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UDC  903.2”637”(497.113 Krčedin)

OSTA VA KR ČE DIN – BE LI AT (KR ČE DIN I)

Jo van Ko le din, Mu zej Voj vo di ne

Sa že tak: Cilj ovog ra da je ob ja vlji va nje ce lo kup ne osta ve iz o ra ne 1960. go di ne, po red re či ce Pat ke. Pr vo bit no 
uko pa na du blje, ot kri ve na je na du bi ni od 0,2 m. Osta ci ve će po su de go vo re da je osta va de po no va na u njoj, a frag
men ti obo da zde le da je mo žda lo nac bio po klo pljen. Sa ku plje no je 117 bron za nih pred me ta te ži ne 10,22 kg. Osta
va pri pa da II ho ri zon tu osta va Sla vo ni je i Sre ma, Ha A1 vre me na (12. vek p. n. e.). Ka rak te ri sti ka ma bron za nih 
pred me ta osta va ula zi u mo de le osta va li va ca, kao i osta va vo tiv nog ka rak te ra. 

Ključ ne re či: Srem, Kr če din, ka sno bron za no do ba, II ho ri zont osta va 

U Kr če di nu je do sa da na đe no ne ko li ko pra i sto
rij skih osta va. Osta va sre br nog nov ca iz I ve ka p. n. e. 
ot kri ve na je 1960. go di ne (V. Da u to vaRu še vlja nin – 
P. Po po vić). Od dve osta ve iz ka snog bron za nog do ba, 
pr va je ot kri ve na 1960. go di ne na po te su Be li At, a dru-
ga 1989. go di ne, na se o skom gro blju. Poš to je u li tera
tu ru već uš lo obe le ža va nje osta va iz bron za nog do ba 
kao Kr če din I i Kr če din II, i ov de će mo ko ri sti ti ova
kav si stem, da ne bi do la zi lo do za bu ne. 

Osta va na po te su Be li at je ot kri ve na po sle ora nja 
u je sen 1960. go di ne, na gra ni ci dva ju po te sa: Be log 
ata i Ve če ja, uz oba lu re či ce Pat ke. Osta va je na đe na na 
du bi ni 0,20 cm, ali pr vo bit no je le ža la du blje. Na i me, 
u pro le će iste go di ne oba vlje no je du bo ko ora nje trak
to rom, za hva će na plu gom osta va je iz dig nu ta neš to 
vi še, neo pa že na na no vo za tr pa na ze mljom. Ta ko je u 
se kun dar nom le žiš tu pro na đe na tek u je sen. Ka sni jim 
re kog no sci ra njem me sta na la za ku stos Voj vo đan skog 
mu ze ja Šan dor Nađ sa ku pio je još je dan deo bron za nog 
ma te ri ja la i frag men te po su da. Su de ći po frag men ti ma 
ke ra mi ke pred me ti su se na la zi li u ve ćoj ke ra mič koj 
po su di ob li ka lon ca ili pi to sa. Me đu ke ra mič kim osta
ci ma je i frag ment obo da zde le, sa ru bom po vi je nim ka 
unu tra. Mo gu će je da je zde la po kri va la otvor lon ca. 
Mo že mo sa mo pret po sta vi ti da je ovo ce lo ku pan sa
dr žaj ove osta ve. Osta va bro ji 101 pred met (Va sić 2003, 
69). Ne ki pred me ti su na mer no lo mlje ni, ta ko da sa-
dr ži 117 ko ma da bron ze. Te ži na osta ve je 10223,10 g. 
Ču va se u Mu ze ju Voj vo di ne, in ven tar ni bro je vi AP 
3183–3297.

Sa stav osta ve 

alat ke si ro vi na na ki t o ruž je
Sr po vi 17
Te ste ri ce 7
Se ki re-kel to vi 6

Sli ti na 12
Li mo vi 4 
Šip ke 3 
Ži ca 8
Frag ment se ki re 1

Igle 3
Na ru kvi ce 15 
Li me ni po ja si 3
Fi bu le 2
Ukra sne plo če 2
Dug mad 1
Pri ve sci 2

Ma če vi 4
Bo de ži 2
Ko plja 9

30 28 28 15

Od nos ce lih i lo mlje nih pred me ta

Ova osta va, kao i po je di ni pred me ti ko ji joj pri pa-
da ju, po mi nju se u li te ra tu ri du že od 40 go di na, a da 
sa ma osta va ni je pu bli ko va na. Fi bu lu sa ras ku ca nim 
lu kom iz ove osta ve na vo di K. Vin ski-Ga spa ri ni (Vin-
ski-Ga spa ri ni 1973, 115, 118). U Pra i sto ri ji Voj vo di ne N. 
Ta sić po mi nje kr če din sku osta vu, u ve zi sa vre me nom 
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pre la za bron za nog u sta ri je gvo zde no do ba. Ko plje sa 
krat kim usad ni kom na vo di kao sta ri ju, a fa le re kao 
mla đu od li ku (Ta sić 1974, 247–249). Osta va je da ti ra
na u II ho ri zont osta va Sre ma i Sla vo ni je, ko ji od gova-
ra Ha A1 pe ri o du (Va sić 1982, 270, 282). R. Va sić je u 
mo no gra fi ji o sr po vi ma ob ra dio i sr po ve iz na še osta ve 
(Va sić 1994). U svom ra du o ma če vi ma na exYu pro
sto ru, A. Har ding su mar no opi su je sa stav osta ve, uz 
pri med bu da je još uvek neo bja vlje na (Har ding 1995, 
34). Kod nje ga se de si la i omaš ka pri štam pa nju. U tek
stu (Har ding, 34) i na ta bli 12, mač pod bro jem 79 je 
na ve den kao kr če din ski. Is prav no bi bi lo na vo đe nje 
frag men ta ma ča pod bro jem 78 (Har ding, Taf. 12, 79; 
Taf. 12, 78). Ob ja vlje ne su fi bu le (Va sić 1999), igle (Va sić 
2003), tor kves (R, Va sić 2010) i vr ho vi ko pa lja (Va sić 
2015). U me đu vre me nu je ka pi tal noj se ri ji Pra i sto rij
skih bron za nih na la za (PBF) do šao kraj, ta ko da pri
pre ma na mo no gra fi ja o se ki ra ma ni je ob ja vlje na. Na 
ovom me stu će bi ti ob ja vljen ce lo ku pan sa dr žaj osta ve.

KA TA LOG
Li mo vi

1. Fi bu la ras ku ca nog lu ka (AP 3240) T. IV, 6. Fibu
la oval noli sto li kog ras ku ca nog lu ka. Oš te će ne gla ve 
i no ge, dok igla ne do sta je. Pri pa da ti pu jed no del nih 
fi bu la li sto li kog lu ka Kre u znachOr lea (Va sić 1999, 
Taf. 3, 34). De ko ra ci ja na lu ku je iz ve de na ure zi va njem. 
Cen tral ni mo tiv je u ob li ku peš ča nog sa ta, uo kvi ren 
sno po vi ma ver ti kal nih li ni ja. Slič no ukra šen li sto li ki 
luk se na la zi u osta vi iz Ši ma no va ca (T. XLVII, 9), 
osta vi Po ljan ci I (Mi klikLo zuk, kat. br. 157). Te ži na 
8,51 g.

2. Frag ment li ma sa ukra som (AP 3248) T. VI II, 
2. Frag ment li me ne tra ke di ja de me. Oču van je ukras, 
iz ve den pun ci ra njem sa unu traš nje stra ne, alat kom 
krup nog za o blje nog vr ha. Ta ko zva na „punktbuc kel“ 
teh ni ka je ka rak te ri stič na za pa non sko Po du na vlje. 
Če ti ri ho ri zon tal ne i ver ti kal ne bra da vi ce, sa jed nom 
sre diš njom, či ne mo tiv tzv. grč kog kr sta. Na osno vu 
ovog ukra sa mo že mo na ći di rekt ne pa ra le le u osta va
ma iz ne po sred nog okru že nja. Jed na pot pu no oču va na 
di ja de ma se na la zi u osta vi iz Do njih Pe tro va ca (По по-
вић 1994а, 30-31, T. XXI II, 1). U osta vi iz Ugri no va ca 
je frag men to va ni lim sa dva ova kva mo ti va (Иг ња то-
вић, 27, 44, T. 7, 155). Za li me nu tra ku iz osta ve Bu din
šći na, au tor ka pret po sta vlja da je mo gla bi ti me tal ni 
obruč na ko žnoj ka pi (Vin skiGa spa ri ni 1973, 104, Tab. 
79, 20). Po sto ji ukras na tra ka stom li mu u vi du „la tin-

skog kr sta“, ka kav je frag ment iz osta ve Ui o a ra de Sus 
(Pe tre scuDîmbovița 1977, Pl. 257, 2). Te ži na 25,59 g.

3. Frag ment li me ne tra ke (na ru kvi ca?) sa za de blja
nim ru bo vi ma (AP 3250). T. VI II, 1. Na fo to gra fi ji iz 
fo to do ku men ta ci je Mu ze ja (Sl. 1) je ovaj ko mad tra-
ka stog ukra še nog li ma za jed no sa ma njim frag men
tom ko ji je ot ki nu ti deo ovog ko ma da (T. III, 7). Na 
nje mu je uz za de blja ni po ru blje ni obod i je dan niz iz
nu tra is ku ca nih ka lo ta. Duž sre di ne tra ke pro te že se 
re bro. U dva ta ko na sta la po lja, sa sva ke stra ne re bra, 
pru ža se po niz is ku ca nih, ka lo ta stih iz bo či na.

Sl. 1. Frag men ti li me ne tra ke

Naj slič ni ji su frag men ti tra ka stog li ma sa tri pa
ra lel na re bra, dva na ru bo vi ma i jed nim po sre di ni, 
ozna če ni kao na ru kvi ce. U osta vi OtokPri vla ka (Vin
skiGa spa ri ni, Tab. 28, 53), u osta vi iz Ugri no va ca, gde 
je slič na pro fi la ci ja na dve frag men to va ne na ru kvi ce 
otvo re nih kra je va (Иг ња то вић, T. 6, 108–109). Slič na 
pla stič na re bra se na la ze na frag men tu spi ral ne na ru
kvi ce u osta vi Bin gu laDi voš (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 
85, 7), i frag men tu iz osta ve Po ljan ci III, gde je lim ši rine 
1,2 cm (Mi klikLo zuk 2009, kat. br. 222). Frag men ti 
li mo va sa ova kvim ukra som ni su če sti u osta va ma 
Kar pat ske ko tli ne. Na te ri to ri ji Ma đar ske, do ne kle su 
slič ni pro fi li sa ni frag men ti li mo va iz osta va Szőke 
(Moz so lics 1985, Taf. 89, 4-5), i Pa muk (Moz so lics 1985, 
Taf. 106, 25). Na te ri to ri ji Ru mu ni je su neš to broj ni je. U 
osta va ma Ca ran se beș (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 126, 8), 
Fel nac (Pl. 142, 12a), Hărău (Pl. 161, 4) i Ui o a ra de Sus 
(Pl. 264, 23) na la ze se frag men ti, a u osta vi Su se ni (Pl. 
191, 11, 13) dva ce la pri mer ka na ru kvi ca sa tri po du žna 
re bra. Ši ro ka tra ka sa re brom po sre di ni i is ku ca nim 



9

OSTA VA KR ČE DIN – BE LI AT (KR ČE DIN I) JO VAN KO LE DIN

ukra si ma u sa stra ne je od li ka ve li kih na ru kvi ca/na-
no gvi ca na pro sto ru tzv. „kul tu re po lja sa ur na ma“. 
Ov de se raz vi ja ovaj po se ban tip, kra jem Re i nec ke Br 
C – po čet kom Br D pe ri o da. U sred njoj Mo rav skoj 
osta va Tu čapy ima dve spi ral ne na ru kvi ce sa iden tič
nim ukra som, ali sa još ve ćim is pup če nji ma (Fur ma
nek, T. 45, 23–24). Oja ča ne ivi ce su ka rak te ri sti ka 
mla đih vr sta ovog na ki ta (Ve li a čik, 74). Te ži na 4,54 g.

4. Frag ment li ma sa tri pa ra lel na ni za iz nu tra is-
ku ca nih is pup če nja (AP 3263) T. III, 4. Lim bi mo gao 
pri pa da ti kne mi da ma, sa ukra som iz ra đe nim is ku ca
va njem sa unu traš nje stra ne. Od mah uz rub, na la zi la 
su se dva, a naj češ će tri ni za is ku ca nih ukra sa. Ta kve 
su kne mi de ti pa Desmontà iz osta va Brod ski Va roš i 
Po ljan ci I (Mödlinger, Pl. 34, 153; Pl. 35, 163), ti pa 
Lengyeltóti – osta va Ve li ko Na br đe (Mödlinger, Pl. 37, 
177), i kne mi da ti pa Kuřim, iz osta ve Kloš tar Iva nić 
(Mödlinger, Pl. 39, 191–192). Te ži na 17,08 g. 

Dru ga vr sta ve ćih li me nih pred me ta sa is ku ca nim 
ukra som su po su de. Ne ke od naj ra ni jih vr sta li me nog 
po su đa ima ju ukras sli čan ukra su na na šem frag men
tu. Pr ven stve no mi sli mo na šo lje ob li ka ši ro ke zde le 
ti pa Blat ni ca (Novotná, Taf. 1, 3; Pa tay, Taf. 37, 75; Taf. 
38, 76–78), tj. ne koj od va ri jan ti šo lja ti pa Fri e dric hru he
-Blat ni ca (Mar tin, Taf. 6, 29; Taf. 7, 33–34). Da ti ra ju 
se u BrDHaA1 pe riod (Pa tay, 51–54). Dva frag men ta 
sa ova kvim ukra som se na la ze u osta vi Po ljan ci IV 
(Mi klikLo zuk, kat. br. 259). Ma nji frag men ti li ma sa 
iden tič nim ukra som su u osta va ma OtokPri vla ka (Vin
skiGa spa ri ni, Tab. 28, 6) i Pod cr ka vljeSla von ski Brod 
(Vin skiGa spa ri ni, Tab. 66, 38). Ne ko li ko frag me na ta 
li mo va od po su da se na la zi u osta vi iz Ma lič ke (Ba len
Le tu nić 1985, 40, T. 2, 3, 5).

Tre ća gru pa pred me ta od ši ro kog li ma su na ru
kvi ce/na no gvi ce. Ve ći nom su ukra še ne sa is ku ca nim 
or na men ti ma. Pri mer ci sa po tri ni za ukra sa se na la ze 
u ne ko li ko osta va u Češ koj, kao što su Radětice, Vihoř 
i La žany I (Kytlicová, 71–73, Taf. 26, 34–48; Taf. 46, 
24–29; Taf. 67, 34). Ove osta ve pri pa da ju ho ri zon tu 
Suc hdol, ko ji je isto vre men sa na šom fa zom II osta va 
ju žne Pa no ni je (Kytlicová, 177, Ta bel le 2).

5. Frag ment ru ba li ma sa dve za ko vi ce (AP 3247) 
T. VI II, 4. Mo gu će je da je to deo li ma sa tri pa ra lel
na ni za is ku ca nih ukra sa (AP 3263), bu du ći da ima ju 
iden ti čan ukras. Dve krat ke za ko vi ce sa ve li kim bla go 
ko nič nim gla va ma se na la ze uz sam rub. Iz nad njih je 
zo na sa tri oču va na pa ra lel na ni za iz nu tra is ku ca nih 
iz bo či na. Sli čan frag ment (ali bez ukra sa) je o osta vi 

iz Do njih Pe tro va ca (По по вић 1994а, 32, T. XIX, 12). 
Osta va Po ljan ci I ta ko đe ima frag men te dva li ma spo
je nih sa dve ras ko va ne za ko vi ce. Au tor ka pret po sta-
vlja da je to mo žda deo ve dra ti pa Kurd (Mi klikLo zuk, 
kat. br. 53). Je dan ve lik ko mad li ma sa za ko vi ca ma 
(deo ve dra ti pa Kurd) se na la zi u osta vi Pod ru te (Vin-
skiGa spa ri ni, 105, Tab. 81B, 5 ). Márok (Moz so lics, 
tab. 92, 39), Rinyaszentkirály (Moz so lics, Tab. 96, 3), 
Lengyeltóti (Moz so lics, Tab. 110, 18), Szentgáloskér 
(Moz so lics, Tab. 115, 5), Kisapáti (Moz so lics, Taf. 134B, 
5), Es zter gom (Moz so lics, Tab. 138, 12), Nyírtura 
(Moz so lics, Taf. 204, 7), Jáskarajenő (Moz so lics, tab. 
251, 26). Ui o a ra de Sus (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 241, 
8, 12), Cor neşti (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 306, 6). Te
ži na 44,31 g.

6. Po lu me se ča sti pri ve sak (AP 3244) T. IV, 5. Ve
li ki li me ni pri ve sak, sa po lu kru žnom iz bo či nom na sre
di ni le đa, na ko joj je per fo ra ci ja za ka če nje. Sa do nje 
stra ne je oču va na ba za vi se ćeg tro u gla stog ukra sa. 
Slič ni pri ve sci se na la ze u osta va ma se ve ro i stoč ne Ma
đar ske. Ta kve osta ve su Kék (Ke men czei, Taf. CLXXII, 
19, 22), Sajóörös (Ke men czei, Taf. CLXXXVIa, 4–5, 
7–8) i Sar kad (Ke men czei, Taf. CLXXXVIb, 1). Do ne kle 
su slič ni pri mer ci iz osta ve Pátroha, ko ji ne ma ju po
lu kru žnu iz bo či nu na le đi ma (Ke men czei, Taf. LXI I Ib, 
7–8), i De bre cenLátókép, gde pri ve sak ima pro fi li sa nu 
po vr ši nu Osta ve pri pa da ju Gáva kul tu ri, osim osta ve 
Pátroha, ko ju Ke men czei pri pi su je Ber kesz (Ke men czei, 
Taf. CXCII, 15) kul tu ri (Ke men czei, 123–126), i Opaly 
ho ri zon tu osta va (da ti ra nom u Re i nec ke Br D), 1300–
1200 go di na p. n. e. Ga va kul tu ra u svo joj ra noj fa zi, 
pri pa da vre me nu Ha A1, i u ovaj pe riod bi spa da le i 
po me nu te osta ve, u vre me II ho ri zon ta osta va. U trans-
da nu bij skoj osta vi Regöly III je sli čan pri ve sak sa is ku
ca nim ukra som (Moz so lics, Taf. 30, 1). Bez iz bo či ne 
na le đi ma su dva frag men ta pri ve sa ka iz osta ve Tákos 
u gor njem Po ti sju (Moz so lics, Taf. 211, 11–12). Osta-
va Nap kor sa se ve ro i sto ka Ma đar ske ima frag ment sa 
oš te će nim le đnim ru bom (Moz so lics, Taf. 258, 7). Za
ni mlji va je va ri jan ta li me nog pri ve ska iz gor njo po ti-
ske osta ve Rétközberencs (Moz so lics, Taf. 193, 7). Sa 
do nje stra ne je ukra sni do da tak u vi du uma nje ne re-
pli ke po lu me se ča stog pri ve ska. A. Mo žo lič je ova kve 
li me ne pri ve ske uvr sti la me đu ti pič ne ob li ke ho ri zon ta 
Kurd (Moz so lics, Taf. 277). U Tran sil va ni ji, ova kvi pri-
ve sci se na la ze u ne ko li ko osta va. Pri ve sak u osta vi 
Frîncenii de Piatră (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 143, 18). 
U naj ve ćoj osta vi – Ui o a ra de Sus, na la ze se i ce li i frag



men to va ni pri ve sci (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 269, 1–25). 
Frag ment pri ve ska se na la zi i u osta vi Dipșa (Pe tre scu 
Dîmbovița, Pl. 140, 13). Ka lup za iz ra du ova kvih pri
ve sa ka je ot kri ven u osta vi Ci u mești  (Pe tre scuDîm
bo vița Pl. 133, 15). On naj bo lje po ka zu je da su se ovi 
pri ve sci iz ra đi va li u vre me ho ri zon ta Cin cuSu se ni 
(Ha A1), ko me pri pa da ju i ove osta ve. Te ži na 19,76 g.

7. Ve li ka ukra sna plo ča (AP 3251) T. I, 2. Osam frag
me na ta li me ne ukra sne plo če. Uz rub se pru ža ju če ti ri 
kon cen trič na re bra. Sre di na plo če je ta ko đe ome đe na 
sa če ti ri kon cen trič na re bra. Iz me đu ovih kru žni ca je 
ve li ki zve zda sti ukras. Či ni ga de se to stru ka re bra sta 
kon cen trič na zve zda, sa dva na est kra ko va. Iz me đu kra
ko va je ukras od dve ma nje kon cen trič ne re bra ste kru
žni ce, sa ma lom iz bo či nom u sre di ni. Na zad njoj stra
ni, u sre di ni je pra vo u ga o na pe tlja. Te ži na 127,96 g.

Dve slič ne plo če se na la ze u osta vi iz No ve Bin gu le. 
Jed na je ce la, dru ga u frag men ti ma. Zve zda ima osam 
kra ko va, sa sto ji se od pet kon cen trič nih ele me na ta. 
Ne ma kru žnih ukra sa (По по вић 1975, Т. XXXVI, 
1–5). Je dan ma nji frag ment sa zve zdom od pet kon-
cen trič nih seg nme na ta i kru žnim ukra som se na la zi 
u osta vi iz Pri vi ne Gla ve (Д. Га ра ша нин, T. LXV, 7). 
U Sla vo ni ji ih ima u frag men ti ma, ka kva su i tri u osta-
vi Po ljan ci I (Mi klikLo zuk, kat. br. 90). Še sto kra ka 
zve zda, od tri pa ra lel na re bra sta ni za, i sa dvo stru kim 
kru žnim re bri ma oko ma le iz bo či ne. Osta va Po ljan ci 
IV sa dr ži ma li frag ment, sa rub nim re bri ma i dva dvo
stru ka kru žna ukra sa oko ma le iz bo či ne (Mi klikLo
zuk, kat. br. 257). Dva frag men ta plo če sa če tvo ro stru
kom zve zdom se na la ze u osta vi iz Ve li kog Na br đa. 
Iz me đu kra ko va je ukras od dvo stru kih kru žni ca sa 
is pup če njem u sre di ni (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 44, 5). 
Osta va iz Brod skog Va ro ša ima ne ko li ko frag me na ta 
ova kvih plo ča. Ma li frag ment sa dvo stru kom kru žni
com oko is pup če nja u sre di ni (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 
55, 22), i ve ći frag ment sa tro stru kom zve zdom, ko ji 
ta ko đe ima dvo stru ke kru žni ce sa is pup če njem u sre
di ni (ibid. Tab. 57, 5). U osta vi iz Bu din šći ne, je dan 
ma li frag ment sre di ne plo če sa pe tljom i če tvo ro stru
kom kru žni com, ima ma li deo sa tri re bra ste gir lan de 
od zve zde (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 79, 4). Slič ni ukra
si su na ka lo ta ma šle mo va ti pa Paks (Mödlinger, 42, 
45, Pl. 2, 1317; Pl. 3, 1618). Za ni mlji va je če sta po ja va 
vi še stru kih gir lan di ob li ka zve zde na ke ra mi ci Ga va 
(Gáva) kul tu re. Zbog ovo ga, i pro iz vod nja ve li kih ukra
snih plo ča sa iden tič nim mo ti vom, ve ro vat no po ti če 
iz kru ga Ga va kul tu re. Kao ni osta li pred me ti sa zve-

zda stom de ko ra ci jom, ni ukra sne plo če ni su traja le 
du že od Ha A1 vre me na (Mödlinger, 43, 47).

