представљати потпуне иконографске паралеле за 
Трсатски реликвијар, о чему ће даља истраживања дати 
поузданији одговор.
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Lavish reliquary, formerly owned by Despotissa Barbara 
Frankopan Brankovic, presently in the Treasury of Franciscan 
Monastery in Trsat near Rijeka, has rarely been of any interest 
to the researchers. This unique cult object is formed in the 
shape of symbolic branch made of silver gilded tubes with 
naturalistically crafted flowers, leaves and thorns. It consists 
of cast larger and smaller fragments of relics on frames, 
marked with inscriptions and decorated with filigree, and 
three encolpia on the middle axes also with relics, decorated 
with pearls, precious and semi-precious stones. 
As the inscriptions had not been read or had been read 
incorrectly in older literature, not shading any light on the 
origin of the idea and the period of creation, a new research 
lasting several days was conducted during 2011. Following a 
close analysis of the reliquary, thirty eight inscriptions in Old 
Serbian and Greek languages were found, and the inscriptions 
from the lost frames, recorded in the sources and photo 
documentation, were added as thirty ninth and fortieth. The 
paper gives an analysis of the reliquary, reconstruction of the 
original organization of the relics (based on the old 

photographs and descriptions from 1648), copy of all 
inscriptions and formats of thirty – two preserved frames. 
New readings provide correction to all previous editions and 
this is the first time that all inscriptions on the existing frames 
have been read, including not so visible inscription on the rim 
of the panaghiarion.
Paleographic analysis has shown that five different engravers 
have been engraving the inscriptions. The first craftsman has 
done the engraving on the back of the panaghiarion (No. 15) 
and the holy relics frame (No. 30). The second has done the 
most of engraving (No. 1-5, 8, 9, 11, 13, 18, 19, 22-29, 33-38, 
40) and engraving on the rim of the panaghiarion (No. 15). 
The third has done the engraving on the frames No. 6, 7, 31 
and 39, the fourth on the frames No. 20 and 32, while the fifth 
has done engraving in Greek on the frame No. 14.  
Although it is a view in historiography that the reliquary got 
its present shape after the holy relics had been taken to the 
West, iconographic analogies with the motif of elliptical vines 
on the reliquaries and icons with the themes of celebrating the 
Holy Mother, being present in Eastern cult practice and art 

thsince the middle of the 15  century, point to this direction for 
the further research of the reliquary of  Despotissa Barbara. 

Summary

*Branislav Cvetković, art historian, Regional Museum, Jagodina

BRANISLAV CVETKOVIĆ*

RELIQUARY OF DESPOTISSA BARBARA FRANKOPAN BRANKOVIC
Contribution to the Study

Бранислав  Цветковић
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Apstrakt: U zagrebačkom Muzeju za umjetnost i obrt 
čuva se tabernakl sat čiji su mehanizam i ukrasna ploča s 
brojčanikom rađeni oko 1680. godine, a u XVIII stoljeću 
umetnuti u novo kućište. Izvorni sat je rad poznate urarske 
radionice Fromanteel koja je već 1658. počela izrađivati satove 
sa njihalom u Engleskoj, samo godinu nakon prvih haških 
radova S. Costera. Zagrebački primjerak je jedini njihov sat 
koji u signaturi ima naveden Haag kao mjesto izrade, što je 
osobito zanimljivo budući da nema arhivskih podataka o 
tome da su Fromanteeli imali radionicu u navedenom gradu. 
Ta signatura koja se nalazi na stražnjoj platini naknadno je 
djelomično prekrivena graviranim viticama, a na kasnije 
dodanoj luneti nad brojčanikom upisana je druga s različitim 
podacima o autoru i mjestu izrade. Sat je izuzetan i zbog 
postojanja indikatora sekundi što je neobično za rane 
tabernakl satove i zbog rijetke tik-tak zaprečnice. Sve to čini ga 
nezaobilaznim primjerkom u proučavanju opusa porodice 
Fromanteel i ranih satova s njihalom uopće.

Ključne riječi: Fromanteel, Haag, prerada, sat s nji-
halom, tabernakl sat

U stalnom postavu Muzeja za umjetnost i obrt u 
1Zagrebu nalazi se tabernakl sat , proporcijama, oblikovanjem 

i ukrasima na kućištu na prvi pogled tipičan primjerak 
posljednje četvrtine XVIII stoljeća. Signatura Albertus Fro-
manteel London ugravirana u luneti naizgled korespondira s 
onom na stražnjoj platini – A=Fromanteel. Međutim, već 
sljedeći, pomniji pogled na ploču brojčanika otkriva da je 
luneta dodana naknadno, čime vjerodostojnost signature po-
staje upitna. Kada se uklone kasnije intervencije – drveno ku-
ćište i polukružno nadsvođenje – preostaje izuzetno očuvana 
ploča brojčanika karakteristična za rane tabernakle, rađene 
prije 1700. godine, te na nju pričvršćen originalni mehanizam 
između dviju pravokutnih platina. Koliko je izniman značaj 
tog prvotnog sata u kontekstu povijesti urarstva i urarske 
struke pokazat će kasnija istraživanja.

Tabernakl satovi

Pod pojmom tabernakl sat podrazumijevamo kućni 
sat čije kućište ima oblik ormarića zastakljenih bočnih stra-
nica, najčešće s ručkom za prenošenje na vrhu. Mehanizmu 
pogon daje opruga, a kao regulator služi kratko stražnje nji-

2halo s vretenastom, kasnije kukastom zaprečnicom  (Lovrić 
Plantić 2008: 42). Osim podnih satova tabernakl sat je naj-
rašireniji tip kućnog sata u razdoblju baroka. U svojoj knjizi In 
Quest of Clocks, Kenneth Ullyett (1970) ističe kako upravo 
tabernakl sat simbolizira svojevrsnu prekretnicu u engleskoj 
povijesti: svojom prenosivošću ukazuje da su prošli dani 
dokolice tako da niti državnici, niti dendiji, niti političari, niti 
kicoši ne mogu sebi priuštiti da zanemaruju vrijeme. Zato su 
sat morali nositi sa sobom. Latinska izreka Tempus Rerum 
Impe-rator (Vrijeme je gospodar svih stvari) nije bila samo 
moto londonskog urarskog ceha: postala je glavnim sloganom 
sve bržeg tempa života.

Razložno je pretpostaviti da se sat prvenstveno držao 
u spavaćoj sobi, budući da je osim mehanizma za hod u pra-
vilu imao i onaj za izbijanje točnog vremena. Repeticijski 
mehanizam je omogućio aktiviranje izbijanja u bilo kojem 
trenutku, tako da se točno vrijeme moglo doznati praktički 
uvijek, što je osobito važno bilo noću. Ne smije se, naime, 
zaboraviti kako su mračni bili ondašnji prostori. Ponekad je 
sat posjedovao i mehanizam budilice. Ako je bio jedini mjerač 
vremena u kući, danju se vjerojatno prenosio u salon ili radnu 
sobu.

Tabernakl satovi počeli su se izrađivati oko 1660, 
nekako istovremeno s podnim satovima. Pojava novih tipova 
sata posljedica je primjene njihala za reguliranje njihova hoda; 

UDK 739.3:681.11.21(497.5)”1658” ; 
ID 195688972

739.3:069.51(497.5)”1658”

*Vesna Lovrić Plantić, povjesničarka umjetnosti, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb  
1  Inv. br. MUO 13365. Sat (stara barok ura Albertus Fromanteel London) je za muzejsku 

zbirku kupljen 1967. u Posredniku, Jurišićeva 5, Zagreb za cijenu od 3.000 ND (akt: 
72/33-67).

2  Izvorno su tabernakl satovi imali vretenastu zaprečnicu koja je robusnija od kukaste, 
nije toliko precizna, ali ni osjetljiva na promjenu položaja kao kukasta. Upravo zbog 
činjenice da su manje osjetljive na pomicanje vretenaste zaprečnice primjenjuju se u 
mehanizmima tabernakl satova sve do kraja XVIII stoljeća, pa i kasnije. Naime, za 
razliku od podnog sata, taj je tip sata bio predviđen za prenošenje o čemu svjedoči i 
prihvat što ga obavezno ima na vrhu kućišta. Neki najraniji primjerci na vrhu imaju 
brončanu figuru, međutim, već od kraja XVII stoljeća zamjenjuje je ručka od lijevane 
mjedi. Osim zbog pomicanja, do netočnosti bi moglo doći i zbog raznih, često 
neravnih, podloga na koje se tabernakl satovi stavljaju. Podni se satovi, s druge strane, 
kad su se jednom smjestili na određenu poziciju i podesili nisu  više micali. U XIX 
stoljeću mnoge su vretenaste zaprečnice ipak zamijenjene kukastima.

VESNA LOVRIĆ PLANTIĆ*

TABERNAKL SAT A. FROMANTEELA
Prilog poznavanju povijesti ranih satova s njihalom
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31656. godine Nizozemac Christian Huygens  (The 
International Dictionary of Clocks 1996: 291) izradio je nacrt 
za prvi satni mehanizam s njihalom kao oscilatorom.

Tabernakl sat je u suštini, osim podnog sata, prvi tip 
modernog kućnog sata. Naime, sve do izuma njihala, 
odnosno njegove primjene kao regulatora sata, satovi su bili 
neprecizni mjerači vremena, te su se podešavali prema 
sunčanom satu. Usporedbe radi, satovi s oscilatorom u obliku 
kotača ili dvokrake vage (tzv. foliotom) imali su dnevno 
odstupanje između 15 i 60 minuta, a satovi s njihalom svega 10 
sekundi. Dakle, tek je njihalo omogućilo znatno povećanje 
točnosti sata. U prilog tome koliko je revolucionarna bila 

navedena promjena govori i činjenica da do sredine XVII 
stoljeća brojčanici uopće nisu imali naznačene minute niti su 
imali minutnu kazaljku. 

Tabernakl sat A. Fromanteela

Sat iz zbirke Muzeja za umjetnost i obrt ima crno 
politirano drveno kućište, zastakljenih stranica, koje stoji na 
četiri pogačaste nožice. Na vrhu je konveksno-konkavno 
profilirani krović s ručkom za prenošenje sata: dva fiksna 
nosača ručke imaju oblik pseće glave, dok pomični dio čini 
prikaz lovorovog vijenca s vrpcom koja završava vezankom. U 
uglovima su ukrasne baklje. Svi ti elementi izrađeni su od 
pozlaćene lijevane mjedi. Oblik i proporcije ormarića, kao i 
repertoar funkcionalno-dekorativnih elemenata, ukazuju na 
njegovu dataciju u posljednju četvrt XVIII stoljeća. (Sl. 1)

Međutim, zanemarimo standardno kućište sata, 
kakvih je na teritoriju Hrvatske sačuvan znatan broj, i 
usredotočimo se na ploču brojčanika. Pri pomnijem pregledu 
uočavamo da je luneta nad kvadratnom pločom naknadna. 
Najvjerojatnije je razlog tome prilagođavanje sata novom 
kućištu, rađenom u skladu s modom svoga vremena. 
Zanimljivo je da gravirana dekoracija s motivom pokrenutih 
akantusovih listova na polukružnom nadsvođenju prelazi na 
izvornu ploču brojčanika, kako bi se vizualno s njome 
povezala i kako bi se prorez koji se nalazi na spoju ta dva 
elementa učinio manje uočljivim. (Sl. 2)

Još je, pokazat će se, zanimljivija signatura Albertus 
Fromanteel London ugravirana na kružnoj pločici apliciranoj 
u sredini lunete. (Sl. 3)

Na izvornoj ploči brojčanika, izrađenoj od pozlaćene 
mjedi, apliciran je vijenac od posrebrene mjedi s velikim 
rimskim brojevima, izvedenim urezivanjem i ispunjenim 
crnim voskom. Za razliku od sati, minute su naznačene 
crticama, tek svaka peta arapskim brojem, dok polovine sata 
kao oznaku imaju stilizirani cvijet ljiljana. Unutar vijenca dva 
su otvora za navijanje hoda sata i izbijanja punih sati, u 
gornjem dijelu mali sekundni brojčanik, također od 
posrebrene mjedi, a u dnu otvor kroz koji se očitava datum. 
Kazaljke su čelične, satna razvedena obrisa, simetrično 
koncipirana, dok je minutna znatno uža i jednostavnija. U 
uglovima su aplicirane krilate glavice anđela. Taj je motiv vrlo 
čest u zadnjoj četvrti XVIII stoljeća i dobar je pokazatelj za 
dataciju sata. Što je sat izrađen ranije, to je reljef viši, a 
cizeliranje dorađenije. Nakon toga, oko 1705, motiv će se 
modificirati u par anđela, odnosno putta koji drže krunu s 

4malteškim križem ili ukrštena žezla s krunom.  (Sl. 4)
Mehanizam je smješten između dviju pravokutnih 

platina, od kojih je stražnja bogato ornamentirana cvjetnim i 

3  Christian Huygens (1629–1695), eminentni matematičar, astronom i fizičar iz Haaga.  
Uz ostale izume, pripisuju mu se dva najznačajnija poboljšanja u povijesti urarstva. 
Riječ je o primjeni njihala  kao regulatora u kućnim satovima, te nemirnice sa spiralom 
za reguliranje osobnih satova. Oba su uređaja znatno poboljšala preciznost mjerenja 
vremena. Haški urar Salomon Coster je prema Huygensovim nacrtima izradio prve 
satove s njihalom, te je u lipnju 1657. dobio licencu za njihovu proizvodnju. Prvi model 
nemirnice koju kontrolira spirala izradio je Isaac Thuret i pokazao u Parizu u siječnju 
1675.

4  Aplike s tim motivom korištene su na dva sata iz zbirke Muzeja za umjetnost i obrt: 
podni  sat, mehanizam: London, oko 1710, urar: Richard Colley, MUO 15560 i podni 
sat, Beč, oko 1730, urar: Johann Georg Geist, MUO 17264.

Vesna Lovrić Plantić

1. 
1. 

Tabernakl sat, inv. br. MUO 13365
Bracket clock, Museum of Arts and Crafts, Zagreb, Inv. 
No. 13365
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Porodica Fromanteel

U stručnoj literaturi se, općenito uzevši, navodi da su 
Fromanteeli nizozemskog porijekla, međutim, neki autori, 
među kojima i Brian Loomes (1975: 178) zastupaju teoriju da 
je vjerojatno riječ o flamanskoj porodici koja je u Englesku 

7došla nakon vjerskih progona.  Velik broj majstora obrtnika 
koji su bili protestanti (hugenoti, kalvinisti) izbjegao je iz 
katoličkih zemalja, osobito nakon opoziva Nantskog edikta, u 
Englesku, Nizozemsku i Prusiju, gdje su zbog svog znanja i 

8marljivosti bili više nego dobrodošli.  U Londonu su izbjegli 
protestanti već sredinom XVI stoljeća utemeljili nizozemsku 
reformiranu crkvu.

Ahasuerus, osnivač urarske dinastije Fromanteel, 
rođen je 1607. u Norwichu, a u London se doselio 1629, već 
kao školovani urar. Tri godine kasnije primljen je u 

lisnatim motivima koji se vitičasto uvijaju. Dok su prvi 
tabernakl satovi u pravilu imali neukrašenu platinu, tek 
ponekad s ugraviranim imenom urara i mjestom izrade, u 
razdoblju od oko 1675. do 1695. bile su iznimno popularne 
upravo ovakve, izrazito dekorativne ploče. Među raznim 
vrstama cvijeća koji čine ukras, na ovom primjerku nalazimo i 

5tulipane.  Motiv tulipana je vrlo popularan u periodu između 
1675. i 1700. godine, pa taj oblik imaju čak i stupići među 
platinama na mehanizmima satova, a susrećemo ga i na 
tekstilu, fajansi, srebru i drugdje. Unutar lisnate kartuše 
ugravirana je signatura urara A=Fromanteel, ispod koje je 
gusti vitičasti ornament koji prikriva neka slova. Ispod imena 
majstora u pravilu je ispisan naziv grada u kojemu je sat 
izrađen. Dakle, jedan od najintrigantnijih zadataka pri 
analiziranju ovog sata bio je pokušati odgonetnuti o kojem je 
gradu riječ i otkriti zašto je taj podatak skriven. (Sl. 5)

Informacija na koju se pri tome možemo osloniti i od 
koje možemo započeti jest potpis autora – A=Fromanteel. 
Poznavateljima povijesti urarstva već je to dovoljno da znaju 
kako se radi o djelu urara iz jedne od najpoznatijih europskih 
urarskih dinastija, čiji članovi djeluju od dvadesetih godina 
XVII stoljeća, uglavnom u Engleskoj, kasnije i u 

6Nizozemskoj.

5   Tulipan je cvijet uvezen s Bliskog istoka sredinom XVII stoljeća. Bio je osobito cijenjen 
u srednjoj Europi i Nizozemskoj, gdje je vrt pun tulipana postao statusnim simbolom. 
Do 1635. godine potražnja je vrtoglavo podigla cijene; zabilježeno je da je jedan trgovac 
iz Haarlema dao pola svog imetka za jednu lukovicu tulipana. Uskoro su se u nekim 
nizozemskim gradovima otvorile burze za trgovanje lukovicama toga cvijeta; mešetari 
(tulipanski notari) su izvikivali cijene već prema imenu, boji i težini lukovice. U 
Londonu i Parizu tulipanska groznica bila je nešto manja. Nakon nekoliko godina 
tržište se slomilo i ostavilo velik broj neplaćenih potraživanja, tužbi i bankrota. (Barzun 
1993:  225)

6  U Londonu je 1969. godine održana izložba The First Twelve Years of the English 
Pendulum Clock - The Fromanteel Family and Their Contemporaries 1658-1670  (The 
Connoisseur, vol. 170, br. 684, veljača 1969, s.p.)

7  Zanimljivo je da je i Peter Paul Rubens (1577–1640), jedan od najvećih baroknih slikara, 
također Flamanac rođen u izgnanstvu (u Njemačkoj) zbog vjerskih progona kalvinista.

8    Barzun 1993: 398.

TABERNAKL SAT A. FROMANTEELA

2.
2. 

 Ukrasna ploča brojčanika s naknadnom lunetom
Dial with later added arch

3. 
3. 

Naknadna signatura s netočnim imenom autora
Later added signature with a wrong name of the author
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9novoosnovani ceh urara (Clockmakers' Company) , ali ne kao 
slobodan obrtnik, nego kao "brat", što je vjerojatno značilo da 
ne smije prodavati satove pod svojim imenom. U tom je 
svojstvu bio sve do 1656. kad je od grada Londona, na 
inzistiranje samog Olivera Cromwella, dobio status 

10slobodnog  građanina.
Njegov najstariji sin John (1639 –1690), u dobi od 

nepunih osamnaest godina, odlazi 1657. u Den Haag, gdje 3. 
rujna sa Salomonom Costerom potpisuje ugovor kojim se 
obvezuje da od tada pa do 1. svibnja 1658. za njega izrađuje 
satove, a Coster će ga upoznati s primjenom njihala kao nove 

11vrste regulatora u satovima, za što je jedino on imao licencu.  
Po povratku u London, Johnov otac već iste godine u 

12Mercurius Politicus reklamira izradu satova s njihalom.  To 
znači da su Ahasuerus Fromanteel i njegov sin, prema dosad 
raspoloživim arhivskim podacima, prvi urari koji su izrađivali 
takve satove u Engleskoj.

Ahasuerus II (1640–1703), mlađi sin Ahasuerusa I, 
nastanio se s bratom Johnom oko 1680. u Amsterdamu gdje se 

13naziva “engleskim urarom na nasipu”.  Najmlađi od braće, 
Abraham (1646–1731), radio je u Newcastleu  Sačuvano je 
nekoliko njegovih satova signiranih A Fromanteel Newcastle. 
Izgleda da su Fromanteeli izvozili svoje satove u Amsterdam 
preko Newcastlea, kako bi zaobišli pravila londonskog 

14urarskog ceha (Clockmakers' Company).  U razdoblju između 
1667/8. i 1676. Ahasuerus stariji je boravio u Holandiji s 
namjerom da tamo otvori podružnicu. Ne zna se je li s njim 
bio John ili koji drugi član obitelji. Međutim, 1681. u 
Amsterdamu svoje radnje imaju braća John i Ahasuerus 
mlađi.

Godine 1680. otac, tada u dobi od 73 godine, poziva 
Abrahama iz Newcastlea u London kako bi vodio posao, za što 
je vjerojatno on sam bio prestar. Umire 1693, nadživjevši sina 

15Johna za oko tri godine.

.

9  Udruženje urara (Clockmakers' Company) osnovano je u Londonu 1631. godine 
poveljom kralja Charlesa I. To je najstarija još uvijek aktivna udruga urara na svijetu. 
(The Worshipful Company of Clockmakers,  www.clockmakers.org> [pristupljeno 1. 9. 
2011])

10A. Fromanteel je tada bio već 24 godine član ceha urara, međutim, Clockmakers' 
Company su kontrolirali uglavnom rojalisti, mnogi članovi bili su francuskog 
podrijetla, katolici, tako da Fromanteel kao protestant nije bio dobrodošao. (Loomes, 
B. Collecting Antique Clocks Thomas Loomes and Mermaid,

    ww.brianloomes.com/collecting/thomasloomes> [pristupljeno 10. 10. 2011])
11  Vidi bilješku br. 3.
12 U posljednje vrijeme nađen je način za izradu satova koji idu točno i drže isto vrijeme 

bolje od ijednog sata koji se danas radi bez ovog  regulatora (koji su pregledali i odobrili 
pred njegovim veličanstvom Lordom protektorom  (Oliverom Cromwellom, op. a.) 
takvi doktori čije je znanje i obrazovanje bez premca i ne mijenja se pri promjeni 
vremena, kao drugi, i može se izraditi tako da ide tjedan, ili mjesec, ili godinu dana s 
jednim navijanjem, kao oni koji se navijaju svaki dan i pokazuju jednako točno vrijeme; 
i izuzetan je za sve kućne satove bilo da imaju pogon na oprugu ili na utege: i također za 
toranjske satove koji su najviše podložni promjeni vremena. Izrađeni su od Ahasuerusa 
Fromaanteela, koji je izradio prve takve satove u Engleskoj. (Ullyett 1970: 123–124)

13  The International Dictionary of Clocks 1996: 256).
14 Jedan od glavnih zadataka engleske Clockmakers' Company bila je zaštita interesa 

kvalitetnih obrtnika od infiltracije onih inferiornih. U drugom članku Zakona iz 1698. 
navodi se: "izvoze se velike količine kutija, kućišta i ploča brojčanika kućnih i džepnih 
satova, bez mehanizama i u inozemstvu se dopunjuju lošim mehanizmima i na njima 
su ugravirana imena nekih londonskih urara, te se vani prodaju kao engleski radovi; a 
postoji praksa i u Engleskoj da različite osobe, kao i neki koji se bave urarstvom, 
stavljaju lažna imena, kao i imena najpoznatijih londonskih urara na svoje loše satove, 
nauštrb kupaca, i na gubitak reputacije navedenog umijeća kod kuće i u inozemstvu." 
Kako bi osigurali da se niti kućišta niti brojčanici ne izvoze bez ugraviranog imena 
urara i mjesta njegovog djelovanja, određena je kazna od dvadeset funti. (Ullyett 1970: 
81–82)

15 Kreft 2011.

Vesna Lovrić Plantić

4. 
4.

Glava anđela s krilima, ugaona aplika
 A head of a winged angel, corner application

5.

5.

 Signatura na stražnjoj platini s prekrivenim mjestom 
izrade
 Signature on the back plate with covered name of the 
place where the clock was made
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Dešifriranje prekrivene adrese

Jedan od najvećih izazova Fromanteelovog tabernakl 
sata bio je pokušati otkriti slova koja su prekrivena viticama. 
Budući da je autor sata urar iz navedene porodice čije ime 
počinje sa slovom A, dakle Ahasuerus stariji i mlađi, te 
Abraham, mogući gradovi sveli su se na London, Amsterdam i 
Newcastle, gdje su oni za svoga života djelovali. Međutim, 
koliko god se trudila da skriveni natpis povežem s nekim od 
tih toponima nisam uspijevala. Činilo mi se da bi se moglo 
raditi o Haagu, naime posljednja dva slova izgledala su kao 
...ge, no prema dosad dostupnoj arhivskoj građi Froman-
teelovi nisu imali radnju u tom gradu. U međuvremenu sam 
doznala adresu elektronske pošte Hansa Krefta za kojeg sam, 
putem interneta, saznala da se bavi radovima upravo te 
urarske porodice. Stoga sam mu se obratila s upitom da mi 
pomogne u rješavanju te zagonetke, sugerirajući Haag kao 
moguće rješenje. H. Kreft je odmah reagirao, zainteresiravši 
se za sat koji se i njemu učinio značajnim, ali je odbacio moju 
sugestiju s obrazloženjem da se nije susreo niti s jednim 

16Fromanteelovim satom s haškom adresom.  Ipak, obratio se 
svom suradniku na članku Redescovering the Fromanteel 
Story, Keithu Piggottu, koji je smatrao da je otkrio način da se 
natpis dešifrira. Nalaz je, pogotovo za njega, bio iznenađujući: 
puna signatura glasi: A=Fromanteel Hage! Na ilustraciji br. 6 
lijevo je prikazana signatura na stražnjoj platini na kojoj je 
mjesto izrade naknadno prekriveno graviranim viticama, a 

16 The signature A. Fromanteel mostly stands for Ahasuerus Jr. and it could either be 
Amsterdam or London, Londini fecit for that matter. The Hague is very unlikely. I have 
never seen a Fromanteel clock with The Hague on it. A number of clocks have no city 
indicated at all, since the family had workshops and/or sales facilities in both London and 
Amsterdam. (Signatura A. Fromanteel uglavnom označava Ahasuerusa mlađeg, te 
može biti Amsterdam ili London, tj. Londini fecit. Haag je malo vjerojatno, nisam 
nikad vidio Fromanteelov sat s haškom adresom. Značajan broj satova uopće nema 
naveden grad, budući da je obitelj imala radnje i/ili prodajna mjesta i u Londonu i u 
Amsterdamu.) (elektronska pošta poslana od Hansa Krefta 25. 8. 2011) 17  Za podatke zahvaljujem g. Keithu Piggottu. (elektronska pošta od 6. 10. 2011)

desno tekst koji se pojavio kada su se uklonile kasnije 
intervencije. Time sat iz Muzeja za umjetnost i obrt postaje 
jedinim satom koji je izradila dinastija Fromanteel u svojoj 
dugoj povijesti, a koji ima hašku adresu. (Sl. 6)

Brian Loomes je u svojim radovima objavio 
informacije o putovanjima članova porodice Fromanteel u 
Holandiju, primjerice onaj Ahasuerusa starijeg 1668/9, te sa 
sinom Abrahamom 1669. Abraham i John otišli su 1680-ih u 

17Amsterdam gdje su uspostavili posao.
Dakle, prema dostupnim arhivskim podacima nije 

zabilježeno da je itko od porodice Fromanteel imao radnju u 
Haagu, niti da je tamo proveo dulje vrijeme, ako izuzmemo 
Johnov boravak kod Salomona Costera 1657/8. godine. 
Možda su Fromanteelovi pokušali prodrijeti na haško tržište, 
te su na sat izrađen u Londonu kao mjesto nastanka ugravirali 
Haag (Hage). Kad zbog snažnog lobija lokalnih urara taj 
pokušaj nije uspio, signatura je prekrivena, ali je nekako u to 
vrijeme (oko 1680) otvorena podružnica u Amsterdamu. 
Riječ je, naravno, samo o hipotezi budući da nema nikakvih 
zapisa o haškim aktivnostima porodice.

Datacija izvornog sata

Za pobliže datiranje izvornog sata potrebno je 
analizirati pojedine njegove oblikovne i dekorativne 
elemente, te mehanizam.

Ploča brojčanika ima oblik kvadrata, što je 
uobičajeno na tabernakl satovima do oko 1715. godine kada 
ploča na vrhu dobiva lučni završetak, tzv. lunetu. Prve lunete 
rađene su zasebno, vjerojatno i zato što su urari imali zalihu 

TABERNAKL SAT A. FROMANTEELA

6. 
6. 

U sredini platina sa signaturom, lijevo postojeće stanje, desno signatura nakon uklanjanja naknadnih vitica
Centre: plate with signature, Left: present condition, Right: signature after the removal of the additional tendrils
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kvadratnih ploča koje je trebalo prilagoditi novoj modi, 
međutim, ubrzo se čitava ploča radi u jednom komadu. U taj 
novi polukružni prostor umeće se kružna pločica s imenom 
urara i mjestom gdje je sat izrađen.

Ugaone aplike na brojčaniku u obliku krilatih glavica 
anđela uobičajene su u razdoblju od 1670. do 1690. Nalazimo 
ih i kasnije, ali tada nisu više rađene u tako visokom reljefu, a 
nedostaje im i fino cizeliranje.

U gornjem dijelu ploče nalazi se brojčanik za sekun-
de, što je kod onodobnih satova s pogonom na oprugu vrlo 
neobično. Iako su se već izrađivali satovi s pokazivanjem se-
kundi, to je dodatno poskupljivalo ionako skupe satove, te se 
ta funkcija nije dodavala, a objektivno nije ni postojala 

18 potreba za tako preciznim pokazivanjem točnog vremena.
Brojčani vijenac na satovima rađenim oko 

1660–1670. relativno je uzak, a kasnije je širi, kao što je slučaj 
na ovom primjerku. Isto tako najraniji primjerci nemaju 

18  Piggott 2011: 29

19  Postoje različite teorije o razlozima bogatog ukrašavanja stražnje platine mehanizma. 
Prema jednoj, tabernakl satovi su se  trebali držati na stolu usred prostorije ili ispred 
ogledala, primjerice na kaminu ili konzoli. Na taj način gravirani ornament bi bio 
vidljiv (stražnja su vratašca, naime, zastakljena). Međutim, postoji i teza da su autori 
sata bili ponosni na svoj rad, te su ga maksimalno dorađivali i dotjerivali. Isti je slučaj s 
džepnim satovima čija je platina u to vrijeme također bogato ornamentirana, a ona 
nikako nije mogla biti namijenjena pokazivanju pri normalnom korištenju sata 
(Britten 1989: 98–99) 

20  Ullyett 1970: tabla XI

koncentrična užljebljenja oko otvora za navijanje (na ovom 
satu postoje). Ta užljebljenja su bila namijenjena zaštiti 
ukrasne ploče od nepažljivog rukovanja ključićem za 
navijanje. Trolisni završetak satne kazaljke također je tipičniji 
za vrijeme nakon 1675. nego za ranije razdoblje kada su 
kazaljke jednostavnijeg oblika.

Nekoliko elemenata ukazuje na dataciju oko 1680. 
Prvo, mehanizam više nema vretenastu zaprečnicu, 
karakterističnu za prve tabernakl satove, nego ima ugrađenu 
jednu vrstu kukaste zaprečnice, poznate pod nazivom tik-tak 
zaprečnica koja se koristila nakon 1675. godine.

Prvi tabernakl satovi imali su neukrašenu mjedenu 
stražnju platinu, ploču na koju su pričvršćeni dijelovi 

19mehanizma.  Međutim, od oko 1675. godine sljedećih 
dvadesetak godina ona je vrlo bogato ukrašena graviranim 
ornamentom. Činjenica, pak, što na ovoj dominira motiv 
tulipana (Sl. 6, sredina) govori u prilog dataciji prije 1690. 
Nakon tog vremena motiv tulipana više nije toliko u modi i sve 
se češće zamjenjuje konvencionalnim stiliziranim biljnim 
ukrasom.

Signatura urara, koja se u početku nalazi u dnu ploče 
brojčanika, nakon 1690. seli se u dno brojčanog vijenca. 
Ispisana je na latinskom jeziku, pa je mjesto izrade navedeno 
primjerice: Londini, a ne in London. Međutim, istovremeno 
nije rijedak slučaj niti da se signatura nalazi na stražnjoj pla-
tini, kao što je ovdje slučaj. Vrlo sličan raspored i repertoar or-

20namenta bio je na satu Henryja Jonesa datiranom oko 1685.
Međutim, osim jedinstvene, djelomično prekrivene 

signature, izuzetnu vrijednost ima mehanizam sata, ne samo 
za što točniju dataciju sata, nego i kao primjerak kod kojeg su 
neki elementi karakteristični za urarsku radionicu Froman-
teel, a neki ga zbog netipičnih karakteristika čine značajnim 
radom u kontekstu povijesti urarstva. (Sl. 7)

Pogled na stražnji dio ploče brojčanika otkriva kako 
je nevješto naknadno pridodana luneta na kojoj je upisano 
1661 uz desni rub, što se nikako ne odnosi na dataciju niti 
izvornog sata niti kasnijih intervencija. Četiri zapunjene ru-
pice uz rub, malo iznad pozicije ugaonih aplika, možda 
potječu od pričvrsnica kojima je mehanizam bio fiksiran za 
kućište. Takav sustav učvršćivanja bio je tipičan za engleske 
satove, dok su na nizozemskim primjercima brojčanici 
učvršćeni šarkama.

Platine služe kao nosači za dva sustava – jedan za hod 
sata, drugi za izbijanje. Kod oba su osovine za navijanje na 
brojčaniku spojene s pužem, dijelom pužnog izjednačivača 

Vesna Lovrić Plantić

7.
7.

 Mehanizam kojem je uklonjena stražnja platina
 Movement with removed back plate



043

koja je svojim završnim krakom slijedila obod zaporne ploče. 
Izbijanje je trajalo tako dugo dok završni krak ne bi upao u 
utor na obodu ploče, a pokretna ploča zaustavila stroj. 
Zaporna ploča je na ranim podnim i tabernakl satovima 
smještena izvana na stražnjoj platini. Kasnije, do oko 1680, 
postaje integralnim dijelom sustava za izbijanje i učvršćena je 
za zupčanik na pužnom izjednačivaču ispod stražnje platine. 

S obzirom na karakteristike oblikovnih, dekorativ-
nih i funkcionalnih elemenata koji se nalaze na izvornom satu, 
moguće ga je relativno pouzdano datirati u vrijeme oko 1680. 
Što se pak autorstva tiče, velika je vjerojatnost da je sat izrađen 
u radionici Ahasuerusa Fromanteela starijeg, a da je u izradi 
sudjelovao i njegov sin Abraham. Naime, kako je već gore 
navedeno, upravo u to vrijeme Ahasuerus poziva svog sina iz 
Newcastlea u London da mu pomogne voditi posao, budući 
da je već bio u dobi od 73 godine. Mjesto izrade ostaje 
najvećom enigmom, budući da je malo vjerojatno da je sat 
nastao u Haagu na što bi ukazivala prikrivena signatura, a 
nema ni arhivskih podataka koji svjedoče da su Froman-
teelovi djelovali u tom gradu. Stoga je vjerojatnije da je mjesto 
izrade njihova londonska radnja, a da se radilo samo o poku-
šaju (očigledno neuspjelom) proboja na haško tržište. U 
svakom slučaju riječ je o satu koji zauzima istaknuto mjesto u 
popunjavanju dijelova mozaika kod rekognosciranja ranih 
kućnih satova s njihalom kao regulatorom.

21 Za ukazivanje na elemente mehanizma koji su više ili manje karakteristični za radove 
porodice Fromanteel, zahvaljujem gospodinu Keithu Piggotu.

22  Joseph Knibb, Wikipedia> [pristupljeno 13.10. 2011]

sile. Opruga se navija po obodu puža koji se prema gore širi. 
Prilikom funkcioniranja hoda odnosno izbijanja, odvija se i 
namata oko osovine unutar bubnjića (na slici sasvim dolje). 
Sustav za hod osim zupčanika na pužnom izjednačivaču ima i 
minutni, spojni, sekundni i zaprečni zupčanik. Po mišljenju K. 
Piggotta ručno rezani zupci ne dosižu visoki standard 
Ahasuerusa starijeg, pa pretpostavlja da su možda rad 
njegovog sina Abrahama. 

Za razliku od toga dijelovi zaprečnice – kukasta 
zaprečna kotva, osovina i čep mogli bi biti rad oca. Za njegove 
je mehanizme tipičan i nazubljeni spoj zupčanika na osovinu. 
Njihalo je karakterističan rad porodice Fromanteel – osovina 
nosača njihala sa završetkom u obliku sjekača je uglavljena u 
ležište. Osim za navedenu urarsku dinastiju neuobičajenog 
prikazivanja sekundi, rijedak je i tip zaprečnice – tzv. tik-tak 

21zaprečnica.  Kod nje kotva zahvaća svega 2-3 zuba zaprečnog 
zupčanika, a impuls daje na svaki drugi njihaj njihala. Ta vrsta 
zaprečnice koristila se uglavnom u razdoblju od 1675. do 
1700. godine, a od ondašnjih urara Joseph Knibb (1640–1711) 

22ju je najčešće, a po mišljenju nekih autora i prvi, koristio.
Na platini desno, smješten je mehanizam za izbijanje. 

Na pužni izjednačivač sile pričvršćena je zaporna ploča – disk 
s jedanaest utora, smještenih na sve većem razmaku, čija je 
funkcija određivanje broja izbijanja (od jedan do dvanaest). 
Uz udarce čekića istodobno se podizala poluga – zapornica, 
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This paper analyses the bracket clock from the collection of 
the Museum of Arts and Crafts in Zagreb, signed on the arch 
of the decorative plate Albertus Fromanteel London, and on 
the back plate A = Fromanteel (the name of the place covered). 
After conducted research, it has been established that the 
original clock, the mechanism and the dial of which have been 
preserved, was made around 1680 and that it is one of the 
earliest pendulum regulated clocks. It was made in the 
workshop of the Fromanteels, the first clockmakers making 
bracket clocks in England, and Ahasuerus senior and his son 
Abraham most probably worked together on making it. Apart 
from that, it has been discovered that on the signature covered 
later on the Hague was marked as the place where the clock 
was made, which makes it unique as there are no records that 
the Fromanteels ever worked in that city. The so called tic-tac 
escapement is very rare, as well as an early use of the additional 
seconds dial. Based on archive data and some technical 

 

characteristics, it is assumed that the clock was made in 
London workshop of the famous Dutch clockmakers family, 
and that the Hague signature was an attempt to enter the local 

thmarket. When in the second decade of the 18  century arched 
dial become fashionable, the semi-circular attachment was 
placed on the decorative plate giving information on the clock 
maker–Albertus Fromanteel, probably the imaginary 
clockmaker whose name was mistakenly concluded based on 
the initial A written on the original signature. The clock went 

ththrough its last alteration at the end of the 18  century when it 
was placed into a black glass-covered case with late Baroque 
and Classicist decorative and functional elements. The deta-
iled analysis of the clock, its original and additional parts, gave 
us an important new insight in the study of early pendulum 
clocks within European context. Formanteel clock certainly is 
one of the most valuable assets of the Museum of Arts and 
Crafts collection and serves as a proof that Croatia played an 
important role in the European cultural milieu historically 
and nowadays alike. 

Summary

A. FROMANTEEL BRACKET CLOCK
Contribution to understanding the history of early pendulum clocks
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Апстракт: Рад представља анализу мало познатих 
уметничких артефаката из колекције Дворског комплек-
са на Дедињу. Реч је о пару порфирних ваза, неокласичног 
стила са украсима од позлаћене бронзе. На основу иден-
тичних предмета познатих светској јавности, стилске 
анализе, сачуване документације и објављених радова, 
мишљења смо да је реч о делима која су настала на основу 
нацрта архитекте Енмондa Александра Петитоа (Enne-
mond Alexandre Petitot). Оваквој врсти предмета приме-
њене уметности мало је посвећивана пажња, посебно у 
уређењу репрезентативних палата прве трећине ХХ века. 
Стога циљ рада представља и покушај да се укаже на 
значај и открије улога ове врсте предмета примењене 
уметности у оквирима иницијалног уређења једне репре-
зентативне палате – Kраљевског двора на Дедињу, а тиме 
открију афинитети поручиоца.

Кључне речи: Александар I Карађорђевић, Ен-
монд Александар Петито, Краљевски двор на Дедињу, 
порфирне вазе 

У Краљевском двору на Дедињу, у амбијенту нека-
дашњег кабинета краља Александра I, као и првобитно, и 
данас се налази пар идентичних порфирних ваза израђе-
них у неокласичном стилу. Светској научнoј јавности 
позната су три пара, међусобно готово идентичних ваза, 
која су настала у последњој четвртини XVIII века по на-
црту дворског архитекте Е. А. Петитоа на двору пармског 
војводе Филипа I (1748–1765). Међутим, вазе из 
уметничке збирке Дворског комплекса дуги низ година 

1 остале су потпуно непознате и неистрaжене.
Уметничко обликовање, односно, дизајн ових ва-

за у неодвојивој је вези са стилским кретањима приме-
њене уметности у трећoj четвртини ХVIII века, у време 
ширења неокласицизма. Познато је да се неокласицизам 
јавља половином XVIII века као реакција на пренагла-
шену орнментику, украсе и фриволност периода барока, 
посебно рококоа (Винкелман 1996). Открића античких 
градова на југу Италије, Херкуланума 1738. год. и Помпеје 
десетак година касније, као и остаци античких развалина 

и нова археолошка открића, пробудили су велико интере-
совање европске аристократије. Путујући и истражујући 
Апенинско полуострво, аристократи откривају антику у 
новом светлу. Рим тако постаје колевка овог правца, док 
се прави развој заправо дешава у Француској где ће 
напредни уметници, опчињени римском антиком, ства-
рати нова дела. Захваљујући њима , нови стил се ширио 

 Европом.Управо, ти уметници ће вратити поново антику 
на Апенинско полуострво, али у новом облику, посебно 
када је реч о архитектури и уређењу репрезентативних 
дворских вила, вртова и палата (Zalapi 1998 ; Mazzoleni 
2000). Античка уметност се узима као полазиште које се 
надограђује новим начелима рационалности, мере, си-
метрије, реда и хармоније. У свом најширем облику нео-
класицизам заправо представља повратак елемената из 
старих цивилизација (Irwin 1997). 

Један од тих носилаца новог ''француског'' духа у 
уметности био је архитекта и дизајнер Енмонд Алексан-
дар Петито (Лион,1727 – Парма, 1801). Припадао је кругу 
најзначајнијих личности на двору војводе од Парме 
(Cirillo 2002). Школовао се у родном Лиону у архитек-
тонском студију Жак-Жермeна Суфлоа (Jacques-Germain 
Soufflot). По савету Суфлоа, сели се у Париз и неколико 
месеци прати курсеве на Краљевској академији архитек-
туре (Academie Royal d'Architecture), где је добио награду 
1745. године. Наредне године проводи у Риму где се спри-
јатељио са сликаром Жозефом Марјем Вјеном (Joseph-
MarieVien) који га упознаје са Ђованијем Батистом Пира-
незијем (Govanni Battista Piranesi). Тако се име Енмонда 
Александра Петитоа нашло у кругу најзначајнијих и 
најкреативнијих француских уметника, који су четрдесе-
тих година XVIII века имали велику улогу у ширењу 
неокласичног стила по Европи, заједно са Вјеном, Ле Ло-
реном (Louis-Joseph Le Lorrain,1715–1759) и Клерисoом 
(Charles Louis Clerisseau (1721-1820). Четири године Пе-
тито је провео у Риму , студирајући и копирајући анти-
квитете и разне споменике што је било значајно за његов 
уметнички развој. После повратка у Париз, 1750. године, 
заједно са Вјеном радио је на уређењу неколико палата 
као и нацрте за капелу у катедрали Нотр Дам. Његове 
гравире за ''Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, 

2greques et romaines''   и познанство са грофом Кајлием 
(Anne Claude Philipe Caylus) довешће га до надзорника 

УДК 739:725.17(497.11)”17”
ИД 195689228

*Биљана Црвенковић, историчар уметности, Музеј примењене уметности, 
Београд

1  Разлог је био у недоступности културног добра јавности услед  репрезентативно-
протоколарне намене дедињских палата дуги низ година. 2  http://www.archive.org/stream/recueildantiquit01cayl#page/n9/mode/2up

ПОРФИРНЕ ВАЗЕ  КРАЉЕВСКОГ ДВОРА НА ДЕДИЊУ 
БИЉАНА ЦРВЕНКОВИЋ*
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војводских зграда, а 1759. године и до првог министра 
двора, Гијома ди Тијоа (Guillaume du Tillot). Утицајан 
надзорник препоручује Петитоа Филипу Бурбонском, 
војводи од Парме, те од 1753. године постаје дворски 
архитекта пармског двора. Био је то један од водећих 
франкофилских центара Европе, познат превасходно по 
наклоности према дворској култури и уметности Луја ХV. 
Блискост ова два двора била је утемељена и у чињеници 
што је најстарија ћерка Луја ХV, Лујза-Елизабета (Marie 
Louise Élisabeth, 1727–1759) владала као регент Пармом 
до своје смрти. Као патрон, утицала је на живу везу 
културе између двора Парме и Париза, што се видело у 
многобројним куповинама и поруџбинама скупоцених 
уметничких предмета и намештаја у Паризу за уређење 

3ентеријера пармског двора.  Многе важне пројекте за 
изградњу и уређење пармских палата реализовали су 
познати француски уметници, бројне уметничке радио-
нице и архитекте. 

Иако се школовао и радио као архитекта, који је 
иза себе оставио небројено много нацрта, Петито је реа-
лизовао мали број пројеката. Одмах по доласку у Парму, 
Петито уређује парк и надограђује летњу резиденцију 
пармског војводе у Колорну, где довршава и ловачку 
кућу, затим ради на уређењу војводских апартмана у 
резиденционалним палатама. Међу његовим великим 
подухватима су поменути нацрт за нови врт пармског 
војводе као и план за краљевску капелу у Колорну, рађен 
по угледу на капелу у Версају. Све наведено реализовано 
је у периоду између педесетих и шездесетих година XVIII 
века. Осим поменутих пројеката, иза њега је остао изузет-
но велики број нацрта за декорацију и уређење ентери-
јера, као и за ремоделовање ентеријера и предмета за 
пармски двор. Бавио се организацијом и осмишљавањем 
спектакла у пармском двору. Посебну пажњу посветио је 
организацији венчања војводе Фердинанда Бурбонског 
(Ferdinand Maria Philip Louis Sebastian Francis James of 
Parma) и Марије Хабзбуршке (Maria Amalia of Austria) 
1769. године. Нацрти за маскирне костиме, који су објав-
љени у мапи од 10 листова под називом '' Mascarade à la 
Grecquе'', били су део концепта те важне свечаности. Овај 
рад је представљао велики одјек антике у примењеној 
уметности тог времена, за шта се Петито лично веома 

4залагао (Collins 1997).   Истина, као и сваког генија тешко 
га је посматрати у једном уметничком правцу и његовом 
раду дати прецизну стилску припадност. Петитоово 
виђење архитектуре као једног континуума проузроко-

вало је да његово стваралаштво садржи и елементе пре-
ђашњих стилова. С обзиром на његов приступ делу, рекли 
бисмо да је реч о синтетичком неокласицизму који је 
сигурно пун одјека маниризма, барока и наравно роко-
коа, али подједнако и утицаја Египта, Грчке и Рима, што 
нам показују његова дела. Као дворски импресарио, 
Петито је управо тај синтетизам применио у својим про-
јектима: од краљевске капеле у Колорну, палата, фонтана, 
споменика и дизајна за погребне катафалке, дворских 
ентеријара и намештаја, постамената за статуе, церемо-
нијалних баража, па чак до вртних ваза. 

Патрони, али у неку руку и сарадници на великим 
пројектима овог талентованог архитекте, били су пре 
свих пармске војводе Филипо и Фердинанд Бурбонски, 
затим њихови дворски министри, Гијом ди Тијо и 
Ђамбатиста Бодони (Giambatista Bodoni).

Његов рад на пољу декоративне уметности је 
несразмерно обиман у односу на реализоване пројекте по 
његовим нацртима. Велики број сачуваних цртежа и 
радова показује нам таленат, као и фазе рада чак и нере-
ализованих нацрта (ibid.). Своју виртуозност Петито пре 
свега показује у концепту уређења војводске палате и 
врта, где његова умешност достиже врунац. Године 1752. 
пармски двор је ангажовао Петитоа да ремоделује кон-
цепт уређења војводског парка и виле. У овом пројекту 
посебну пажњу посветио је вазама. По његовим нацртима 
настала је колекција ваза великог војводе од Парме, али се 
за порфирне вазе са представама лавова не може поу-
здано рећи да ли су заиста изведене као део парковског 
уређења. Њихове димензије нам указују да су пре могле 
бити део декорације неког ентеријера. У сваком случају, 
десетак година касније Бењино Боси (Begnino Bossi, 1727-
1792), (Turner 1996), истакнути италијанскиг гравер, 
сликар, декоратер и Петитоов сарадник направио је мапу 
гравира са представама ваза на основу његових нацрта и 

5изведених предмета.  Мапа је носила назив ''Suite de 
vases''. У посвети пармском војводи, на првим листовима 
мапе, између осталог се наводи да мапу чине гравире ваза 
које су у власништву војводе (Cirillo 2002: 124-125). Овак-
ва посвета нам указује да су гравире, или бар већи део, 
настале на основу већ постојећих ваза из војводске 
колекције, пре него као нацрт за неку будућу израду 
(ibid.). 

Мапа ''Suite de vases'' је датована у период 
1764–1765. Иницијално je садржала тридесет и четири 
листа од којих су тридесет чиниле гравире на којима су 
представљене вазе, различито уметнички обликоване 
(Cole 1993: X). Најинтересантнија за нашу тему је гравира 
са представом вазе са лавовима који држе драперију и 
змијама склупчаним у бази вазе, која је приказана на ли-

3  За такве послове били су  искључиво ангажовани  дворски уметници, радионице 
и архитекте Луја ХV. Поруџбине војводе од Парме ишле су преко специјално 
одабраних агената у Паризу попут  банкара Клода Бонеа (Claude Bonnet), Жан-
Гаспара Тестара (Jean-Gaspard Testard) и Франциска де Лиовере (Francisco de 
Liovera), док је његова уметничка колекција била  увећавана и  поклонима од 
француског краља Луја ХV (Cirillo 2002)

4 Мапа се чува у Британском музеју : http://www.britishmuseum.org/research , 
Department:  Prints & Drawings, Inv. No. 1917,1208.32 (1 to 10)

5  Гравире из те мапе или верзија мапа које је радио Бењино Боси  данас се налазе у 
фундусима великих светских музеја, попут Метрополитeн  музеја у Њујорку, 
Викторија и Алберт музеја и  Британског музеја у Лондону.

Биљана Црвенковић
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имали могућност да своје радове представе другим ари-
7стократама, потенцијалним меценама и патронима.  Тако 

је и Петито, добијајући одобрење за израду графичких 
листова на којима ће бити представљени предмети из 
колекције ваза пармског војводе, на неки начин могао да 
се представи својим радом другим припадницима ари-
стократских кругова ради евентуалног ангажовање на 
уређењу репрезентативних палата. 

Пар порфирних ваза – за које се, на основу поме-
нуте гравире из Метрополитена и  идентично обликова-
них артефаката, може рећи да су настале по дизајну архи-
текте Александра Петитоа – данас припада корпусу дела 
уметничке збирке Дворског комплекса на Дедињу под 

8 инвентарним бројем 21-03.  Вазе су висине 39 сm, са укуп-
ном ширином 42 сm и пречником отвора пехара 18 сm. 
Идентичне по димензијама и по моделовању, израђене су 
у виду пехара са пратећим украсима и постољем од 

 позлаћене бронзе (сл. бр.1). Тело вазе у виду порфирног 
пехара, тамнољубичасте боје, обмотано позлаћеним дра-
перијама, придржавају са обе стране фигуре лавова. Ли-
вена драперија састоји се из два дела, једног који у 
наборима прати линију тела вазе и другог дела који се спу-
шта испод тела лавова. Фигуре лавова постављене су на 
двe супротне стране вазе. Савијених тела у виду ћири-
личног слова ''с'', пролазећи кроз широки обруч, обадва 
лава придржавају драперију шапама. 

6 сту број 10 ове иницијалне мапе. Колико је дизајн ове вазе 
био омиљен међу високим слојевима доказује и чињени-
ца да је нацрт управо са овом вазом био инкорпориран у 
пројекте дворског позлатара Ђованија Батисте Бушерона  
(Giovani Battista Boucheron, 1742-1815), који су изађени за 
двор војводе савојског Виктора III, у Торину (Campbell 
2006:134). Нема поузданих трагова за који дворски про-
стор су били намењени ови цртежи. Претпоставка је да је 
реч о нацрту за уређење дворске трпезарије. Бушерон је 
ове вазе свакако могао видети у ''Suite de vases'', графичкој 
мапи колекције ваза војводе од Парме. 

Свакако да је дизајнирајући вазе за пармског 
војводу Петито био инспирисан античким збиркама ваза 
које је могао видети у римским колекцијама високе ари-
стократије, али исто тако и у књигама. Од XVI века посто-
јала је пракса да се у књигама појављују, као украси, гра-
виране представе ваза, чији су облик и дизајн били бази-
рани на античким прототиповима (Poulet 1989). 

Још од ренесансе јавља  тежња да се предмети из 
уметничких колекција представљају кроз мапе гравира. 
Такав вид презентације уметничких предмета био је 
посебно заступљен у декоративној уметности где долазе 
до изражаја и уметничка умешност и занатска вирту-
озност. Кроз такав медијум сами власници уметнина 
имали су преглед и неку врсту каталога својих колекција, 
док су уметници, добијајући право на графичко 
умножавање дела које је искључиво власник могао дати, 

се

6  Лист број 10, заједно са још једним делом мапе, чува се у Метрополитен музеју у 
Њујорку,у збирци цртежа и графика,  https://www.scholarsresource.com/browse/ 
work/2144695719 

7  Посебно сам захвална колегиници мр Бојани Поповић која ми је љубазно указала 
на запажања током  својих  истраживања, а која се односе на начине представља-
ња уметничких радионица и декоратера. 

8 Подаци о вазама налазе се у документација уметничке збирке Дворског 
комплекса, бр. досијеа 21-03.

ПОРФИРНЕ ВАЗЕ  КРАЉЕВСКОГ ДВОРА НА ДЕДИЊУ 
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 Пар порфирних ваза са  украсима од позлаћене бронзе, уметничка збирка Дворског комплекса на Дедињу, инв. бр. 21-03
A pair of porphyry vases with gilded bronze decorations Art Collection of the Palace Complex of Dedinje, Inv. No. 21-03



048

Базу ваза чини ливена квадратна плоча на којој су 
уплетене по две змије око стабла базе порфирне купе, која 
је направљена од крутих, стилизованих листића. И овај 
део украса урађен је од позлаћене бронзе. 

Ливена оплата је причвршћена металним спојеви-
ма и то у скривеним деловима ваза. Реч је о мање видљи-
вим зонама и површинама као на пример у наборима 
драперија или испод тела лавова. Позлата је делимично 
оштећена, док су на порфирним телима ваза приметна и 
мања оштећења. 

Научној јавности су позната још три пара оваквих 
ваза чији дизајн се приписује архитекти Петитоу. Један 
пар се чува у Гети музеју (The J. Paul Getty Museum) у Лос 
Анђелeсу (Vilson and Hess 2002: 139 ), док су друга два у 

9приватним колекцијама.  Сва четири пара ваза су иден-
тично обликована, са минималним разликама у димен-
зијама. Језгро је идентичног облика и боје на свим позна-
тим вазама. На поменутим вазама из приватних колек-
ција и Гети музеја, реч је о античком порфиру (ibid.), што 
је било уобичајено и са већином предмета у колекцијама 
европске аристократије у периоду од XVII до XIX века, 
док је за прецизно утврђивање материјала језгра ваза из 

10Краљевског двора потребно посебно испитивање.
Порфирни артефакти са богатим скулпторално 

решеним украсима од позлаћене бронзе били су заступ-
љени у уређењу нововековних репрезентативних палата 
и дворова Европе. Познато је да се порфир као драгоцена 
врста мермера користио од античких времена у архитек-
тури и примењеној уметности. Професор Драгослав Сре-
јовић, међутим, сматра да је већина порфира која се 
наводи у археолошкој литератури заправо порфирит, 
који се од порфира разликују само по томе што не садржи 

 кварц (Срејовић 1997:835-836). У оба случаја биле су то 
веома ретке и скупе врсте камена. Најцењенији у опре-
мању ентеријера био је тамнољубичасти, познат као цар-
ски порфир који је експлоатисан само на једном месту у 

11источном Египту, код места Ђабел Докан (Gebel Dokan).  
Овај камен је био  погодан за различите обраде и примене 
у архитектури, скулптури и декоративној уметности 
античког доба. Налазиште овог драгоценог материјала је 
било веома ограничено, тако да је због своје реткости био 
експлоатисан само за потребе римских царева. Експло-
атација овог материјала је престала око 450. године н.е. 
Због своје постојаности и реткости, али и због своје 
тамнољубичасте боје, још од античког Рима, постаје 
симбол царског достојанства и владарске регалије. У 

средњем веку значајна је употреба царског порфира у 
сакралној уметности. Реч је о античким објектима који 
добијају нову намену, посебно када су то урне и сарко-
фази. (Vasilev 1948:4).

У нововековној историји дворске културе упо-
треба порфира је била веома заступљена посебно на 
француском двору (Malgouyres, Blanc 2003: 107-113). 
Познато је да је Луј ХIV (Louis XIV) поседовао изузетну 
колекцију предмета од порфира. Ову драгоцену 
колекцију чинили су како антички предмети из римског 
периода тако и реобликовани антички предмети, који су 
настајали по његовој поруџбини. Јединствена како по 
вредности тако и по разноврсности предмета, ова колек-
ција је садржала и велики број монументалних ваза, 
скулптура, посебно попрсја римских императора. Искљу-
чиво царски и верски симболизам порфира у ново-
вековној уметности добијао је нове нивое употребе и 
полако се повлачио у корист уређења и декоративне 
уметности простора или амбијенталних целина аристо-
кратских палата. Тај рафинирани дух антике је био 
изражен у сфери дворске архитектуре и и уметности 

 епохе Луја XV (Louis XV) (Hunter 1973: VII). Елегантно 
уређени ентеријери високих аристократских слојева 
Француске, попут палата маркиза Де Марињи (Marquis de 
Marigny) и Мадам Ди Бари (Jeanne Bécu, Madame du 
Barry), поседовали су порфирне вазе које оживљавају 
класични стил. Обликујући ентеријере, декоратери и 
архитекте су античким предметима од порфира додавали 
одређене елементе како би их уклопили у неокласичне 
просторе. Тако порфирне вазе добијају додатке и украсе 
од позлаћене бронзе. Овакви додаци били су посебно 
конструисани и углавном су чинили оплату око језгра 
вазе, које је могло бити и антички порфир. Била су то 
посебна уметничка дела са скулптуралним формама и 
додавали су се не само античким вазама већ и другим 
реобликованим предметима из антике. Постављање так-
вих детаља на постојећи порфир била је веома скупа 
техника. Мали број врсних позлатара и мајстора могао је 
то да изведе. Један од најзначајнијих позлатара у доба Луја 
ХV био је париски мајстор Пјер Гутијер (Pierre Gouthière, 
1732–1813) (Campbell 2006). Париске радионице и 
позлатари друге половине XVIII века подједнако су били 
ангажовани и за двор Бурбона у Напуљу и двор у Парми 
(Blunt 1979; Mazzoleni 2000). 

По досадашњим истраживањима, која је спровео 
Национални музеј у Паризу, на поменута три пара пор-
фирних ваза утврђено је да су ливени украси од позлаћене 

12 бронзе сигурно настали у другој половини XVIII века.  9  Године 2010, 8. јула преко аукцијске  куће Кристи у Лондону (Christie's, London)  
продат је један пар ваза ( http://www.christies.com) 

10 У новије време користе се различите недеструктивне методе и тестови који 
поуздано утврђују материјал и његово порекло (Royal Society of Chemistry, Ellis 
2008)

11 Ђабел Докан је једино место на свету одакле се експлоатисао тамнољубичасти 
порфирит познат као царски порфир (Срејовић 1997: loc. cit.).

12Фернандо Мореира, интернационални консултант за позлаћену бронзу XVII и 
XVIII века у француској уметности и конзерватор и рестауратор Националног 
музеја у Паризу, изнео је овакве тврдње, након извршене експертизе и 
спроведених упоредних анализа (Каталог аукцијске куће Кристи за 2010. 
годину,број продајног листа 7864, 8. јул 2010, Лондон:   http://www.christies.com/ 
lotfinder/furniture-lighting)

Биљана Црвенковић
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На то указују, пре свега материјал, али и моделација брон-
зе са позлатом која је, по речима француских стручњака, 
типична за париске радионице тог периода. Управо зато, 
прецизно време и место израде како позлаћених украса 
тако и самог језгра на вазама из Краљевског двора тешко 
је утврдити без детаљног испитивања материјала и 
стручне експертизе.