8. Ve li ko ukra sno dug me (AP 3252) T. I, 1. Okru glo 
li me no dug me sa vi je no na po lo vi ni. Uz rub se pru ža 
dvo stru ki pa ra lel ni niz iz bo či na is ku ca nih sa unu tra
š nje stra ne. Dva na spram na otvo ra za pri ši va nje na 
pod lo gu su na zna če na sa po tri ho ri zon tal ne iz bo či ne. 
Dug mad ukra še na sa dva do tri ni za kon cen trič nih is
ku ca nih iz bo či na se ja vlja ju još u sred njem bron za nom 
do bu, u osta va ma Ve li ka Vr bi ca (Га ра ша нин Д. 1994, 
Т. III, 2) i Va tin (Ра шај ски, Т. IV, 1–2). Na šem pri mer
ku naj vi še od go va ra dug me iz osta ve Pe ćin ci (Ми ло
ше вић, 158, Таб. IX, 22). U osta va ma i ne kro po la ma 
ka snog bron za nog do ba ja vlja se dug mad sa ko nič nim 
te lom i jed nim re dom is ku ca nih tač ki ca duž ru ba. 
Ova kav je pri mer dug me ta ko nič nog te la (tu tu lus) iz 
osta ve Po ljan ci I (Mi klikLo zuk, kat. br. 105), Fu tog 
(Bo rić, T. XV, 309), ne kro po le Ka lu đer ske li va de (Пе
тро вић Б. Т.XXX, 2), slu ča jan na laz iz ne kro po le Sur čin 
(Vin skiGa spa ri ni, Tab. 2, 17). U ma đar skim osta va
ma Felsődobzsa (Moz so lics 1973, Taf. 47, 36) ho ri zon ta 
Ópályi, i osta va ma Abaújszántó (Ke men czei, Taf. XXX, 
18) i Ke resztéte  (Moz so licz, Taf. 150, 1), ho ri zon ta 
Kurd. Slič na dug mad su i u ru mun skim osta va ma 
Şan dra (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 12, 3, 1011) ho ri zon
ta Apa (Br A3), Pe ci ca II (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 176, 
14) i Şpâlnaca II (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 211, 13, 15) 
ho ri zon ta Cin cuSu se ni. Te ži na 38,75g.

9. Ko nič no sa vi je ni lim (AP 3243) T. IV, 4. Ko nič no 
uvi je ni ko mad li ma je čest na laz u osta va ma ovog pe
ri o da. Ja vlja ju se u srem skim osta va ma No va Bin gu la 
(По по вић 1975, T. XXXIX, 18), Ši ma nov ci (По по вић 
1975а, T. L, 12-13), Do nji Pe trov ci (По по вић 1994а, 
T. XXVI, 5), Fu tog (Bo rić, T. XI, 212214), Ugri nov ci 
(T. 8, 182), To var nik I (MgNS AP 3554). U Tran sil va-
ni ji se ja vlja ju ret ko u ho ri zon tu osta va Cin cu-Su se ni 
(Ha A1 vre me na), ali za to ima mo ce le ni zo ve sa sta vlje-
ne od ova kvih li mo va, ka kav je slu čaj u osta vi Pe ci ca 
II (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 170, 26). U Ma đar skoj, 
ja vlja ju se u ho ri zon tu osta va Kurd- osta ve Kurd (Taf. 
24, 1825), Regöly III (Taf. 30, 1718), Pa muk (Taf. 106, 
15) i Es zter gom (Taf. 137, 22), i u ho ri zon tu Gyer mely 
osta ve Ve lem I (Taf. 231a, 2728), i Biatorbágy (Moz so
licz, Taf. 237, 2022). Te ži na 1,50 g.

10. Ma la ukra sna ka lo ta sta plo čafa le ra (AP 3253) 
T. III, 3. Kru žna li me na plo ča bla go ka lo ta stog pro fi la, 
sa uši com na unu traš njoj stra ni. Spa da ju me đu do sta 
če ste na la ze u osta va ma. Na vo di se da tip ski pred sta
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vlja ju dug mad sa uši com za pri čvrš ći va nje. Ka ko dug
mad ka rak te ri šu ru pi ce za pri čvrš ći va nje, iz ve sno je da 
plo če sa uši ca ma ni su dug mad. No, o ter mi no loš kim 
ne do sled no sti ma kod nas tre ba ras pra vlja ti na dru
gom me stu. U osta va ma iz Sre ma na la ze se u Ugri no-
va ci ma (Иг ња то вић, T. 7, 170-177), No voj Bin gu li (По-
по вић 1975, T. XXXVII, 14), Ši ma nov ci ma (По по вић 
1975а, T. XLV, 24), Pri vi noj Gla vi (Га ра ша нин Д. 
1975, T. LXV, 23), Do brin ci ma (По по вић 1994, T. XIX, 
13) i osta vi iz Fu to ga sa le ve oba le Du na va (Bo rić, T. 
XV, 308), koju svr sta va mo u Srem sko-Sla von ski krug 
osta va. Te ži na 2,10 g.

11. Spi ral no uvi je na uska tra ka (AP 3268) T. XI, 1. 
Uska tra ka rav ne le đne stra ne. Po vr ši na je pro fi li sa
na uskim re brom ko je se pru ža duž ce le tra ke, ta ko da 
tra ka ima tro u gla sti pre sek. Je dan za vr še tak je ot ki nut, 
dru gi je pro ši ren, i ta ko đe od lo mljen. Te ži na 149,82 g.

Naj slič ni ji su frag men ti na ru kvi ca iz osta va No va 
Bin gu la (По по вић 1975, T. XXXVI II, 4–6), Ši ma nov ci 
(По по вић 1975а, T. XLVI II, 4–6). Ma nji frag men ti 
slič nog pre se ka na la ze se i u dru gim osta va ma, ka kve 
su Fu tog (Bo rić, T. XVI, 338–341, 344, 347–350), Pod
cr ka vljeSla von ski Brod (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 66, 
25), Stru ga (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 74D, 7). Ov de se 
ja sno vi di da su to ve li ke, tj. du gač ke na ru kvi ce, sa 
pljo sna tim spi ral nim za vr še ci ma. Slič ne spi ra le ru mun
skih osta va Sâpînţa (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 10, 5), 
Sînnicolau Român I (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 11, 5) i 
Ma gla vit (Pl. 18, 5), pri pa da ju osta va ma ho ri zon ta 
Apa, da ti ra nog u vre me XVIXIV ve ka p. n. e. U Ma đar
skoj se ja vlja ju u osta va ma ho ri zon ta Forró (Re i nec ke 
Br C1), ka kve su u osta va ma Forró (Moz so lics 1973, Taf. 
6, 2–5), Felsőbalog /Vel’ký Blh (Moz so lics 1973, Taf. 7, 
69), Ka zin cbar ci ka (Moz so lics 1973, Taf. 10, 2), Bor sod
geszt (Moz so lics 1973, Taf. 11, 3). Osta va Ri mas zom bat/
Rimavská So bo ta pri pa da ho ri zon tu Ópályi (Br C2). 
Ti pič ne su i za ho ri zont osta va Aranyos, Re i nec ke Br 
D vre me na. Ce le pri mer ke ima mo u osta vi Zal kod 
(Moz so lics, Taf. 8 – Taf. 9), i Sárospatak (Taf. 11, 4). Ka-
sni je se ja vlja ju i po jed no sta vlje ni pri mer ci (bez pljo
sna tih spi ral nih za vr še ta ka) u osta va ma ho ri zon ta Kurd. 
Ta kve vi di mo u osta va ma Pa muk (Taf. 105, 12), Si mon-
fa (Taf. 123, 11), Ke mec se I (Taf. 189, 8–9) i Vajdácska 
(Taf. 207, 5). Ma nji frag men ti su u osta va ma Kisapáti 
(Taf. 134B, 2), Püspökhatvan (Taf. 140, 14), Edelény 
(Taf. 157, 6), Tállya (Taf. 165, 1920). Na se ve ro za pa du 
Ma đar ske na la ze se u osta va ma PácinKépho mokdűlő 
(Ke men czei, 125–126, Taf. LXI Ib, 1), Kisgyőr (Ke men

czei Taf. XLIX, 1–2) i osta vi BükkszentlászlóNagysánc 
(Ke men czei, 146, Taf. CXXI I Ib, 1, 7). Na la zi iz osta va 
NagyhalászPálhalom dülő (Ke men czei, 177, Taf. 
CLXXI I Ic, 1; Taf. CLXXIV, 3) i Nyírbogdány (179, Taf. 
CLXXV, 41) pri pa da ju pod ruč ju Gáva kul tu re.

12. Frag ment li ve nog pri ve ska/apli ke (?) (AP 3242) 
T. VI II, 3. Deo ukra sne plo če rav ne po le đi ne. Po vr ši
na je ukra še na re bra stim mo ti vi ma u me to pa ma. Dve 
rub ne me to pe su od ver ti kal nih re ba ra, sred nji deo je 
raš čla njen sa dva ho ri zon tal na re bra. Ova ko su do bi
je na tri po lja, u ko ji ma je ukras sa mo ti vom „ri blja kost“. 
Je dan za vr še tak je u ob li ku ri bljeg re pa. Dru gi kraj je 
ot ki nut. Na ru bo vi ma su oču va na dva po lu kru žna re
bra, i deo tre ćeg. Te ži na 77,97 g. 

Za ni mlji vo je da se još u ne kim osta va ma na la ze 
frag men ti ovog pred me ta, ali nig de ni je oču van u ce
li ni. Ma nji frag men ti se na la ze u osta va ma Po ljan ci I 
(Mi klikLo zuk, kat. br. 94) i u osta vi iz Mároka u ma
đar skom de lu Ba ra nje (Moz so lics, 148, Taf. 92, 23).

Te ste ri ce

Osam frag me na ta te ste ri ca:
13. AP 3254 je sa vi je na pod pra vim uglom i od lo-

mlje na. Te ži na 16,85 g. T. XVI II, 1
14. AP 3255 luč no po vi je na, oba kra ja ot ki nu ta. 

Te ži na 13,16 g. T. XVI II, 4
15. AP 3256 na jed nom za vr šet ku po vi je na pre 

me sta lo ma, dru gi za vr še tak su žen i oču van. Te ži na 
9,02 g. T. XVI II, 2

16. AP 3257 Po vi je nog te la ka jed noj stra ni gde je 
od lo mlje na, dru gi kraj oču van. Te ži na 10,05 g. T. 
XVI II, 3

17. AP 3258 Krat ki frag ment te ste ri ce ši ro kog te
la. Oču van je je dan za vr še tak, dru ga stra na od lo mlje
na. Te ži na 11,95 g. T. XVI II, 5

18. AP 3259 Oko jed ne tre ći ne te la te ste ri ce je sa
vi je no, na ši rem de lu od lo mljen za vr še tak. Ov de su 
dva ši ro ka ver ti kal na pre gi ba na sta la sa vi ja njem. Te
ži na 12,63 g. T. XVI II, 6

19. AP 3260 sa sto ji se od dva frag men ta. Ve ći frag
ment je sa vi jen dva pu ta, i spljoš ten u ob li ku slo va V. U 
na sta li pro stor je umet nut ma nji frag ment te ste ri ce, koji 
je sa vi jen pre ko ru ba kra ćeg de la pr vog frag men ta. 
Ovaj spoj je na knad no spljoš ten. Te ži na 14,35 g. T. 
XVI II, 7.

Te ste ri ce su čest tip na la za u osta va ma Kar pat ske 
ko tli ne (vre me Ha A1), pa ta ko i osta va ma ho ri zon ta 
II Sre ma i Sla vo ni je.



Igle

Dve igle pri pa da ju istom ti pu, za o blje ne gla ve sa 
ho ri zon tal nim ure zi ma i pro fi li sa nim za vr šet kom gla
ve. Ob ja vlje no (Va sić 2003, Taf. 29, 490–491).

20. (AP 3235) T. XIV, 1. Za o blje ne bi ko nič ne gla ve 
sa ho ri zon tal nim ure zi ma i pro fi li sa nim za vr šet kom 
gla ve. Pre lo mlje na na dva de la. Te ži na 7,51+2,92 g. 

21. (AP 3236) T. XIV, 2. Oču va na je gor nja po lovi
na, sa za o blje nom gla vom sa ho ri zon tal nim ure zi ma 
i rav nim vr hom gla ve. Sre di na i do nji deo te la su od-
lo mlje ni (AP 3236). Te ži na 12,93 g. 

22. (AP 3237) T. XIV, 3. Igla sa po lu ku gla stom gla-
vom i tri plo ča sta za de blja nja na vra tu. Pre lo mlje na je 
sa vi ja njem na dva de la. Te ži na 26,47+7,85 g. Sva na ša 
na la ziš ta sa ovim ti pom iga la (Kr če din, Ugri nov ci i 
Pe ćin ci) pri pa da ju II ho ri zon tu osta va. Na la zi iz Slo
vač ke u Ma đar ske pri pa da ju neš to ra ni jem vre me nu 
(iz me đu ho ri zo na ta osta va Uriu i Kisapáti (Va sić 2003, 
69–70). Ob ja vlje no (Va sić 2003, Taf. 25, 397). 

23. Dle to (?) od „be le bron ze“ (AP 3241) T. IV, 3. 
Izdu že nog rom bo id nog te la, pro fi li sa nog ru ba. Na po
vr ši ni su tri po preč na re bra. Na do njem (užem) kra ju 
je krat ko se či vo. Slič no dle to se na la zi u osta vi Fu tog 
(Bo rić, T. VI, 67). Dle to, ili frag ment od be le bron ze 
je deo osta ve iz Ba či na ca. Na po vr ši ni ne ma po preč
nih re ba ra, ni ti dru gih ukra sa (pri vat no vla sniš tvo, 
neo bja vlje no). Osta va Ui o a ra de Sus ima slič no dle to 
(Pe tre scuDîmbovița, Pl. 220, 14). Te ži na 129,19 g. 

24. Tor kves (AP 3239) T. XIV, 5. Oču va na je jed na 
po lo vi na tor kve sa, sa iz vi je nim za vr šet kom u ob li ku 
pe tlje. Ukras je iz ve den ure zi va njem na sred njem de lu. 
Dva ver ti kal na sno pa li ni ja, iz me đu ko jih je zo na sa 
ko sim cr ti ca ma u ob li ku slo va V (Va sić 2010, Taf. 14, 
101). Va sić je ovaj frag ment svr stao me đu tor kve se sa 
ukra som, kru žnog pre se ka. U Sre mu se još na la ze u 
osta va ma Bin gu laDi voš (Va sić 2010, Taf. 11, 76–77), 
Do brin ci (Va sić 2010, Taf. 12, 81–85), Do nji Pe trov ci 
(Va sić 2010, Taf. 12, 86–87), Pe ćin ci (Va sić 2010, Taf. 
15, 110), Ugri nov ci (Va sić 2010, Taf. 16, 114–115). Od 
sla von skih osta va, ima ih u osta va ma Otok-Pri vla ka 
(Vin skiGa spa ri ni, Tab. 28, 45), Ve li ko Na br đe (Vin ski
Ga spa ri ni, Tab. 44, 29), Po ljan ci I (Vin skiGa spa ri ni, 
Tab. 49, 3), Brod ski Va roš (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 52, 
1, 29) i To pli či ca I (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 76, 32). Od 
ma đar skih osta va, slič ne tor kve se ima ju osta ve 
Lengyeltóti III (Moz so lics, Taf. 109, 1, 5), i frag ment 
iz osta ve ot kri ve ne u oko li ni Bonyháda (Moz so lics, 
103, Taf. 39, 28). Te ži na 18,65 g. 

Na ru kvi ce

25. Na ru kvi ca od ši ro kog tra ka stog li ma otvo re
nih kra je va (AP 3220) T. XX, 1. Kra je vi su ko nič no 
su že ni, a za vr še ci iz vi je ni i sro la ni u pe tlju. Po vr ši na 
je ukra še na ure zi va njem i tač ka stim is ku ca va njem. 
Is ku ca ne su po tri po du žne pa ra lel ne li ni je sa ma lim 
gir lan da ma na sva kom kra ju. U sre di ni su po dve dvo-
stru ke ure za ne gir lan de na sva kom ru bu. Slič nih na-
ru kvi ca, do du še sa dru ga či jim mo ti vi ma ukra sa, ima 
u usta vi Do brin ci (T. XV, 2; T. XVI, 1). U osta vi iz Ugri
no va ca, ne ko li ko frag me na ta li me nih na ru kvi ca ima-
ju slič ne mo ti ve (Иг ња то вић, T. 6, 128–130). Osta va 
iz Fu to ga ima sli čan mo tiv sa tri gir lan de od vi še stru
kog sno pa ure za, duž oba ru ba (Bo rić, T. XI II, 242), 
kao i na ru kvi ca iz osta ve Bin gu laDi voš (Vin skiGa
spa ri ni, Tab. 85, 1). Ret ko se ja vlja ju u sla von skim osta
va maosta va iz Mač kov ca (Ka ra va nić –Mi ha lje vić, T 
6, 1). Ja vlja ju se u osta va ma ho ri zon ta Kurd, ka kve su 
osta ve Márok (Moz so lics, 65, Taf. 92, 12–14, 16–17, 
20), Or ci (Moz so lics, Taf. 120, 10), Kisapáti (Moz so-
lics, 138, Taf. 133A, 29–30) i Es zter gom (Moz so lics, 
118, Taf. 137, 6–11). Od ru mun skih osta va, do sta frag-
me na ta na ru kvi ca ovog ti pa ja vlja se sa mo u osta vi 
Ui o a ra de Sus (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 266, 8–3; Pl. 
267, 1–7). Te ži na 27,06 g.

26. Frag ment na ru kvi ce od tra ka stog li ma otvo-
re nih kra je va (AP 3225) T. XVI, 4. Ru bo vi za vr šet ka 
su za o blje nih ivi ca. Po vr ši na je ukra še na sa tri po du
žna ni za ko sih cr ti ca. Dva ni za su uz ivi ce, je dan te če 
po sre di ni. Na ru kvi ca je bla go za o blje nog pro fi la. Do
ne kle sli čan je ukras na li me noj na ru kvi ci iz osta ve 
Brod ski Va roš, gde je ukras iz ve den tač ka stim is ku
ca va njem (Vin skiGa spa ri ni, tab. 59, 45). Ta ko đe, isti 
ukras se na la zi na frag men tu na ru kvi ce sa su že nim 
za vr šet kom iz vi je nim u pe tlju, iz osta ve Bu din šći na 
(Vin skiGa spa ri ni, Tab. 79, 12). Ova kav tip na ru kvi ce 
(sa iz vi je nom pe tljom), i ukra som, na la zi se u osta vi 
Márok (Moz so lics,Taf . 92, 31). Do ne kle slič ne kon cep
ci je ukra sa su na dve na ru kvi ce iz osta ve Bal sa (Ke men-
czei, Taf. CLXVI, 23, 33). Iden tič ni ukras je na frag men
tu tra ka stog li ma iz osta ve Nyírbogdány (Ke men czei, 
Taf. CLXXV, 51). Frag ment na ru kvi ce sa su že nim za
vr šet kom iz vi je nim u pe tlju iz osta ve Guște rița II (Pe
tre scuDîmbovița, Pl. 157, 9). Iden tič ni ukras je na tra
ka stim li mo vi ma iz osta ve Ui o a ra de Sus (Pe tre scu- 
Dîmbovița, Pl. 266, 1–7), i frag men ti ma sa su že nim 
za vr šet kom iz vi je nim u pe tlju (Pe tre scuDîmbovița, 
Pl. 266, 11–12). Te ži na 13,22 g.
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27. Na ru kvi ca sa ver ti kal nim re bri ma (AP 3226) 
T. XVI, 3. Dva frag men ta na ru kvi ce, pot ko vi ča stog 
pro fi la. Ove na ru kvi ce su če sta po ja va u II ho ri zon tu 
osta va Sre ma i Sla vo ni je. Osta va Fu tog (Bo rić, T. XI II, 
236–237), Srem ska Mi tro vi ca (Ba lenLe tu nić, Ta bla 
1, 10), Pe ćin ci (Ми ло ше вић, Taб. VI, 9–13), Ugri nov
ci (Иг ња то вић, T. 6, 120–121), Ja ko vo (Та сић 1975, 
T. XXVII, 11; T. XXIX, 7), No va Bin gu la (По по вић 
1975, T. XXXVII, 4–5), Ši ma nov ci (По по вић 1975а, 
T. XLV, 2–3), Do brin ci (По по вић 1994, T. XIV, 7; T. 
XV, 4–5; T. XVI, 2). Оd sla von skih osta va, na la ze se 
u osta va ma Po ljan ci I (Mi klikLo zuk, kat. br. 131, 133), 
OtokPri vla ka (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 28, 32), Ve li ko 
Na br đe (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 44, 35, 37), Gor nja 
Vr ba (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 51, 17), Brod ski Va roš 
(Vin skiGa spa ri ni, Tab. 59, 23–27, 29, 32), Pod cr ka
vljeSla von ski Brod (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 66, 16–17), 
Sla von ski brod (Cla u sing, Abb. 29, 102), To pli či ca (Vin
skiGa spa ri ni, Tab. 76, 25) i Bu din šći na (Vin skiGa
spa ri ni, Tab. 79, 17). In te re sant no je da u osta va ma se
ve ro i sto ka Kar pat ske ko tli ne ima sa mo ne ko li ko frag-
me na ta, u osta vama Püspökhatvan (Moz so lics, Taf. 140, 
28) i Bal sa (Ke men czei, Taf. CLXVI, 26). Slič no je i u 
Tran sda nu bi ji, gde se ja vlja ju u osta va ma Ke sző hideg
kút (Moz so lics, Taf. 35, 23), osta vi iz oko li ne Bonyhá-
da (Taf. 39, 21) i iz Pa mu ka (Moz so lics, Taf. 106, 6, 8). 
Na za pa du Kar pat ske ko tli ne, na te ri to ri ji Tran sil va ni-
je, re gi stru je mo sa mo frag ment u osta vi iz Ca ran se beșa 
(Pe tre scuDîmbovița, Pl. 126, 4). Te ži na 11,78 g.

Ši ro ke tra ka ste na ru kvi ce sa ure za nim cik-cak ukra-
som luč nog pre se ka, su že nih, rav no od se če nih za vr
še ta ka:

28. (AP 3221) T. XX, 3. Ce la na ru kvi ca je luč nog pre
se ka, su že nih za vr še ta ka i rav no od se če nih kra je va. 
Ukras je iz ve den po me to pa ma. Dve su iden tič ne, i na
la ze se sa sva ke stra ne. U sre di ni je naj ve ća me to pa. Sa 
stra na dve po preč ne ure za ne li ni je odva ja ju ne u kra
še ne za vr šet ke od pr ve me to pe. U njoj su duž obe ivi ce 
ure za ne li ni je. Od njih ka sre di ni je niz ko sih cr ta. Tri 
po preč ne ure za ne li ni je či ne dve ho ri zon tal ne tra ke 
is pu nje ne ko sim ure zi ma. Ove tra ke ome đu ju cen tral
nu me to pu. Cen tral na me to pa je ukra še na sa dve širo
ke cikcak tra ke, ko je se pru ža ju po du ži ni. Is pu nje ne 
su po preč nim ure zi ma. Po jed na po du žna li ni ja de li 
zo nu sa cikcak tra ka ma od ru ba. Iz me đu li ni je i ru ba 
su krat ke ko se cr ti ce. Te ži na 37,05 g.

29. (AP 3222) T. XX, 2. Frag ment sred njeg de la na-
ru kvi ce. Mo tiv sli čan pret hod noj na ru kvi ci. Je di na 

raz li ka je što ima jed nu po preč nu zo nu is pu nje nu ko
sim cr ti ca ma. Te ži na 13,73 g.

Iden ti čan ukras je na na ru kvi ci iz osta ve Bin gu la
Di voš (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 85, 2), i na po lo vi ni na
ru kvi ce u osta vi iz Pe ći na ca (Ми ло ше вић, Taб. XI II, 
5). Isti kon cept, do ne kle dru ga či jih mo ti va, na la zi se 
na dve na ru kvi ce iz osta ve Fu tog (Bo rić, T. XI II, 234–
235), i dve iz osta ve Do brin ci (По по вић 1994, T. XV, 
1, 3). Iden tič nu na ru kvi cu na la zi mo u osta vi To pli či
ca I (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 76, 31ab). U osta vi Brod
ski Va roš je po lo vi na na ru kvi ce go to vo iden tič nog 
ukra sa (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 59, 14), kao i na ru kvi
ca iz osta ve Pri čac (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 71, 28). Sli
čan mo tiv je na na ru kvi ci iz osta ve Gor nji Sla ti nik 
(Vin skiGa spa ri ni, Tab. 69, 10). Do ne kle slič nu kon
cep ci ju ukra sa ima tra ka sta na ru kvi ca luč nog pro fi la 
iz osta ve Aiud (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 112, 33a). 
Frag ment na ru kvi ce iz osta ve Ca ran se beș ima uproš
će nu va ri jan tu ukra sa (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 126, 
6). U Ma đar skoj, na la ze se u osta va ma Öreglak (Moz
so lics, Taf. 84, 3) i Bal sa (Ke men czei, Taf. CLXVI, 27). 
Mo gu će je da ih ima i u dru gim osta va ma, gde iden
tič ne for me na ru kvi ca ima ju iz bri san or na ment. Ta kva 
je na ru kvi ca u osta vi Bonyhád (Moz so lics, 103, Taf. 
39, 19). Ne ke osta ve su pu bli ko va ne u fo to graf skom 
vi du, uz štu ri opis. Na ru kvi ce iz ovih osta va su ob li
kom iden tič ne, ali de ta lji ukra sa ni su da ti. Ta kve su 
ne ke od na ru kvi ca osta ve Tibolddaróc (Ke men czei, 
121, Abb. 12, Taf. LV, 7–17). 

30. (AP 3223) T. XVI, 6. Na ru kvi ca pre lo mlje na 
po sre di ni na dva de la. Luč nog pre se ka, sta nje nih kra
je va, za o blje nih vr ho va. Je dva vi dljiv or na ment duž 
obo da je cikcak ure za na li ni ja. Na zi ru se i dve po preč
ne pa ra lel ne li ni je na su že nom de lu te la. Te ži na 27,03 g.

Ši ro ke tra ka ste na ru kvi ce bez ukra sa: 
31. (AP 3224) T. XVI, 5. Luč nog pre se ka, ob lik im 

je kao i pret hod ni ma, sa mo su bez ukra sa. Ov de smo 
uvr sti li na ru kvi ce luč nog pre se ka od ši ro kog i od neš to 
užeg li ma. U Sla vo ni ji se ja vlja ju me đu na la zi ma iz osta
va Ve li ko Na br đe (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 44, 34, 38), 
Brod ski Va roš, (Tab. 59, 34, 39), Sla von ski Brod (Cla
u sing, Abb. 29, 103), Pri čac (Tab. 71, 25), Po ljan ci I (Mi
klikLo zuk, kat. br. 132). U Sre mu ih ima u osta va ma 
Bin gu laDi voš, gde je na ru kvi ca neš to užeg te la (Vin ski
Ga spa ri ni, Tab. 85, 11), Do brin ci (T. XV, 11). Do sta 
slič no sti po ka zu je i na ru kvi ca iz osta ve Ja rak I (Vin
skiGa spa ri ni, tab. 83, 19). Ima ih i u tran sda nu bij skim 
osta va ma Öreglak (Moz so lics, Taf. 84, 1) i Pa muk 



(Moz so lics, Taf. 106, 5). Obe pri pa da ju Kurd ho ri zon
tu osta va (Moz so lics, Taf. 280). U za pad nom de lu Kar-
pat ske ko tli ne ih ne ma, mo žda se frag ment ova kve 
na ru kvi ce na la zi je di no u osta vi Ca ran se beș (Pe tre
scuDîmbovița, Pl. 126, 5). Te ži na 14,97 g. 

32. Tra ka sta na ru kvi ca ukra še na ko sim re bri ma 
(AP 3227) T. XVI, 1. Frag ment sred njeg de la na ru kvi ce. 
Oba kra ja su ot ki nu ta. Po vr ši na je ukra še na sa tri kose 
ka ne lu re. Slič ni ovoj na ru kvi ci su frag men ti na ru kvi ca 
sa ko sim ka ne lu ra ma iz osta va Pe ćin ci (Ми ло ше вић, 
Taб. XII. 6-8), Ugri nov ci (Иг ња то вић, T. 6, 117-119) 
i Fu tog (Bo rić, T. XI II, 238). U sla von skim osta va ma, 
frag men te sa ko so ka ne lo va nim po vr ši na ma ima mo u 
osta va ma Po ljan ci I (Mi klikLo zuk, kat. br. 130), Otok
Pri vla ka (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 28, 31) i Brod ski Va
roš (Tab. 59, 40). Osta va Regöly III ima frag men te ova
kve na ru kvi ce, sa če tvr ta sto pro ši re nim otvo re nim 
kra je vi ma (Moz so lics, Taf. 30, 19). Osta va Dum bra va 
ima slič no ukra še nu na ru kvi cu sa rav nim za vr še ci ma 
(Pe tre scuDîmbovița, Pl. 141, 9–9a). Te ži na 4,81 g.

33. Na ru kvi ca kru žnog pre se ka otvo re nih kra je
va (AP 3228) T. XVI, 2. Ma siv na na ru kvi ca sta nje nih 
kra je va, kru žnog pre se ka, bez ukra sa. Slič na, šu plja i 
ukra še na na ru kvi ca se na la zi u osta vi Bi zo vac (Vin ski 
Ga spa ri ni, Tab. 35, 12ab). Na ru kvi ca pu nog pre se ka 
slič nog ob li ka je u osta vi Brod ski Va roš (Vin skiGa
spa ri ni, Tab. 55, 31). U Ma đa r skoj se ja vlja ju u osta va
ma ho ri zon ta Ópály Re i nec ke Br. D vre me na. Ta kve 
su osta ve Mátészal ka (Ke men czei, Taf. LVI IId, 1–3) i 
Gégény (Ke men czei, Taf. LI Xa, 2–4). Ja vlja ju se i u 
osta va ma ho ri zon ta Kurd, Ha A1 vre me na. Tom vre-
me nu pri pa da ju pri mer ci iz osta va Kurd (Moz so lics, 
Taf. 25, 1) i Ber kesz (Moz so lics, Taf. 177, 11, 13–14), 
kao i osta va Gáva kul tu re Tis za dob (Ke men czei, Taf. 
CLXXXIX, 27). Ma siv ne ne u kra še ne na ru kvi ce se ja
vlja ju u osta va ma Aleșd (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 21, 
7), Crăciunești (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 39, 3), Domă
nești I (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 45, 5), Domănești II 
(Pe tre scuDîmbovița, Pl. 46, 17), Guruslău (Pe tre scu
Dîmbovița, Pl. 48, 7) ho ri zon ta UriuDomănești 
(BrD/Ha A1 vre me na), i u osta va ma ho ri zon ta Cin cu- 
-Su se ni (Ha A1 vre me na), ka kve su Aiud (Pl. 112, 2), 
Dipșa (Pl. 140, 7, 16), Po pești  (Pl. 179, 2) i Ui o a ra de 
Sus (Pl. 259, 5–9). Te ži na 129,38 g. 

34. Na ru kvi ca kru žnog pre se ka, pre ba če nih kra
je va (AP 3229) T. X, 6. Sta nje nih za vr še ta ka, rav no 
od se če nih vr ho va. Ukras od gu sto na re za nih ver ti kal
nih cr ti ca, sve do vr ho va. Slič ne na ru kvi ce su u osta

vi Ku pi no vo (Ba lenLe tu nić, Ta bla 3, 5), Fu tog (Bo rić, 
T. XI II, 248) i Pe ćin ci (Ми ло ше вић, Taб. VII, 9). Od 
ma đar skih osta va, na la ze se u osta va ma Ke mec seOr
vos dombdűlő  (Ke men czei, Taf. LXb, 5, 8), Ro hod 
(Ke men czei, Taf. LXI Va, 4, 7), Kék (Moz so lics, Taf. 
192, 13). Istog ob li ka, ali dru ga či jeg ukra sa su na ru
kvi ce iz osta va Lengyeltóti II (Moz so lics, Taf. 107, 26) 
i Pátroha (Moz so lics, Taf. 195, 9). U za pad nom de lu 
Kar pat ske ko tli ne, ova kve na ru kvi ce se ja vlja ju u ho-
ri zon tu osta va UriuDomănești: Crăciunești (Pe tre scu
Dîmbovița, Pl. 40, 3), Pan ti ceu (Pe tre scuDîmbovița, 
Pl. 58, 11) i Stu pi ni (Pl. 65, 6). Osta ve Alțina (Pe tre scu 
Dîmbovița, Pl. 113, 6, 9), Frin ce nii de Piatră (Pe tre scu
Dîmbovița, Pl. 143, 14), Ti mișoa ra (Pe tre scuDîmbo
vița, Pl. 214, 13), Ui o a ra de Sus (Pe tre scuDîmbovița, 
Pl. 259, 12) i ol te nij ska osta va Sa coți (Pe tre scuDîm
bovița, Pl. 282, 6), pri pa da ju osta va ma Cin cuSu se ni 
ho ri zon ta. Te ži na 98,14 g.

35. Na ru kvi ca kru žnog pre se ka, pse u do tor di ra nog 
te la, osim kra je va (AP 3230) T. X, 5. Otvo re nih kra je va, 
rav no od se če nih za vr še ta ka. Se kun dar no su boč ne 
stra ne spljoš te ne. Sli čan je frag ment na ru kvi ce iz osta ve 
Po ljan ci I (Mi klikLo zuk, kat. br. 123), Gor nja Vr ba 
(Vin skiGa spa ri ni, Tab. 51, 18), Brod ski Va roš (Vin ski 
Ga spa ri ni, Tab. 59, 17, 33), Sla von ski brod (Cla u sing, 
Abb. 29, 99). U Ma đar skoj, frag men te slič ne na ru kvi
ce ima ju osta ve Püspökhatvan (Moz so lics, Taf. 140, 
24) i Ke mec se III (Tab. 186, 29). Slič ne na ru kvi ce, do-
du še sta nje nih kra je va, na la ze u gor nje Po ti skoj osta
vi Pátroha (Taf. 195, 8), i tran sil van skim osta va ma 
Cin cu-Su se ni ho ri zon ta, ka kve su De va III (Pe tre scu-
Dîmbovița, Pl. 136, 23), Pe ci ca II (Pe tre scuDîmbovița, 
Pl. 175, 1), Șpălnaca II (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 210, 
5, 9, 10), Ui o a ra de Sus (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 203, 
21–22; Pl. 267, 28–29, 32). Te ži na 24,98 g.

36. Na ru kvi ca kru žnog pre se ka, otvo re nih, sta nje
nih kra je va (AP 3231) T. X, 4. Ukra še na ver ti kal nim 
ure zi ma, na sred njem de lu te la. Iden tič nih na ru kvi ca 
ne ma u na šim osta va ma. Ovaj ob lik je re la tiv no bro jan, 
ali ukra ša va nje ver ti kal nim ure zi ma se ja vlja u raz li
či tim va ri jan ta ma. Na ru kvi ce sa slič nim ukra som su 
u osta va ma Do brin ci (T. XIV, 5, 8), No va Bin gu la (T. 
XXXV, 11), Ši ma nov ci (T. XLIV, 6), Bin gu laDi voš 
(Vin skiGa spa ri ni, Tab. 85, 13) i Fu tog (Bo rić, T. XIV, 
258). Gor nja Vr ba (Tab. 51, 13–14), Brod ski Va roš 
(Tab. 55, 31; Tab. 59, 1, 7, 44). Osta va Püspökhatvan 
(Moz so lics, Taf. 140, 21), Ke resztéte  (Moz so lics, Taf. 
151, 1–3), Edelény (Moz so lics, Taf. 157, 15), Ber kesz 
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(Moz so lics, Taf. 177, 11), Ke mec se III (Moz so lics, Tab. 
186, 28), Ke mec se I (Moz so lics, Tab. 189, 12), Nap kor 
(Moz so lics, Tab. 258, 14, 16). Naj broj ni je su u ru mun
skom de lu Kar pat ske ko tli ne. Ho ri zon tu osta va Uriu- 
Domănești (BrD/Ha A1) pri pa da ju osta ve Ar cuș (Pe
tre scuDîmbovița, Pl. 21, 11), Bătarci (Pe tre scuDîm
bovița, Pl. 26, 7–10), Ci reșoa ia II (Pe tre scuDîmbovița, 
Pl. 34, 3, 5, 6), Coști ui II (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 37, 
9, 12), Crăciunești (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 39, 7–8, 
10; Pl. 40, 1–3), Domănești II (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 
46, 7–8), Lăpuș (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 51, 9, 11–14), 
Re brișoa ra II (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 61, 8–10), Uriu 
(Pe tre scuDîmbovița, Pl. 69, 12–13, 18–19), Va du Izei 
(Pe tre scuDîmbovița, Pl. 70, 4, 7, 9–10, 12). Osta ve Alți
na (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 113, 4), Bo ga ta (Pe tre scu
Dîm bovița, Pl. 123, 7, 11), Dum bra va (Pe tre scuDîm
bo vița, Pl. 141, 7) i Șpălnaca II (Pe tre scuDîmbovița, 
Pl. 205, 18), pri pa da ju ho ri zon tu Cin cu-Su se ni Ha A1 
vre me na, od no sno vre me nu II ho ri zon ta osta va Sre ma 
i Sla vo ni je. Te ži na 35,82 g. 

37. Na ru kvi ca če tvr ta stog pre se ka, otvo re nih, sta
nje nih kra je va (AP 3233) T. X, 2. Za ši lje nih vr ho va, ko ji 
se sko ro spa ja ju. Ukra še na je po za o blje nim ru bo vi ma 
te la, gru pa ma ver ti kal nih ure za. Na la ze se u srem skim 
osta va ma No va Bin gu la (По по вић 1975, T. XXXV, 11), 
Ši ma nov ci (По по вић 1975а, T. XLIV, 6) i Bin gu la-Di-
voš (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 85, 6, 13). Od sla von skih 
osta va, ova kve na ru kvi ce ima osta va Brod ski Va roš 
(Vin skiGa spa ri ni, Tab. 59, 44). U ma đar skim osta
va ma, mno go su češ će na ru kvi ce rav no od se če nih kraje
va. Ipak, ja vlja ju se i za ši lje ni kra je vi na ru kvi ca okru glog 
i če tvr ta stog pre se ka. U osta vi Alsódobsza (Ke men czei, 
Taf. XLII, 10, 12–14), Ke mec se, Or vos dombdűlő  (Ke
men czei, Tab. LXb, 6ab), Ke mec ze, Ham va spart (Ke
men czei, Taf. LXI, 1-2), Bor sod geszt (Ke men czei, Taf. 
XLV, 17–19), Öreglak (Moz so lics, Taf. 84, 8), Mátrave-
rebély (Moz so lics, 149, Tab. 149, 2), Ke mec se III (Mozso
lics, 133, Taf. 186, 2728), Kék (Moz so lics, Taf. 192, 17), 
Tis za nagyfa lu (Moz so lics, Taf. 196, 14, 17–18), Biator
bágy (Moz so lics, Taf. 238, 8–13), Gyer mely (Moz so lics, 
122, Taf. 242, 15), Lo vas be rény (Moz so lics, 145, Taf. 
246, 18), Hódmezővásárhely (Moz so lics, 128, Taf. 256, 
2), Tiszavasvári (Moz so lics, 205, Taf. 262, 5). Na šem 
pri mer ku naj vi še od go va ra ukras na na ru kvi ci iz osta ve 
Kék. Kod pri mer ka iz Öreglaka, ukra si su iz ve de ni ko
sim ure zi va njem (Moz  so  lics, 164). Na fo to gra fi ja ma 
ne kih osta va ni je mogu će usta no vi ti po sto ja nje ukra sa, 
dok se u tek stu če sto ne na vo de ova kvi de ta lji. Ru mun

ske osta ve ta ko đe ima ju ma nje ova kvih na ru kvi ca, na
ro či to ukra še nih ure zi ma. Ja vlja ju se u osta va ma Balc 
(Pe tre scuDîm bo vița, Pl. 22, 19–20), Coști ui (Pe tre scu
Dîmbovița, Pl. 37, 12), Re brișoa ra II (Pe tre scuDîm
bo vița, Pl. 61, 10) i Sa coți (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 282, 
7–8). Te ži na 24,68 g.

38. Na ru kvi ca kru žnog pre se ka, sta nje nih, pre ba če
nih kra je va (AP 3234) T. X, 1. Je dan seg ment je ukra šen 
krat kim ver ti kal nim ure zi ma. Osta ve No vi Ko sto lac II 
(Га ра ша нин 1975a, T. XVI, 8), Do brin ci (По по вић 
1994, T. XVI, 4), Fu tog (Bo rić, T. XIV, 271, 273). Brod
ski Va roš (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 55, 25), Po ljan ci I 
(Mi klikLo zuk, kat. br. 143). Ukra še ne, i na ru kvi ce 
iden tič nog ob li ka se na la ze u ma đar skim osta va ma 
Öreglak (Moz so lics, Taf. 84, 6–7), Mátraverebély 
(Moz so lics,Tab . 149, 3–4, 7–9), Ke mec se III (Moz so lics, 
Taf . 186, 26), Kék (Moz so lics, Taf. 192, 14), Bo kod 
(Moz so lics, Taf. 232B, 2–4), Biatorbágy (Moz so lics, 
Taf. 238, 8–13, 14–21, 22–23), Gyer mely (Moz so lics, 
Taf. 242, 1–3, 6–11, 16–17), Nap kor (Moz so lics, Taf. 
258, 10–11, 13), Bor sod geszt (Ke men czei, Taf. XLV, 16, 
20), Pátroha (Ke men czei, Taf. LXI I Ib, 18), Bükka ra
nyos (Ke men czei, Taf. CXX, 17), Ke mec seVi téz tanya 
(Ke men czei, Taf. CLXXII, 39), Egyek (Ke men czei, Taf. 
CXCI II, 16). Tran sil van ske osta ve ho ri zon ta Cin cu- 
Su se ni, ka kve su Bo ga ta (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 123, 
9), Cu gir (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 135, 15, 18–19), sa 
na ru kvi ca ma rom bič nog pre se ka, Mol do va Vec he I 
(Pe tre scuDîmbovița, Pl. 165, 8), RăzboieniCe ta te (Pe
tre scuDîmbovița, Pl. 181, 10), Ui o a ra de Sus (Pe tre scu
Dîmbovița, Pl. 259, 12), kao i ol te nij ska Sa coți (Pe tre
scuDîmbovița, Pl. 282, 13; Pl. 283, 3). Te ži na 21,00 g.

39. Na ru kvi ca po lu kru žnog pre se ka, sa jed nim 
sta nje nim za vr šet kom (AP 3232) T. X, 3. Slič na na ru
kvi ca, kva drat nog pre se ka u osta vi Ja ko vo (Та сић 
1975, T. XXIX, 6) i kru žnog pre se ka u osta vi iz Pri vi ne 
Gla ve (Га ра ша нин 1975, T. LXV, 16). Ukra še na urezi
ma je u osta vi Pe ćin ci (Ми ло ше вић, 158, Taб. VII, 12). 
U sla von skim osta va ma ima na ru kvi ca sa ova ko mo-
de lo va nim za vr še ci ma, ali dru ga či jeg pro fi la i ukra sa. 
Ta kve su u osta va ma Bi zo vac (Tab. 35, 14) i Brod ski 
Va roš (Tab. 59, 17). Od ma đar skih osta va, Alsódobsza 
(Ke men czei, Taf. XLII, 9), Püspökhatvan (Ke men czei, 
Taf. CXIV, 15), Szendrőlád, Kőbányatető (Ke men
czei, Taf. CXIX, 25), Nagyhalász, Pájhalomdülő (Ke
men czei, Taf. CLXXI I Ic, 9), Nap kor (Moz so lics, Taf. 
258, 14). U ru mun skim osta va ma na ru kvi ce sa jed nim 
sta nje nim za vr šet kom ima ju spo je ne kra je ve. Ta kve 
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su u tran sil va nij skim osta va ma Alțina (Pe tre scuDîm
bo vița, Pl. 113, 5) i Bo ga ta (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 
123, 13), ho ri zon ta Cin cuSu se ni. Te ži na 16,57 g.

40. Na ru kvi ca kru žnog pre se ka, ši lja tih kra je va 
(AP 3267) T. XI, 6. Se kun dar no iz vi je na na ru kvi ca. 
Ni je ja sno da li je ima la pre ba če ne kra je ve ili ne. Usled 
ovo ga, svr sta va se u si ro vi ne. Slič ni po stup ci sa ova kvim 
na ru kvi ca ma se vi de u osta va ma Do brin ci (T. XVII, 3), 
Pri čac (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 71, 9), Sla von ski Brod 
(Cla u sing, Abb. 36, 111), Pa muk (Moz so lics, Taf. 105, 15), 
Alsódobsza (Moz so lics, Taf. 168, 6), Rétkö zberencs 
(Moz so lics, Taf. 193, 11), Ui o a ra de Sus (Pe tre scu-Dîm-
bovița, Pl. 260, 1). Te ži na 14,25 g.

41. Frag ment ži ce kru žnog pre se ka (AP 3264) T. III, 
1. Ne u kra še na de blja ži ca, bez ukra sa. Te ži na 6,28 g.

42. Frag ment ži ce kru žnog pre se ka (AP 3238) T. 
XIV, 4. Luč no sa vi je na ži ca, u do njem de lu ras ku ca na. 
Te ži na 2, 41 g.

43. Tra ka od li ma ne pra vil nog pra vo u ga o nog pre-
se ka (AP 3269) T. XI, 4. Iz vi je na, ne rav na tra ka. Te-
ži na 3,15 g.

44. Tra ka tro u ga o nog pre se ka (AP 3270) T. XI, 5. 
Na jed nom kra ju od lo mlje na sa vi ja njem, na dru gom 
sa vi je na, sa iz vi je nim za vr šet kom. Te ži na 4,06 g.

45. (AP 3271) T. XI, 2. Uska tra ka tro u gla stog pre-
se ka, se kun dar no iz vi je na, i sa vi je na u ob lik otvo re
nog V. Te ži na 4,61 g.

46. (AP 3272) T. XI, 3. Kra ći frag ment uske tra ke 
tro u gla stog pre se ka. Iz vi je na u ob li ku otvo re nog W. 
Te ži na 1,71 g.

47. Frag ment de blje ži ce kru žnog pre se ka (AP 
3261) T. III, 3. Od lo mljen na obe stra ne. Te ži na 68,60 g.

48. Frag ment de blje ži ce/šip ke pra vo u ga o nog pre
se ka (AP 3245) T. IV, 1. Je dan za vr še tak je ra van, a dru
gi od lo mljen. Te ži na 40,51 g.

Se ki re

49. Frag ment se ki re sa za li sci ma (AP 3262) T. XXI, 
2. Frag ment sa obo stra no ras ku ca nim le đnim de lom 
u vi du za o blje nog kril ca. Ve ro vat no pri pa da te lu se ki re 
sa kril ci ma. Ova kve se ki re su u osta va ma Au to ko man-
da (T. II, 10), Tr lić (T. XXV, 10), Ku pi no vo (Ba lenLe
tu nić, T. 3, 8), To var nikKun dro vac (Mu zej gra da NS, 
neo bja vlje no), Bi zo vac (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 38, 2–7), 
Ve li ko Na br đe (Tab. 46, 14), Gor nja Vr ba (Tab. 50, 19), 
Br od ski Va roš (Tab. 60, 8, 10; Tab. 61, 19), Pod cr ka vlje 
(Tab. 67, 6), Mač ko vac (Tab. 73, 1–3), To pliči ca I (Tab. 
76, 1–3), Bu din šći na (Tab. 78, 4–6). Te ži na 52,48 g.

50. Frag ment se ki re sa pe ti com (AP 3249) T. XXI, 
3. Do nji deo se ki re, sa oču va nim se či vom, i ba zom 
pra vo u ga o ne pe ti ce. Se ki ra je neo bra đe nih ru bo va, 
ni je ko riš će na. Ovaj tip se ki ra je re likt znat no sta ri jeg 
ve me na. Ja vlja ju se od Re i nec ke Br B, tj. Kos zi der ho-
ri zon ta Ma đar ske. Pr vo se ja vlja ši lja ta pe ti ca, za tim 
rav na i za o blje na (Mayer, Taf. 30; Pászthory K. – Mayer 
E. F., 88–90, Taf. 30–31). Rav na pe ti ca do bi ja sa stra
ne pro ši re nja u vi du za li za ka, ka kav je tip Gun trams
dorf u Au stri ji (Mayer, 124–125, Taf. 31, 451–452). Do
ne kle su joj slič ne se ki re sa pe ti com i raz vi je nim za
li sci ma iz osta va Me sić (Ра шај ски 1975, T. LXI, 1), 
Ku pi no vo (Ba lenLe tu nić, T. 3, 8), Bi zo vac (Vin ski
Ga spa ri ni, Tab. 38, 4) i Brod ski Va roš (Vin skiGa spa ri
ni, Tab. 60, 8). Na tlu Ma đar ske, slič ne se ki re su u osta
va ma ho ri zon ta Kurd, Keszőhidegkút (Moz so lics, Taf. 
31, 1), Kaj dacs (Taf. 45, 1), Birján (Moz so lics, Taf. 69, 
2), Bakóca (Moz so lics, Taf. 87, 1), Márok (Taf. 90, 6), 
Szom bat hely (Moz so lics, Taf. 129A, 1), Kisapáti (Mo
zso lics, Taf. 133A, 1–4) i Nagykálló (Moz so lics, Taf. 173, 
2). Te ži na 154,12 g.