Снажна скулптурална декорација порфирних ва-
за, које су иницијално свакако настале за неокласични 
амбијент, подвлачи управо њихову сложену симболику. 
Моделованe фигуре два лава који држе драперију, заједно 
са склупчаним змијама у основи вазе, носе дубоко и 
слојевито симболично значење. Њихова експресивност 
наводи нас на покушај тумачења сложене скулптуралне 
декорације како би открили поруку коју носе. 

Представа лавa из времена античких култура носи 
амбивалентно значење: и соларно и лунарно, у смислу 
добра и зла. Када се сви симболични слојеви разложе, као 
соларан симбол лав представља огњени принцип, вели-
чанство, снагу, храброст, чврстину, правду, закон, али и 
самог владара; међутим, исто тако, лав је и симбол сви-
репости, неконтролисане снаге, беса и дивљаштва 
(Biedermann 2004:196-198). У римској култури лав је 
симбол императорског достојанства, као и човекове 
победе над смрћу. Обично се представа потчињеног лава 
ишчитавала као смрт императорових непријатеља. 
Међутим, по новијим научним гледиштима, то се сасвим 13У египатској уметности био је симбол бога сунца Ра (Biedermann 2004: loc. cit.).

другачије тумачи и заправо представља смрт самог 
императора. Било је очигледно важно контролисати ту 
врсту интерпретације, односно, ту линију комуникације 
између бога и човека па је тако лав био прихваћен као 
посебна животиња. Познато је да су лавови били чувари 
римског императора Каракале и да су се слободно 
кретали у приватним просториjaма његових палата и 
интимним вртовима, тако да су постали симбол чувара 
самог владара, али и његове моћи. Представа лавова у 
пару, што је случај на порфирним вазама, може да 
симболизује чуваре врата императоровог блага или пак 
чуваре дрвета живота. Многи научници представу лавова 
у пару повезују са симболом ''господареве двогубе снаге'' 
што се односи на профану и сакралну моћ владара, а што 
би се као тумачење могло да примени и на вазама из 
Краљевског двора. 

Свака од фигура лава на поменутим вазама носи 
по један обруч око тела (сл. бр. 2). Овако представљене 
фигуре животиња могу се тумачити у оквиру соларне 
симболике. Још од доба староегипатске културе, фигура 
лава који на леђима носи соларни симбол или сунчев 

13 колут тумачена је као знак будности и храбрости. Из 
свега наведеног произилази да фигуре лавова на вазама 
из уметничке збирке Дворског комплекса, осим што сим-
болишу профану и сакралну моћ владара, представљају и 
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 Порфирна ваза, детаљ 
Porphyry vase, a detail
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симбол вечне будности, чуваре узвишеног блага, про-
дорне моћи светлости и храбрости.

Представа змије на предметима додатно усложња-
ва њихово значење и симболику (сл. бр. 3). Змијa се дефи-
нише као један од најсложенијих универзалних симбола 
и представља склоп архетипова који је везан за подземни 
свет (Chevalier, Gheerbrant 1983: 797-802). Попут пред-
ставе лава и представљање змије мења симболично значе-
ње у зависности на који начин се то чини. Она је пре свега 
симбол цикличног постојања, представа непредвидивог 
јер се појављује и нестаје, симбол праисконске инстик-
тивне природе, набујале животне силе, необуздане и 
недиференциране, потенцијалне енергије. Као посредик 
између неба и земље, као и земље и доњег света, змија се 
повезује са сва три елемента: небом, земљом и водом. Ње-
но тумачење је повезано са дрветом познања и смрти, 
весељенским дрветом. Са друге стране, космологија је об-
јашњава као праисконски океан из којег се све рађа и у 
који се све враћа, а то је представа исконског, недиферен-
цираног хаоса. Нека тумачења је поистовећују са ослон-
цем или базом света и у том смислу представа змије 
преузима значење уробороса (Uroborus), вечног циклуса 
(Купер 1986:178). Савијена у клупко, она симболише 

14Такве представе ових бића налазе се на Кадуцеју и симбол су лека и отрова, 
болести и здравља, због чега  се често користе у медицини (Chevalier, Gheerbrant 
1983:802)

циклусе манифестације добра и зла. Приказана пак 
склупчана око дрвета или неког осног симбола, змија 
представља буђење сила, гениј свега што расте, пре свега 
симбол ''anima mundi'' и цикличног постојања, симбол 
вечности и весника смрти. Представа две змије тумачи се 
као симбол две супротстављене стране једног бића. Оба-
вијене око осе, оне су симбол спиралног циклуса приро-

14де.  У римској митологији, представа две змије на Мерку-
ровом штапу тумачила се као симбол астрологије. Ипак, 
поставка две змије на порфирним вазама Краљевског 
двора је другачија. Oбмотане су око осе вазе, при самој 
основи свака змија је усмерена на супротну страну, тако 
да се са једне стране види једна а са друге стране друга 
глава, док су им тела испреплетена. Овако представљене 
оне се могу тумачити у другачијим оквирима. По многим 
тумачењима, још од антике, тако представљене две змије 
тумаче се као две нераскидиве, велике везивне моћи 
универзума: симбол времена и симбол судбине (Купер 
1986: 194-195). 

Као симболи почетка и краја, вечног циклуса 
рађања и умирања, представе змија могу да се тумаче у 
смислу пролазности времена и судбине владарске моћи 
која надилази све. 

Све до сада изложено недвосмислено упућује на 
порфирне вазе као уметничке артефакте који су настали 
захваљујући владарској поруџбини. Пре свега, сам пор-
фир – симбол владарског достојанства, опточен фигурал-
ним представама као симболима владарске моћи, као и 
потврда ванвременског трајања – могао је настати искљу-
чиво у владарској политици презентације.

Уређење владарских или аристократских палата 
увек је означавало важан подухват при чему су тежње и 
жеље поручиоца имале примат. Под будним оком монар-
ха, стварани су концепти уређења ентеријера дворова и 
правила се селекција уметничких артефаката који би 
требало да чине амбијенте њихових палата. Управо у 
оваквим подухватима настају изузетна дела ликовне и 
примењене уметности која се морају тумачити и у окви-
рима дворске уметности и културе (Haskell 1980). У 
контексту дворског живота и владарских политичких ак-
тивности, уметност је играла важну улогу а акценат је био 
на пропаганди идеологије. 

''Уметност симболизује слику живота чији је 
саставни део политика, а дужност двора је да је 
пропагира и подржи.'' Хуг Тревор - Ропер (Trevor-Roper 
1991)

У проучавању дворске уметности и културе 
заступљена је мултидисциплинарност која подразумева 
друштвена, политичка и идеолошка кретања у времену 
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јавни простор где за владарску приватност остаје мало 
места, посебно када је реч о салонима, кабинету, трпеза-
рији или библиотеци, улога поручиоца, односно краља, 
била је важна. Ти простори су заправо били у функцији 
репрезентације моћи. Сачувани архивски планови и 
архивске фотографије потврђују чињеницу да је зато 
сваком сегменту дворског простора, било да је реч о 
целокупном дизајну или предмету у концепту декора-

16ције, посвећивана посебна пажња.  Велику улогу у ода-
биру уметнина за Краљевски двор имао је кнез Павле 
Карађорђевић (Суботић ед. Цвјетићанин 2009: 252–268). 
Као историчар уметности и пријатељ важних европских 

15Већина савремених теоретичара попут Хуг Тревор-Ропера, проф. др Франциса 
Хаскела и Кристофера М. Џонса проучава дела владарских колекција кроз 
сложене односе уметника и мецене/патрона, док дворску или репрезентативну 
уметност посматра као веома сложену појаву у којој доминантну улогу имају 
политика  меценства и презентације.

16Велики корпус архивских планова и цртежа за опремање и уређење простора 
Краљевског двора чува се у Архиву Србије, Збирка планова и скица, бр.2, затим у 
Архиву Југославије, фонд Двор Краљевине Југославије, 74, ф. 364, 365, 460, 512, 
515, 516, 538.

настанка једног уметничког дела, али и разлоге и тежње 
потребе за поседовањем одређених уметничких арте-

15факата.   
Доминанта у иницијалном уређењу краљеве пала-

те на Дедињу била је политика презентације краља 
Александра I Карађорђевића, који је дворски простор 
уређивао по концепту своје владарске идеологије, тежећи 
пре свега да свој двор приближи дворовима и палатама 
европске аристократије. Утицаји великих европских дво-
рова и идеологија владара на обликовање дворске и 
уметности, уопште, били су примарни кроз низ векова 
уназад. Моћ владара се истицала у монополу над уметно-
шћу и обликовању укуса аристократије, а као последица 
формирају се нови обрасци колекционарства и мецен-
ства исто као и нови стилови у ликовној и примењеној 
уметности. У зависности од богатства и та моћ је могла 
бити адекватно показана у складу са статусом. Богатство 
представља економску демонстрацију моћи и допушта 
монарсима поседовање ретких и оригиналних уметнич-
ких артефаката. Још у ренесансној Европи, лична 
промоција елите кроз уметност и колекционарство била 
је широко прихваћена. Високи слојеви осећају потребу да 
свој статус другима изложе на посебан и на нов начин, 
тежећи да се тако истакну. За такав велики подухват 
требало је мобилисати најзначајније и ''најпожељније '' 
европске уметнике и радионице. Обично су владари били 
у прилици да буду избирљиви када је реч и о уметницима 
и уметничким делима, или о материјалима који су били 
недоступни обичном свету, а све то да би себе показали 
као мецене истанчаног укуса и изазвали поштовање и 
дивљење. Тако су за уређење Kраљевског двора били ан-
гажовани тада најутицајнији архитекти, кључне европске 
уметничке радионице за уређење и декорацију палата, 
најзначајнији уметници, али и врсни познаваоци умет-
нина (Тодоровић и Црвенковић 2010: 367 – 388). 

Израда концепта уређења, одабир материјала, 
уметника, идејних решења и вредних уметничких пред-
мета за Краљевски двор био је озбиљан посао и трајао је 
готово читаву деценију, од 1924. до 1933, помоћу опроба-
них система набавке за уређење палата, какве су кори-
стили и други припадници европске аристократије. Мно-
гобројне набавке и поруџбине за ''уређај дедињске палате'' 
вршене су преко специјалних аташеа, уметника блиских 
двору и најближих краљевих сарадника. Били су то људи 
који су уживали пуно поверење, али коначну одлуку о 
сваком, па и најмањем елементу ентеријера, доносио је 
искључиво краљ (Бошњак 2007; Тодорови и Црвенковић 
2010: loc. cit.). С обзиром на чињеницу да је простор двора 
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колекционара, кнез Павле је често био у прилици да свом 
рођаку, краљу Александру, укаже на значајно уметничко 
дело, какве су могле бити и порфирне вазе. Друга значајна 
личност за набавку уметничких предмета био је 
специјални аташе двора Краљевине Југославије, при 
посланству у Паризу, Тони Сирмаја, преко кога је ишао 
велики број поруџбина за опремање Краљевског двора на 
Дедињу (Тодоровић и Црвенковић 2010). Део уметнина и 
уметнички обрађених предмета, који су чинили 
првобитно уређење Краљевске палате, били су поклони 
које је краљевска породица добијала. Ипак, и поред 
опсежног истраживања, још увек се не могу поуздано 
утврдити начин набавке и провенијенција порфирних 
ваза из Краљевског двора. 

Положај и локација порфирних ваза у првобит-
ном уређењу палате указује на њихов значај у краљевској 
колекцији. Попут значајних уметничких предмета који су 
имали велику улогу у владарској презентацији (Bošnjak ed 

17Bianchi 2007: 51 – 55) , вазе су заузимале  истакнуто место 
у концепту декорације простора. Први сачувани попис 
краљевског двора, настао након убиства краља Алексан-
дра, највероватније 1935, открива нам која су уметничка 
дела била заступљена у првобитном уређењу краљеве 

18виле.  На другој страни ''Извода из инвентара Дворца Њ. 
В. Краља на Дедињу'', у делу описа који се односи на 

краљев кабинет, под редним бројем 46 забележено је: 
''Вазне украшене бронзаним лавовима и змијама Ф. 

19Порекла, комада 2''.  Коначно, овај документ потврђује 
да су порфирне вазе иницијално биле у простору кра-
љевог кабинета који је био намењен одабраном кругу 
званичника. Такође, историјске фотографије указују на 
прецизан положај и место ових предмета (сл. бр. 4) Био је 
то амбијент којем су осим краља приступ могли имати 
његови блиски сарадници, важне политичке личности, 
иностране дипломате и државници (Карађорђевић 1990). 
Утолико је овај простор био значајнији и зато је у њему 
требало истаћи монарха – аристократу префињеног уку-
са. Свакако да је поручилац ових предмета био упознат са 
њиховом уметничком вредношћу, јер су вазе иницијално 
заузимале истакнуту позицију у кабинету (сл. бр. 5). Сво-
јом појавом доминирале су у амбијенту неоренесансног 
стила, раду чувене бечке радионице Бернарда Лудвига 

20(Тодоровић и Црвенковић 2010).  
Материјал и уметничко обликовање порфирних 

ваза указују на предмете ванредне занатске израде и 
уметничке вредности. Осим тога, ако се има на уму име 
аутора нацрта по којем су израђени предмети, као и 
меценa за које су израђени, свакако су могле бити једно од 
најзначајнијих дела иницијалне краљевске уметничке 
колекције на Дедињу.
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17У том смислу подаци које пружа документација Архива Југославије,  фонд Двор 
Краљевине Југославије, 74, фасцикле 10, 134, 276, 277, 350, 538; затим у збирци 
микрофилмова, заоставштина кнеза Павла Карађорђевић, бр. 797.

18Извод из инвентара Дворца Њ.В. Краља на Дедињу чува се у Архиву Југославије, 
фонд Двор Краљевине Југославије, 74, ф. 313.

19Архив Југославије, фонд Двор Краљевине Југославије, 74, ф. 313-267, 268
20О раду у Краљевском двору на Дедињу ове чувене бечке уметничке радионице 

постоји велики фонд грађе у Архиву Југославије, Збирка Војислава Јовановића 
Марамбоа, бр.335, ф. 5, Вила Дедиње, скице за ентеријер. Највећи део архивске 
грађе чува се у приватном Архиву Бернарда Лудвига у Бечу, посебно кутије бр.48,  
49, мапа са акварелима за вилу на Дедињу.
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Ентеријер краљевог кабинета (1934), Војни музеј у Београду, збирка фотогарфија
 Interior of the Royal Study (1934), The Military Museum in Belgrade, photography collection 
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принца Павла Карађођревића, 797.

Aрхива Бернарда Лудвига у Бечу: цртежи и скице за уређење 
краљеве виле на Дедињу.
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A pair of identical porphyry vases from the Royal Palace is a 
part of the art collection of the Palace Complex of Dedinje. 
Namely, they are pieces of art designed by the royal architect E. 
A. Petitot (1727-1801) at the Royal Palace of Philip I, The 
Duke of Parma (1748-1765). The research conducted up to 
the present date, as well as the published papers, point out the 
existence of three more pairs of identically shaped vases made 

thin the last quarter of the 18  century, one of which can at 
present be found in the Getty Museum in Los Angeles, and the 
other two in private collections, whereas the vases of the royal 
collection have not been accessible to the public for a long 
time. 
The vases are the finest examples of the Neoclassical style of 
French applied art, the signature mark of the most prosperous 
part of the reign of Louis XV. Identical in size, material and 
modeling, they were made in the shape of a cup on a base, 
encrusted with gilded drapes, with cast iron handles in the 
shape of lions. Gilded leaves with the bodies of two snakes 
coiled around make the base of the vase core. 
The powerful sculptoral decoration of the vases emphasizes 

exactly their complex symbolism. Thus, the figures of lions 
glorify the profane and sacral power of the sovereign, pointing 
out as well the constant alertness of the guardians of his power 
and strength. As the symbols of the beginning and the end, the 
eternal cycle of birth and death, the representation of snakes 
coiled around the foot may be interpreted in the sense of the 
transient nature of time and destiny as well as the sovereign's 
power that can overcome everything. 
Judging by their artistic modeling and sculptural decoration, 
it is assumed that the porphyry vases were ordered by an 
aristocrat, or were a part of the decorating concept of a royal 
palace space. Porphyry as a symbol of the sovereign's dignity – 
decorated with figural representations, symbols of the 
sovereign's power and strength and their everlasting nature – 
is a piece of art which could have been created in the 
framework of the politics of the sovereign's presentation. 
As such, the vases represent highly valuable pieces of art and 
they certainly held a significant  place within the framework 
of the politics of the Yugoslav monarch's presentation. 

*Biljana Crvenković, Art historian, The Museum of Applied Art, Belgrade

Биљана Црвенковић

БИЉАНА ЦРВЕНКОВИЋ*

PORPHYRY VASES OF THE ROYAL PALACE ON DEDINJE

Summary
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Apstrakt: U vrijeme bidermajera staklenim čašama 
kao predmetima za poklon ili uspomenu pridaje se veliko 
značenje. Anton Kothgasser (1796–1851) je bečki slikar na 
porculanu i staklu, koji je postao slavan zahvaljujući oslika-
vanju transparentnim emajlnim bojama. Mnoge staklene čaše 
signirao je svojim inicijalima A.K., no velik broj predmeta 
izrađenih u to vrijeme i u njegovoj radionici otežava atribu-
ciju. U ovom radu obrađuju se stakleni predmeti koji se nalaze 
u zbirkama zagrebačkih muzeja (Muzeja za umjetnost i obrt i 
Muzeja Marton), a pripisuju se Kothgasseru, kao i oslikani 
prozori iz Švicarske kuće u zagrebačkom parku Maksimir. 
Prozore je oslikao A. Kothgasser po nacrtu Eduarda Gurka 
(1801–1841), bečkog slikara krajolika, a nastali su kao izraz 
romantične inspiracije, po uzoru na dvorac Laxenburg, pokraj 
Beča. Cilj ovog članka je ukazati na zagrebačke predmete te na 
povezanost bidermajerskih umjetnika i zagrebačkih 
naručitelja.

 
 Ključne riječi: Anton Kothgasser, bidermajer, 

Maksimir (Zagreb), primijenjene umjetnosti, staklo 
 
 Prva polovina XIX stoljeća je vrijeme početka 

industrijalizacije i osnaživanja građanskog društva. Novi stil, 
bidermajer, zamjenjuje klasicističke oblike, odražavajući 
građansko poimanje umjetnosti i ukusa. Razdoblje biderma-
jera, usprkos uznemirujućim političkim kretanjima i nesigur-
noj ekonomskoj situaciji, jedno je od „najdražesnijih“ raz-
doblja. Kao protuteža tmurnoj stvarnosti u kojoj je štednja bila 
nužna, težilo se jednostavnoj eleganciji, razvijao se senzibilitet 
za sitnice, veličalo se zajedništvo i obiteljske vrijednosti, nje-
govalo prijateljstvo te iskazivanje dobrih želja  (prvenstveno 
za dobro zdravlje, sreću, veselje i blagostanje).

 Bidermajer mnogim majstorima obrtnicima daje 
priliku da dokažu svoje umijeće.

Odnos prema stvarima bio je pun poštovanja, a 
ukrasni predmeti često su bili namijenjeni poklonima i uspo-
menama na drage ljude, značajne datume ili kao sjećanja na 
putovanja. Staklo kao jedan od najjeftinijih materijala, te 
stoga dostupan širem krugu, upotrebljavalo se za raznovrsne 
predmete: od servisa za piće preko šećernica i flakona do čaša. 
Upravo su staklene čaše rado korištene za obilježavanja, 
sjećanja ili maštanja.

 

 

Jedna od najpopularnijih vrsta čaša u vrijeme 
1bidermajera svakako je bila tzv. Ranftbecher-čaša,  konusnog 

oblika sa zaobljenim stranicama i naglašena zupčastim 
rubom. Baza čaše je ukrašena brušenom zvijezdom s donje 
strane, koja je naknadno i obojena žutom transparentnom 
bojom.Te su se čaše većinom izrađivale od bezbojnog stakla, 
koje se oslikavalo transparentnim emajlnim bojama, a na njih
su se često ispisivali i prigodni natpisi. Ova tehnika ukra-
šavanja je bila inovativna. Prozirne emajlne boje je razvio 

2drezdenski majstor Samuel Mohn,  a usavršio ih njegov naj-
3stariji sin Gottlob Mohn  koji sazrijeva u iznimnu umjet-

ničku osobnost. Njegove oslikane čaše s prizorima krajolika i 
panorame grada postale su vrlo popularne. (Pazaurek 1923)

4 5Gottlob, po dolasku u Beč,  otvara vlastitu radionicu  
6te počinje surađivati s manufakturom porculana.  U to vri-

7jeme u bečkoj manufakturi djeluje i Anton Kothgasser,  slikar 
na porculanu, koji svoju slavu nije stekao radovima na por-
culanu već ukrašavanjem staklenih čaša. I mnogi drugi 
majstori iz bečke manufakture porculana započinju oslikavati 
i staklo, upravo zahvaljujući ovom vrlo prozirnom emajlu koji 
na minijaturnom crtežu čaše ostavlja fini dojam. Potvrđivanje 

 

UDK 748.035.37(497.5)”18” ; 75.071.1:929 Котхгасер А.
ID 195689740

*Sandra Kandučar Trojan, povjesničar umjetnosti, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb

1   Ranft- zastarjeli naziv za rub, ivicu
2  Samuel Monh (1762 -1815)Po struci „Porzelanhausmaler“ počinje 1806.godine 

eksperimentirati s prozirnim emajlnim bojama. Kraljici Louisi od Pruske šalje na dar 
pokal - svoj „prvi“ rad i u popratnom pismu kaže  "da je vježbao jedan mjesec, te se 
nada usavršavanju svog pronalaska".  I zaista, godinu dana kasnije nudi oslikane čaše 
svih vrsta  s vedutama, alegorijama, dekoracijama i tekstom. (Pazaurek 1923: 157)

3  Gottlob Mohn (1789-1825) 1805. studira kod kemičara Klaprotha u Berlinu, a dvije 
godine kasnije kod slikara  Veita Schnorra von Carolsfelda. 1810. pohađa Akademiju 
likovnih umjetnosti u Drezdenu. Tada je već bio poznat u oslikavanju crkvenih 
prozora (vitraja) i porculana, usavršivši zanat kod oca.

4  1810. dolazi u Beč, studira na Politehničkoj školi (osnovana 1815.) i eksperimentira  s 
bojama u laboratoriju staklne Türnitz. Prema nekim podacima 1812.godine koristi 
emajlne boje, a ne uljne. (Spiegl 2011 d:7) Oslikava
crkvama Maria am Gestade (1820) i St. Ruprecht (1822) u Beču i Franzensburgu 
(1825).

5  U radionici na oslikavanju stakla pridružili su mu se bivši očev radnik August 
Heinricha i polubrat Ludwig, koji je također došao u Beč nakon studija na Akademiji u 
Dresdenu.

6  Manufakturu porculana u Beču osnovao je 1718. kao drugu u Europi, Claudius 
Innocentis Du Paquier. 1744. postaje vlasništvom države, pa od tad nosi ime Carsko-
kraljevska manufaktura porculana i nosi oznaku austrijskog štita. Slavu je stekla zbog 
bogate dekoracije, mitološkim scenama, cvijećem i zlatnim ornamentom. (Bagarić 
2002) 

7  Anton Kothgasser (1769-1851) Od rane mladosti ostao je bez roditelja te je odrastajući 
u kući s Jakobom Peterom  (kasnije i šogorom), pejzažnim majstorom u  bečkoj 
manufakturi porculana, i sam odlučio okušati se u likovnoj umjetnosti.  1781. počinje 
studirati na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču, a crtež je studirao kod Heinricha 
Fügera. Od 1784. radio je u Bečkoj manufakturi porculana ,oslikavao je pozlatu i 
ornament, gdje je ostao sve do 1816., a svoje je radove označavao s potpisom 
Malernummer 96. (Spiegl 2011 d:2)

 

 prozore u Laxenburgu (1813);  u 

RADOVI BEČKOG SLIKARA ANTONA KOTHGASSERA 
U ZAGREBU

SANDRA KANDUČAR TROJAN*
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autorstva samog majstora Kothgassera prilično je teško, a 
arhivski podaci ukazuju da je najveći broj tih čaša rezultat 
suradnje „specijalista“ – slikara na porculanu. Naziv Kothga-
sser-čaša obuhvaća i treba se koristiti kao zajednički naziv za 
sve čaše i srodne tipove oblika posuđa, oslikane tipičnim 
transparentnim bojama. Osim crteža, na njima se pojavljuju 
karakteristični natpisi a također i karakteristične bordure. 
(Strasser 1977:40 ; Spiegel 2011e: 32). Tipični oblik čaše koji 
Anton Kothgasser najčešće koristi je Ranftbecher. Crtež i 
dekoracija na većini čaša izvedeni su po istom principu. 
Središnji dio čaše najčešće je rezerviran za prikaz, koji se često 
smješta u medaljon (obrubljen zlatnom bordurom), ali može 
prekrivati i cijelo oplošje. Gornji obrub čaše, u većini 
slučajeva, ukrašen je pozlaćenom bordurom koja se sastoji od 
prozirne trake u zlatno-žutom tonu, na koju je apliciran 
vijenac od sitnih listova i pokojeg stiliziranog cvjetića. 
Ukrašeni zlatni obrubi pojavljivali su se i na porculanskim 
tanjurima bečke manufakture. Neki ukrasni motivi na čašama 
također su preuzeti iz repertoara bečke manufakture 
porculana, drugi pak prikazuju bečke čestitke, tzv. Wiener 
Wunschkarten ili događaje iz bidermajerske svakodnevnice.

Osobito su bile popularne čaše s bečkim vedutama i 
drugim vizurama; neke od njih imaju ispisane poruke na 
francuskom jeziku, cvijeće različitih vrsta i žanr-scene po 

ukusu vremena, a mogle su se kupiti izravno u prodajnim 
prostorijama tvornice porculana u Beču, trgovinama s galan-
terijom ili kod samog majstora Kothgassera. Ovakve dražesne 
čaše služile su kao memorije, ali ih se također sakupljalo, pa ne 
čudi što mnogi privatni kolekcionari i muzeji u svojim 
vitrinama (i depoima) čuvaju te krasne spomenare vremena.

Radovi Antona Kothgassera, jednog od najpopular-
nijih bečkih majstora slikara na staklu iz perioda bidermajera, 
nalaze se u Zagrebu u dvjema muzejskim zbirkama – u 
Muzeju za umjetnost i obrt (u fundusu se nalazi 8 čaša) i u 
Muzeju Marton (posjeduje 10 čaša), ali i in situ u najljepšem 
zagrebačkom perivoju,  Maksimiru.

Prva u nizu čaša koje se pripisuju Antunu Kothgasse-
ru je čaša s pogledom na trg s kraljevskom i carskom 
bibliotekom i popratnim natpisom koji glasi: „PLACE DE LA 
BIBLIOTHEQUE IMP. ET ROY. ET LA STATUE JOSEPH II 

8A VIENNEN ” ( Sl. 1) Na čaši se vidi i konjanička skulptura 
cara Josipa II koja je 1807. postavljena na trg ispred biblioteke 
u Hofburgu. Skulpturu Josipa II je izradio Franz Anton von 

9Zauner , najvažniji bečki klasicistički kipar, po nacrtu H. F. 
10Fügera,  kojeg je inspirirala skupltura Marka Aurelija na 

Kapitolu. Pogled na Josephplatz je čest motiv na čašama 
oslikanim transparentnim emajlom. Postoje brojne njegove 

11verzije, a često su za predložak uzimane vedute J. K. Schütza.  
U izvornim gravurama konjanički kip Josipa II nedostaje jer je 
podignut kasnije.

Najčešća tema svakako su razglednice i vedute Beča, a 
na četvrtom mjestu su čaše s prikazom bečke katedrale Sv. 
Stjepana (Neuner-Warhorst 2009). Druga bečka veduta 

12naslikana na čaši iz zbirke MUO-a  je nabavljena 1910. 
godine i prikazuje pogled na katedralu Sv. Stjepana u Beču. Taj 
bečki motiv je jedan od najpopularnijih, a pojavljuje se još od 
1812. u radovima Gottloba Mohna, na cilindričnim čašama. 
(Spiegl 2011b : 2) Kao i na Mohnovim primjerima i ovdje je 
prikazana vizura prednje fasade s prolaznicima i kočijom, te 
sjenama koje padaju na susjedne zgrade. Na prednjoj strani 
čaše nalazi se četverostrani medaljon obrubljen žutom 

.

8  MUO 19037, vis. 12,3 cm; čaša je nekad bila u zbirci E.Weiss. Prijevod natpisa: Trg sa 
carskom i kraljevskom bibiotekom i skulpturom cara Josipa II., fotog. 1

9  Franz Anton von Zauner ). Rođen u Tirolu , školuje se u Beču kod Jacoba i 
Wilhelma Schletterera Bayera i od njih poprima utjecaj Georga Raphaela Donnera 
(1693-1741) s kasnobaroknim reminiscencijama. Zaposlen je na kiparskim radovima 
u parku dvorca Schönbrunn (izvodi alegorijke likove Dunav i Enns ). Od 1776.do 
1781. s  F.H. Fügerom odlazi na studijsko putovanje u Rim, gdje kopira antičke 
skulpture i orijentira se više prema klasicizmu. Po povratku u Beč, postaje nastavnik na 
akademiji.U razdoblju od 1795. do 1806. izvodi svoje posljednje i najznačajnije djelo: 
konjaničku skulpturu Josipa II, jer se od 1806. posvećuje isključivo pedagoškom radu.

10   Heinrich Friedrich Füger (1751-1818), njemački slikar koji od 1774. živi u Beču. Radio 
je historijske kompozicije velikih formata, portrete, ali i kazališne zastore, minijature, 
nacrte za porculan i medalje. Kod njega studira i A. Kothgasser.

11 Janez Karel Schütz (1745-1800) ljubljanski slikar i bakrorezac, uči isprva kod oca 
Josepha, a potom na akademiji u Beču studira crtež, slikanje historijskih motiva i 
pejzaža, a uz to i arhitekturu. Dobrim ukusom i profinjenim osjećajem za bitna 
obilježja motiva nacrtao je niz veduta: motive Beča i Donje Austrije, čeških gradova, 
pejzaže uz Rajnu.

12   MUO 742, vis. 10,9 cm, čaša je za muzej MUO kupljena iz privatne zbirke1910. i tada je 
već zabilježeno da je pozlata djelomično otpala. Za usporedbu  (Pazaurek 1923 :193)

(1746 -1822

 

Sandra Kandučar Trojan

1.

1.

 Čaša, Beč, oko 1825, bezbojno staklo, brušeno , oslikano 
prozirnim emajlnim bojama, pozlata; Muzej za umjetnost i obrt, 
Zagreb

 Glass,Vienna, c. 1825, clear glass, cut, painted by transparent 
enamelled colours, gilt; The Museum of Arts and Crafts, Zagreb
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22katalogu A. Weinmüllera iz 1939.  (str. 22) nalazi se čaša s tri 
djeteline i identičnim natpisom, a datirana je u 1829.godinu. 

 Kako su se karte, osim za igranje društvenih igara, 
koristile i za proricanje budućnosti, ne začuđuje njihova 
popularnost i kao motiva (s dobrim željama za postizanje 
sreće) na čašama. Da se motiv igraćih karata vrlo često pojav-
ljivao i dobro prodavao, saznajemo iz tri radne bilježnice 

23„Havlischek“  koje spominju 290 Spilkarten, od kojih je 
gotovo 200 izvedeno i s natpisom. Kao što su se čaše razliko-
vale u cijeni po tome jesu li „oslikane“ ili „sa zapisom“ , raz-
likovale su se i po obimu oslika, tj. po broju karata naslikanim 
na oplošje čaše, te su nazivane “jednostavne“, "male", "velike" 
ili „cijeli špil“. Čaše s motivima igraćih karata pojavljuju se na 
tržištu 1817. godine ( Spiegl 2011b : 4), a tri karte (takozvane 
Trull) simboliziraju ujedinjenu trodijelnu antinapoleonsku 
koaliciju iz 1813. godine, sastavljenu od Habsburške monar-

24hije, Pruske i Rusije.

bordurom, ukrašenom vijencem sitnih listova i cvjetova (sada 
djelomično izblijedjele pozlate, koja se još nazire). Ispod 
medaljona u kojem je prikazana crkva Sv. Stjepana u Beču 
nalazi se žuta ploha s pozlaćenim natpisom: „DIE ST. 

13STEPHANS KIRCHE IN WIEN”,  izvedenim goticom na 
njemačkom jeziku. Na stražnjem dijelu čaše, tik ispod gornjeg 
ruba teče uzak vijenac sitnih listova i cvjetova.

14Drugi primjer ovog istog motiva  nalazi se u kolekciji 
Muzeja Marton. Ova čaša također ima četverostrani medaljon 
obrubljen žutom bordurom, ukrašen vijencem sitnih listova i 
cvjetova, ali na rubu čaše sa stražnje strane izvedena je 
gotizirana vrpca. Natpis „DOMKIRCHE ZU ST. STEPHAN 

16 IN WIEN” nalazi se na donjem dijelu stražnje strane i teče od 
ruba do ruba medaljona. Oblaci na nebu na ovom su 
primjerku izraženiji. Još je jedna akvizicija iz 1910. godine 
sačuvana u zbirci MUO-a. Čaša sa osmerokutnim meda-
ljonom u kojem je prizor djevojke pastirice koja hrani janje 

17 busenom zelenila iz svog šešira. Ispod medaljona je 
18 četvrtasto polje sa natpisom „LA DOUCEUR”. Na stražnjoj 

strani čaše, ispod otvora, proteže se transparentna žuta traka 
tanko obrubljena pozlatom koju presijeca decentna girlanda 
sitnih listića, u središnjoj zoni nalazi se monogram I. M. Motiv 
je alegorijski prikaz nježnosti. Djevojke s cvijećem spadaju u 
jedan od najstarijih motiva na bečkim slikanim čašama 
(Spiegl 2011e: 43).

Donositelji sreće uvijek su dobrodošli, tako da su na 
samom vrhu ljestvice popularnosti kod bečkih kupaca bile 
čaše s ukrasnim motivom djeteline (u periodu od 1815.do 

191818.).  To je vidljivo iz evidencije poslovanja nirnberškog 
trgovca Leopolda Schadlbauera, koji se nastanio u Beču i 
držao radnju „Kod zlatne lampe“ na Stephansplatzu. Čaše s 
djetelinom, bilo četverolisnom bilo trolisnom, često su 
sadržavale i natpise .

20Čaša  iz zbirke Marton ukrašena je na prednjoj strani 
oplošja naturalistički prikazanom trolisnom djetelinom. Na 
zelenim listovima prikazani su i simboli vjere, ljubavi i nade: 
križ, srce i sidro. Uz gornji rub čaše izvedena je bordura (kao 
što je bilo uobičajeno), ispod koje teče tanka valovita linija i 
pojavljuje se natpis, izveden u dva reda : „MAG UM UNS HER 
EIN STRENGES SCHICKSAL WALTEN, WIR FOLGEN 

21EUCH IHR HEHREN LICHTGESTALTEN”.  U aukcijskom 

13    prijevod: Crkva Sv. Stjepana u Beču
14    Vis. 10,9 cm; vidi sliku u katalogu „ Kolekcija Marton“ (Kandučar 2002)
15   kao na slici ( Lichtenberg 2009: 286)
16   prijevod natpisa: Katedrala Sv.Stjepana u Beču
17  MUO 741, vis. 11,5 cm
18   prijevod natpisa: Mekoća (nježnost).   
19  Od 1815. čaše s djetelinom nalaze se u asortimanu kod Schadlbauera, no izgleda da su 

bile „hit“ 1817, kad je prodana većina čaša s djetelinom (13 kom) .(Spiegl 2011b : 3)
20  Vis. 11,2 cm
21  Manufaktura porculana Meissen 1820/50.ukrašavala je bijele šalice ovakvim motivom 

i identičnim tekstom. Prijevod natpisa : I ako nas zadesi teška sudba, mi slijedimo Vašu 
svjetlost.

22   http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller_wien1939_03_15
23   Iza imena Havlischek ili Hablischeck krije se neidentificirana osoba. Možda pomoćnik 

Kothgassera ili je to ime samo pseudonim. U svakom slučaju postoje radne bilježnice s 
podacima o čašama. ( Spiegl 2010b :1)

24   Cara Franje I. Austrijskog, cara Aleksandra I. i kralja Fridrika Vilima III. Pruskog.
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25 U Muzeju Marton nalazi se jedna čaša s tri karte za 
26tarok  (takozvana ) i sa zlatnim natpisom LEUR 

27UNION EST NOTRE FORCE”  na stražnjoj strani koji je, 
također, bio moto saveza. (Spiegl 1995 : 67; Lichtenberg 2009 : 
393).

28Čaša iz zbirke MUO-a  sa igraćim kartama, također, 
29ima na oplošju tri karte TRULL  i natpis „LEUR UNION EST 

NOTRE FORCE, no jedna je od onih koje su ukrašene sasvim 
drugim predloškom. Na prvoj karti nije prikazan harlekin-
frulaš, zatim konjanik i harlekin-akrobat kao na Martonovoj 
čaši, već je prikazan harlekin s trojicom patuljaka, Zeus s 
munjama, a jedino je za treći lik (karta I) uzet isti motiv, ali 

30drugi predložak. Taj tip predloška  nema paralele i možda bi 
to moglo značiti da postoji nekoliko majstora (Havliceck, 
Kothgasser ili Jakov Schuhfried) među kojima bi trebalo 
tražiti autora.

Osim sreće, ljubav je vječna tema umjetnosti. Često je 
31prikazivana motivom Amora,  boga ljubavi, koji se od hele-

nizma prikazuje kao bucmasti dječačić s krilima, lukom i stri-
jelom. Ovaj motiv često se javlja na bidermajerskim čestit-
kama, pa tako i na čašama.

Jedina čaša u ovoj skupini Kothgasserovih čaša koja
se razlikuje svojim oblikom jest ova cilindrična čaša iz zbirke 

32 stakla MUO-a s motivom Amora na Mjesecu. (Sl. 2)
 Na prednjoj strani u četvrtastom okviru prikazano je 

tamno noćno nebo s oblacima i Mjesecom. Putto sjedi (zaja-
hao je) na Mjesecu, a u jednoj ruci drži luk, dok drugom ru-
kom vadi strelicu iz tobolca koji mu visi preko ramena. Ispod 
prikaza u zlatno obrubljenom četvrtastom okviru izveden je i 

33natpis „L' AMOUR EN CROISSANT.”  Cijeli rad je izveden u 
nijansama crne i zelene boje. Sam otvor čaše je pozlaćen, a 
ispod njega teče decentan vijenac bijelih cvjetića. Iz Schadl-
bauerovih zapisa doznajemo da se motiv Amora pojavljivao u 
više varijanti: "Amor i Psiha", "Amor u kavezu", "Amor na po-
lumjesecu", "Amor na uzici prijateljstva", "Amor s mrežom i 
zemaljskom kuglom". (Spiegl 2011b :11)

 Ovaj posljednji motiv javlja se na čaši iz zbirke 
34Marton.  U osmerokutnom okviru prikazan je dječak s 

Trull „

 

krilima, koji drži s obje ruke mrežu u koju je uhvaćena modra 
kugla. Na mreži je jedva vidljivo ispisan natpis „PAS UN 

35MECHAPPERA”  ( Sl. 3)
36 Treća čaša s ovim dječačićima nalazi se u MUO . 

Čaša svojim oblikom nešto je drugačija jer nema izražen 
zupčasti rub, baza joj je zaobljena, a brušena polja izvedena su 
u donjoj zoni. Cijela čaša, izuzev baze i gornjeg ruba gdje se 
nalazi vijenac sitnih cvjetova i listića, oslikana je zlatnom gu-

37 38stom bojom.  Središnji dio oplošja zauzimaju leteći Kupidi , 
od kojih je svaki okupiran nekim poslom: nosi cvjetnu 
girlandu, hvata leptira ili zvjezdicu ili jednostavno uživa u letu 
na leđima. Na cijeloj površini, između tih krilatih mališana, 
nalaze se manje i veće linijama oblikovane zvjezdice, no one 
nisu naslikane već gravirane u pozlati tako da kroz njih pro-
viruje bezbojno staklo.

 Religiozne teme na bidermajerskim čašama nisu 
imale tako veliku popularnost, bar ne onakvu kakva bi se 
očekivala (Neuner-Werthorst 2008: 6 ), ali i ovdje je bilo čaša 
koje su se rado kupovale. Jednu vrlo decentno ukrašenu s 
likom sv. Ivana Nepomuka, sveca čiji je kult bio raširen na 

 

25    Vis. 11,1 cm
26  Tarok je kartaška igra nastala u prvoj pol. 15. stoljeća u Italiji, odakle se proširila prema 

Francuskoj i zemljama njemačkog govornog područja. U Habsburškoj Monarhiji bila 
je veoma omiljena.

27  Prijevod natpisa: Njihov savez je naša snaga
28   MUO 19097, vis. 10,5 cm
29 Trula u igri tarok označava kombinaciju karata "Pagat"(I), "Mond" (XXI), "Škis"- 

uobičajeno nije označen brojem, ovisno o igri predstavlja posebnu kartu s brojem , ili 
se pojavljuje kao najviši adut (tj. kao tarok XXII) . 

30 Muo-čaša i čaša s fotografije (Spiegel 2011a :8) upućuje na traženje drugog majstora.
31  Eros (Kupid) u rimskoj je mitologiji bog erotske ljubavi, požude i ljepote, izjednačen je s 

Amorom.
32  MUO 19095, vis. 9,3 cm, fotog. 2
33 Prijevod natpisa može biti direktan opis slike, ali isto tako i igra riječima: Amor na 

polumjesecu. Croissant na francuskom jeziku znači i polumjesec i rastući, tako da se 
može prevesti i kao" Ljubav obasjana mjesečinom",  ali isto tako u igri riječima to bi 
značilo "Ljubav koja cvijeta (raste)".  

34   Vis.11,9 cm , fotog. 3

35  Prijevod natpisa "Niti jedan mi neće pobjeći", a možda bi mogao označavati i sam čin 
hvatanja Zemlje u mrežu.

36   MUO 19049, vis. 13 cm
37   usp. (Spiegel 1983b: 1246)
38  Pet Kupida u različitim pozama od kojih su dvojica nešto manjih dimenzija i imaju 

nešto drugačija krila. Iznad nožice jednog izvedeno je slovo D.
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području austro-ugarskih zemalja (Ivančević 1990 : 284) i 
39zaštitnika grada Praga, čuva Muzej Marton . Cijela je čaša 

izvedena u žuto-smeđim tonovima, na oplošju s prednje stra-
ne prikazan je lik sveca i u četvrtastom polju nalazi se natpis: S. 
IOANNES NEPOMUC. Paul von Lichtenberg u svojoj knjizi 
navodi čašu izrađenu po vrlo sličnom predlošku (2009 : 364).

 Cvijeće kao jedan od omiljenih motiva na bider-
majerskim predmetima rado se aplicirao i na staklene čaše. 
Ono je vrlo dekorativno samo po sebi, njegova simbolika u 
iskazivanju osjećaja bila je jasna, a tipično za to doba bilo je i 

40poigravanje akrostihom,  korištenjem botaničkog nazivlja. U 
41Muzeju Marton pohranjena je i jedna dražesna čaša  s nasum-

ce razbacanim sitnim maćuhicama i vrpcom s natpisom 
„ELLES SONT TOUTES POUR VOUS“ što u prijevodu znači 

42„Sve su za Vas”. Maćuhice , na francuskom jeziku pensée , 
doslovno prevedeno, znači MISAO. Ovakve jednostavnije 
dekoracije s nekoliko cvjetova nisu bile skupe i mnogi su ih 
rado darivali svojim najdražima. Pravi dragulji bile su čaše s 
bogatim cvjetnim buketima, a to se odražavalo i na njihovu 
visoku cijenu koja je mogla biti i do deset puta veća( Spiegl, 
2011b : 5).

Drugi primjerak s cvjetnom dekoracijom također je 
iz Muzeja Marton. Čaša je cilindričnog oblika, uvučenih stra-
nica u središnjoj zoni, ukrašena brušenom i žuto obojanom 

43trakom.  Ispod tog dijela nalazi se natpis: „ECHRET DIE 
FRAUEN DIE FLECHTEN UND NEBEN HIMMLISCHE 

44ROSEN INS IRRDISCHE LEBEN!”  Sada je dosta slabo 
vidljiv. Gornja zona čaše ukrašena je frizom omiljenog bider-
majerskog cvijeća – ruža i potočnica (nezaboravaka).

Čaša jednostavnije dekoracije, ukrašena brušenjem i 
45manjim četvrtastim medaljonom , nalazi se također u Muze-

ju Marton. Izrađena je od bezbojnog stakla s brušenim 
ukrasom u donjoj polovini, a u gornjoj je glatko staklo. Sam 
rub čaše ukrašen je pozlatom i tankom trakom s vijencem 
listića. Ispod medaljona, u kojem je prikazano srce i ružina 
grančica, teče i popratni natpis: „DIE ZIERDE DER LIEBE 

46IST DEREN AUFRICHTIGKEIT.”
Još je jedna čaša iz Muzeja Marton jednostavnije de-

47koracije sa samo medaljonom i natpisom.
Radi se o ranftbecheru, koji je ukrašen manjim osme-

rokutnim medaljonom u kojem je prikazan lovački pribor: 

39  Vis. 11,1 cm
40 Akrostih je pjesma, ali i sama riječ koju dobijemo čitanjem prvih slova stihova. Poznat 

je akrostih slovenskog pjesnika F. Prešerna (1800-1849) koji je posvećen Julji 
Primicovoj iz njegova Sonetnog vijenca (1834).  

41  Vis . 10,8 cm
42  Pensée( franc. misao, proizvod razmišljanja) može biti izražena u knjiž.formi, kratka i u 

određenom obliku, kao što je aforizam ili epigram. Pojam potječe od franc. 
matematičara i  filozofa  Blaisea Pascala, čija zbirka rukopisa izražava vjerska uvjerenja 
- „Pensées“ iz 1670.godine.

43  Vis. 10,7 cm
44  Prijevod natpisa: Poštujte žene koje pletu i pored nebeskih ruža u ovozemaljski život.
45  Vis. 10,3 cm
46  Prijevod natpisa: Iskrenost je dekoracija ljubavi.
47  Vis. 9,7 cm

48  Prijevod natpisa: Živjeli svi hrabri strijelci! "Schütze" u prijevodu sa njemačkog znači 
laki pješak u vojnoj jedinici naoružan s mušketom, slično kao "Jäger", što doslovno 
znači lovac, no može znači "strijelac" ili "borac". http://en.wikipedia.org/wiki/ 
J%C3%A4ger_(military)(22.11.2012.)

49  Vis.13,1 cm, fotog.  4 
50  MUO 14877, vis. 10,5 cm
51  Egzotičan grm možemo usporediti sa sličnim motivom na fotografiji u knjizi Gustava 

Pazaureka (Pazaurek 1923 : 213).  

puška i meta, dok je ispod ispisan i prigodan natpis: „VIVAT 
48ALLE BRAVE SCHÜTZEN„ !

Čaše s dekoracijom i oslikom na cijeloj površini 
oplošja bile su zahtjevnije za izradu, a time i zasigurno skuplje. 
Jedna takva, koja se nalazi u Muzeju Marton, ima zlatnu 

49mrežu koja dočarava krletku i šareno oslikane ptice u njoj.  
Ova čaša na obodu baze ima zlatnom bojom ispisanu 
signaturu: A.K.     (Sl. 4)

U svojoj knjizi Pazaurek (1923) spominje kako se 
Kothgasser u kasnijim radovima okušao u čašama sa stili-
ziranim biljnim ornamentima. Jedna takva, neobična i uistinu 

50lijepa, s crnom podlogom nalazi se u zbirci stakla MUO-a.  
Čaša je podijeljena na dva dijela: donji dio je ukrašen bruše-
njem (dva užljebljenja i širi prsten dijamantnog reza) i pozla-
tom, a na gornjem glatkom, teče friz sa ženskim figurama. 
Prikazane su tri djevojke u antikizirajućoj odjeći kako plešu 

51između fantastičnih grmova , koji se sastoje od nadnaravnih 
florealnih vitica, akantusa, loze i ruža. Svaka od djevojaka ima 
u ruci vjenčić ili girlandu. Žive boje njihove odjeće ističu se na 
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crnoj pozadini. Možda je riječ o Hesperidama koje, i po mitu, 
žive u rajskom vrtu. Fotografija jedne čaše nepoznatog pori-
jekla (Spiegl 2011c : 16) gotovo je identična zagrebačkoj. Stra-
sser (1977), kako je naveo Spiegl, iznosi podatak da na prvoj 
stranici Schuhfriedove bilježnice nalazimo zapis o „4 čaše 
prema Lamprechtovoj alegoriji, uokolo šareno obojene“ i još 4 
za isti iznos, koje je oslikao Schufried, kao i podatak da je 
Lamprecht, jedan od najtalentiranijih slikara bečke manu-
fakture porculana, povremeno znao oslikavati i čaše. Čašu s 
pticama na crnoj podlozi Strasser (1977), kako navodi Spiegl
(c2011), povezuje s radovima Lamprechta, a mora se priznati 
da i čaše s pticama i čaše s djevojkama na crnoj podlozi imaju 
slične biljne motive. (Pazaurek 1923 : 213)

 
Čaša je ukra-

šena četvrtastim zlatnim medaljonom u kojem je na satiričan 
način prikazan razgovor trojice muškaraca. Natpis, koji je 
izveden ispod medaljona i na bijeloj podlozi, u ovom je 
primjeru korišten kao objašnjenje razgovora sa slike i glasi: 
„KAUFEN SIE MORALISCHE BILDER? FREUND! BEÝ 
DEN JETZIGEN ZEITEN HABEN WIR FÜR DIE KUNST 

 

Još jednu čašu iz MUO-a možemo blisko povezati s 
primjerima iz literature. ( Pazaurek 1923 : 202 ) 

52 Prijevod natpisa: Kupujete moralne slike? Prijatelji u današnja vremena nemamo 
vremena ni novaca za umjetnost.

53  MUO 19098, vis, 12,0 cm, fotog. 5
54 Maksimilian Vrhovec (1752. Karlovac - 1827. Zagreb) Vojnički poziv zamijenio je 

studijem filozofije i teologije u Beču i Bologni. Bio je profesor dogmatike na Akademiji 
u Zagrebu, rektor zagrebačkog sjemeništa, a kasnije rektor sjemeništa u Pešti. 1787. 
godine imenovan zagrebačkim biskupom.  U svom je biskupskom dvoru okupljao 
slikare, književnike, profesore, glumce i glazbenike, a svoju humanost i nesebičnost 
dokazao je financijskim ulaganjima u projekte kao što je prva javna bolnica u Zagrebu; 
osnivatelj je  Društva skladnoglasja za Hrvatsku ( koje će 1925. postati Hrvatski 
glazbeni zavod). Kao jedan od idejnih  začetnika hrvatskog narodnog preporoda 
zalagao se za prikupljanje nacionalnog duhovnog blaga i širenje knjige. Otvara vlastitu 
tiskaru u kojoj osim knjiga tiska i kalendare na hrvatskom jeziku. 1808. godine 
predložio je hrvatskom Saboru da se njegova knjižnica otvori za javnost. Neposredno 
prije smrti gradu je osigurao i izgradio sirotište za nezbrinutu djecu. (Enciklopedija 
Jugoslavije, vol.8, str. 543)

55  Aleksandar Alagović (1760-1837) Teologiju studirao u Pešti. Godine 1821. imenovan 
je zagrebačkim kanonikom, prepoštom i vranskim priorom, a 1829. postaje zagrebački 
biskup. Kao i njegov prethodnik, osoba sa senzibilitetom, bio je veliki pokrovitelj 
hrvatske glazbe i umjetnosti. (Hrv.enciklopedija, vol.1, str. 168)

56  Juraj de Varalya Haulik ( 1788. Trnava, Slovačka – 1869. Zagreb), hrvatski kardinal, 
zagrebački biskup  . Teologiju i filozofiju studirao je u rodnoj Trnavi, Ostrogonu i Beču. 
Zaslužan je za uvođenje hrvatskog jezika u škole i javne poslove. Zauzimao se za 
osnivanje osnovnih škola i novčano pomagao kulturne i dobrotvorne ustanove, a 
podupirao je i narodni preporod u Hrvatskoj. 1852. imenovan je prvim zagrebačkim 
nadbiskupom metropolitom, a 1856.  i kardinalom. (Hrv.enciklopedija, vol.4, str. 481)

52 53WEDER ZEIT, NOCH GELD.” Zagrebačka čaša  razlikuje 
se u svega  od citirane. (Sl. 5)

Ljubav prema prirodi, zelenilu, kreiranju i lijepom, 
osobito ljubav prema cvijeću pojavljuje se kao česta tema na 
bidermajerskim platnima te predmetima umjetničkog obrta. 
U vrijeme bidermajera ta se ljubav manifestirala i u obliko-
vanju prirode: od cvjetnih buketa preko kućnih vrtova pa sve 
do gradskih parkova. Ideja zagrebačkog biskupa Maksimi-

54lijana Vrhovca  – da staru hrastovu biskupsku šumu na kraju 
grada, okruženu poljima i livadama, te ispresijecanu potoci-
ma, pokloni građanima grada Zagreba, te je pretvori u prostor 
za odmor i razonodu – zaživjela je 1787. godine, kada su i 
započeli prvi radovi u oblikovanja parka Maksimir u barok-
nom francuskom stilu.( Maruševski 1997) U prvih pet godina 
perivoj je dobio svoje osnovne konture, slijedeći uzore parko-
va velikih europskih gradova. Godine 1794. prvo javno 
šetalište u jugoistočnoj Europi svečano je otvoreno. Ime je 
dobilo po svome tvorcu "Maksimilijanov mir“, skraćeno Mak-
simir. (Isto: 86)

Nakon smrti biskupa Vrhovca brigu oko uređenja 
55parka preuzima 1829. godine biskup Aleksandar Alagović.  

On mijenja glavnu koncepciju i stvara romantični park engle-
skog stila krčenjem šume, otvaranjem prostora, formirajući 
proplanke i uređujući livade. 

Godine 1837, nakon smrti biskupa Alagovića, novi 
56 biskup Juraj Haulik nastavlja s uređenjem park-šume Maksi-

mir.
Budući da je biskupa Haulika zadivio laxenburški 

carski vrt nedaleko od Beča, a nije ga želio kopirati jer je 
romantični "slikarski perivoj individualna kreacija ovisna o 
terenu i umjetničkim sklonostima kreatora"(Maruševski 1997 
: 94), ondje je potražio suradnike u poslovima za uređenje 

nekoliko detalja
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 U prizemlju je izvedena od tesanog kamena, a kat od 
grubo tesanih hrastovih greda, opasana drvenim balkonom 
poduprtim s po četiri drvena nosača. Pod strehom je također 
balkon. Prizemlje je zamišljeno kao lugarov stan, a kat, do 
kojeg vode polukružne stepenice, s ovećom sobom (salonom 

61biskupa Haulika) i malenim kabinetom.
62 Zidovi i strop  salona na prvom katu prekriveni su 

63drvenim oplatama, a drvena su i troja vrata  koja vode na 
ophodni balkon. S obje strane vrata nalaze se i jednokrilni 
prozori. Vrata i prozori ukrašeni su oslikanim staklima u 
srednjem dijelu, dok je u gornji i donji dio umetnuto lijevano 
staklo. Motive za 12 oslikanih prozora s prizorima švicarskih 

64Alpi  i  jezera   naslikao je schönbrunski dvorski slikar  Edu-

57  Leopolda Philippa, Franju Serafina Körblera, Josepha Käschmanna, Antuna Dominika 
Fernkorna, Antona Kothgassera i arhitekta Bartolomeja Felbingera. (Maruševski

60  1841/42.

 
1992)

58  Michael Sebastian pl. Riedl (

59  Franjo (Franz) Schücht (1793- 1872), graditelj austrijskog porijekla koji je djelovao u 
Zagrebu. Bio je voditelj građevinskih radova bečkog dvora u Laxenburgu kod Beča. 
Četrdesetih godina 19. stoljeća po narudžbi biskupa Haulika gradi objekte u 
Maksimiru : Biskupski ljetnikovac, Vidikovac, Švicarsku kuću, Mirnu kolibu,  te razne 
paviljone: paviljon Jeke („Lantern-temel“), a vjerojatno i ulazni portal. U Zagrebu je 
također projektirao i nacrt samostana i crkve Sestara milosrdnica u Frankopanskoj 
ulici .

Edler von Leuenstern), plemićki naslov nosi od 1836. bečki 
vrtni arhitekt, sam se nazivao arhitektom i izgradio je prema nacrtima Franza Jägerasta 
dvorac Francensburg na jezeru u Laxenburgu. (Maruševski, 1992:32)

61  Juraj Lahner u svom članku o maksimirskoj „Švicarkoj kući“ u Katoličkom listu 1943.g. 
iznosi podatak da je krajem 19 st. soba bila sačuvana u prvotnom obliku sa svim 
detaljima: od antiknog namještaje, japanskih vaza, sitne plastike, antikne ure do 
lustera u obliku ribe-djevojke. (Lahner) Tako da je predstavljala jedan mali zagrebački 
muzej, po uzoru na ljetnikovac Marije Ane, žene cara Ferdinadna V, podignutog 1840. 
na Marijanskom otoku u Laxenburgu. (Maruševski  1992:30)

62 Vrlo lijep i bogato izrezbaren drveni barokni strop iz augustinskog samostana u 
Klosterneuburgu, star oko 300 godina, 19. travnja 1840. godine prevezen u Laxenburg 
na temeljiti stolarski i rezbarski popravak , da bi zatim bio prevezen u Zagreb.(Lahner 
1943 : 244 )  Haulikov salon ,uključujući i njegov barokni strop, obnovljen je 2005. 
godine. Restauratorske radove je pod stručnim nadzorom Gradskog zavoda za zaštitu 
spomenika kulture i prirode obavio Hrvatski restauratorski zavod. (Jagić: 2008) 

64 Švicarske predjele Riedl je 16. kolovoza 1840. godine platio 100 forinti Eduardu pl. 
Gurku za Lahner, J. (1943) prema Acta Georgii Haulik,  vol.6 

63  Dvokrilna vrata na južnoj, istočnoj i zapadnoj strani.

 12 slika. 

Maksimira. Juraj Haulik je bio čovjek visoke kulture i 
istančanog osjećaja za lijepo, a kako je raspolagao s velikim 
financijskim sredstvima, uređenju i oblikovanju parka posve-
tio se s velikim žarom sve do svoje smrti 1869. godine.

Haulik je angažirao skupinu iskusnih austrijskih 
57umjetnika  koji su se dokazali uređivanjem carskih perivoja u 

Laxenburgu, Schönbrunnu i Hetzendorfu kod Beča, a glavni
pomoćnik u uređenju Maksimira je bio Michael pl. 

58Riedl , znameniti carski bečki vrtni arhitekt koji je bio zadu-
žen i za projekte oblikovanja pejzaža, dok je gotovo sve građe-

59vine i paviljone projektirao Franz Schűcht . Po Schüchtovu 
60nacrtu, izgrađena je Švicarska kuća  – jednokatnica poznata i 

pod nazivom Tirolska kuća – stilizirane rustikalne arhitek-
ture.

 
biskupov 
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6. 

6.

Oslikani prozor iz Švicarske kuć Pogled na Mariazell u 
Štajerskoj

 Painted window of the Swiss house. A View of the Mariazell in 
Styria 

e.  Oslikani prozor iz Švicarske kuće. Pogled na Lucernsko jezero
 Painted window of the Swiss house, A View of Lake Lucern

7.
7.
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65 Eduard Gurk (1801- 1841), slikar krajolika, slika temperom, izrađuje litografijije i 
bakropise.  Slikarstvo uči od oca Ignaza ,  kasnije studira i na Akademiji u Beču. Slikao 
je Beč i okolicu, planinska područja i austrijske pokrajine. Vrlo ga je cijenio i  sam 
prijestolonasljednik Ferdinad te je promoviran u Hofkammermalera- dvorskog 
slikara. Preminuo je u dobi od 39 godina tijekom studijskog putovanja  u Jeruzalem.

66  U vrijeme pripremnih radova postojala je dilema treba li izraditi slike s uljanom bojom 
(kao prozori iz 1807. na laksenburškom majuru i Marijaninu otoku)  ili paljenjem na 
staklu.   