51. Se ki rakelt (AP 3192) T. II, 3. Šu plja se ki ra sa uši
com na ru bu. Oš te ćen do nji deo te la, oš tri ca ne do sta je. 
Is pod za de blja nog ru ba, dva pa ra lel na re bra. Is pod do
njeg re bra, vi se ći ukras u vi du uskog kli na stog tro u gla, 
na či nje nog od dva bla go za o blje na re bra V ob li ka. U 
ma đar skom ho ri zon tu osta va Kurd, se ki re sa dvo stru
kim kli na stim V ukra som su jed na od osnov nih oblika 
(Moz so lics, Taf. 276). Slič nih ukra sa ima i na se ki ra ma 
tran sil van skih osta va, ka kve su Aiud (Pe tre  scu-Dîm-
bo vița, Pl. 103, 1), Guște rița II (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 
149, 3) i Ui o a ra de Sus (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 218, 
5; Pl. 219, 4, 10). Te ži na 395,66 g.

52. Se ki ra-kelt (AP 3193) T. II, 2. Frag ment gor-
njeg de la se ki re. Oču van je za de blja ni rub, i deo usad
ni ka, od lo mljen na do njem de lu. Is pod ru ba je ho ri
zon tal no re bro, od kog se spuš ta ukras u vi du jed nog 
ver ti kal nog cen tral nog re bra, i po dva ko sa vi se ća re
bra sa sva ke stra ne, či ne ći vi se ći tro u gao. Frag ment je 
sti ska njem i lo mlje njem de for mi san. Dvo stru ki re bra
sti ukras je na se ki ra ma bez uši ce iz osta va Do brin ci (T. 
VI II, 12), Pri vi na Gla va (T. LXI II, 2), Bin gu laDi voš 
(Vin skiGa spa ri ni, Tab. 84, 27), Fu tog (Bo rić, T. V, 47), 
Po ljan ci IV (Mi klikLo zuk, kat. br. 225), OtokPri vla
ka (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 27, 4), Te nja (Tab. 31, 6, 8), 
Bi zo vac (Tab. 36, 16), Brod ski Va roš (Tab. 61, 4; Tab. 
62, 1, 3), Bu din šći na (Tab. 78, 2–3), Do nja Be bri na (Tab. 
94, 10, 17), Sla von ski Brod (Cla u sing, Abb. 5, 24). U ma
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đar skim osta va ma ho ri zon ta Aranyos: Bükka ranyos 
II (Moz so lics, Taf. 3, 1) i ho ri zon ta Kurd: Siógárd II 
(Moz so lics, Taf. 42, 6), Pe terd (Moz so lics, Taf. 60, 10), 
Pi ric se I (Moz so lics, Taf. 199, 2), Vajdácska (Moz so lics, 
Taf. 206, 15). U ru mun skim osta va ma ho ri zon ta Cin cu-
Su se ni: Gusţeriţa II (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 149, 2), 
Ui o a ra de Sus (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 219, 5–6). Te
ži na 141,95 g. 

53. Se ki ra-kelt (AP 3194) T. II, 1. Do nji deo se ki-
re, sa se či vom, i oš tri com. Oču va na je ba za usad ni ka. 
Te ži na 228,25 g.

54. Se ki ra-kelt (AP 3195) T. XXI, 5. Do nji deo se-
ki re, sa se či vom, i de li mič no oš te će nom oš tri com. Oču
va no je dno usad ni ka. Te ži na 112,60 g.

Sl. 2. Tra go vi se kun dar nog ko riš će nja te la se ki re

55. Se ki ra-kelt (AP 3197) T. XXI, 1. Do nji deo seki-
re. Oču va no je dno usad ni ka. Se kun dar no je se ki ra 
ko riš će na u funk ci ji dle ta, pa je deo usad ni ka uda ra
njem sa vi jen. Na po vr ši ni se či va su tra go vi se kun dar
nog ko riš će nja kao pod loš ke za ob ra du (Sl. 2). Te ži na 
420,43 g.

56. Se ki ra-kelt (AP 3196) T. XXI, 4. Frag ment tela 
usad ni ka se ki re. Oču van je gor nji rub ni deo usad ni ka. 
Frag men to va ni ukras u vi du dva pa ra lel na uska re bra 
V ob li ka, ko ji iz gle da ju kao jed no ši ro ko, pljo sna to re
bro. Te ži na 54,28 g. 

Sr po vi

Ui o a ra 1
Osta va To var nik I ima če ti ri sr pa ovog ti pa. Ob ja

vlje no (Va sić 1994, 28, Taf. 7, 102–105).

57. (AP 3207) T. XXII, 3. Frag ment sr pa, sa oču
va nom drš kom i ba zom li sta. Dva boč na re bra su 
ukra še na ja mi ca ma. Na li stu su če ti ri pa ra lel na re bra. 
Frag ment sr pa sa če ti ri re bra na li stu je u osta vi iz 
Ugri no va ca (Иг ња то вић, T. 1, 4). Slič ni sr po vi u Sla
vo ni ji se na la ze u osta va ma Pa kle ni ca (Vin ski-Ga spa-
ri ni, Tab. 20, 14), Bi zo vac (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 40, 
3; Tab. 41, 3) i Po ljan ci I (Mi klikLo zuk, kat. br. 73), 
Mač ko vac (Ka ra va nić – Mi ha lje vić, T. 2, 1; T. 3, 1, 3). 
Ob ja vlje no (Va sić 1994, 28, Taf. 7, 103). Te ži na 65,84 g.

58. (AP 3208) T. XXII, 2. Ne do sta je sa mo vrh sr pa. 
Ba za drš ke je use če na, ob li ka grč kog lamb da – Λ. Srpo
vi ovog ob li ka, sa jed nim re brom na li stu, na la ze se u 
Bač koj (Va sić 1994, Taf. 3, 52), oko li ni Be o gra da (Va sić 
1994, Taf. 53; Taf. 4, 54), osta va ma Do brin ci (Va sić 
1994, Taf. 6, 80, 82), Ja ko vo (Va sić 1994, Taf. 7, 95), Pe
ćin ci I (Va sić 1994, Taf. 10, 134), Mar ko vacGu njac 
(Va sić 1994, Taf. 8, 113–114), No vi Be čej (Va sić 1994, 
Taf. 9, 130), Pan če voTo po la II (Va sić 1994, Taf. 10, 
133), Sa laš No ćaj ski (Va sić 1994, Taf. 10, 143), Ve li ko 
Sre diš te III (Va sić 1994, Taf. 11, 157). Od sla von skih 
osta va, ima ih u sta vi Otok-Pri vla ka (Vin ski-Ga spari-
ni, Tab. 29, 2), Bi zo vac (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 41, 8; 
Tab. 42, 10), Gor nja Vr ba (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 51, 
5), Brod ski Va roš (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 63, 8, 22), 
Pod cr ka vljeSla von ski Brod (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 
68, 4), Sla von ski Brog (Cla u sing, Abb.14, 38), Gor nji 
Sla ti nik (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 70, 4), To pli či ca I 
(Vin skiGa spa ri ni, Tab. 76, 27) i Po ljan ci I (Mi klik 
Lo zuk, kat. br. 49). U ma đar skim osta va ma Pécs II 
(Moz so lics, Taf. 48, 3), Pe terd (Taf. 56, 6), Birján (Taf. 
63, 2: Taf. 64, 5), Pa lo ta boz sok (Taf. 71, 15), Bakóca 
(Taf. 88, 31), Ba la ton ki li ti (Taf. 101, 4), Kisapáti (Moz-
so lics, Taf. 133B, 14), Tállya (Moz so lics, Taf. 160, 1), 
Alsódobsza (Taf. 166, 10). I u Ru mu ni ji, u osta va ma 
Guște rița II (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 152, 5, 11), Oe na 
de Fi er (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 167, 1), Ui o a ra de Sus 
(Pe tre scuDîmbovița, Pl. 230, 12; Pl. 231, 10), Șpălnaca I 
(Pe tre scuDîmbovița, Pl. 327, 5). Ob ja vlje no (Va sić 1994, 
28, Taf. 7, 102). Te ži na 90,43 g.

59. (AP 3209) T. XXII, 1. Frag ment sa oču va nom 
drš kom i ba zom li sta. Na li stu su dva pa ra lel na re bra. 
Rav na ba za drš ke, na ko joj je pla stič no iz ve den ukras 
ob li ka Λ. Slič ne drš ke su na sr po vi ma iz osta va Bin
gu laDi voš (Va sić 1994, Taf. 4, 63), No va Bin gu la (Va
sić 1994, Taf. 9, 129), Ugri nov ci (Иг ња то вић, Т. I, 9), 
(Mar ko vacGu njac (Va sić 1994, Taf. 8, 116), No vi Be
čej (Va sić 1994, Taf. 9, 130) i Su bo ti ca (Va sić 1994, taf. 
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11, 153). OtokPri vla ka (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 29, 5), 
Bi zo vac (Tab. 40, 12; Tab. 43, 3), Ve li ko Na br đe (Tab. 
3), Brod ski Va roš (Tab. 64, 6), Pod cr ka vljeSla von ski 
Brod (Tab. 68, 11), Sla von ski Brod (Cla u sing, Abb. 6, 28), 
Bu din šći na (tab. 81A, 2), Si če (Tab. 95, 9), Po ljan ci I 
(Mi klikLo zuk, kat. br. 40). Na te ri to ri ji Ma đar ske, u 
osta va ma Szárazd I (Moz so lics, taf. 27, 9), Regöly III 
(Moz so lics, Taf. 29, 5), Keszőhidegkút (Moz so lics, Taf. 
34, 6), oko li na Bonyháda (Moz so lics, Taf. 38, 4, 7), 
Pécs I (Moz so lics, Taf. 46, 6), Pécs II (Moz so lics, Taf. 
49, 9–10), Pe terd (Moz so lics, Taf. 55, 8; Taf. 59, 4–5), 
Birján (Moz so lics, Taf. 65, 4), Öreglak (Moz so lics, Taf. 
79, 8; Taf. 81, 6), Márok (Moz so lics, Taf. 94, 2, 4, 7), 
Rinyaszentkirály (Mo zo lics, Taf. 97, 19), Ba la ton ki liti 
(Moz so lics, Taf. 100, 6), Pölöske (Moz so lics, Taf. 126, 
3-4), Ber zen ce (Moz so lics, Taf. 129B, 5), Kisapáti (Moz-
 so lics, Taf. 133B, 8), Püspökhatvan (Moz so lics, Taf. 
139, 28), Pi ric se I (Moz so lics, Taf. 198, 4, 8), Ke mec se 
(Ke men czei, Taf. LXI, 16), Apagy (Ke men czei, Taf. 
CLXI I Ia, 2), Ke mec se, Vitéz tanya (Ke men czei, Taf. 
CLXXII, 3). Od ru mun skih osta va, ja vlja ju se u osta-
va ma Cin cu (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 129, 8), Guște
rița II (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 150, 13; Pl. 151, 6; Pl. 
152, 34), Sig he tu Mar mației  I (Pe tre scuDîmbovița, 
Pl. 186, 4), Sin pe tru Ger man (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 
187, 16), Su se ni (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 189, 4, 7), 
Șpălnaca II (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 198, 4), Ui o a ra de 
Sus (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 225, 8; Pl. 226, 8–9; Pl. 
228, 3; Pl. 230, 4; Pl. 231, 5; Pl. 232, 4; Pl. 233, 5). Ob ja
vlje no (Va sić 1994, 28, Taf. 7, 104). Te ži na 46,49 g.

Ui o a ra 2 va ri jan ta sa bla go sa vi je nim unu traš njim 
re brom (AP 3203) T. XV, 1.

60. Je zi čak sa tri ver ti kal na re bra. Sred nje re bro 
se na ba zi je zič ka gra na u ob li ku slo va Y. Od srem skih 
osta va, ova kav je zi čak se ja vlja u osta va ma Pri vi na 
Gla va (Va sić 1994, Taf. 12, 163; Taf. 15, 195), Bin gu la
Di voš (Va sić 1994, Taf. 13, 170), Do brin ci (Va sić 1994, 
Taf. 13, 177), Do nji Pe trov ci II (Va sić 1994, Taf. 13, 
178), Pe ćin ci I (Va sić 1994, Taf. 15, 193), Po pin ci (Va
sić 1994, Taf. 14, 194), Ugri nov ci (Иг ња то вић, Т. I, 
8), Ba čin ci (neo bja vlje no, pri vat na ko lek ci ja), Fu tog 
(Va sić 1994, Taf. 13, 179; Taf. 14, 181). Od sla von skih 
osta va, OtokPri vla ka (Vin skiGa spa ri ni 1977, Tab. 
29, 6), Bi zo vac (Vin skiGa spa ri ni 1977, Tab. 41, 5; Tab. 
43: 8–9), Ve li ko Na br đe (Vin skiGa spa ri ni 1977, Tab. 
47, 9), Brod ski Va roš (Vin skiGa spa ri ni 1997, Tab. 63, 
9; Tab. 65, 6), Pod cr ka vljeSla von ski Brod (Vin skiGa
spa ri ni 1977, Tab. 68, 2), To pli či ca II (Vin skiGa spa

ri ni 1977,Tab. 75 B, 12, 5), To pli či ca I (Vin skiGa spa
ri ni 1977, Tab. 76, 28), Bu din šći na (Vin skiGa spa ri ni 
1977, Tab. 80, 12; Tab. 81A, 1), Li si ne (Vin skiGa spa
ri ni 1977, Tab. 97, 2). Ob ja vlje no (Va sić 1994, 31, Taf. 
14, 184). Te ži na 129,67 g.

Ui o a ra 6va ri jan ta sa po vi je nim sred njim re bri ma 
(AP 3205) T. XV, 3.

61. Srp sa iz vi je nim vr hom, i sa če ti ri ver ti kal na 
re bra na drš ci. Dva boč na su ukra še na ko sim za re zi
ma. Slič ni sr po vi se ja vlja ju u osta va ma Do brin ci (Va
sić 1994, Taf. 18, 236), Kr če din II (Va sić 1994, Taf. 19, 
245), Pe ćin ci I (Va sić 1994, Taf. 19, 246), a od sla von
skih osta va, u osta va ma Te nja (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 
34, 8) i Bi zo vac (Tab. 42, 8). Sa te ri to ri je Ma đar ske, osta
ve Füze sa bony (Ke men czei, Taf. CXI Ia, 6), Szárazd I 
(Moz so lics, Taf. 28, 1), Pécs I (Moz so lics, Taf. 46, 8), 
Pécs II (Moz so lics, Taf. 50, 7, 9: Taf. 51, 11), Ba la ton
ki li ti (Moz so lics, Taf. 102, 9), Pölöske (Moz slics, Taf. 
127, 4), Szen tes-Te re ha lom (Moz so lics, Taf. 224, 12). 
U ru mun skim osta va ma Dipșa (Pe tre scuDîmbovița, 
Pl. 139, 7), Guște rița II (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 153, 4), 
Șpălnaca II (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 198, 7), Ui o a ra 
de Sus (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 230, 7, 10; Pl. 232, 5; 
Pl. 236, 5; Pl. 237, 1). Ob ja vlje no (Va sić 1994, 36, Taf. 19, 
244). Te ži na 104,71 g.

Ui o a ra 8va ri jan ta sa rav nim unu traš njim re brom 
62. (AP 3204) T. IX, 1. Oču van srp sa ba zom drš ke 

ob li ka la sti nog re pa. Spolj no i rav no unu traš nje re bro 
ukra še no je ja mi ca ma. Gor nji deo drš ke ukra šen je ko
sim re bri ma. Slič ni sr po vi su u sla von skoj osta vi Li si
ne, ko ja pri pa da III ho ri zon tu osta va, Ha A2 vre me na 
(Vin skiGa spa ri ni, 181, Tab. 97, 4). Na tlu Ma đar ske se 
na la ze u osta va ma Pécs II (Moz so locs, Taf. 49, 7), Tab 
(Moz so lics, Taf. 118, 12). Ob ja vlje no (Va sić 1994, 37–
38, Taf. 20, 263–264). Te ži na 151,36 g. 

63. (AP 3210) T. XXII, 4. Dva rub na re bra na drš ci, 
i le đno re bro li sta su ukra še ni ko sim ure zi ma i ja mi
ca ma. Slič ni sr po vi se na la ze u osta va ma Bin gu laDi
voš (Va sić 1994, Taf. 20, 256), Do brin ci (Va sić 1994, 
257), Do nji Pe trov ci II (Va sić 1994, Taf. 20, 258), Fu
tog (Va sić 1994, Taf. 20, 260), Kr če din II (Va sić 1994, 
Taf. 20, 265–266), Mar ko vacGu njac (Va sić 1994, Taf. 
21, 267–271), Me sićŠu pa ja (Va sić 1994, Taf. 21, 272–
273), Ši ma nov ci (Va sić 1994, Taf. 21, 279) i Ugri nov ci 
(Иг ња то вић, Т. 2, 14–15). Sla von ske osta ve, ka kve su 
Te nja (Vin skiGa spa ri ni, Taf. 34, 3, 10), Bi zo vac (Tab. 
39, 10), Ve li ko Na br đe (Tab. 47, 7), Gor nja Vr ba (Tab. 
51, 2, 8, 11), Brod ski Va roš (Tab. 64, 11; Tab. 65, 12), 
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Pod cr ka vljeSla von ski Brod (Tab. 68, 16–17), Sla von
ski Brod (Cla u sing, Abb. 6, 34) Gor nji Sla ti nik (Tab. 
70, 8), To pli či ca II (Tab. 75B, 6), Li si ne (Tab. 97, 4), Ja
vor nik (Tab. 98, 11, 15), Po ljan ci I (Mi klikLo zuk, kat. 
br. 47), To var nik I (neo bja vlje no, MgNS, AP 3590, AP 
3597). Kurd (Moz so lics, Taf. 23, 6), Keszőhidegkút 
(Moz so lics, Taf. 33, 16), oko li na Bonyháda (Taf. 37, 12; 
Taf. 38, 3, 7), Pécs I (Moz so lics, Taf. 46, 13), Pe terd 
(Moz so lics, Taf. 52, 2? Taf. 53, 6, 8–9), Birján (Moz so-
lics, Taf. 66, 4–6; Taf. 68, 2), Pa lo ta bos zok (Moz so lics, 
Taf. 71, 16; Taf. 73, 9), Öreglak (Moz so lics, Taf. 78, 1–2; 
Taf. 79, 11; Taf. 82, 10), Bakóca (Moz so lics, Taf. 88, 12), 
Márok (Moz so lics, Taf. 93, 2; Taf. 94, 1), Rinya szent
király (Moz so lics, Taf. 97, 15), Ba la ton ki li ti (Moz so
lics, Taf. 102, 4), Lengyeltóti II (Moz so lics, Taf. 107, 
13, 16), Lengyeltóti III (Moz so lics, Taf. 108, 25–26), 
Szentgáloskér (Moz so lics, Taf. 112, 9), Pölöske (Moz so
lics, Taf. 124, 11; Taf. 125, 3–4), Keszthely (Moz so lics, 
Taf. 132, 2), Apagy (Moz so lics, Taf. 182, 2), Ke mec se 
III (Moz so lics, Taf. 184, 7), Ve lem I (Moz so lics, Taf. 
228, 4; Taf. 230B, 29), Mes zlen (Moz so lics, Tab. 232A, 
4), Ba dac sonyto maj (Moz so lics, Taf. 233, 19; Taf. 234, 
16; Taf. 235, 1), Gyer mely (Moz so lics, Taf. 240, 17–18), 
Hódmezővásárhely (Moz so lics, Taf. 255, 6), Bátaszék 
(Moz so lics, Taf. 269, 22-23, 29–30, 33), Lesenceistvánd 
(Moz so lics, Taf. 270A, 13-16), Sümeg (Moz so lics, Taf. 
270B, 4–6, 8). Pri ka zan je kao je dan od ti pič nih od li
ka ho ri zo na ta Kurd i Gyer mely (Moz so lics, Taf. 276, 
Taf. 278). U Ru mu ni ji se ova kav tip sr po va ja vlja od 
ho ri zon ta Cin cu-Su se ni, ko ga pred sta vlja ju osta ve Bo-
ga ta (Pl. 121, 10), Ca ran se beş (Pl. 124, 12), Cin cu (Pl. 
129, 7), Guşte riţa II (Pl. 151, 10), Păltiniş (Pl. 169, 3–4), 
Sig he tu Mar maţiei  I (Pl. 186, 8) i Ui o a ra de Sus, (Pl. 
224, 1–2, 6, 11). Iz vre me na Ha A2 je osta va Ce nad (Pl. 
287, 3–4), dok su osta ve Cor neşti (Pl. 305, 13), Şpăl-
naca I (Pl. 327, 1), Simbăta Nouă I (Pl. 342, 2–3, 6) iz 
vre me na Ha B1. Ob ja vlje no (Va sić 1994, Taf. 20, 264). 
Te ži na 97,84 g.

64. Srp sa neo bra đe nim li ve nim če pom (AP 3206) 
T. IX, 3. Sa ja kim le đnim re brom i pra vo u ga o nim 
otvo rom na li stu, dok vrh ne do sta je. Slič ni sr po vi su 
u osta va ma Bin gu laDi voš (Vin skiGa spa ri ni, Tab. 
87, 12), Fu tog (Bo rić, T. VI II, 154), Pa lo ta boz sok (Moz
so lics, Taf. 71, 3), Márok (Moz so lics, Taf. 94, 18), Ba-
la ton ki li ti (Moz so lics, Taf. 102, 1), Szentgáloskér 
(Moz so lics, Taf. 112, 15; Taf. 114, 13), Harsány (Ke
men czei, Taf. XLVI Ia, 11) i osta ve Szen tes, Ha B1 vre-
me na (Ke men czei, 183184, Taf. CCV, 17–19). Sa če tvr

ta stim otvo rom na li stu je frag ment iz osta ve Nap kor 
(Moz so lics, 157158, Taf. 258, 2), ho ri zon ta Gyer mely, 
ko ji od go va ra III ho ri zon tu osta va po po de li Vin ski-
Ga spa ri ni i R. Va si ća (Va sić 1994, Abb. 1). Od ru mun
skih osta va, slič ne po ja ve su na sr po vi ma sa ku kom, 
ka kvi su iz osta va Draj na de Jos (Pe tre scuDîmbovița, 
Pl. 90, 9–11), Țigănești (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 88, 3) 
i Pu tre da (Pe tre scuDîmbovița, Pl. 96, 3). Ob ja vlje no 
(Va sić 1994, 24, Taf. 3, 50). Te ži na 72,66 g.

Frag men ti sr po va – Vr ho vi: 
65. (AP 3211) T. XV, 2. Te ži na 46,88 g.
66. AP 3212) T. XVII, 1. Te ži na 27,24 g.
67. (AP 3213) T. XVII, 2. Te ži na 33,61 g. 
68. (AP 3215) T. XVII, 4. Te ži na 26,37 g.
69. (AP 3216) T. XVII, 5. Te ži na 17,55 g.
70. (AP 3218) T. XVII, 7. Te ži na 19,62 g.
71. (AP 3265) T. IX, 2. Te ži na 17,21 g.
72. Ob ja vlje no (Va sić 1994, 46, Taf. 25, 363–369).
Frag men ti sr po va – Se či va: 
73. (AP 3214) T. XVII, 3. Te ži na 36,33 g. 
74. (AP 3217) T. XVII, 6. Te ži na 19,38 g.
Ob ja vlje no (Va sić 1994, 49, Taf. 29, 484–485).

Ma če vi

75. (AP 3199) T. XIX, 4. Frag ment ma ča sa je zič
kom. Oču va na je drš ka sa ba zom i gor nji deo se či va, 
ko je je od lo mlje no. Svr stan je u ma če ve ti pa Ma ri na, 
a po ra ni joj po de li A. Sroc khof fa, pri pa da ti pu Srock-
hoff II. Ov de spa da ju ma če vi iz osta va Bi zo vac, Ma
ri na, Me sićŠu pa ja, Po ljan ci II i Vo lo si no voBor jaš1 
(Har ding, Taf. 10, 6570; Taf. 11, 71). Ob ja vlje no (Har
ding, Taf. 10, 68). Te ži na 107,40 g.