67 Andreas Hofer (1767.-1810.) tirolski domoljub, trgovac i gostioničar, vođa pobune 
protiv Napoleonovih snaga.

68   Lahner, J. (1943) prema Acta Georgii Haulik, vol.17, u Arhivu Nadbiskupije zagrebačke

 (Lahner 1943:239)

65ard pl. , a izradio ih na staklu u tehnici „paljenog 
66slikanja“  Anton Kothgasser, majstor koji je svoje iskustvo u 

oslikavanju prozora stekao u Laxenburgu. (Maruševski 1992) 
Svaka staklena ploča je umetnuta i spojena olovom u smeđe 
obojeni stakleni okvir koji, osim lijepo izvedene vegetabilne 
dekoracije, ima i medaljon s imenom lokacije. Tako možemo 
vidjeti pejzaž iz Mariazella s bazilikom, Ženevsko ili Lucern-

67sko jezero, kao i imanje Andreasa Hofera  u Sv. Leonardu u 
Tirolu. Sve slike izvedene su u zeleno-smeđim tonovima, s 
vrlo precizno izrađenim detaljima krošnji, listića ili pak 
detaljima kao što je odjeća. Veće površine slika koje 
predstavljaju vodu, planine ili nebo nisu izrađene takvom 
preciznošću, što može dovesti do zaključka da je majstorova 
ruka „naučena“ na sitnije radove kao što su crteži na čašama. 

68 Iz sačuvane prepiske  biskupa Haulika, saznajemo da je 
predložak za drvene prozore i vrata izrađen u Beču, a izrada 
drvenih konstrukcija povjerena je zagrebačkim obrtnicima.
Švicarska kuća danas ima kulturno-turističku namjenu, a i 
Haulikov salon je otvoren za javnost, te se u njemu održavaju i 
povremene izložbe vezane uz povijest parka Maksimir.

Gurk
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thIn the first half of the 19  century, both glass objects for 
everyday use and those considered to be souvenirs, became 
more accessible to a larger number of people due to a drop in 
price of raw materials and improvement of work techniques. 
Different techniques and ways of glass decorating flourished 
during the Biedermeier period. One of the most popular 
techniques was transparent enamelled colour painting on 
glasses and on window panes in churches or other important 
objects. Samuel Mohn made that type of glasses, and his son 
Gottlob improved the technique and revealed the secrets of 
glass painting tomany painters from Viennese porcelain 
manufactory. One of the most famous artists is Anton 
Kothgasser (1796-1851). He signed glasses made of glass with 

his initials A.K. A high number of objects were made in his 
workshop, but it is difficult to attribute them to Kothgasser 
himself or some other painter. This paper will analyse glass 
objects that are a part of collection of Zagreb museums (The 
Museum of Arts and Crafts and The Marton Museum), as well 
as painted windows in The Swiss House in Maksimir Park in 
Zagreb. The windows were painted by A. Kothgasser 
according to the plan by Eduard Gurk (1801 – 1841), a 
Viennese landscape painter, and were modeled after the 
Luxemburg Castle outside Vienna as a symbol of romantic 
inspiration. The purpose of this paper is to shed some light to 
objects in Zagreb and the connection between Biedermeier 
artists and their clients from Zagreb. 

*Sandra Kandučar Trojan, аrt historian, The Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Summary

ARTWORK OF VIENNESE PAINTER ANTON KOTHGASSER 
IN ZAGREB

SANDRA KANDUČAR TROJAN*  

Sandra Kandučar Trojan
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Апстракт: Јеврејски брачни уговори – кетубе, имају 
многовековну и богату традицију визуелног украшавања 
и илуминације. Кетубе настале крајем XIX и почетком XX 
века, постају серијски штампани обрасци, подражавајући 
идеале савремених грађанских држава и модерног 
друштва. Саме јеврејске заједнице широм Балкана у овом 
периоду пролазе кроз низ културних и друштвених 
трансформација. Визуелна декорација кетуба, стога, има 
приватно–јавни карактер, уобличен према обичајном 
јеврејском праву и конкретним друштвено државним 
околностима. У декорацији балканских кетуба из вели-
ких сефардских градова попут Београда, Софије, Сарајева 
и Солуна у периоду с краја XIX века и у првим деценијама 
XX века, које су реализоване у литографским штампари-
јама, јасно су изражене идеје брачне хармоније, као и 
јеврејског идентитета, уз које се јављају и званична др-
жавна обележја. Ликовном формулацијом кетубе, садр-
жајем и њеном структуром, штампани образац постаје 
слика прогреса јеврејске заједнице и савременог, 
грађански схваћеног брака.

Кључне речи: Балкан, Сефарди, кетуба, визуелна 
декорација, јеврејска култура брака, штампа. 

Сефардски Јевреји као поданици Османског 
царства, са одређеним местом и правима у њему, уз 
прихватање османског културног модела, активно су 
учествовали у креирању визуелне културе Балкана. Као 
видљива мањина са својом религијом, културом и 
обичајима, били су интегрални и конститутивни део 
османске балканске културне сфере (Makuljević 2010: 199-
212). Јеврејска заједница на Балкану у XIX веку пролази 
кроз низ трансформација. После националних 
револуција и политичких промена у Османском царству, 
Јевреји постају поданици нових хришћанских национал-
них држава, у којима морају да се наново боре за сопстве-
на права и грађанску равноправност, истичући свој иден-
титет и тражећи оквире за функционисање и упражња-
вање сопствених обичаја и културе (Lebl 2001: 71-183; 
Храбак 2009: 225-437). То такође значи и постепен 
прелазак са балканско-османког цивилизацијског круга 

на европски грађански културни модел (Makuljević 2006: 
17-53). О различитости ових културних модела и њихо-
вом дугом трајању у свести и обичајима, најбоље говоре 
сусрети сефардских и ашхенаских Јевреја у Сарајеву 
почетком XX века који су се међусобно препознавали као 
други, без обзира на исту религију и етничко порекло 
(Поповић 2009: 95-107).

За Јевреје који живе на територији српске држа-
ве то подразумева процес ослобађања од османске вла-
сти, пролазак кроз стварање и изградњу државе, живот у 
Кнежевини и потом Краљевини Србији, као и функ-
ционисање након промене династичких режима почет-
ком XX века, све до формирања Краљевине Југославије 
(Lebl 2001: 143-193).

 Свака од поменутих фаза за јеврејску заједницу 
подразумевала је редефиницију односа сопствене 
приватности и јединственог јавног идентитета спрам 
друштва и државе, при чему однос између страног и 
јавног није заснован на међусобним негацијама, већ 
подразумева интеракцију. Зато се остварују бројна зајед-
ничка поља и међусобни утицаји. Као резултат ових про-
мена долази до избора нових визуелних средстава наме-
њених репрезентацији и изградњи сопствене друштвене 
сфере. Заједнички друштвени оквир, у коме се визуелна 
култура посматраног периода развијала, представљају и 
нови начини масовне производње и индустријализација 
са својим промењеним медијумима. 

Вековима су јеврејски брачни уговори – кетубе, 
били исписивани на пергаменту; њихов садржај, форма и 
употреба арамејског писма, такође је била кодификована, 
док је њихова визуелна декорација условљена културним 
моделима у којима настају и текућим утицајима исто-
ријско-стилских уметничких епоха. Репрезентативности 
кетуба нарочито су доприносиле сликане илуминације, 
честа позлата и декоративни репертоар, који свој про-
цват доживљава нарочито у италијанским градовима 
током XVII и XVIII века, под утицајем барока. Он је често 
обухватао библијске теме, знакове зодијака, симболе Два-
наест племена Израиља, алегоријске фигуре и персони-
фикације, те амблематске представе и приказе Јеруса-
лима и храма у њему. Понекад су из околине у којој су 
настајале кетубе преузимани елементи који су реинтер-
претирани у јеврејском контексту. Уметници, који су 
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ВУК ДАУТОВИЋ*



066

били ангажовани у изради декорације, често су били 
припадници других вера и нација, док су рабини били ти 
који су уносили текст правног чина (Sabar 2000). 

Кетубе, настале крајем XIX и почетком XX века, 
постају серијски штампани обрасци, не само на традици-
онално сефардском Балкану, већ и у централној Европи. 
Промене у начину израде, међу османским Сефардима на 
Балкану датирају од девете деценије XIX века; тада кетубе 
добијају изглед образаца штампаних на хартији, чији је 
главни носилац декорације бордура у чијим оквирима се 
уписуј текст или само подаци о младенцима, уколико је и 
текст штампан (Sabar 1990: 218-237). 

 Промене које су настале у визуелној декорацији 
модерни тампаних кетуба подражавале су идеале са-
времене грађанске државе и модерног друштва, а реали-
зоване су у литографским штампаријама широм Балкана. 
Као такве формулисане су под утицајем историзма и 
сецесије, док се њихова ликовна формулација надовезује 
на старије традиције, задржавши као основни формални 
елемент употребу тријумфалног лука са симболичком 
декорацијом. На њима су истакнути јеврејски симболи 
попут Давидове звезде, декалога или меноре, уз амбле-
матске пиктограме цивилног грађанског брака или брач-
не слоге и официјелне државне симболе. Кроз ликовне 
формулације, којима се уобличавала декорација, као и 
кроз текстуалне поруке које су је пратиле рефлектоване су 
добре жеље и индивидуална хтења за хармоничним бра-
чним животом, плодном породицом и материјалним 
благостањем. 

Кетубе, штампане на преласку из XIX у XX век, 
настале у Београду, Сарајеву, Софији и Солуну, припадају 
корпусу примењене графике, настале у индустријализо-
ваном друштву, за које се продукују различите дипломе и 
похвалнице, менице, подсетнице, административни 
обрасци, улазнице или плакати, cf. (Pelc 2000: 329-336). 
Оне припадају јеврејској визуелој култури у ужем смислу, 
али будући да су штампане у локалним литографским 
заводима, са другим поменутим материјалом, и да се у 
њихову декорацију уносе елементи савремене грађански 
схваћене визуелне културе и брачне идиле, служећи се 
одговарајућим визуелним симболима модерности и про-
сперитета, постају важан део савремене графичке умет-
ности на прелазу два века, који традиционалну церемо-
нијалну функцију и јеврејски идентитетски означитељ, 
повезују са лаичком идејом цивилног напретка. 

Функција кетубе има средишњу улогу у церемо-
нији склапања брака, будући да читање брачног уговора – 
кетубе, раздваја чин веридбе од чина венчања. Церемо-
нија венчања је сложен и утврђен обред, који се састоји од 
низа кодификованових чинова и правила, креираних у 
складу са јеврејском верском праксом и обичајима 
(Sperber 2008: 158-359; Stow 1995: 445-491). Потписивање 

х  ш

кетубе претходи склапању брака, када се младенцима, 
који стоје испод свадбеног балдахина, њен садржај 
поново свечано чита. Венчање припада најужој сфери 
породичне приватности, али је оно истовремено и јавно, 
будући да је изложено рецепцији посматрача, који су 
истовремено и сведоци садржаја брачног уговора, 
његових општих и појединачних одредби, не само у 
правном већ и морално-етичком смислу. 

Значај кетубе и њено место у визуелној култури 
сефардског Балкана одређено је бројним сачуваним при-

1 мерцима и њиховом репрезентативношћу. Венчани це-
ремонијал са својим особеностима, и традицијом у окви-
ру османског културног модела (Juhasz 1990: 196-217), 
подразумевао је и богато декорисане кетубе.

Кетубе, будући да садрже правни чин, припадају 
2типу јавних исправа,  верификујући брак у оквиру и по 

обичајима јеврејске заједнице, а потом и пред законодав-
ством националних држава (Годишњак 1933). Затим 
представљају наставак дуге традиције која датира in 
continuo најраније од V века п.н.е. из кога потиче први 
сачувани примерак брачног уговора код Јевреја, док 
кодификација садржаја и форме настаје у талмудском 
периоду, чиме кетуба добија статус једне од потврда 
јеврејског идентитета (Sabar 2000: 11-15).

Кетуба је обично великих димензија и намењена 
непосредној рецепцији од стране присутних који постају 
сведоци којима се у току церемоније венчања чита њена 

3садржина, а потом показује на увид.  Тада њена визуелна 
декорација долази до изражаја, пратећи свечани и 
празнични карактер догађаја и рефлектујући жељене 
идеје. Након венчања кетуба је јавно изложена у кући 
младенаца, а потом се брижљиво чува у приватности 

4дома,  често из практичних разлога поверена бризи не-
вестине породице, понекад у нарочито декорисаним ку-
тијама.

Она представља важан обредни предмет, чије се 
значење не исцрпљује чином венчања, већ наставља да 
траје током заједничког живота супружника све до самог 
његовог краја. Карактер кетубе проистиче из њене фун-
кције и он је меморијски. Она представља сведочанство 

 

1 Види референтну збирку балканских кетуба из XIX века: (Јewish National and 
University Library) http://jnul.huji.ac.il/dl/ketubbot/>[приступљено1.6.2012].

2 Њена садржина регулише поред обичајно прихваћене суме новца, у случају смрти 
мужа или развода, која припада невести и појединачну вољу супружника као 
плод заједничког договора који формулише њихова права и обавезе унутар 
породице. Осим наведеног супруг је обавезан да супрузи обезбеди храну, одећу и 
редовне брачне односе. 

3 Репрезентативани су примери кетуба: породице Камондо (Camondo) из 
Истанбула, 1841, чије су димензије 110x75 cm; данас у Грос колекцији (Gross 
family collection, Tel-Aviv) у Тел-Авиву, Израел; Кетуба из Шик колекције (Leslie 
Meral Schick Collection, Boston, USA) из 1881, чије су димензије 144x72 cm; и кетуба 
из Државног израелског музеја у Тел-Авиву (Eretz Israel Museum, Tel-Aviv) која 
датира са краја XIX века, и чије су димензије 149x73,7 cm.

4 Уколико дође до губитка или нестајања кетубе, по јеврејском закoну (Halakha) 
супружници не могу да живе заједно, док се не сачини нова кетуба (Ketubah 
De'irketa).

Вук Даутовић
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собом у Свету земљу, где је провео неколико година учећи 
у јешивама. При повратку кући неко време проводи у 
Бејруту, затим Солуну и потом у Новом Пазару на југу 
Србије. Из Бихаћа био је позван у београдску јеврејску 
општину, где је постављен за вероучитеља и пред-
молитеља у синагоги, да би потом био постављен за 
шохета и даршана. Писао је књиге, од којих су најважније: 
путопис Зихрон Јерушалајим, настао на основу успомена 
са путовања по Светој земљи, у коме је објашњен значај 
Јерусалима и Свете земље за Јевреје. Издао је молитвеник 
Кехилат Јааков, и превео књигу изрека Отаца, Пирке 
Авот. Капитално дело му је четворотомна књига Трезоро 
де Јисраел, замишљена као компендијум знања о јев-
рејској историји, штампана у Београду крајем XIX века. 
Према писању Јакова Маестра, поводом двадесето-
годишњице Хам Бухорове смрти и сећања на њега, у 
Веснику Сефардске вероисповедне општине из 1939. 
године, његов утицај кроз поуке и књиге био је велики не 
само на сефардску популацију у српској средини, већ и 
широм Балкана, будући да је путовао, делио књиге и 
држао проповеди у којима је истицао важност јеврејске 
историје традиције, као и потребу за формирањем Ерец 
Јисраела (Весник 1939: 2-3).

Визуелна декорација кетубе која је на доњој 
маргини потписана литографски отиснутим Хам Бухоро-

препознато од стране заједнице, које се пажљиво чува у 
породици кроз генерације, а понекад и наново употреб-
љава у наредном покољењу приликом склапања брака, 
када се уписују нова имена супружника, што је био случај 
у сиромашнијим породицама. 

Она меморише празнично време и место, пре-
цизно их описујући уз географска и лична одређења. За-
тим меморише лица која учествују, сама бивајући обред-
ним предметом, чиме затвара сложену семантику свадбе-
ног обреда, као система знакова који се састоје од обред-
них лица, њихових поступака, обредних предмета, као и 
обредног времена и простора (Ivanova 1998: 7-13). Такође 
и сама новооснована породица, која проширује заједницу 
Израиља, обудући да сакралност брака своје упориште 
проналази у самој Тори (Прва књ. Мојсијева 2:18-24), 
бива меморисана пред свевишњим, који брак утемељује 
као најприроднији оквир људског бивствовања и дело-
вања кроз заједнички живот мушкарца и жене (Danon 
1996: 167-171). Осим свега наведеног, сама кетуба, њена 
декорација, као и текст, за младенце имају апотропејску 
моћ и својство амулета cf. (Sabar 2011: 109-135). 

Сходно културном моделу и обичајима унутар 
јеврејске заједнице кетубе су уобличавали идеатори из 
верско-филозофске и културно-политичке сфере. Реа-
лизација је зависила од односа заједнице према матичној 
држави и званичне државне политике која допушта или 
ограничава различите видове грађанских права одређу-
јући степен слобода и укључености саме заједнице у 

5опште друштвене и културне токове у датом тренутку.
Праксу идејног уобличавања кетуба – које су 

штампали почетком XX века, угледни и образовани чла-
нови јеврејске заједнице, који су разумевали потребу да се 
она укључи у актуелне токове, а да при томе задржи своје 
особености и идентитет – илуструје кетуба чији је идеатор 
био Јаков Моше–хај Алтарац звани Хам Бухор. Она је 
отиснута у београдској литографској штам-парији П. 
Марковића, Настала је на прелазу из XIX у XX век, будући 
да је најстарији познати примерак из 1900. године 

6 (Mihailović 1990: 76-77; Nedomački 1988: 75).
Хам Бухор Алтарац, рођен је у Сарајеву 1863. 

године, учио је код тамошњег надрабина Раби Јуде 
Финција, да би га потом један сарајевски богаташ одвео са 

 

5 Један од илустративних примера је Numerus Clausus, којим је у XIX и XX веку на 
простору централне и источне Европе, ограничаван број јеврејских студената на 
универзитетима.

6 Један од најраније датованих примерака ове кетубе је из 1900. године, и потиче из 
Старе Загоре у Бугарској, данас се налази у Грос колекцији (Gross family 
collection, Tel-Aviv) у Тел-Авиву, http://jnul.huji.ac.il/dl/ketubbot/html/ 
gr069.htm>[приступљено 1.6.2012]. Кетуба је штампана у Београду, а попуњена 
од стране локалног рабина у суседној Бугарској, доказујући, не само у овом 
случају да су штампани бланко обрасци кружили широм Балкана. У Јеврејском 
историјском музеју у Београду, чувају се три кетубе штампане по овом 
предлошку, две начињене у Београду (ЈИМ инв. бр 493; ЈИМ инв. бр. 638), као и 
једна из Смедерева (ЈИМ инв. бр. 560). Примерак кетубе начињен за венчање на 
подручју македоније чува се у колекцији госпође Колономос из Скопља. 

СЕФАРДСКЕ ШТАМПАНЕ КЕТУБЕ НА БАЛКАНУ

1. 

1.

Кетуба  сефардске београдске Јеврејске заједнице, Јеврејски 
историјски музеј у Београду

 Ketubbot of Belgrade Sephardic Jewish Community, The Jewish 
Historical Museum in Belgrade



068

7вим именом,  изведена је у актуелној варијанти сецесије, 
као новог јеврејског стила, насталог на размеђу XIX и XX 
века. Узимајући у обзир да је сецесија премостила јаз 
између историзма XIX века и ране модерне, уносећи 
вегетабилне орнаменте и мотиве, реферишући тиме на 
морфологију биљног света, чиме је потиснута антропо-
морфна парадигма тектонике истористичке и класичне, 
пре свега, архитектуре, она је постала подесна као оквир 
уметничког изражавања ближи сензибилитету канонски 
''иконокластички'' настројеног јудаизма (Клајн 2010: 133-
138; 169-174). По типу употребљене орнаментике у деко-
рацији кетубе, она се може ближе везати за сецесију са 
упливом мађарских фолклорних елемената cf. (Huszka 

81930), неговане на подручју Војводине.  Употреба фло-
ралних сецесијских мотива, унутар ентеријера и синаго-
галног мобилијара добила је пуно значење кроз дело 
реформистичког рабина Имануела Лева, који је повезује 
са библијском флором и пејсажом (Клајн 2010: 138-142). 
Срцолики елементи и тип орнаментике, примењен у ви-

зуелном уобличавању Хам Бухорове, београдске кетубе у 
многоме подсећају на архитектуру и декорацију ентери-
јера и мобилијара суботичке синагоге, настале такође 
почетком XX века (Klein 2006: 192-197). У суседном Солу-
ну, јавља се веома једноставна кетуба, уобличена у стилу 
сецесије, и то тек у периоду након Првог светског рата 
(Сабар 1990: 229). Београдска кетуба, најранији је приме-
рак употребе сецесије на балканском простору, рецентан 
самом стилу. Извесно је да су честа Хам Бухорова путо-
вања, искуство Свете земље и промишљање јеврејског 
идентитета, јасно видљиви у његовој књижевној грађи, 
могли утицати на избор сецесије, због орнаментике блис-
ке идеји не представљања људског лика у визуелним 
уметностима, самим тим изворније јеврејске, као и схва-
тања свог идентитета у светлу оријенталистичког ди-
скурса.

Кетуба се састоји од два вертикална лучно завр-
шена поља и једног хоризонталног испод њих. Два цен-
трална поља, намењена тексту, подељена су издуженим 
тракама са текстом и фигуралним хералдичким пред-
ставама, док је горњи регистар завршен са два паралелна 
купаста орнамента, на чијем врху су постављене Дави-
дове звезде. Између њих је срцолики орнамент у коме су 
таблице Завета, са Давидовом звездом над њима, симбо-
лички означивши основу вероисповедања и јеврејског 
идентитета, сажетог у декалогу. У горњим угловима 
кетубе су putti са цветним гирландама. База кетубе са 
великим овално положеним хоризонталним пољем, 
такође садржи текст брачног уговора. У врху кетубе је 
често цитиран натпис на хебрејском: „Ко нађе жену, 

9нашао је срећу“ (Прич. 18:22)  као и стереотипне фразе: 
Siman Tov, Mazal Tov, које традиционално изражавају 
добру срећу и знамен. 

У средишњој оси кетубе, изнад хоризонталне 
базе налик грађевини постављени су хералдички симбо-
ли. Лево и десно у оси средишњег дела кетубе су два 
афронтирана лава, симболи Јудиног племена, док је у 
средини бели двоглави орао, у својству српског државног 
грба. Употреба државних и хералдичких ознака унутар 
кетуба није нова и део је старе јеврејске праксе, која је 
подразумевала молитву за оне који су на власти и саму 
државу у којој су Јевреји живели у датом тренутку у 
дијаспори (Sabar 2000: 116-143). Уношењем белог дво-
главог орла – у једноставној форми без династичких 
обележја, као хералдичке референце на саму државу, 
постављеног нешто више у односу на бочнo приказане 
лавове – јасно се подвлачи идеја о припадности и 
сопственом месту унутар ''Краљевине у којој станујемо'', 
како Хам Бухор пише у својој другој књизи Тезоро де 

7 Кетубе су димензија 69x52 cm.
8 Вишедеценијско истраживање мађарског историчара уметности и етнографа 

Јозефа Хусзке (Huszka József), на пољу прикупљања народних орнамената и 
мотива, објављено 1880-их у Историји мађарско туранских орнамената, која 
постаје приручник мађарским и јеврејским архитектама готово до Другог 
светског рата, допринело је лакшем развоју и прихватању сецесије, на подручју 
Мађарских земаља као и идеје која се развијала у XIX веку о заједничком 
оријенталном пореклу Јевреја и Мађара (Клајн 2010: 157-166).

9 ''22. Ко је нашао жену, нашао је добро и добио љубав од Господа. '' Овај стих, тиче 
се још две главе у Причама Соломоновим у којима се помиње благослов од Бога, 
кроз разумну и добру супругу  (Приче 19:14, 31:10).

Вук Даутовић

2.
2. 

  Државни грб  Краљевине Србије, детаљ  
 The Coat of Arms of The Kingdom of Serbia, detail 
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Јисраел, говорећи у њеном уводу о условима под којима 
10ће Јевреји бити ослобођени ропства.  Афронтирани 

лавови, који посматрају грб државе, амблем су племена 
Јудиног; као такви они се традиционално налазе на 
многим церемонијалним предметима јеврејске визуелне 
културе, као што су штитови и покривачи Торе или 
парохети унутар синагога, те на приватним предметима 
попут ханука лампи, корица молитвеника или везених 
кеса за похрањивање молитвених шалова и тефилина 
(Mihailović 1990: 12-13; 34-37; 60-63; 82-83). Уколико се у 
обзир узме хералдичко правило по коме су афронтиране 
животиње чувари самог грба cf. (Ћирић 1983), јасно се 
уочава порука оданости и лојалности јеврејских подани-
ка Краљевини Србији. 

10И поред залагања за подизање свести о важности формирања јеврејске државе, 
Хам Бухор је у уводу књиге Tezoro de Jisrael, говорећи о поменутим условима 
написао: ''... чувајући веру и Божије заповести, у молитви за Краљевину у којој 
станујемо, живећи у миру са свима народима без разлике, настојећи око нашег 
напретка и радећи за унапређење и добробит јишува Ерец Исраела, унапређујући 
нашу децу у религији и добрим навикама и свакојаким знаностима ...'' (Весник 
1939).

11У спомен кући српског композитора С. Мокрањца у Неготину, налази се метални 
кревет са краја XIX века, на чијем је узглављу репродукована слика Ј. Чермака, 
Херцеговачко робље, док су у угловима медаљони са путима. Сличан комад 
намештаја изложен је у књажевачком Завичајном музеју. 

Осим одабраних јеврејских и државних сим-
бола, у декорацији кетубе примењени су и профани ам-
блеми љубави, у виду срца које окружује декалог и пута у 
угловима који држе цветне гирланде. Они одражавају 
слику љупкости и хармоније, те брака као слике земаљ-
ског раја, у коме ће пребивати будући супружници, а која 
се развијала током XIX века (Мек Данел и Ланг 1997: 281-
337). У дому схваћеном као приватном рају, уређеном и 
хармоничном, прикази крилатих амора имају своје наро-
чито и веома популарно место, поготову у декорацији 
мобилијара и предмета примењених уметности, наме-
њених сфери домаће приватности, попут брачних кре-
вета, предмета за тоалету или амбалаже појединих инду-

11 стријских производа.
Београдски литограф П. Марковић, коме је 

поверено штампање ове кетубе, изводи у српској средини 

СЕФАРДСКЕ ШТАМПАНЕ КЕТУБЕ НА БАЛКАНУ

3.  
3. 

 Путо, детаљ кетубе и Путо са узглавља кревета у кући С. Мокрањца, Неготин.
 Putto, a detail from ketubbot and Putto from a bed headboard in the house of S. Mokranjac, Negotin 
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од краја XIX века готово до Другог светског рата, низ зна-
чајних државних и јавних поруџбина. Он штампа обвез-
нице и акције за преко осамдесет банака и различитих 
друштава широм краљевине, затим разноврсне повеље, 

12еснафска писма, споменице и дипломе.  У широком 
опусу овог литографа није сачувано ништа слично кетуби 
Хам Бухора, што би могло бити повезано са њеном 
декорацијом. Тридесетих година XX века, Марковић 
такође изводи диплому за Јеврејско друштво Милосрђе, 

13из Београда.
Јеврејска заједница је у престоници Краљевине 

Србије, Београду, са краја XIX у XX век ушла грађански 
еманципована, са пуном свешћу како о националној и 
верској посебности тако и о припадности ширем кругу 
грађанског друштва, које твори матичну државу (Шланг 
1926: 101-106). О интеграцији јеврејске заједнице у оно-
времено српско друштво говори и изградња нове бео-
градске синагоге - Бет Јисраел, пројектоване у складу са 
оријенталистичким самопоимањем у маварском стилу, а 

12У збирци Старих хартија од вредности, Народне библиотеке Србије, чува се 
велики број отисака из литографске штампарије П. Марковића; http://scr.digital. 
nb.rs/collection/akcije>[приступљено1.6.2012].

13Диплома је у поседу Јеврејског историјског музеја, штампана је на хартији 
величине 50x36cm у литографској штампарији П. Марковића, 1931. год; ЈИМ, 
инв. бр. 5851.

14Кетуба овог типа са краја XIX века, припадала је Авраму Мошехајиму Данону и 
Естер Кабиљо, који су се венчали 1897. године, а њена копија се налази у 
Јеврејском историјском музеју у Београду. Преостале две кетубе, потичу из 1936. 
и 1937. године. Прва из Лесковца, а припадала је породици Алкалај, док је друга 
из Сплита, а припадала је породици Папо, обе у поседу Јеврејског историјског 
музеја (ЈИМ инв. бр. 536; ЈИМ инв. бр 497.) Кетубе су димензија 50x35 cm.

15Према описаном предлошку штампана је и кетуба која се налази у Букурешту, 
Румунија, а потиче из 1900. године, али нема отиснутог имена литографске 
штампарије да би јој се јасније одредило порекло;

    http://jnul.huji.ac.il/dl/ketubbot/html/jts448.htm>[приступљено 1.6.2012].
16Давидова звезда као симбол јеврејског идентитета, појављује се релативно касно 

у XVI веку, а ваља поменути и њену распрострањену функцију као апотропејског 
симбола, прихваћену у различитим конфесијама на Балкану, упореди (Даутовић 
2009: 47-48).

за коју је камен темељац положио лично краљ Петар I 
Карађорђевић (Nedić 2003: 299-308). О укључености јев-
рејске заједнице у актуелне токове, говори и чињеница да 
је приликом остваривања својих програма, упошљавала 
водеће уметнике и радионице, попут архитекте М. Капе-
тановића или литографа П. Марковића, бирајући их по 
основу професионализма. 

Стога се на кетуби, насталој за потребе београд-
ске и шире српске јеврејске заједнице, паралелно могу 
ишчитавати садржаји који се тичу јавне сфере, кроз исти-
цање државних, верских и јеврејских националних сим-
бола, као и интимних тежњи из домена приватног. 
Оличени кроз популарне амблеме романтичне љубави и 
супружничке хармоније, у виду срца и купидона, као 
универзално прихваћених симболичких слика, унутар 
дискурса грађански схваћеног брака, прихваћеног од 
стране различитих верских и етничких заједница унутар 
културног модела у коме егзистирају.

Кетубе штампане у сефардској Јеврејској општи-
ни у Сарајеву, потичу са краја XIX века и биле су у 

14употреби до четрдесетих година XX века.  Ове кетубе, 
једноставне форме, потписао је М. Алтарац а штампане су 
у Сарајевској тискари и литографији. Сарајевска Вила-
јетска штампарија, још половином XIX века, располаже 
јеврејским словима раши типа, а почетком XX века у 
граду Сарајеву и широм Босне раде бројне штампарије и 
књиговезнице, од којих је знатан број у власништву 
јеврејских предузетника (Pejanović 1952: 13; 70-72).

Сачуване су две варијанте ове кетубе са незнат-
15ним разликама у појединим детаљима.  Основу кетубе 

чини мотив тријумфалног лука, формираног од два 
коринтска стуба и лука над њима, у чијем темену је 

16 Давидова звезда, у другој верзији допуњена круном.
Текст на арамејском такође је штампан, док су празна 
поља остављена за личне податке, чиме се у потпуности 
прихвата идеја административног формулара. Употреба 
тријумфалног лука као оквира за текст кетубе стара је 
пракса, од времена живота сефардских Јвреја у араб-
љанској Шпанији, када преовлађује маварски лук, до 
периода барока у Европи, када у визуелну културу мотив 
тријумфалне капије из архитектуре прелази на насловне 

Вук Даутовић
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 Венчани пар испред синагоге Бет Јисраел у Београду,  почетак XX 
века, Јеврејски историјски музеј у Београду

  A married couple in front of the Beth Israel Synagogue in Belgrade, 
thbeginning of the 20  century, The Jewish Historical Museum in Belgrade
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ове кетубе, срце изнад декалога нестаје, а на квадратне 
базе коринтских стубова који носе лук, долазе мање ро-
мантични и умеренији амблеми Concordiе Maritale, као 
слике грађански схваћене заједнице мушкарца и жене, 
који у брак ступају међусобним саједињавањем воља, што 
своју визуелизацију добија употребом управо амблемат-
ског приказа руку, сједињених у међусобном стиску. 

Јеврејске заједнице на балканском простору по-
четком XX века слично уобличавају своје брачне уговоре, 
употребом штампе, моделом формулара и уношењем 
савремених визуелних атрибута. Веома је важна кетуба, 
изведена као хромолитографија, настала у суседној Бу-
гарској, при различитим литографским штампаријама, 
међу којима су Изгрев и Балкан у Софији. Овај формулар 
био је у употреби од првих деценија XX века до Другог 
светског рата, а може се проналаћи у бројним бугарским 

17Декалог се у визуелној култури јавља у различитим формама, као широко 
прихваћен амблем који указује на припадање јеврејској заједници и прихватање 
свог идентитета кроз поштовање закона које оне утемељују и представљају, 
упореди: (Даутовић 2009: 51-52).

странице штампаних књига. Погодна паралела и оправ-
дање за ову праксу, пронађена је у самом Танаху, кроз 
псалам ''Ево врата Господња, на која улазе праведници.'' 
(Псалми 118:20), реферишући тиме у самој кетуби на брак 
као капију кроз коју праведници ступају у краљевство 
Божије (Sabar 2000: 19-25).

Централно место испод  лука заузимају таблице 
са Десет Божијих заповести, као симболом јеврејског 

17закона, вероисповедања и идентитета.  Новина која се 
може везати за грађанско схватање брака је крилато срце 
које се налази изнад декалога, визуелизујући слободу у 
избору брачног партнера, али унутар сопствене зајед-
нице, те пут љубави и брачне среће. У другој варијанти 

СЕФАРДСКЕ ШТАМПАНЕ КЕТУБЕ НА БАЛКАНУ
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 Кетуба М. Алтараца, из сефардске заједнице у 
Сарајеву, Јеврејски историјски музеј у Београду

  Ketubbot from Sephardic Community in Sarajevo, 
designed by M. Altarac, The Jewish Historical Museum in 
Belgrade
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6. 

 Образац кетубе, сефардске заједнице у Бугарској,  
Софија, Јеврејски историјски музеј у Београду
Ketubbot template, fromSephardic Community of 
Bulgaria, Sofia, The Jewish Historical Museum in 
Belgrade
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18 О распрострањеној употреби овог формулара сведоче сачуване кетубе из 
Бугарских градова: Софије, Пловдива, Пазарџика, Јамбола, Руса, Плевена, које се 
налазе у различитим израелским колекцијама http://jnul.huji.ac.il/dl/ketubbot/ 
html/Bulgaria.htm>[приступљено 1.6.2012]. У Јеврејском историјском музеју у 
Београду, чува се бланко штампани формулар, у свом изворном облику, и он је 
овде репродукован. Величина поменуте кетубе незнатно варира у зависности од 
литографске штампарје која је изводи и то износи приближно: 65x42 cm.

19 ''8. У земљу изобилну пшеницом и јечмом и виновом лозом и смоквама и 
шипцима, земљу изобилну маслином, од које бива уље и медом;''

18градовима.  Јеврејске заједнице појединих градова, 
штампале су овај образац за потребе својих чланова, 
попут издања Израелитске сефардске општине Русе 
(Edition Communaute Israelite Sefardite Roustchouk), 
штампаног у Софији (Chromo-Litographie S. J. Grassiani 
Sofia). Разлике које се јављају су у структури штампане 
позадине текста, која имитира водене знакове, а варира 
од брокатне структуре до мреже, начињене од Давидових 
звезди или представе декалога.

Основне контуре кетубе чине канелирани и 
профилисани стубови, који имитирају метал, односно 
ливено гвожђе. Сам текст подељен је у две колоне, витким 
средишњим стубом, изнад кога је амблем Concordiа 
Maritale, док је заглавље кетубе формирано од медаљона 
са Маген Давидом, окруженог житним класјем и тракама 
са текстом. Бочни стубови, који уоквирују кетубу, 
подсећају на канделабре који на свом врху носе стили-
зоване пламтеће меноре. У средишњем делу бочних сту-
бова се у округлим медаљонима налазе приказани: букет 
љиљана, те плод и цвет нара, а уз стубове се пењу винова 
лоза и маслинове гране, док је у бази средишњег стуба 
округли медаљон са два венца мирте.

Стубови од ливеног гвожђа веома су јасна 
алузија на савремена достигнућа модерне архитектуре, 
која прогресивно мења слику света, обликујући велике 
градове. Фабричке хале, дворане светских изложби, 
железница и градска архитектура уз улично осветљење, 
представљају модеран град и прогрес, који нашавши се 
унутар кетубе постаје слика грађанског урбаног проспе-
ритета у коме ће будући супружници узети учешће, 
укључујући јеврејску заједницу из које потичу. Ознаке 
јеврејског идентитета сведене су на Давидову звезду и 
меноре у врху канделабра, које у наративу верске 
традиције симболично осветљавају пут будућим 
младенцима. 

Амблем Concordia Maritale, који се налази у 
капителу средишњег стуба и који симболички носи 
заглавље са Давидовом звездом, улази у употребу као 
мотив у визуелној декорацији кетуба у XVIII веку, а 
широко бива прихваћен у XIX веку, преузет из Рипине 
Иконологије (C. Ripa, Iconologia, 1765.). Амблем је 
најчешће сведен на приказане шаке, женску и мушку у 
међусобном стиску, које подвлаче идеју брачног 
споразума и јединства унутар брака (Sabar 2000: 80-89; 96-
97).

 Биљке које се појављују као мотиви декорације 
кетубе изабране су због свог симболичког значења. 
Гранчице мирте, имају посебно симболичко место у 
јеврејском свадбеном ритуалу још од најстаријих времена 
(Lapson 1963: 59). Мирта је једна од четири свете биљке, 
које се употребљавају приликом прославе празника 
Сукот. Такође јеврејски мистицизам је атрибуирао мирти 
мушку фаличку енергију, стога је грана мирте давана 
младожењи пре уласка у брачну одају, уочи прве брачне 
ноћи. 

Нар са својим плодом је везан за веровање да 
доноси плодност и потомке бројне попут зрна које 
садржи. Он је једна од биљака које су симболички 
украшавале храм у Јерусалиму, а налазио се и на одећи 
првосвештеника. Због својих зрна, повезиван је са 
кишом, такође у функцији обнављања живота и плод-
ности. Такође, нар је оличење знања, добрих дела и 
поштовања, и један од симбола земље Израела (Romanoff 
1944: 307-310). 

Љиљан је један од најчешће бираних цветова у 
јеврејској традицији, репрезент је самог света цвећа као 
таквог. Такође, он је везан за симболичку декорацију 
јерусалимског храма. Љиљан је за Јевреје подсећање на 
повратак из вавилонског ропства, он симболизује врлине 
у људском карактеру попут чедности, чистоте и 
праведности. У Књизи пророка Осије, он је амблематска 
слика самог Израела, такође, јавља се у Песми над 
Песмама (Ibid.: 301-307). 

Осим поменутих биљака, које се налазе прика-
зане у округлим медаљонима, на кетуби су представљене 
винова лоза и маслинове гране, које обавијају бочне 
стубове као и житно класје у врху кетубе. Ове биљке 
директно реферишу на земљу Израела, као обећану 

19земљу јеврејског народа (Пета књ. Мојсијева 8:8) , суге-
ришући материјално обиље и благостање будуће поро-
дице, зајамчено још у библијско време, али и свест о 
потреби повратка Јевреја у њихову изгубљену домовину.

Овако конципирана кетуба рефлектује тежњу за 
просперитетом грађанске породице, која ствара и живи у 
модерном свету постиндустријске револуције. Јавно 
истицање припадности јеврејској вери и идентитету, 
сведено је на Давидову звезду и менору као подесне и 
добро знане симболичке слике. Док се у истицању при-
ватних тежњи користи софистицираним и широј јавно-
сти мање познатим симболичким језиком биљака, дотле 
се кодираним обичајима и нормама јеврејске културе, 
којим се поред жеље за креирањем плодне, богате и на 
врлини засноване породице, будућим супружницима 
дају и моралне поуке, које их усмеравају ка земљи 
њихових предака.

Вук Даутовић
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20О томе сведочи збирка кетуба из различитих делова грчке и самог града Солуна, 
које потичу изузев неколицине старијих примерака углавном из XIX и првих 
деценија XX века: http://jnul.huji.ac.il/dl/ketubbot/html/Greece.htm> 
[приступљено[1.6.2012]. 

21Слова С.Т. скраћеница су фразе Sefaradi Tahor, што значи чист Сефард, а била је у 
употреби међу сефардском популацијом Балкана, нарочито при потписивању 
јавних исправа и докумената. Исту скраћеницу користи и Хам Бухор Алтарац 
када потписује своју београдску кетубу.

22Величина кетубе, због ширине бордура незнатно варира у зависности од 
литографске штампарје која је изводила и  приближно износи: 65x50 cm.

упућује на аутора: ''Написао Давид Исаак Амариљо С.Т.''.  
Давид Амариљо је вероватно био један од бројних 
јеврејских писара у Солуну, који је наручио декорацију 
обрасца кетубе од веома солидног уметника, што се види 
по брижљиво гравираној и финој изведби (Сабар 1990: 
228-229). Овако припремљен образац штампан је по 
потреби, монохроматски, сачуван је велики број отисака 
чије боје варирају од златне и окера, преко цинобера, до 

22зелене и кобалт плаве.  Један број ових кетуба отиснут је 
крајем XIX века и потписан у литографској штампарији 
Керопе Минедјиана (Imp. Kerovpe H. Minedjian, Saloni-
que.), који је извесно био јерменског порекла. 

Декорација кетубе конципирана је у виду дво-
струке капије са богато украшаним и наглашеним заба-
том. Два флоралним орнаментом декорисана, лука 
почивају на три композитна канелирана стуба, формира-
јући капију. Изнад њих је амфора са цвећем, окружена 
тријумфалним венцем и богатом вегетабилном орнамен-
тиком у угловима, док је изнад амфоре мали Маген Давид, 
попут сунчевог диска, из кога извиру зраци. Тракаста 
застава са потписом Давида Амариља је у самом врху. 

Мотив двоструке капије чест је код сефардских 
кетуба широм Балкана, као и паралелне колоне самог 
текста, попут кетуба из Београда или Софије; у прво поље 
уписиван је стандардни текст кетубе, а друго садржи 
додатне услове и појашњења који се тичу брака, мираза и 
самог венчања а назива се tena'im (Sabar 2011: 108).

Форма тријумфалне капије, амфора са цвећем, 
као и флорални украс надовезују се на маниристички 
обликоване вињете и украсе, доступне преко гравира и 
рукописних књига, често цитиране због своје пригодне 
парадности. Употребљена форма, тријумфалне капије са 
цветном амфором, јавља се и у другим формама штам-
пане и рукописне јеврејске грађе, попут Свитака о Естер 
(Megillat Esther) или Хагадама (Haggadah), на подручју 
Западне Европе (Sabar 2012: 119-136). 

Елементи врта кроз цветну декорацију, пренесе-
ни на раван тако схваћене фасаде тријумфалних лукова, 
сходно њиховој симболичкој функцији не стварају 
илузију већ алегорију простора, којом доминира тежња за 
повратком земаљског раја, оличеног у врлини (Михаило-
вић 1979: 190-194). Уколико се брак посматра као улазак у 
ново стање егзистенције, оличено кроз нову социјалну 
јединицу – породицу, онда је тако обликована кетуба 
била доказ личног и моралног тријумфа појединаца који у 
њега ступају, прослављајући их као пример грађанске 

21

Суседни Солун, насељен већином јеврејском 
популацијом, називан балканским Јерусалимом, 
представљао је уједно и највећи јеврејски град на Балкану 
(Mazower 2005: 159-293). Бројна градска популација, 
мешовитост и различита социјална стратификација 
унутар јеврејске заједнице, утицали су на потражњу  
штампаних, јефтинији  и брже доступни кетуба. Стога се 
у овом периоду брачни уговори израђују, крећући се од 
штампаних образаца у виду једноставних формулара без 

20украса до веома раскошно руком илуминираних кетуба.
Међу првим богато украшеним штампаним 

кетубамама, чија продукција у Солуну почиње од осме 
деценије XIX века и траје до Првог светског рата је кетуба 
која у заглављу има тракасту вињету са текстом што 

СЕФАРДСКЕ ШТАМПАНЕ КЕТУБЕ НА БАЛКАНУ

7.  
7.

 Солунска кетуба Давида Амариља, крај XIX века 
  Thessaloniki ketubbot designed byDavid Amariljo, end of the 

th19  century 
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врлине и оданости заједници, која се на тај начин чува и 
повећава.

Употреба капије у форми тријумфалног лука, 
изграђеног за потребе ефемерног спектакла, приликом 
ентрате владара и великодостојника, као део старе европ-
ске и античке традиције, била је примењивана и у Осман-
ском царству. Дочеци султана, широм империје били су 
уприличавани изградњом тријумфалних капија, сведо-
чанства о томе, у виду фотографске грађе, током XIX века 
постоје и из самог Солуна, као део оновремене визуелне 
културе града (Megas 1993). 

Сефардска Јевреји на Балкану, постепено напу-
штају традицију израде илуминираних кетуба, прелазећи 
на серијску литографску штампу. Живот у различитим 
националним државама на Балкану, и заједничко напу-
штање оквира Османске империје, подразумевало је про-
мену културног модела, прилагођавање и укључивање 

балканских Јевреја у измењене друштвене токове, као и 
савремену интерпретацију и редефинисање аутентично-
сти и оквира сопствене културе исказиване у приватним 
и јавним оквирима.

Креирање визуелне културе, у функцији истица-
ња јеврејског идентитета у складу са потребама заједнице, 
подразумевало је доследно очување религијске традиције 
и обичајне праксе. Визуелна декорација штампаних кету-
ба укључивала је прихватање новина у виду актуелних 
стилова и избора декоративног репертоара, као и алузије 
на савремена достигнућа којима обилује Fin de siècle, 
чинећи их разумљивим, како широј заједници, тако и 
сопственим члановима, који су живећи у новом времену 
и окружењу, своја схватања визуелне културе обликовали 
према актуелним токовима цивилног грађанског дру-
штва, премостивши јаз између традиције и савременог у 
освит XX века.

 

Вук Даутовић
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Jewish community in the Balkans goes through a sequence of 
thtransformations during the 19  century. For Jews who live at 

the territory Serbia, changes begin with the process of 
liberation from the Ottoman rule, followed with the founding 
and developing of Serbian state. The community had to 
function firstly in the Principality and later on Kingdom of 
Serbia, as well as under the turbulent circumstances of 

thdynastic changes at the beginning of 20  century that led to 
the formation of the Kingdom of Yugoslavia. Each of these 
phases influenced the shifts in a shape of the cultural model, 
and directed the relation between communal privacy and 
public identity integral to the wider sphere of the society.

th thKetubbot made by the end of 19  and the beginning of 20  
century became serial printed prototypes, which support the 
ideal of contemporary civil state and modern society. They 
were produced all over the Balkans in lithographic printing 
offices. Their visual forms inherited the old tradition of 
representing the triumphal arch with symbolic decoration. 

They carry Jewish symbols like Magen David, Decalogue, or 
menorah, but also include state symbols like Serbian coat of 
arms, as well as emblematic pictograms of civil marriage and 
marital harmony like Concordia Maritalis, then putto and 
symbols of love - hearts.  The illustration of this thesis is the 
examples of ketubbot printed in large Balkan cities: Belgrade, 
Sarajevo, Sophia and Thessaloniki from the end of XIX 
century to the beginning of  XX. 
By replacing illuminated ketubbot with serial lithographic 
prints, Balkan Jews were participating in the contemporary 
social trends, but also creating their own visual culture, 
according to their personal needs. Holding on consistently to 
the emphasizing of an outstanding identity, they enriched 
visual decoration of ritual items by incorporating novelties in 
the manner of actual styles and contemporary achievements 
of Fin de siècle. The acceptance of social norms of wider 
community and civil concept of marriage, influenced the 
choice of visual representations, which found their place on 
ketubbot, bridging the gap between traditional and 
contemporary on the turn of the century.

 

*Vuk Dautović, Art historian, Faculty of Philosophy, Belgrade
  Превод резимеа Александар Петровић
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Апстракт: Упркос чињеници да је велики број 
становника Београда у периоду између два светска рата 
живео у рентијерским становима, ретки су текстови који 
обрађују ову тему. Стамбена архитектура Београда тог 
периода углавном је приказивана кроз архитектонске и 
стилске карактеристике зграда, вила и станова док су 
услови становања, питање власништва и однос закупаца 
и рентијера махом били изван истраживачког фокуса. 
Циљ овог рада је да прикаже станове које су изнајмљи-
вали сиромашни Београђани у међуратном периоду. 
Анализирани су карактеристични примери и резимиране 
заједничке одлике рентијерских станова и зграда, те су 
приказани услови становања сиромашних закупаца у 
контексту урбаног развоја града и друштвених односа. 
Главни методи којима је обезбеђена грађа за анализу били 
су изучавање архивске грађе, оригиналне пројектне и 
сродне документације, проучавање текстова и чланака из 
периодике и огласа о издавању станова, који су објављи-
вани у дневним листовима, затим анализа фотографија, 
геодетских планова града из 1921. и 1932. године, као и 
теренски рад и разговори са данашњим станарима.

Кључне речи: рентијери, рентијерски станови, 
сиромашни закупци, становање сиромашних

Стамбени фонд лошег квалитета и недостатак 
станова међуратни Београд је наследио још из времена 
пре Првог светског рата. Општински попис кућа и 
станова, спроведен на прелазу 1906. у 1907. годину 
(Стојановић 2008), показао је да су приземне авлијске 
зграде чиниле око 80 % београдског стамбеног фонда, да 
је готово три четвртине станова било опасно по здравље 
станара, а око три петине пренасељено. Током ратних 
операција 1914–1915, као и услед пљачке и неодржавања, 
уништенa је и онеспособљенa за коришћење приближно 
трећина станова у Београду (Vuksanović-Anić 1968: 465). С 
друге стране, завршетак рата, повратак избеглог станов-
ништва, прилив оних који су пословима били везани за 
престоницу новоформиране Краљевине СХС Југосла-
вије, као и велике масе полуписменог, неквалификованог 
и сиромашног сеоског становништва, створили су од 
Београда, како то каже публициста и дугогодишњи 

 

уредник Београдских општинских новина Слободан Ж. 
Видаковић (1932:106) „најјачи гравитационо-урбани-
стички центар“ у држави. Стамбена несташица је била 
веома изражена и свуда видна, а општинске службе су 
1922. године процењивале да у Београду недостаје око 
4.000 станова (Крекић 1932). Покушаји које су чинила 
министарства, Београдска општина или већа индустриј-
ска предузећа да би задовољили потребу за становима, 
били су недовољни и рентијерство се јавља као најзна-
чајнији чинилац решавања стамбене кризе (Вуксановић-
Мацура 2011). У том периоду, како то каже синдикални 
функционер и општински одборник Богдан Крекић 
(ibid.: 14) „за кућевласнике настала су златна времена.“ 
Но, ово реше-ње, чијем приказу је посвећен овај чланак, 
било је далеко од доброг и адекватног становања. 

Рентијери и кирајџије

Ко су били рентијери у међуратном Београду? 
Рентијер је било официјално занимање које је доносило 
велики новац, обезбеђивало друштвени углед и припад-
ност групи, како их је Видаковић (1935: 89) називао, 
економски јачих грађана. Рентијерство је било распро-
страњено, а њиме су се осим кућевласника бавиле и многе 
институције попут Цркве, Српске краљевске академије 
или Државне хипотекарне банке, које су издавале станове 
и локале у разним зградама. Користећи податке пописа 
становништва Београда из 1929, економиста Велимир 
Бајкић (1930: 818) наводи број од 1.802 велика рентијера, 
од чега су 1.158 биле жене. Дакле, била је реч о групи људи 
који су у друштву представљали класу за себе. Њихови 
интереси лежали су у сталним улагањима у нову изград-
њу, а њихови мотиви у убирању ренте која је доносила и 
до 20 % већи профит него инвестирање у друге делат-
ности (Petrović 2000). Дневни лист Политика у априлу 
1937. године писао је овако: „Ко има новца (...) уложиће га 
за зидање и поред поскупљења грађевинског материјала, 
јер му је ризичније да га уложи на другом послу. (...) Има 
много таквих Београђана који су се обогатили зидајући 
куће за готов новац. „Кућа кућу зида“ говорили су нам 
угледни архитекти који знају куће по Београду“. Бројност 
рентијера, као и њихова повезаност са политичким 
структурама, пружала им је знатну друштвену моћ. 

УДК 728.1-058.34(497.11)”1919/1941” ; 
316.334.54-058.34

ИД 195691020

(497.11)”1919/1941” ; 
351.778.5(497.11)”1919/1941”
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Рентијери су били организовани у Удружењу власника 
зграда, преко кога су често успевали да наметну своје 
интересе – било путем захтева за укидање реквизиције 
станова и ограничења висине закупа почетком 1920, било 
кроз истрајну борбу против увођења етажне својине, 
односно власништва над појединачним становима. За 
наплату кирија, рентијери су ангажовали настојнике, 
који су такође имали своје удружење.

Неки од великих и познатијих рентијера били су 
Лука Ђеловић, Персида Р. Миленковић, Босиљка Јанић, 
Милорад Стефановића, Ђераси Алкан, Бошко В. Радуло-
вић, Тома Цинцар-Јанковић, Јован и Теодота Панђела и 
многи други. Они су били власници великих стамбених 
палата, у строгом центру и око њега, са луксузним стано-
вима доступним малом кругу добростојећих становника 
престонице који су могли да плате високе кирије. Осим 
тога, они су поседовали и неусловне најамне зграде са 
много малих станова у које се улазило из дворишта или са 
дворишне терасе, а које су издавали сиромашнима. По-
стојала је и група мање имућних рентијера који су поседо-
вали вишеспратнице, удаљеније од градског центра, са 
становима за богатије, а на истом имању, уз бочне ивице 
или у дну парцеле, подизали су мале и мрачне станове, 
често преправљене од шупа, које су издавали градској си-
ротињи. 

Недостатак малих и јефтиних станова, високе 
кирије и сиромаштво доводили су до још једног вида 
издавања станова, а који се тешко може назвати рентијер-
ством. Ту се превасходно радило о сиромашним „газда-
рицама“ и „газдама“ који су своје скромне приходе пове-
ћавали издавањем малог стана у дворишту, подруму, 
шупи, или издавањем собе у свом стану. Издавали су их 
још сиромашнијим од себе – неком нижем државном или 
приватном чиновнику, трговачком помоћнику или кал-
фи, печалбару или целој породици. Један од видова сиро-
тињског „рентијерства“ било је и давање у пазакуп делова 
стана, најчешће собе. Овакви станови и собе могли су се 
наћи у свим деловима града, од центра до крајње пери-
ферије. У насељу Булбулдер они су чинили већину 
стамбеног фонда, док се значајан део налазио и у 
најбеднијим насељима попут Јатаган-мале и Прокопа. 

Ко су биле кирајџије? Закупци великих, 
луксузних и скупих станова били су припадници средње 
и више класе, имућније породице чији су чланови били 
познате градске личности – директори, инжењери, адво-
кати, професори, лекари или виши чиновници. Међутим, 
београдски луксузни станови и њихови закупци у међу-
ратном периоду још увек су велика непознаница и 
свакако би било занимљиво истражити их. Закупци ма-
лих и неусловних, па ипак скупих станова, биле су 
сиромашне породице и самци, они који су били запо-
слени као нижи чиновници, занатлије, квалификовани 

или неквалификовани радници, или су имали повремени 
посао, или су били без њега, или су били пензионери, као 
и маса других. То су били, како је писао публициста Петар 
Ђорђевић (1930: 699) „становници са веома различитом 
социјалном, националном и расном културом: старосе-
делац са провинцијалцем или дојучерашњим сељаком; 
руске избеглице, Мађари, Немци, Личани и Староср-
бијанци као печалбари били су настањени у великим 
групама по таванима, подрумима и склепаним баракама 
истога дворишта.“ Собе су изнајмљивали и породице и 
самци, не ретко деца – шегрти и калфе, (Миленковић 
1934: 446) „махом људи са минималним приходима“ који 
нису имали новца да закупе засебан стан, па макар то била 
и „шупа“. 

Рентијерски станови

Да бисмо у структури града сагледали диспози-
цију рентијерских станова које су изнајмљивали сиро-
машни, послужићемо се поделом градског простора коју 
је дао Петар Ђорђевић (1930) у свом чланку „О селидбама 
у Београду“. Oписујући и анализирајући станове, 
издаване у априлу и октобру 1930, Ђорђевић прави тројну 
поделу Београда на центар, на територију између центра 
и пери-ферије и, најзад, на периферију. Дакле, издавало се 
свуда и зидало у свим деловима града, само је било 
питање квалитета станова, њихове величине и висине 
кирије. 

Сиротиња је у централним деловима изнајмљи-
вала станове у неусловним дотрајалим стамбеним 
зградама, углавном заосталим из XIX века, које су про-
кишњавале, биле нападнуте влагом, недовољно освет-
љене и најчешће без струје, воде и канализације. Такође, 
сиромашни су у центру становали у нехигијенским дво-
ришним становима, понекад преправљеним од шупа или 
напуштених стаја. То су биле појединачне куће или мање 
енклаве (сл. 1), смештене на једној или неколико повеза-
них парцела, као у Коларчевој, Дечанској, Поенкареовој и 
Скадарској улици, на Зеленом венцу, у Ломиној, Симиној 
и појединим улицама између Вароши у Шанцу и Западног 
Врачара.

У деловима између центра и периферије сиро-
машни су изнајмљивали неусловне станове у авлијским 
приземним зградама, где су се „по вагонском систему на 
калкан“ (Томић-Милосављевић 1927: 120) низале соба-
кујна-соба-кујна дуж ивица дубоких и уских дворишта. 
Такви станови налазили су се и у приземним објектима у 
дну дворишта, а који су од улице били заклоњени новопо-
дигнутим вишеспратницама. Станови су били ниски, 
недовољно осветљени, слабо изложени сунцу и ваздуху, и 
влажни. Такви су били станови у дорћолском и дунав-
ском крају, на дну Француске и Добрачине улице, у Со-
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рентијера и трговца Душана Ж. Кузмановића (сл. 2). По-
родица Кузмановић је имала дугу рентијерску тради-
цију, а Душан је део своје имовине, укључујући и поме-
нути плац, наследио 1926. године од оца Живка, ренти-
јера и предратног општинског одборника. Кузмановићев 
посед је била велика издужена парцела, заправо пролаз, 
који се протезао од Коларчеве улице број 7 до Дечанске 
број 8. Документација сачувана у Архиву Југославије даје 
нам исцрпне информације о овом имању, површине око 

24.000 м  на коме се налазило 30 објеката са 54 просторије, а 
1од тога 18 станова.  Објекти су били нанизани уз обе 

бочне ивице парцеле, са чеоном зградом у Коларчевој и са 
мањом, централно постављеном групацијом ближе 
Дечанској улици (сл. 3). Зграде су подизане у различитим 
временима. Оне, ближе Дечанској улици, настале су још у 
осмој деценији XIX века. Зграда у Коларчевој 7, у којој је 
живео Душан Кузмановић, саграђена је око 1890. године 
по пројекту архитекте Константина Јовановића (Ђурић-
Замоло 2009: 186). Неколико зграда, уз бочне ивице 
парцеле, подигнуто је током прве деценије XX века, а 
остале током међуратног периода. Осим станова, Кузма-
новић је овде издавао и кафану „Лесковчанин“, бифе 
„Хајдук Вељко“, канцеларију фото-трговине „Мандило-
вић и Брат“, затим просторије за оштрачку, машино-
браварску, столарску, електро-механичку и обућарску 
радионицу, као и локале за фризера и фирмописца 
(Мијатовић 2009: 73-75). Станови за изнајмљивање су 
били размештени без правила по целом имању, између 
радионица, локала и шупа. Архивска документа сведоче о 

лунској, Светозара Милетића и на Гундулићевом венцу, у 
деловима изнад Техничког факултета и око Смедерев-
ског ђерма, у улици Краља Александра, Краљице Марије 
и Расинској, па поред Железничке станице, у Босанској и 
Сарајевској улици, на Хајдук Вељковом венцу, и на број-
ним другим локацијама.

На периферији, преовлађујући вид рентијерских 
станова налазио се у авлијским зградама на уским и дубо-
ким парцелама, попут оних на Чубури, у Шуматовачкој, 
Стојана Протића и Сазоновој улици, на Хаџи Поповцу и 
Булбулдеру, у Димитрија Туцовића, Анте Богићевића, 
Варовничкој и Светог Николе, на Душановцу и у Марин-
ковој бари, на Вождовцу, у улица Војводе Степе и Табано-
вачкој, и многим другим улицама и крајевима града који 
су гледали на отворена београдска побрђа и долине. У 
даљем тексту, изнећемо неколико карактеристичних 
при-мера рентијерских станова, од око седамдесетак које 
смо анализирали (Вуксановић-Мацура 2010). 

Кузмановићев пролаз на Теразијама. Карак-
теристичан пример рентијерских станова у центру нала-
зио се између Теразија и Дечанске улице, на имању 

1  Документација о Кузмановићевом поседу на Теразијама сачувана је у Архиву 
Југославије и садржи процесну документацију у вези са рушењем објеката на 
имању у периоду 1937-1940, као и детаљан опис објеката, неколико скица имања 
и перспективних цртежа објеката. (АЈ, фонд 62, фасцикла 1652, сигнатура 34876)

РЕНТИЈЕРСКИ СТАНОВИ ЗА СИРОМАШНЕ БЕОГРАЂАНЕ, 1919-1941

1.

1.

 Енклава рентијерских станова на углу Симине и
    Скадарске улице, 1932.

 Rental apartments enclave on the corner of Simina and 
Skadarska Street, 1932.

2.

2.

 Кузмановићев пролаз између Теразија и Дечанске улице, 
око 1937. 
 Kuzmanovic Alley between the Terazije and Dečanska Street, 
circa 1937. 
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врло скромној структури станова. Девет станова се 
састојало од једне просторије, седам је имало собу и кујну 
и свега један стан је био састављен од две собе и кујне. У 
зависности од броја соба, варирала је и величина стана, 
мада ни то није било правило. Док је стан од једне 

2просторије у згради ка Дечанској имао око 20 м , дотле је 
стан од собе и кујне, који се налазио у засебној кућици ка 

2Коларчевој, имао свега 16 м .
Зграда са становима ка Дечанској улици била је 

израђена у бондруку са испуном од опеке у блату и 
покривена ћерамидом. Накривљени зидови споља и 
изнутра су били облепљени блатом, док је кровна 
конструкција попуштала под теретом полупане ћерами-
де. У делу зграде који је стајао уз бочну ивицу парцеле 
налазило се седам станова у које се улазило из дворишта. 
Један стан се састојао од кујне и две собе, два стана су 

имала кујну и собу, а три стана су имала само по једну 
просторију. Са краја XIX века потицала је и приземна 
зграда, постављена на граници парцеле ка суседном 
школском дворишту. Била је направљена у бондруку са 
опеком у блату, са подовима од земље и имала је кров 
покривен црепом, са падом ка пролазу. У станове се ула-
зило преко трема, који је био формиран од продужетака 
кровних рогова који су се ослањали на дрвене греде, а ови 
на стубце. Зграда је имала пет станова, један састављен од 
кујне и две собе, три стана од кујне и собе, а један стан је 
чинила једна просторија. Стан је био и дашчара од једног 
одељења, склепана од старих дасака и покривена црепом. 
У овом „стану“, димњак је био чунак, спроведен од пећи 
директно кроз кров. Слична је била и мала дрвена шупа, 
од једног одељења, покривена терисаном хартијом, у 
којој је живео неки студент, настојник за цело ово имање.

Закупци станова у овом пролазу, и то они који су 
становали у најстаријој згради ка Дечанској улици, нашли 
су се у општинској анкети нехигијенских станова, спро-
веденој 1933. године. Ево шта су анкетари забележили 
(Видаковић 1933: 508–509). Кирајџија Славко Томић је са 
својом супругом живео у једној просторији која је била 

2висока 2,42 м, површине од 8,82 м  и закуп је плаћао 300 
динара месечно. Њихова комшиница, Љубица Павиће-
вић и њено двоје деце, такође су живели у једној просто-

2рији, мада нешто веће површине од 9,87 м . За укупно 
319,83 м  ваздуха, она је плаћала 300 динара сваког месеца. 

Емилија Максимовић и њен муж, за исту висину кирије, 
изнајмљивали су две просторије укупне површине 16,28 

2м . За све ове станове анкетари су констатовали да су 
„мрачни, слабе грађе, влажни, склони паду“. Хигијенске 
прилике на Кузмановићевом поседу илуструје чињеница 
да се у његовом средишту налазио један нужник, зајед-
нички за све закупце. Нужник је био израђен од опеке у 
блату, са зидовима облепљеним малтером, није имао 
врата нити је био повезан на канализацију, тако да се 
„загушљив смрад простирао по целом имању“.

Овакви нехигијенски и нехумани услови навели 
су општинску Техничку дирекцију да 1937. године 
формира комисију, која је извршила детаљан преглед 
свих зграда и дала предлог на којим објектима треба изве-
сти поправке, као и попис оних које треба порушити јер 
су били „несигурни, склони паду, пожару и нехигијенски 
па су као такви опасни и шкодљиви по здравље“. На 
основу налаза комисије и после трогодишње парнице 
коју је Кузмановић водио са општином, а која је стигла и 
до Државног савета Краљевине Југославије, 1940. године 
порушен је највећи број зграда на Кузмановићевом 
имању. Зграда у Коларчевој број 7 је срушена 1965, а на 
месту некадашњег „Кузмановићевог пасажа“ данас се 
налази део „Чумићевог сокачета“.

Злата Вуксановић Мацура

3.

3.

 Скица ситуације постојећих објеката на имању између 
Теразија и Дечанске улице, 1937. 
 Draft of the situation of the existing buildings on the lot 
between the Terazije and Dečanska Street, 1937. 
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Каменовићево имање код Техничког факул-
тета. Процес делимичне замене дотрајалог фонда новим 
стамбеним вишеспратницама, постављеним на уличну 
регулацију, у двориштима је остављао старе приземне 
зграде које су настањивале сиромашне кирајџије. Такав је 
био случај и са зградама у Хаџи Ђериној улици број 5 и 7, 
које су остале у залеђу новоподигнуте двоспратнице у 

2улици Краља Александра број 106.  Два приземна објекта 
ка Хаџи Ђериној улици, постављена као у огледалу, имала 
су уски улични корпус и два крила која су се развијала дуж 
бочних ивица парцеле. У свакој згради је било по четири 
стана, састављених од собе и кујне – по један у уличном 
корпусу и још по три у крилима. Површина станова је 

2била око 26 м , са кујном од 3 x 4 м и собом од 3,5 x 4 м. 
Осим ових, још пет станова налазило се у средишњем 
делу дворишта, у слободностојећим или двојним кућама. 
Станови су имали заједничке клозете, који су били 
постављени уз бочне ивице парцеле. Власник имања 
Тодор Каменовић је био кафеџија и рентијер и, осим овог 
поседа, имао је и низ дућана и станова за изнајмљивање у 
околини и дуж улице Краља Александра. У новоподиг-
нутој двоспратници у броју 106 ове улице, држао је и 
познату кафану, а по његовом презимену читав крај је у 
касним тридесетим, па и после Другог светског рата, 
називан „код Каменовића“, а данас „код Вука“. 

Авлијске зграде на Чубури. Пример који добро 
илуструје рентијерску „архитектуру“ на периферији на-
лазио се у Шуматовачкој улици број 6, на Чубури, типич-

3ном радничком крају из средине тридесетих година.  
Парцела власника Илије Пурића, који је становао у 
палати у Коларчевој улици број 9, била је издуженог 
облика, широка око 11 м и дубока 50 м. На обема подуж-
ним парцелационим линијама налазиле су се приземне 
зграде, и стамбене и помоћне (сл. 4). Укупно је постојало 
шест станова у четири зграде, затим четири шупе и исто 
толико дворишних клозета. Један од станова, који се 
наслањао на шупе, састојао се од кујне, величине 2,7 х 3,6 
м, и собе 3,0 х 3,6 м. Укупна површина стана била је око 20 

2м . Зидови су били ширине пуне опеке, а коси кров са 
падом ка дворишту имао је врло једноставну кон-
струкцију тавањача и рогова. Како је дошло до тога да се 
пројекат за ову авлијску зграду нађе 1935. године у 
Техничкој дирекцији Општине града Београда? Тако што 
је врачарски полицијски кварт тужио Пурића општини 
да уместо поправке шупа намерава да изгради нове 
станове за издавање. После судског ислеђивања, општина 
је нашла да Пурић не намерава да ради ништа мимо 

 

2  План за нову зграду на имању г. Тодора Каменовића, кафеѕију, у улици Краља 
Александра бр. 106 у Београду, ИАБ, фонд ОГБ-ТД, фасцикла Ф I-10-1931

3 У Историјском архиву Београда сачувана су два пројекта за зграде у 
Шуматовачкој 6, један из 1922. године када су сазидане прве зграде и други из 
1935. када су вршене доградње. (ИАБ, фонд ОГБ-ТД, фасцикла Ф XXIV-21-122 и 
фасцикла Ф 15-6-1935)

закона и одобрила му је да изврши „претресање крова, 
измену олука, малтерисање и кречење зграда и преправку 
шупа“. Тако је рентијер и приватни чиновник Пурић, 
први сусед већ поменутог Душана Кузмановића, 
проширио материјалну основу својих прихода за још 
четири нова стана, шупе.

Мали рентијери са Булбулдера. Део Београда, 
познат под називом Булбулдер, лежао је на левој и десној 
падини истоименог потока, дуж улице Димитрија 
Туцовића, која је пратила поток. Почетком 1920, десна 
падина потока је била ненастањена. Пред Други светски 
рат, сви терени око потока били су под кућама – крај је 
био формиран у дужини од скоро 2,5 км, са променљивом 
ширином од око 300 до 400 м. Булбудер је 1927. године, по 
оцени општинског архитекте Данице Томић-Милосав-
љевић (ibid.: 114) био једно од осам сиротињских насеља 
Београда. По речима публицисте Светолика Стефано-
вића (1929: 23), током двадесетих година „оскудица 
станова је дејствовала на стварање једне нарочите ини-
цијативе код бескућника: сиротиња је сопственим сред-
ствима стварала своја нарочита насеља на Хаџи Поповцу, 
Булбудеру, Пашином брду, Новом Смедеревском ђерму“. 
Људи са ниским примањима овде су могли да подигну 
скромне куће на парцелама које су куповали од поседника 
већих имања, а која су ови парцелисали не водећи рачуна 
о Генералном плану из 1923. Мада су оба поступка, и 
парцелисање и изградња, често била нерегуларна, 
београдска општина је у неким случајевима имала 
релативно толерантан став према нелегалној изградњи.

РЕНТИЈЕРСКИ СТАНОВИ ЗА СИРОМАШНЕ БЕОГРАЂАНЕ, 1919-1941

4. 
4. 

План авлијске зграде у улици Шуматовачкој 6, 1935. 
Blueprint of the courtyard building at 6 Šumatovacka Street, 1935. 
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Међу становницима Булбулдера било је и оних 
који су градили више него што им је било потребно, како 
би вишак станова рентирали. Ево једног исказа: „Рођен 
сам и одрастао на Булбулдеру, ту у Димитрија Туцовића, а 
и сада живим преко пута Градске болнице. Могу да вам 
кажем само оно што знам, чега се сећам, и што сам 
запамтио од мојих, највише од мајке. Она је исто из овог 
краја, рођена је 1927, а умрла прошле године. Живели смо 
ту испод Шесте у Димитрија Туцовића. Кажу да је ту 
некад био поток, а ја се сећам када је улица била узана, 
ишли су ту аутобуси, они што су имали велику хаубу са 
мотором између возача и излаза. Цео овај крај је био са 
ниским кућама и авлијама, а надаље су се пружале неке 
њиве, кукурузи. У нашој авлији је било пет, шест станова, 
поређаних један до другог, соба и кујна - то је био стан. Ми 
смо имали три собе. Две су биле уз кујну, а трећа је била 
доле у авлији. Ту је био и један клозет за све наше фами-
лије. Стан је био наш, односно дедин. Деда је био чока-
лија. Купио је тај плац и на њему сазидао тих петшест 
станова, за нас онај у коме смо живели. И он је ту живео. 
Није му било важно где живи, било му је важно да има 
паре. Зато је остале станове издавао. У нашем комшилуку 
многи су тако радили, сазидају за себе, сазидају и више, па 
тај вишак издају. Био је то леп живот, бедан али леп. Све 

4сама сиротиња.“
Нису сва имања припадала онима који су живели 

на Булбулдеру. Такав је био случај и Богдана Стојковића, 
обућара који је живео у Кајмакчаланској 6, а који је 1925. у 
улици Светог Николе 14 подигао малу „вилу“ за издава
ње, састављену од две собе, кухиње, купатила и једне 

5просторије у подруму.  Међутим, ова врста изградње била 
је реткост. На Генералном ситуационом плану Београда 
из 1932–1933. види се да је већина изграђеног фонда 
припадала типу авлијских зграда. Такође, анкетно 
истраживање нехигијенских станова у Београду из 1933. 
на Булбулдеру је евидентирало један број оваквих стано
ва. Тако је у улици Анте Богићевића бб забележено пет 
породица, свака од њих је плаћала месечну кирију од 250 
динара за нехигијенске уџерице (Видаковић 1933: 
508–509). Затим, у улици Димитрија Туцовића број 130 
анкетиране су две породице које су становале у по једној 
мрачној и ниској просторији. Станове од слабе грађе, 
састављене од једне или две мрачне просторије изнај
мљивало је шест породица у авлијским зградама у 
Варовничкој улици, у бројевима 10 и 16. Најзад, у Светог 
Николе 146 истраживачи су забележили четири породи
це које су становале у по једној 

-

-

-

-
влажној просторији, а у 

малом дворишту се налазио „рђав бунар и заједнички 
клозет“ (loc. cit.). Ови бедни стамбени услови нису били 
толико последица недостатка планског развоја Булбул-
4     Разговор са Петром Митровићем (57), таксистом, од 28. 12. 2009.
5  План за подизање нове зграде за становање на имању Богдана Стојановића, 

обућара, у улици Св. Николе 14. ИАБ,фонд ОГБ-ТД, фасцикла Ф XIII-22-1925

дера, колико тежње да се што више породица „смести“ у 
авлијске зграде, грађене на што мањим парцелама и са 
што мање средстава. Иако је регулација дела Булбулдера 
између улица Гробљанске, Ртањске, Светог Николе и Ди-
митрија Туцовића изведена по регулационом плану, то 
ипак није позитивно утицало на парцелацију имања и 
квалитет авлијских станова. Поменута анкета из 1933. 
(loc. cit.) забележила је у улици Светог Николе 28, одмах 
испод Новог гробља, очајне стамбе-не услове у којима је 
живела једна породица, а који су описани као „влажно, 
пренасељено, скучено“ уз напомену да је „земљани под 
испод нивоа дворишта“.

Главна заједничка обележја рентијерских станова

По подацима Антитуберкулозног диспанзера, 
који је редовно прикупљао податке о хигијени стана 
сиромашних болесника који су долазили на преглед у 
диспанзер, већину сиротињских станова, у око 60% 
случајева, чинили су станови од два одељења, састављени 
од собе и кујне (Ђонић 1935). Остало су били станови од 
само једне просторије, а сасвим мали број станова је имао 
три одељења. Слика пренасељености станова добија се 
упоредним прегледом налаза стамбених анкета из 1931. и 

 1933. године (Видаковић 1933: 503), које су биле 
спроведене у неколико београдских квартова. У IV кварту 
(Палилула – Карабурма) 1931. године једна породица 
живи у 1,75 просторија, а две године касније у још горим 
условима, у свега 1,3 просторија. У VI кварту (Булбулдер и 
данашњи обронци Звездаре) стање је било нешто теже, 
што се види из података да је 1931. једна породица насе-
љавала 1,51 одаја, док је овај показатељ 1933. пао на 1,1. У 
X кварту (Савска – Карађорђева улица) стамбена ситуа-
ција је била најтежа јер је једна породица 1931. насељавала 
1,18 одаја, а две године доцније свега 1,0 просторија. 

Проблем малог, нездравог и пренасељеног стана 
повлачио је за собом још једну личну и породичну 
трагедију – болест. Анализирајући статистичке извештаје 
Средишњег уреда за осигурање радника, Богдан Крекић 
(1935: 357) закључује да су „недовољна исхрана, нездраво 
становање и замор на радном месту“ три основна узрока 
високог броја оболелих од туберкулозе међу радничком 
популацијом. Србислав Љ. Ђонић (1935:168), лекар епи-
демиолошке службе града Београда, испитујући везу 
између оболевања и смртности с једне стране и лоших 
стамбених услова с друге, наводи да је „Однос обољења од 
заразних  болести  у  малим  становима  према  великим   
9 : 1.“ 

Једна од битних заједничких одлика рентијер-
ских станова била је висока цена закупа, несразмерна у 
односу на њихову неусловност, нехигијену и штету коју су 
чинили својим станарима. Једна анкета Антитубер-
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изградње станова који нису одговарали ни потребама ни 
финансијским могућностима становника Београда. 

Типолошке карактеристике зграда и станова

Иако врло различите по својим морфолошким 
карактеристикама, времену када су направљене, локаци-
јама на којима су се налазиле, или начину груписања на 
парцели, могуће је уочити одређене карактеристичне 
просторне схеме и заједничке особине зграда и станова 
које су изнајмљивали сиромашни становници међурат-
ног Београда. Према начину груписања станова и 
положају на парцели, као карактеристични облици 
зграда могу се уочити два типа. Један тип су биле група-
ције лоших слободностојећих објеката на једној парцели, 
а други авлијске зграде. Код групација лоших слободно-
стојећих објеката, објекти су били постављени на парцели 
без одређеног реда и правила. Овакав начин груписања je 
карактеристика склопова које су чинили станови који су 
спадали у најбеднији грађевински фонд – преправљене 
шупe, склепане дашчаре или уџерице, често без струје, а 
понекад у заједничком дворишту није постојала ни чесма. 

6Авлијске зграде  су имале једно или више дво-
ришних крила, постављених дуж ивица парцеле. Оваква 
диспозиција је била у директној корелацији са димензи-
јама и формом парцеле. Најчешће су то била издужена 
дворишта, правоугаоног или трапезастог облика, ширине 
10–15 м и дубине око 25–45 м. Тако су се на ужим 
парцелама, ширине од 10 до12 м, формирала дворишна 
крила низањем станова дуж једне бочне стране парцеле. 
На ширим парцелама, 12–15 м, дворишна крила су фор-
мирана низањем станова дуж обе бочне стране. У двори-
шта се улазило са улице, кроз бочно постављену капију 
или између два низа зграда. У све станове се улазило из 
дворишта, а једино су станови, најближи улици, имали 
прозоре орјентисане ка њој. У дворишту се налазила 
заједничка чесма, као и групација са шупама, заједничким 
клозетима, понекад и вешерницом. Код једностраних 
дворишних крила, клозети и шупе су најчешће били 
нанизани дуж супротне ивице парцелe, наспрам стамбе-
них јединица. Код двострано постављених дворишних 
крила, шупе и клозети су обично били груписани у дну 
парцеле, мада постоје и примери да се налазе у истом низу 
као и станови. 

Када говоримо о схеми стамбеног простора и 
структури станова, најпре можемо говорити о крајње 
утилитарном простору са неразвијеним функционалним 
својствима (сл. 5). То су најчешће били једноделни и дво-
делни станови. Једноделни станови су били или сло-

6 Уместо термина „авлијска зграда“ у новијим изворима се срећу и појмови 
„партаја“ (Мацура 1996) и „приземне вишепородичне стамбене зграде“ (Ротер-
Благојевић 2006).

кулозног диспанзера (Ђорђевић 1933), са почетка триде-
сетих, обухватила је око 600 станова, величине од једне до 
три собе, у којима је живела сиротиња. Анкетом су утвр-
ђене следеће цене закупа. Од 100 до 300 динара било је 
потребно издвојити за једну собу, од 300 до 500 динара за 
стан од две просторије – соба и кујна, а од 500 до 800 
динара за стан од три просторије – две собе и кујна. Виси-
на закупа стана и приходи сиротиње били су у високој 
диспропорцији, тако да је кирија према приходу била у 
односу 1:2 у 10% случајева, у односу 1:3 у око 30% случа-
јева и у осталих 60% случајева у односу 1:4. Овако 
неповољан однос кирије и зараде додатно је отежавала 
чињеница што највећи број анкетираних домаћинстава 
није имао сталан извор прихода. Професор економије 
Стојан Павловић (1931) је прорачунао да су 1931. године 
станови у Београду били два пута скупљи од станова у 
Чехословачкој, три пута скупљи него у Француској, а три 
и по пута скупљи него у Аустрији.

По подацима које је изнео Крекић (1933) око 85% 
Београђана, углавном оних који су живели од плате, 
наднице или пензије, имало је месечне приходе ниже од 
2.000 динара. Месечни приход радника био је испод 1.000 
динара. Када упоредимо висину закупа и приход једне 
радничке породице, видимо да издвајањем око једне 
четвртине прихода за рентирање стана, породици за 
остале најосновније потребе – храну, одећу, обућу, освет-
љење и огрев – остаје свега 600 динара. По индексу цена 
Радничке коморе из исте 1933. године (ibid.: 460), мини-
малне потребе једне четворочлане породице, без издва-
јања за стан, биле су око 1.400 динара месечно, дакле, го-
тово два пута више од онога чиме је породица распола-
гала. Због тога је породица била приморана да штеди на 
огреву,  одећи и храни, али стан се морао плаћати. 

Потпунија слика добија се поређењем вредности 
месечне кирије за мале и велике станове. Стамбена анкета 
из 1933. године (Видаковић 1933: 479) поредила је однос 
између висине закупа великих и малих станова, рачунато 
по кубном метру ваздуха у њима. Резултати су показали да 
је стан одговарајућег комфора, од 5 соба са помоћним 

3просторијама, са око 410 м  ваздуха имао просечну 
3месечну цену закупа од 2.200, односно 5,03 динара по м  

ваздуха. За закуп стана од 3 собе и с помоћним 
3 просторијама, запремине ваздуха око 230 м било је 

потребно издвојити месечно око 1.500 динара, односно 
36,52 динара по м  ваздуха. За најмањи, нехигијенски стан, 

3састављен од собе и кујне, са свега 33 м  ваздуха, закуп је 
износио око 300 динара, односно превисоких 9,30 динара 

3по м  ваздуха. Дакле, кубни метар ваздуха у малим и 
нездравим становима био је за 30–50% скупљи у односу на 
велике, хигијенске и комфорне станове. Ову аномалију 
Анатол Херенда (1933) је тумачио као последицу 
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бодностојећи објекти од једне просторије, минималне 
2површине од 5-10 м , мале висине од 1,5 до 2 м, 

направљени од лошег материјала, или станови-собе у 
мањим лошим кућама, које су имале засебан улаз. Ту 
спадају и собе у авлијским зградама или вишепороди-
чним зградама, које су такође имале засебан улаз. Њихова 
површина је била као и код слободностојећих објеката од 
једне просторије, а предност је била у нешто бољем квали-
тету изградње. Дводелни станови су се састојали од кујне 
и собе и, као што смо видели, били су преовлађујући тип 
стана у коме је становала сиротиња. Површина стана се 

2кретала од 20 до 30 м , а висина у крајњем и до 2,5 м. У 
неким, мада ређим случајевима, срећемо и станове веће 

2површине и до 40 м . Треба напоменути да је постојао и 
одређени број вишеделних станова који су поред кујне и 
собе имали и предсобље, клозет и малу оставу, али их овде 
не издвајамо као карактеристичан облик, јер се радило о 
релативно малом броју у укупном фонду станова које је 
изнајмљивало сиромашно становништво.

Зграде су биле најчешће приземне, а нешто ређе 
су имале приземље и један спрат. Материјализација 
објеката и квалитет станова су били приближно једнаки. 
Извесна одступања, у смислу квалитета зграде и функције 
стана, постоје код чеоних објеката у авлијском склопу, 
постављених на уличној регулацији, где се налазио стан у 
коме је живео власник или „имућнији“ кирајџија. Поне-
кад су се на регулацији налазили дућани или радње или 
једноспратне зграде. Такође, као последица делимичне 
замене дотрајалог стамбеног фонда, углавном дуж значај-

нијих градских улица, понекад се на парцели налазила и 
једна већа зграда, са становима који у издавани средње 
имућним грађанима. Ова, главна зграда, углавном је била 
постављена на регулацији, док су се станови који су 
издавани сиротињи налазили у дну, нанизани дуж 
бочних ивица или задње стране дворишта. 

Материјал и квалитет зграда зависио је од 
периода настанка и материјалних могућности власника – 
рентијера. Тако су куће, подигнуте крајем XIX века, 
махом биле грађене од опеке старог формата, са зидовима 
и споља и изнутра облепљеним блатом, подом од опеке и 
покривене ћерамидом, а касније бибер црепом. Авлијске 
зграде су најчешће биле зидане од опеке у кречном малте-
ру, дебљине пуне опеке, са дрвеним надпрозорницима и 
надвратницима, са врло једноставном дрвеном кровном 
конструкцијом и покривене црепом. Надпрозорници и 
надвратници су били дрвени. Најбеднији станови, чатр-
ље и уџерице, били су направљени од дасака често 
облепљених блатом, а у најбољем случају од четврт или 
половине опеке. Обликовне карактеристике зграда са 
рентијерским становима за сиромашне, и то превасходно 
авлијске зграде, одликовала је крајње сведена форма као и 
подражавање стилских елемената са кућа имућнијих 
грађана (сл. 6). Фасада ка улици је уобичајено била 
подељена у три хоризонтална појаса – истакнуту соклу, 
главни део фасаде са прозорима и зону надзитка и крова. 
Коришћени су тимпанони, балустери, кровни венци и 
други орнаментални и декоративни материјал. Њихова 
примена је требало да истакне „финоћу“ куће и повећа 
укупну вредносну слику о власнику. 

Злата Вуксановић Мацура
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 Ентеријер стана у улици Бистричкој 15. 
 Interior of an apartment at 15 Bistrička Street. 

6.
6. 

 Детаљ фасаде зграде у улици Сибињанин Јанка 7.
Detail of the building façade at 7 SibinjaninJanka Street.  
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док су се станари водом снабдевали са заједничке чесме у 
дворишту, у коме су се налазили и заједнички клозети. И 
данас, у улицама на Дорћолу, у Савамали, на Чубури, 
Вождовцу, Звездари, Лекином брду или Булбулдеру могу 
се видети авлијске зграде са становима међуратне бео-
градске сиротиње. 

 

Закључак

Сиротињски „кирајџијски“ стан је био про-
сторно скучен и није имао довољну кубатуру ваздуха по 
једној особи. Био је пренасељен, са недовољним бројем 
просторија, најчешће са кујном и собом, а врло често и са 
само једном просторијом; затим влажан, неосветљен и 
неосунчан, хладан и без чистог ваздуха. Од инсталација, 
станови су претежно имали само електрично осветљење, 
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Записник комисије Грађевинског Одељка Града Београда са 
мишљењем и предлогом о непокретном имању Душана Ж. 
Кузмановића у улици Коларчевој број 7 од 27. маја 1937. Ар-
хив Југославије, фонд Министарства грађевинеКраљевине 
Југославије (62), фасцикла 1652, сигнатура 34876.

План за нову зграду на имању г. Тодора Каменовића, 
кафеџије, у улици Краља Александра бр. 106 у Београду. 
ИАБ, фонд ОГБ-ТД, фасцикла Ф I-10-1931.

План за нову зграду на имању Здравковић Тодора у Београду 
у Шуматовачкој улици бр. 6, ИАБ, фонд ОГБ-ТД, фасцикла 
Ф XXIV-21-122.

Скица имања, постојећег стања зграда г-на Пурић Илије, 
прив. чиновника, у Шуматовачкој улици бр. 6 у Београду, 
ИАБ, фонд ОГБ-ТД, фасцикла Ф 15-6-1935.

План за подизање нове зграде за становање на имању 
Богдана Стојановића, обућара, у улици Св. Николе 14, 
ИАБ,фонд ОГБ-ТД, фасцикла Ф XIII-22-1925.

СКРАЋЕНИЦЕ

АЈ – Архив Југославије
БОН – Београдске општинске новине
ИАБ – Историјски архив Београда
Краљевина СХС – Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца
ОГБ – Општина града Београда
ТД – Техничка дирекција

Злата Вуксановић Мацура

Summary

In the period between the two world wars, a large number of 
the citizens of Belgrade lived in rented apartments. Rental 
apartments for the poor tenants were built and leased in all 
parts of the town. In the central parts of town, the poor rented 
apartments in unhygienic and dilapidated apartment 

thbuildings remaining from the 19  century and units located in 
courtyards of detached houses or in smaller enclaves. In the 
suburbs and near – suburbs, they rented substandard 
apartments in single story dwellings in deep and narrow 
courtyards that housed several kitchen-room type units. 
Being a rentier was an occupation that was profitable and 
provided social status and power. Big rentiers were the owners 
of luxurious apartments available to a small circle of better off 
citizens, but they also owned dilapidated buildings and 
apartments that they leased to the poor citizens of Belgrade. 
Not so rich rentiers mostly had the latter tenants. There was 
also a number of “landladies” and “landlords” who were not 
rentiers by occupation, but who increased their modest profits 
by leasing a small apartment in the courtyard, basement or 

shed. One form of poor people's “rentier business” was 
subleasing a part of the apartment, most often a room. 
The tenants of small and substandard, but expensive 
apartments and rooms, were poor families and singles, junior 
civil servants, pensioners, craftsmen, workers and many 
others. There were also pre-war citizens of Belgrade, those 
who were looking for employment in the capital city of the 
newly formed Kingdom, migrant workers, Russian refugees 
and foreigners, together with a large number of half - literate, 
unqualified and poor village population newly arrived to 
Belgrade. 
The apartments were small in size and had insufficient cubic 
capacity of air per room. They were overcrowded, often 
consisting of a kitchen and a room, or one room. They were 
damp, badly lit and without sunlight, cold and with no fresh 
air, negatively affecting the tenants health. Even today, these 
courtyard buildings that housed the poorbetween the two 
world wars can be found in the streets of Dorćol, Savamala, 
Čubura, Voždovac, Zvezdara, Lekino Brdo or Bulbulder.

RENTAL APARTMENTS FOR THE POOR CITIZENS OF BELGRADE, 
1919 – 1941

ZLATA VUKSANOVIĆ – MACURA*
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Апстракт: Олден Б. Дау (Alden B. Dow, 1904-
1983) је био амерички архитекта који је створио соп-
ствену синтезу визуелног изражаја модерне архитектуре 
америчког Средњег Запада. У оквиру тог еклектичног 
правца, насталог свуда као критика традиционалних 
викторијанских стилова, непримерених новом добу, Дау 
је пратио узоре кристалисане у  покрету уметност и 
занати (Arts and Crаfts с коренима у енглеском покрету 
естетичара), посебно варијанту коју је развио Френк Лојд 
Рајт (Frank Lloyd Wright) и стил модерне настале између 
1920. и 1960. године. У духу свог времена такође је веома 
успешно комбиновао естетику са филозофским и соци-
jaлно-реформаторским аспектима архитектуре. Дау, који 
је до краја живота боравио у родном Мидланду, у цен-
тралном Мичигену, оставио је богати опус дела у стамбе-
ној, јавној, образовној, комерцијалној, индустријској и 
религијској архитектури. Од укупно 600 идејних про-
јеката реализовано је преко 350. Ово истраживање засни-
ва се на документацији архива „О.Б. Дау“ који се налази у 
склопу његове резиденције и студија у Мидланду, као и на 
анализи већег броја постојећих архитектонских објеката 
и литературе. 

Кључне речи:  модерна, однос природе и кутуре, 
Олден Б. Дау (Alden B. Dow), проточна архитектура, 
форма као израз функције. 
    
                 УВОД:  КО  ЈЕ  БИО  ОЛДЕН  Б.  ДАУ ?

Олден Б. Дау  је рођен 1904. године у Мидланду, 
малом граду смештеном у средишњем делу нижег 
полуострва државе Мичиген, у близини језера Хјурон. 
Био је пето од седморо деце у породици Грејс Ане Дау 
(Grace Anna Dow) и др. Херберта Х. Дауа (Herbert H. 
Dow), оснивача хемијске компаније „Дау“ (The Dow 
Chemical Company 1891.). Захваљујући богатим 
резервама подземних минералних вода, др. Дау је изабрао 
баш Мидланд, основан 1837. године, у то време са око 

2300 становника, углавном дрвосеча и радника у 
пиланама, преосталих из времена доскорашње успешне 
дрвне индустрије, да у њему испроба свој електролитички 
поступак сепарације соли. Данашња највећа глобална хе-
мијска индустрија почела је са производњом избељивача 
на бази хлора, сребро-бромида, брома, лаког магнезијума 
(тзв. „дауметал“), аспирина, адитива за бензин, хлоро-
форма и другог, у изнајмљеном млину за жито уз погон 
Едисонових генератора. Мада се „Дау“ погони данас на-
лазе свуда по свету, административно седиште, центар 
истраживања и неколико високо специјализованих 
погона су и даље лоцирани у Мидланду (Brandt 1997; 
Froley 2001, 2002). 

Херберт Дау не само да је, у склопу свеопштег 
америчког индустријског бума, допринео трансформа-
цији земље из полупериферијског положаја у водећу 
светску привредну силу, него је при томе спасао и 
Мидланд од сигурне пропасти. Започевши нову индуст-
рију, учинио је да ово насеље постане привлачно за досе-
љенике, и то високо стручни кадар и преобразио га је у 
малу, али егземпларну градску средину која садржајима 
далеко превазилази асортиман понуде, типичан за  град 
те величине. Дау је као свестран човек, који је и сам желео 
да постане архитекта, веома много полагао на квалитет 
живота своје породице, запослених у компанији „Дау“ 
као и свих житеља Мидланда. Зато је целог живота преда-
но радио на алимеорацији градског амбијента као члан 
многих значајних одбора, које је и великодушно фи-

1 нансијски подржавао. Активно је учествовао у пројек-
товању сопствене резиденције, која је завршена 1899. го-

УДК 72.071.1 Дау О.
ИД 195691276

*Мирјана Прошић Дворнић, културни антрополог, Northwood University, 
Мидланд, Мичиген, САД

1 Чланови породице Дау, као и већи број имућних колега запослених у компанији 
„Дау“ основали су своје фондације које још увек финансирају многе нове 
пројекте и одржавају постојеће. Наглашена филантропија, добровољни рад и 
улагање за опште добро, који су у САД веома развијени већ од времена 
досељавања на нови континент, а који су постали посебно значајни од времена 
стицања великих богатстава крајем XIX и почетком XX века (на пример, 
Карнегијеве библиотеке широм света; Фордова подршка Институту уметности у 
Детроиту и финасирање Диега Ривере за израду мурала у атриуму те 
институције, у славу модерне индустрије и покретне траке, Рокфелеров центар и 
Радио Сити у Њујорку, покрет Леп град и многи други). Један од мидландских 
филантропа, Карл Герстакер (Carl Gerstacker), председник Управног одбора 
компаније од 1960. до 1976. године, овако је то објаснио у интервју 1993. године: 
„Ја, заправо, радим све то зато што сам себичан. Живим овде. Желим да ово 
место буде најлепше на свету зато што ја у њему живим“ (Froley 2002: 57).  У тој 
изјави има много истине.   

МИРЈАНА ПРОШИЋ ДВОРНИЋ*

ОДНОС ПРИРОДЕ И КУЛТУРЕ У АРХИТЕКТУРИ 
ОЛДЕНА Б. ДАУА 
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дине, као и у континуираном раду на пејсажној архитек-
тури свог великог имања. Његова два сина, старији, хеми-
чар Вилард (Willard) и млађи, архитекта Олден, 
наставили су, први као лидер компаније, а други као 
градитељ, легате свог оца (Froley 2002: 45-68; Maddex 
2007:22-33). 

Тако је Мидланд, под палицом сопственог 
архитекте и урбаног планера, увршћен у ред малобројних 
америчких градића који носе препознатљиви печат 
славних градитеља. Такви су још, на пример, Оук Парк 
(Oak Park) – предграђе Чикага у коме је Френк Лојд Рајт, 
између 1900. и 1909. године, етаблирао своју органску 
„преријску кућу“, насталу јединственим спојем идеја 
америчке верзије покрета британских естетичара (Умет-
ност и занатство) и јапанских утицаја (Boud 2005)  или 
дело Чарлса и Хенрија Грина (Greene) који су, у истој 
комбинацији стилова, пројектовали већи број зграда у 
Пасадени у јужној Калифорнији, у периоду 1894–1922. 
године (Makinson 2001).         
             Олден Дау је првобитно покушао да следи 
породичну традицију хемичара, али му студије хемијског 
инжењерства нису ишле од руке, тако да их је неколико 
година касније напустио у корист склоности ка уметно-
сти што је показивао од најранијег детињства. Период од 
1927. до 1931. године, у којем је стекао диплому архитекте, 
провео је на Универзитету Колумбија (Columbia 
University) у Њујорку. 

У ПОТРАЗИ ЗА СОПСТВЕНИМ 
АРХИТЕК ТОНСКИМ  ИЗРАЗОМ 

Одрастајући у малом граду, на великом имању, 
Олден Дау је имао прилике да у непосредном додиру са 
природом посматра и учи како се она развија и мења, 
самостално, али и посредством дизајна. То искуство је 
постало важан део његове архитектонске платформе. С 
друге стране, честа путовања са породицом у велике 
градове, првенствено Њујорк, проширивала су његове 
видике о градовима и њиховој култури. Породица је 
путовала и у инстранство, а за Олденову будућу каријеру 
најважнија је била посета Јапану 1922–1923. године, коју 
је отац Дау планирао са жељом да из прве руке упозна 
принципе зен баштованства. У Токију су одсели у тек 
завршеном  хотелу „Империал“,  пројекту Френка Лојда 
Рајта. То је био први, али одлучујући Олденов контакт са 
великим мајстором архитектуре, који је од тада постао 
један од његових снажних узора. Исто тако дубок утисак 
на младог Дауа оставила је и јапанска култура у којој је 
видео „компоновани ред у баштованству, архитектури, 
флоралним аранжманима..." (Maddex 2007:34).    

Дау је започео своју каријеру на прелому две 
епохе. С једне стране, градитељство снажног покрета 
уметност и занати са инкорпорираним елементима ја-
панске архитектуре постепено се гасило. С друге стране, 
од двадесетих година XX века све више су продирали 
утицаји модерне из Европе, пре свега Валтера Гропијуса 
(Walter Gropius) и Лудвига Миеса ван дер Рое (Ludwig 
Mies van der Rohe), затим  Ле Корбизјеа (Le Coribusier), 
Херита Ритфелта (Gerrit Rietveld) и праваца као што су 
холандски де стијл (De Stijl), немачка нова објективност 
(Neue Sachlichkeit), совјетски конструктивизам, речју 

2интернационалног стила.  Не треба заборавити ни пио-
нирско деловање америчког архитекте Луиса Х. Саливана 
(Louis Henry Sullivan), Рајтовог ментора, који је носио 
ласкаве титуле „отац облакодера“ и „отац модерне архи-
тектуре“ и који је од краја 1880-тих година, заједно са 
неколицином других архитеката, експериментисао у 
Чикагу са новим грађевинским материјалом, челиком, 
што је изазвало револуцију у високој градњи, ослобођеној 

2 Годину дана наком што је Дау дипломирао на Универзитету Колумбија, 1932. 
године, у Музеју модерне уметности у Њујорку је одржана  међународна изложба 
модерне архитектуре, за коју су Хенри Расел Хичкок (Henry Russel Hitchcock) и 
Филип Џонсон (Philip Johnson) написали утицајну књигу-каталог Интерна-
ционални стил, чији је назив објединио правце модерне и дела најутицајнијих 
архитеката. Представници модерне су захтевали потпуни раскид са академиз-
мом, орнаменталношћу историјских стилова и одбацивање свега што напушта 
оквире једноставности и функционалности нове естетике. У Дауовом случају  од 
40-их година XX века неки елементи, као на пример широке стрехе и масивност 
димњака и даље опстају, док се целокупни дизајн и многи детаљи све више 
удаљавају од уметности и заната и приближавају интернационаном стилу 
(упор. Robinson 1983:105-124).

Мирјана Прошић Дворнић 

1.

1. 

 Рециклирање отпадног материјала: систем блокова 
сачињених од угљеног пепела из високих пећи Дау 
постројења
Recycling residue material: rhomboid unit blocks made out of 
cinder ash from the coal furnaces at the Dow Chemical 
Company
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радећи на Рајтовим пројектима, стицали директно 
6практично искуство и то не само у градитељству . 

Утицај на Дауов приступ дизајну несумњиво је 
имао и његов славни отац. Једно од првих правила које је 
научио у детињству, кад је с оцем шетао кроз баште, до-
следно је примењивао током целе каријере: 

"Мој отац је тврдио да је тајна доброг дизајна у 
томе да се спречи да око види целу слику одједанпут, са 
једног места, већ да оно што следи мора увек да буде 
скривено иза неке кривине, растиња или неке друге визу-
елне баријере. Када се планира вештачко језерце, травњак 
или група садница, никада не треба открити целокупну 
креацију. Само тако делови баште постају занимљивији, 
делују пространије и много боље се повезују у јединствену 
целину... Ништа није тако незанимљиво као равна стаза 
која се предвидљиво завршава код фонтане или сунчаног 
сата..." (ABD Arhiv[C-1937-4-20]). 
Друга преокупација Дауа сина  је била полемика са Дауом 
оцем око тога шта сачињава праву професију. 
Разграничење тог појма је било толико важно да му се 
Олден враћао током целог живота, покушавајући да га 
разреши и у дизајну, и у вербалној форми, у есејима о 

формалних и структуралних захтева зидарства (Preble et 
al. 1999: 238-255, 438-441; Hibbert 1996: 231-239; Hall 1998; 
746-802).  

Та два правца имала су извесне заједничке 
особине, а били су компатибилни на нивоу филозофије 
архитектуре и дизајна.  Оба  су захтевала раскид са акаде-
мизмом, орнаменталношћу историјских стилова и одба-
цивање свега што, у духу нове естетике, није једноставно 
и функционално. Кредо модерне, изражен у Саливановој 
опште прихваћеној формулацији „форма је одраз 

3функције“ , заступали су сви амерички архитекти модер-
не. У складу с уверењем да архитектура треба да буде део 
друштвених реформи, Рајт је желео да створи станиште 
које би одговарало америчком начину живота и које би 
имало повратно позитивно дејство на своје становнике. 
Карактеристике Рајтове „преријске куће“, од којих су 
многе исто тако постулати модерне, биле су: ниска градња 
с наглашеном хорзонталном оријентацијом усидреном 
масивним димњаком; веома широке стрехе и конзоле 
(утицај јапанске архитектуре); проточна архитектура у 
којој архитектонски елементи и намештај, а не преградни 
зидови, дефинишу намену простора; видљиви конструк-
цијски елементи и споља и изнутра; тесан однос са 
природом се постиже постављањем низа великих про-
зора и клизних стаклених врата по угледу на јапанске 
сшођи, као и веранди и тераса, тако да изгледа да се кућа 

4протеже у природу и да природа постаје део куће.  
Иако је Олден Дау имао непосредно лично ис-

куство са свим правцима модерног градитељства, чини се 
да је свој сопствени израз градио управо на Рајтовој 
синтези различитих утицаја.  Зато је, само две године по 
повратку са студија, 1933. године, одлучио да напусти тек 

5започету и већ лукративну каријеру у Мидланду  и да, 
заједно са својом супругом проведе шест месеци као 
питомац Рајтове новоосноване архитектонске школе, 
смештене на његовом чувеном Талиесин комплексу у 
држави Висконсин. Ту су млади архитекти, питомци, 

3 Представници модерне архитектуре су одбацивали реч “стил” јер је то била 
ознака ранијих епоха када се у унапред задату форму насилно убацивао садржај. 
За њих се архитектура стварала обрнутим процесом, из жељеног садржаја 
израстала је (органска) форма. 

4 Утицај осамнаестовековне  „питорескне“ теорије примењене у пејзажној 
архитектури Ремптона, Прајса и Најта: Price and Knight, Essays on the Picturesque – 
упор. Robinson 1983: 35–42); минимална геометризована орнаментика; 
елиминација подрума и тавана; употреба локалних, органских материјала, 
високи квалитет занатске израде, касније и нових индустријских производа; и, 
коначно, хармоничност целокупног израза, укључујући и унутрашње уређење. 
(Mayer et al. 1993: 39 ; Boyd 2005, Prebble et al. 1984: 250).

5 Још док је био на студијама, 1927. године, пројектовао је мост за башту „Дау“. 
Године 1930,  по његовом пројекту подигнута је зграда Голф клуба, која је свечано 
отворена само годину дана касније. Та, у своје време, ултрамодерна зграда са 
елементима кубизма и art deco-a  била је у функцији све до 2010. године када је 
замењена новом вишеспратном зградом, рађеном у традиционалном стилу који 
подсећа на швајцарски chalet-a. То је типска, масовна градња, творевина фирме 
Партнерс и Сирни из Минеаполиса која се специјализује за ту врсту градње, а не 
органски, индивидуални пројекат који би израстао из поднебља и специфичних 
потреба града како је то Дау чинио. 

6 Студенти, који су плаћали школарину, били су обавезни да раде различите 
послове на имању: да  обрађују земљу, изводе грађевинске радове, одржавају 
резиденцију и др. Дауов први задатак је био  да пере судове. Током свог боравка,  
Дау, који је од ране младости показивао интересовање за уметничку и 
документарну вредност фотографије, а од 1923. године, када је Кодак лансирао 
прву аматерску камеру и за “покретне слике”,  снимао је 16-милиметарске 
филмове о раду школе. Данас они имају документарну вредност и чувају се у 
Архиву као део богате фототеке и филмотеке .   

ОДНОС ПРИРОДЕ И КУЛТУРЕ У АРХИТЕКТУРИ ОЛДЕНА Б. ДАУА 

2.

2. 

  Хансон кућа, Мидланд, Мичиген, пројектована 1934. 
године за породицу Дауове свастике, Хелен Хансон: 
пример декоративног варирања блокова, укључујући и 
негативне просторе. Метална ограда у стилу 
Мондријана. 
Hanson House, Midland, Michigan designed in 1934 for 
A.B. Dow's wife's sister, Helen Hanson; An example of 
decorative usage of unit blocks, including negative spaces; 
metal fence á la Mondrian.
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филозофији архитектуре. Наиме, за Херберта су послови 
који се ослањају на лична осећања, као што су уметност и 
архитектура, били недовољно развијени, неорганизова-
ни и непрактични, изгубљени у индивидуи, те се самим 
тим нису могли сматрати правим професијама. Олден 
није негирао присуство сентимента у архитектури, али је 
ту квалификацију покушавао да допуни потребом 
паралелног постојања опипљивих научних чињеница и 
резоновања који као супротни, али комплементарни 
елементи, дају архитектури пуно значење. Увек је тражио 
научну компоненту (чињенице) у архитектури која би 
била основа архитектуре као уметности (осећања) (Dow, 
Pattern and Reason, Box 6. Folder 2 [c-1938-3-1: 3]). „Осећа-
ња су уметност, чињенице су наука. Осећања морају да се 
комбинују са чињеницама пре него што је могуће ство-

7 рити нову вредност” .
С друге стране, Олден Дау је био врло критичан 

према стамбеној архитектури свога доба, нарочито након 
Другог светског рата. Он је схватао да је, услед велике 

несташице станова и акутне потребе да се тај проблем 
што брже реши, архитектура све своје потенцијале 
усмерила на утилитарни, технички део планирања 
(ефикасност и економичност градње, комуникативност 
простора итд.), посебно у изградњи вишеспратних зграда 
са мноштвом апартмана. Та пракса је, међутим, пренета и 
на индивидуалну градњу с циљем да се створи физички 
удобно и безбедно склониште. Дау свакако није негирао 
ту страну архитектуре. Напротив, физички и технички 
аспекти градње су од самог почетка били важан део 
његовог креативног процеса. Мада је имао јак афинитет 
према природним материјалима (дрво, камен, цигла, 
бакар), он је исто тако волео да експериментише са новим 
производима или нуспроизводима индустријских 
процеса, који су се управо тада појављивали на тржишту 
под заједничким именом "пластика". Уз то, показивао је и 
склоност према сопственим иновацијама и изумима, 
нарочито у грађевинарству, али и изван њега, од којих је 

8неке и патентирао.     
Најважнији Дауов изум и препознатљив знак 

његове архитектуре, из домена грађевинарства, патенти-
ран 1938. године, био је систем од шеснаест различитих 
варијанти ромбоидних и троугластих „јединичних бло-
кова“ (unit blocks), са странама дужине једне или поло-
вине стопе и са биљурним ивицама на површини која је 
остајала видљива, начињених од пресованог угљеног 
пепела из пећи  компаније „Дау“. Варијације величине и 
облика ових блокова имале су циљ да омогуће примену 
униформног материјала не само у подизању равних 
зидова већ и углова, отвора за врата и прозоре, уграђених 
полица, огњишта, димњака и других елемената. Овај 
производ, рани пример индустријског рециклирања 
материјала (наука), визуелно је, с видљиве стране, произ-
водио правилне непрекидне низове квадрата и у хори-
зонталном и у ветикалном правцу, што је (сл. 2, 5 ), по 
Дауу, било пријатнија слика него степенасте линије, 
настале ређањем цементних блокова или цигли (осећа-
ња). Исто тако, употреба блокова и за спољашње и за 
унутрашње зидове доприносила је утиску да спољаш-

9 њост постаје део унутрашњости и обрнуто.
Понекад је значајан визуелни ефекат остваривао 

једноставним, али неочекиваним обликовањем матери-
јала. Већ на првој конструкцији бакарног крова, на кући 
своје сестре (Townsey House) у Ен Арбору, Мичиген 
уместо да покуша да сакрије места додира бакарних 

7  На пример, по Хелмхолцу, физиологија и психологија вида (наука, чињенице) 
условљавају начин примене боја у дизајну (уметност), (Better Building, 
Предавање у Alpha Phi удружењу, Box 1, Folder 24 [C-1937-4-20: 9]). Тиме је Дау 
вероватно желео да докаже пре свега себи самом валидност свог занимања, 
односно чињеницу да се и архитектура може сматрати професијом и да је и он  
постигао велики професионални успех, мада није следио породичну традицију 
као његов старији брат Вилард, Хербертов наследник. Вилард је 1940. године 
основао огранак компаније у Фрипорту (Freeport), Тексас, у коме је први пут у 
историји хемијске индустрије развијен поступак за издвајање магнезијума из 
морске воде. Тиме је  компанија „Дау“ постала један од највећих светских 
снабдевача савезника током Другог светског рата. Олден је био веома активан у 
планирању административног дела погона у Фрипорту као и у урбанистичким 
решењима његових комерцијалних, комуналних и резиденцијалних сектора. 
Исто тако, планирао је и подигао потпуно нови град, Лејк Џексон (Lake Jackson) 
за запослене у  компанији „Дау“. Свему је дао свој јединствени печат, почев од 
тога што је, у складу са лекцијом о баштама, одбацио правоугаону мрежу улица и 
заменио је кривудавим коловозима са поетичним именима цвећа, смеровима 
кретања: "Овај правац", "Онај правац" "Кружни пут" или називима хемијских 
елемената. 

8   Један од тих чудних изума у области грађевинарства, за које је 1971. године зачудо 
добио и патентна права у неколико земаља, био је изолациони материјал 
израђен од вештачког крзна који је могао да се, као топлотна и звучна баријера, 
инсталира и на спољашње и унутрашње зидове (Maddex 2007: 229). 

9 На кућама насталим после Другог светског рата као конструктивни и 
декоративни материјал коришћене су цигле, камен, дрво и нови материјали. Дау 
је очигледно ревидирао своје естетске позиције у корист практичности: блокови 
су порозни материјал те су стога тешки за одржавање, јер захтевају сталну 
хидрофобизацију и бојење. 

Мирјана Прошић Дворнић 

3.
3. 

 Стајн (Stein) резиденција, Мидланд, 1933. године 
Stein residence, Midland, 1933.
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плоча, он их је намерно уздигао, нагласио и претворио у 
декоративни и ритмички елемент (сл. 3). На сопственој 
резиденцији и студију, облици и нивои кровова, као и 
обликовање бакарних плоча представљају, уз „јединичне 
блокове“, значајну компоненту укупног дизајна (сл. 5).     

ОПУС ОЛДЕНА ДАУА: 
ОДНОС ПРИРОДЕ И КУЛТУРЕ

Захваљујући сталном развоју компаније „Дау“, у 
Милднаду је, за разлику од других делова САД, у време 
Велике економске кризе постојала само стамбена криза. 
То су све за младог архитекту биле веома повољне 

10околности. По добијању дозволе за рад 1933. године,  Дау 
је основао свој студио и од самог почетка је становницима 
Мидланда, који су у време његовог повратка бројали пре-
ко 27.000, ставио до знања да из његовог атељеа неће изла-
зити пројекти обликовани језиком историјских стилова, 
већ модерне архитектуре од које није хтео да одступи, 
искрено верујући у њене не само естетске већ и фило-
зофске и социјалне основе. Његов идентитет и друш-
твени положај свакако су помогли да, посебно међу 
родбином и мидландском елитом, његове модернистичке 
идеје буду брзо прихваћене. Међутим, његов несумњив 
таленат, креативност, склоност иновацијама, способност 
да опште идеје и кључне принципе модернизма преведе у 
оригинална појединачна решења, допринели су његовом 
професионалном уважавању  не само међу савременици-

11ма, већ и изван тог простора и времена.    
Дау је пројектовао веома широк спектар грађе-

вина према намени. Далеко највећи број пројеката 
односио се на индивидуалне стамбене објекте (око 135), 
потом на комерцијалне (61) и образовне установе (71), и 
на крају културне, спортско-рекреативне, администра-

12тивне (31) и религијске институције  (26). Без обзира на 
намену грађевина, у њих је увек уграђивао вредности и 
принципе свог виђења архитектуре. У овом тексту анали-
зирано је неколико примера стамбене архитектуре, јер је 
ту  Дау најдиректније изражавао снажну веру у појединца 
10Године 1932, још увек без дозволе за самостално деловање тако да је и даље морао 

да ради кроз лиценцирану архитектонску фирму, завршава пројекат стамбене 
зграде за једну од својих сестара у Ен Арбору.

11Олден Дау је добио велики број (преко 50) награда за своје дело. Већ 1931. године 
Удружење лепих уметности му је доделило сребрну медаљу за архитектуру. 
Године 1937. на Париској међународној изложби добио је Grand Prix за дизајн 
Витманове (Whitman) резиденције у Мидланду. Међу најдрагоценијим 
признањима, осим награда професионалних удружења, за Дауа, преданог 
педагога, биле су награде и почасни докторати државних и приватних 
универзитета у Мичигену. Ипак, најзначајније су свакако: 1961. године, награда 
Удружења дипломаца школе архитектуре Универзитета Колумбија ; 1982. године 
Награда за креативност „Френк Лојд Рајт“ коју додељује истоимена фондација 
(први добитник); и 1989. године, постхумно увршћивање Олденове куће и 
студија у списак Националних историјских знаменитости (Maddex 2007: 230-
231).   

12Хипермодерна православна Црква Светог Ђорђа, хеленистичке заједнице у 
Блумфилд Хилсу (Bloomfield Hills), Мичиген,  сазидана је, по Дауовом пројекту, 

1962. године. Црква је монументална, у облику једноставе базилике са лучним 
кровом и великим равним стрехама. Иако једноставна, она у потпуности 
дочарава суштину православног храма. Испред улаза, на високом јарболу, 
постављена је тродимензионална сферна скулптура грчког крста (Dow 1970:121). 
Највећу контраверзу међу верницима изазвао је зелени, уместо уобичајеног 
црвеног тепиха као и модерни облик иконостаса, израђеног од плексигласа. 
Панеле са сликама стилизоваих фигура св. Ђорђа како убија аждају, Богородице 
и четири апостола израдио је ликовни уметник Чарлс Брид (Charles Breed).  Он је 
стилизације извео на основу подробног проучавања средњовековне и касније 
православне иконографије. Мада цео иконостас представља вредно уметничко 
дело, оно се верницима није допало (према разговору са Ч. Бридом, јуна 2012), па 
нису били ни мало разочарани када је један од свештенка случајно кандилом 
ударио и разбио иконостас. Замењен је традиционалном, китњастом дрвеном 
верзијом са мноштвом икона ниске уметничке вредности. Панели, које 
свештеник није оштетио, постављени су на бочне проѕоре. Нови тепих је црвене 
боје (према усменом саопштењу госпође Стефани Стефан /Stephanie Stephan која 
тој цркви припада од детињства).       

као креативну јединицу друштва. Осим тога, не само да су 
породичне куће биле најбројније у његовом опусу, већ је и 
сам своју резиденцију и студио сматрао својим најомиље-
нијим и најсавршенијим делом. 

Осмишљавао је стамбени простор као реакцију 
на савремену наглашену оријентацију ка техничкој 
страни куће, али и на структурирање унутрашњости 
наслеђено из прошлости. То се огледало у многобројним 
малим просторијама омеђеним зидовима, које су 
компартментализовале активности укућана према полу, 
узрасту и друштвеном статусу (салон, трпезарија, биб-
лиотека, радна соба, дечије собе, просторије за припре-
мање хране, прање веша, складиштење, одељења за 
послугу), одражавајући  “викторијански" ритам живота и 
друштвену хијерархију према којој су власници били 
одвојени од послуге, жене од мушкараца и деца од одрас-
лих. Ново доба у америчкој култури, демократске 
вредности и принципи егалитарности захтевали су да се 
такве баријере, пре свега на вертикалној оси, укину и 
уклоне. 

ОДНОС ПРИРОДЕ И КУЛТУРЕ У АРХИТЕКТУРИ ОЛДЕНА Б. ДАУА 

4.
4.

 Пројектн и биро у Студију Олдена Дауа (1934)
 Drafting room in Alden B. Dow's Studio (1934) 
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Тако је дошло до елиминисања намене подрума 
(складиште) и тавана (станови за послугу, оставе) што је 
омогућило да се стамбени простор организује на више 
нивоа. Пошто је у равници Средњег Мичигена веома 
тешко пронаћи падину, опсежна ископавања су била 
нужна да би се отворио подземни ниво куће. Први такав 
захват изведен је на кући Ерла Стајна, 1933. године. 
Планови за ту резиденцију ревидирани су за време 
Дауовог боравка у Талиесину, под утицајем Рајта, а то се 
пре свега огледа у “отварању” чврстог и компактног 
Дауовог оригиналног дизајна у разуђенију грађевину, 
додавањем широких стреха и тераса на разним нивоима 
око целе куће. Због боље вентилације спаваћих соба на 
најнижем нивоу, ископан је простор за велику терасу и 

13Пројекат студија је започет 1934. године, планови стамбеног крила завршени су 
1939, и породица се уселила 1941. године.  

башту што је, између осталог, произвело привлачну вер-
тикалу прозора у доњој и горњој дневној соби које делују 
као континуирани простор (сл. 3). С предње и бочне 
стране, тај “ископани” део није видљив, те представља 
изненађење када се приђе том делу куће (“никада не треба 
оку омогућити да са једног места види целу слику...”). С  
предње стране се, над делом приземља открива мансарда 
у којој је смештен “квартир” домаћина: спаваћа соба, 
салон, купатило и гардероба. Због тога су бакарни крово-
ви са благим нагибима постављени на неколико нивоа 
што заједно са новоосвојеним просторима, ређаним по 
вертикали, даје разуђеност и динамику читавом дизајну. 
Ови простори су углавном били полуспратови, којих је и 
у приземној или једноспратној кући могло бити на три 
или четири нивоа, као у кућама Хита и Хансона (сл. 2), па 
чак и пет као у Витмановој (Whitman) резиденцији, 
пројектованој 1934, која је освојила Grand Prix у Паризу 

Мирјана Прошић Дворнић 

1937. године, а да висина куће не поремети хоризонталну 
предиспозицију.  

Проточна архитектура на хоризонталном нивоу 
организована је тако што је намена простора означавана 
употребом разних нивоа патоса, тепиха разних величина 
и боја, лаких преграда као што су  отворене полице или 
паравани, нише, пажљиво постављеним намештајем, на-
изменичним висинама плафона, који варирају од веома 
ниских с ефектом компресованог простора до отворених, 
”катедралских” висина (сл. 7), често с прозорима уз 
плафон. Део плафона изнад трпезарије или дела дневне 
собе намењене централном окупљању, где је и монумен-
тално огњиште, симбол дома, даље су издвојени посеб-
ним третманом декоративних греда или огледала као на 
пример у трпезарији Арбуријеве (Arbury) куће у Мид-
ланду (1939). Најдраматичнији пример употребе плафона 

13као експресивног елемента налази се у Дауовом студију : 
изнад веома широких, једнокрилних улазних врата пла-
фон је висок колико и врата, око 220 сm, да би потом 
експлодирао у висину у пријемном делу с чекаоницом, а 
онда се поново спустио нагибом од 45 степени ка соби за 
разговоре, која је нешто мање од пола метра укопана у 
плитак рибљак, вештачки створен преграђивањем пото-
ка, тако да се стиче утисак да је особа у чамцу. Занимљиво 
је да плафон у читавом контексту може деловати и као 
једро (сл. 6). Оближња врата воде на мали, потпуно 
отворени трем, са кога, скакутањем са једног “јединичног 
блока” на други, може да се “хода по води”. Иза трема се 
уздиже велелепни димњак такође саграђен од степенасто 
постављених блокова, тако да уз њих може да се попне на 
кров, забаве и истраживања ради. 