76. (AP 3198) T. XIX, 5. Frag ment ma ča sa je zič
kom. Oču van je je zi čak sa ba zom i gor njim de lom se
či va. Se či vo je od lo mlje no sa vi ja njem. Pri pa da ti pu 
Re u tlin gen, a po ra ni joj ti po loš koj po de li ti pu Nen zin
gen (po de la J. D. Co we na). U zo ni ko ju smo od re di li, 
ova kav tip se ja vlja u osta va ma No va Bin gu la (Har-
ding, Taf. 12, 81), Ve li ko Na br đe (Har ding, taf. 13, 86) 
i Sla von ski Brod (Cla u sing Abb. 1, 4). Ob ja vlje no (Har
ding, Taf. 12, 78)2. Te ži na 163,37 g.

77. (AP 3200) T. XIX, 2. Frag ment se či va ma ča. 
Oba kra ja su od lo mlje na sa vi ja njem. Ob ja vlje no (Har
ding, Taf. 38, 317). Te ži na 86,77 g.

78. (AP 3246) T. IV, 2. Frag ment se či va ma ča. Oba 
kra ja su od lo mlje na. Ob ja vlje no (Har ding, Taf. 43, 424). 
Te ži na 38,06 g.
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Bo de ži

79. (AP 3201) T. XIX, 1. Frag ment bo de ža sa je zič
kom. Oču van je do nji deo je zič ka i pro fi la. Na ba zi se
či va su dve za ko vi ce. Usko re bro po sre di ni se či va. Te
ži na 54,25 g.

80. (AP 3202) T. XIX, 3. Frag ment bo de ža. Je zi čak 
je kra tak, sa otvo rom za za ko vi cu. Ba za se či va ima dve 
za ko vi ce. Re bro po sre di ni se či va je bla go i ši ro ko. Te
ži na 29,09 g.

Bo de ži ovih karak te ri sti ka pri pa da ju va ri jan ta ma 
bo de ža Pe ro ni je ve gru pe D, Ha A1 vre me na (Vin skiGa
spa ri ni, 97, 92). Bo dež sli čan AP 3201 iz Vir ja, da ti ran 
je u vre me Br D (Vin skiGa spa ri ni, 48, Tab. 18, 7). 
Naj slič ni ji su pri mer ci iz osta va OtokPri vla ka (Tab. 
27, 6–7), Te nja (Tab, 31, 2, 4–5), tip Bi zo vac (84, Tab. 
35, 6), Brod ski Va roš (Tab. 55, 5), Pod cr ka vljeSla von
ski Brod (Tab. 66, 1, 7), Sla von ski Brod (Cla u sing, kat. 
15). U Sre mu, ja vlja ju se u osta va ma Bin gu laDi voš 
(Tab. 84, 6), No va Bin gu la (T. XXXI, 3). U ma đar skim 
osta va ma Pa lo ta boz sok (Moz so lics, Taf. 74, 2–3), 
Márok (Taf. 91, 3–5), Nyírtura (Moz so lics, Taf. 204, 6). 
Ti pič ni su za ho ri zon te osta va Aranyos i Kurd (Moz
so lics, Taf. 275; Taf. 277). U mo no gra fi ji o ma čevi ma 
sa je zič kom, pri ka za ni su i bo de ži. Na šim pri mer ci ma 
naj vi še od go va ra ju bo de ži sa je zič kom ti pa B, va ri jan
te 6 (Ke men czei 1988, Taf. 10, 121–130; Taf. 11, 131–
135). U Ru mu ni ji ja vlja ju se u osta va ma Guşte riţa II 
(Pe tre scuDîmbovița, Pl. 156, 20), Şpâlnaca II (Pe tre
scuDîmbovița, Pl. 201, 17), i Ui o a ra de Sus (Pe tre scu
Dîmbovița, Pl. 244, 17–19) ko je pri pa da ju ho ri zon tu 
Cin cu-Su se ni.

Ko plja

81. (AP 3183) T. XII, 1. Frag ment pla me na stog ko-
plja sa oja ča nim li stom. Ne do sta je vrh li sta. Ba za usad
ni ka je se kun dar no spljoš te na. Ob ja vlje no (Va sić 2015, 
Taf. 13, 178). Va sić svr sta va ova kvo ko plje u 2. va ri jan
tu pla me na stih vr ho va sa oja ča nim li stom, u vre me II 
ho ri zon ta osta va (Va sić 2015, 59). Te ži na 113,19 g.

82. (AP 3184) T. XII, 2. Frag ment pla me na stog ko-
plja sa oja ča nim li stom. Gor nja po lo vi na li sta ne do
sta je. Ba za usad ni ka je se kun dar no spljoš te na. Ob ja
vlje no (Va sić 2015, Taf. 13, 173). Te ži na 81,35 g.

83. (AP 3185) T. XII, 3. Ko plje rom bo id nog li sta. 
Otvor usad ni ka je ukra šen sa dva ni za ver ti kal nih 
ure za, iz me đu ko jih je tro stru ki snop pa ra lel nih li ni ja. 
List je se kun dar no po vi jen. Ova vr sta ko pa lja se ja vlja 
u osta va ma I i II ho ri zon ta, Re i nec ke Br D i Ha A1 

vre me na (Va sić 2015, 45). Ob ja vlje no (Va sić 2015, Taf. 
7, 84). Te ži na 103,08 g.

84. (AP 3186) T. XII, 4. Ko plje rom bo id nog li sta. 
Otvor usad ni ka je ukra šen ho ri zon tal no ure za nom 
li ni jom, sa obe stra ne ukra še nom krat kim cr ti ca ma 
u mo ti vu „ri blja kost“. Ru bo vi li sta su se kun dar no de
for mi sa ni na vi še me sta. Ob ja vlje no (Va sić 2015, Taf. 
7, 85). Te ži na 95,92 g.

85. (AP 3187) T. XI II, 1. Ko plje sa luč no po vi je nim 
oja ča njem li sta. Ne pra vil no iz li ve no, sa ne ko li ko šu
plji na. Vrh je od lo mljen. Dve na spram ne ru pi ce za 
učvrš ći va nje su iz nad otvo ra usad ni ka. Ja vlja ju se u 
osta va ma I i II ho ri zon ta Sla vo ni je, Ma đar ske i Ru
mu ni je (Va sić 2015, 58–59). Ob ja vlje no (Va sić 2015, 
Taf. 13, 172). Te ži na 61,79 g.

86. (AP 3188) T. XI II, 2. Ko plje vr bo li kog li sta. Ka
rak teri stič na su za II ho ri zont osta va (Va sić 2015, 41–
42). Ob ja vlje no (Va sić 2015, Taf. 4, 57). Te ži na 116,08 g.

87. (AP 3189) T. XI II, 3. Frag ment ko plja sa pro fi-
li sa nim usad ni kom na li stu. Oču va na je ba za li sta i 
ma li deo usad ni ka. Ras pro stra nje ni su u ma đar skim 
osta va ma ho ri zon ta Opály (Br D) i Aranyos (BrD/Ha 
A1), a u ju žnoj Pa no ni ji (Srem, Sla vo ni ja i Ba nat) u osta
va ma II i III ho ri zon ta, u Ha A1Ha A2 pe ri o du (Va sić 
2015, 48–49). Ob ja vlje no (Va sić 2015, Taf. 8, 105). Te
ži na 34,93 g.

88. (AP 3190) T. XI II, 4. Frag ment usad ni ka. Oču-
vana je ba za i do nji deo te la, do vi si ne ho ri zon tal ne ru
pi ce za pri čvrš ći va nje. Ne pra vil no od lo mljen gor nji deo 
usadni ka. Ob ja vlje no (Va sić 2015, Taf. 17, 274). Te ži na 
59,09 g.

89. (AP 3191) T. XI II, 5. Frag ment usad ni ka. Oču
va na je ba za i do nji deo te la, sa dve ru pi ce za pro vla
če nje štif ta. Se kun dar no je frag ment spljoš ten uda ra
njem. Na jed noj stra ni usad ni ka je za ro bljen ko ma dić 
bron ze rom bo id nog pre se ka (Sl. 3). Ob ja vlje no (Va sić 
2015, Taf. 17, 275). Te ži na 39,58 g.

Sl. 3. Ko ma dić bron ze u usad ni ku ko plja (Fo to: J. Ko le din)
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Zgu ra

90. (AP 3286) T. VII, 5. Ne pra vil nog rom bo id nog 
ob li ka, za o blje nog pre se ka. Unu traš nja stra na je glat
ka. Spolj na je gru ba, ne rav na. 6,1x6,6x1,9 cm. Te ži na 
408,64 g.

91. (AP 3287) T. VI, 1. Ne pra vil nog rom bo id nog 
obli ka, kli na stog pre se ka. Za rav nje ne i za o blje ne do nje 
povr ši ne. Gor nja stra na je ne rav na, sa krup nim bra
da vi ča stim for ma ma. 11,7x11,5x0,8–3,1 cm. Te ži na 
1300,85 g.

92. (AP 3288) T. VI, 4. Ne pra vil ne rom bo id ne for
me. Do nja po vr ši na glat ka, bla go za o blje na. Gor nja 
po vr ši na je dvo sloj na, sa na le plje nim ne rav nim slo jem 
bron ze na glat ku po vr ši nu. 7,4x4,6x1,2 cm. Te ži na 
157,35 g.

93. (AP 3289) T. VI, 2 Ob li ka ne pra vil nog kru žnog 
iseč ka. Jed na stra na je za rav nje na, sa ru pi ca ma. Dru ga 
stra na je za gla ča na. 7x3,8x0,7–1,2 cm. Te ži na 140,91 g.

94. (AP 3290) T. VII, 4. Ob li ka ne pra vil nog kru
žnog iseč ka, plo ča stog pre se ka. Obe po vr ši ne su za
rav nje ne, sa ru pi ca ma. 6,5x5x0,7–1 cm. Te ži na 139,72 g.

95. (AP 3291) T. V, 2. Ne pra vil nog če tvr ta stog te la, 
kli na stog pre se ka. Od lo mlje ni deo bron za ne „po ga
če“. Jed na stra na je za rav nje na, dru ga ne rav na, bla go 
kon kav na. 6,4x6,6x0,8–1,7 cm. Te ži na 282,15 g.

96. (AP 3292) T. V, 1. Ob li ka ne pra vil nog pe to u gla, 
če tvr ta stog pre se ka. Od lo mlje ni deo „po ga če“, za rav
nje nih po vr ši na. 7,5x6,5x1–2,8 cm. Te ži na 557,75 g.

97. (AP 3293) T. VII, 3. Ob li ka ne pra vil nog pra vo
u ga o ni ka, kli na stog pre se ka. Jed na po vr ši na je za rav
nje na, dru ga je gru ba, ne rav na. 6,7x4,5x0,5–1,5 cm. 
Te ži na 166,69 g.

98. (AP 3294) T. VII, 1. Ob li ka ne pra vil nog kru
žnog iseč ka, kli na stog pre se ka. Jed na stra na je za rav
nje na, sa sit nim ru pi ca ma. Dru ga stra na je za rav nje na, 
sa ve ćim ne rav ni na ma. 12,7x9,8x1,4–3 cm. Te ži na 
1446,56 g.

99. (AP 3295) T. VII, 2. Ne pra vil nog če tvr ta stog 
ob li ka, od lo mljen od „po ga če“, kli na stog pre se ka. Obe 
stra ne su za rav nje ne, jed na sa ve ćim pu ko ti na ma. 
3,2x2,6x0,51 cm. Te ži na 23,63 g.

100. (AP 3296) T. V, 6. Frag ment bron za nog li va, 
ne pra vil nog okru gla stog ob li ka, plo ča stog pre se ka. 
Jed na po vr ši na je za gla ča na, dru ga ne rav na, sa udu
blje ni ma. 2,2x2,7x0,8 cm. Te ži na 16,70 g.

101. (AP 3297) T. VI, 3. Ob li ka kru žnog iseč ka, 
kli na stog pre se ka. Za o blje na po vr ši na je za rav nje na. 

Jed na ko sa po vr ši na je gru ba, sa tra go vi ma ubo da 
uskog dle ta. 8,2x5,8x1,1–4,5 cm. Te ži na 412,75 g.

Po su de

Frag ment zde le (AP 3284) T. V, 5. Po vi je nog, bla
go za o blje nog obo da.

Frag men to va na tra ka sta drš ka (AP 3283) T. V, 4. 
Oču va na je do nja po lo vi na drš ke, sa ba zom.

Do nji deo re ci pi jen ta ve će po su de. (AP 3272–3282) 
T. V, 3. Oču van deo dna i bla go po vi je nog do njeg de la 
po su de. Ne u jed na če no pe čen, oker do si ve bo je. Na 
pre lo mu cr ne fak tu re, sa pri me sa ma. 

Za klju čak

Osta va na po te su Be li at je ot kri ve na u se kun dar nom 
po lo ža ju, po sle du bo kog ora nja. Su de ći po sa ku plje nim 
frag men ti ma ke ra mi ke, pred me ti su se na la zi li u ve-
ćoj ke ra mič koj po su di. Na đe na je jed na ver ti kal na 
tra ka sta drš ka, ve ro vat no sa za o blje nog de la tr bu ha. 
Re sta u ri san je do nji deo re ci pi jen ta. Frag ment obo da 
zde le, sa ru bom po vi je nim unu tra, do zvo lja va pred
po stav ku da je zde la po kri va la otvor lon ca. Osta va je 
pr vo bit no bi la na ve ćoj du bi ni od 0,20 m. Ka sni jim 
re kog no sci ra njem me sta na la za sa ku pljen je je dan deo 
ma te ri ja la, ko ji je bio ra sut. Ove okol no sti na la za uka
zu ju na osta vu uko pa nu u po su di. Osta va sa dr ži če ti ri 
pu ta vi še lo mlje nih, ne go ce lih pred me ta. Svo jim ka
rak te ri sti ka ma osta va mo že da se tu ma či i kao li vač ka, 
i kao vo tiv na osta va.3 Mnoš tvo lo mlje nih ko ma da, si
ro vi ne, se kun dar no ko riš će nje po vr ši na za ko vač ke 
ra do ve, sve to go vo ri u pri log tu ma če nja osta ve kao 
po se da ko va čaliv ca. Sa dru ge stra ne nje no de po no va
nje u po su du po kri ve nu zde lom, uka zu je na osta tak 
ri tu al ne prak se. Na ža lost, na knad no is ko pa va nje na 
me stu na la za ni je vr še no, ne ma mo do ku men to van
to va ne okol no sti na la za, osim iz veš ta ja na či nje nog 
po sle sa ku plja nja pred me ta, ka da su oni već bi li u se
kun dar nom po lo ža ju. Sa ku plje no je 117 bron za nih 
pred me ta te ži ne 10,22 kg. Osta va pri pa da II ho ri zon tu 
osta va Sla vo ni je i Sre ma, Ha A1 vre me na (12 vek p. n. e.).

NAPOMENE
1 Volosinovo (odnosno Vološinovo) je naziv koji je Novi 

Bečej nosio od 1946. do 1956. godine, kada mu je 
vra ćen stari naziv.

2 Greškom je označen legendom 79, dok je na tabli pod 
brojem 78.

3 Игњатовић, 49–51.
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Jo van Ko le din, Mu se um of Voj vo di na

HO ARD KR ČE DIN – BE LI AT (KR ČE DIN I)

Sum mary

This ho ard, as well as cer tain items that be long to it, ha ve been men ti o ned in the li te ra tu re for mo re 
than 40 years, wit ho ut the ho ard it self be ing pu blis hed. The aim of this pa per is to pu blish the en ti re ho ard. 
The ho ard on the Be li at lo ca lity was di sco ve red af ter plo ug hing in the au tumn of 1960, on the bor der of 
two lo ca li ti es: Be li at and Ve čej, along the bank of the Pat ka Ri ver. The ho ard was fo und at a depth of 0.20 cm, 
but ori gi nally it lay de e per. Na mely, in the spring of the sa me year, de ep plo ug hing was do ne by a trac tor; 
mo ved by the plo ugh the ho ard was ra i sed a lit tle hig her, be ing un no ti ced it was bu ried in the gro und 
again. Thus, it was fo und in the se con dary ho ard only in the au tumn. By la ter re con na is san ce of the pla ce 
of fin ding anot her part of the bron ze ob jects we re fo und, as well as frag ments of ves sels. Jud ging by the 
frag ments of pot tery, the ob jects we re in a lar ger potsha ped or pit hossha ped ce ra mic ves sel. Among the 
ce ra mic re ma ins is a frag ment of the rim of the bowl. It is pos si ble that the bowl co ve red the ope ning of 
the pot. We can only as su me that this is the en ti re con tents of this ho ard. The ho ard has 101 items. So me 
items we re in ten ti o nally bro ken so that it con ta ins 117 pi e ces of bron ze. The we ight of the pan try is 10223.10 g. 
The ho ard be longs to the II ho ri zon of the ho ard of Sla vo nia and Srem, Ha A1 ti me (12th cen tury BC). The 
ho ard con ta ins fo ur ti mes mo re bro ken than who le ob jects. Due to its cha rac te ri stics, the ho ard can be in ter
pre ted both as a fo un dry and a vo ti ve ho ard. The mul ti tu de of bro ken pi e ces, raw ma te ri als, the se con dary 
use of sur fa ces for blac ksmit hing, all spe aks in fa vo ur of the in ter pre ta tion of the ho ard as the pro perty of 
a blac ksmithca ster. On the ot her hand, its de po si tion in a ves sel co ve red with a bowl in di ca tes the rest of 
the ri tual prac ti ce. Un for tu na tely, sub se qu ent ex ca va ti on at the pla ce of the fin ding was not car ried out; 
we ha ve no do cu men ted cir cum stan ces of the fin ding, ex cept for the re port ma de af ter the col lec tion of 
the items when they we re al ready in the se con dary po si tion.



UDC 904:528.929.4(497.113 Ara dac)

(НЕ)ОБИ ЧАН УЛО МАК ИН КРУ СТО ВА НЕ КЕ РА МИ КЕ  
ИЗ АРАД ЦА У БА НА ТУ

Алек сан дар Ме до вић 
Му зеј Вој во ди не

Ап стракт: Улом ци ке ра ми ке са биљ ним оти сци ма пред ста вља ју дра го це ни из вор по да та ка ве за них за 
ре кон струк ци ју од ре ђе них ком по не на та древ не ве ге та ци је, од но сно жи вот не сре ди не ста нов ни ка пра и сто-
риј ских на се ља. Оти сци ука зу ју на ве зу грн ча ра са не по сред ним окру же њем, од но сно са на чи ном про из вод-
ње ке ра ми ке, али мо гу и да ука жу на од нос ста нов ни штва пре ма по је ди ним биљ ним вр ста ма. Ме ђу тим, 
иден ти фи ка ци ја ли сто ва мо же да се по ка же из у зет но сло же ном и укљу чу је не са мо бо та нич ка зна ња, већ 
зах те ва мул ти ди сци пли на ран при ступ ре ша ва њу про бле ма. Во де ћи се же љом да се утвр ди по ре кло па сте 
за ин кру ста ци ју ке ра ми ке уло мак је по слат на ана ли зу.

Кључ не ре чи: ар хе о бо та ни ка, сред ње брон за но до ба, ин кру сто ва на ке ра ми ка, мул ти ди сци пли нар ност, 
Cli no po di um vul ga re (L.) Fritsch, обич на ма ру ља, оти сак ли ста, СЕM/EДС ана ли за

Увод

Ју го и сточ но од Арад ца, се ла на до мак Зре ња ни-
на, про те же се не ка да шњи ме ан дер Ти се. Ње го ве 
оба ле за по се ли су у ка сном нео ли ту при пад ни ци 
Вин чан ске кул ту ре. На се ље је у ли те ра ту ри по зна-
то под на зи вом Ка ме ни ти ви но гра ди (Ka ra pan džić, 
1923). Да нас се на том по те су још увек на ла зи по-
ко ји ви но град, где се про из во де ви на од лич ног 

ква ли те та, али где још увек има пу но „ка ме ња“. Ка
мен је ве о ма рет ка си ро ви на у вој во ђан ској рав ни-
ци. Сто га чу ди на зив „ка ме ни ти“, али са мо до оби
ла ска те ре на. На ко сој, ста рој оба ли Ти се, на по вр-
ши ни зе мље, вр ви од фраг ме на та ка сно не о лит ске 
ке ра ми ке ко ја је име но дав ца овог по те са под ста кла 
на овај на зив. Не што ка сни је и не што ју жни је (Сл. 
1), из ме ђу два не ка да шња ме ан дра, при пад ни ци 
сред њо брон за но доб не Се ре мле кул ту ре су по ди-
гли на се ље на над мор ској ви си ни од 78 м. Ле сна 
те ра са на ко јој се на ла зи ло на се ље из ди же се у од-
но су на ни жи те рен где је не ка да про ти ца ла ре ка 
за око шест ме та ра (Vo de Voj vo di ne, 2019).

Јо ца Ба ка лов, за љу бље ник у ар хе о ло ги ју из Зре-
ња ни на, от крио је ве ли ки број ар хе о ло шких ло-
ка ли те та у сред њем Ба на ту. Мно ги ње го ви на ла зи 
са по вр ши не зе мље су на шли пут до му зе ја и обја-
вље ни су у пре сти жним пу бли ка ци ја ма у зе мљи 
и ино стран ству (Me do vić, 2012, 2010, 2009, 1995, 
1993). Је дан ње гов на лаз са брон за но доб ног на се ља 
код Арад ца за ин те ре со вао је и пи сца овог ра да. 
Ра ди се о, на пр ви по глед, обич ном улом ку ин кру-
сто ва не ке ра ми ке. Ова квих уло ма ка има на пре-
тек. Ме ђу тим, оно што га из два ја од оста лих је, 
на из глед, са вр шен оти сак ли ста на уну тра шњој 
стра ни тр бу ха по су де (Сл. 2).
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Сл. 1. Ме сто на ла за на кар ти Ба на та са кра ја 18. ве ка, 
пре ре гу ли са ња то ка ре ка Ти се и ме ли о ра ци ја  

(Jo sep hi nische Lan da uf nah me, 2020)

Fig. 1. Map sho wing the lo ca tion of the di sco very. Ba nat  
re gion bet we en 1769 and 1772, be fo re Tis za Ri ver  

re a lig nment and land rec la ma tion  
(Jo sep hi nische Lan da uf nah me, 2020)
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Сл. 2. Уло мак тр бу ха ин кру сто ва не ке ра ми ке:  
а) спо ља шња стра на, стре ли ца ма на зна че на ме ста  

ода кле су узе ти узор ци за СЕМ/ЕДС ана ли зу; б) уну-
тра шња стра на са оти ском ли ста. Фо то: А. Ме до вић

Fig. 2. Pot tery frag ment from Ara dac with whi te in cru sta tion: 
a) ou ter si de, ar rows in di ca te the lo ca tion of sam pling for 
SEM/EDS analysis of whi te in lay; b) in ner si de with le af 

im print. Pho to: A. Me do vić

Ар хе о ло шки опис улом ка би гла сио: 
Уло мак гор њег ре ци пи јен та зде ле. Обод је ши-

ро ко раз гр нут, док је са ма иви ца обо да про фи ли-
са на ка уну тра шњој стра ни. Иви ца обо да са спољ не 
стра не је укра ше на плит ко уре за ним, хо ри зон тал-
ним па ра лел ним ли ни ја ма. Врат по су де је кра так. 
На гла шен је, та ко ђе са плит ко уре за ним, хо ри зон-
тал но па ра лел ним ли ни ја ма. У не ким де ло ви ма ових 
уре за них ли ни ја очу ва ни су тра го ви бе ле ин кру-
ста ци је. Ис под вра та ре ци пи јент по су де се шири. 
Са спољ не стра не, зид по су де је укра шен са осам 
пра вил но ути сну тих кру жи ћа (Р=4 мм) у ни зу. 