У Дауовој концептуализацији начина живота 
посебно важна била је дихотомија јавног простора, 
домена дисциплине, обавеза и индустрије (у значењу 
обезбеђивања егзистенције без обзира на место или врсту 
рада: фабрика, канцеларија, фарма, учионица) и приват-
ног простора, куће, који треба да обезбеди индивидуалне 
слободе, идеале, одмор и рекреацију. Та два домена су 
комплементарна, ни један не може да постоји без другог, 
али:    

“Најважнији задатак ... је развити структуру 
зграде тако да она инспирише креативност, стимулише 
напредовање и раст индивидуа које у њој живе. То је 
посебно значајно постићи у стамбеном простору, јер је то 
неприкосновено царство појединца. Човек купује кућу да 
би у свом купатилу могао да пева као Карузо, да се игра се 
децом на поду, да испробава своје идеје у гаражи, речју, да 
се развија као индивидуа... То постижемо настојањем да 
сваку кућу дизајнирамо тако да буде одраз, али и 
иницијатор активности људи који у њој живе... " (Dow 
1947: 90).

5.

5.

 Ваздушни снимак Студија и резиденције Олдена Дауа, 
завршених 1941. године, у којима је смештен и данашњи Архив, 
 An Aerial photograph of Alden B. Dow's Home and Studio, 
completed in 1941, today also the home of the Archives.    
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Без компоненте "уметности и осећања", кућа је 
"хладна, непривлачна и мрачна"; са њом она постаје дом. 
Резултат комбиновања та два принципа "неће бити једно-
ставна, већ комплексна творевина како је и примерено 
најкомплекснијем организму на планети, човеку" (Ibid.). 
Дау често користи аналогије између природе, човека и 
архитектуре, пре свега да би нагласио значај индивиду-
алности и концепт раста:

"Ма куда кренули, индивидуалност је очигледна 
свуда око нас. Видимо је у плими и осеци мора, у ерозији 
планине, у расту биљака. Све креације у природи су 
индивидуалне... Ако изблиза пажљиво посматрамо цве-
тове крушке, видећемо да је униформност само привид. 
Сваки цвет је посебан, различит од сваког другог. Људи се 
не разликују у том погледу од цвећа. Да је свако од нас 
индивидуа, различита од свих других индивидуа, рође-
них пре или после нас, очигледно је. Сва људска бића су, 
према томе, јединствена и природа захтева да та једин-
ственост нађе свој израз" (A Way of Life 1971: s.p.).   

Један од најважнијих задатака архитекте је да 
посредује и преведе жеље и потребе власника будуће куће 
на језик архитектуре, односно створи индивидуално 
станиште "по мери" наручиоца. У ту сврху Дау је водио 
дуге разговоре са својим клијентима у разним фазама 
пројектовања да би могао што боље да разуме њихове 
потребе. Понекад је тражио да будући власници напишу 
есеј у коме би специфицирали своје жеље. Тако у писму 
једне његове сестричине чија породица почиње да пла-
нира нови дом пише:

"Обоје проводимо веома много времена у кући, 
па чак и састанке организујемо у њој... Често одржавамо 
састанке у исто време, али када то није случај, онај други 
би то време волео да проведе у неком тихом, изолованом 
простору. С обзиром на то да обоје много читамо, пот-
ребни су нам згодни простори за ту активност, а волимо 
амбијент који је истовремено и драматичан и топао и 
удобан... Што се атмосфере и изгледа простора тиче, 
допадају нам се гола цигла, блокови, дрво и гипс. Такође 
нам се допадају и благе промене нивоа подова, макар 
разлика била само један или два степеника... Волимо 
кућне биљке, прозоре на крову и много полица за књиге... 
Волели бисмо да кухиња буде велика, да има прави камин 
и простор за ручавање и седење... дакле, модерну варијан-
ту кухиње из колонијалних времена у којој је породица 
проводила 80 посто времена...“. (R. Riecker, 3. februar 1961 
- ABD Arhiv, Job Files, Box 127, Folder 3.). 

Дау је успео да сагради управо онакву кућу какву 
су власници желели: на једном нивоу, али са дневном 
собом која је укопана неколико степеника ниже од оста-
лог дела куће, засебном трпезаријом, будоаром и радном 
собом, тремом, двоструком гаражом и баштенским зидо-
вима. Мада је највећи простор куће отворен и намењен 

ОДНОС ПРИРОДЕ И КУЛТУРЕ У АРХИТЕКТУРИ ОЛДЕНА Б. ДАУА 

окупљању породице и гостију и забавама, у њега је, 
разним архитектонским техникама, уграђено много ин-
тимних кутака. Споља, кућа делује непретенциозно, јер је 
улици окренута ужом страном и осим увученог трема и 
улазних врата, предња фасада, са продуженим зидовима 
који визуелно маскирају с једне стране гараже, а с друге 
утилитарни део баште, изграђена је као масиван зид. Низ 
високих прозора, уз ивицу уздигнутог крова изнад „спу-
штене“ дневне собе, наговештава да се кућа шири и 
развија према башти. Истовремено, ти „катедралски“ 
прозори обезбеђују продирање дневне светлости у 
унутрашњост куће. Наглашеној хоризонталној компози-
цији куће контраст чине масивни и високи димњаци, као 
и три висока дрвена фењера који делују као вертикални 
низови кућица за птице.

Извенредан документациони материјал, у виду 
честе и детаљне кореспонденције будуће власнице и ар-

6. 

6.

“Укопана” или “подморничка” соба у  Студију 
Олдена Дауа. На косом плафону, у одређено 
доба дана, рефлекси воде још више дочаравају 
осећај једрења.

 "Floating" or "Submarine" conference room in 
Alden B. Dow's  Studio; The slanting roof the 
sunlight reflects off the pond in a way that 
enhances the feeling of being on a sailing boat.   
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хитекте током обликовања резиденције госпође и госпо-
дина М. Килер (Keeler) III, на обали језера у Гранд 
Рапидсу, Мичиген на којој је Дау радио од 1957. године, 
драгоцен је за разумевање њиховог односа. Госпођа 
Килер, и сама уметница, будно је мотрила и 
интервенисала у свакој фази рада. У опису својих жеља, 
користећи језик дизајна, она наводи:

"Пре свега, избор пропорција, линија и равноте-
же мора да постоји у свакој соби. Са годинама ми спо-
којство и хармонија постају све важнији. Затим, врло је 
важно присуство сунчеве светлости, али не тако да бије у 
очи, већ да игра њених зракова дочарава топлину, сјај и 
ведрину. Потребно је да имамо пуно места за књиге, 
затим камин, прозоре који гледају на три стране... Волели 
бисмо да су дневна соба и трпезарија повезане и да гледају 
на језеро... Веома нам је важно да пројектујете велику собу 
за играње и забаву у близини кухиње тако да можемо 
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стално да надгледамо децу, али и да је користимо као 
неформалну трпезарију. Ту треба да буду и тушеви за 
купаче, подови који су отпорни на клизање, смештај за 
спортку опрему, место за телевизор и грамофон... Неоп-
ходно је да уз спаваћу собу имамо радну просторију. И 
супруг и ја стално радимо на мноштву пројеката тако да је 
врло важно да увече не морамо да поспремамо за собом... 
Мајк би хтео да има подрум за вино и оставу за опрему за 
лов  и риболов... Дневна соба мора да буде само на једном 
нивоу, не желим да мислим на степенице када носим 
храну и пиће. Ја сада сама одржавам кућу и хтела бих да 
она буде планирана тако да могу ефикасно да водим 
домаћинство без послуге... наравно, потребне су нам 
велике терасе са предивним погледима на шуму, брдо и 
језеро... нека наша кућа изникне из земље као да је тамо од 
памтивека... и нека улазна врата, када се отворе, откривају 
нове видике природе на другом крају куће... На крају, 

7.
7.

 Ентеријер куће такозваног ”А” облика (Кућа Жозефин Асман, Мидланд, Мичиген, 1951) 
 The interior of an "A" frame house (Josephine Ashmun House, Midland, Michigan, 1951)
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14Поред фотографија у чланку су такође одштампани и тлоцрти имања и сва три 
нивоа куће. У то време друштвене стабилности и економског напредовања, када 
је градња индивидалних кућа у САД била у сталном порасту, будући власници 
кућа могли су да купе готове планове објављене у каталозима и часописима и да 
по њима граде своје резиденције. Чак су се и планови за Рајтову Усонију 
(„америчка кућа“) могли набавити на тај начин (Wright[1935] 2003:325-330). 
Зато, не треба да чуди да су многи Американци, видевши планове куће породице 
Килер, помислили да би могли да их репродукују на својим имањима. Часопис 

House Beautiful је у кратком року добио више стотина захтева те врсте. Студио је 
имао пуне руке посла да одговори на њих и љубазно одбије те захтеве. Господин 
Дау је остао доследан својим принципима оригиналности и индивудуалности 
архитектуре: план куће пројектован за одређену породицу и за одређено место 
припада искључиво тој породици и том месту и не може се препродавати. Уместо 
тога, заинтересованима је саветовано да потраже локалног архитекту и да  са 
њим започну креативни процес планирања свог станишта, примереног њиховим 
потребама, амабијенту и буџету.  

15С друге стране, будућа власница се питала да ли у соби за рекреацију и забаву, на 
првом нивоу, има довољно прозора, односно да ли омогућавају пуни видик 
парка преко пута улице (писмо Е. Парди Дауу 29. фебруар 1936). На жалост, две 
године након усељења одбљесак сунца у дневној соби је био неподоношљив за 
Елзу; у одељењима за послугу, у купатилу на подрумском нивоу и око балконских 
врата спаваће собе примећени су трагови прокишњавања (13. јули 1937); 
вентилација кухиње није била довољно добра тако да су се  мириси осећали 
свуда; током зиме темељи су пропуштали воду (15. март 1938) и сл.. Очигледно, 
тадашњи технолошки ниво је каснио за напредним идејама дизајна, а равни 
кровови у подручју с обимним снежним падавинама захтевају стално и 
подробно одржавање и у данашње време. Ова кућа, у којој је данас смештено 
неколико фондација, темељно је реновирана у јесен 2012. године. Отклоњени су 
сви технички недостаци, а фасада и башта су рестауриране према  оригиналним 
плановима.   

треба размишљати и о уређењу плаже на језеру и о 
игралишту за децу уз кућу...” (Писма г-ђе Килер од 2. 
фебруара 1957; 21. марта 1957; 12. августа 1958; 3. новем-
бра 1958; 31. марта 1960, 1. маја 1960 – JF, Box 77, Folder 6, 
Keeler).

Даља коресподенција, не само са г-ђом Килер већ 
и са генералним предузимачем и многим посебним до-
бављачима и даваоцима услуга, открива целокупни про-
цес градње, као и ангажованост власника у одлучивању 
око сваког детаља, укључујући плакаре специјализоване 
за смештај одређених артикала и опреме, намештај, ос-
ветљење, завесе, прекриваче за кревете, тепихе, ормариће 
и славине у купатилима, “белу технику” и друго. Очи-
гледно је да је све било одлично уклопљено, јер је скоро 
две деценије касније, 1971. године, г-ђа Килер, преко  
студија „Дау“, поручила нове тепихе за дневну собу и 
трпезарију према оригиналним нацртима и са истим 
примарним колоритом из радионице у Порторику (17. 
мај, 1971. године, ibid.). 

Одмах по завршетку изградње, кућа породице 
Килер је постала славна широм САД, јер је августа 1962. 
године приказана у часопису House Beautiful под 
насловом "Кућа сазидана за децу да у њој уживају и да је се 
сећају" (Besinger 1962: 81-86). У чланку је наглашено како 
кућа, која је  одлично уклопљена у друштвену и физичку 
околину, и планирана тако што, захваљујући уграђеној 
флексибилности, може да ”расте” дозиђивањем и моди-
фиковањем намене њених делова, омогућава власницима 
да у њој веома дуго живе, и да уместо сталног сељења у 
потрази за кућом каква им у датом тренутку одговара, 
могу исту кућу да прилагођавају својим промењеним 
потребама. Дуги живот у једној кући даје патину личних 
искустава, асоцијација и сећања што је претвара у прави 
дом. Кућа породице Килер била је прави драгуљ у сваком 
погледу, али је можда највеће достигнуће управо њено 
веома успело постављање у природни амбијент, са 
дневном собом која делује као да је суспендована на 
падини брда, а терасе и нивелисана башта која се спушта 
према језеру заиста бришу границе између унутрашњег и 
спољашњег простора. Дау је стално понављао: “Природа 
ослобађа архитектуру, архитектура ослобађа природу. 
Баште се никада не завршавају, и куће никада не 

14почињу...”
            Свакако, било је и случајева када пројектована 
кућа, из разних разлога, није реализована.  Понекад су 

будући власници захтевали значајне измене, покушава-
јући да “ретрадиционализују” своје будуће станиште. 
Преписка са госпођом Парди (Pardee) која је са супругом, 
новим председником Управног одбора компаније „Дау“, 
наручила план за кућу у Мидланду 1935. године,  указује 
на неке од могућних проблема (ABD Arhiv, Box 12, Folder 
1). Дау је, наводећи примере кућа Хитa (Heath) и Хансонa 
(обе сазидане 1934. године), успео да наговори Елзу 
Парди да кућа буде саграђена од блокова уместо фасадне 
цигле на чему је она инсистирала (писмо Дауа г-ђи Парди, 
21. фебруар 1936). Било је полемике и око прозора: Елза је 
сматрала да их има сувише, посебно у дневној соби, те је 
тражила да неки од њих буду елиминисани. То је био 
ударац на срж концепта “учинити унутрашњост делом 
спољашности и обрнуто” па је Дау морао пажљиво да 
објашњава како је присуство прозора, за које се само чини 
да су излишни, једно од битних  карактеристика дизајна и 

15да би без њих ритам фасаде био нарушен (16. март 1936 ). 
Полазећи од Рајтове "органске архитектуре", Дау 

је отишао корак даље. У свим делима увек је следио два 
основна принципа: “композицију реда” и “индивидуалну 
креативност” из којих су проистицали сви остали. Зајед-
но, они чине, како је то назвала Дајана Мадекс, "Дауов 
тао" (Maddex 2007: 68-69). Дау је увек настојао да, у оквиру 
стилске еклектике, проналази оригинална решења за 
сваки појединачни случај. Исто тако сматрао је да сваки 
архитекта, да се не би осећао ”као брод на отвореном мору 
без компаса”, мора да поседује критеријуме за проце-
њивање свог рада. За Дауа, то су биле три мере: мера 
искрености којом се утврђује да ли је дизајн аутентичан 
или вештачки; скромност која се односи на размену 
између елемената, односно како они утичу једни на друге 
(“како сто доприноси изгледу послужене хране и како та 
храна делује на сто”); и коначно одушевљење, занос и 
понос који кући даје животни елемент, виши квалитет од 
пуког склоништа (Dow, Appreciating Architecture, 

ОДНОС ПРИРОДЕ И КУЛТУРЕ У АРХИТЕКТУРИ ОЛДЕНА Б. ДАУА 
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својим одлукама без обзира на врсту и јачину притиска, 
да вешто претвара негативну енергију у позитивну креа-
тивност, да не само протумачи потребе и жеље својих 
клијената и преведе их у успешне, занимљиве и стимула-
тивне резиденције, већ да у њих угради и своје визије и 
вредности. 

 Чак су и данашњи становници његових кућа, 
који су се више пута променили током протеклих 
деведесетак година, упили његов ентузијазам, понос и 
поштовање и јасно их испољавају према свом влас-
ништву. Сви они с великом пажњом одржавају своје 
куће, иако законодавци никада нису прихватили Дауову 
одличну идеју да власници који могу да докажу да 
годишње улажу до 10% вредности куће у њено одржа-
вање, модернизовање и модификовање, буду ослобођени 
пореза у тој висини. Понеки власници, као на пример 
садашњи становници Хансонове куће (сл. 2 ) у Мидланду 
су накнадно поставили ограду à la Мондријан, али према 
нацртима урађеним у Олденовом студију који је до пре 
неколико година још увек пословао. Садашњи власници 
управо покушавају да пронађу радионицу која би 
изаткала нови тепих за дневну собу у тачно одређеној 
нијанси љубичасте боје. Кућа Стајна, сада Баркера, рено-
вирана је више пута, али основна структура никада није 
нарушена. Свака Дауова кућа је прави бисер и биће 
спремна да своје будуће власнике ангажује на путу инди-
видуалног развоја, који ће тако препорођени, према 
Дауовим (идеалистичко-утопијским) очекивањима, 
стварати боље друштво. Велика предност његових кућа је 
да нису ограничене само на једно подручје, већ да се лако 
могу модификовати другачијим потребама становника и 
поднебља. Као што је то рекао С.К. Робинсон, “архитек-
тура О.Б. Дауа је изузетна зато што је амблем места, вре-
мена и човека” (1983:7), али која трансцендира у времену 
и простору.
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16редиговани рукопис, 1976: 12-13) . Што се форме тиче: 
“Камен је само камен ако се налази на гомили са другим 
камењем. Али ако се постави у башту, у зеленило, добија 
на значају јер се разликује од биљака. Те две форме 
представљају супротне идеје које су у равнотежи и тако 
допуњавају једна другу. Једноставан облик као што је 
квадрат брзо досади ако не постоји контраст круга или 
троугла. Исто важи за конраст чврсто наспрам меког, 
бука наспрам тишине, удаљено наспрам блиског, 
покретно наспрам стационираног, очигледно наспрам 
скривеног, дан наспрам ноћи, и тако у недоглед... Код 
текстура морамо да користимо контраст, глатко/рапаво, 
тврдо/мекано  ... Простор реагује на исти начин. Не би се 
могло живети у простору затвореном са свих страна, као 
што је кутија. Ако понегде унутар те кутије спустимо 
плафон, а негде га подигнемо, разбијамо униформности... 
Исто тако мора да постоји и ритам равнотеже.“  (Dow 
1970: s.p.)

Хармонизовање контраста ствара равнотежу, и 
цео дизајн се непрестано, у сваком смеру континуирано 
одвија, то је срж Дауовог дизајна. 

И  НА  КРАЈУ...

Након детаљног проучавања једног дела доку-
ментације у Архиву Олдена Б. Дауа  (рукописи, кореспон-
денција, објављени радови, скице, цртежи елевација, пла-
нови и фотографије), као и анализе постојећих реали-
зованих објеката, произилази да је Олден Дау био скро-
ман, непретенциозан, тих и одмерен човек, страсно везан 
за свој животни позив што му је несумњиво обезбедило 
стални развој као индивидуе, коју је несебично уграђивао 
у друшво у коме је живео и за које је стварао. Био је чврст, 
али не ригидан у својим ставовима и умео је да остане при 

16Другим речима, по Даувом виђењу принципа дизајна, сви елемнти плана морају 
да буду међусобно повезани, да зеједно делују у производњи нових вредности, да 
делују складно као целина, а онда та целина мора да резонира са амбијентом у 
који је постављена, у односу на друге куће, баште, мрежу улица и саобраћај и 
осталим садржајима насеља. Све мора да буде релацијски посматрано. “Елементи 
дизајна куће могу се упоредити са цветним аранжманима моје мајке” (100 Years, 
2003 с.п.). Дизајн се рашчлањује на форму, боје, текстуру, чак и на мирис и звук 
које спознајемо свим чулима. Најлакши начин да препознамо све те елементе је 
да их поставимо у опозицију, као контраст једне другима. Око се брзо замори ако 
посматра само једну боју. Да би се одржало интересовање и друге боје морају бити 
присутне. Дау је увек, знајући колико је боја значајна за стварање позитивног 
амбијента (“позитивна кретаивност”), радио са врло јаким примарним и 
секундарним бојама. Један занимљив културни конфликт се догодио пре скоро 
пола века, приликом унутрашњег уређења зграде Мичигенског молекуларног 
института, саграђеног по Дауовом пројекту у облику јаворовог листа 1967. 
године. Први директор института, који је дошао са ЕТХ у Цириху, сматрао је да 
тој озбиљној научној институцији не приличи да врата која воде у просторије 
различите намене (кабинети, лабораторије, сале за предавања, итд.) буду обојена 
различитим јаким примарним бојама, које би одмах указивале на врсту 
просторије иза њих. Врата су остављена у природној боји јаворовине.      
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Мирјана Прошић Дворнић 

Summary

MIRJANA PROŠIĆ DVORNIĆ*

Alden B. Dow (1904-1983) was born in Midland, a small town 
in mid-Michigan, as the fifth of Herbert H. and Grace A. 
Dow's seven children. H.H. Dow founded the Dow Chemical 
Company in 1891, thus not only contributing to the industrial 
upsurge which advanced the US from a semi-peripheral to a 
core nation, but also saving Midland from its near ruin. 
Instead, the town became a destination for many professionals 
looking for rewarding employment and pleasant living 
conditions. The fact that H.H. Dow and his affluent co-
workers constantly strived to develop a self-sufficient 
settlement with amenities that surpass the usual contents of a 
small town, worked to A. Dow's advantage. Midland, like very 
few other American towns, such as F. L. Wright's Oak Park, 
Illinois, or Brother Greene's Pasadena, California, can boast of 
being shaped by its own architect and city planner.
A. Dow studied architecture at Columbia University (1927-
1931), where the academic approach still dominated. He was, 

on the other hand, drawn towards styles that preferred placing 
function over form, such as the Arts and Crafts Movement (F. 
L. Wright in particular), Japanese and modern architecture. 
During his rich career, starting in late 1920s, Dow, as a part of 
Midwestern Modern, developed his own distinctive synthesis 
of styles believing that architecture had to be one with nature 
and a created environment that stimulated the advancement 
and the individuality of  people who used it. He has designed 
hundreds of buildings ranging from residential to 
commercial, educational, religious and civic structures. 
Although most of them are located in Midland and in 
Michigan, his buildings are also found in many other parts of 
the US. 
This article focuses on his residential buildings and is based 
on the research in the Alden B. Dow Archives, housed in A. B. 
Dow Home and Studio, a National Historic Landmark, and on 
the analyses of 16 Midland homes.       

THE RELATIONSHIP OF NATURE AND CULTURE  IN THE ARCHITECTURE 
OF ALDEN B. DOW

*Mirjana Prošić-Dvornić, Cultural Anthropologist, Northwood University, Midland, 
Michigan, USA

Превод аутора
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Апстракт: Рад се бави стрип-стваралаштвом 
Александра Хецла (1926–1991), илустратора, стрип-ства-
раоца и сликара који је остао непознат званичним ака-
демским круговима. Из опуса који броји преко триста 
илустрација, неколико стотина скица, цртежа и слика, 
стрипови су издвојени због вредности и графичке посеб-
ности коју уживају на домаћој стрип-сцени. Стрипови су 
били и почетна тачка за откривање целокупног Хецловог 
опуса. 

Применом културолошког и иконолошког мето-
да, анализиран је доступни материјал и извршена је 
подела Хецловог опуса на рани и позни период. Истра-
живање је имало за циљ да укаже на значај и вредност, 
како стрипова, тако и целокупног уметничког ствара-
лаштва Александра Хецла, посебно на његов цртачки 
поступак; да рехабилитује опус овог уметника коме је 
1991, постхумно, додељена УЛУПУДС-ова награда за 
животно дело. 

У раду је дат хронолошки преглед свих Хецлових 
стрипова, насталих у периоду од 1956. до 1984 године, уз 
ликовну и идеолошку анализу појединих остварења, 
разматрање њиховог места на домаћој стрип-сцени и 
значаја који су имали за њен развој. Осим тога размотрен 
је и утицај целокупног Хецловог стваралаштва на млађе 
генерације стрип-цртача и илустратора. 

У ширем контексту, бављење Хецловим ствара-
лаштвом развија свест о стрипу као значајној уметничкој 
категорији и о потреби његовог интегрисања и проуча-
вања у оквиру општих историјско-уметничких токова.

Kључне речи: Александар Хецл, стилизација, 
стрип, цртеж 

Биографија

Александар Хецл је рођен у Земуну 29. марта 
1926. године, као син молера Филипа Хецла, пореклом 
Немца, и мајке Јелене из породице Југовић.

 

У предратном Земуну, Хецл је растао уз прве 
стрипове Дизнија и први херојски амерички и класични 
стрип домаћих аутора. Цртање и стрипови од детињства 
су му били велике љубави, па је често цртао у школској 
вежбанци, кришом на часу, и на сваком слободном парче-
ту хартије који би нашао. Од малена је био велики заљуб-
љеник у животиње, а његова изражена имагинација, 
измаштан свет далеких предела и континената, одразили 
су се и на касније стваралаштво. За своје другове из разре-
да цртао је прве, недовршене стрипове. Из тог раног пе-
риода развоја стрипа, и првих америчких стрипова који 
су долазили до наших новинских издавача, на Хецла су 
највише утицали реалистични стрипови Алекса Рејмонда 
(Alex Raymond) и Харолда Фостера (Harold Foster), реали-
зам који ће касније карактерисати и његово стварала-
штво. Велики таленат, склоност ка ликовној уметности и 
осећај првенствено за цртеж препознали су и тадашњи 
уредници дневних новина „Време“ (1939) па се у једном 
издању појавио чланак „Шаца-бата – мајстор од заната“ 
где Хецла називају вундеркиндом из Земуна. 

Са четрнаест година Хецл је сазнао да се стрипови 
цртају тушем и пером, а већ са шеснаест радио је прве 
слике у уљу (Ђукановић 1984). Као сјајан цртач, од детињ-
ства је нагињао реализму, односно цртању према 
природи. Посматрао је, памтио и преносио на папир све 
што га окружује, а велику пажњу посветио је животи-
њама, сатима боравећи у београдском Зоолошком врту. 
Тих, повучен, затворен у свој свет, такав је остао током 
целог живота. Током Другог светског рата, Хецл није 
могао посећивати музеје, посматрати уметничке радове и 
пратити ликовна дешавања што га је нагнало да се сам 
школује, радећи у једној гами и тонски решавајући, онако 
како се почиње на академији (ibid.: 15). 

По завршетку рата, Хецл је 1947. уписао Акаде-
мију ликовних уметности у Београду. Као већ формиран 
уметник, наклоњен античком и ренесансном реализму, 
сликарству Микеланђела, Рафаела и Рубенса, као и Дире-
ровим графикама, он се није уклопио у званични дух 
школе, па је 1951. године напустио завршну годину сту-
дија недипломиравши. Утицаји које је понео с 

  

академије 
видеће се најјасније на његовим сликама рађеним у уљу. 

УДК 741.5.071.1 Хецл А.
ИД 195692044

*Бојана Спасић, историчар уметности, Београд 
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У време уписа на студије сликарства, око 1947, 
новинско-издавачко предузеће „Ново покољење“ анга-
жовало је Хецла на изради првих илустрација. Велики 
таленат и умеће импресионирали су издаваче и он је 
започео каријеру илустратора, посао којим се неуморно 
бавио до краја живота. Током свог четрдесетогодишњег 
стваралачког рада, илустровао је преко триста књига, 
углавном омладинске литературе, уџбеника, насловних 

1страна, форзеца , илустрација за часописе. Радио је за 
бројне издаваче, осим „Народног покољења“ и за „Сто-
жер“, „Рад“, „Нолит“, „Народну просвјету“ из Сарајева, 
„Знање“ из Београда и многа друга (Поповић 1981). Иза 
њега, као документ обимног стваралаштва нису остале 
само књиге и објављени радови, већ и бројне скице и 
пробни радови, који су понекад бољи и говоре више од 
оригинала. Искуство стечено у раду на илустрацији, мно-
го ће помоћи Хецлу касније, при цртању првих стрипова. 
Заправо ова два ликовна медија уско су повезанa у 
Хецловом опусу – често је искуство стрипа преносио у 
илустрацију, али, што је још важније, илустрацијом је 
развијао и унапређивао медиј стрипа, рушећи тако уста-
љене норме. 

Хецл је имао изванредан осећај за колорит и 
једнако добро сналазио се у раду у свим материјалима – 
оловци, угљену, бојицама, пастелу, тушу, темпери, аква-
релу, уљаним бојама. Његова изузетност нарочито је из-
ражена у цртежима – особен стил и вешто владање олов-
ком остали су јединствени у свету уметности.

Још једна особеност Хецлове уметности је црта-
ње без помоћних слика и образаца; све призоре је само-
стално осмишљавао и градио на основу посматрања 
природе и памћења виђеног. Они, који су попут Асканиа 
Поповића, стрип-цртача и илустратора, имали привиле-
гију да га посматрају док црта и данас сведоче о неверо-
ватној брзини, лакоћи, “цртању из главе“ (ibid.: 29), али 
увек прецизно и веродостојно.

Хецлово стваралаштво одликује постепен пре-
лаз од реализма ка стилизацији, што је видљиво у њего-
вом целокупном опусу – илустрацији, стрипу и сликар-
ству. Како је утврђивао своје цртачко знање, постепено, 
његова рука постајала је сигурнија и слободнија, а ана-
томску тачност и поштовање реалног заменила је стили-
зација – имагинарно, уз свођење фигура и облика на нај-
основније контуре. 

Од 1956. године Хецл почиње да се бави стрипом. 
У то време, педесетих година, на стрип-сцени појављују 
се и други великани девете уметности: Милорад Добрић, 
Иво Кушанић, Живорад Атанацковић, Здравко Сулић, 
Радивој Богичевић, Никола Митровић – Кокан, Божидар 
Веселиновић (Стефановић 2006). То је било време реа-

лизма у стрипу и Хецлов цртачки манир лако се уклопио у 
таква стилска струјања педесетих и шездесетих година.

Први стрип „Земљо до виђења“ Хецл је цртао 
1956. за лист „Пионири“, по сценарију Драгољуба Јова-
новића. Као искусан илустратор он се одлично снашао и у 
цртању стрипова. Показао је велико умеће у карактери-
зацији дечјих ликова, владању изражајним средствима 
стрипа (перспективом, кадрирањем, комбинацијом 
општих, полуопштих и крупних планова) и испуњавању 
захтева једног школског листа који је морао идеолошки и 
стилски одговарати захтевима државне цензуре. С 
обзиром на велики успех сарадња са Јовановићем је 
настављена, тако да су уследила још три наставка овог 
стрипа, „Летимо на Месец“ (1957–1958), „Отмица у 
васиони“ (1960–1961) и „Шпијун на Раднагу“ (1960-61), 
чиме је формирана научнофантастична тетралогија за 
децу. 

Између 1956. и 1964. Хецл је урадио двадесет 
стрипова који су излазили у листовима „Пионири“, „Рад“, 
„Наш свет“, „Малим новинама“, „Плавом вјеснику“; а 

2прештампавани у „YU strip – EKS ALMANAHU“ , „На-
родном здравју“, „Здравом подмлатку“, „Детској радо-

3сти“ . Највећи број стрипова објављен је у дечјим едука-
тивним новинама „Пионири“. Осим са Јовановићем, 
Хецл је сарађивао и са бројним другим ауторима. Изузет-
но добру сарадњу остварио је са писцем Душаном Дани
бором Лончаревићем, за кога је нацртао чак шест 
стрипова: „Емил и детективи“ (1957), „Петлово перо“ 
(1959–1960), „Винету“(1961–1962), „Лука гнева “(1958), 
„Бегунац из вечерњег воза“ (1963–1964) и „Дивљан 
осветник“. У писање сценарија, за неке од ових стрипова, 
укључивали су се и други аутори, који су касније настав
љали сарадњу са Хецлом. Тако је сценарио за стрип 
„Винету“ завршио Лончаревићев брат Радмило Анђелко
вић, са којим је Хецл касније урадио вестерн „Баф вођа 
каравана“ (1962–1963); а на стрипу „Лука гнева“ потписао 
се и С. Б. Радовановић, аутор каснијег стрипа „Ускочки 
осветници“. Последња два стрипа Лончаревића и Хецла, 
„Бегунац из вечерњег воза“ и „Дивљан осветник“, објав

4љени су између 1963. и 1964, први у „Пионир – Кекецу“ , а 
други у сарајевским „Малим новинама“. Оба стрипа гово
ре о истом јунаку, а занимљиво је да су их аутори потпи
сали псеудонимима, Данибор и Ђ. Црнчић. По сценарију 
М. Илијина, Хецл је 

-

-

-

-

-
-

нацртао стрип „Стеван Немања“, 

1 Унутрашња облога књишких корица, често посебно декорисана.

2 Часопис је три пута мењао назив и форму: појавио се 1977, као специјално издање 
листа „Eks almanah“, и излазио под називом „YU strip – EKS ALMANAH“, потом је 
1979. прерастао у засебну ревију домаћег стрипа „YU strip – revija jugoslovenskog 
stripa“, а 1983. у магазин „YU strip magazin“.

3Поједини часописи нису издавани у Србији, већ у другим федералним јединицама 
бивше ФНРЈ/ СФРЈ:„Мале новине“излазиле су у Босни и Херцеговини, „Плави 
вјесник“ и „Здрав подмладак“ у Хрватској, „Народно здравје“ и „Детска радост“ у 
Македонији.

4 Дечји лист „Кекец“ спојио се 6. 2. 1964. са листом „Пионири“ и почео да излази као 
„Пионир – Кекец “.

Бојана Спасић
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Стрип-стваралаштво

Хецлово стрип-стваралаштво обухвата два 
периода, рани и позни. Стилски, они се поклапају са пре-
ласком са реалистичне на стилизовану форму изража-
вања, док временски прате промене на домаћој стрип-
сцени – попуштање идеолошких стега, постепену афир-
мацију стрипа и ликовне и идеолошке промене у самом 
медију, које су биле резултат стечене слободе. 

У првим стриповима, нарочито у научнофантас-
тичној тетралогији насталој у сарадњи са Јовановићем, 
као и у стриповима „Емил и детективи“ и „Петлово перо“ 
Хецлов цртеж је сигуран, реалистичан, чисте линије, 
јасно одређених контура облика, без наглашеног 
унутрашњег грађења линијом (сл.1). Једноставан цртеж и 
строго одређена форма стрипа (правоугаона и квадратна 
поља груписана у хоризонталне каишеве) били су 
елементи које је наметала тадашња државна цензура. 
Педесетих и шездесетих година државна власт није била 
наклоњена деветој уметности. Осим одређених 

 

 

1958. објављен у листу „Пионири“. Хецл је сарађивао и са 
истраживачем Тибором Секељем; по његовим причама 
настала су два стрипа: „Кумеуа син прашуме“(1960–1961) 
и „У земљи Индијанаца“ (1961). Први је штампан у 
„Пионирима“, а други у „Плавом вјеснику“ и „Здравом 
подмлатку“. Шездесетих година настаје и један ауторски 
стрип Хецла, „Пут у средиште земље“; објављен први пут 
1961. у листу „Наш свет“ и заправо представља адаптацију 
популарног романа Жила Верна. Сви Хецлови стрипови 
рађени су реалистички, према готовом сценарију. 

Након последњих стрипова насталих између 
1963. и 1964, у сарадњи са Лончаревићем, Хецл се повукао 
из света стрипа и наставио да се бави сликарством и 
илустрацијом. Тек осамдесетих година, Хецл се враћа 
стрип-стваралаштву кроз два последња остварења, стри-
пове „Дугом стазом“ и „Фает“ за које самостално пише 
сценарио, тако стварајући дела која најбоље одражавају 
његов уметнички сензибилитет. 

СТРИП-СТВАРАЛАШТВО АЛЕКСАНДРА ХЕЦЛА

1.
1.

 „Земљо до виђења“,  табла стрипа (детаљ)
 Detail of page from the comic book "Good-bye Earth" 
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привилегија у смислу могућности издавања стрипованих 
листова стрип је, због свог сугестивног садржаја, био 
строго цензурисана и непожељна категорија. У то време 
није било могућности за експериментисање, о чему је 
Хецл истакао:
 „Утврђен је био сиже сваке слике. Начин рада је био 
неповољан (...) Могао сам тад да прекомпонујем слику, 
али не и да повећам слику у односу на друге. Радило се у 
каишевима, а сажимање је било велико.“ (Ђукановић 
1984: 18).

Међутим и тада је Хецл користио благу стилиза-
цију облика и особене технике својствене само њему, 
попут цртања белим линијама на црно тушираној повр-
шини, чиме је стварао необичне композиције, највидљи-
вије у последњем наставку научнофантастичне тетра-
логије „Отмица у васиони“ (сл. 2, 3). 

Када се упознао са могућностима медија, Хецл је 
почео слободније да ствара и полако формира особен 
стилски израз. Врхунац те прве фазе стварања он је 
достигао у стриповима „Винету“ (1961–1962) и „Баф вођа 
каравана“(1962–1963), штампаним у листу „Пионири“. 
Оба стрипа настала су у кратком временском размаку, а 
карактерише их сличан цртачки манир и сликовни 
распоред од тридесет шест табли са по три до четири 
каиша. У оба стрипа велики број призора Хецл је компо-
новао црним површинама на белој подлози, остављајући 
тако само беле контуре облика. Може се рећи да је стварао 
у негативу, а такав цртеж није користио само за цртање 
предмета и фигура који се налазе у другом плану или у 

сенци (што је донекле било уобичајено), већ и за об-
ликовање комплетних сцена и представљање драма-
тичних призора борбе. Тако је, супротстављајући сли-
ковна поља са црним површинама и она са уобичајеним 
цртежом Хецл, у оквиру стандардно подељене стрип-
табле, постизао сјајну визуелну динамику (сл. 4). Осим 
компоновања тамним површинама, у овим стриповима и 
линија добија значајно место у обликовању. Њоме Хецл 
наглашава волумен фигура, обликује лица и даје им 
тродимензионалан, скулпторски ефекат; линијом се 
наглашено служио и код обликовања простора и у 
представама природе (сл. 5). Стрипови „Винету“ и „Баф 
вођа каравана“ носе грубљи стил у односу на касније 
радове и чине прелазну етапу ка коначној стилизацији – 
слободној чистој линији и цртежу осамдесетих година.

Већ у овим стриповима насталим шездесетих 
година, Хецл је покушао да превазиђе поједине ствара-
лачке потешкоће, као што је постизање склада између 
слике и текста. То је највидљивије у стрипу „Винету“, у 
којем је велики проблем представљало сликовно праћење 
написаног сценарија и поштовање сижеа за сваки кадар у 
строго прописаној форми стрипа. Због таквог проблема 
усклађивања, примењена су велика сажимања наратив-
ног тока. Хецл је у таквим условима, на последњим стра-
нама стрипа, све више прибегавао стилизацији која је 
експресивнија и којом се кроз мали број кадрова могло 
више рећи него обичним цртежом. Стилизација је тада 
била интерпретирана кроз већу употребу тамних 
површина што је водило свођењу на основне контуре. 

Бојана Спасић

2.
2. 

 „Отмица у васиони“, кадар стрипа 
 Panel from the comic book " Kidnapping in Space"

3.
3. 

 „Отмица у васиони“, кадар стрипа
 Panel from the comic book "Kidnapping in Space"
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Такав израз, делом наметнут споља, преобимним 
сценаријом, а делом одраз уметниковог сазревања, био је 
увод у стилско решење стрипова позног периода. 

С обзиром на то да је овај стрип цртан према 
готовом стрип-сценарију, Хецл није имао потребну 
стваралачку слободу. Због тога ће, за своје последње 
стрипове он самостално писати сценарио. 

Пратећи развој девете уметности од детињства, а 
потом и бавећи се њоме, Хецл је постао свестан сложено-
сти и бројних изазова које ова уметност поставља пред 
ствараоца. У тежњи да се избори са свим потешкоћама, 
он је размишљао о начину побољшања медија и стварања 
„савршеног стрипа“:

 „То је тешка дисциплина. (...) Некад је лакше 
урадити илустрацију него таблу стрипа. (...) Ту је 
синхронизована драматика и слика. Равнотежу је веома 
тешко успоставити. (...) Размишљам о савршеном стрипу. 
То би било једноставно до апсурда, а тачно погођено. 
Мислим да је најтеже цртати једноставано“ (ibid).

Хецлов „савршен стрип“ треба тражити и у 
његовој тежњи да оствари спој илустрације и стрипа, 
односно да изражајне могућности илустрације пренесе у 
стрип. Илустрација је дозвољавала већу слободу која, у 
стандардној подели на сликовна поља и каишеве, стрип 
није могао понудити. Стога, Хецл је покушавао да обје-
дини ова два различита медија, да их сажме у нешто што 
би омогућавало слободу илустрације, а опет имало 
континуитет и наративне особености стрипа.

Позни период стрип-стваралаштва Александра 
Хецла обухвата прву половину осамдесетих година када 
су настала два нова стрипа, вестерн „Дугом стазом“ (1981) 
и научно фантастична авантура „Фает“ (1984), објављени 

 5у часопису „YU strip“ . На Хецлов повратак у свет стрипа 
утицала су и одређена дешавања на стрип-сцени седам-
десетих и осамдесетих година. 

Осамдесетих, након значајних политичких про-
мена и након промена које су деценију раније захватиле 
не само девету уметност већ целокупну културну сцену, 
велика пажња била је усмерена на развој домаћег стрипа, 
при чему су неговане различите форме од класичних 
реалистичних и карикатуралних до модерног, андер-
граунд и антистрипа и других варирања канонског реали-
зма у стрипу. Промене седамдесетих допринеле су и већој 
слободи изражавања и почетку стилског експеримен-
тисања и у реалистичној и карикатуралној форми. У 
неговању домаћег стрипа, потврђивању старих и 
афирмацији нових аутора значајно место имао је 
специјализовани часопис за домаћи стрип „YU strip“. 
Управо и позни период Хецловог стваралаштва почиње 

 
 

5 Под називом „Yu strip“ подразумевају се све наведене форме овог часописа: „YU 
strip – EKS ALMANAH“, „YU strip – revija jugoslovenskog stripa“ и „YU strip 
magazin“.

са репризом његових раних остварења, „Винету“ и „Баф 
вођа каравана“, у другом и трећем броју часописа 1978, 
под уредништвом Бране Николића. Чињеница да је други 
број осим стрипа „Винету“ објавио на првој страни и 
интервју са Хецлом говори о угледу који је он уживао 
међу домаћим ауторима. Подстакнут овим репризама, 
Хецл се вратио деветој уметности, али сада као само-
сталан аутор, писац и сценариста. 

Током двадесетогодишњег одсуства са стрип-
сцене, у току којег се бавио само илустрацијом, Хецл је 
стилски сазревао, као што се и његова мисао о савршеном 
стрипу постепено уобличавала. У правом тренутку, када 
се и стрип-сцена осамдесетих година отвара за различита 
стилска усмерења и Хецл пласира један вестерн и једну 
научнофантастичну авантуру у потпуно слободној 
композицији, другачијег стилског израза од претходних 
стрипова. Ново стилско решење уклопило се у нове, 
модерне токове.

СТРИП-СТВАРАЛАШТВО АЛЕКСАНДРА ХЕЦЛА

4.
4.

 „Баф вођа каравана“(1962–1963), табла стрипа
  Page from the comic book "Baf,  the Leader of the  Caravan"   



104

сликовних поља заталасане, закошене или благо повијене 
у виду лука. Хецл редукује и коришћење линије у 
унутрашњем обликовању. Наиме, за остваривање 
пластичности облика он користи кратке потезе налик на 
зарезе, цртице, тачке, који постављени у низу на правом 
месту замењују сенку, грубо и тврдо моделовање из 
ранијих стрипова и моделовање валерима, остварујући 
пуноћу облика. Посебну лепоту показује моделовање 
лица и исцртавање косе код појединих ликова; ту низ 
изувијаних линија подсећа на органске форме стила Ар- 
нуво (сл. 6). Спољашња контура облика понекад је и 
прекинута због чега Хецлове фигуре изгледају динамично 
и живо, као да је сваки део њиховог тела и одеће у покрету, 
а понекад се чини и да ће се расути у низ тачака и цртица 
које их сачињавају. У процесу стилизације то је била једна 
од основних Хецлових тежњи; он је настојао да пробије 
границе статичности цртежа и да стилизује покрет, не 
само људске фигуре већ и нацртаних предмета 

Бојана Спасић

форму и резултат је његовог дугогодишњег посматрања и 
проматрања природе. Такође, у обликовању простора у 
којем се радња одиграва, он не користи супротстављање 
предњег и задњег плана да би остварио дубину кадра, већ 
поставља планове једне изнад других, делимично ства-
рајући утисак сценске позоришне декорације. Такав 
систем је карактеристичан за јапанску графику и попут 
ње, и код Хецла су призори даљи од ока постављени 
ближе врху сликовног призора (сл. 7). 

Оба стрипа позног периода карактерише 
слободно компоновање табле. Од слободног распореда 
сликовних поља и уметања сликовних призора међу 
кадрове у стрипу „Дугом стазом“, до потпуног брисања 
оквира сликовног поља у „Фаету“, Хецл је успео да 
оствари слободу илустрације у стрипу, уз поштовање 
наративне компоненте. Због тога његове табле носе 
посебну ликовну вредност која се осети при првом 
читању позних стрипова. 

 

5.
5. 

 „Винету“(1961-62), кадар стрипа
 Panel from the comic book "Winnetou"   

С аспекта стила стрипови позног периода доносе 
нову форму стрипа у виду слободне композиције табле, 
стилизације облика и основних изражајних елемената. 
Стилизација је осамдесетих код Хецла подразумевала ре-
дуковање основних елемената медија да би се остварила 
једноставност израза. Цртеж је ослобођен тамних повр-
шина, редукована је употреба линије у унутрашњем об-
ликовању, а фигуре су сведене на основне спољашње 
контуре; такође долази до стилизације декора и нацртане 
природе. Хецл је експериментисао и са распоредом 
сликовних поља, са њиховим оквиром и обликом, са 
распоредом текста, стилом написаних слова. 
 У стрип-вестерну „Дугом стазом“ Хецлова рука 
постаје слободнија, потез је лаган и брз, линија кали-
графска и скоро увек синусоидна – чак су и ивице 

(Ђукановић 1984: 18). Заправо, његов стил подсећа на 
израду крокија – то је била “лакоћа“ којом је стварао и 
такав потез заправо показује уметника који савршено 
познаје анатомију не само људског тела већ и тела 
животиња. 

С друге стране научнофантастична прича „Фает 
– маштање о могућем“ доноси умереније, мање стили-
зовано обликовање људске фигуре, али већу стилизацију 
простора, биљног и животињског света, као и већу сло-
боду у целокупном обликовању сценског декора. Овде 
Хецл преузима облике из природе да би нацртао футури-
стичке летеће бродове и машине, док представљене 
биљке и животиње остају јако стилизоване и са толиким 
уделом стваралачког да губе везу са стварним светом. 
Хецлова стилизација у стрипу „Фает“ има органску 
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 Својим последњим стриповима Хецл није до-
стигао тражено савршенство; за њега је стрип подразу-
мевао сталан рад и личну утопију проналаска „савршеног 
стрипа“ (loc. cit). Заправо, Хецл је имао особину уметника 
да вечно тежи бољем и да га критички однос према 
сопственом раду увек тера корак даље; он је са већим 
искуством подизао и сопствене критеријуме и повећавао 
очекивања од свог, појмовно растегљивог, „савршеног 
стрипа“. Осим тога, сматрао је да се стрип може усавр-
шити и са аспекта динамике, односно остваривања нове 
равнотеже слике и текста, а у циљу постизања динамике 
филма.

Остаје недоумица зашто Хецл није наставио рад 
на стрипу. Можда је схватио да тако велики задатак 
тражења савршеног израза, како у погледу динамике тако 
и цртежа, не може почивати на једном човеку и да је то 
задатак будућих генерација (loc. cit). Могуће је да је узрок 
Хецловог напуштања стрипа у последњим годинама био 
и, још увек, широк ангажман на пољу илустрације, али и 
већа посвећеност сликарству у периоду након 1984. 
године.

Хецлови ауторски стрипови нису особени само 
по иновативном стилу, они носе и посебан наративни 
ток. Позне стрипове он пише у жанровима које је префе-
рирао и са којима је имао искуства у раном периоду 
стваралаштва. Испунивши главни критеријум квалитета, 
да у оквиру старе тематике буде иновативан, Хецл се 
показао као добар писац у оба стрипа. Наиме, он у приче 
уноси новине својим другачијим схватањем концепта 

СТРИП-СТВАРАЛАШТВО АЛЕКСАНДРА ХЕЦЛА

авантуре и напетости коју код читаоца треба постићи. За 
њега авантуру нису чинила детиња маштања о пусто-
ловинама, акција, борба добра и зла и увек срећан крај, 
већ животна авантура која се одвија у самом човеку. За 
разлику од многих аутора није тежио да оствари напетост 
класичним формама борбе, сукоба, акције, већ да читаоца 
узбуди изнутра, да га суочи са истим, углавном моралним 
питањима, са којим се суочава и у животу. Ни Хецлови 
хероји нису прави суперхероји. За разлику од класичних 
јунака за које се зна да на крају увек победе па се и 
радозналост код читаоца везује само за природу расплета 
и идеју разрешења, Хецлови јунаци су толико блиски 
стварном свету да се њихов успех у превазилажењу 
потешкоћа заиста доводи у питање. 

Значај Хецлових стрипова и утицај на млађе 
генерације 

Хецл се начином цртања и композиционим 
решењима одваја од својих савременика на пољу девете 
уметности. Остао је упамћен као један од ретких ликов-
них уметника послератне сцене који се тако потпуно 

6.
6.

 „Дугом стазом“, кадар стрипа
  Panel from the comic book "Long trail" 

7.
7. 

 „Фает“: друга епизода, табла стрипа 
 Page from the comic book "Faet", second episode
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посветио стрипу и илустрацији. Осим тога, један је од 
ретких који се једнаким квалитетом доказао како у 
стварању класичног реалистичног стрипа, тако и у креи-
рању модерне стилизоване варијанте истог тог реализма. 
Заљубљеник у уметност какав је био, донео је потпуно нов 
стилски израз стрипу осамдесетих година, заједно са 
много млађим ауторима који су се тих година афирми-
сали. Његов рад је био на самом почетку редукције стрип-
израза, која се одвијала седамдесетих и осамдесетих 
година а коју су носили управо млађи нараштаји. 

Већина аутора тадашње млађе генерације, који и 
данас стварају, имала је прилику, заслугом цртача и 
илустратора Асканиjа Поповића, да посматра Хецла док 
ради и да са тих незваничних часова понесе део сензиби-
литета овог уметника и пренесе у своје стрипове. Аска-
нио Поповић први је, још као дечак, подстакнут илустра-
цијама Киплингове „Књиге о џунгли“, закуцао на Хецло-
ва врата. Након тога, фасциниран Хецловим умећем, 
одводио је бројне пријатеље код њега, а међу њима су 
неки од најбољих стваралаца и теоретичара на пољу 
домаћег стрипа: Здравко Зупан, Жељко Пахек, Драган 
Боснић, Рајко Милошевић – Гера, Влада Весовић, Бојан 
Ђукић, Стевица Живанов и многи други. Ови новији 
аутори нису имали прилику само да прате Хецлов начин 
рада, већ и да се посаветују са њим о неким питањима 
стрипа и да, посматрајући његово цртање, приме одре-
ђене поуке, касније можда и несвесно интегрисане у 
њихово стваралаштво. Међутим, Хецлова стваралачка 
лакоћа и цртачко знање, као посебне компоненте њего-
вог рада, остали су свима недостижни и вредни дивљења. 
О томе је, приликом једног интервјуа, говорио и стрип-
цртач Драган Боснић:

„Брзина је само врх леденог брега. Док ово 
говорим, све време мислим на мајстора Александра 
Хецла. Када сам њега упознао схватио сам на шта се 
односи деветнаестовековни појам генија. (...) О Хецлу не 
могу говорити као о утицају. Познанство са њим је био 
преокрет у мом животу, као кад неко, ко гледа у земљу, 
одједном погледа у небо. Имао сам срећу да сам га 
познавао. Застаје дах од помисли да се такав човек појави 
једном у историји и да је био међу нама. Ми се бавимо 
уметношћу, а он то јесте. Ми премештамо линије и мрље 
по подлози, а он ствара. Бескрајно сам захвалан Асканију 
Поповићу што ме је упознао са њим.“ (Ивков 2000)

Заправо, суштина Хецловог утицаја је била то 
што је на све уметнике деловао посредно и подстицајно, 
својим стваралачким генијем. Његово цртачко знање, 
слобода и лакоћа стварања је остала циљ којем су многи 
тежили. 

Хецлови стрипови, поготово они из позних 
година стваралаштва, чине битан сегмент на путу који је 
домаћи стрип прешао од класичног реализма ка новој 

модернијој форми. Хецл је био један од врхунских 
реалиста, али и један од доајена новог израза у стрипу 
седме и осме деценије. Као врхунски мајстор и као човек 
остао је у најлепшој успомени бројним цртачима и илу-
страторима српског стрипа, а његово стрип-стварала-
штво тек треба детаљно анализирати. 

Осим обимног стваралаштва на пољу илустра-
ције и стрипа, Хецл је непрестано сликао. Тачан број 
његових радова није познат, али броји на стотине слика 
различитог формата, рађених техником уља, гваша, тем-
пере, акварела. Један део чува се у Земуну, у стану његове 
супруге Хелене, док су други у Лос Анђелесу, у поседу 
сина Бранислава. 

Александар Хецл преминуо је у Београду, 15. 
маја 1991. године, оставивши неизбрисив траг у ликовној 
уметности. Огромно поштовање које је уживао у уметни-
чким круговима, првенствено међу илустраторима и 
стрип-цртачима, резултирало је наградом за животно 
дело УЛУПУДС-а, додељеном исте године, постхумно.

Закључак

Александар–Шаца Хецл један је од неправедно 
заборављених уметника не само у историји уметности 
већ и у целокупној култури. Као велики илустратор и 
стрип-цртач остао је упамћен у стриповским круговима 
и свету слободне илустрације, међутим као сликар остао 
је потпуно непознат академским круговима. Хецлов, 
комплетан опус који обухвата стрип, илустрацију и 
сликарство тешко је рехабилитовати јер су његови 
радови остали расејани између Земуна, Београда и Лос 
Анђелеса. Оригиналне табле стрипова и илустрација 
налазе се и у приватном власништву бројних стрип-
цртача, теоретичара и илустратора. 

Хецлов рад потребно је детаљно анализирати, 
вредновати и поставити у главне токове историје 
уметности. Стрипови обрађени у овом раду чине, с 
обзиром на обим целокупног опуса, немерљиво мали 
допринос почецима тог вредновања. Откривање овог 
великог цртача кроз свет стрипа намеће и потребу инте-
грисања девете уметности у званичне токове историје 
уметности. Свакако, Хецл је уметник који не сме остати 
заборављен у средини и култури која не баштини много 
цртача и илустратора таквог квалитета и уметничког 
ранга.

У свету стрипа постоји више изузетних 
ствараоца, делом и ликовних уметника, који су услед 
нерешеног статуса девете уметности код нас, остали 
заборављени у академским круговима.
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This paper explores comic book oeuvre of Aleksandar – Šaca 
Hecl (1926-1991), an illustrator, comic book artist and 
painter. Painting and visual arts have been Hecl's field of work 
for fifty years and he drew over three hundred illustrations for 
books, magazines, school text books, twenty comic books and 
hundreds of sketches and oil paintings. The emphasis is on 
comic books, which have been a starting point for discovering 
Hecl's oeuvre, due to their value and graphic uniqueness on 
national comic book scene. 
Hecl's work that could have been accessed has been analyzed 
applying cultural and iconological method and has been 
divided into early period and later period. A specific drawing 
technique and gradual development of style towards more 
free drawing, stylized form and more free treatment of basic 
comic book elements are common characteristics of these two 
periods. Stylistically, Hecl's comic books follow the main 

Summary
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COMIC BOOK OEUVRE OF ALEKSANDAR HECL 

trends on the national comic book scene; in his later work he 
has been one of the heralds of a new comic book graphic style 
and his drawing technique has had a direct impact on younger 
artists. 
Hecl's comic books, especially those from his later period, 
represent an important segment in the transition of domestic 
comic book from classical realism to new modern form. He 
was one of the most outstanding realists, but also one of the 
doyens of a new comic book technique of the 1970s  and 
1980s. His comic book oeuvre has yet to be analyzed 
thoroughly. 
In a broader sense context, analyzing Hecl's work helps to 
develop understanding of comic book as an important art 
category and also of a need of its integration into and studying 
of in the framework of general historical and artistic 
tendencies. 
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Апстракт: Рад се бави илустрацијама Божидара 
Боже Веселиновића (1921–1999), рађеним за „Политикин 
забавник“, које се чувају у Легату Завичајног музеја у 
Петровцу на Млави. Кроз морфолошку анализу је пред-
стављен пластички и иконографски слој Веселино-
вићевих илустрација, разматрано питање односа текста и 
цртежа, аргументовано дефинисана илустрација као 
потенцијална засебна категорија примењене уметности. 
Циљ рада је представљање уметничког стваралаштва 
Боже Веселиновића као једног од водећих илустратора и 
стрип цртача на домаћим просторима, у другој половини 
прошлог века, кроз проблемско сагледавање илустрације 
као вербално-визуелног медија поп културе. 

Кључне речи: Божидар Веселиновић, илустра-
ција, Политикин Забавник, стрип, текст, цртеж

Увод

Легат Радмиле Веселиновић, који чине ориги-
нални цртежи / илустрације Божидара Боже Веселино-
вића, чува се у Завичајном музеју у Петровцу на Млави. 
По жељи свог супруга, да се део његове уметничке 
заоставштине поклони родном граду, госпођа Веселино-
вић је 2006. године Завичајном музеју завештала педесет 

1илустрација Божидара Веселиновића , које су наменски 
рађене за магазин „Политикин забавник“ у периоду од 
1973. до 1979. године. Обрадом Легата, компаративно, 

2кроз каталошку  и ликовну анализу, покушано је 
сагледавање Веселиновићевог уметничког стваралаштва 
као илустратора. 

До сада, о Веселиновићевом раду је писано у 
општим прегледима који се баве темама илустрације и 
стрипа на домаћим просторима. Засебно његово 
уметничко стваралаштво посматрано је спорадично, 
поводом изложби које је приређивао за живота и четири 
самосатлне постхумне изложбе. Први пут се Веселино-
вићево уметничко стваралаштво сагледава кроз пример 
илустрација које је радио седамдесетих година за „Поли-
тикин забавник.“ Тај, условно речено, узорак његовог 
опуса говори много о ликовним, цртачким и иконограф-
ским карактеристикама Веселиновићевог уметничког 
стваралаштва, с обзиром на то да је настао седамдесетих 
година прошлог века, у време његове зреле уметничке 
фазе. 

Први пут је Легат представљен јавности излож-
бом у Галерији Завичајног музеја, од 17. априла до 17. маја 
2007. године. Том приликом, пре свега петровачка публи-
ка, упознала се са делима овог изузетног цртача, који је, на 
жалост, за живота био мало познат у свом родном граду. 
Међутим, на нивоу престонице и бивше републике 
Југославије, Веселиновић је признат и запамћен као један 
од водећих илустратора и цртача стрипа друге половине 
XX века. Захваљујући вољи њего-ве супруге, Завичајном 
музеју у Петровцу и сликару Ђор-ђевић Лали Ђотоли као 
посреднику у формирању ове збирке, Божидар 
Веселиновић је добио заслужено место у уметничког 
баштини свог родног града. 

У сарадњи Музеја рудничко-таковског краја и 
Завичајног музеја, Легат је гостовао у галерији Дома кул-
туре у Горњем Милановцу , од 2. до 26.апрла 2009. године, 
са изложбом под називом „Божидар Божа Веселиновић – 
илистрације и стрипови“. Разлог за излагање Легата у овој 
средини је дугогодишњи рад Веселиновића као комплет-
ног аутора стрипова, који су периодично излазили у 
издању „Дечјих новина“ из Горњег Милановца. 

Прошле године, 2011, Легат је излаган у Завичај-
ном музеју у Јагодини, од 1. до 30.апрла. 

УДК 76.071.1 Веселиновић Б. ; 
070.15ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК”1973/1979”

ИД 195693324

*  Милица Илић, историчар уметности, Завичајни музеј Петровац на Млави 
1  Уговор о поклону, Дел.бр 5/06, 19.4.2006. у Петровцу на Млави, Завичајни музеј 

Петровац на Млави.
2 Легат Радмиле Веселиновић чини део Ликовне збирке Завичајног музеја 

Петровац на Млави. Свака илустрација је каталошки заведена појединачно од 
Инв. бр. 18L до Инв. бр. 67L Овом приликом изостављен је део рада који се бави 
каталошком обрадом Легата, у којем су фактографски наведене генералије сваке 
музеалије, са описом садржаја илустрација. 

МИЛИЦА ИЛИЋ*

ИЛУСТРАЦИЈЕ БОЖЕ ВЕСЕЛИНОВИЋА У 
„ПОЛИТИКИНОМ ЗАБАВНИКУ“ 
ОД 1973. ДО 1979. ГОДИНЕ
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Божидар Веселиновић као илустратор 
“Политикиног забавника”

Од педесет илустрација у Легату Радмиле 
Веселиновић, четрдесет четири су објављене у магазину 
„Политикин забавник“, иако су све рађене по наруџбини 
тог магазина. Према наводима редакције Забавника 
разлог необјављивања преосталих шест илустрација је 
уређивачке природе.

Са „Политикиним забавником" Веселиновић је 
започео сарадњу 1954. године (Граси и Јовановић и 
Ћирић 2007). До краја осме деценије прошлог века, за овај 
магазин извео је скоро сто илустрација на тему 
средњовековних великаша, војних похода и историјских 
догађаја из домаће и светске историје, као и један број 
илустрација на тему ношњи народа кроз историју. У 
жељи да млађим генерацијама представи Дабишу, свој 
најпознатији лик из шездесетих година, 1995. године у 
„Политикином забавнику“ објављује три нове епизоде 
под заједничким насловом „Повратак Плавог ловца“ 
(Зупан 2001).

Веселиновић почиње да ради илустрације за 
„Политикин забавник“ у време када се уредничка 
политика, у складу са идеолошким ставовима тадашњег 
друштва, окреће репресивнијим мерама у циљу пораста 

3популарности и тржишне вредности.  Друга половина 
педесетих година на домаћој уметничкој сцени је 
обележена раскидом са соцреалистичким идеалом, 
униформисаном и политички уобличеном концепцијом 
ангажоване уметности. Уметничка, а шире посматрано, и 
културна домаћа сцена окреће се поново западњачким, 
европским тенденцијама. За уметнике то је значило 
ослобађање од идеолошких стега и поновно укључивање 
у савремене уметничке токове, али за илустраторе и 
стрип цртаче није. Све до почетка шездесетих године, 
стрип, а са њим и илустрација, борили су се са етикетом 
кича, коју им је доделила у послератном периоду тадашња 
државна политика. С тога није било много простора за 
креативне варијације. Ипак, уметничке тенденције, које 
су долазиле из Европе, преобликовале су културну климу 
на домаћим просторима и убрзо поп култура добија своје 
одговарајуће место и на домаћој сцени. Сви масовни 
медији, попут стрипа и илустрованих магазина, 
доживљавају своју експанзију. Пре појављивања поп 

културе и проширења визуелних медија, који се својим 
садржајем карактеришу као артистички факти, новинска 
илустрација је посматрана у контексту чисто визуелизо-
ване језичке форме, без засебног сагледавања тог, у ос-
нови цртежа као ликовне форме. 

Шездесетих година у Југославији се штампа 
преко дванаест милиона стрип магазина, а десет година 

наменски за све 

касније, четрдесет милиона (Томић 1985). Седамдесетих 
година прошлог века, када настају и објављују се 
Веселиновићеве илустрације о којима је реч, новинска 
илустрација је прихваћена као уметничка форма 
едукативног садржаја. У значењском контексту, Весели-
новићеве илустрације имају све карактеристике масов-
ног медија. У једној релативно конзервативној средини, 
популистичким приступом и кроз препознатљиву 
визуелну форму реалистичког израза, Веселиновић пла-
сира свој уметнички продукт у штампаном медију, 
доступном свима. Други аспект едукативног садржаја 
кроз забаву, концептуализован је садржајем и опусом 
„Политикиног забавника“ као таквог. Ове илустрације, 
сагледане у контексту илустроване приче у „Политики-
ном забавнику“, најверодостојнији су сведоци једног 
времена и друштвено-културног тренда средине у којој 
настају. Оне нису ангажоване у смислу политичких 
коментара или шире гледано, друштвених дешавања. 
Међутим, концептуално решење Забавника, да својим 
садржај понуди одређене теме које се циклично 
понављају, као што су битке из домаће историје, у изведби 
више аутора, сигурно треба посматрати као социолошки 
рефлекс ових простора у датом периоду, с обзиром на то 
да је реч о државном магазину, какав је “Политикин 
забавник”.

Однос цртежа и текста у илустрацијама 
Боже Веселиновића

Особености Веселиновићевих илустрација, које 
је радио за Забавник, вишеслојне су. Прво се истиче 
начин на који су настајале те илустрације. Наиме, већина 
илустратора Забавника радили су, као и данас, по 
принципу хонорарног радника, који по наруџбини, у 
релативно кратком временском року израђује илустра-
цију на задати текст. Визуелно решење потпуно је препу-
штено илустратору. Текстове за илустрације припремају 
новинари Забавника, служећи се архивском грађом, 
енциклопедијама, општом литературом из историје, 
науке, уметности и др., с обзиром на велики дијапазон 
тема и области које обухвата овај магазин (Драгинчић и 
Зупан 1986). Такав садржај магазина, у којем текстуални 
прилози, илустрације и стрипови успостављају једин-
ствен склад тема које су конципиране 

3  Идеолошки контекст у којем делују илустратори „Политикиног забавника“ 
грубо се може поделити на три временска периода: пре Другог светског рата – то 
је централноевропски простор у геополитичком смислу, послератни период – у 
атмосфери комунистичке идеологије која је стрип/илустрацију прогласила 
кичом није било много простора за креативне варијације, и период након 1968. 
године, који се враћа либералнијем схватању магазина забавно-едукативног 
карактера са артистичком конотацијом у дизајнерским решењима, какав је 
Забавник остао до данас. Cf. Граси З., Јовановић С., Ћирић Р., Илустратори 
Политикиног Забавника: Музеј примењене уметности, Политика АД (Београд) 
2007,16. 

Милица Илић
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Веселиновићевим илустрацијама, текст и цртеж имају 
равноправни однос који читаоцу нуди пре свега едука-
тивни садржај. Илустрација је, морфолошки посматрано, 
вербално-визуални медиј (Томић 1985), те свако одва-
јање визуелног од наративног садржаја било би насиље 
над основним концептом ове уметничке категорије.

Формат ових илустрација у репродукованом 
облику је прилагођен магазину, те је једна илутрација 
заузимала целе две спојене стране Забавника. Тако је 
текст инкорпориран у илустрацију. На неким приме-
рима, аутор је најчешће оставио квадратно поље, 
намењено за текст који прати илустрацију, док је на 
већини примера на предлошку у припреми за штампу, 
који се у редакцији отисне на основу оригинала, уметао 
текст тако да се један део цртежа прикрије (најчешће се 
„исече“ онај део сцене чији приказ се у одређеном смислу 
понавља, нпр.у приказу сукоба противничких страна на 
илустрацијама Битака, једна од три групе ратника се 
избрише тако што се тај сегмент прикрије текстом).

генерације, први пут код нас увео је управо „Политикин 
забавник“. 

Текст који прати илустрацију је полазиште, 
односно, сценарио за визуелно решење које осмишљава и 
реализује илустратор. Категоризација илустрације на 
основу њеног односа са текстом доноси низ испрепле-

4тених и могућих варијетета.  У случају Веселиновићевих 
радова, текст је интегрисани део илустрације. Са 
задатком да приближи читаоцу цртеж, текст који прати 
ове илустрације је далеко обимнији и шири од онога што 
је приказано. Не само да објашњава догађај и његове 
актере који су илустровани, већ читаоцу нуди и уводни 
део који даје потпунију слику илустрованог приказа. Тако 
на илустрацијама које приказују Битке из домаће и 
светске историје, увек је прво описана друштвено-
политички клима, у чијем контексту се битка и одиграла, 
док у случају илустрација које приказују Ношње народа, 
прво се читалац упознаје са општим информацијама о 
том народу, па тек онда о самом начину одевања. На 
 4  Cf. Граси З. ,Јовановић С., Ћирић Р., нав. дело, напомена бр. 3. 

ИЛУСТРАЦИЈЕ БОЖЕ ВЕСЕЛИНОВИЋА У „ПОЛИТИКИНОМ 
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 Битка код Пантина, туш на хамеру, каширан на картону, 32.6 x 49.5 cm, Инв.бр.24Л
 The Battle of Pantin, ink on illustration board applied to a mount board, 32.6 x 49.5 cm, Inv. No. 24L 
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Још један вид интеракције текста и слике на овим 
илустрацијам је допуна тексту, у виду легенди, односно, 
натписа. Испод сцена са главним актерима, у одвојеном 
пољу пише ко је представљен, уколико је реч о неком 
историјском лику или шта је приказано, уколико се ради 
о ношњама народа. 

Теме

С обзиром на ширину тема које обухвата овај 
магазин, илустратори морају бити добро информисани и 
потковани како општом културом тако и познавањем 
извора, из којих узимају фактографске податке помоћу 
којих граде визуелно решење дате приче. У данашњем 
времену, доступност извора је олакшана интернет мре-
жама које нуде прегршт информација из свих области 
којима се бави Забавник. Седамдесетих година прошлог 
века, када су настале илустрације из збирке Легата, такав 
вид информисања није постојао у нашој средини. 
Веселиновићу су. као и другим илустраторима тада, на 
располагању били: архивска грађа редакција, библиотека, 
енциклопедијска издања, један број докуметнарних 
филмова из фундуса Кинотеке и сл.

Тематски илустрације Легата су подељене у два 
циклуса, Битке и војни походи и Ношње народа кроз 
векове. Овакав избор тема условљен је садржајем Забав-
ника, који је од свог првог броја па до данас, увек нудио 
илустровану причу са садржајем из домаће или светске 
историје. Како се Веселиновић кретао у домену исто-
ријске илустрације, понајвише средњовековног периода, 
бољег аутора за то није било. Циклус Битке и војни 

походи броји двадесет осам илустрација. Осим три цр-
тежа који илуструју Први, Други и Трећи крсташки рат, 
све илустрације су из домаће историје, те приказују битке 
које су се догодиле на подручју Балкана од X до XIX века. 
Циклус Ношње народа чине двадесет две илустрације. Од 
приказа начина одевања Египћана, Скита, Фригијаца у 
доба старе ере до ношњи европских и азијских народа, од 
V века п.н.е до XVII века. Лично интересовање и афини-
тет према далекој прошлости довео га је до таквог опреде-
љења што се тиче тематике његовог цртачког опуса, 
говорећи у глобалу. Тако су и стрипови за које је сам 
писао сценарио и текст, такође, тематски инспирисани 
догађајима из историје. Реалистички приступ историј-
ској теми као и један вид њеног документарног бележења 
у слободној уметничкој форми, каква је новинска илу-
страција, постао је лична карта Веселиновићевог цртач-
ког опуса.

Ликовна аналаза илустрација у Легату

Илустрације у Легату рађене су у техници 
цртежа, тушем на папиру који је каширан на картону, 
црно-бело. Димензије илустрација су приближно једнаке 
33 x 51 см, са одступањем плус/минус 3 см, у зависности од 
величине картона на који је хамер аплициран. Цртеж 
Веселиновића је различит, самосвојан и убедљив 
(Јовановић 2007: 68). Добро познавање графике и 
могућности штампе помогли су му да прилагоди цртеж 
тако, да он у свом штампаном, репродукованом облику не 
изгуби на својој аутентичности и особености. У 
оригиналу, ови цртежи рађени су прво графитном 
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 Трећи крсташки рат, туш на хамеру, каширан на картону, 32.7 x 50 
cm, Инв.бр.27Л 
The Third Crusade, ink on illustration board applied to a mount board, 
32.7 x 50  No. 27Lcm, Inv.

3. 
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Битка код Велбужда, туш на хамеру, каширан на картону, 33.3 x 51 
cm, Инв.бр.28Л

 The Battle of Velbazhd, ink on illustration board applied to a mount 
board, 33.3 x 51cm Inv. No. 28L ,
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извлаћи тушем, блиски цртежима из циклуса Битке. 
Претежност белине која је уочљива на овим цртежима је 
последица мирнијег сенчења позадине и самих фигура у 
циљу истицања детаља одежде, што је и тема тог циклуса. 

Ова два циклуса цртежа Легата разликују се и у 
композиционом решењу. Цртежи из циклуса Битке су 
динамични. Свака сцена прати градацију приче. Фигуре 
су у покрету, у првом плану увек истакнути главни 
актери. Акција је оно што ови цртежи доносе – уз 
мноштво детаља у начину на који су војници одевени, 
амбијент у којем су смештени – ствара експресивност у 
приказу, не у форми. За разлику од њих, цртежи који 
приказују Ношње су статични и мирнији. Ти цртежи 
одају утисак „показивачке“, више представљачке 
илустрације. Далеко су интересантније оне илустрациије 
из овог циклуса које, у фабули која је продукт ауторове 
маште, уједно приказују и ношњу тог народа, као што су 
нпр. илустрације Франци (кат. бр. 37), Француска у XIV 
веку (кат. бр. 42) или Нормани (кат. бр. 38). Разлог те 
различитости је у конструкцији приче која је имплици-
рана темом и мотивима. 

Илустрације су решене у две, три или четири 
сцене. Кадрирање сцена је неочекивано смело. У случају 
када су илустрације решене сценама које су смештене у 

оловком у контурама, а потом је тушем уз помоћ пера и 
четкице изводио главне линије, валерске односе и 
најфиније детаље. Веселиновићеви потези су артику-
лисани, смирени и надасве тачни. Схематизована импро-
визација је ретка и користи је тек за детаљ другог или 
трећег плана. Контурне линије на његовим цртежима су 
танке и бледе. Волумен фигура постиже вештим 
сенчењем, које гради уз помоћ згуснутих танких линија, 
често центрифугално постављених једних у односу на 
друге. Четкицу користи ретко, те су тотално тамна поља 
тек спорадична, и углавном тако боји делове одежде или у 
пар потеза позадину. Минуциозним потезима кратких 
линија вешто исцртава детаље, који су главна каракте-
ристика његових цртежа из циклуса Битке. Цртеж у овом 
циклусу прати динамичност композиције. Али, 
Веселиновић ни овде не одлази у експресиван потез, већ 
напетост ликова и приказа преноси положајем фигура, 
њиховим међусобним односом као и мноштвом детаља. 
Цртежи из циклуса Ношње немају ту пуноћу као цртежи 
из циклуса Битке. Позадина у којој су смештене фигуре 
далеко је мање цртачки третирана, са изузетком цртежа 
Византије (Инв. бр.53Л), Европских народа XII века (Инв. 
бр. 56Л) и Европских народа XIII века (Инв. бр. 57Л), који 
су по динамици линија и специфичном сенчењу, које 

4. 
4. 

Византија, туш на хамеру, каширан на картону, 34.7 x 51 cm, Инв.бр.53Л 
Byzantium, ink on illustration board applied to a mount board, 34.7 x 51 cm nv. No. 53L, I
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засебним пољима, монотонија је разбијена нетипичним, 
полигоналним подеоним пољима, из којих често 
одређени сегмени једне сцене су прешли у други кадар, 
дајући једну ноту уметничке слободе. Најчешће је то 
фигура неког ратника који је приказан у току борбе, што 
додатно уноси динамичност у композицију читаве 
илустрације, а не само појединачне сцене чији је део. 
Сцене које су смештене у правилнија геометријска 
подеона поља, четвороугаонике, допринеле су да 
композиција целе илустрације делује мирније, чак и кад 
су приказане сцене динамичне и пуне. Пример су 
илустрације Битке на Чегру (кат. бр. 26) или Битке на 
Љубићу (кат. бр. 27). На илустрацијама у којимa је 
истакнут сам чин окршаја двеју зараћених страна, сцена 
борбе је смештена у средишњи део, у дијагоналној 
композицији, док су у угловима сегменти приче који 
говоре о исходу и ономе што претходи бици. Други вид 
компоновања сцена јесте претапање једне у другу, без 
подеоних поља, водећи при том рачуна да све сцене 
заједно дају једно композиционо решење. Најбољи 
пример за то је илустрација Трећег крсташког рата (Инв. 
бр. 27Л). 

Када је реч о илустрацијама из циклуса Ношње, 
Веселиновић је далеко мање инвентиван. Ти цртежи 
изведени су углавном у две симетрично постављене сцене 
или четири сцене у правоугаоним пољима поређаним 
један за другим. Оно што је карактеристика овог циклуса 
јесу засебна правоугаона поља, која често инкорпорира у 
једну од сцена и где смешта стојеће портрете. 

Осим цртежа у композицији илустрације, 
гледано у целини, учествују и празна квадратна, 
правоугаона и тракаста поља, намењена тексту који прати 
илустрацију. 

У домену реалистичног цртежа Веселиновић је 
изградио свој стил. По реалистичком изразу његове 
илустрације могу се упоредити са радовима Рувараца, 
Кољанина, Јовановића, Сулића, који су такође били 
стални или хонорарни илустратори „Политикиног 
забавника“ (Граси и Јовановић и Ћирић 2007). 
Веселиновић, на илустрацијама, волумен фигура пре 
гради сенчењем, помоћу линија које извлачи пером, него 
тамним површинама добијеним четкицом, за разлику од 
нпр. илустрација Ратимира Руварца, који такође ради за 

Милица Илић

5.
5. 

 Нормани, туш на хамеру, каширан на картону, 34.7 x 51 cm, Инв.бр.55Л
The Normans, ink on illustration board applied to a mount board, 34.7 x 51 cm, Inv. No. 55L   
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“Политикин забавник” илустрације реалистичког израза, 
код кога је увек присутна већа површина тамног у 
функцији сабијања на волумену цртежа. Ипак, док су 
Руварчеви цртежи реферирали на време у којем је владао 
прагматични поглед на свет и једна униформисаност 
ликовног израза, Веселиновић је већ шездесетих година 
ослободио свој потез, да би седамдесетих година његови 
цртежи били ван стега свих друштвених конвенција и 
идеолошких стега. Веселиновић је као и већина уметника 
који су прошли или завршили школе архитектонског или 
грађевинског усмерења, добар цртач и вешт координатор 
у грађењу композиционог решења слике. Тако се 
Веселиновићева композициона решења могу упоредити 
са илустрацијама Бране Јовановића, архитекте по вока-
цији, илустратора по занимању. Веселиновић и Јовано-
вић кретали су се у истим медијима који су репродуко-
вали њихова цртачка умећа – стрипови, илустрације за 
дечје књиге, уџбенике, новинске илустрације и сл. (ibid.) 

Оно што даје аутентичност Веселиновићевим 
цртежима јесте иконографија његових ликова. Изграђена 
особеност начина на који црта фигуре, без обзира на 
различитост и дијапазон епоха које илуструје. 

Илустрације Легата рађене су тушем, црно-бело, 
док су репродукције ових цртежа штампане у колору. 
При бојењу илустрација испуњавају се само беле повр-
шине цртежа, тако сваки потез повучен тушем, свако 
сенчење, облик линија, детаљи остају видљиви и у репро-
дукованој верзији цртежа. У свом штампаном облику, ове 
илустрације су добиле јак и јасан колорит, са доста кон-
траста и широком палетом боја, што је требало да 
потпомогне актуелизовању тема које су приказивале. 
Тако је оствариван главни мото „Политикиног забавни-
ка“ да, кроз забаву и гледање „шарених слика“, читалац 
сваки пут научи нешто ново. 

6.
6.

 Француска у XVII веку, туш на хамеру, каширан на картону, 33.3 x 50 cm, Инв.бр.63Л
 France in the 17th century, ink on illustration board applied to a mount board, 33.3 x 50 cm, Inv. No. 63L
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Веселиновићеве илустрације vs стрип цртеж

Комплетан мизансцен у којем Веселиновић 
смешта своје ликове одликује се једном, условно речено, 
напетошћу која имплицира време. Однос који приказани 
ликови граде, својом гестикулацијом тела и изразом 
лица, преносе драмску компоненту догађаја. Веселино-
вић уводи време као категорију у своје илустрације, 
управо поделом на више сцена које су међусобно 
повезане фабулом приче. Тражећи тако од читаоца 
посвећеност и учествовање у причи. Веселиновић тиме 
доводи до успешне синтезе временског и просторног 
континуитета на овим цртежима, што је много више 
карактеристика стрипа него илустрације. Фабула стрипа 
може се пренети и у форму илустрације, уколико се 
читалац ангажује да својом маштом прочитан пропратни 
текст пренесе на илустроване сцене. То је управо случај у 
илустрацијама Веселиновића, што чини још једну 
особеност и аутентичност Веселиновића као илустра-
тора. Треба увек имати на уму да је овде реч о новинској 
илустрацији, која је исто као и стрип везана за 
штампарску технологију и умножавање.

Илустрације Легата добар су пример аргумената 
на које се позива Слободан Ивков при дефинисању 
илустрације. (Ивков 1995)  Наиме, циклус Ношње народа 
чине цртежи који су чисто визуелно тумачење датог 
текста, што је, по Ивкову, дефиниција илустрације уже 
узев, док су цртежи из циклуса Битке визуелно тумачење 
ситуације, однос аутора према датом тексту и став према 
њему, што је  дефиниција у ширем смислу. У другом 
случају, у одређеном смислу веза између текста и слике 
слаби, тако је уз наслов илустрације лакше протумачити 
фабулу представљене битке. 

Време и простор које Веселиновић уводи у своје 
илустрације са оваквим тумачењем дефиниције 
илустрација, у ширем смислу, оспоравају оштре поделе 
граница између стрипа и илустрације. 

Закључак

Божидар Веселиновић је био пре свега врстан и 
својствен цртач, било да се кретао у стрипу, новинској 
или књижевној илустрацији. Као илустратор реалисти-
чког усмерења, разликовао се од својих колега препо-
знатљивим стилом и иконографијом приказаних ликова. 
Његови цртежи одликују се меканом, танком контурном 
линијом, док виртуозним сенчењем тушем фигуре 
добијају на волуминозности која доприноси пуном 
реалистичком изразу. Лица на његовим илустрацијама 
никада нису безизражајна, она подједнако као и 
гестикулација ликова и мизансцен учествују у драмском 

 

заплету, који Веселиновић увек аутентично креира у 
својим илустрованим причама. Тачност у преношењу 
информација инкорпорираних у цртеж, у виду мноштва 
детаља које његови ликови носе на себи, као одежду, 
оружје и оруђе, више него амбијента у који смешта радњу 
приче, даје овим илустрацијама докуметнарни карактер. 
Подједнако је био успешан и када црта илустрације на 
основу датог или свог сценарија, односно текста. Илу-
страције је увек радио сликарским техникама. По мишље-
њу већине оних који су на овај или онај начин сагледавали 
његов цртачки опус, најуспешнији је био када је радио 
црно-беле илустрације тушем, користећи при том перо 
или четкицу. Сарадници су га запамтили као савесног 
аутора, који је завређивао њихову пажњу и уважавање, са 
професионалним односом којим се Веселиновић истицао 
до краја свог радног века. 

Веселиновић се афирмише током педесетих и 
шездесетих година прошлог века, у једној средини која се 
тада поново окреће европским тенденцијама у уметно-
сти, и прихватањем онога што доносе поп култура, 
масовни медији, стрип, филм. Све то итекако је утицало 
на формално-садржајно обликовање Веселиновићевог 
илустраторског израза. Права је штета што око себе није 
имао групу младих цртача који би, на челу са њим. могли 
да достигну европске и америчке мајсторе и отворе пут 
српском стрипу и илустрацији (Јовановић 2007). Он 
припада оној генерацији илустратора који су одиграли 
важну улогу у обнављању и афирмацији домаћег стрипа.

Веселиновић се, са високим уметничким потен-
цијалом, уз своју експедитивност у раду и једну ширину 
познавања материје, етаблирао као један од водећих 
илустратора треће четвртине прошлог века, када је био на 
врхунцу свог стваралачког рада. Донекле је био и жртва 
лоших времена и друштвене климе, оптерећене идеоло-
шким предрасудама као и свега оног што је задесило 
стрип на овим просторима у другој половини прошлог 
века (Ивков 1995). Међутим, Веселиновић је на особени 
начин својим стриповима и илустрацијама обележио то 
доба. 

Легат Радмиле Веселиновић представља значајн 
део ликовне збирке Завичајног музеја у Петровцу на 
Млави, како у смислу сукцесивног проширивање збирке 
тако и значају баштињења уметничких дела стваралаца 
,везаних за овај крај. Са тенденцијом проширивања 
Легата, Музеј наставља са прикупљањем чувањем и ис-
траживањем Веселиновићевих радова и документарног 
материјала (фотографија, предмета, бележака), у циљу 
потпунијег представљања изузетне ауторске личности 
Божидара Веселиновића, у свој различитости и самосвој-
ности. 
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Summary

MILICA ILIĆ*

Милица Илић

Legacy in Heritage Museum Petrovac na Mlavi consists of 
illustrations by Božidar Boža Veselinović (1921 – 1999), done 
for the magazine the “Politikin Zabavnik” in the period from 
1973 to 1979. Illustrations were done in ink drawing tech-
nique on illustration board applied to a mount board. 
According to their themes, Legacy illustrations are divided 
into two cycles: Battles and Military Conquests and National 
Costumes through Centuries. 
Illustrations are examples of prolific work of Boža Veselinović, 
the “Politikin Zabavnik” illustrator and one of the most 
outstanding comic-book illustrators of the second half of the 

th20  century. On one hand, the following is expressed through 

morphological analysis: plastic and iconographic layer of 
illustrations/drawings; artistic interpretation of themes and 
motifs of the content of illustrations and drawing 
characteristics of artist's authentic signature style; problem 
treatment of newspapers illustration as a drawing in original 
form and a reproduction in printed medium, with a reference 
to the relation of basic illustration elements – text and picture. 
On the other hand, a definition of illustration as potentially 
distinct category of applied art, emphasising common 
characteristics and differences of comic-book and illustration, 
two related, mutually complementing, verbal and visual 
mediums of popular culture, is explored. 

ILLUSTRATIONS BY BOŽA VESELINOVIĆ  IN THE “POLITIKIN ZABAVNIK”, 
FROM 1973 TO 1979
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Апстракт: Рад се бави значајем савремене 
уметности у јавном политичком простору Београда, како 
на нивоу интердисциплинарности приступа различитих 
струка: од планерa, архитекaтa, уметникa, потом значаја 
повезивања простора различитих размера : града, трга, 
улица, блокова, до нивоа конкретног примера, досадаш-
ње делатности „Комисије за постављање скулптура у 
слободном простору Скупштине града Београда“, про-
јекта који је започет 2008. године, са задатком да се 
изабере 10 уметничких дела и определи за локације у 
граду, које би одговарале за њихово постављање, уз про-
веру свих урбанистичких и других техничких могућно-
сти. Процес интердисциплинарног дизајна јавног 
градског простора Београда, осим што рачуна на унапре-
ђење урбаног дизајна града,  улази у још једну сферу и не 
мање важну дименизију за настанак овога рада, а то је 
политички домен јавног простора, те  сходно томе све 
интервенције у њему захтевају, прецизно планиране и 
осмишљене  корака - од идеје, преко одлучивања,  до  реа-
лизације у простору. 
У оквиру рада се разматрају и различити критички 
ставови и тумачења вредности и симбoлике, како 
одабира уметничких радова, тако и одабира простора 
предвиђених за ту намену, са посебним освртом на 
њихову интеракцију и компатабилност у формирању 
нових амбијената Београда. Рад има за циљ да предложи 
конкретне смернице у формирњу „Систематског реги-
стра реализоване савремене уметности у јавном градском 
простору Београда“ и то у најширем смислу почев од 
савремене скулптуре, рељефа, мурала, мозаика, фонтана, 
урбаног мобилијара посебног дизајна, па све до 
савремено дизајнираних станица јавног градског превоза 
или дизајниране расвете итд. Такви регистри, по абецед-
ном реду, по датуму постављања итд., обухватили би и 
планове, фотографије, све валидне податке о делу, 
техници, материјалима итд.

Кључне речи: Београд, уметност, интеграција, 
јавни политички простор, урбани дизајн, грађани, 
регистар, едукација, евалуација 

Култура и уметност као важни део градске
 понуде

Култура у јавним просторима има вишеслојну 
улогу: она даје економски основ развоја, подиже ниво 
функционалног и естетског квалитета простора, оплеме-
њује и помирује. После скоро три деценије од формирања 
специјалистичке праксе која се бави јавном уметношћу у 
урбаним срединама, може се отворено говорити о међу-
собним везама, дубљим ефектима естетизације и утица-
јима на социјалну и економску сферу града, доприносима 
урбаној регенерацији и о потребном менаџменту и 
медијацији (Miles, 1997). 

Разматрајући феномен урбане културе, Шерон 
Зукин (S. Zukin) види јавне градске просторе као примар-
но место за исказивање и дешавање јавне културе и 
назива их ''прозором у душу града'' (Zukin, 2004).  Она 
сматра да су јавни простори важни за стварање оквира 
визије друштвеног живота у граду, утиска о људима који 
живе на том простору и њиховој интеракцији. 

Узајамна повезаност простора, физичког окру-
жења и активности на отвореним јавним просторима, 
чини друштвену активност неизоставним делом ове 
интеракције. Данас се дизајну градских простора (наро-
чито јавних) приступа с аскпекта интердисциплинарно-
сти, како у тежњи ка повезивању различитих размера 
(град, блок, улица, објекат), тако и дисциплина (урбани-
сти, архитекте, пејзажне архитекте, уметници, дизај-
нери), а све у циљу унапређења живота у граду 
(Драгићевић Шешић, 2000). Дизајн јавног простора 
значајно утиче на људско понашање, свакодневне 
активности и социјалне односе, може да их подстиче или 
спутава и уједно да пропагира културне вредности, 
уверења или модне трендове, што је показало и више 

УДК 7.038.5:711.4(497.11) ; 
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711.4.01(497.11)

*Марта  Вукотић Лазар,историчар уметности,  Урбанистички завод, Београд
**Наташа Даниловић Христић, дипл. инж. арх., Урбанистички завод, Београд 

МАРТА  ВУКОТИЋ ЛАЗАР*
НАТАША ДАНИЛОВИЋ ХРИСТИЋ**

ЗНАЧАЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ У ПРОЦЕСУ 
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОГ ДИЗАЈНА  ЈАВНОГ 
ГРАДСКОГ ПРОСТОРА БЕОГРАДА



120

студија и истраживања (Gehl, 2006, Carmona, Tiesdell, 
2007). Једни без других не би ни могли, јер онда нема 
хијерархије, разлике, избора, смисла, атрактивности, 
правца кретања и репера. Посебно се издвајају два основ-
на просторна елемента, трг и улица, који се разликују по 
''димензијама својих развијених зидова и карактеру 
њихових функција и кретања'' (Криер 1991), а затим као 
специфичан природан елеменат у урбаном окружењу – 
парк. Покушај да се ови феномени дефинишу, води ка 
истраживању њихових просторних одлика и функци-
оналних аспеката, али неизбежно и ка разматрању 
њихових социјалних и културолошких утицаја. Осим 
транзитног, јавни градски простор има и изражен риту-
ални аспект, јер генерише догађаје који се организовано 
или спонтано дешавају у њему и чији смо вољни или 
невољни сведоци и учесници, а понашање корисника у 
јавном простору је другачије од понашања у приватним 
просторима. 

Културна индустрија и културни квартови, 
постали су крајем 20. века популаран концепт урбани-
стичке обнове градских средина. Неки од градова 

суочили су се са рецесијом и неприлагођеношћу брзим 
променама у сфери економије и привреде, те је требало 
пронаћи нови покретач и оријентисати се ка другим по-
тенцијалима. Користећи постојеће капацитете, попут 
музеја, галерија, културних и образовних институција, 
туристичких атракција, сетова коришћених у филмској 
индустрији, формалних и неформалних скупова и окуп-
љања у јавним просторима (карневала, уличних пијаца, 
популарних места за ''ноћни живот''), поједини градови 
су успели да оживе своје централне зоне и занемарене 
квартове. 

Осим што је место стварања културе, град је и 
кључни простор политичког и еконмског живота, те 
сходно томе као целина изражава идеологију и идентитет 
културне и делатне праксе његовог становништва  
(Драгићевић Шешић, 2000). Култура, забава и спектакл, 
заједно са туризмом, постају важни генератори капитала 
у градском буџету - стварају нова радна места, покрећу 
процес обнове и очувања, привлаче посетиоце итд.  Све 
ово представља робу и бренд нове урбане економије, која 
се нуди у једном креативном миљеу (Даниловић Христић 
2011).

Марта  Вукотић Лазар
Наташа Даниловић Христић
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 Беч, виртуелна уметничка тура, предложене градске шетње за обилазак уметничких дела у јавним просторима, са 
мапама и информацијама  (KÖR, 2012)

 Wien, virtual art tour, suggested city walks to works of art in public places, with maps and information (KÖR, 2012)
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них пословних и трговачких зграда, у оквиру нових 
стамбених комплекса, дакле у јавном и полујавном про-
стору, чиме уметност осим традиционалне улоге добија  и 
значајну улогу економске  регенерације. Овде је реч 
донекле и у потреби да се производња споји са масовном 
потрошњом, о некој врсти универзализације где „све 
постаје архитектура“ како је говрио Ле Корбизје и са 
дизајном „добијају неку врсту терапеутско – друштвене 
мисије“ (Boudrrillard, 1985).

Јавни и политички урбани простор као 
уметничка позорница 

Према опште прихваћеној дефиницији, јавни 
градски простор представља јавно добро, које служећи 
постаје отелотворење демократије, места окупљања и 
исказивања воље и става, простор важан за формирање 
животног стила и визуелног идентитета једног града  итд. 
(Macphee, 2002). Јавне просторе треба посматрати и као 
политичке просторе (Duque, 2001), јер они настају и 
опстају захваљујући политичким процесима доношења 
одлука, а служе за размену и преношење мисли, демон-
страцију моћи, пропагирање различитих концепата 
друштвеног система и развоја. Слободне, отворене јавне 
градске просторе, можемо поделити у категорије 
генералних, у које спадају главни градски тргови, 
паркови, променаде и булевари и секторијалних, којима 
припадају мањи градски простори, скверови, пјацете, 
простори унутар блокова, игралишта и сл., као и  мреже, 
којима се простори везују у јединствену форму и чине 
град, а то су улице и пролази (Martínez Sarandeses et al, 
2003). 

Пролазне и спонтане „уметности улица“ (улични 
театар или неке сличне манифестације) су везане само за 

Имплементација  уметничких пројеката у „слику 
града“ (Линч, 1974)  представља важан фактор, не само 
као анимација посетилаца урбаних простора, већ јавни 
простори града, као места сусрета или комуникације, 
постају и места обликовања новог имиџа града и облика 
његове репрезентативности. „Public art“ тако није сама 
себи циљ, већ добија улогу да дефинише конкретни 
простор ефектима урбаног дизајна, где се за последицу 
добија догађај у простору и потпуно нов начин 
сагледавања тога места у граду, а све у циљу унапређења 
урбаног пејзажа (Драгићевић Шешић, 2000).

Осим класичних и савремених скулптуралних 
дела у јавним просторима се сусрећемо са различитим 
врстама уметничких интервенција, трајног или 
привременог карактера. и пост-графита. 

Посебну важност у граду имају архитектонско-
уметничка меморијална обележја (Бенџамин, 2011), која 
имају улогу величања неке личности или догађаја, или су 
чин искупљења и помирења, а везују се за одређене 
историјске личности, догађаје или места. Савремена 
уметност у граду није само инсценирани догађај на 
одређеном месту (улично позориште, герилски или in situ 
перформанси итд.), већ је она и сама „корисник јавних 
простора“ и то на начин, да се њеним присуством бришу 
све граница између разнородних концепата културних 
припадности, са крајњим циљем релативизовања 
„власништва“ над  јавним градским просторима (Irvin, 
2000).

Историјски гледано, може се рећи да је интезив-
није занимање за оплемењивање јавних простора умет-
ничким делима у савременом граду настало у послерат-
ним годинама, након сугестије британског ликовног 
критичара Ричарда Корка (Richard Cork) да грубе и 
естетски сиромашне градске зоне, типичне за послератну 
обнову, треба оплеменити делима савремене скулптуре. 
Први радови, постављени неспретно и без много 
промишљања, нису наишли на одушевљење грађана. 
Међутим младе генерације уметника, који су себе почели 
да доживаљавају као номаде, светске путнике, а све 
градове света као подједнако важно место рада, одмах су 
схватили значај сарадње са урбаним планерима и 
архитектама (Roberts, 1998). С једне стране то је био њи-
хов опортунистички став према систему галеријског 
излагања и промоције, али са друге стране и јасно 
дефинисана потреба, а да се њихова дела, инкорпорирају 
у урбане просторе уз стручну помоћ планера и пројек-
таната и тиме  са много више стила и симболике, и тако 
постану не само њихов саставни део, већ непоновљиви 
„lаndmark“  или репер одређеног градског простора. 
Велике коорпорације су убрзо прихватиле овај концепт, 
свесне значаја његовог дејства у простору  и колико је он у 
стању да допринесе општој вредности средине. Широм 
света уметничка дела су почела да „ничу“ испред значај-
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 Беч, скулптура Ferryman аутора Тонија Крега, испред зграде 
Поштанске штедионице (арх. Ота Вагнера, 1904-1912)

 Wien, the sculpture Ferryman, author Tony Cragg, in front of the Post 
Bank 
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време приказивања, док је урбани простор материјалан, 
трајан, али потреба  да се и он трајно  трансформише 
потсредством уметничких предмета у простору, осећа се 
све више и то не само међу савременим уметницима, већ 
та идеја наилази на разумевање код инвеститора, али и 
политичара. Дакле, урбани јавни простори, својом 
наменом и физичким карактеристикама представљају 
погодну и пожељну подлогу за излагање уметничких 
дела, док уметност, у свим својим појавним облицима, 
доприноси већој атрактивности, оригиналности и 
памтљивости места и постаје важан део процеса урбане 
регенерације. 

Начин на који се врши одабир уметничких дела 
или им се додељују  локације, осим стручне критичности 
подразумева и институционализовану процедуру, као и 
увид и суд јавности.

Свесни чињенице да је реч о глобалним трендо-
вима, који умногоме садржински обликују савремене 
токове уметности у јавном простору, оно на шта свака 
средина, приликом оваквих селекција рачуна је да се, 
кроз избор уметничких радова постигне и оригинална 
интерпретација токова светске уметности у локалном 
окружењу. Умешност је одабрати одговарајуће уметни-
чко дело за одређени градски простор, или пронаћи 
прави простор за већ створено дело и то тако да се уклопе 
сви елементи: морфолошки, архитектонски, визуелни и 
естетски у једну новостворену целину. 

Критеријумска евалуација уметничких дела и 
јавних простора  

Симболичну борбу за право на свој град, на 
његове јавне просторе, тргове, улице итд. савремени 
Београд је као велеград, као социјални простор исказао, 
по речима проф. Вујовића, у недавној историји неколико 

1пута (Вујовић, 2000).  То је било време грађанских 
протеста и тзв. «карневализације града» (Драгићевић-
Шешић, 1992) уз оживљавање различитих урбаних 
простора, уз цео спектар разнородних симболичких 

2сценографских решења.  Демократизација политичког и 
опште друштвеног живота, симболично „борба за свој 
град“, није проблем са којим се сусреће само  Србије, већ је 
то заједнички именитељ свих  земаља у транзицији.  Зато 
је важно за све земље у окружењу и шире, да отворени 
дијалог, базиран на подсећању да је „култура универзално 
људско право“, прерасте у активну, јасну и делотворну 
комуникацију. 

То је уједно и један од разлога за настанак овога 
рада, чија је намера да предложи израду ''Систематског 
регистра реализоване савремене уметности у јавном 
1   Ту се превасходно мисли на историјске иницијативе у смислу масовних протеста 

и грађанских, друштвених акција : 27. марта 1941. године, јуна 1968 године., 
марта 1991. године, током «плишане револуције» 1992. године, у другој половини 
новембра и децембра 1996. године, као и почетком 1997. године 

2 Општи циљ грађанског покрета је била демократизација политичког и опште 
друштвеног живота, али и симболична борба за право на свој град. 

Марта  Вукотић Лазар
Наташа Даниловић Христић
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 Беч, привремена инсталација у јавном простору (група аутора: уметник Метју Ричи, архитектонски бирои 
Aranda/Lasch, Arup AGU)

 Wien, temporary installation in public space (group of authors: artist Matthew Ritchie, architects Aranda/Lasch, Arup AGU)
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градском простору'' која би дала подстрек горе наведеном 
Регистру и објединио би како списак већ реализованих,  
тако и будућа дела која тек треба да буду постављена. 
Аутори овога рада су сматрали да би предлог овакве 
листе, која се наравно може допунити и мењати, била од 
вишеструког значаја (Даниловић Христић, Вукотић 
Лазар, 2012) јер ће се указати на важност свих корака у 
постизању укупних резултата истраживања јавног 
простора и његових културних ресурса. 

Предлог основних критеријума за процену дела: 

•  да су оригинални ауторски радови реномираних и 
признатих уметника,  

•  да имају изузетне и препознатљиве уметничке и 
естетске вредности, 

• да на одговарајући и афирмативан начин симбо-
лишу друштвено прихваћене идеје (нпр. хумани-
зам, слободу, право на живот и различитост, 
вредност породице, љубав према природи, одржи-
ви развој и сл.), 

• да имају неку особеност и посебност (нпр. ванвре-
менски карактер, посебну симболику и асоција-
тивност, духовитост и забавност, интерактивност – 
покрете, светлосне или звучне ефекте, ефекат воде, 
пратећи урбани дизајн и сл.),

•  да немају провокативне и увредљиве контексте по 
било коју друштвену, социјалну или религијску 
групу,

•  да су погодни за излагање у јавним просторима 
(нпр. да одговарају карактеру простора, да су 
одговарајућих димензија које ће бити визуелно 
сагледиве и лако перцептивне, од материјала који 
трпе атмосферске утицаје, отпорни на вандалске 
нападе, технички изводљиви и сл.).

Предлог основних критеријуми за избор одговарајућег 
простора:

• погодности положаја (одговарајућа величина и 
облик, тј. довољно простора за смештај уметничког 
дела и његову сагледљивост),

•   карактер локације и околне намене (градски трг или 
сквер, близина објеката јавних намена, зелена 
површина у стамбеној зони, комерцијални центар),

•   број корисника и њихов начин коришћења просто-
ра – транзитна кретања, дужа задржавања и сл.,

•   посебне карактеристике локације (градски репери, 
визуре и панораме, историјска језгра, зоне урбане 
реконструкције и обнове, нова насеља),

• посебни захтеви локације (меморијална места, 
историјски и друштвени значај).

Предложена уметничка дела и предложени простори 
морају да прођу још један корак процене, у смислу 
међусобне компатабилности:

•   микролоцирања, нивелације и оријентације,
• посебних техничких захтева (осветљење, вода, 

подлога, зеленило и сл.),
•  функционалних захтева, тј. да положај скулптуре не 

ремети кретања у простору, не заклања погледе и 
сл.

•  да ли у простору већ постоје уметничка дела и какав 
је однос према њима.

Први кораци су сагледавање мерљивих култур-
них ресурса, почев од локације, пејзажа, реализованих 
објеката. Преко културног ресурса исте врсте, али 
скривених од очију шире јавности, специализоване грађе 
похрањене  по библиотекама и архивима,  стиже се до 
такозваних немерљивих, али подједнако важних ресурса 
културе једнога народа,  као што су: естетски, емотивни, 
духовни доживљаји, колективна меморија итд.  Промо-
висањем, у овом случају значаја постављања примера 
савремене уметности у јавном градском простору, рад 
жели да промовише боље разумевање идеје модерног 
покрета, али и да  укаже на упозоравајући вапај, мерљи-
вих и немерљивих културних ресурса тога покрета, за 
стварањем систематског, отвореног, а не селективног 
регистра. 

Потреба за формирањем базе података

Поједини градови уложили су напор да оформе 
јавну дигиталну базу података  везаних за уметничка дела 
у јавним урбаним просторима. Овај, како га аутори текста  
називају ''Систематски регистар реализоване савремене 
уметности у јавном градском простору'' могао би да буде 
израђен и за град Београд, као наредни корак у 
пројектима за афирмацију савремене уметности на 
улицама града. Потенцијални корисници били би 
грађани и посетиоци Београда, надлежни градски 
секретаријати (за културу, урбанизам), Министарство 
културе Републике Србије, јавна предузећа задужена за 
одржавање градских простора (Зеленило Београд, 
Градска чистоћа итд.), Завод за заштиту споменика 
културе града Београда, Урбанистички завод Београда, 
Туристичка организација Београда, општинске службе, 
''академска мрежа'' (професори и студенти, нпр. 
Факултета ликовних уметности, Катедре за историју 
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уметности, Архитектонског факултета итд.), уметници, 
галерије, музеји, дародавци и спонзори, дакле сви 
заинтересовани. Могући бенефити ове прегледне базе 
података, која на једном месту пружа информације о свим 
постављеним уметничким делима у јавним градским 
просторима, пре свега су сагледавање потреба и могућ-
ности за постављање нових дела, контрола стања посто-
јећих дела, спречавање или минимализација  вандалских 
атака, стална промоција града, уметности и културе, 
унапређење туристичке понуде, организовање виртуел-
них и реалних уметничких тура, поуздана база за даља 
истраживања и научни рад. 

Да би регистар могао лако да се користи 
потребно је софтверски омогућити разнолике начине 
претраживања и сортирања, нпр. по имену дела, аутора, 
стилу, времену настанка, локацији и адреси. Помоћу 
географског информационог система (ГИС) могуће је 
различите нивое података везати за графички приказ 
територије тј. интерактивну мапу града, те по потреби 
ажурирати и допуњавати податке и уносити нове 

локације и уметничка дела. На тај начин могуће је 
обавештавати о актуелностима на терену, као што су 
радови на одржавању (реконструкцји простора, 
рестаурацији и чишћењу дела и сл.), тј. тренутна 
спреченост да се дело види ''уживо'', одржавање поједних 
манифестација и свечаности везаних за карактер 
споменика (нпр. одавање почасти и полагање венаца 
поводом значајних догађаја и сл.). 

Регистар може имати и забавано-едукативни 
карактер, посебан одељак посвећен деци или туристима, 
такође, са крајњим циљем популаризације, едукације и 
промоције уметности и града Београда. Уз помоћ 
компјутерске графике и анимације, на овом месту може 
бити омогућено слање електронских разгледница из 
Београда, са призорима јавних урбаних простора, 
''уметање свог лика'' поред значајних уметничких дела, 
тако да се створи илузија да је неко боравио у Београду и 
посетио одређени простор, те забележио тај тренутак  
фотоапаратом и сл. 

Марта  Вукотић Лазар
Наташа Даниловић Христић
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 Кембриџ, Велика Британија, пример дигиталног регистра уметничких дела у јавном урбаном простору и предложене туре за 
обилазак (Cambridge City Council, Cambridge Open-air Art, Cambridge Sculpture Trails, 2012)

 Cambridge, UK,  the example of digital register of public art and suggested tour for visit  (Cambridge City Council, Cambridge Open-
air Art, Cambridge Sculpture Trails, 2012)
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ПОДАЦИ О УМЕТНИЧКОМ ДЕЛУ                                            ОДГОВАРАЈУЧА ГРАФИЧКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

назив уметничког дела                                                                       локација:
основни подаци о локацији:                                                          • приказ локације на ортофото снимку
• део града, општине, тачна адреса                                                 • линк  на интерактивну мапу (комбинација
• кратко упутство како стићи до локације                                       сателитског снимка и карте са називима улица,
основни подаци о уметничком делу:
• врста (нпр.скулптура, биста, мурал, мозаик, спомен 
   плоча, меморијални и надгробни споменици...)
• име уметника/аутора (линк на детаљније интернет 
   податке ако постоје...)
• димензије и материјал
• стилска припадност (линк на интернет податке 
   ако постоје...)
• опис дела и објашњења (симболика, инспирација...)
• степен заштите
• оригинал или репродукција
• време настанка
подаци о постављању:                                                                         визуелизација дела:
• датум/година постављања                                                             • 1-2, макс.3 фотографије скулптуре, пре свега
• повод                                                                                                     фронтално и из различитих углова
• иницијатори, реализатори, дародавци                                       • могућност увећања фотографије ( до одређеног
• институција одговорна за одржавање                                           броја пиксела)
специфичности и занимљивости:                                                  • могућност линка на web камеру, уколико постоји
• историјски подаци, географске карактеристике                         нека у близини која сагледава локацију
  локације (старе фотографије, историјски услови,
  друштвено-политички амбијент...)
• уколико скулптура представља неку значајну
   личност или догађај, кратак опис живота и дела или
   историјских чињеница (линк на интернет податке,
   ако постоје)
• одустајање/мењање локације, 
   привремена уклањања/поновна враћања
• дела која више не постоје, разлог
• реакције стручне критике и јавности 

ЗНАЧАЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ У ПРОЦЕСУ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОГ 
ДИЗАЈНА  ЈАВНОГ ГРАДСКОГ ПРОСТОРА БЕОГРАДА

Табела 1.  

Table I:

Пример могућег ''обрасца'' за предложени ''Систематски регистар реализоване савремене 
уметности у јавном градском простору Београда''

      An example of possible „pattern“ for the proposed „A Systematic Registar of realized Contemporary 
Public Art in Public Spaces of Belgrade“
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3  Мрђан Бајић, Олга Јеврић, Здравко Јоксимовић, Коста Богдановић и Олга Јанчић 
изабрани су анкетом, док је комисија предложила Владимира Перића, Драгољуба 
Рашу Тодосијевића, Зорана Тодоровића, Милију Нешића и Добривоја Бату 
Крговића.

4 Изабране локације: Кнез Михаилова улица између палате „Албанија” и Сремске 
улице (изнад подземног пролаза) и поред Библиотеке града Београда, сквер на 
углу Душанове и Француске улице, зелена површини испред улаза у 
„Мадленијанум” у Земуну, плато испред Битеф театра, код улаза у подземну 
железницу преко пута Вуковог споменика, зелена површина у насељу Камендин, 
Plato испред Правног факултета, плато испред Главне поште, простор око 
фонтане код главног улаза и зелена површина испред задњег улаза „Сава центра”, 
зелена површина испред Југословенског драмског позоришта, зелена рóндела 
испред амфитеатра на шеталишту поред Дунава на Дорћолу (код куле Небојша) 
и сквер у Палмотићевој улици.

Пројекат афирмације савремене уметности у 
Београду

Једна од проверено најбољих метода избора 
уметничких дела је путем јавног конкурса, који расписује 
градска управа, а жирирање спроводи група експерата 
различитих профила (нпр. професори и критичари 
ликовне уметности, архитекте и урбанисти). Ово је 
посебно квалитетан начин за избор дела за већ унапред 
изабране локације или теме, а има демократски карактер. 
Наравно, то подразумева и ангажовање одређених буџет-
ских средстава за откуп дела или доделу награда, при-
прему локације и касније редовно одржавање. Уколико су 
уметничка дела предмет поклона (уметника лично, 
мецене – неке корпорације или појединца, другог гра-
да/државе и сл.), такође би тим експерата, кроз више-
критеријумско вредновање требало да процени ини-
цијативу и вредност дела, његов карактер и поруку, а 
затим да предложи одговарајућу локацију за његово 
излагање или уколико је и она предложена у оквиру ини-
цијативе, искаже своје стручно мишљење о погодности. 

На примеру града Београда, може се сагледати 
колико је ово комплексан процес.  Године 2000. донета је 
Одлука о подизању и одржавању споменика и скулпту-
ралних дела на територији града Београда (објављена у 
"Сл. листу града Београда", бр. 3 од 17. марта 2000), која 
дефинише на првом месту шта су то споменичка дела и 
јавни простори, затим које се процедуре спроводе при 
избору и постављању, потребне сагласности и дозволе, 
начине финансирања, обавезе одржавања и надзора, као 
и одговарајуће казнене одредбе. 

Такође, Секретаријат за културу је покренуо 
пројекат чији је циљ био да се подстакне стваралаштво у 
овој области и истовремено допринесе улепшавању и 
хуманизовању одређених градских простора. У те сврхе 
2008. године је формирана Комисија за постављање 
скулптура у слободном простору, за процену уметничке 
вредности предложених идејних решења за споменике, 
као и за поклоњена скулптурална дела, чији задатак је био 
да на бази спроведене анкете и сопствених предлога 
одабере укупно 10 радова савремених српских уметника, 
те се определи за одговарајуће градске просторе у којима 
ће скулптуре бити трајно постављене. Позив на учество-
вање у анкети достављен је на 107 адреса уметника, 
историчара уметности и новинара. На позив је одгово-
рило 48 анкетираних, који су предложили до 10 уметника 
за чија дела су сматрали да заслужују да се нађу у јавним 
градским просторима. Пет највише рангираних умет-
ника се директно ''кандидовало'' за  постављање њихових 
скулптура у јавним просторима, а наведена комисија, 
састављена од девет уметника, историчара уметности, 
урбаниста и архитеката, изабрала је још пет уметника 

3чији радови би били постављени у простору . Планирано 
је и да још пет уметника добије шансу, кроз расписивање 
јавног конкурса. Идеја је била да се уметничка дела, 
уколико је могуће равномерно распореде, како у централ-
ној градској зони, тако и у новим насељима на ободу 
града. Сви предлози су предочени уметницима, тако да су 
и они на неки начин имали могућност да сугеришу 

4најидеалнију локацију за своје дело . Нажалост, резултат 
свих наведених напора до данас je  сазнање да није 
спроведена ниједна реализација. Проблеми су углавном 

Марта  Вукотић Лазар
Наташа Даниловић Христић

5.

5. 

  Кембриџ, Велика Британија, бронзани рељеф – мапа историјског 
градског језгра, на мермерном постољу, са знацима Брајеве азбуке, 
постављено 2002.
Cambridge, UK, bronze relief map of central historical area on marble 
plinths with Braille inscriptions, displayed in 2002
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5 Неретки су случајеви, посебно када су у питању дела наменски стварана за 
потребе различитих идеологија и репресивних режима, често наметана као 
једина исправна, правоверна и пожељна, да су по паду диктатура и владавина 
доживела рушења и уништења, јер се на њима исказао сав компресован страх, 
гнев и бес.  

финансијске природе тј. у недостатку буџетских сред-
става или њиховом преусмеравању на ''хитније и 
потребније'' ставке, као и у организационом аспекту, 
односно у дуготрајној процедури прикупљања свих пот-
ребних услова, сагласности и дозвола, али и у не мање 
важном сазнању да су јавни простори, уствари поли-
тички, те да је ''избор и одлучивање'', које је поверено 
експертима различитих струка, у зависности од афините-
та и воље појединих представника власти и њихове 
финалне одлуке. Београд је постао град снажне културне 
и уметничке енергије, где се односу слободног времена и 
јавних простора придаје све већи значај. У том контексту 
се и сагледава „Public Art“, као домен културне политике 
града. Њен задатак није да у јавном простору само при-
ближи савремену уметност становницима града, већ је и 
да унапреди визуелни идентитет и квалитет изграђеног 
окружења. Уметнички рад је самим тим у снажној спрези 
са простором  и у великој мери зависи од тога где је и како 
постављен, што подразумева да то место није случајно 
изабрано, већ да је резултат истраживања конкретне 
локације. На тај начин се и тежи афирмацији  локалног уз 
уважавање глобалних утицаја, а решења за уређења ових 
простора се траже кроз мноштво идеја како би се на 
прави начин истражио потенцијал ових простора.   

Уметничка интервенција у урбаној средини, 
као позив на  дијалог

Уметничке интервенције у јавном простору 
подложне су константној  критици, посебно када се има у 
виду њихов изразито јавни карактер, доступност свима, и 
изнад свега чињеница могућности финансирања из 
буџетских средстава. 

Реакције долазе како од стручне јавности, тако и 
од грађанства као свакодневног корисника тог простора. 
Коментари се односе углавном на квалитет уметничких 
дела, на њихов избор, вечиту тему лепоте, допадљивости 
и естетике, затим на избор локације, а не ретко и на зна-
чење и симболику самог дела. 

У расправе се укључују сви: од стручњака, при-
мер за то је и коментар британског архитекте Нормана 
Фостера на неумесне покушаје ''прикривања и улепша-
вања'' лоше архитектуре у граду уз помоћ уметности, које 
је назвао ''кармином на лицу гориле'', до вандалских 
реакција лаика, као врсте негодовања што су деструк-
тивни испади на уметничким делима, постављеним у 
јавном простору. Недостатак емпатије према постав-
љеном делу може да укаже да оно није довољно 
допадљиво, ориги-нално или једноставно одговарајуће за 
ту средину, али и да је можда потребна извесна едукација 
грађана. Понекад време чини да нека дела докажу своју 
вредност и буду сагледана на другачији начин. Дакле, 

интегрисана јавна уметност и урбани простор морају 
подједнако да задовоље и просторну и временску 

5димензију.  Оно што не треба занемарити када је умет-
ност у питању  јесте да су за уметника технички проблеми 
увек решиви, али проблем креативне слободе је место где 
је могуће пронаћи и одговор о врхунским делима и 
врхунским уметницима. Само изузетни уметници успе-
вају да своје замисли, имагинације, идеје на прави начин 
спроведу и то не само у конкретно дело, већ и у простор и 
време, а да при томе његова индивидуалност и ства-
ралачки потенцијал ни једног тренутка не буду доведени 
у питање. Решење правог избора савремене уметности за 
јавниполитички простор (визуелно маркирање места од 
јавног значаја)  треба тражити и у нужној и незаобилазној 
спрези између дела и критичке расправе о њему у кругу 
врхунских познавалаца ове проблематике, који не 
пристају олако на бројне компромисе и који су  познати 
као „критичари изван игре“ (Денегри, 1998).

ЗНАЧАЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ У ПРОЦЕСУ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОГ 
ДИЗАЈНА  ЈАВНОГ ГРАДСКОГ ПРОСТОРА БЕОГРАДА

6.

6.

 Кембриџ, Велика Британија, ''The Corpus Clock'', аутори Џон Тејлор 
и Метју Лејн Сандерсон, постављено 2008 на углу улица Бенет и 
Кингс Парејд

 Cambridge, UK, ''The Corpus Clock'' authors  John Taylor and Mathew 
Lane Sanderson, displayed in 2008 on the corner of  Bene't Street and 
King's Parade
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Закључак

Појам јавног имплицира отвореност, присту-
пачност, учешће, инклузију, толеранцију и демократи-
чност. Уметничка интервенција у урбаној средини 
позива на артикулацију визуелног, контемплацију и 
дијалог. Чини се да дела на која наилазимо у метрополама 
света су све креативнија, слободнија и провокативнија, 
она настају са циљем да (загарантовано) изазову реакцију 
посматрача, позивају на додир, игру, смех, позирање и 
фотографисање, предмет су дебата. Готово да више 
ништа није чудно видети и доживети, а оно што се некада 
сматрало модерним или авангардним, временом постаје 
класика. Тако и поједина дела савремене уметности о 
којима се данас расправља или полемише, која се сматрају 
провокативним и контраверзним, сутра ће бити саставни 
део неког простора, на која су пролазници навикли и 
временом их схватили и прихватили. Увек треба имати у 
виду да сва јавна уметност инсталирана у јавном или 
полујавном простору се ту налази на основу дозволе 

/одобрења/сагласности/ и жеље администратора про-
стора (нпр. градске владе, локалне самоуправе, јавне 
институције или корпорације у случају полујавних и 
комерцијалних простора). Неке градске управе подстичу 
јавну уметност кроз буџетирање, нпр. помоћу програма 
''проценат за уметност'', (Project for Public Spaces, 2008) 
путем којег се одваја одређен проценат од цене великих 
пројеката за ову сврху, или кроз увођење одређених такси 
и формирање посебних фондова. У нашој средини, 
неопходно је да се установи стална пракса постављања 
савремених уметничких дела у отворене градске просто-
ре, било привременог или трајног карактера, како би се 
поново успоставио систем вредности, али на неким 
другачијим основама. Оно на чему треба инсистирати је 
континуитет и упорност у идеји, одржавање нивоа 
квалитета, те имплементација стратегије од процеса 
урбанистичког планирања до финалне реализације. 
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Chossening the art creations for displaying in unconvetnional 
frames, outside the museums and galeries, in other words, in 
urban public places, require special criterias of evaluation, 
because beside critisizm of art compositions it is necessery to 
grade and select appropriarte location, in order to form 
compatible and unrepeatable ambient. Public art is specially 
dealing with different critiques connected with evaluation and 
choise, interpretation of the artistic value, symbolism, context 
and overall presentation, particurarly because it is ussually 
funded from public budget and contstantly availalble and subject 
to reactions of all urban space users, profesionales and citizens.  
No matter if their character is permanent or temporary, art 
subjects have a power to  fundamentally change appearance and 
nature of space, give it new dimension, or design it in the different 
manner. The fact is that the public space is actually the politic 

realm, so all interventions require certain steps, from 
initiatives to decisions making and realization.  As case 
study of procedures is stated example of work of 
Commission for sculptures of Belgrade's City Assemble, 
that started in 2008, with a task to elect 10 art 
compositions and to opt for becomingly exhibition 
locations, with verification of all urban or technical 
possibilities. In addition, the authors are giving the 
proposal and concept for forming the Base Register of 
artistic masterpieces and public art on territory of the City 
of Belgrade, like model that some cities already have, in 
layout of public digital information base. The Register 
should contain all relevant and up-to-date data with 
visualization and mapping, with the goal to bring and 
promote the culture of this ambience to all interested 
persons.