Кру жи ћи су из ве де ни ути ски ва њем тан ким шу-
пљим пред ме том, ве ро ват но биљ ног по ре кла. По-
вр ши на из над кру жи ћа је укра ше на гу стим, вер ти-
кал ним, ли не ар ним уре зи ма (че шљаст ор на мент). 
Ор на мент је из ве ден че шљем. Тра го ви бе ле ин кру-
ста ци је су де ли мич но очу ва ни и у уду бље њи ма 
овог ор на мен та. Спољ на по вр ши на је фи но угла-
ча на. На пре ло му са јед не стра не при ме ћу је се бла-
го за де бља ње зи да, мо гу ће је да је у пи та њу др шка. 
Уну тра шња по вр ши на ни је та ко фи но об ра ђе на, 
ни ти је укра ше на. На пре де лу ис под вра та на ла зи 
се оти сак јед ног ми ни ја тур ног ли ста биљ ке. Оти-
сак је ве о ма до бро очу ван. Ја сно се оцр та ва об лик 
ли ста са глав ним „жи ли ца ма“. Лист је мо рао бити 
при ти снут у вла жну гли ну пре пе че ња по су де. На-
кон то га ни је гла чан.

По су да је ра ђе на руч но од фи но пре чи шће не 
гли не. До бро је пе че на и има све тло си во-бра он 
бо ју.

Очу ва не ди мен зи је: 8,7х4, 4х0,8 цм
Да то ва ње: пра и сто ри ја, сред ње брон за но до ба 

(Се ре мле кул ту ра?)

Ве ге та бил ни оти сци на ке ра ми ци

Ке ра ми ка са биљ ним оти сци ма не пред ста вља 
рет кост на ар хе о ло шким ис тра жи ва њи ма, а по ја-
вљу је се већ од нео ли та (Fru min & Tchek ha no vets, 
2016). На ла зи ве ге та бил них оти са ка на ке ра ми ци 
су, ме ђу тим, мно го ре ђи од оних про на ђе них на 
де ло ви ма кућ ног ле па, на ста лих од пле ве, де ло ва 
кла сног вре те на, зр на жи та ри ца и пло до ва дру гих 
га је них кул ту ра и са ку пља ног во ћа, ли сто ва дрве-
ћа, тра ва, или ста бљи ка тр ске и пле те ра и сл. (Po-
povtschak & Zwi a u er, 2003; Wil ler ding, 1971). На јед
ном гво зде но доб ном ар хе о ло шком ло ка ли те ту у 
Не мач кој су, при ме ра ра ди, на 100 уло ма ка ке ра-
ми ке про на ђе на три до че ти ри биљ на оти ска, од 
ко јих је тек јед на тре ћи на мо гла да се иден ти фи ку-
је (KörberGroh ne, 1981). Га је не кул ту ре су чи ни ле 
три че твр ти не од ре ди вих оти са ка. Од свих де ло ва 
по су да, дно је че сто би ло нај бо га ти је „укра ше но“ 
оти сци ма ко ји углав ном по ти чу од пле ве жи та ри-
ца. То ука зу је да су по су де ста вља не на пле ву да 
се су ше ка ко се не би за ле пи ле за тло. Ре ла тив но 
ма ли број оти са ка на по вр ши ни ука зу је на то да 
се ра ди о не на мер ним, слу чај ним при ме са ма при 
из ра ди ке ра мич ких по су да. На и ме, ни је те шко 
прет по ста ви ти да су у јед ном ра тар ском на се љу 



на о ко ло ле жа ла зр на жи та ри ца, па и на ме сти ма 
где се пра ви ла грн ча ри ја (Gib son & Wo ods, 1990; 
KörberGroh ne, 1981).

За раз ли ку од прет ход но на ве де ног, оти сци/
шу пљи не уну тар ке ра ми ке на ста ли су на мер ним 
ме ша њем зр на и пле ве са гли ном и по то њим са го-
ре ва њем истих при ли ком пе че ња. Ра ди се о не пла-
стич ним си ро ви на ма, при ме са ма ко је сма њу ју 
ску пља ње ке ра мич ке ма се при су ше њу и пе че њу 
(Hopf, 1979; Mo skalde l Hoyo et al., 2017).

Осим оти са ка над зем них де ло ва би ља ка за бе-
ле же ни су оти сци ко ре на на спољ њој и уну тра шњој 
стра ни по су да (Hek man, 2003). По зна та је де ко ра-
тив на упо тре ба оти са ка шу пљих ста бљи ка (као и 
на на шем при ме ру) на фи гу ри на ма из Уса то ва са 
Цр ног мо ра (An et al., 2019).

За раз ли ку од оти са ка зр на жи та ри ца, или пле-
ве, оти сци ли сто ва су ла ко уоч љи ви и ни је по треб-
но упо тре бља ва ти по себ ну тех ни ку, од но сно из-
ра ду „по зи ти ва“ оти са ка ла тек сом (Ja co met et al., 
1999) ка ко би се утвр ди ла при пад ност ро ду, од но-
сно вр сти биљ ке. Углав ном се на ла зе на спољ ној 
стра ни дна ке ра мич ких по су да (Dom bay, 1960; 
Hek man, 2003; KörberGroh ne, 1985; Wil ler ding, 
1971). У на ве де ним слу ча је ви ма ра ди се о вр ста ма 
чи ји ли сто ви има ју ве ли ку по вр ши ну, нпр. то по ла 
(Po pu lus), ви но ва ло за (Vi tis), ку пус (Bras si ca ole ra-
cea L.), или смо ква (Fi cus ca ri ca L.). Ови ли сто ви су 
очи глед но ко ри шће ни уме сто уо би ча је них пле те-
них про стир ки, или го ре већ на ве де не пле ве, за 
ста вља ње све же фор ми ра них, те шких по су да на 
су ше ње, пре пе че ња. До ду ше, по сто је и из у зе ци кад 
је у пи та њу ве ли чи на оти са ка ли сто ва као и ме сту 
оти ска на ке ра ми ци; нпр. оти сак игли це је ле (Abi es 
al ba Mill.) на гво зде но доб ном на ла зи шту Хој не бург 
у Не мач кој (KörberGroh ne, 1981).

По сто ји још јед на функ ци ја ли сто ва у грн чар-
ству. У хе ле ни стич ком Је ру са ли му про на ђе ни су 
де ло ви ке ра мич ких по су да са оти сци ма смо кви-
ног ли ста на обо ду ке ра мич ких по су да (Fru min & 
Tchek ha no vets, 2016). Ово ука зу је на на мер ну упо-
тре бу зе ле них ли сто ва смо кве за по прав ку обо да 
то ком про це са су ше ња по су де. У тзв. ко жном ста-
њу, пре пе че ња, обод се су ши бр же од те ла по су де, 
те по сто ји мо гућ ност ње го вог пу ца ња.

Из бор би ља ка ко ји се ко ри сти у грн чар ству од-
ра жа ва ње го ву до ступ ност и функ ци ју, ко ја мо же 
би ти и тех но ло шка, или де ко ра тив на (Fru min & 

Tchek ha no vets, 2016). У оба слу ча ја, ода бир биљ ке 
за сно ван је на осо би на ма ко је не ма ју ве зе са њи хо-
вом је сти во шћу. Мо гу ће је да има ве зе са њи хо вом 
при сту пач но шћу. Пре ма то ме, по да ци о биљ ка ма 
и њи хо вој еко ло ги ји мо гу по слу жи ти као дра го цен 
из вор ин фор ма ци ја за овај до са да ма ло до ку мен-
то ва ни аспект жи во та древ них љу ди. Осим то га, 
се зон ски раз вој би ља ка мо же да ука же на вре ме 
из ра де ке ра ми ке, што се утвр ђу је ана ли зом ко је 
су вр сте ко ри шће не, ути сну ти ор ган биљ ке и ње-
го ва ве ли чи на, ко ја се раз ли ку је у за ви сно сти од 
вре ме на и ста ро сти ор га на.

Ме то до ло шки при ступ ре ша ва њу про бле ма

Иден ти фи ка ци ја оти са ка ли сто ва на ке ра ми ци 
ни је ла ка, по го то ву ако же ли те да иде те „до кра ја“ 
и до ђе те до за кључ ка о ко јој вр сти је реч (Ja co met 
et al., 1999). Пре све га, про блем пред ста вља ма ли 
број кљу че ва за иден ти фи ка ци ју ко ји се од но се 
са мо на ве ге та тив не де ло ве би ља ка, а ко ји су ма ње-
-ви ше би ли иг но ри са ни у од но су на ге не ра тив не 
де ло ве би ља ка. Али, и по ред ве ге та тив них кљу че ва 
иден ти фи ка ци ја оста је и да ље не згод на (Gro om, 
2009; Po land & Cle ment, 2009). Мо жда је нај и скре-
ни је ре ћи да ће ов де би ти по ну ђе на нај бли жа мо-
гу ћа иден ти фи ка ци ја (best fit iden ti fi ca tion) биљ ке 
ко ја је оста ви ла оти сак ли ста на улом ку ке ра ми ке.

Про у ча ва њем фо сил них оста та ка ли сто ва су 
се по след њих 175 го ди на пре све га ба ви ли па ле о-
бо та ни ча ри (Dil cher, 1974), док су ар хе о бо та ни ча-
ри из у ча ва ли по лен, фо сил не остат ке се ме на пло-
до ва и остат ке др ве та. Пло до ви и се ме на има ју 
спе ци фи чан об лик и ве ли чи ну те мо гу у ве ли ком 
бро ју слу ча је ва да се ре ла тив но ла ко иден ти фи ку ју. 
За раз ли ку од ве ге та тив них де ло ва би ља ка, се ме-
на и јед но се ме ни пло до ви се сма тра ју је дин ка ма: 
ово је вр ло рет ко ста ње у биљ ном све ту. Због то га 
мо же мо да их бро ји мо, али и ме ри мо њи хо ву те-
жи ну, те ме ђу соб но упо ре ђу је мо. По ре ђе ње об ли-
ка угље ни са ног зр на жи та ри ца са да на шњим у по-
гле ду ве ли чи не ни је ди рект но мо гу ће, јер про цес 
угље ни са ња скра ћу је ду жи ну зр на за око де се ти-
ну, уз исто вре ме но по ве ћа ње ши ри не и де бљи не 
до тре ћи не (Fer rio et al., 2004; Hopf, 1955).

Ов де ће мо пре ско чи ти има ги нар ну ли ни ју која 
раз два ја ове две срод не на уч не ди сци пли не и по слу-
жи ти се па ле о бо та нич ким ме то да ма про у ча ва ња 
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мор фо ме три је ли шћа, али и осло ни ти се на ис ку-
ства ко ле га, са вре ме них бо та ни ча ра.

У биљ ном све ту по сто ји не ве ро ват на ра зно ли-
кост об ли ка ли ске, обо да ли ске и нер ва ту ре ли ста 
(Ash et al., 1999; Dil cher, 1974; El lis et al., 2009). Гене-
рал но по сто је две по те шко ће при ли ком по ре ђе ња 
ка рак те ри сти ка ли сто ва: ли сто ви ва ри ра ју по обли-
ку и/или ве ли чи ни са јед ног кра ја биљ ке на дру-
ги, а раз ли чи ти хер ба ри јум ски узор ци не пред ста-
вља ју увек упо ред не де ло ве би ља ка (El-Gaz zar & 
Wat son, 1970). За то се пре по ру чу је да се при ли ком 
упо ре ђи ва ња у об зир узму са мо ли сто ви са среди-
не ста бљи ке (Tuc ker & Nac zi, 2007). Ми ову мо гућ-
ност, на жа лост, не ма мо. Осим то га, у хер ба ри ју-
ми ма се углав ном чу ва ју је дин ке у цва ту, а не нпр. 
мла ди це или је дин ке ко је су тек пре зи ми ле.

До дат не, ве о ма ва жне од ли ке за де тер ми на ци ју 
би ља ка пред ста вља ју рас по ред ли сто ва, сло же ност 
ли ста као и ли сна др шка, што у на шем слу ча ју 
оста је не по зна ни ца. При ли ком иден ти фи ка ци је 
оти ска ли ста смо се во ди ли лич ним ис ку ством ауто-
ра, као и ко ле га, „са вре ме них“ бо та ни ча ра ко ји су 
за мо ље ни за по моћ при иден ти фи ка ци ји. Осим 
струч не ли те ра ту ре, ко ри шћен је и Хер ба ри јум 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду – Хер ба ри јум БУНС.

Оти сак ли ста

Оти сак ли ста на ке ра ми ци оста ви ла је јед на 
вр ста цвет ни це из кла се ди ко ти ла, ве ро ват но њен 
зе ља сти пред став ник ко ји на осно ву об ли ка и ти па 
нер ва ту ре при па да фа ми ли ји усна ти ца (La mi a ce ae). 
Ре ше ње при пад но сти фа ми ли ји је ре ла тив но јед-
но став но, али кључ ни еле мент за од ре ђи ва ње не-
до ста је — део ста бла ко ји тре ба да је угласт, че тво-
ро брид.

У фло ри Ср би је за сту пље но је 30 ро до ва усна-
ти ца са пе то стру ко ви ше вр ста (Di klić & Jan ko vić, 
1974). Нај ве ћи део би ља ка ове фа ми ли је бо гат је 
ете рич ним уљи ма, ко ја им да ју свој ствен, аро ма-
ти чан ми рис, али и ан ти ми кроб ско де ло ва ње (Gr lić, 
1990). Мно ге усна ти це слу же у ку ли нар ству као 
ми ро ђи је и за чи ни, а не ке се у ту свр ху да нас и уз-
га ја ју. Мно ге се упо тре бља ва ју и у на род ној ме ди-
цини.

На осно ву оти ска са мо јед ног ли ста сти че се ути-
сак да се ра ди о не кој вр сти из ро да на на (Ment ha), 
ма ру ља (Cli no po di um), пот пло ту ша (Ne pe ta), или 
мо жда ро да мра ви на ца (Ori ga num).

Из ме ре не су ди мен зи је оти ска ли ста на улом-
ку ке ра ми ке. Ду жи на оти ска из но си 11,28 мм; а 
ши ри на 6,56 мм. Од нос ду жи не/ши ри не је 1,72 
(Ša rićKun da lić, 2009); има уско ја јаст об лик (Hic
key, 1973). Осно ва ли ске је окру гла стоод се че на, 
аси ме трич на (Ash et al., 1999) и јед на по ло ви на ли-
ске на осно ви па да ни же од дру ге (Сл. 3). Чи ни се да 
је оти сак на ба зи ли ске, са ле ве стра не, оште ћен, 
од но сно да се ли ска на овом де лу „згу жва ла“. Због 
то га је угао осно ве ли ске сма њен. Још је оштар (Ash 
et al., 1999) и из но си 88,99°. Угао вр ха ли ске (Ash 
et al., 1999) је та ко ђе оштар и из но си 78,59°. Обод је, 

Сл. 3. а) Оти сак ли ста сни мљен ске ни ра ју ћим  
елек трон ским ми кро ско пом (СЕМ), раз мер ник 2 мм;  

б) фо то гра фи ја оти ска ли ста са ви ше фо ку са,  
раз мер ник 2 мм. Фо то: М. Рат

Fig. 3. а) Pho to of le af im print ta ken by scan ning elec tron 
mic ro sco pe (SEM). Whi te bar in di ca tes 2 mm sca le;  

б) Мultifo cus pho to of le af im print. Black bar in di ca tes  
2 mm sca le. Pho to: M. Rat

(НЕ)ОБИ ЧАН УЛО МАК ИН КРУ СТО ВА НЕ КЕ РА МИ КЕ...



ве ро ват но, кре нат ног ти па (Ash et al., 1999; El lis et 
al., 2009) са не ко ли ко плит ких зу ба ца са обе стра-
не. Нер ва ту ра је пе ра ста. Ја че ис так нут глав ни нерв 
је ви дљив це лом ду жи ном оти ска. Су жа ва се од 
ба зе ли ске ка ње ном вр ху. На око 1/3 од вр ха ли-
ске глав ни нерв од сту па од осе си ме три је. Боч ни, 
се кун дар ни нер ви су сла би је из ра же ни. Ја сно су 
ви дљи ва че ти ри боч на нер ва – три са де сне и је дан 
са ле ве стра не оти ска, че ти ри су не ја сна, док се два 
ба зал на тек на зи ру. Та ко зва ни камп то дром ни се-
кун дар ни нер ви при обо ду по ста ју не ја сни. Не за-
вр ша ва ју на обо ду ли ске (Hic key, 1973), већ су на гло 
за кри вље ни пре ма апек су. Раз мак из ме ђу се кун-
дар них не ра ва се сма њу је од вр ха ка осно ви ли ске 
(Ash et al., 1999).

На осми ни (1/8) ду жи не ли ске ме ре не од вр ха 
из ме ре на је ши ри на ли ста од 3,33 мм, док је ши-
ри на ли ске ме ре на на осми ни ду жи не ли ске од 
осно ве ли ске из но си ла 4,65 мм (Ša rićKun da lić, 
2009). Би ло је мо гу ће из ме ри ти че ти ри угла (Сл. 4) 
из ме ђу оти ска при мар ног нер ва и ли ни је ко ја спа ја 

абак си јал ни крај се кун дар ног нер ва пре ма по зи ци-
ји 10% ак си јал не ду жи не (Hill, 1980). Ни јед ном вред-
ност ни је пре шла из над 30°, а ни ис под 25°: α=27,95°, 
β=25,8°, γ=28,92° и δ=26,93°.

Још јед на оте жа ва ју ћа окол ност при ли ком иден-
ти фи ка ци је ли ста је чи ње ни ца да је то ком про це са 
из ра де ке ра ми ке ве ли чи на оти са ка сма ње на у од-
но су на ствар ну ве ли чи ну ли ста за из нос сто пе ску-
пља ња гли не, а ко ји за сва ку гли ну ва ри ра. Гли на 
се ску пља ка ко то ком про це са су ше ња, та ко и то-
ком про це са пе че ња. Мно го је фак то ра ко ји ути чу 
на тај про це нат, по чев ши од са ме си ро ви не, при-
ме са, ду жи не и на чи на су ше ња, ви си не тем пе ра-
ту ре пе че ња... Гли не ни пред ме ти ви со ке по ро зно-
сти сма њу ју се за око 10% од вла жног ста ња до го-
то вог про из во да (Pe ter son & Pe ter son, 2003). Овај 
про це нат ра сте са ква ли те том про из во да, та ко да 
се фи ни пор це лан ски пред ме ти нај ви ше ску пља ју, 
од 15 до 20 про це на та. Уко ли ко узме мо да се оти-
сак ума њио за 10% лист ко ји је оста вио оти сак на 
на шој ке ра ми ци био је ду га чак око 12,41 мм, а ши-
рок око 7,22 мм. Ши ри на на 1/8 ду жи не ли ске од 
вр ха ли ске сто га из но си 3,66 мм, док је ши ри на 
ли ске на 1/8 од ду жи не ли ске ме ре не од осно ве ли-
ста 5,12 мм.

Ре зул та ти

При ли ком од ре ђи ва ња мо гу ће биљ не вр сте по-
треб но је при ме ни ти мул ти ди сци пли нар ни на чин 
раз ми шља ња ре ша ва ња овог про бле ма. По треб но 
је има ти у ви ду кли мат ске при ли ке то ком брон-
за ног до ба, али и упо зна ти ге о ло шке од ли ке окру-
же ња пра и сто риј ског на се ља, од но сно утвр ди ти 
по ре кло гли не ко ри шће не за из ра ду ке ра ми ке и 
мо гу ће ме сто где је об ли ко ва на.

Ар хе о кли ма то ло шке и хи дро ло шке при ли ке у 
ју го и сточ ној Па но ни ји у брон за ном до бу

С об зи ром на то да су на ла зи ма кро бо та нич ких 
ис тра жи ва ња још фраг мен то ва ни и са др же углав-
ном ин фор ма ци је ве за не за при вред не ак тив но-
сти при род но окру же ње пра и сто риј ских на се ља 
се углав ном из во ди на осно ву тзв. при род них по-
тен ци ја ла ве ге та ци је, а чи је је утвр ђи ва ње услед 
ја ког ан тро по ге ног ути ца ја, као нпр. у Вој во ди ни, 
ве о ма оте жа но (Pa ra buć ski & Jan ko vić, 1978; Pi hler 
et al., 2016). По моћ при од ре ђи ва њу при род ног 
окру же ња пред ста вља ју кар те на чи ње не у 18. ве ку, 
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Сл. 4. Из ме ре ни угло ви из ме ђу оти ска при мар ног  
нер ва и ли ни је ко ја спа ја абак си јал ни крај се кун дар ног 

нер ва пре ма по зи ци ји 10% ак си јал не ду жи не  
(Hill, 1980). Фо то: А. Ме до вић

Fig. 4 Me a su red an gles bet we en the im print of the pri mary 
vein and the li ne jo i ning the aba xi al end of the im print of  
a se con dary vein to the po si tion of the 10% ada xi al length 

(Hill, 1980). Pho to: A. Me do vić
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у вре ме ка да ути цај чо ве ка ни је био то ли ко из ра-
жен, пре све га кроз по ди за ње на си па и ка на ла (Ar-
ca num, 2020). Ка ко се Ара дац на ла зи у плав ном 
де лу Ти се, за оче ки ва ти је ве ге та ци ју на чи је ства-
ра ње пре суд ну уло гу има во да (Xu et al., 2019).

На осно ву ре зул та та до би је них ана ли зом ста-
лаг ми та из пе ћи не Трио у пар ку при ро де Ме чек у 
бли зи ни Пе чу ја, на ју го за па ду Ма ђар ске, из ме ђу 
1600. и 1400. г. п. н. е. до ла зи до на глог за хла ђе ња 
пра ће ног по ве ћа ном вла жно шћу, пре све га у зим-
ском пе ри о ду (Demény et al., 2018). По сте пе но за
хла ђе ње је за по че ло већ око 1700. го ди не, са том 
раз ли ком да је нај ве ћа вла жност у пе ри о ду из ме ђу 
2000. и 1250. го ди не ре зул тат по већ ног ин тен зи-
те та па да ви на то ком лет њег пе ри о да. Ар хе о ло шки 
до ка зи по ве ћа не вла жно сти по ве за них ве ћим во-
до ста јем ре ка и по пла ва ма у брон за ном до бу, сре-
ди ном 12. ве ка п. н. е., у ју жној Па но ни ји по ста ју 
ви дљи ви ко ри шће њем ре зул та та пе до ло шких ана-
ли за (Me do vić, 2013). Оба слу ча ја за хла ђе ња са по
ве ћа ном вла жно сти до во де се у ве зу са ка та стро фал-
ним еруп ци ја ма вул ка на Те ра на Сан то ри ни ју и 
Хе кла на Ислан ду (Demény et al., 2018; Fal ken stein, 
2013; Siklósy et al., 2009). Ду пљај ска ко ли ца, ар хео
ло шки ар те факт ду бо вач ко-жу то брд ске кул ту ре 
сред њег брон за ног до ба све до чи о мо чвар ном 
ам би јен ту ју го и сточ не Па но ни је (Ga ra ša nin, 1951; 
Pe tro vić, 1928). Ко ли ца ву ку бар ске пти це. У овом 
кон тек сту тре ба по ме ну ти на во де При ска, ви зан-
тиј ског ди пло ма те на дво ру Ати ле Хун ског, ко ји 
два ми ле ни ју ма ка сни је опи су је ин те ре сан тан и 
ин вен ти ван на чин пу то ва ња кроз мо чвар не пре-
де ле овог де ла Кар пат ске ко тли не – спла во ви ма 
које вар ва ри во зе са со бом на ко ли ма (Ostro gor ski, 
1955).

До по чет ка 18. ве ка из ме ђу 35 и 50% по вр ши на 
у Вој во ди ни би ло је стал но угро же но су ви шним 
во да ма: од по пла ва ре ка ко је про ти чу кроз ово под-
руч је, од уну тра шњих во да и ви со ких под зем них 
во да (Dra go vić et al., 2005; Mi lo šev & Sa vić, 2009). 
Сто га не чу ди да је ве ге та ци ја ба ра, мо чва ра и ри-
то ва да ва ла пе чат не пре глед ним про стран стви ма 
рав ни це, као да је би ла утка на у ње не про сто ре 
(Sto ja no vić et al., 1987). Због угро же но сти во да ма, 
ве ли ки хи дро ме ли о ра ци о ни ра до ви на под руч ју 
Вој во ди не, за по че ти су по чет ком 18. ве ка у Ба на ту, 
као нај у гро же ни јем под руч ју од пре вла жи ва ња 
зе мљи шта. Са мо у сред њем Ба на ту, ре ке Бе геј и 

Та миш, пла ви ле су под руч је ве ли ко ско ро 300.000 
ха (Dra go vić et al., 2005).