Summary

ТHE SIGNIFICANCE OF CONTEMPORARY ART IN PROCCESS OF THE INTER-
DISCIPLINARY DESIGN OF THE PUBLIC URBAN SPACE OF BELGRADE

MARTA VUKOTIĆ LAZAR*
NATAŠA DANILOVIĆ HRISTIĆ**

 * Marta Vukotić Lazar, art historian, Urban Planning Institute of Belgrade
**Nataša Danilović Hristić, architect,  Urban Planning Institute of Belgrade
Превод Н. Д. Христић

ЗНАЧАЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ У ПРОЦЕСУ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОГ 
ДИЗАЈНА  ЈАВНОГ ГРАДСКОГ ПРОСТОРА БЕОГРАДА





П   Р   И   К   А   З   И





133

У оквиру опсежне, истрајне и неуморне делатно-
сти Спомен-збирке Павла Бељанског, која обухвата и 
знатну издавачку активност, објављена је 2009. моногра-
фија о овој институцији, која је добила престижну награ-
ду Националног комитета ИКОМ-а Србије за публика-
цију године. Крајем 2010. изашло је и латинично, а убрзо 
потом и издање на енглеском језику.

Сагледавање сопствене позиције у прошлом и 
садашњем времену дужност је институције која је чувар 
културне меморије једне заједнице. Ово није само обавеза 
музејске установе и није само заоставштина за будућност, 
већ врста самоанализе и самоспознаје властитог удела у 
чувању и трајању те меморије. Аутори монографије 
„Спомен-збирка Павла Бељанског“ могу бити поносни 
на свој учинак.

„Спомен-збирка Павла Бељанског“ даје свеобу-
хватну слику о дародавцу, његовој колекцији и установи 
која је чува и презентује педесет година. Настала је као 
резултат вишегодишњег истраживачког рада стуручног 
тима Спомен-збирке, историчара уметности и других 
сарадника. Обима 512 страница великог формата, књига 
обухвата уводне текстове аутора збирке Павла Бељан-
ског, уреднице монографије и управнице збирке Јасне 
Јованов, извршне уреднице књиге Милане Квас и књи-
жевника Радослава Петковића. Иза уводног дела следе 
анализе сваког појединачног дела из збирке, којима су 
приступили врсни историчари уметности: Горанка Вука-
диновић, Жана Гвозденовић, Марта Ђармати, Станислав 
Живковић, Оливера Јанковић, Јасна Јованов, Милана 
Квас, Вања Краут, Ирма Ланг, Звонко Маковић, Лидија 
Мереник, Љубица Миљковић, Светозар Мирков, Кон-
стантин Новаковић, Тијана Палковљевић, Љиљана Пи-
летић Стојановић, Вера Ристић, Ивана Симеоновић 
Ћелић, Оливера Скоко, Нада Станић, Ирина Суботић, 
Драгутин Тошић и Симона Чупић. Следи поглавље о ар-
хитектури зграде збирке Валентине Брдар. Потом су из-
нете биографије уметника чија дела чине фонд збирке и 
хронологија живота оснивача и његове колекције. Ту су и 
пописи литературе о Спомен-збирци, свих издања збир-
ке и репродукованих дела из фонда. Књигу закључује 
прегледни регистар.

Овако амбициозан и озбиљан концепт прати 
раскошна опрема књиге: визуелни материјал (210 илу-
страција у боји и више од 380 црно-белих репродукција) 
богат је и врхунског квалитета. Обухвата фотографије 
сваког дела из фонда, као и оне које реконструишу живот 
оснивача збрике, уметника чија је дела сакупљао и укупну 
историју збирке. Визуелни материјал не само да поткреп-
љује онај писани у књизи, већ обликује самосталну и 
самодовољну визуелну историју збирке. Његов извор су 
фото-архив збирке, архиве значајних културних инсти-
туција Србије, као и дела Атиле Сламе, Душана Мили-
јића, Марка Миловића... Читалац има прилику да сагледа 
збирку као простор за себе, али и као простор у оквиру 
града, захваљујући архитектонским илустрацијама Алек-
сандра Станојловића. Дизајн књиге, за који је одговоран 
Вељко Дамјановић, храбар је и савремен, а опет сведен и 
прегледан, чиме се постиже фина равнотежа класичног и 
модерног, која је у основи концепта збрике и њеног укуп-
ног трајања.

Овако обимно дело указује на изузетно тежак, 
озбиљан и одговоран уреднички задатак. Јасна Јованов је 
успела да спроведе прецизан концепт који је обухватио 
све стратуме збирке – њене историје, перцепције у струч-
ној и широј јавности, стратегије презентације и сталне 
промене којима је, неумитно, била изложена током траја-
ња. Уредница је ангажовала велики број стручњака – 
вероватно највећи тим историчара уметности окупљен 
код нас пригодом издавачког пројекта. Тај тим је пред-
ставио дела из збирке у контексту времена и места 
настанак, владајуће естетике и укупне културне политике 
као и опусе уметника. Помоћ сарадника уреднице – 
Милане Квас, Драгане Бошковић, Милице Орловић Чо-
банов, Марте Ђармати, Александре Нећаков, Јулијане 
Стојсављевић, Будимира Вуковића – била је драгоцена. 
Везани за институцију чију су повест приказали, они су 
заједно успешно окончали вишегодишње прегнуће и 
свакодневну посвећеност добробити Спомен-збирке.

„Спомен-збирка Павла Бељанског“ представља 
свако појединачно дело, презентовано у форми студиј-
ског каталога и, истовремено, приказује збирку као 
целину и посебан културно-историјски феномен. Тако је 
обухваћена историја једне колекције и једне институције, 
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епохе у којој су се формирале, садашње време те инст -
туције као и наговештај њене будућности.

Профилисање колекције уметнина је парадигма 
сложених друштвених и историјских околности у којима 
је формирана. Зато се уредница књиге, Јасна Јованов, 
посветила контекстуалном испитивању места и улоге 
збрике Павла Бељанског – начина на који су се кроз њу ре-
флектовали естетски принципи, друштвене идеологије, 
културна политика државе у периоду када се обликовала 
и била изложена јавности. Анализом докумената, 
архивске грађе, свеобухватне литературе, ауторка текста 

и „Два живота једне колекције“ склопила је сложену слику, 
која је темељ свим будућим истраживачима збирке и 
драгоцено штиво свима који ће изучавати српску и 
југословенску историју овог периода.

Исцрпна анализа Јасне Јованов осветљава 
контекст у којем је увек наглашена улога једног човека. 
Зато се на почетку монографије налази текст Павла 
Бељанског „Дела трајне вредности“, писан 1962. У овом 
својеврсном манифесту колекционара, Бељански истиче 
своје личне мотиве и естетска начела која су га руково-
дила у избору уметничких дела. Храброст да послуша 

Саша Брајовић
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унутарњи глас – обликован образовањем, пре свега, на 
немачкој филозофији, аутентичним и интимним осећа-
њем безинтересног допадања (не треба заборавити да су 
уметници које је сакупљао на почетку своје колекцио-
нарске каријере такође били почетници), патриотизмом 
и свешћу да човек није острво – формирала је збирку 
ретко систематичну и конзистентну, не само у нашим 
оквирима.

Жив и здрав дух Павла Бељанског, удружен са 
озбиљним образовањем и животним усмерењем ка 
добру, у овој монографији је осветљен у анализи која 
превазилази уобичајене оквире класичних историјских 
дисциплина. То је текст сложене структуре из пера 
књижевника Радослава Петковића – „Колекционар и ње-
гова победа“. Петковић, укрштајући различита времена и 
просторе, трага за суштинским мотивом прикупљања 
уметничких дела и налази га, с правом, у архетипској 
жељи да се надвлада хаос, да се обликује поредак, да се 
мисли и енергија, отелотворена у уметничким делима, 
сачувају у заокруженом простору. Тај исечак животног 
реда јесте „победа колекционара“.

Монографија доноси и исцрпну анализу колек-
ционаревог животног пута у тексту „Живот посвећен 
уметности“ Милане Квас. Из њега сазнајемо породичне, 
образовне, професионалне, ратне и мирнодопске, естет-
ске и колекционарске оквире који су формирали Павла 
Бељанског и његову збирку, али и оне емоционалне и 
личне.

Збирка коју је сакупљао Бељански већ је у првим 
деценијама свог постојања сабрала готово све друштвене 
и културолошке димензије, али и обрнуто – сама је 
зрачила на културне прилике средине. Збирка је била 
важна у конципирању многих изложби, појединачних и 
колективних, између два светска рата. Посматрана кри-
тички одмах након Другог светског рата, збирка се, 
својом виталношћу, али и виталношћу њеног ствараоца и 
његовим дипломатским напорима, наметнула као пара-
дигма животности и независности уметности и, исто-
времено, места Југославије у ондашњој геополитичкој 
констелацији. Представљена дипломатском кору већ 
1946, збирка је преживела и надживела све идеолошке 
замке које су се, или би се, потрудиле да је дискредитују. 
То је био својеврсни тријумф уметности који је аутора 
збирке подстакао на још брижљивије размишљање и 
делатност: ускоро је допунио своју колекцију делима која 
су недостајала. То пажљиво промишљање колекције 
никада није било једносмерно код Бељанског. Након ду-

гогодишње анализе и исцрпне дипломатске активности, 
начинио је даровни уговор 1957, којим колекција бива 
доступна јавности и постаје њена имовина. Даровни 
уговор је био  правно прецизан и необично далековид и 
тиме, истовремено, обавезујући и ослобађајући за 
поколења која његову визију баштине.

Уговор је подразумевао изградњу посебне зграде 
која је, према пројекту Иве Куртовића, довршена 1961. 
Историја овог здања, биографија његовог креатора као и 
архитектонске особине, осветљене су у тексту Валентине 
Брдар. Из њега сазнајемо како је ово непретенциозно и 
функционално здање изузетно и по томе што је подиг-
нуто за смештај уметничке збрике, што је реткост не само 
у нашим оквирима.

Спомен-збирка Павла Бељанског чува врхунска 
дела српске уметности ХХ века. Она су описана у 
текстовима наведених историчара уметности. Иако 
потичу од стручњака различитог сензибилитета, 
методолошког поступка, професионалног узраста и 
усмерења, све анализе делују сродно и хармонично. Тако 
ови „исечци“ творе заокружену историју српске модерне, 
незаобилазну за све који је у будућности буду проучавали.

Спомен-збирка Павла Бељанског, како моногра-
фија о њој јасно указује, није само музеј већ и озбиљна 
библиотека, архив и истраживачки центар. То је инсти-
туција која, захваљујући једној од далековидих одлука 
Павла Бељанског, награђује најбољи дипломски рад 
одбрањен на Одељењу за историју уметности Филозоф-
ског факултета у Београду. Са ликовним радионицама за 
студенте и децу, сталним изложбама, предавањима и 
презентацијама, она је једна од најживљих институција 
културе код нас и у региону. Спомен-збирка је место које 
се посветило хендикепиранима, уз анализу и коришћење 
свих релевантних метода и техника потребних за ову 
делатност. Све је то, уз исцрпну документацију, с правом 
приказано у монографији. Тиме се јасно указује да ова 
институција не само да истрајава у хуманистичким 
настојањима свог оснивача, већ се развија у складу са 
савременим музеолошким стандардима. Чувајући своје 
трајне вредности, она истовремено прати пулс 
свакодневних потреба и захтева заједнице. Неуморно се 
труди да ту заједницу подстакне да гледа, слуша, размиш-
ља и осећа, чува и штити своју културу.

Изузетног квалитета и репрезентативног карак-
тера, „Спомен-збирка Павла Бељанског“ је аутентични 
лик установе у којој су се прожеле прошлост и садашњост 
и изградиле основе идентитета у будућности.

СПОМЕН-ЗБИРКА ПАВЛА БЕЉАНСКОГ



које чине следећа поглавља у трећем делу ове књиге: О 
сликарству и о бојама; О примењеној уметности (тексти-
лу, керамици, металним предметима, новцу, накиту, 
стаклу и предметима у камену); О скулптури (вајарству, 
скулптури у металу и у камену); О архитектури (теракоти, 
опеци, камену у архитектури). 

Посебна целина ове прегледно конципиране 
књиге је Увод као стручна допуна преводу, у коме су, осим 
живота и дела Плинија Старијег, разјашњене и најзначај-
није подтеме новоформираних поглавља. Читамо о 
римском портрету, мозаику, грчкој скулптури и њеним 
уметницима, о архитектури кроз призму Плинија Стари-

3 јег и Витрувија. Посебно је занимљива паралела коју  Зоја 
Бојић пружа у тумачењу Плинијевих и Витрувијевих 
текстова о уметности. С обзиром на то да су живели у 
различитим раздобљима римске историје, Витрувије у 
доба Јулија Цезара, а Плиније као савременик Веспази-
јана, поставља се питање које писане изворе су користили 
за своје списе о архитектури и уметности, као и у којој 
мери је Плиније употребио Витрувијева знања. Свакако 
да је постојала директна веза између двојице историо-
графа уметности антике, иако су имали различите 
приступе, Плиније као документариста, Витрувије са 
одређеним ставовима о уметности.

Друга целина је „Посвета“  Плинија Старијег 
императору Титу Веспазијану, која представља I књигу 
енциклопедијског дела Historia naturalis. Од значаја је 
избор ауторке превода да упозна читаоца са Плинијевим 
објашњењем свог грандиозног подухвата који је 
обухватио 20 хиљада тема у 36 књига, пошто је прочитао 
око две хиљаде књига од стотинак писаца (које је навео на 
почетку сваке своје књиге). У његовом непосредном 
обраћању, али са великим пијететом,  сазнајемо не само о 
односу Плинија Старијег према цару Титу и његовом оцу, 
цару Веспазијану, већ и друге појединости о њима и 
њиховим савременицима, као и о догађајима који се тичу 
тог времена. 

Плинијеви текстови о уметности у ширем 
смислу груписани су у новоформирана поглавља – 
Сликарство, Примењена уметност, Скулптура и Архи-
тектура. Они чине трећу целину  књиге.  Подтеме је 

 

1Aнтички писац Плиније Старији  је аутор мону-
менталног дела Историја природе (Historia naturalis), у 
коме je сакупио знања из разних научних дисциплина, од 
географије, етнологије, ботанике и биологије до медици-
не, геологије, минералогије, астрономије, груписана у 37 
књига. Ово дело, објављено 77. г.,  било је и прва енцикло-
педија која је коришћена не само као извор података већ и 
као праузор за научну методологију у каснијим пери-
одима. 

2 Историчар уметности Зоја Бојић  је уприличила 
први превод са латинског на српски језик одабраних 
списа Плинијеве Историје природе, који се односе на 
уметност и обухватају делове из његове 4 књиге (XXXIII – 
XXXVII). Темељно сагледавајући његово целокупно  
дело, Зоја Бојић је  издвојила делове у којима је Плиније 
писао о уметности, уметницима и њиховим делима и 
упустила се у њихово слојевито тумачење. На тај начин су 
текстови о сликарству, примењеној уметности, скулпту-
ри и архитектури  обједињени у логичне целине које 
пружају нову и целовиту слику уметничког деловања  у 
грчко-римском свету, до и за време Плинија Старијег. 

Плинијеви текстови о уметности, први пут 
штампани у оквиру Историје природе 1469–1470. г., омо-
гућили су генерацијама истраживача на пољу историје 
уметности да атрибуирају позната дела или  реконстру-
ишу одређене сегменте грчке и римске уметности. 

Са темељним познавањем античке уметности, 
Зоја Бојић препознаје кључне теме релевантне за 
уметност старог века,  образлаже их и тумачи на основу 
Плинијевих записа. Његови текстови, нпр. о различитим 
материјалима који се користе у уметности (боја, земља, 
бронза, камен и др.), о накиту, о скулптури или о архи-
тектури, забележени су у неколико књига а ауторка пре-
вода их је у свом пројекту спојила у релевантне целине  
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именовала Зоја Бојић, па на тај начин прегледно сагледа-
вамо садржај сваке од њих. У поглављу Сликарство чи-
тамо, између осталог, наслове: Значај портрета, Слике 
коју су императори јавно изложили, Сликари који су 
сликали писаљком (Зеуксид, Пархасије из Ефеса, Апел са 
Коса, Протоген и др), Сликари који су сликали техником 
енкаустике, потом текстове о пигментима и бојама, о њи-
ховом справљању и употреби (синопа, рубрика, минијум, 
окер и др.). 

У поглављу о примењеној уметности груписана 
су Плинијева  тумачења обраде текстила, керамике, 
порекла и производње стакла, разних метала и предмета 
од бронзе, злата или сребра. Сазнајемо колико су цењени 
били ови материјали (бронза Коринта, са Дела или са 
Егине). Велики скулптори из V века, Мирон и Поликлет, 
савременици, али и супарници, користили су различиту 
бронзу, први егинску, а други делску. Посебно се говори о 

сребру и моди поседовања сребрних тањира и других 
предмета од овог метала, што је понекад превазилазило и 
употребу злата. Накит од метала, нарочито златно прсте-
ње, био је  статусно обележје Римљана које се дуго 
задржало. Посебна је била улога печатног прстења које је 
могло бити украшено драгим или полудрагим каменом, 
најчешће гравираним (геме). 

У делу о скулптури обједињени су Плинијеви 
текстови о почецима вајарства, о делима у злату, сребру и 
бронзи или камену, о коњаничким скулптурама, коло-
салним и другим статуама, описи најславнијих дела од 
бронзе и камена које су радили грчки уметници – 
Поликлет, Мирон, Питагора, Лисип, Праксител, Скопас 
и многи други. Последње поглавље књиге представља 
Плинијево виђење архитектуре, почев од разног грађе-
винског материјала и употребе мермера  на храмовима 
до врста подова (дијамант под, терацо, грчки под) и опи-
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са архитектонских дела, као што су обелисци, пирамиде, 
лавиринти и друго. 

Зоја Бојић је осмишљено допунила свако по-
главље прегледним и детаљним стручним  коментарима; 
она тумачи поменуте личности, уметничка дела и пој-
мове из антике, даје важне биографске податке поједи-
них личности – писаца, државника, војсковођа, филозо-
фа, пружа објашњења текста  и читавих догађаја, и то са 
становишта античке историје, науке, књижевности, 
уметности. Читаоца упућује на дела античких историо-
графа и на релевантну библиографију, у којима су 
проучени Плиније и његово време, као и на стабилне веб 
сајтове на којима могу да се читају дела античких аутора у 
оригиналу, на грчком и латинском језику, али и у 
преводима. 

Регистар и библиографија потврђују изузетан 
прегалачки посао Зоје Бојић. Имена свих наведених 
уметника смештена су по областима њиховог стварања, 
па су издвојени сликари, вајари (у глини, металу – нај-
чешће бронзи), скулптори, архитекте и примењени умет-
ници. Посебано треба истаћи избор 51 репродукције, 
којима ауторка илуструје Плинијев текст, указујући на 
његов утицај у европској култури средњег и новог века.

У скромној литератури античких превода из 
области уметности, превод Плинијевих текстова о 
античком културном наслеђу је подухват драгоцен за све 
истраживаче античке уметности и културе – за истори-
чаре уметности и архитектуре, археологе, историчаре. 
Студентима ће  ово дело бити од изузетног значаја као 
важан извор за сагледавање античке уметности, а ширем 
кругу читалаца увод у свет антике на приступачан начин.
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У Музеју лепих умености у Хјустону од 4. марта 
до 3. јуна 2012. године одржана је изложба Shifting Para-
digms in Contemporary Ceramics: The Garth Clark and Mark 
Del Vecchio Collection. Тим поводом објављен је репре-
зентативни каталог на 483 странице, са 702 илустрације у 
боји. Хјустонски музеј са својим тимом и главним кусто-
сом Синди Штраус (Cindi Strauss) приредио је изложбу и 
каталог, у жељи да представи ову  изузетну колекцију 
керамике двојице реномираних стручњака, галериста и 
колекционара, Гарта Кларка (Garth Clark) и Марка Дел 
Векија (Mark Del Vecchio). Колекција је представљала  
једну од најважнијих и најсвеобухватнијих приватних 
збирки керамике од Другог светског рата до данас, а од 
2007. године је у власништву музеја у Хјустону. Осим тога, 
данас су у Музеју и њихова обимна библиотека о керами-
ци и изванредна фото- документација. 

Каталог представља по први пут у целини колек-
цију од  481 рада,  прикупљану скоро шездесет година у 
више од двадесет земаља на пет континената. Посебну 
вредност  овој колекцији додаје чињеница да су ова два 
колекционара – признати теоретичари, истраживачи,  
предавачи као и писци многобројних стручних књига и 
текстова. Њихове галерије у Лос Анђелесу и Њујорку 
одиграле су важну улогу у контексту великих преокрета у 
уметности керамике.

Колекција показује изузетну разноликост. Од 
признатих керамичара до керамичара у успону као и 
керамике сликара и вајара који су повремено, а неки као 
Фонтана (Lucio Fontana), и целог живота радили у глини. 
У распону од рафинираних и минималистичких до сло-
жених експеримената у форми и декорацији, колекција 
прати главне промене у техници и естетици керамике 
током година. Посматрајући предмете из ове разноврсне 
колекције, видимо шта све керамика као уметничка дис-
циплина може да буде. Колекција укључује радове при-
знатих керамичара као што су Питер Вулкос (Peter Voul-
kos), Кен Прајс (Ken Price), Рон Најгле (Ron Naigle), Беа-
трис Вуд (Beatrice Wood), који су започели са експери-
ментима у керамици још 1940. У колекцији су присутни и 
керамичари млађе генерације попут Алигана Мидоуса 
(Alleghany Meadows) и Џона Паљарa (John Pagliaro). 
Међутим, изостају неки од највећих керамичара као што 

су Џорџ Ор (George E. Ohr), Луси Ри (Lucie Rie) и Ханс 
Копер (Hans Coper) чије су радове продавали у годинама 
кризе за колекцију.  

Каталог, осим уводних поглавља и Кларковог 
текста о историји колекције, доноси и четири ауторска 
текста о керамици. Ауторски тим је створио методолош-
ки пажљиво компоновану књигу која обилује новим 
запажањима и погледима.

У предговору каталога, директор музеја Гвендо-
лин Гоф (Gwendolyn Goffe) изражава неизмерно задо-
вољство и захвалност Гарту Кларку и Марку Дел Векију 
који су обогатили фонд музеја драгоценом колекцијом 
керамике.  Као највећу вредност, Гоф истиче стручност и 
страст које су колекционари показали у формирању сва-
ког аспекта колекције. У Уводној речи, након предговора 
каталога,  Синди Штраус, кустос у одсеку за модерну и 
савремену примењену уметност и дизајн, осим захвал-
ности свим појединцима и институцијама, говори о важ-
ности овог пројекта како за музеј тако и за њу, истичући да 
је то прилика каква се указује једном у животу.  

Следи Изјава колекционара: слуге уметности 
(Collectors Statement: Art Janitors) Кларка и Дел Векија, а 
затим Кларков аутобиографски есеј Промена парадигме. 
Кларк сагледава сопствене позиције и приближава нам  
искуства у прикупљању уметничких предмета, говори о 
историји колекције, околностима и разлозима за одабир. 
Кларк и Дел Векио су не само познаваоци уметности и 
уметника него су као пријатељи уметника  и сами активни 
учесници у историји керамике. Колекција је представ-
љена у контексту различитих друштвених околности, 
социолошких и културолошких, испреплетаних са 
личностима и животима ова два колекционара, као и у 
светлу промена свог значаја и значења у шездесето-
годишњем периоду. Ово поглавље Кларк започиње сво-
јим рођењем у Јужној Африци 1947. године, привиле-
гијом да упозна неке од највећих керамичара већ у раној 
младости (Беатрис Вуд и Луси Ри нпр.), потом о својој 
првој књизи, школовању у Лондону, Марку Дел Векију, 
оснивању прве галерије 1981. године у Лос Анђелесу. Го-
вори о уметницима, атељеима, хиљадама и хиљадама 
керамичких предмета и о великој колекционарској стра-
сти. 
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У наставку, каталог је подељен на четири дела. 
Сваки део садржи текст другог аутора и  релевантне 
примере из колекције. Аутори текстова су Глен Адамсон 
(Glenn Adamson), Езра Шејлс (Ezra Shales) и Џорун 
Вајтберг (Jorun Vaiteberg). Аутори четвртог текста су Герт 
Кларк и Марк Дел Векио. Текстови, сваки на свој начин, 
испитују различите аспекте савремене керамике кроз 
примере из ове колекције – Импликације: савремена 
грнчарија, Неке друге функције керамике, Постмодерна 
грнчарија и Рођење глине. 

Импликације: савремена грнчарија-текст исто-
ричара и теоретичара примењене уметности и дизајна 
Глена Адамсона је расправа о савременој керамици, отпо-
ру масовној продукцији, препрекама на које наилази 
савремена посуда. Он истиче значај критичара aмеричког 
сликарства Клемента Гринберга (Clement Greenberg) и 

уметника, професора и кустоса Филипа Росона (Philip 
Rawson) на формирање критичке мисли Гарта Кларка. 
Изводи паралеле у њиховим ставовима, водећи нас тако 
од Кларкових почетака, од уско формалистичког гледи-
шта до његовог делимичног напуштања и до сазревања 
Кларка као теоретичара.

Неке друге функције керамике: звуци смеха и 
нијансе земље  –  есеј Езра Шејлса, историчара уметности, 
кустоса и уметника, бави се у расправно-критичком тону  
савременом употребном керамиком. Аутор говори о 
функцији, употребној вредности, индустријској и сериј-
ској производњи и кроз примере објашњава добре и лоше 
стране савремене керамике. Текст третира керамику у 
ширем контексту. За полазиште у својој анализи, он бира 
посуду Беатрисе Вуд (Beatrice Wood) као пример који 
треба следити. Естетски и чулни доживљаји приликом 
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сусрета са посудом су заборављени. Аутор сматра да се 
керамика  удаљила од традиције и да би јој се требало 
вратити, али уз коришћење савремених материјала.

Постмодерна грнчарија Џоруне Вајтберг је 
исцрпна полемика о постмодернизму. Текст започиње 
освртом на шездесете године прошлог века у САД-у, где 
су уметници попут Кена Прајса и Роберта Арнесона (Ro-
bert Arneson), под утицајем популарне културе, већ тада 
правили нефункционалне предмете од керамике. 
Ауторка говори о променама у схватању керамике у 
Европи крајем седадесетих и почетком осамдесетих 
година ХХ века, од појаве Алисоне Бритон (Alison Britton) 
и крчага који је изложила 1979. Текст даје и хронолошки 
преглед развоја глине као материјала за изражавање 
идеје.

Завршни текст каталога је Рођење глине Гарта 
Кларка и Марка Дел Векија. У фокусу њихове студије су 
фигуралне представе и њихов развој у савременој кера-
мици, што анализирају кроз примере из своје колекције.  

У текстовима, детаљно је анализирано 125 
предмета из колекције и  илустровано фотографијама 
великог формата, са описом предмета и техникама, 

коришћеним у реализацији. Уз причу о предмету дата је и 
прича о уметнику, контексту у коме је деловао, утицајима 
и свим релевантним подацима. Имајући у виду да је то 
била приватна колекција двојице колекционара, да су је 
градили вођени личним укусом и знањем, ова колекција 
се, ипак, показала довољно репрезентативном да покаже 
велики преокрет у уметничкој керамици, нове тенден-
ције у приступу уметничким жанровима, мотивима и 
материјалима и неисцрпне могућности глине. Кроз њу 
можемо пратити раскид са традиционалним вредности-
ма, од утилитарне и употребне керамике ка постмодер-
низму и постиндустријализму. 

Каталог се завршава илустрованим списком целе 
колекције, биографијама свих уметника, изабраном биб-
лиографијом и индексом, веома корисним и прегледним 
прилозима који употпуњују овај методолошки озбиљно и 
амбициозно замишљен концепт.

На крају, ово је и савремено дизајниран, 
монументалан, али елегантан и богато илустрован 
каталог, чија опрема пружа потпуно уживање у 
предметима ове посебне колекције.
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Упркос превеликом броју посетилаца било је 
право задовољство погледати дуго и пуно најављивану 
изложбу Моћ стварања (Power of Мaking) у Викторија и 
Алберт музеју у Лондону. Кроз стотине разноврсних, из-
врсно урађених радова, у сарадњи са Саветом заната 
(Crafts Council) прослављени су улога и моћ стварања у 
галерији Портер (The Porter Gallery) познатог музеја. Од 
исплетеног медведа у природној величини, преко мале, 
керамичке заштите за око до фино израђене металне 
флауте, изложена су дела како аматера тако и водећих 
уметника и занатлија из читавог света. Као својеврстан 
кабинет куриозитета, изложба је пружила изврстан пре-
сек креативности и савременог стваралаштва, наглаша-
вајући маштовитост и инвентивност као главне критери-
јуме приликом одабира радова.

Циљ изложбе, коју је приредио Данијел Черни 
(Daniel Charny), један од водећих ауторитета у овој 
области, био је да се прикаже сам чин стварања у његовим 
различитим формама и фазама. Нагласак је стављен на 
објашњавање различитих процеса, од резбарења и 
браварских радова, преко плетења предмета од прућа, од 
традиционалних заната до најновијих технолошких 
резултата и улоге компјутера данас. Инспирисати и 
мотивисати на стваралаштво и креативност, указати на 
њихову улогу и важност у свакодневном животу, остали 
су, у свим њеним сегментима, главни циљеви ове излож-
бе.

Указујући на разноврсне вештине и њихове 
задивљујуће резултате, на чињеницу да поједине ствари и 
материјали могу бити употребљени на иновативан 
начин, аутор Данијел Черни је овом изложбом обухватио 
и читав низ пратећих догађаја. Посебну пажњу јавности 
добио је тинкер спејс (Tinker Space), простор намењен 
разним радионицама, предавањима и приказивању 
филмова који се баве стваралаштвом. Два пута недељно је 
приказиван материјал, лако доступан на интернету на веб 
адреси www.vam.ac.uk, који приказује ауторе у њиховим 
радионицама и интервјуе са њима, чиме се тежи откри-
вању и приближавању процеса креативног мишљења и 
настајања. Тако су, на пример, приказани дизјанер обуће 
Марло тен Бемер (Marloes ten Bhömer), Шона Ричардсон 
(Shauna Richardson), која својим исплетеним скулпту-

рама не оставља никога равнодушним, уметник и 
дизајнер стакла Мат Даран (Matt Durran), али и познати 
мајстор флауте Стефан Весел (Stephen Wessel). Аутор 
наводи да се не може урадити изложба о стварању без 
приказивања самог процеса стварања, наглашава 
важност занатсва и развијања вештина, као суштински 
важних за стваралаштво. По њему су те радионице можда 
и најважнији аспект изложбе, јер позивају на 
креативност, стварање, подстичу посматрача и од њега 
праве активног учесника. Циљ му је да ангажује и 
пробуди, заинтересује. Тако су, на пример, приказани и 
објашњени настанак изложене невероватне шећерне 
декорације за торту, потом познати рад Дејана Митро-
вића кидвил (kideville), док је посебном радионицом 
истакнут његов циљ да се деца упуте и подстакну на 
креативно коришћење рачунара. Радом у посебно 
прилагођеном програму дизајнирају се 3D модели који се, 
потом, захваљујући посебном штампачу, реализују, 
пружајући пример споја тек развијених вештина код деце 
и најновијих техничких достигнућа.

Са истим циљем да се занат приближи, да се 
посматрач заинтересује и позове на креирање, урађена је 
и пратећа публикација у којој, након уводних разматрања 
аутора изложбе, следе инспиративни доприноси разних 
стручњака. Попут приказаног видео материјала, истра-
жују се савремен однос према занатству, стварању и ве-
штинама, потенцијал који стварање има у уметности и 
креативној индустрији. Наглашава се удаљеност људи од 
мануелног рада, као и последице непознавања процеса 
настајања многих ствари што се одражава у савременој 
производњи, али и у друштву у ширем смислу. Заправо, 
указује се на будућност стварања, на стварање као начин 
решавања проблема, изражавања идеја и обликовања 
света око нас. Израда и рад се објашњавају као подједнако 
важни у испуњавању разних људских потреба, било да се 
ради о размишљању, истраживању или о једноставној 
жељи за обликовањем материјала. Јер, оно шта и како 
радимо дефинише оно шта смо и комуницира оно што 
бисмо желели да будемо. У свему томе, они чије занатство 
и генијалност достижу висок ниво могу да створе неверо-
ватне радове. Јер, чак и када је стварање експериментално 
и отворено, занатсво увек укључује параметре, наметнуте 
материјалом, алатом, размерама, али и физичком спрем-

У Викторија и Алберт музеју у Лондону (Power of  Making, Victoria
and Albert Museum and Crafts Council, London), 6. 9. 2011 – 2. 1. 2012
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ношћу аутора. Некада, недовољна спремност доведе до 
проблема, док знање и вештине доводе до нових 
могућности и решења у оквиру процеса. Међутим, истиче 
се да се мануелним радом може бавити свако, било 
додавањем или одузимањем или комбинацијом ових 
процеса и трансформацијом материјала. Велики горила, 
урађен од вешалица за гардеробу, рад  Дејвида Меча 
(David Mach), који је привукао посебну пажњу јавности, 
управо указује на слободу приступа, спремност и важност 
експеримента и  задивљујуће резултате који могу да се 
остваре. Иако мали број људи достигне висок ниво умећа, 
већина је у могућности да уради и створи нешто. Знање и 
вештина захтевају године интезивног рада и усаврша-
вања, доводећи на крају до нових могућности и изазова, 
дајући као резултат иновације, које се најчешће и 
дешавају када се најмање очекују.  Мада је опште прихва-
ћено да стварање подразумева претходно замишљену 
форму или идеју нечега што већ постоји било у глави или 
на папиру, такође, оно може бити и један врло активан 
начин размишљања, нешто што може бити изнето без 
конкретног, претходног циља на уму. То су управо оне 

ситуације у којима често настају дела изузетних 
вредности.

Изузетно промовисан и активан пројекат, 
изложба Моћ стварања је у последњих десет година друга 
изложба по посећености познатог музеја. Користећи све 
медије, укључујући и веома активне друштвене мреже, 
изложба је добила пуну пажњу јавности. Осим обимног 
штампаног пропагандног материјала, постера, флајера и 
водича, на фејсбук (Facebook) страници Викторија и 
Алберт музеја, дуго су највљивани догађаји и описиване 
припреме везане за отварање. Током трајања изложбе 
указивано је на актуелна дешавања, оцењивана је успеш-
ност радионица, фотографијама су документовани 
посећеност и интересовање. Разним активностима шира 
јавност је била позивана и мотивисана да остане укљу-
чена, попут такмичења за најбољи поетски коментар 
изложеног рада. Бесплатним улазницама, публика-
цијама, годишњим чланаринама као наградама, још на 
један начин се утицало на приближавање музејских 
дешавања свакодневном животу.
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Годишњу награду националног комитета ИКОМ-а Србије за 2011. годину добила је мр Бојана Поповић, 
музејска саветница и кустоскиња у Одсеку савремене примењене уметности МПУ, за каталог „Примењена 
уметност и Београд 1918– 1941“, у категорији Публикација  године. Публика-ција је имала карактер научне 
студије (264 страница са 140 илустрација) у којој је ауторка Поповић  спровела обимна, изузетно добро 
документована и нека потпуно нова истраживања у области примењене уметности међуратног раздобља. 
Такође, публикација била је била каталог за истоимену изложбу, одржану у Музеју примењене уметности (6. 
новембар 2011 – 31. јануар 2012).

Награде националног комитета ИКОМ-а за 2011. годину додељене су на годишњој скупштини ове међународне 
музејске асоцијације, 19. априла 2012. године у Галерији фресака у Београду. Комисија за додељивање награда,  у 
саставу председник Оља Васић, Бранислава Јордановић и др Ненад Радић, једногласно је донела одлуку да годишњу 
награду НК ИКОМ-а Србије за 2011. годину добије мр Бојана Поповић.
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Специјално признање УЛУПУДС-а за дизајн каталога 
»Примењена уметност и Београд 1918–1941« на 44. 
мајској изложби „У шкрипцу“ (10–31. мај 2012), која је 
одржана у  МПУ, добила је дизајнерка Данијела Парацки. 
Награде и признања доделио је жири 44. мајске изложбе у 
саставу: Миланка Берберовић, председница, Љиљана 
Ћинкул, Зоран Блажина, Југослав Влаховић и Јасна Дулић 
Грујић.

Награда Најбољи библиотекар у специјалној библиоте-
ци, по одлуци жирија Библиотекарског друштва Србије, 
ове године припала је Андријани Ристић, кустосу библио-
текару Музеја примељене уметности, за посебну актив-
ност у реализацији изложбе „Поглед на насловну страну 
1945–1980“,  (7–30. јун 2012, МПУ).

Награда је уручена добитници на Дан библиотекара, 14. 
децембра. 2012.  Одлуку је образложио жири у саставу: 
Гордана Ђилас, Библиотека Матице српске; Бојана 
Вукотић, Народна библиотека Србије; Соња Антонић, 
Универзитетска библиотека Светозар Марковић; 
Лепосава Иванковић, НБ „Др Вићентије Ракић“ из Пара-
ћина и Небојша Цвејић, Библиотека шабачка (пред-
седник жирија). 

Годишњом наградом Музејског друштва Србије 
„Михаило Валтровић“ за 2011. годину у категорији  
Музеј године награђен је Музеј примењене уметности из 
Београда за изузетне резултате остварене у стручном раду 
у 2011. години. Награда је додељена по одлуци комисије 
за доделу награда коју су чинили: Мила Гајић, Марина 
Мучалица, Живка Ромелић, Весна Душковић, Душко 
Грбовић,  и председница Сузана Миловановић. 

Награду је примила Љиљана Милетић Абрамовић, в. д. 
директора МПУ на годишњој Скупштини МДС-а 18. маја 
2012, одржаној поводом  Међународног дана музеја у 
Музеју Војводине у Новом Саду.

Велика плакета Универзитета уметности са повељом за 
изузетне заслуге и доприснос развоју Факултета приме-
њених уметности и Универзитета уметности у Београду 
додељена је Музеју примењене уметности из Београда. 
Савет Универзитета уметности, на предлог Факултета 
примењених уметности, донео је одлуку о овом високом 
признању, које је Музеју уручено 21. децембра 2012. го-
дине на свечаној прослави Дана Универзитета уметности 
у Свечаној сали Ректората Универзитета уметности у 
Београду. 

                                                                             

                                                                              Милица Цукић
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А  К  В  И  З  И  Ц  И  Ј  Е  



ОДСЕК ЗА МЕТАЛ И НАКИТ

Тацна
Лондон, Енглеска, 1832. година
Сребро, ковање, ливење
Висина 11 cm; пречник 30 cm
МПУ инв. бр. 23853

Декоративна тацна из колекције енглеске 
сребрнине XIX века Одсека за метал и накит откупљена је 
током 2011. године. Репрезентативне сребрне посуде овог 
типа одликују се богатством декоративних форми, које су 
увек додатно истицале њихову основну функцију при 
сервирању и украшавању стола за којим се обедовало. 
Управо из наведених разлога, овакви предмети уживају 
до данас непролазну пажњу и популарност.

Тацна, о којој је реч, настала је 1832. године и 
представља рад  Вилијама Бејтмена II (William Bateman), 
једног у низу чланова породице Бејтмен, који су неговали 
и учинили познатим  породични занат израде сребрнине. 
Вилијам Бејтмен II  је праунук Хестер Бејтмен (Hester 
Bateman), вероватно најпознатије жене која се у другој 
половини XVIII  века бавила израдом сребрнине у 
Енглеској. Радионицу и занат преузела је након смрти 
супруга, развила их, унапредила и створила породично 
име у производњи предмета од сребра. Посебно цењена 
сребрнина била је она из руку  њеног унука Вилијама I, а 
истим путем кренуо је и његов син Вилијам II.

Тацна је постављена на округлој издигнутој 
стопи, формираној од извијених листова који се при врху 
шире и чија је текстура јасно  наглашена. На стопи почива 
сасвим кратка, ливена дршка без украса, која носи саму 
тацну. Исти мотив декоративног листа формира тело 
тацне, стварајући утисак расцветаног, отвореног цвета. 
Горња ивица тацне је благо повијена ка споља. 

                                                                     Мила Гајић

 

                                                                                    

                                                                                        Mila Gajić

METALWORK AND JEWELRY DEPARTMENT

Silver Tazza 
London, England, 1832
Height 11 cm; diameter 30 cm
MAA Inv. No. 23853

Decorative Tazza from the collection of English 
19th-century silverware in the collection of Metalwork and 
Jewelry Department was purchased in 2011. The  
representative silver dishes of this type are characterized by 
the richness of decorative forms which emphasie their basic 
use for serving dishes and decorating dining tables, even 
more. For these exact reasons, these objects enjoy constant 
attention and popularity even today.

The Tazza was made in 1832 by William Bateman II, 
one of the Bateman silversmiths famous for their family 
workshop. William Bateman II was the great-grandson of 
Hester Bateman, probably the most famous woman 

thsilversmith in England during the second half of the 18  
century. She took over the workshop upon the death of her 
husband. Hester expanded business and improved the 
production of silverware, making the family name famous. 
Her grandson William I created the silverware that was 
especially valued, and his footsteps were followed by his son, 
William II.

The Tazza is set on a round high pedestal base, 
formed by curled leaves, widening at the top, with clearly 
accentuated textures. Resting on the base is a very short, cast 
and undecorated stem, which carries the plate itself. The body 
of the plate is formed by the same motif of decorarive leaf, 
creating a sense of blooming, opened blossom. The upper 
edge of the plate is slightly bent outwards.150
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FURNITURE DEPARTMENT

Figural table clock 
France, circa 1870, The Second Empire 
Movement: Vincenti&Cie, Montbéliar
Metal (zinc, brass), cast, chased, distressed, gilded; glass, cut; marble, 
cut, polished, engraved, gilded
51x41.5x15.5cm
MPU, Inv. No. 23839

The collection of household clocks in the Department of 
1Period Furniture has been enriched  by a representative piece of a 

French figural table clock, the first piece of  this typological group in 
the collection. The clock consists of a round movement with two 

2mainsprings, with an anchor escapement and pendulum at the back.  
The clock has eight – day movement striking on a bell every hour and 
half hour. The back plate of the clock has a seal stamped, hidden 
under bell calotte (see detail). The words in French MEDAILLE 
D'ARGENT, 1855 are inscribed on the outer rim of the seal. 
VINCENTI&Cie is inscribed on the inner rim. Above the seal, the 
movement serial number 5294 is written, and below, close to the 
bottom of the disc, numbers 8 and 1 indicating the pendulum length. 
At the bottom of the front plate of the dial, the first letter of erased 
signature can be noticed: letter R. 

The case consists of a base and a figure in full plastic 
incorporating a round clock mechanism. Marks can be seen on the 
bottom plate of the base indicating that originally legs have been 
there. The clock has been equally decorated on all sides. 

The base of the clock, tier profiled at the front and sides, is 
made of black, marble plates. There is a round opening for pendulum 
in the middle of the top plate. The side plates of the base are decorated 
with carved, botanical, gilded ornaments in Classicistic style. Most of 
the clocks with Vincenti&Cie movements made between 1865 and 
1870 have similarly constructed base. 

The figural composition has been realistically done 
depicting a young woman sitting on a chariot filled with ripened 
wheat sheaves. Her tunic, softly draped around her body, emphasizes 
her curves and waist. She is wearing a laurel wreath on her head. Parts 
of her body, not covered with her tunic, are emphasised by reddish 
colour based on the copper powder, imitating copper patina. Her 
dress, the chariot and her hair are in darker patina. The gilt on the 
laurel wreath and wheat sheaves is not authentic. The whole 
composition is cast in zinc, with rough final processing. This very 
well devised figural composition is a work of a skillful and 
experienced sculptor, unfortunately with no signature. 

   
                                                                                            
                                                                                                 Marija Bujić

ОДСЕК ЗА СТИЛСКИ НАМЕШТАЈ

Фигурални стони сат
Француска, око 1870, други ампир
механизам: Винсенти и Комп., Монбелијар (Vincenti&Cie, 
Montbéliar)
метал (цинк, месинг), ливен, цизелиран, патиниран, позлаћен; 
стакло, брушено; мермер, сечен, полиран, гравиран, позлаћен
51 х 41,5 х 15,5 cm
МПУ, инв. бр. 23839
                                                      
         Збирка кућних сатова Одсека за стилски намештај 

1 употпуњена је репрезентативним примерком француског фи-
гуралног стоног сата, који представља први примерак ове 
типолошке групе у колекцији. Сат поседује округли сатни погон 

2на две опруге, са сидреном запреком и клатном са задње стране.  
Механизам за осмодневно навијање, откуцава сате и половине 
сата, ударцем у звоно. Задња плоча сатног механизма има 
утиснути жиг, скривен испод калоте звона (види детаљ). На 
спољном кругу жига утиснуто је на француском: сребрна 
медаља, 1855. (MEDAILLE D'ARGENT, 1855). У унутрашњем 
кругу утиснуто је Винсенти и Комп. (VINCENTI&Cie). Изнад 
жига је исписан серијски број механизма, 5294, а испод, при дну 
диска, бројеви 8 и 1, ознаке за дужину клатна. На доњем делу 
предње плоче бројчаника, уочава се прво слово избрисане 
сигнатуре, латинично слово Р (R....).
        Кућиште сата je компоновано из постамента и фигуре у 
пуној пластици, у коју је инкорпориран кружни сатни меха-
низам. На доњој плочи базе уочавају се трагови који указују на 
изворно постојање ножица. Сат је подједнако обрађен са свих 
страна.
        Постоље сата, степенасто профилисано са чеоне и бочних 
страна, изведено је од црних, мермерних плоча. Горња плоча на 
средини има кружни отвор за клатно. Чеоне плоче постамента 
украшене су угравираним, вегетабилним, позлаћеним орна-
ментом, у класицистичком духу. Постаменти сличне конструк-
ције, присутни су код већине сатова са механизмом Винсенти и 
Комп., изведеним између 1865. и 1870. године. 
        Фигурална композиција je дата реалистично. Приказана је 
млада жена која седи на двоколицама пуним снопова зрелог 
жита. Туника, која у меким наборима обавија тело, наглашава 
облине и струк. На глави има ловоров венац. Сегменти тела, 
изван рубова тунике, истакнути су црвенкастом бојом на бази 
бакарног праха, која имитира бакарну патину. Хаљина, 
двоколице и коса су тамније патиниране. Позлата на ловоровом 
венцу и класју жита није аутентична. Цела композиција је 
изливена у цинку, са грубом завршном обрадом. Веома добро 
осмишљена фигурална композиција је дело способног и 
искусног вајара, али, нажалост, без потписа.

                                                                                    Марија Бујић

1  Подаци о променама власника сата, које смо добили приликом откупа, указују на 
могућност да је сат, већ крајем XIX века, красио ентеријер имућније београдске 
куће.

2 Господин Алекса Јахно, часовничар, пружио ми је стручну помоћ везану за 
функционисање сатног механизма.

1 When purchasing the clock, we got information on different clock owners, indicating 
that the clock was a part of a house interior of a wealthy Belgrade owner as early as at the 

thend of 19  century.
2 Mr Aleksa Jahno, horologist, provided us with his expert assistance related to functio-

ning of the clock mechanism. 
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ОДСЕК ЗА КЕРАМИКУ, ПОРЦЕЛАН И СТАКЛО

Шоља за чај са тацном
Чехословачка, 1920. година
Дуби, Ајхвалд
порцелан
шоља: R 9 cm, h 6 cm
тацна: R14 cm, h 1 cm
МПУ инв. бр.  23837

У збирци порцелана у Одсеку за керамику, порцелан и 
стакло Музеја примењене уметности, чувају се предмети који су 
представљали важан сегмент приватности  европског 
грађанског друштва. Намењени свакодневним ситним 
задовољствима, какво је испијање чаја, кафе или чоколаде, 
порцелански сервиси или шољице најразличитијих облика из 
музејске колекције настали су у најзначајнијим европским 
мануфактурама у периоду од XVIII до XX века. Значајни део 
колекције чине предмети из мануфактура са територије 
данашње Чешке. Једна од њих је мануфактура Ајхвалд која је 
током самдесетих година XIX века преузела примат на овом тлу 
у производњи порцелана. Године 1864, у месту  Дуби, на 
територији тадашње Бохемије, индустријалац Антон Чинкел 
(Anton Tschinkel) je основао мануфактуру мајолике, која касније 
почиње производњу  предмета од порцелана. Током осамде-
сетих година XIX века усавршава се производња, а фабрика 
постаје власништво немачке фирме Тојхерт (O. C. Teuchert). 
Почињу да се израђују предмети у стилу касног барока, са 
украсима од кобалтно плавих орнамената, по угледу на немачки 
„мајсен“. Од 1895. године фабрика постаје власништво 
аустријског индустријалца Бернарда Блоха и  послује под 
називом Блох и Kомп. ( Bloch & Co) све до 1920. године када 
мења назив у Ајхвалд порцелан – фабрика Блох и Kомп. 
(Eichwalder Porzellan – und Ofen-Fabrik Bloch & Co). Током  
Другог светског рата фабрика је пословала у оквиру Немачке, а 
1942. године мења име у Фабрика порцелана „Др Видер Ајхвалд“ 
(Porzellan Fabrik Dr. Wider Eichwald).

Порцеланска шоља за чај са тацном, из музејске 
колекције, настала је у поменутој  фабрици током 1920. године.  
Тело шољице са заобљеном дршком у позлати  почива на 
уздигнутој округлој бази, са  тацном неправилно кружне 
основе. Украс у виду пастелно ружичастих цветова спушта се од 
рубова унутрашње стране шољице и тацне ка средишњем делу, 
док су ободи у позлати. Украс са спољашње стране тела шоље 
састоји се од  једноставног уског фриза, у позлати, који прати 
обод. 

Лит.: Д. Хејдова, Ј. Хорнекова, Чешки порцулан : 1792–1982, 
Музеј примењене уметности, Београд, 1983;  Р. Дрецун, 
Порцеланске шоље из музејске збирке : 1730–1850, Музеј 
примењене уметности, Београд 1976; 
http://www.cesky.porcelan.cz 
                                                                               Биљана Црвенковић

  

 

 

DEPARTMENT FOR CERAMICS, PORCELAN AND GLASS

Tea cup with saucer 
Czechoslovakia, 1920 
Dubi, Eichwald
Porcelain 
Cup: R 9cm, h 6 cm
Saucer: R 14cm, h 1 cm
The Museum of Applied Art Inv. No. 23837

Objects that represented an important segment of private 
life of European civil society are kept in the porcelain collection of 
The Department of Ceramics, Porcelain and Glass of the Museum of 
Applied Art. Porcelain sets or cups of the most versatile shapes from 
the museum collection, made in the most prominent European 

th thmanufactures in the period from the 18  to 20  century were meant 
to be used for everyday little pleasures, like drinking tea, coffee or 
chocolate.Objects from manufactures of the present day Czech 
Republic make up a significant part of the collection. One of these 
manufactures is Eichwald which took over a leading role in the field 
of porcelain in this region during the 1870s. In Dubi, on the territory 
of what was then Bohemia, an industrialist Anton Tschinkel founded 
in 1864 a Majolica factory, which later began porcelain production. 
During the 1880s, the production was improved and the German 
company O. C. Teuchert became the new owner of the factory.The 
production of objects of the late Baroque style decorated with cobalt 
blue ornaments influenced by German “Maissen” began. An 
Austrian industrialist Bernard Bloch became the new owner in 1895, 
the factory changed its name to Bloch&Co and operated under that 
name up until 1920 when it once more changed its name to 
Eichwalder Porzellan – und Ofen-Fabrik Bloch & Co. During the 
Second World War, the factory operated within German territory, 
changing its name in 1942 to PorzellainFabrik Dr. Wider Eichwald. 

A porcelain tea cup with saucer, from the museum 
collection, was made in Eichwalder Porzellan – und Ofen-Fabrik 
Bloch & Co during 1920. The body of the cup, with rounded gilded 
handle, rests on an elevated circularbase, with a saucer of irregular 
circular base. Pastel pink flower decoration runs down from the 
edges of the inner side of the cup and saucer towards the central part, 
while the edging is gilded. The outer side of the body of the cup is 
decoratedwith a simple narrow gilded frieze following the edging.

References: D. Hejdova, J. Hornekova, Češki porculan: 1792 - 1982, 
The Museum of Applied Art, Belgrade, 1983; R. Drecun, Porcelanske 
šolje iz muzejske zbirke: 1730 - 1850, The Museum of Applied Art, 
Belgrade, 1976; http://www.cesky.porcelan.cz

                                                                                  
                                                         Biljana Crvenković
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ОДСЕК ЗА САВРЕМЕНУ ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ

Беле спирале
Република Србија, Београд, 2009.
Катица Павелка Вукајловић
бела енгоба, на 1000°
32 x 110 cm
МПУ инв. бр.23845
откуп 2012

Савршена несавршеност
Република Србија, Београд, 2009
Катица Павелка Вукајловић
енгоба, на 1020°-1220°, црна и бела глина
променљиве димензије
МПУ инв. бр.23846
поклон аутора 2012

        
У циклусу инсталација Суочавање – Катица и Срђан, 
Катица Павелка Вукајловић одолева било каквом 
поређењу или категоризацији. Првенствено, она је 
заинтересована за префињену технику коју је тешко 
контролисати, за савршенство које је доказано на свим 
нивоима, за лепоту садржаја који је инспирисан 
материјалом. У инсталацијама Бела спирала и 
Савршеност је несавршена (2009) , она започиње процес 
креације узевши архетипну форму спирале. Ликовни 
језик у њеном раду наглашава монотонију бескрајног 
кретања и/или говори о разнородним могућностима у 
креирању облика и  њиховој лепоти којој се тешко може 
одолети.

                                                                                                                                                                                                                                     
    Биљана Вукотић 

DEPARTMENT FOR CONTEMPORARY APPLIED ART

White Spirals
Republic of Serbia, Belgrade, 2009
Katica Pavelka Vukajlović

oWhite engobe, at 1000
32 x 110 cm
MAA Inv. No. 23845
Purchase, 2012

Perfect Imperfection
Republic of Serbia, Belgrade, 2009
Katica Pavelka Vukajlovic

o oEngobe, at 1020  -1220 , black and white clay
Dimensions variable
MAA, Inv. No. 23846
Donation by the author, 2012

In the cycle of installations Facing – Katica and Srđan, Katica 
Pavelka Vukajlović evades any comparison or categorization. 
She is interested, above all, in the fine technique that is hard to 
control, in the perfection proven at all levels, in the beauty of 
the content inspired by the material. In installations White 
Spirals and Perfection is Imperfect (2009), she started the 
process of creation by using the archetypal form of spiral. The 
visual language in her works accentuates the monotony of 
infinite movement and/or speaks about various possibilities 
in the creation of forms and their beauty that one can hardly 
resist.

                                                                                                            
                                                                               Biljana Vukotić           
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ОДСЕК ЗА САВРЕМЕНУ ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ

Wings of desire
Република Србија, Београд                          
Валентина Савић, 2011
квечовање, порцелан, енгоба, транспарентна глазура,
штампа на форексу 
180 x 80 x 35 cm
МПУ инв. бр 23851
откуп, 2012

 
        Инсталација Wings of Desire припада циклусу радова 
под називом Конзумација. Израђена је у порцелану и 
декорисана црном енгобом и транспарентном глазуром. 
Композицију рада формирају два штампана форекс 
кружно сечена тањира и 30 порцеланских делова. На 
првом тањиру се налази 28 порцеланских крила, енго-
бираних црном енгобом, различитих нијанси – од црне, 
тамносиве и светлосиве до беле. Делови композиције су 
поређани у форми купе од најтамнијих на дну, сиве у 
средини, до белих на врху. На другом тањиру су постав-
љене две порцеланске дојке, глазиране транспарентном 
глазуром на врху. Сви порцелански делови урађени су 
техником квечовања из калупа. Калупи су урађени на 
реалним објектима и не могу се поновити. Рад је излаган 
на Бијеналу керамике Манисес, у Шпанији, 2011, и на 
Бијеналу керамике Београд, 2011.
       Назив рада Wings of Desire – преузет је оригинални 
назив филма Вима Вендерса (Vim Wenders), који је код 
нас преведен као Небо над Берлином – пружа нам и 
могућност сасвим другачијих ишчитавања, што сеже у 
поље људске духовности а у овом раду има и нов смисао 
који се јасно очитава у поднаслову Angelopathie, који 
обухвата и преиспитивање теме светог, духовне чистоће 
и грехова. Ако се, међутим, посматра са позиција почетне 
информације, рад је узнемирујући и пред нама отвара 
безброј егзистенцијалних питања и преиспитивања.

                                                                                                                                                      
                                                                           Биљана Вукотић

DEPARTMENT FOR CONTEMPORARY APPLIED ART

Wings of Desire
Republic of Serbia, Belgrade, 2011
Valentina Savić
Quenching, porcelain, engobe, transparent glaze, printing on 
forex
180 x 80 x 35 cm
MAA Inv. No. 23851
Purchase, 2012
 

The installation Wings of Desire belongs to the cycle of works 
titled Consumation. It is made of porcelain and is decorated 
with black engobe and transparent glaze. The composition of 
the work is comprised of two printed forex round plates and 
30 porcelain parts. The first plate carries 28 porcelain wings, 
in black engobe in varied nuances – from black, to dark gray 
and light gray, to white. The parts of the composition are 
arranged to form a cone, from the darkest ones at the bottom, 
to the gray ones in the middle, and to the white wings on the 
top of it. The second plate carries two porcelain breasts, glazed 
with transparent glaze on top. All the porcelain parts are made 
by quenching from moulds. The moulds are made from real 
objects, and cannot either be used again or repeated. This 
work was exhibited at The Ceramic Biennial Manises, in Spain, 
2011, and at Ceramics Biennial, Belgrade, 2011.

For the title for the work Wings of Desire the artist took the 
original title of the movie by Wim Wenders, translated into 
Serbian language as The Skies above Berlin, and this title 
offers us possibilities of completely different readings which 
enter the field of human spirituality. In this work, it also 
assumes a new meaning reflected in the subtitle Angelopathie, 
which also embraces and examines the subject of the sacred, 
spiritual purity and sins. However, if it is taken as initial 
information, this work becomes disturbing, and it opens 
innumerable existential questions and revision.
                                                                                                                              
 
                                                                               Biljana Vukotić
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ОДСЕК ЗА САВРЕМЕНУ ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ

Powder tractate
Република Србија, Београд, 2011
Валентина Савић
фина каменина, транспарентна глазура, стакло, пудер 
100 x 25 x 35 cm
МПУ инв. бр. 23852
поклон аутора 2012
  

У циклусу радова под називом Конзумација, коме припада и 
инсталација Powder tractate, Валентина Савић почиње да 
истражује наш однос према потрошњи и могућности 
конзумације у савременом друштву. Шта је све понуђено, 
допуштено и наметнуто савременом човеку да користи, уз 
преиспитивање вредности из перспективе савременог 
друштва. 

                                                                                  Биљана Вукотић

DEPARTMENT FOR CONTEMPORARY APPLIED ART

Powder Tractate
Republic of Serbia, Belgrade, 2011
Valentina Savić
Fine stoneware, transparent glaze, glass, powder
100 x 25 x 35 cm
MAA Inv. No. 23852
Donation by the author, 2012

In the cycle of works titled Consumation, to which the 
installation Powder Tractate belongs, Valentina Savić 
begins to explore our attitude to the consumer spending 
and the possibilities of consumption in the contemporary 
society. What is offered, allowed and imposed on the 
contemporary man to use, along with questioning the 
values from the perspective of contemporary society.

                                                                                                                                                        
                                                                         Biljana Vukotić
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На захтев Црквене општине Дубровник за 
изложбу у Архиву Србије, Музеј примењене уметности је 
извршио услугу чишћења и конзервације 25 предмета за 
поставку изложбе "Култура Срба у Дубровнику 1790-
2010. Из ризнице српске православне цркве Светог 
Благовештења".