Ти ско плав но под руч је је, на вод но, на не ким 
ме сти ма би ло ши ро ко и до 60–70 км (Ba bos & Mayer, 
1939). На осно ву уви да пр вог вој ног пре ме ра Хаб-
збур шког цар ства са кра ја 18. ве ка овај по да так се 
чи ни пре у ве ли ча ним. Ре ал ни је је да је то под руч је 
би ло ши ро ко око 20 км (Ar ca num, 2020). Па ипак, 
у мно штву мо чва ра, гра до ви и се ла су се из ди за ли 
као ма ла остр ва. Из ме ђу рет ких на се ља са о бра ћај 
се од ви јао углав ном чам ци ма, или спла во ви ма. 
Са ме ре ке су се из гу би ле у мо чва ра ма. На кон сва ке 
по пла ве, без број ста ја ћих по пла вље них удо ли ца, 
мо чва ра и тр ске, фор ми ра них у од во ди ма ши ро-
ких до ли на рав ни це и По ду на вља, би ле су пре-
пла вље не не за ми сли вом ма сом ин се ка та ко ји су 
ши ри ли кли це за ра зних бо ле сти. Ве ћа мо чвар на 
ве ге та ци ја ко ја се бр зо рас па да ла учи ни ла је ва-
здух не здра вим, а во ду не мо гу ћом за пи ће (Ba bos 
& Mayer, 1939).

На не

Упра во су кли мат ске и хи дро ло шке при ли ке 
у брон за ном до бу ука зи ва ле да је оти сак мо гао да 
на ста не од јед не вр сте из ро да на на. На не су че сто 
по ве за не са вла жним зе мљи шти ма. Уо би ча је на 
ста ни шта су им до ли не ре ка, ко тли не, ру бо ви мо-
чва ра, ба ра, а ре ђе су ве ли ва де; ја вља ју се по не кад 
и као ко ров у усе ви ма и уз обо де ора ни ца (Shish-
kin, 1977).

Раз лог за што мно ги бо та ни ча ри у ши ро ком 
лу ку за о би ла зе род на на ка да је у пи та њу њи хо ва 
иден ти фи ка ци ја ле жи у то ме да по ред не ко ли ко 
основ них вр ста (Ča nak et al., 1978; Ga jić, 1983) по
сто ји ве ли ки број ва ри је те та и хи бри да ко ји су на-
ста ли ме ђу соб ним укр шта њем (Ra a be, 1980; Ša rić
Kun da lić, 2009; Tuc ker & Nac zi, 2007). То је ре зул
ти ра ло из ра же ном ви ше о блич но шћу и ве ли кој 
ра зно вр сно сти са ста ва ете рич ног уља (Go bert et al., 
2002). На во ди се по да так да је чак 3000 раз ли чи-
тих име на об ја вље но у окви ру овог ро да од из да-
ва ња књи ге Кар ла Ли неа Вр сте би ља ка из 1753. 
(Tuc ker & Nac zi, 2007). Ве ћи на хи бри да је сте рил-
на, или суб фер тил на, али ве ге та тив но раз мно жа-
ва ње им омо гу ћа ва да оп ста ју. Нај по зна ти ји хи-
бри ди су пи то ма на на, или пе пер минт (Ment ha x 
pi pe ri ta), и кла са ста на на (Ment ha spi ca ta L.). Пи то ма 

АЛЕК САН ДАР МЕ ДО ВИЋ(НЕ)ОБИ ЧАН УЛО МАК ИН КРУ СТО ВА НЕ КЕ РА МИ КЕ...
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на на је на ста ла хи бри ди за ци јом во де не (М. aqu a-
ti ca L.) и кла са сте на не.

С об зи ром на то да бар ска на на (М. pu le gi um L.; 
Сл. 5) има нај ма ње ли сто ве од свих на на (1–2 цм) 
(Po land & Cle ment, 2009), би ло је при род но да иден-
ти фи ка ци ју за поч не мо са овом вр стом. Нај ста рији 
са чу ва ни пи са ни из вор о упо тре би бар ске на не је 
Хо мер ска хим на Де ме три, а да ту је се око 7. ве ка 
п. н. е. (Biz zot to, 2018). Ве зу је се за еле у син ске ми-
сте ри је и Де ме трин култ, је дан од нај ста ри јих 
аграр них кул то ва. По ми ње се као је дан од са сто-
ја ка ки ке о на. Ки ке он углав ном озна ча ва на пи так 
на пра вљен од раз ли чи тих са сто ја ка биљ ног и/или 
жи во тињ ског по ре кла: нај че шћи са сто јак био је 
је чам док би оста ле ком по нен те мо гле би ти раз-
ли чи те, нпр. во да, ви но, мед, ти ми јан, лук, сир. У 
Хо мер ској хим ни Де ме три су на ве де ни сле де ћи 
са стој ци: во да, јеч ме но бра шно и све жа гран чи ца 
бар ске на не. Лист бар ске на не се при ба зи ли ске 
кли на сто су жа ва и пре ла зи у ли сну др шку.

Све на не има ју пе ра сту нер ва ту ру ли ста. Бар-
ска на на мо же да ли чи на ма лу је дин ку пољ ске на не 
(M. ar ven sis L.), али ла ко их је раз дво ји ти на осно-
ву ка рак те ри сти ка цве та и ли ста. За раз ли ку од 
пољ ске на не (M. ar ven sis L.), или во де не на не (М. 
aqu a ti ca L.) којe има ју 4–5 или ви ше боч них не ра-
ва (M. pu le gi um L.) има три боч на нер ва са сва ке 
стра не сре ди шњег нер ва (He gi, 1927). M. ar ven sis 
обич но има 3(2)–6 па ри сла бо из ра же них боч них 
не ра ва.

Сл. 5. Бар ска на на (M. pu le gi um L.) на ло ка ли те ту  
Жа баљ – Но ве зе мље на де сној оба ли Ти се, пре ко пу та 

Арад ца. Сни мље но 1. 8. 2019. Фо то: А. Ме до вић

Fig. 5. Pennyroyal (M. pu le gi um L.) at the si te of Ža balj – 
No ve ze mlje on the right bank of the Tis za Ri ver, ac ross 
from Ara dac. Pho to ta ken: 1. 8. 2019. Pho to: A. Me do vić

Пољ ска на на (M. ar ven sis L.) има ја ја сто-овал ну 
ли ску, ши ро ку до 35 мм, али обич но не ши ру од 
20 мм. Ду гач ка је до 60 мм, али углав ном не ве ћа 
од 40 мм, ин декс ши ри не и ду жи не се кре ће од 1:1,5 
до 1:2,5. Ли сна ба за је кли на стог об ли ка, ре ђе ши-
ро ко-кли на сто за о бље ног об ли ка, нај ве ћа ши ри-
на ли ске се на ла зи из ме ђу 2/5 до сре ди не ли ске. 
Има ју туп врх. Обод ли ске је обич но са мо бла го 
на зу бљен. Пољ ска на на не за слу жу је с пра вом сво је 
име. Оп ти мал не усло ве за раст и раз вој про на ла зи 
на отво ре ним ста ни шти ма за јед но са ру де рал ном 
ве ге та ци јом, нпр. на ора ни ца ма. Ме ђу тим, углав-
ном из бе га ва ве о ма плод на зе мљи шта. Пре фе ри-
ра све жа и вла жна тла. Осим то га та ко ђе мо же да 
про дре у ве о ма вла жне би о то пе, по пут тр шћа ка, 
или плав них ли ва да (Ra a be, 1980). Би о ло зи са фино 
ди фе рен ци ра ним чу лом ми ри са раз ли ку ју пољ-
ску и во де ну на ну по ми ри су. Док во де на на на оди-
ше чи стим, при јат ним ми ри сом мен то ла, пољ ску 
на ну ка рак те ри ше не у го дан ми рис ко ји под се ћа 
на тер пен тин, а ко ји по ста је ја чи кад се лист про-
тр ља (Ra a be, 1980).

Во де на на на (M. aqu a ti ca L.) ра сте по мо чвар-
ним и вла жним ли ва да ма, уз из во ре, по то ке и ста-
ја ће во де. Уоп ште но, ра сте на вла жном и хран љи-
вом тлу. Че сто по кри ва ве ће по вр ши не (Gr lić, 1990). 
Аро ма тич ни ли сто ви во де не на не ко ри сте се као 
за чин. По бољ ша ва укус ку ва ног по вр ћа, нпр. шар-
га ре пе, гра шка и ку пу са. Смр вље ни ли сто ви све же 

Сл. 6. Се зон ска ва ри ја ци ја ве ли чи не ли сто ва. Во де на 
на на (M. aqu a ti ca L.) у Ар хе о бо та нич кој ба шти Му зе ја 

Вој во ди не зи ми, Но ви Сад. Сни мље но 10. 1. 2020.  
Фо то: А. Ме до вић

Fig. 6. Se a so nal va ri a tion of le af si ze. Wa ter mint  
(M. aqu a ti ca L.) in Ar cha e o bo ta ni cal gar den of  
the Mu se um of Voj vo di na in win ter, No vi Sad.  

Pho to ta ken 10. 1. 2020. Pho to: A. Me do vić
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на не мо гу се по су ти по сва кој вр сти пе че ног ме са. 
До да ни мле ку спре ча ва ју уки се ља ва ње.

На не пре зи мљу ју (но вем бар –март) са крат ким 
из дан ци ма и сма ње ним ли сто ви ма (Po land & Cle-
ment, 2009). Упра во ова по ја ва је ули ла на ду за ре-
ше ње про бле ма. У ја ну а ру (Сл. 6) не ко ли ко ли сто-
ва са вр ха во де не на не из Ар хе о бо та нич ке ба ште 
Му зе ја Вој во ди не је упо ре ђе но са оти ском на кера-
ми ци. Иа ко се нер ва ту ра ли ске по кла па ла, об лик 
ли ста се ни ка ко ни је по ду да рао. Пре све га ли ска 
во де не на не је ши ра у од но су на ори ги нал.

Ма кро бо та нич ки на ла зи на не

Је да на ест и по ки ло ме та ра ју го за пад но и око 
че тр де сет ме та ра ви ше (Vo de Voj vo di ne, 2019) од 
ме ста на ла за овог фраг мен та уз ди же се на Ти тел-
ском пла тоу брон за но доб ни и гво зде но доб ни ло-
ка ли тет Фе у двар код Мо шо ри на. Ов де је иден ти-
фи ко ва но 38 на ла за сит них, не у глед них ора ши ца 
(0,5–1 мм) из ро да Ment ha (Kroll & Reed, 2016). На ла-
зи су свр ста ни у ру бри ку „мо гу ће ко ри сне биљ ке“, 
од но сно биљ ке ко је су се вр ло ве ро ват но ко ри сти ле, 
али за ко је се та ко ђе мо же ре ћи да се по ја вљу ју и као 
ко ров у на се љу, или ко је при па да ју по тен ци јал ној 
при род ној ве ге та ци ји. Упо тре ба на не као на род-
ног ле ка, или као за чин ске биљ ке не мо же би ти 
ис кљу че на пре све га због на чи на упо тре бе. Гор њи 
де ло ви на не се бе ру не по сред но пред цве та ње, или 
за вре ме цве та ња. Лист се бе ре млад, али кад је пот-
пу но раз ви јен. Ве ћи на вр ста на на су ше њем по сте-
пе но гу би ми рис, за то их је нај бо ље ко ри сти ти у 
све жем ста њу (Gr lić, 1990). 

Ге о ло ги ја 

По чет ком гор њег пле и сто це на из алп ских и се-
вер но е вроп ских лед нич ких обла сти, ре ке и ве тро-
ви у Па нон ску ни зи ју до но се оби ље фи не жу те пра-
ши не, ко ја се та ло жи. Од ње на ста је лес. Лес ко ји је 
на ве ја ван на оце ди те по вр ши не за др жа ва сво је 
пре ђа шње осо би не, али у алу ви јал ним рав ни ма 
вој во ђан ских ре ка из ло жен је деј ству под зем них 
во да. Та во да из ле са ис пи ра кар бо нат не са стој ке 
и он по чи ње да се за гли ња ва. Та ко вре ме ном на ста-
је аква тич ни, или бар ски лес, по знат као ле со ид на 
гли на (Bu ku rov & Ćur čić, 1990). Сма тра се да је те
ра сни лес сло жен по сво јим осо би на ма и да у раз-
ли чи тим де ло ви ма те ра се има ка рак тер пре та ло-
же ног, бар ског, од но сно су во зем ног ле са (Bu ku rov, 

1953). Бар ски лес за у зи ма нај ве ће про стран ство на 
те ра са ма. Он ујед но са др жи до ста гли не. На по-
вр ши ни бар ског ле са во да се ду же за др жа ва.

Ле жи шта ци глар ске ило ва че у овом де лу Вој-
во ди не ни су рет кост. На ге о ло шкој кар ти Ср би је 
(Ter zin et al., 1995) озна че на је не ко ли ци на на тзв. 
но во бе чеј ско-зре ња нин ској ле сној те ра си (Сл. 7). 
Ме ђу тим, по зај ми шта гли не је у про шло сти би ло 
мно го ви ше. На ка сно не о лит ском ло ка ли те ту Бор-
ђош код Но вог Бе че ја на при мер, по зај ми ште гли-
не из ка сног сред њег ве ка, од но сно но вог ве ка, се 
усе кло и оште ти ло гра дин ски део нео лит ског на-
се ља на ле сној те ра си (Hof mann et al., 2020). Прет-
по ста вља мо да су по зај ми шта гли не би ла сву да уз 
пра и сто риј ска на се ља на обо ду ле сне те ра се, ка ко 
Бор ђо ша, та ко и Арад ца и ду гих на ла зи шта.

Сл. 7. Ге о ло шка кар та Ср би је: Зре ња нин, 1:100.000.  
Ле жи шта ци глар ске ило ва че за о кру же на цр ве ном бо јом. 

Mесто на ла за улом ка ке ра ми ке озна че но стре ли цом.

Fig. 7. Ge o lo gi cal map of Ser bia: Zre nja nin, 1:100.000.  
Brick clay de po sits are en clo sed in red cir cles. The lo ca tion 

of the di sco very mar ked with an ar row.

На кон сво је вр сног на уч ног ро ле ко сте ра при-
ли ком иден ти фи ка ци је и ско рог од у ста ја ња од 
исте, ре ше ње ениг ме ко јој вр сти при па да оти сак 
про на ђен је, са свим слу чај но, на нео бич ном ме-
сту. На јед ној ви кен ди ци на Фру шкој го ри ура ђе-
на је пре две де це ни је са на ци ја по моћ ног објек та. 
Том при ли ком је на стао про фил ле са у ду жи ни од 
пет ме та ра. На ле сној ко си ни се по ла ко раз ви ја ве-
ге та ци ја (Сл. 8). Јед на од нај за сту пље ни јих вр ста 
је обич на ма ру ља (Cli no po di um vul ga re (L.) Fritsch) 
(Сл. 9). Ова ви ше го ди шња биљ ка је по зна та и под 
дру гим ла тин ским име ном (Ca la mint ha vul ga ris 
(L.) Dru ce). Ве ге та тив но се раз мно жа ва сто ло ни-
ма. Код ове вр сте је при ме ће но да ду жи на ли ске у 

АЛЕК САН ДАР МЕ ДО ВИЋ(НЕ)ОБИ ЧАН УЛО МАК ИН КРУ СТО ВА НЕ КЕ РА МИ КЕ...



54

РАД МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ 63 АРХЕОБОТАНИКА

од но су на ње ну ши ри ну ду пло ви ше ва ри ра (Ara-
ba ci et al., 2010). С об зи ром на то да ма ру ља мо же 
да ра сте и раз ви ја се на овој под ло зи мо же се прет-
по ста ви ти да је мо гла да за по сед не и ле сни про-
фил пра и сто риј ског по зај ми шта гли не. То би ујед-
но зна чи ло да је ке ра ми ка пра вље на не да ле ко од 
ме ста екс пло а та ци је гли не.

Сл. 8. Ле сни про фил на Фру шкој го ри са обич ном  
ма ру љом (Cli no po di um vul ga re (L.) Fritsch).  

Фо то: А. Ме до вић

Fig. 8. Lo ess pro fi le at Fruš ka Go ra mo un tain co ve red  
with wild ba sil (Cli no po di um vul ga re (L.) Fritsch).  

Pho to: A. Me do vić

Сл. 9. Обич на ма ру ља (C. vul ga re (L.) Fritsch). Фо то гра-
фи ја сни мље на: 29. 8. 2020. Фо то: А. Ме до вић

Fig. 9. Wild ba sil (C. vul ga re (L.) Fritsch). Pho to ta ken: 
29.8.2020. Pho to: A. Me do vić

Кра јем ав гу ста 2020. је дин ка ма ру ље пре не се-
на je у Ар хе о бо та нич ку ба шту Му зе ја Вој во ди не. 
Го лим оком се мо гло уо чи ти да се лист вр ха мла-
ди це са вр ше но по ду да ра са оти ском ли ста на кера-
мич ком улом ку (Сл. 10).

Сл. 10. Са вр ше но по ду да ра ње: Вр шни лист обич не  
ма ру ље (C. vul ga re (L.) Fritsch) и оти сак ли ске на улом ку 

брон за но доб не ке ра ми ке. Фо то: А. Ме до вић

Fig. 10. A per fect match: Top le af of wild ba sil (C. vul ga re 
(L.) Fritsch) and the le af im print on Bron ze age pot tery. 

Pho to: A. Me do vić

Обич на ма ру ља  
(Cli no po di um vul ga re (L.) Fritsch) 

Обич на ма ру ља је ви ше го ди шња зе ља ста биљ-
ка. Ста бљи ка јој је ус прав на или из диг ну та. Мо же 
да на ра сте до 60 цм ви си не. На спрам ни ли сто ви 
су ду ги око 2,5 цм и ши ро ки 1–3 цм (Ši lić, 1977). 
Про сеч на ду жи на ли ски код C. vul ga re L. subsp. 
vul ga re у Тур ској из но си 28,75 мм, док је ши ри на 
16,58 мм (Ara ba ci et al., 2010). Од нос ду жи не и ши
ри не ли ске из но си 1,73. Код обич не ма ру ље при-
ме ће на су ва ри ра ња у по гле ду ве ли чи не ли сто ва 
и цве то ва. Цве та од ју ла, ре ђе ју на, до сеп тем бра, 
од но сно ок то бра. Ке сте ња сто мр ки пло до ви су глат-
ки, окру гли и си ћу шни ора шчи ћи ду ги су 1–3 мм, 
а 0,8–0,9 мм ши ро ки. Ши ри се сто ло ни ма (Ča nak 
et al., 1978), а сва ке го ди не обил но до но си и се ме. 
Ма ру ља је хе ми крип то фи та, од но сно ње ни пу пољ-
ци се зи ми на ла зе на по вр ши ни. Ова вр ста има 
ве о ма ши ро ку еко ло шку ам пли ту ду. На ста њу је 
сун ча не и су ве ли ва де, па шња ке, све тле шу ме, рубо-
ве шу ма и шум ске че ста ре, ши ка ре и жи ви це. За 
ма ру љу је ка рак те ри стич но да не би ра ге о ло шку 
под ло гу ни зе мљи ште (Ši lić, 1977). Рас про стра ње на 
је у ве ћем де лу Евро пе, Ази ји и се вер ној Афри ци.

Екс пе ри мен тал на ар хе о ло ги ја

Тех ни ка оти ски ва ња на по лу твр ду гли не ну 
по вр ши ну вр ши се при ти ском ала та ко ји оста-
вља не га тив мо ти ва. Ако је по вр ши на пред ме та за 
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оти ски ва ње ве ћа од 1 цм по тре бан је про тив при-
ти сак ка ко би до шло до оти ски ва ња. Из бор ала та и 
тех ни ке је ве лик. Мо гу се оти ски ва ти пр сти, нок ти, 
шкољ ке, ши ла, врп це, пе ча ти... Гли на ве ће пла стич-
но сти пр ља алат, или пред мет оти ска, док су ва 
гли на не до пу шта оти сак мо ти ва (Zla tu nić, 2007). 
Апли ци ра ње се из во ди та ко што се на по лу твр ду 
гли ну при чвр сти же ље ни мо тив или де ко ра ци ја. 
На ру бо ви ма или око апли ка ци је (на под руч ју до-
ди ра апли ка ци је и по вр ши не пред ме та) че сто се 
по ја вљу ју де фор ма ци је као нпр. раз ма за на гли на.

Циљ овог екс пе ри мен та је био да се утвр ди да 
ли ли ске по је ди них би ља ка за ко је се прет по ста вља 
да су оста ви ле оти сак оста вља ју ви дљи ве тра го ве 
нер ва ту ре. Не ке биљ ке има ју слич ну нер ва ту ру 
ко ја је сла би је из ра же на. У екс пе ри мен ту је ко ри-
шће на „кон зер ва тор ска“ гли на за ко ју Зо ра на Ђор
ђе вић, кон зер ва тор ка Му зе ја Вој во ди не, твр ди да 
је ма ло „ма сни ја“ у од но су на грн чар ску. Оти сак 
два вр шна, на спрам на ли ста ма ру ље из Ар хе о бо-
та нич ке ба ште Му зе ја Вој во ди не на чи њен је 28. 
10. 2020. На прет ход но по рав на тој по вр ши ни гли-
не ли ске су рав но мер но ути сну те у гли ну. Ре зул-
та ти су сле де ћи:

Оти сак бр. 1: Ја сно су ви дљи ви глав ни и се кун-
дар ни нер ви. На око 1/3 од вр ха ли ске глав ни нерв 
од сту па од осе си ме три је. Ду жи на ли ске из но си 
11,95 мм, а ши ри на 8,14 мм. Од нос ду жи не и ши ри-
не је 1,47. На осми ни (1/8) ду жи не ли ске ме ре не од 
вр ха из ме ре на је ши ри на ли ста од 4,10 мм, док је 
ши ри на ли ске ме ре на на осми ни ду жи не ли ске од 
осно ве ли ске из но си ла 6,58 мм. Угао осно ве ли ске 
је туп и из но си 104,64°, а угао вр ха ли ске оштар, 
88,84° (Ash et al., 1999). Обод је кре нат ног ти па (Ash 
et al., 1999; El lis et al., 2009) са пет сит них зу ба ца 
са обе стра не. Нер ва ту ра је пе ра ста. Ја че ис так нут 
глав ни нерв је ви дљив це лом ду жи ном оти ска. Су-
жа ва се од ба зе ли ске ка ње ном вр ху. Боч ни, се-
кун дар ни нер ви, пет са обе стра не, су ја сни. Пре-
ма обо ду по ста ју не ја сни. На ли ски се се кун дар ни 
нер ви не за вр ша ва ју на обо ду ли ске, већ су на гло 
за кри вље ни пре ма апек су. Камп то дром ни су, али 
још не пот пу но бро хи до дром ни (Hic key, 1973). Ме
ђу тим, на оти ску ли ске то ни је ја сно ви дљи во. Раз-
мак из ме ђу оти са ка се кун дар них не ра ва се сма њу-
је ка осно ви ли ске (Ash et al., 1999). Би ло је мо гу ће 
из ме ри ти угло ве (Сл. 11) из ме ђу оти ска при мар ног 
нер ва и ли ни је ко ја спа ја абак си јал ни крај се кун-

дар ног нер ва пре ма по зи ци ји 10% ак си јал не ду жи-
не (Hill, 1980). Оти сци ба зал них се кун дар них не-
ра ва су има ли нај ви ше вред но сти, 53,37° и 54,46°. 
Иду ћи ка вр ху угло ви се по сте пе но сма њу ју. Нај ма-
ње вред но сти угло ва из ме ре не су на ле вој стра ни 
оти ска и из но се 17,98° и 16,72°. Са мо је дан угао, из-
ме рен при апек су са де сне стра не, од сту па од овог 
пра ви ла. Ов де је из ме ре на вред ност 31,34°. Из ме-
ре не вред но сти су у ди рект ној ве зи са ви дљи во-
шћу крај њих та ча ка се кун дар ног нер ва.