На већини предмета је позлата скинута чишће-
њем а остала је очувана само на неприступачним делови-
ма. Исти је случај био и са посребреним предметима од 
месинга.  Сребрна кандила су била прекривена слојем уља 
и гарежи.

Одмашћивање предмета је извршено ацетоном, 
а затим су очишћени од наслага оксида потапањем у 
раствор комплексола. Предмети од сребра, који нису 
били подесни за чишћење потапањем, третирани су 
содом бикарбоном. 

Површине прекривене златом (методом ватрене 
позлате), које је неправилним чишћењем одстрањено са 
њих, на захтев наручиоца поново су позлаћене. При 
расклапању су у неприступачним деловима пронађени 
трагови абразивне пасте. Наношење новог злата 
извршено је електролизом у режиму којим  се  постиже 
танак, али врло хомоген слој. Депозит злата дебљине 10 
микрона  осим декоративне има и улогу да заштити 
сребро од оксидације.  Оригинални слој злата нанесен 
методом ватрене позлате, због микропорозности која 
настаје испаравањем живе, није у потпуности могао да 
заштити сребрну основу од оксидације.  Површина 
предмета, који нису били позлаћени, заштићена је од 
даље оксидације паралоидом б72. Нанесени слој 
провидног лака је трајно реверзибилан и раствара се 
ацетоном. 

Предмети ће, после изложбе у Београду, бити 
враћени на сталну поставку у Дубровник. Имајући у виду 
високу релативну влажност  града у који се враћају, 
сматрали смо да је неопходно заштити површину.

Радове су извели конзерватори Милан Чоловић 
и Милан Андрић
                                                                              Милан Андрић

 
 

ОДСЕК ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ
УДК 7.025.3/.4
ИД 195697164

1. 
1.

Сребрни крст после позлате
 Silver cross after gilding 

КОНЗЕРВАЦИЈА  ПРЕДМЕТА ЗА ПОСТАВКУ ИЗЛОЖБЕ 
„КУЛТУРА СРБА У ДУБРОВНИКУ 1790-2010”
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2. Оков Јеванђеља са остацима првобитне позлате
2. Gospel cover with the remains of original gilt

3. Оков Јеванђеља после конзервациј
3. Gospel cover after conservation 

4. Кандило пре чишћења
 Censer before cleaning4.

5. Кандило после чишћења
5. Censer after cleaning 



Затечено стање
Визуелним прегледом трона уочене су пукотине 

на дрвеним елементима, настале услед неравномерног 
скупљања дрвета. Столарске везе, којима су елементи 
међусобно повезани, биле су  расклимане или потпуно 
растављене због деградације лепка и саме конструкције 
корпуса трона са високим тежиштем.

Видни су били трагови рада инсеката, обично на 
мекшим деловима даске. Механичка оштећења орнамен-
талне пластике су последица сушења дрвета и непра-
вилног руковања предметом. Велика површина оштећене 
полиментне позлате и врста тог оштећења указале су да је 
предмет дуги низ година погрешно чишћен, неодржаван. 
Један део позлаћене површине је оштећен коришћењем, а 
то су површине које су биле у честом контакту са 
длановима. Чипкаста, густо орнаментисана форма трона 
и његова висина су очигледно биле проблем за 
одржавање, а идеалне за сакупљање дебелих наноса пра-
шине, која се понашала као подлога за развој буђи у 
комбинацији са високом релативном влажношћу. У гор-
њим зонама трона нађени су трагови глодара.

Конзерваторске мере и мере заштите
За потпуно сагледавање проблематике трона је-

дини начин је било његово потпуно расклапање и одре-
ђивање специфичних конзерваторских мера за сваки 
сегмент. Примењене су мере:

-  вођење документације о предмету и изведеним 
захватима 

-   расклапање склопова трона
- чишћење наслага атмосферске прашине, буђи, 

фекалија, масноће и воска
-  консолидација столарских веза елемената склопа
-  консолидација дрвне масе
-  излагање предмета хемијском агенсу, циљано на 

инсекте, буђ и бактерије
- реконструкција недостајућих детаља орнамен-

талне пластике
- реконструкција полиментне позлате на површи-

ни где више нема оригиналног слоја позлате
-   чишћење и ретуш бојеног слоја
-   заштита и патинирање позлаћене површине

Ток радова
Ради расклапања трона, постављена је алумини-

јумска скела око њега. Изложене површине орнамен-
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ОДСЕК ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ

КOЗЕРВАЦИЈА БОГОРОДИЧИНОГ ТРОНА 
ИЗ ПЕЋКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ

УДК 726.7.025.3(497.115)
ИД 195697420

1. Богородичин трон после конзервације
1. Throne of Holy Mother after conservation

талне пластике су заштићене од механичких оштећења 
меканом фолијом. Везе између елемената су растављене 
тако што су повађени ексери. Ексери су углавном били 
оригинални, ковани. Извађено је и 8 шрафова новијег 
датума. Тек по скидању демонтираних кубета, уочен је 
степен оштећења орнаменталне пластике и евидентиран 
број недостајућих елемената њихових склопова.

Расклапањем балдахинског дела трона били су 
ослобођени стубови.  Одвoјена је леђна даска. Затим су 
демонтиране бочне странице. За вађење ексера су 
коришћени дрвени алати, клинови и подметачи од 
тефлонске фолије како би се избегло оштећење предмета. 
Сви елементи су обележени и записана је њихова пози-
ција. Цео процес је фотографисан.
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Елементи трона су запаковани и обезбеђени тако 
да су се могли безбедно транспортовати до простора са 
надзираном температуром и релативном влагом у коме су 
изведени конзерваторски радови.
            По допремању у простор намењен за извођење 
поменутих радова, предмети су остављени у амбалажи 48 
сати, a након завршене аклиматизације одстрањена је 
амбалажа. Релативна влажност на дан расклапања и 
паковања била је 60%. Релативна влажност на дан скида-
ња амбалаже била је 54%.

Леђна даска је састављена од предње (орахови-
на), орнаментисане и позлаћене са осликаним картушом 
и задње (јеловина), осликане са предње скривене стране. 
Раздвајањем двеју, највероватније, потпуно независних 
верзија леђне даске, старије (јелова осликана) која има 
конструктивну улогу у корпусу трона и млађе (орахо-
вина, дуборез, позлата, осликани картуш) која има 
искључиво декоративну улогу, откривен је сликани слој 
на старијој дасци. Флорална композиција је била веома 
очувана. Надзорно лице  је обавештено о поменутом на-
лазу.
            Осликана леђна даска је била састављена из два 
елемента који су се међусобно разишли због кривљења и 
витоперења даске. Орнаментисана леђна даска је била  
састављена од четири мање даске. Постојали су трагови 
коштаног лепила. Растресите наслаге атмосферске пра-
шине су одстрањене, усисавањем преко заштитне мреже. 
Веза између четири елемента орнаментисане леђне даске 
је поново формирана слепљивањем  глутинским лепи-
лом.  Глутинско лепило се и у наставку  користило прили-
ком  лепљења, како због реверзибилности споја, тако и 

2. Стање површине пре конзервације
2. Surface condition before conservation

због тога што је првобитно било коришћено при 
склапању елемената трона. У лепило су, у својству 
адитива који умањују мане ове врсте лепила, додавани 
уље каранфилића и глицеринско уље. На местима где су 
постојале пукотине које теже ширењу, са леђне стране су 
додате лептирасте, конусне попречне везе. Оне су пла-
сиране у лежишта која су претходно припремљена.  Две 
попречне конусне летве су постављене на обе леђне даске. 
Њихова улога је да се обезбеди могућност независног 
осцилирања двеју леђних дасака без међусобног штетног 
утицаја. Иако инвазиван, овај приступ je сматран исправ-
ним због услова у којима се предмет чува и користи. 

На осликаној леђној дасци је уметком од јеловог 
дрвета затворен зазор између елемената те даске. Додато 
дрво је исте врсте, боје, сличне густине и старије од 80 
година. Налаз сликаног слоја на леђној дасци је отворио 
питање евентуалног окретања даске за 180° око верти-
калне осе, што не би реметило њену конструктивну 
функцију а сликани слој би био доступан јавности. Од те 
идеје се одустало јер је та интервенција захтевала обраду 
бочних страница даске које тангирају задње стубове.
              Небо са херувимом је састављено из два слоја. Као 
код леђне даске, видљиви слој (ораховина, дуборез, 
позлата) је закуцан кованим ексерима на јелову осликану 
даску која је скривена. Овај склоп је третиран на исти 
начин као леђна даска.
               Стубови су као и већи део трона изведени 
дуборезањем у ораховом дрвету. Флорални и зооморфни 
мотиви, карактеристични за дебарску школу дубореза, 
изведени су у високој дефиницији, некарактеристичној 
за предмете који ће потом бити позлаћени. Како је грунд, 
као подлога за болус и на крају злато, у извесној мери 
ублажио дефинисаност детаља и сакрио најфинији цртеж 
који је извео дуборезац, тај ниво дефиниције и 
егзактности форме је остао сачуван на леђним странама 
два задња стуба које су прекривене леђном даском, што 
наводи на закључак да је и позлата била изведена на трону 
док је био у склопљеном стању. Чишћење масноће и 
гарежи је извршено туферима намоченим у бели 
шпиритус (white spiritus)  Тамо где није било позлате 
коришћен је и алкохол (алкохол скида полиментну 
позлату).
          Чишћење доњих греда са лавовима је изведено 
поменутим растварачима и туферима од вате, али је овог 
пута због дебљине слоја масноће и воска коришћен и 
скалпел. Лавови изведени у пуној пластици очигледно су 
били често у контакту са длановима, па су наслаге мас-
ноће и оштећења позлате у тој зони највећи. Због пред-
стојеће позлате, на деловима трона који су у оваквом 
стању посебно се инсистирало на одмашћивању. Задово-
љавајући резултат је постигнут употребом говеђе жучи. 
Дрво на које се аплицира полиментна позлата мора бити 
хигроскопно како би та метода функционисала.

Греде рукохвата, попут доњих греда са лавовима, 
биле су изложене додиру и затрпане масноћом. Чишћене 
су све док површина дрвета није постала погодна за 
позлату.

 

.
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            Лева и десна испуна (филунга) су очишћене од 
гарежи и масноће на већ опробани начин.
           Склапање бочних страница трона је изведено 
лепљењем столарских веза које су претходно механички 
очишћене од старог лепка. Столарским стегама су поде-
шени углови и налегања. Стегнути елементи су одстојали 
24 сата до довољног стврдњавања  глутинског лепка.

Консолидација дрвне масе, где су инсекти својим 
присуством угрозили механичка својства елемента, 
рађена је ињектирањем паралоида Б72, раствореног у 
ацетону. Упорним понављањем ињектирања, канали су 
попуњени. Крај канала је затваран масом од целулозе, 
креде и зечијег туткала (да би део пуњен паралоидом био 
површински хигроскопан и подесан за полиментну 
позлату).

Балдахински део трона је, осим сопствене 
тежине, преносио на стубове и тежину пет кубета. Дејство 
тог оптерећења је било видљиво на спојевима елемената 
балдахинске зоне трона. Израда независне подконструк-
ције, чијим би се уметањем оптерећење са декоративних 
елемената пренело директно на носеће, узета је у обзир. 
Од липовог дрвета (због мале тежине) је изведена пробна 
подконструкција, чија чврстоћа је производ корпусне 
спреге. Одлучено је да се решење са подконструкцијом 
задржи јер је реверзибилно, може се самостално уклони-
ти и терет кубета (око 40 кг) више не оптерећује декора-
тивне панеле балдахинске зоне (3 панела која пред-
стављају врхунско занатско умеће дебарске школе).

Кубета су на празној страници која није видљива, 
белом  бојом нумерисана од 1 до 5.

Чишћење кубета је подразумевало одстрањива-
ње наслага гарежи, прашине и измета глодара. На кубету 
1 недостајао је један режањ куполе.  На кубету 3 
недостајала је једна страна.

Израда недостајуће орнаменталне пластике је 
подразумевала дуборезање у ораховом дрвету: једног 
режња кубета 1, једне стране кубета 3, крста за кубе 3 и 
зооморфне фигуре налик змији (лева бочна страна, 
предњи стуб).
         Реконструисани су и делови орнаменталне 
пластике флоралних мотива на стубовима и на бочним 
странама.
            Трон је, у периоду између 1840. и 1864. године, 
извео у то време познати дебарски мајстор Митар 
Станишев (умро је 1864). На левој бочној страни је 
композиција са његовим потписом.  Дуборезана  леђна 
даска је очигледно била рад другог непотписаног 
мајстора (орнаментика је крупнија и мање вешто 
изведена).  Картуши на њој су датовани у тексту 1864. 
годином.  На њу је аплициран рам за икону са потпуно 
различитим флоралним мотивом који се на врху 
завршава круном. На круни се са задње стране налази 
потпис „ Сотир 1963“. Орнаментална пластика рама је 
такође позлаћена, али овог пута на микстиону.

Елементи трона су запаковани и припремљени за 
безбедан транспорт до Завода за биоцид и медицинску 
екологију у Београду, где су у комори са повишеним 

 

 

 

притиском 16 часова били изложени дејству хемијског 
агенса (гликол оксид) у циљу стерилизације. Комора је 12 
сати вентилирана док није постигнут ниво хемијског 
агенса безопасан по околину. Предмет је затим враћен у 
простор за конзервацију. Након 24 сати аклиматизације, 
одстрањена је амбалажа. 

Критеријум за позлату је постигнут у договору са 
надзорним лицем. Закључено је да се ново злато наноси 
на површине регија где је оригинални златни слој нестао 
или оштећен у проценту већем од 40%, како би се на тај 
начин сачувала аутентична површина која је овде и 
предмет заштите. Приликом проба позлате утврђено је 
да, наношењем 22,5 carat Orange Double Gold листића 
(како је спецификовано тендерским захтевом) на 
полиментну подлогу, добија светлији и сјајнији тон злата.

На пробама позлате, постигнуте су разне нијансе 
лазура чији је циљ смањење тон-разлике између старог и 
новог (пробе су рађене на комадима ораховог дрвета који 
не припадају трону). Усвојен је тон лазура којим је тон-
разлика између старе и нове позлате невидљива са 
раздаљине веће од 1 m. Са мање дистанце постаје све вид-
љивија и не може се помешати старо са новим. Лазурна 
патина је потпуно реверзибилна и може се одстранити са 
полиментне позлате без икакве опасности по њу. Одстра-
њује се медицинским бензином.

3. Расклапање леђне даске 
3. Separation of back board



Припрема за позлату површина на којима 
оштећење сеже до дрвета  рађена је  натапањем дрвета 5% 
раствором зечијег туткала. Након 24 сата наношен је 
грунд од болоњске креде, аранђеловачке креде и зечијег 
туткала. 

Грунд је наношен у пет слојева туфкањем, четком 
одговарајућег облика и тврдоће. Затим је наношен исти 
грунд у још два слоја, али у потезима. Након потпуног 
сушења, грунд је брушен шмирглом гранулације 400. На 
овако припремљену површину, одговарајућом четком 
нанешена су два слоја болуса, умућена са 5% ѕечијим 
туткалом (коришћен је Лефранков болус).

  Непосредно пред спуштање златног листића на 
припремљену површину, болус је квашен са 50% 
раствором воде и алкохола у циљу реактивирања везива у 
болусу. Након спуштања, листићи су пресовани ватом; 
четири сата касније та површина је полирана до високог 
сјаја, алатком са врхом од ахата. Тако полирана позлаћена 
површина, бар 10 дана по наношењу злата, патинирана је 
раније утврђеним тоном лазура. Овако припремљена и 
позлаћена површина је у задовољавајућој мери отпорна 
на механичка оштећења.  
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Опасност по њу, као и за оригиналну позлату, 
представља прање мокром крпом (из разговора смо 
сазнали да је на тај начин одржаван трон у прошлости). 
Уљна патина ће пружити известан ниво заштите и од 
нестручног одржавања. По завршетку радова достављено 
је и упутство за одржавање.

Током радова вођене су дневне белешке, 
фотографисане су фазе. У том процесу направљено је 700 
фотографија.

 Припремљени су елементи трона  за транспорт и 
аклиматизацију на оригиналној локацији. Паковање је 
извршено на  24 С и 50% релативне влажности. Затечени 
услови на месту склапања трона били су 19 С  и  60%
релативне влажности.

 Склапање елемената трона је извршено на лицу 
места обрнутим редоследом од расклапања. 

                                                              Милан Андрић

 

4. Површина чишћена за грундирање
4. Surface cleaned for priming

5. Позлата са патином
5. Gilding with patina
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Конзерваторски третман
Испитана је постојаност боја као што је испитана 

могућа деформација тканине приликом конзервације 
мокрим поступком, како би се утврдиле промене 
димензија по дужини и ширини. Мерењем узорка, пре и 
после тестирања, закључено је да нема промена као и да су 
боје стабилне.

Венчана хаљина је власништво Музеја примење-
не уметности од  1964. године када је откупљена од Мили-
це Ракић из Београда, супруге песника и дипломате Ми-
лана Ракића. Хаљину је носила 1878. године у Београду 
њена мајка Драга Кандић, учитељица, на венчању са 
њеним оцем Љубомиром Ковачевићем, историчарeм и 
политичарeм.

То је дуга женска хаљина од атласа боје сло-
новаче, принцес кроја, у доњем делу проширена. Изрез за 
врат је четвртаст а средином средњег дела тече уметак 
који је у струку сужен, украшен попречним паралелним 
наборима. Око изреза за врат нашивен је украс у виду 
риша од набране тканине од које је и хаљина. Рукави су 
дужине ¾, прави, украшени у доњем делу са по два реда 
волана са препегланим наборима, између којих је украс 
од набране тканине. Сукња је изразито дуга, у доњем делу 
украшена великом машном. Доњи део сукње, од висине 
колена па наниже, украшава  низ паралелних попречних 
набора а по предњој ивици је нашивен шири волан са 
препегланим наборима. На једној страни сукње, у доњем  
делу, налази се левкаст џеп, украшен воланима и набо-
рима. На задњем делу, са унутрашње стране сукње, наши-
вен је волан од маркизета са наборима, оперважен ма-
шинском чипком. Доња ивица хаљине је оивичена 
памучном траком. Хаљина је постављена белим платном 
у горњем делу и по доњој ивици, све остало је постављено 
чврстом газом. Хаљине из овог периода се често постав-
љају платном, некад крутом газом, да би сукња добила 
чврстину и боље падала, а доњи део поставе се често 
украшава ришевима и чипкама. Најчешће се ивице дуге 
сукње, да би се избегло крзање, обезбеђују нашивањем 
трака, названих „четкице“.  

Димензије хаљине: дужина (са предње стране) 
145 cm, дужина (са задње стране) 188 cm, дужина рукава 
45 cm, доњи обим 360 cm. Атлас  тканина је израђена од 
свилених нити (оснoва) и памучног конца (потка). Па-
мучне нити су упредене у Z смеру.  Крута газа je изаткана 
од памучних нити беле боје у платно преплетају. Затим је 
скробљена, што се може закључити по чврстини платна 
као и приликом квашења дестилованом водом. Памучна 
постава је такође урађена у платно преплетају као и трака 
којом је опшивен доњи део хаљине.

                           

ОДСЕК ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ

КОНЗЕРВАЦИЈА ВЕНЧАНЕ ХАЉИНЕ ИЗ ЗБИРКЕ МУЗЕЈА 
ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

УДК 745.52.025.3(497.11)
ИД 195697676

1. Хаљина после конзервације
1. Wedding dress after the conservation
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Предмет се рашива и издвајају се елементи које је 
потребно засебно третирати. Растављени делови су 
заштићени мрежицом од синтетичког тила тако што су 
зашивени између два слоја. На овај начин се спречава 
одвајање оштећених делова структуре приликом 
третирања појединачних делова предмета. Мокри 
поступак се врши тако што се делови потапају у 
дестиловану воду у кади за мокри третман. То омогућава  
да се влакно добро натопи и набубри ради бољег 
апсорбовања детерџента. Након тога се испушта вода из 
каде и прави се раствор дестиловане воде, која се 
претходно загрева до температуре 30 степени, и 
неутралног детерџента у размери 0,5 г/л.   Предмети се 
појединачно потапају у овај раствор. Након тога,  због 
велике количине прљавштине, процес је неопходно 
поновити још једном. Тог пута се, као помоћно средство, 
користио гумени графички ваљак који својом тежином 
врши притисак и на тај начин истискује остатак 
прљавштине.  Потом се предмет  испира текућом водом, 
собне температуре. Поступак се понавља више пута а за 
последње испирање се користи дестилована вода. Након 
тога, користимо поново гумени, графички ваљак тако 

што предмет постављамо на равну површину и њиме, у 
правцу основе, истискујемо остатак воде. Предмет се не 
помера током сушења. Тај процес се понавља за сваки део 
појединачно. Већина флека се на овај начин ублажила, тј. 
постале су мање приметне као и мекше на додир, али се 
нису у потпуности уклониле. Неколико мрља непознатог 
порекла (црвене, плаве и зелене боје) остале су истог 
интензитета као и раније. Ни после третирања загрејаним 
алкохолом није дошло до промена.

Припрема за чишћење дела хаљине који није 
рашивен на делове, урађена је тако што је направљена 
инсталација која је прилагођена облику и величини  
предмета. Предмет је пажљиво постављен на конструк-
цију а рукави су испуњени мелинексом да би задржали 
форму. Хаљина се, затим, натапа дестилованом водом и 
третира раствором дестиловане воде и неутралног 
детерџента. Након испирања, следи процес сушења 
предмета. 

Процес сушења започели смо већ у претходној 
фази, где смо уз помоћ гуменог ваљка истиснули остатак 
воде из предмета и на тај начин га фиксирали за равну 
подлогу и испеглали . Додатних интервенција није било, 

2. Хаљина пре конзервације
2. Wedding dress before the conservation



већ су сви појединачни делови остављени на собној 
температури да вода испари. Након тога, пажљиво је 
скинут синтетички тил којим су појединачни делови 
били опшивени са обе стране и  на тај начин су припрем-
љени за процес консолидације.

Како је памучна потка очувана, приликом 
коришћења гуменог ваљка у процесу прања, памучне 
нити су затегнуте и фиксиране паралелно једна до друге, 
најсличније положају пре деградације. Затим су, уз помоћ 
четкица и игле, распоређене још прецизније. Платно је 
било наквашено и фиксирано за равну подлогу па су 
после сушења нити остале у истом положају. Затим следи 
потплаћивање крепелином и свиленим концем неутрал-
не боје.

Крепелин је својим карактеристикама задовољ-
ио и естетске захтеве, а и омогућио предмету да поприми 
правилан облик који је имао и пре оштећења. Сваки 
комад је појединачно фиксиран прошивним бодом, 
пратећи основу. Растојање између убода иглом је 5 mm. 
Затим је, конзерваторским бодом, фиксирано оштећење. 

Потом је конзервирана декоративна, нацигована трака у 
виду риша, која се на хаљини налази око врата и прати 
леву и десну страну средишњег уметка. У поступку 
испитивања и анализе предмета закључено је да је она 
последња пришивена на хаљину па је прва уклоњена. 
Дужина траке је 136 cm  а ширина 5 cm. Када је уквашена и 
исправљена уз помоћ ваљка, закључено jе да се за њену 
израду искористило платно дужине 352 cm. Пошто се 
састоји из пет делова који су сечени под косином, сви су 
морали бити одвојени и засебно конзервирани а затим 
повезани у првобитну форму. На тај начин су 
конзервирана сва преостала оштећења. Након поступка 
конзервације уследило је враћење предмета у првобитну 
форму. Хаљина је, затим, постављена на посебно 
прилагођеног манекена и припремљена за излагање.

Предмет (Хаљина, венчана) је био представљен 
публици 22. септембра 2011. године, на изложби „Вен-
чане хаљине у Србији у другој половини XIX и почетком  
XX века из колекције МПУ“, ауторке Драгиње Маскарели, 
кустоскиње Одсека за тексил и костим.

                                                      Марија  Лабудовић

173

3. Хаљина пре конзервације - детаљ
3. Damage on the dress before conservation (detail)

4. Хаљина пре конзервације - детаљ
4. Damage on the dress before conservation (detail)
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Г) Вече са награђенима (разговор са награђенима XXXIV 
салона архитектуре)
Учесници: Дејан Миљковић, Јован Митровић, Бранко 
Павић, Мирослава Петровић Балубџић, Драгана 
Стевановић и Оливер Станковић. 
5. 4. 2012. у 18 h
Галерија Б

Д) Ка Европи, булеваром? – разговор
Учесници: Татјана Бабић, Радивоје Динуловић, Милан 
Алексић, Татјана Дадић Динуловић и Дарко Реба 
11. 4. 2012. у 18 h
Галерија „Жад“

Ђ) Докомомо Србија – предавање о истраживању модер-
не архитектуре у Србији
Учесници: Љиљана Милетић Абрамовић и Љиљана 
Благојевић (увод); Ђорђе Миловановић (Стара 
радничка колонија у Крагујевцу); Добривоје Лале Ерић  
(Две централе с Дорћола); Јелица Јовановић (Становање 
у Београду) и Марија Мартиновић (Послератни мемори-
јални споменици)
12. 4. 2012. у 18 h
Галерија “Жад” 

Е) Пројекат Политика паркова / Park Politics 
Предавање Поетика употребе земље – извођење могућег / 
Land Use Poetics – Performances of the Possible  
Предавач: Марија Хелстром Рајмер / Maria Hellstrom 
Reimer (Шведска) 
17. 4. 2012. у 18 h
Галерија “Жад” 

Ж) Пројекат Политика паркова / Park Politics 
Предавање Како се ствара слика града? / How is the Image 
of a City Created?
Предавач: Анели Нилсон / Annelie Nilsson (Шведска)
18. 4. 2012. у 18 h
Галерија “Жад” 

Изложбе у организацији МПУ

1. У огледалу . . . дођи и огледај се
XXXIV салон архитектуре
МПУ
28. 3. 2012 – 30. 4. 2012
Галерије А и Б, галерија „Анастас“, галерија „Жад“
Кустос изложбе и уредник каталога – мр Љиљана 
Абрамовић Милетић

Пратећи програм изложбе:
А) Изложба Гост Салона – Italy Now / Италија сада – 
архитектура у Италији 2000–2010
Аутор пројекта – Mario Pisani
Уредник изложбе у Београду – Слободан Данко 
Селинкић
28. 3. 2012 – 30. 4. 2012
Галерија ''Анастас''

Б) Изложба Grand Prix 2011. 
На XXXIV салону изложбом се представио добитник 
Grand Prix-a XXXIII салона архитектуре – пројектантски 
тим Митарх: Бранислав Митровић, Јелена Кузмановић, 
Немања Зимоњић, Игор Пантић, Огњен Крашна и Сини-
ша Таталовић
28. 3. 2012 – 30. 4. 2012
Галерија ''Анастас''

В) Изложба Енергија града – Београдска интернацио-
нална недеља архитектуре (БИНА) 2011 
Изложба портрета насталих током Шесте београдске 
интернационалне недеље архитектуре 2011 
Аутори – Петокрака & Сења Вилд
Концепција изложбе – предлог Јелене Ивановић 
Војводић и Ружице Сарић, из ауторског тима БИНА
28. 3. 2012 – 30. 4. 2012
Галерија ''Жад''

ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ 
МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ 2012.

ОДСЕК ЦЕНТРАЛНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ



З) Пројекат Политика паркова / Park Politics 
Радионица  Парк – простор оријентације у урбаном 
пејзажу / The park – a Space of Orientation in the Urban 
Landscape 
Учесници: Александар Бобић, Тања Манојловић, Милена 
Путник, Милица Лапчевић (координатори) и група 
студената
19. 4. 2012. у 18 h
Галерија “Жад” 

2. „Кутија, кутијица“ из колекције Музеја примењене 
уметности
МПУ
19. 5. 2012 
Галерија „Инкиостри“
Аутор и кустос изложбе – Марија Бујић 

Пратећи програм изложбе:
A) Радионица Музеј у кутији, кутијице у музеју
Интерактивна едукативна радионица
Организатор и реализатор програма – Леа Зеи, музејски 
водич
2. 5. 2012  (водитељ – Мирослав Првуљ, вајар); 2. 6. 2012, 8. 
6. 2012, 3. 10. 2012,  30. 10. 2012,  31. 10. 2012,  2. 11. 2012,  6. 
11. 2012, 7. 11. 2012, 13. 11. 2012, 15. 11. 2012, 27. 11. 2012. и 
28. 11. 2012

Б)  Предавање Кутије, кутијице
Предавач – проф. др Гордана Дедић, неуропсихијатар
20. 6. 2012. u 18 h
Салон Музеја

3. Поглед на насловну страну 1945–1980
МПУ
17. 6. 2012 – 30. 6. 2012.
Галерије А и Б
Аутор и кустос изложбе – мр Андријана Ристић

Пратећи програм изложбе:
А) Радионица Мој избор слова и лица чини да настане 
насловна страница!
Аутори радионице – мр Андријана Ристић, Јелена 
Поповић и Јелена Кнежевић
12. 6. 2012. и 15. 6. 2012. у 12 h

Б) Радионица Осмисли насловну страну часописа – 
детињство некад и сад и разговор са ауторком изложбе 
мр Андријаном Ристић
Аутори радионице – мр Андријана Ристић, Јелена 
Поповић и Јелена Кнежевић
13. 6. 2012. и 14. 6. 2012. у 12 h

4. Београд град културе – дечја уметничка атракција
XLVII дечји октобарски салон
МПУ
4. 10. 2012 – 27. 10. 2012 
Галерија „Анастас“ и галерија „Жад“
Аутор каталога и изложбе: Ангелина Фолгић Корјак
Сарадник на изложби и каталогу: Јелена Кнежевић

Пратећи програм изложбе:
А) Изложба Одећа и фолклорне игре мог народа – Галерија 
младих Цеље
МПУ
4. 10. 2012 – 14. 10. 2012
Галерија „Жад“
Аутор пројекта (оснивач и вођа изложбеног конкурса) – 
Михаило Лишанин

Б) Радионица мозаика Београд град културе – дечја 
уметничка радионица
18–22. 6. 2012. од 12 h
Водитељ – Петар Вујошевић, академски сликар
Модератори – Ангелина Фолгић Корјак и Јелена 
Кнежевић, кустоси
17 мозаичких радова који су настали у радионици чине 
део поставке  XLVII дечјег октобарског салона

В) Радионица старих заната Бомбонџијске мајсторије
9–11. 10. 2012. од 12 h
Гости радионице – Бомбонџијска радња „Босиљчић“

Г) Радионица фотографије Београд кроз реч и слику
16–20. 10. 2012. од 12 h 
(радионица, одржана 20. октобра, намењена је деци 
запослених у предузећу „Телеком Србија“)
Водитељ – Јелена Кнежевић, кустос

Д) Едукативна радионица Мој град / Београд
23, 24. и 26. 10. 2012. од 12 и 14 h
Водитељ – Јелена Кнежевић, кустос
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5. Шкарт: полувреме
Ретроспективна изложба групе „Шкарт“
Салон савремене примењене уметности
Поставка изложбе и избор из поезије – група „Шкарт“
МПУ и група „Шкарт“ 
9. 10. 2012 – 26. 10. 2012
Галерије А и Б
Кустос изложбе и аутор текстова – Слободан Јовановић

6. Уметник-ца. Нове теме и идеје српске керамике после 
2000.
Студијска изложба МПУ
МПУ    
6. 11. 2012 – 31. 1. 2013
Галерије А, Б и галерија “Жад“
Аутор и кустос изложбе: Биљана Вукотић

1. Дизајн игралиште 
Тема Самостојећи чивилук
Изложба радова ученика Дизајнерске школе из Београда, 
Roth Gyуla Gyakolo szakkozepisola es kollegiуm из 
Шопрона (Мађарска), IPSIA Brуgnera из Бруњере 
(Италија), Национална гимназия за приложни изкуства 
„Тревенска школа“ из Травне (Бугарска) и „Дрво арт“ 
школе из Београда.
Техничка школа „Дрво арт“ и МПУ
16. 3. 2012 – 23. 3. 2012
Галерија „Жад“

2. У шкрипцу
44. мајска изложба УЛУПУДС-а 
УЛУПУДС и МПУ
10. 5. 2012 – 31. 5. 2012
Галерије А и Б, галерија „Анастас“ и галерија „Жад“
Кустос и аутор концепције – др Дијана Милашиновић 
Марић
Дизајн (графичко обликовање) – Драгана Николић
Кустос изложбе – мр Милица Цукић

Пратећи програм изложбе - учесници:
Јасна Дулић Грујић, Марица Јовићевић, Михајло Петро-
вић, Сања Сремац, Драгољуб Замуровић, Светозар Пајић 
Дијак, Владимир Ловрић, Чедомила Маринковић, Анела 
Такач, Мирјана Бајић, Бата Кнежевић и Јован Пунишић

 

Гостујуће изложбе реализоване у сарадњи са МПУ 

3. ДИПЛОМА 2012 (пута 2)
Годишња дипломска изложба Факултета примењених 
уметности у Београду „Диплома 2012 (пута 2)" представ-
ља радове студената са свих специјализованих одсека у 
Музеју примењене уметности.
МПУ и Факултет примењених уметности у Београду
5. 7. 2012 – 29. 7. 2011
Галерије А и Б, галерија „Анастас“ и галерија „Жад“
Комесар изложбе и поставка – Тијана Секулић, професор 
ФПУ
Координатор програма – Ангелина Фолгић Корјак

4. Хикари – из Јапана Србији
Изложба савремене јапанске уметности                                   
Yubido Inc. из Токија и МПУ  
6. 9. 2012 – 27. 9. 2012
Галерије А и Б, галерија „Анастас“ и галерија „Жад“
Аутор пројекта: Фондација Yubido Inc., Токио    
Координатор изложбе: Дејан Сандић, кустос

5. Изложба радова Одсека конзервације и рестаурације 
Института „Рјепин“ Факултета ликовних уметности из 
Санкт Петербурга
Организатори: Факултет примењених уметности у 
Београду, Институт за конзервацију из Санкт Петербурга 
и МПУ 
19. 10. 2012 – 26. 10. 2012 
Галерија „Жад“
Координатор програма – Марко Лађушић

                                                                             Миољуб Кушић
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Зборник [Музеја примењене уметности] / [главни и одговорни уредник и уредник 
броја] Љиљана Милетић Абрамовић. – Београд : Музеј примењене уметности, 2011. –  
Бр. 7, 167 стр. : илустр. ; 27 cm

Упоредни наслов: Journal [Museum of Applied Art]. – Садржај: [I ДЕО]: Модни дизајн и костим: (1) Les souliers 
rouges du Pape, du basileus a Prada / Bernard Berthod. – [Summary]: Papal Red Shoes, From Basileus to Prada; (2) 
„Стаде шкрипа жутијех кавада“ / Татјана Вулета. – [Summary]: „And the Yellow Kabadia Rustled No More”; (3) 
Венчане хаљине у Србији у другој половини XIX и почетком XX века из колекције Музеја примењене 

thуметности у Београду / Драгиња Маскарели. – [Summary]: Wedding Dresses in Serbia in the Second Half of the 19  
thand the Beginning of 20  Century From the Collection of the Museum of Applied Art in Belgrade; (4) Odjevna 

proizvodnja Zagreba u razdoblju secesije / Katarina Nina Simončič. – [Summary]: The Clothing Production in Zagreb 
in the Secession Period; (5) Blue Jeans : вишеструка значења порука у популарној култури / Душанка Пихлер. –  
[Summary]: Blue Jeans : The Multiple Meanings of Messages in Popular Culture; (6) The Clothed Body in Fashion and 
Performance / Jessica Bugg. – [Summary]: Тело и одевање као предмет моде и уметничке представе. – [II ДЕО]: 
Прилози: (1) Циборијуми у манастиру Жичи / Димитрије Љ. Маринковић. – [Summary]: The Ciboria of Žiča 
Monastery; (2) Боја у простору : колористичка култура / Драгана Васиљевић-Томић. – [Summary]: Colour in 
Space : Colouristic Culture; (3) Осврт на збирку савремене уметничке керамике Народног музеја у Аранђеловцу 
/ Тања Вићентић. –  [Summary]: Note on the Collection of Contemporary Art Ceramics of the National Museum in 
Aranđelovac; (4) Излог као позорница / Татјана Дадић-Динуловић. – [Summary]: Store Window As Theatre Stage. 
– [III ДЕО]: Прикази: (1) Од Партоша до Кузманова : хроника једновековног грађења / Александар Кадијевић : 
Владимир Митровић, Архитектура XX века у Војводини; (2) Diana Scarisbrick, Rings : Jewellery of Power, Love 
and Loyalty / Катарина Чудић. – [IV ДЕО]: : (1) Приказ студијске 
изложбе Сребрне чаше позног средњег века аутора Миле Гајић, у Музеју примењене уметности / Душан 
Миловановић; (2) Поводом изложбе Сребрне чаше позног средњег века у Србији / Зоран Ракић. – [V ДЕО]: 
Аквизиције 2011 = Acquisitions 2011. – [VI ДЕО]: Конзервација: Свећњаци из Благовештенске цркве у 
Дубровнику / Милан Андрић. – [VII ДЕО] Изложбе 2011: изложбена делатност Музеја примењене уметности / 
Срђан Ракоњац. – [VIII ДЕО]: Издања  : издања Музеја примењене уметности / Андријана Ристић.
YU ISSN 0522-8328  

Музеј примењене уметности 2010-2011

2010-2011

ПРЕГЛЕД ИЗДАЊА МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ 2012

БИБЛИОТЕКА 

34. салон архитектуре = 34. Salon of Architecture / [уредник каталога и кустос изложбе]  
Љиљана Милетић-Абрамовић ; [аутори текстова] Љиљана Милетић-Абрамовић, 
Слободан Данко Селинкић ; [графичко обликовање] Душан Ткаченко. – Београд : Музеј 
примењене уметности, 2012. – 251 стр. : илустр. ; 26 cm
ISBN 978-86-7415-154-9

Поглед на насловну страну : 1945-1980 / [аутор каталога и изложбе] Андријана Ристић; 
[визуелни идентитет изложбе и каталога] Душан Ткаченко. – Београд : Музеј примењене 
уметности, 2012. – 12 стр. : илустр. ; 30 cm
ISBN 978-86-7415-155-6
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ИЗВОРИ ФОТОГРАФИЈА
Бројеви у заградама односе се на бројеве страница

© Фотографије: документација Aрхеолошког одељења 
Филозофског факултета Београд (7, 8, 9,12,13,15, 16); фот. 
Дамир Кризманић (25, 26); фот. Бранислав Цветковић (27, 
30, 31); Мuzej za umjetnost i obrt фот. Srećko Budek (38, 39, 40, 
42); љубазношћу г. Keith Piggott (41); Фонд Краљевски двор, 
збирка фотогрaфија, фот. Игор Урсић (47, 49, 50); Фонд 
Краљевски двор, збирка фотогрaфија  (51); Војни музеј у 
Београду, збирка фотогрaфија (52); Мuzej za umjetnost i obrt 
фот. Srećko Budek (56, 57, 60); Muzej Marton фот. Мatukaj (58) 
и фот. Srećko Budek (59); Hrvatski restauratorski zavod (61); 
Јеврејски историјски музеј (67, 68, 69, 70, 71); приватна 
колекција Милоша Јуришића (79 сл.1); Архив Југославије (79 
сл. 2, 80); Историјски архив Београда (81); Злата Вуксановић 
Мацура (84); љубазношћу Alden B. Dow Archives ( 89, 92, 93, 

94 ); фот. Мирјана Прошић Дворинић (90, 91); „Пионири“ 
1956 (101); „Пионири“ 1960 (102); YU strip – EKS ALMANAH 
144/1, новембар 1978 (103); YU strip – EKS ALMANAH 139/1, 
октобар 1978 (104); YU strip – revija jugoslovenskog stripa 34, 
октобар 1981 (105 сл. 6); YU strip magazin 63/64, март – април 
1984 (105 сл. 7); „Политикин забавник“, бр. 1160 (111); 
„Политикин забавник“, бр.1136 (112 сл. 2); „Политикин 
забавник“, бр.1303 (112 сл. 3); „Политикин забавник“, 
бр.1314 (113); „Политикин забавник“, бр.1320 (114); 
„Политикин забавник“, бр.1431 (115); http://www.koer.or.at/ 
(120); http://www.cambridgesculpturetrails.co.uk (124); Музеј 
примењене уметности фот. Веселин Милуновић (151, 153, 
155); Музеј примењене уметности фот. Владимир Поповић 
(157, 161); за Валентину Савић фот. Владимир Поповић 
(159); Милан Андрић (165, 166, 167, 168, 169, 170); Музеј 
примењене уметности фот. Марија Лабудовић (171, 172, 
173).

th47. дечји октобарски салон : Београд град културе : дечја уметничка атракција = 47  
Children's October Salon : Belgrade City of Culture : children's artistic attraction / [аутор 
каталога и изложбе] Ангелина Фолгић-Корјак, [графичко обликовање] Душан 
Ткаченко. – Београд : Музеј примењене уметности, 2012. – 83 стр. : илустр. ; 22 cm
ISBN 978-86-7415-156-3 

Шкарт : полувреме : Не мора... / [аутор текстова] Слободан Јовановић; [графичко 
обликовање каталога и дизајн поставке] група „Шкарт“. – Београд : Музеј примењене 
уметности, 2012. – 87 стр. : илустр. ; 24 cm
ISBN 978-86-7415-157-0

Уметник-ца : нове теме и идеје : српска керамика после 2000 = A Female Artist : New 
Subjects and Ideas : Serbian Ceramics After 2000 / [аутор каталога и изложбе]  Биљана 
Вукотић ; [графичко обликовање] Исидора Николић, Мане Радмановић. –  Београд : 
Музеј примењене уметности, 2012. – 248 стр. : илустр. ; 26 cm
ISBN 978-86-7415-158-7

                                                                                                                                 Андријана Ристић
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ЗБОРНИК МПУ је стручан часопис, јединствен 
на нашем простору, посвећен проучавању предмета при-
мењене уметности и публиковању грађе из исте области.

Регистрован је у Министарству науке Републике 
Србије под ознаком М 52. Сваки стручни текст објављен у 
часопису остварује два бода. 

У Зборнику ће бити публиковане следеће руб-
рике:

прилози – рад треба да буде дужине до једног 
ауторска табака (30 000 карактера) и може имати до 7 
црнобелих и/или колор фотографија

полемике – рад треба да буде дужине до једног 
ауторског табака (30 000 карактерa) и може имати до 5 
црнобелих и/или колор фотографија

критике – рад треба да буде дужине до половине 
ауторског табака (15000 карактера) и може имати 1 црно-
белу или колор фотографију.

прикази – рад треба да буде дужине до четири 
стране (7 000 карактера) и 

може имати 1 црнобелу или колор фотографију.

Редакција Зборника МПУ прихватила је препо-
руку Министарства за науку и технолошки развој Репуб-
лике Србије o доследноj примени правила цитирања 
литературе и одлучила се за правила цитирања литера-
туре по систему Харвард – Harvard Style Manual, односно,  
author-date system.

Радови који се предају редакцији ЗБОРНИКА 
морају бити опремљени на стандардан начин. на српском 
језику, ћириличним писмом (са подршком Serbian-Cyri-
lic) у doc. формату Мicrosoft Office Word програмског 
пакета 97 или новијег, фонт је Times New Roman, величи-
на слова 12, проред 1,5. Основни текст не сме да садржи 
илустрације, већ се оне предају као посебни фајлови. 

Пo пропозицијама које одређује Акт о уређива-
њу научних часописа Министарства за науку и техно-
лошки развој РС, радови треба да садрже: I ИМЕ И 
ПРЕЗИМЕ АУТОРА; II НАЗИВ УСТАНОВЕ АУТОРА 
(АФИЛИЈАЦИЈА); III НАСЛОВ; IV АПСТРАКТ; V КЉУ-
ЧНЕ РЕЧИ; VI ОСНОВНИ ТЕКСТ; VII РЕЗИМЕ; VIII 
ЛИТЕРАТУРА; IX ИЗВОРИ; X СКРАЋЕНИЦЕ; XI ИЛУ-
СТРАЦИЈЕ; XII КОНТАКТ ПОДАТАК. 

I  ИМЕ АУТОРА 
Аутор или аутори рада треба да наведу своје 

пуно име и презиме, укључујући и средње слово. 

Уколико редовно користе средње слово при 
објављивању радова, треба то да нагласе.     

II НАЗИВ УСТАНОВЕ АУТОРА 
(АФИЛИЈАЦИЈA) 

Аутор или аутори треба да наведу пун 
(званични) назив и седиште установе у којој су  запослени 
или назив установе у којој су обавили истраживање чије 
резултате објављују. Сложени називи установа наводе се 
у целини (нпр.: Универзитет у Београду, Филозофски 
факултет – Одељење за историју уметности, Београд). 
Име аутора и назив установе наводе се у горњем левом 
углу. 

III НАСЛОВ РАДА
Наслов треба прецизно да упути на садржај рада, 

укључујући речи прикладне за индексирање и 
претраживање. Ако таквих речи нема у наслову, 
потребно је да се наслову придода поднаслов.

IV АПСТРАКТ – кратак информативни приказ 
садржаја чланка који омогућава брзу оцену његове 
релевантности. Апстракт  треба да садржи термине који 
се често користе за индексирање и претрагу чланака. 
Саставни делови  апстракта су циљ истраживања, 
методи, резултати и закључак. Треба да има 100 до 250 
речи.

V КЉУЧНЕ РЕЧИ 
– служе да се одреди интердисциплинарна област 

којој рад припада. Користи се основна терминологија 
која најбоље описује садржај чланка за потребе 
индексирања и претраживања. Број кључних речи може 
бити до 5, излажу се азбучним редом а препорука је да 
учесталост њихове употребе буде што већа. 

VI ОСНОВНИ ТЕКСТ 
–  Страна имена и називи у основном тексту пишу 

се у транскрипцији, са изворним обликом у загради, када 
се помињу први пут.

– Напомене/фусноте се уносе искључиво на крају 
сваке странице. Треба да садрже мање важне детаље и 
одговарајућа објашњења. 

– Скраћенице које су  засноване на латинским 
изразима задржавају латиничку графију.  

 cf.  (лат. confer) у значењу  упореди  
e.g. (лат. exempli gratia) у значењу на пример
i .e. (лат. id est) у значе то јест
– Цитирање/позивање на литературу (навођење 

библиографске јединице у основном тексту).

 

ЗБОРНИК, МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ
УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ И ПРЕДАЈУ РАДОВА
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У раду се наводе сви извори и литература, који су 
коришћени при изради и састављању рада. 

Харвард систем подразумева да се у основном 
тексту одговарајућа библиографска јединица наводи 
унутар заграда по обрасцу: 

•  Презиме аутора
•  Година издања

                (Радојковић 1969)                                          
                (Wenzel 1965) 
Без знака интерпункције између презимена и године.

• Број странице или број напомене, слике или 
табеле уколико је дословно цитирање текста.             

               (Радојковић 1969: 37)
               (Wenzel 1965: 101-133)

• Транскрибовано презиме аутора пише се 
ћирилицом испред заграде са оригиналним 
презименом.

             ...Венцел (Wenzel 1965: 101)
• Када се у основном тексту парафразира цитат, уз 

презиме аутора се наводи година издања рада у 
малим заградама.

 У свом раду Бојана Радојковић (1969) тврди 
како....

• Ако цитирано дело има два или три аутора, 
њихова презимена се повезују свезом  и/and

               (Радојковић и Миловановић 1981)
               (Beardsworth and Keil 1997)

• Ако цитирано дело има више од три аутора, 
наводе се презиме првог аутора и др. / et al. – 
скраћеница за  и други / et alii (lat.) у значењу и 
други.  

              (Радојковић и др. 2005)
              (Cohen et al. 2000)

• За исто дело истог аутора, у првом наредном 
цитирању, користи се:

(ibid.: бр. стр.) – скраћеница за ibidem (lat.) у 
значењу на истом месту, у истом делу.

                Венцел (Wenzel 1965: 101)
               (ibid.: 112)

• Уколико су исти и бројеви страница у истом делу 
истог аутора, у првом наредном цитирању, 
користи се: (loc. cit.) – скраћеница за  loco citato 
(лат.)  у значењу наведено место. 

                Венцел (Wenzel 1965: 101)
               (loc. cit.)

• За друго дело истог аутора, у првом наредном 
цитирању, користи се:  (idem година: бр. стр.) – 
idem (лат.) у значењу исти, исто.

               (Cooper: 1998: 31–32)
               (idem 1998: 31–32)

• Уколико се цитирају различита дела истог 
аутора, али са истом годином издања, додају се 
словне ознаке уз годину – (презиме аутора: 
година издања, а, b, c)

               (Caroli 2005a)
               (Caroli 2005b)

• Уколико се истовремено цитирају два различита 
извора, спајају се подаци у истој загради:

(презиме аутора година издања; презиме аутора 
година издања)

               (Cooper 1998; Critser 2003)
• Додатни подаци, ако је неопходно, наводе се 

унутар заграде, одвојени цртом 
              (Радојковић 1958: 55, Taf. 18/24 – оловне плочице).  

VII РЕЗИМЕ   
Садржи кратак садржај рада. Пошто се прилаже 

као посебан фајл треба додати: име и презиме аутора, 
назив установе (афилијација), наслов рада. Дужина 
резимеа може бити до 1800 карактера (до 1 стране). 
Резиме ће бити преведен на енглески језик.

VIII ЛИТЕРАТУРА
Литература се прилаже искључиво у засебном 

одељку чланка у виду листе референци. Опис референци 
мора се доследно примењивати по опште усвојеним 
библиографским стандардима, по хронолошком 
редоследу, од новије ка старијој литератури. У оквиру 
исте године референце се наводе по азбучном, односно, 
абецедном реду презимена. Презиме аутора се не 
транскрибује. 

Важно је поштовати правописна правила (о 
писању великог слова, интерпункцији, одвајању и 
спајању речи), такође, слог и стил фонта.  

Приликом навођења литературе примењује се 
библиографски опис референци, чији је приказ овде 
распоређен у следећим групама: 1. Књиге (монографије) ;  
2. Радови објављени у зборницима, конгресним актима  и 
сл. ; 3. Периодика; 4. Чланци из електронских часописа; 5. 
Радови у штампи / у припреми.   

Презиме, Иницијал имена. Година
Наслов монографије (у курзиву), Место издања: 

Издавач.
1.  Књиге (монографије)
Библиографски опис:
Презиме, иницијал имена. Година
Наслов монографије (у курзиву), место издања: 

издавач.
–  Aуторизованe књигe
•  један аутор у тексту: (Радојковић 1969)
   у Литератури: Радојковић, Б. 1969
 Накит код Срба од XII до краја XVII века, 

Београд: Музеј примењене уметности.
Ако књига (монографија) има поднаслов, а нас-

лов није довољно јасан (поднаслов се наводи само ако је 
неопходно), он се одваја на следећи начин: размак, две 
тачке (:) и размак. 

Библиографски опис:
Наслов монографије : поднаслов 
Налов монографије је у курзиву а поднаслов не.
Beardsworth, V.1997 
 Sociology on the Menu : an Invitation to the Study of 

Food and Society, London: Routledge.
Потребно је навести и назив серије и број:
Крижанац, М. 2007
Ars Fumandi, каталог изложбе, Београд: Музеј 

примењене уметности, (Mузејске збирке X).
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Popović, P. 1965
Rimski nakit, Beograd: Arheološko društvo 

Jugoslavije, (Dissertationes 6).
• два или три аутора
Између имена првог и другог аутора, или другог 

и трећег у библиографској јединици на српском језику 
треба да стоји везник и (ћириличним писмом, ако је 
библиографска јединица на ћирилици, а латиничним i, 
ако је на латиници). Ако је рад наведен у литератури на 
енглеском или неком другом страном језику, треба да 
стоји (без обзира на коришћени језик) енглески везник 
and. 

у тексту: (Радојковић и Миловановић 1981: 16-18)
у Литератури: Радојковић, Б. и Миловановић, Д. 

1981
Српско златарство, каталог изложбе, Београд: 

Музеј примењене уметности.
• четири и више аутора

За књиге штампане ћирилицом које имају 
четири и више аутора, у основном тексту наводи се само 
име првог аутора и додаје се у наставку и др.  За књиге 
штампане латиницом користи се у наставку скраћеница 
et al.  Скраћеница  etc. користи се у случајевима када има 
више од три суиздавача или места издања.

– Aуторизованe књигe са придодатим именом 
уредника

у тексту: (Андрић 2011)
у Литератури: Андрић, И. 2011
Изабране приповетке, прир. Радован Вучковић, 
 Београд: Драганић.
у тексту: (Berkman 1994: 40)
у Литератури: Berkman, R. 1994
Find It fast : how to uncover expert information on
 any subject,  ed. М. Holland, London: UKCC. 

– Приређене књиге (уместо аутора - уредник, 
приређивач, преводилац) – (ур.), (прир.), (прев.), (ed.), 
(eds)

у тексту: (Суботић 1998)
у Литератури: Суботић, Г. (ур.) 1998
Из прошлости манастира Хиландара, каталог 
изложбе, Београд: Српска академија наука и 
уметности, (Галерија српске академије наука и 
уметности 93).
тексту: (Радојчић 1960)
у Литератури: Радојчић, Н. (прев.) 1960
Законик цара Стефана Душана 1349. и 1354, 
Београд: Српска академија наука и уметности. 
у тексту: (Мorris 2002)
у Литератури: Мorris, I. (ed.) 2002
Classical Greece-Ancient Histories and Modern 
Archaeologies, Cambridge: Cambridge University 
Press.
у тексту: (Hurst and Owen 2005)
у Литератури: Hurst,  H. and Owen. S.(eds)  2005
Ancient Colonizations-Analogy : Similarity and 
Difference, London: Duckworth.

–  Књигe без назначеног аутора  
Библиографски опис:
Наслов књиге, година издања

 

 

Место издања: Издавач
у тексту: (Black's Medical Dictionary 1992)
у Литератури: Black's Medical Dictionary 1992
London: A & C Black.

–   Књиге истог аутора
• објављене различитим писмима
у тексту: (Радојковић 1969: 156-157; Radojković 
1980: 9)
у Литератури:
Радојковић, Б. 1969
Накит код Срба од XII до краја XVII века, 
Београд: Музеј примењене уметности.  
Radojković, B. 1980
Englesko srebro, Beograd: Muzej primenjene 
umetnosti
• са истом годином издања
у тексту: (Радојковић 1969a; Радојковић 1969б)
у Литератури:
Радојковић, Б. 1969a
Накит код Срба од XII до краја XVII века, 
Београд: Музеј примењене уметности.
Радојковић, Б. 1969б
Накит код Срба XII-XX век, каталог изложбе, 
Београд: Музеј примењене уметности.

–  Преведене књиге
Бајрон, Џ. Г. 2005 
Чајлд Харолд, предговор З. Пауновић, превод и 

предговор Н. Тучев, Београд: Завод за уџбенике и 
наставна средства.

– Књиге и чланци објављени у електронском 
облику

у тексту: (Fishman 2005: 11)
у Литератури:
Fishman, R.  2005
The rise and fall of suburbia, [e-book], Chester: Casle 
Press. Available through Anglia Ruskin University 
Library.  [5. 6. 2005].
2. Радови објављени у зборницима, конгресним 

актима и сл.
Библиографски опис:
Наслов монографије (у курзиву), назив и број 
серије, место издања: издавач.
Брукнер, О. 1987
Импортована и панонска керамичка продукција 

са аспекта друштвено-економских промена, у: Почеци 
романизације у југоисточном делу провинције Паноније, 
ур. М. Стојанов, Нови Сад: Матица српска, 25-44.

3. Периодика
Библиографски опис:
Презиме, иницијал имена. година  
Наслов рада, назив часописа (курзив) место 
издања (у загради) број часописа (година/е): број 
стр.
Место издања се наводи у загради иза назива 
часописа. 
Маскарели, Д. 2011
Венчане хаљине у Србији у другој половини XIX 

и почетком XX века из колекције Музеја примењене 
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уметности у Београду, Зборник Музеја примењене умет-
ности (Београд) 7: 31-41 

Старинар се, зависно од године издања, наводи 
пуним називом: године 1884-1895                   
Старинар Српског археолошког друштва 
године 1906-1914  [новог реда]     Старинар (н.р.)          
године 1922-1942  [трећа серија]   Старинар (т.с.)            
године 1950-2007  [нова серија]    Старинар (н.с.)             

Уколико се година издања и годиште часописа
разликују, наводи се година издања у одредници, а  
годиште у јединици, у загради.

У опису новинских чланака уноси се пуни датум:
Петровић, М. 2001
Музеј примењене уметности, Политика, 6. јун, 
7-8.

4. Радови у штампи / у припреми
У одредници се додаје у загради напомена – (у 

штампи), а у тексту на енглеском језику – (in press). Или – 
(у припреми), а у тексту на енглеском језику – 
(forthcoming).

у тексту: (Поповић, у штампи)
у Литератури: Поповић, А. (у штампи)
Маркова црква, у: Цркве ваљевског краја, ур. М. 
Ивановић, Ваљево: Завод за заштиту споменика 
културе.

5. Чланци из електронских часописа
Чланци преузети са интернета из електронских 

часописа наводе се на исти начин као штампани чланци, 
али се на крају додаје пуна веб адреса са http://...i и датум 
преузимања.

6. Докторске дисертације и магистарске тезе
Уместо издавача наводи се назив факултета 

и/или универзитета где је теза одбрањена, као и локација 
те установе.

у Литератури:
Ристић, А.  2010
Насловне стране београдске илустроване 

штампе 1945-1980, магистарски рад, Филозофски 
факултет, Универзитет у Београду.

IX Извори 
Под појмом извори је обухваћена следећа 

необјављена грађа: 
– Документа из архивске грађе се дају у 

библиографском опису: назив архива, назив и број 
фонда, број кутије и/или фасцикле, сигнатура или број и 
назив документа, датум или година.

–  Рукописи се наводе према фолијацији (нпр. 2а-
36), изузев у случајевима кад је рукопис пагиниран.

Архив САНУ, Јован Николић, Песмарица. Теми-
швар, сигн. 8552/264/5, 1780-1783.

X  СКРАЋЕНИЦЕ
Списак скраћеница садржи објашњење верзал-

них скраћеница.Стране верзалне скраћенице се преслов-

  

љавају у ћирилицу, а у изворном писму се додају у загра-
ди. Исто тако се пуни називи установа, институција и 
држава преводе, а оригинал наводи у загради.

СФРЈ – Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија
АИКА (AICA) – Међународно удружење 
ликовних критичара (International Association of 
Art Critics)
ИКОМ (ICOM) – Међународни савет музеја 
(International Council of Museums)

XI  ИЛУСТРАЦИЈЕ 
Илустрације  се предају у електронској форми, 

на CD-у или DVD-у, у резолуцији искључиво од 300 dpi у 
TIFF формату, са одговарајућом легендом и именом 
аутора фотографије или извором из којег је фотографија 
преузета, а обележавају се бројевима по реду како се 
појављују у тексту. Уколико је оправдан захтев да се 
илустрација репродукује у одговарајућој величини, аутор 
то мора нагласити приликом предаје материјала за 
Зборник. Обавеза аутора је да обезбеди све фотографије 
за текст и да у тексту назначи њихов редослед. 

ПРЕДАЈА РАДОВА

При избору радова за Зборник примењује се 
систем рецензирања. За сваки рад биће ангажована  два 
рецензента. Име аутора неће бити познато рецензентима. 
Аутори радова имаће увид у рецензију, али без имена 
рецензената. Коначну одлуку о објављивању позитивно 
рецензираног текста донеће Уређивачки одбор.

Радове треба предати секретару редакције у (1) 
штампаној и (2) електронској верзији на CD-у. 

(1) Рад се предаје одштампан на папиру формата 
А4 у једном примерку. Сваки рад треба да садржи: наслов, 
име, средње слово и презиме аутора, назив установе 
аутора (афилијација), апстракт, кључне речи, основни 
текст, резиме, илустративни део са списком илустрација 
и каталошким подацима, литературу и изворе, 
разрешење скраћеница, контакт податке (адреса; бр. 
телефона; е-mail).

Уз рад треба приложити писану изјаву о преносу 
ауторских права на Музеј примењене уметности, као и 
личне податке аутора: име, презиме, институција, адреса, 
број телефона и е-mail адреса и кратка биографија (до 100 
речи).

(2) Рад се предаје нарезан на CD-у са исписаним 
именом и презименом аутора на самом CD-у. CD треба да 
садржи: 1. Word file са основним текстом и литературом, 
2. Word file са текстом резимеа, 3. Word file са списком 
илустрација, 4. Фолдер са графичким прилозима, 5. Фајл 
са контакт подацима аутора (адреса; е-mail). Све фајлове 
именовати именом и презименом аутора.
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