На гиб угло ва у пот пу но сти за ви си од ква лите-
та оти ска – што бо љи оти сак, то ма њи угао. Са мо 
у два слу ча ја је успе шно из ме рен угао ко ји се ни је 
за вр ша вао на крај њој ви дљи вој тач ки оти ска нер ва, 
већ на ме сту где се нерв пре ла ма ка апек су (Сл. 11). 
Та ко су из ме ре не вред но сти 51,34° (уме сто 38,4°) 
и 40,53° (уме сто 30,70°). Из ме ре ни угло ви из ме ђу 
при мар ног и се кун дар ног нер ва су због то га најма-
ње по у зда на ка рак те ри сти ка при ли ком по ре ђе ња.

Сл. 11. Пр ви оти сак ли ста обич не ма ру ље из  
Ар хе о бо та нич ке ба ште Му зе ја Вој во ди не на чи њен  

28. 10. 2020. Раз мер ник 2 мм. Фо то: А. Ме до вић

Fig. 11. First le af im print of wild ba sil from the  
Ar cha e o bo ta ni cal Gar den of the Mu se um of Voj vo di na 

ma de on 28.10.2020. Black bar in di ca tes 2 mm sca le.  
Pho to: A. Me do vić

Оти сак бр. 2: Оти сак је на чи њен на прет ход но 
по рав на тој по вр ши ни гли не. Ја сно су ви дљи ви глав-
ни и се кун дар ни нер ви (Сл. 12). На око 1/3 од врха 
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ли ске глав ни нерв од сту па од осе си ме три је. Ду-
жи на ли ске из но си 11,43 мм, а ши ри на 7,82 мм. 
Од нос ду жи не и ши ри не је 1,46. На осми ни (1/8) 
ду жи не ли ске ме ре не од вр ха из ме ре на је ши ри на 
ли ста од 4,02 мм, док је ши ри на ли ске ме ре на на 
осми ни ду жи не ли ске од осно ве ли ске из но си ла 
6,45 мм (Ša rićKun da lić, 2009). Угао осно ве ли ске и 
угао вр ха ли ске су ту пи: 103,79° и 90,76° (Ash et al., 
1999).

Сл. 12. Дру ги оти сак ли ста обич не ма ру ље из  
Ар хе о бо та нич ке ба ште Му зе ја Вој во ди не на чи њен  

28. 10. 2020. Раз мер ник 2 мм. Фо то: А. Ме до вић

Fig. 12. Se cond le af im print of wild ba sil from the  
Ar cha e o bo ta ni cal Gar den of the Mu se um of Voj vo di na 

ma de on 28.10.2020. Black bar in di ca tes 2 mm sca le.  
Pho to: A. Me do vić

Ди ску си ја

Оти сак ли ске на ке ра ми ци из брон за ног до ба 
по ти че од јед не вр сте цвет ни це из кла се ди ко ти-
ла, ве ро ват но њен зе ља сти пред став ник ко ји на 
осно ву об ли ка и ти па нер ва ту ре при па да фа ми-
ли ји усна ти ца (La mi a ce ae) и то не кој вр сти из ро да 
на на (Ment ha), ма ру ља (Cli no po di um), пот пло ту ша 
(Ne pe ta) или мо жда ро да мра ви на ца (Ori ga num). 
На из глед, ве о ма до бро очу ван оти сак ли ске на 
ке ра ми ци из брон за ног до ба при ре дио је ве ли ке 

по те шко ће при ли ком иден ти фи ка ци је. Би ло је по-
треб но ре ши ти не ко ли ко про бле ма при ли ком 
иден ти фи ка ци је од ко јих не ке не ма ју ве зу са бо-
та ни ком, нпр. ори ги нал не ди мен зи је ли ста су 
услед са ку пља ња гли не при ли ком су ше ња и пе че-
ња сма ње не на ке ра ми ци. По зна то је да ве ли чи на 
и/или об лик ли ста ва ри ра ју са јед ног кра ја биљ ке 
на дру ги. Хер ба ри јум ски узор ци не пру жа ју увек 
упо ред не де ло ве би ља ка. Пре по ру ка да се при ли-
ком упо ре ђи ва ња у об зир узму са мо ли сто ви са 
среди не ста бљи ке у овом слу ча ју ни је би ла при мен-
љи ва. Осим то га, у хер ба ри ју ми ма се углав ном чу-
ва ју од ра сле је дин ке, у цва ту. Чак ни ко ри шће ње 
ве ге та тив ног кљу ча, али ни кљу ча за од ре ђи ва ње 
кли ја на ца ко ји је ши ро ко рас про стра њен у ра тар-
ству при ли ком од ре ђи ва ња ко ров ских вр ста, нису 
дала по у зда не ре зул та те.

Са дру ге стра не, по зна ти су по да ци ве за ни за 
кли мат ске при ли ке то ком брон за ног до ба. Они су 
ишли у при лог то ме да је биљ ка ко ју тра жи мо по-
ти че из ро да на на. Ме ђу тим, мор фо ло шке ка рак-
те ри сти ке ли сто ва бар ске и во де не на не ко је су и 
да нас у овом де лу По ти сја ве о ма че сте вр сте, не 
од го ва ра ју у пот пу но сти са оти ском ли ске. Ве ћу 
по ду дар ност по ка зу је лист во де не на не. Мо гу ћа 
пре крет ни ца у иден ти фи ка ци ји оти ска ли ста про-
на ђе на је у зим ско до ба у Ар хе о бо та нич кој ба шти 
Му зе ја Вој во ди не. Уо че но је да во де на на на ко ја је 
прези мља ва ла има мно го ма ње ли сто ве не го ка-
сни је у то ку го ди не. Се зон ски раз вој би ља ка ути че 
на ве ли чи ну биљ ног ор га на. И по ред то га, лист се 
ни је укла пао. Слич ност са оти ском ли ста код пољ-
ске на не (M. ar ven sis L.) ква рила је ли сна ба за ко ја 
је код ње кли на стог об ли ка. Осим то га, ова вр ста 
ни ти је то ли ко че ста због че га је има ла уло гу у ис-
хра ни ста нов ни ка, као за чин ска биљ ка.

Ге о ло шке од ли ке окру же ња пра и сто риј ског на-
се ља су по зна те. Гли на ко ри шће на за из ра ду кера-
ми ке по ти че нај ве ро ват ни је из по зај ми шта ко је се 
на ла зи ло у са мој бли зи ни на се ља. Бар ски лес за-
у зи ма нај ве ће про стран ство на ле сној те ра си у овом 
де лу По ти сја. Он ујед но са др жи до ста гли не. Слу-
чај ни на лаз обич не ма ру ље на ле сној ко си ни је била 
не до ста ју ћа „коц ка“ у ре ша ва њу ениг ме.

На из глед са вр ше ни оти сак ли ста у ствар но сти 
то за пра во и ни је, већ има од ре ђе не не до стат ке. 
Мор фо ло шке ка рак те ри сти ке оти ска од го ва ра ју 
ли сто ви ма усна ти ца, не ке се по кла па ју са ка рак те-
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ри сти ка ма на на. На сним ку на чи ње ном са ске ни-
ра ју ћим елек трон ским ми кро ско пом (СЕМ), али 
ни на сним ку са ви ше фо ку са ура ђе ним са би но-
ку лар ном лу пом ни је би ло ја сно ви дљи во ка ко се 
за вр ша ва ју се кун дар ни нер ви. Ме ђу тим, гле да но 
под од ре ђе ним углом на би но ку лар ној лу пи, уз 
од ре ђе но осве тље ње, при ме ће на је ка рак те ри сти-
ка вр шних, мла дих ли сто ва обич не ма ру ље: се-
кун дар ни нер ви још ни су у пот пу но сти бро хи до-
дром ни (Сл. 13).

На кон све га ре че ног по ста је ја сно за што се ар-
хе о бо та ни ча ри на по чет ку ра до „пе ца ју“ и по том 
хва та ју у ко штац са ве ге та бил ним оти сци ма би ља-
ка на ке ра ми ци, док их ка сни је у ши ро ком лу ку 
за о би ла зе.

Сл. 13. Фо то гра фи ја оти ска ли ста под углом от кри ва да 
су се кун дар ни нер ви бро хи до дром ни: нер ви до ру ба 

ли ста те ку ма ње-ви ше рав но или луч но, али пре са мог 
ру ба ства ра ју пе тљу та ко што се до њи нерв у лу ку са ви ја 
пре ма гор њим и спа ја се са њим. У до њем де сном углу 
пред ста вљен је ка рак те ри сти чан бро хи до дром ни лист 

ма ру ље са „сре ди не ста бљи ке“. Фо то: А. Ме до вић

Fig. 13. A high an gle pho to of le af im print re ve als that  
the se con dary ve ins are broc hi do dro me, e.g. the ve ins run 
to wards the le af ed ge mo re or less stra ight or ar cu a te, but 

be fo re they re ach the ed ge they form a lo op by ben ding the 
lo wer vein in the arch to wards the up per one. In the lo wer 

right cor ner, a cha rac te ri stic broc hi do drom le af of wild  
ba sil from the “mid dle of the stem“ is pre sen ted.  

Pho to: A. Me do vić

Ма кро бо та нич ки на ла зи има ју  
огра ни чен ис каз

Уко ли ко не ку биљ ку од мах по сле бра ња или 
же тве, због нпр. ње ног кон зер ви ра ња, исец ка мо, или 
ако је од мах, у све жем ста њу кон зу ми ра мо, шан се 
да ње не остат ке на ђе мо на ар хе о ло шким ло ка ли-
те ти ма, нпр. зе ле но ли сна то по вр ће, су ми ни мал не 

(Ja co met et al., 1999). У ар хе о бо та нич ким ко лек ци-
ја ма су оста ци уља ри ца, ма ху нар ки, во ћа, по вр ћа, 
од но сно за чин ског би ља, знат но ма ње за сту пље ни 
у од но су на жи та ри це. Шан се да се оне угље ни шу 
или на не ки дру ги на чин очу ва ју, су мно го ма ње. 
Ко мен та ри шу ћи рад о биљ ка ма ко је су мо гле да 
се ко ри сте за ле че ње у пра и сто ри ји на да на шњем 
тлу Вој во ди не, а би ле су кон ста то ва не у пра и сто-
риј ским на се љи ма (Kiš ge ci & Me do vić, 2006), Ке ли 
Рид се освр ну ла на чи ње ни цу да су у ра ду из дво-
је не биљ ке чи ји су оста ци про на ђе ни у ве о ма ма-
лом бро ју и ме ша ним ко лек ци ја ма, те да сто га не 
по сто је чвр сти до ка зи да су и ко ри шће не као та-
кве (Kroll & Reed, 2016). Ме ђу тим, чи ње ни ца да су 
би ле до ступ не ста нов ни ци ма, уз кон ста та ци ју да 
зна ње о бла го де ти ма ко је оне пру жа ју оп ста је ми-
ле ни ју ми ма, са свим си гур но не ис кљу чу је ту мо-
гућ ност.

У по след ње вре ме ре ђа ју се на уч ни до ка зи на 
осно ву ана ли зе фи то ли та, са чу ва них у кар бо ни-
зо ва ним на сла га ма хра не на пра и сто риј ској ке ра-
ми ци, да су биљ ке ве о ма ра но ко ри шће не као за-
чи ни (Saul et al., 2013). На кон све га до сад ре че ног 
те шко је оче ки ва ти да про на ђе мо ма сов не на ла зе 
ора ши ца ма ру ље, што због њи хо ве ма ле ве ли чи-
не, што због на чи на упо тре бе ко ји под ра зу ме ва 
упо тре бу ли ста и цве та. Ти ме на лаз њи хо вог оти-
ска на ке ра ми ци до би ја на зна ча ју.

За чи ње на тра ди ци о нал на ме ди ци на 

При бли жно 80% свет ске по пу ла ци је осла ња се 
на тра ди ци о нал не на чи не ле че ња и ле ко ви те биљ-
ке (Lysi uk & Lut sen ko, 2013). Из ме ђу 50.000 и 70.000 
од око че твр ти не ми ли о на цвет ни ца на све ту се 
ко ри сти ло у тра ди ци о нал ној и мо дер ној ме ди ци-
ни (Ja rić et al., 2018). От при ли ке че твр ти на свих 
ле ко ва ко ји се из да ју на ре цепт во де по ре кло од би-
ља ка, а ве ћи на их је и от кри ве на због прет ход не 
упо тре бе од стра не тра ди ци о нал них тра ва ра у на-
род ној ме ди ци ни. Обич на ма ру ља се и да нас ши-
ро ко при ме њу је у бу гар ској на род ној ме ди ци ни 
за бо ље за ра ста ње ра на, али и ле че ње ви ру сних 
бра да ви ца. У тур ској на род ној ме ди ци ни се ова 
вр ста ко ри сти ла нај ви ше то ком ра то ва (Kılıç et al., 
2017). Биљ ка је по ка за ла вр ло сна жно де ло ва ње 
про тив бак те ри ја. Во де ни екс тракт, при пре мљен 
ку ва њем мле ве них ли сто ва пре по ру чу је се за ан-
ти ту мор ски трет ман. Осим то га, упо тре бља ва се 

АЛЕК САН ДАР МЕ ДО ВИЋ(НЕ)ОБИ ЧАН УЛО МАК ИН КРУ СТО ВА НЕ КЕ РА МИ КЕ...
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за ле че ње ири ти ра не ко же и ото ка, али и за убла-
жа ва ње симп то ма по ве за них са ма сти ти сом и 
про ста ти ти сом. Биљ не ин фу зи је та ко ђе се ко ри-
сте у тра ди ци о нал ној ме ди ци ни за ле че ње чи ра 
на же лу цу, ди ја бе те са и ра ка. По зна то је да се ли-
сто ви ко ри сте и у ле че њу хи пер тен зи је (Bus smann 
et al., 2020).

Тра ди ци о нал но се ли сто ви обич не ма ру ље ко-
ри сте и као за чин (Se i de mann, 2005). Не ка да су 
слу жи ли као за ме на за ма јо ран (Hal li er, 1884). Све-
жи ли сто ви мо гу да се до да ју са ла та ма. Осим то га 
биљ ка се ко ри сти и као бо ја ди сер за до би ја ње жу-
тих и сме ђих ни јан си тка ни на. На ис то ку Евро пе 
се биљ ка ко ри сти ла као за ме на за чај (Bus smann 
et al., 2020).

Ин кру ста ци ја

Тех ни ка ин кру ста ци је ни је кон ста то ва на са мо-
стал но, нај че шће је по ве за на са тех ни ком бра зда-
стог уре зи ва ња и ду бље ња по по вр ши ни гли не ног 
пред ме та. Ова ко об ра ђе на по вр ши на ис пу ње на је 
цр ве ном, жу том, а у брон за ном до бу на под руч ју 
Кар пат ског ба се на нај че шће, бе лом ма сом за ин-
кру ста ци ју (So fa er & Mi he lić, 2018; Zla tu nić, 2007). 

Ис тра жи ва ња спро ве де на на ин кру сто ва ној 
ке ра ми ци, по чев ши од нео ли та до гво зде ног до ба 
у Ма ђар ској, као и у дру гим зе мља ма цен трал не 
Евро пе, ука зу ју на ко ри шће ње ни за мо гу ћих си-
ро ви на за из ра ду ин кру сто ва не ма се, укљу чу ју ћи 
бре зи ну ко ру, биљ на влак на, шкољ ке (ара го нит), 
пуж је љу ске, креч њак, ка о лин и кре ду (Par kin son 
et al., 2010; So fa er & Mi he lić, 2018). Но ви је ана ли зе 
ко је су спро ве де не на ин кру сто ва ној ке ра ми ци 
сред њег брон за ног до ба у Ма ђар ској ука зу ју да 
си ро ви на за из ра ду бе ле па сте углав ном по ти че 
од спа ље них ко сти ју (хи дрок си а па тит), ве ро ват-
но си са ра (Par kin son et al., 2010; Ro berts et al., 2008; 
So fa er & Ro berts, 2016). Бе ла па ста је уме та на у уре
зе на спољ ну по вр ши ну ке ра мич ких по су да ко ји 
су прет ход но грун ди ра ни ма сти ком.

Утвр ђе на је ја сна про ме на си ро ви не за из ра ду 
ин кру сто ва не ма се то ком вре ме на; од упо тре бе 
кал ци та за вре ме Ко сто лач ке кул ту ре, шкољ ки у 
кла сич ном Ву че до лу и ши ро ке упо тре бе спа ље-
них ко сти ју у сред њем брон за ном до бу (So fa er & 
Ro berts, 2016).

Во де ћи се же љом да се утвр ди мо гу ће по ре кло 
па сте, од но сно да се про ве ри го ре по ме ну та прак са 

за ње ну про из вод њу у сред њем брон за ном до бу, уло-
мак ке ра ми ке је по слат на ана ли зу у Ла бо ра то ри ју 
за ис пи ти ва ња ма те ри ја ла у кул тур ном на сле ђу при 
Ка те дри за ин же њер ство ма те ри ја ла Тех но ло шког 
фа кул те та у Но вом Са ду. Од пр во бит не на ме ре да 
се ура ди XRD ана ли за, као што су то ра ди ле ко ле-
ге у Ма ђар ској (Ro berts et al., 2008; So fa er & Ro berts, 
2016), од у ста ло се због не до вољ не по треб не ко ли-
чи не ма те ри ја ла, од но сно од лу ке да се не ис ко ри-
сти це ло куп на очу ва на ма са за ин кру ста ци ју. Сто га 
је ура ђен ске нинг елек трон ском ми кро ско пи јом 
(СЕМ ана ли за) и елек трон ска дис пер зи о на ана ли-
за (ЕДС ана ли за). Ис пи ти ва ња су ура ђе на на елек-
трон ском ми кро ско пу JEOL JSM 6460LV, Ox ford 
In stru ments (СЕМ ана ли за) са IN CA X-sight LN2 

Сл. 14. СЕМ / ЕДС ана ли за узор ка ин кру ста ци је,  
пр ва по зи ци ја сни ма ња: a) СЕМ сни мак; b) спек тар 1,  

по вр шин ска ана ли за. Фо то: Ла бо ра то ри ја за ис пи ти ва ња 
ма те ри ја ла у кул тур ном на сле ђу при Ка те дри за  

ин же њер ство ма те ри ја ла Тех но ло шког фа кул те та  
у Но вом Са ду

Fig. 14. SEM / EDS analyses of whi te in lay ma te rial, first  
re cor ding po si tion: a) SEM ima ge; b) spec trum 1, sur fa ce 

analysis. Pho to: La bo ra tory for Ma te ri als in Cul tu ral  
He ri ta ge, De part ment for Ma te ri als En gi ne e ring,  

Fa culty of Tec hno logy, Uni ver sity of No vi Sad
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(ЕДС ана ли за). Сни ма ња су ура ђе на на две раз ли-
чи те по зи ци је ка ко би се по ве ћа ла по у зда ност до-
би је них ре зул та та (Сл. 2а). На осно ву СЕМ/ЕДС 
ис пи ти ва ња оба узор ка ин кру ста ци је са ке ра мич-
ког улом ка ни је утвр ђе но при су ство фос фо ра (Таб. 
1 и 2), од но сно ни је по твр ђе но при су ство хи дро-
кси а па ти та. Си ро ви на за ин кру сто ва ну ма су не 
по ти че од спа ље них ко сти ју. У обе по зи ци је сни-
ма ња кон ста то ва но је при су ство угље ни ка – C, ки-
се о ни ка – O, на три ју ма – Na, маг не зи ју ма – Mg, алу-
ми ни ју ма – Al, си ли ци ју ма – Si, кал ци ју ма – Ca, 
ка ли ју ма – K и гво жђа – Fe. У пр вој по зи ци ји сни-
ма ња по ред на ве де них еле ме на та иден ти фи ко ва но 
је и при су ство ти та на – Ti (Таб. 1 и 2). Ре зул та ти 
XRD ана ли зе ин кру сто ва не па сте са ке ра ми ке из 
Хр ват ске и Ру му ни је, Се ре мле/Да љ-Би је ло бр до 
(28) и Гир ла Ма ре (11), ко је су исто вре ме не са на-
шом, са мо у јед ном слу ча ју ни је кон ста то ва но при-
су ство хи дрок си а па ти та. Раз ли ка у од но су на се-
вер ни део Кар пат ске ко тли не и Тран сда ну биј ску 
и ке ра ми ку Ва тја кул ту ре чи ни до да так квар ца 
(SiO2) у па сти за ин кру ста ци ју (So fa er & Ro berts, 
2016). Са дру ге стра не, кал цит (Ca CO3) је за сту-
пље ни ји у ин кру сто ва ној сме си на се ве ру Па но-
ни је, не го у ње ном ју жном де лу. Уло мак ке ра ми ке 
из Арад ца ука зу је на мо гу ће при су ство квар ца и 
кал ци та у сме си за ин кру ста ци ју.

Таб. 2. Ре зул та ти ЕДС ана ли зе, дру га по зи ци ја сни ма ња

Ta ble 2. Re sults of EDS analysis, se cond re cor ding po si tion

За кљу чак

На из глед пер фект но очу ван оти сак ли ста на 
улом ку ке ра ми ке нај ве ро ват ни је по ти че од вр-
шног ли ста обич не ма ру ље (Cli no po di um vul ga re (L.) 

Таб. 1. Ре зул та ти ЕДС ана ли зе, пр ва по зи ци ја сни ма ња

Ta ble 1. Re sults of EDS analysis, first re cor ding po si tion

Сл. 15. СЕМ / ЕДС ана ли за узор ка ин кру ста ци је,  
дру га по зи ци ја сни ма ња: a) СЕМ сни мак; b) спек тар 1, 
по вр шин ска ана ли за. Фо то: Ла бо ра то ри ја за ис пи ти ва ња 

ма те ри ја ла у кул тур ном на сле ђу при Ка те дри за  
ин же њер ство ма те ри ја ла Тех но ло шког фа кул те та  

у Но вом Са ду

Fig. 15. SEM / EDS analyses of whi te in lay ma te rial, se cond 
re cor ding po si tion: a) SEM ima ge; b) spec trum 1, sur fa ce 

analysis. Pho to: La bo ra tory for Ma te ri als in Cul tu ral  
He ri ta ge, De part ment for Ma te ri als En gi ne e ring,  

Fa culty of Tec hno logy, Uni ver sity of No vi Sad
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Fritsch). Лист је слу чај но оти снут на уну тра шњо-
сти обо да брон за но доб не ке ра ми ке. Ова не же ље на 
при ме са, не чи сто ћа, ве ро ват но по ти че са ме ста 
где се ва ди ла гли на.1

НАПОМЕНЕ

1 Овај рад не би био мо гућ без све срд не по др шке и 
по мо ћи сле де ћих дра гих љу ди: Јо ца Ба ка лов, Ил-
ди ко Ме до вић, проф. др Бо јан Злат ко вић, проф. 
др Пал Бо жа, проф. др Ла на Зо рић, Ми ли ца Рат, 
Зо ра на Ђор ђе вић и проф. др Јо ња уа Ра но га јец.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

An, T.; G. Pas hke vich, M. Jo nes. Reexa mi ning mil let 
im pres si ons in Usa to vo clay ma te ri als from NW 
Black Sea re gion, Ukra i ne. Ar cha e o lo gi cal and An-
thro po lo gi cal Sci en ces 11 (2019): 3201–3211.

Ara ba ci, T.; T. Dir men ci, F. Ce lep. Morp ho lo gi cal cha
rac ter analysis in Tur kish Mic ro me ria Benth. (La-
mi a ce ae) spe ci es with a nu me ri cal ta xo no mic study. 
Tur kish Jo ur nal of Bo tany 34 (2010): 379–389.

Ar ca num. Eu ro pe in the XVI II cen tury. Ma pi re. Hi sto-
ri cal Maps On li ne. <https://ma pi re.eu /en /ma p/eu-
ro pe18cen turyfir stsur vey/> 20. 1. 2020.

Ash, A.; B. El lis, L.J. Hic key, K.R. Johnson, P. Wilf, S.L. 
Wing. Ma nual of Le af Ar chi tec tu re Morp ho lo gi cal 
de scrip tion and ca te go ri za tion of di cotyle do no us 
and net-ve i ned mo no cotyle do no us an gi o sperms. 
Was hing ton, DC: Smith so nian In sti tu tion, 1999.

Ba bos, Z. & Mayer, L. Az ármentesítések, belvízren de
zések és lecsapolások fejlődése Magyarországon, у: 
Vízügyi Közlemények. Bu da pest: M. kir. Földműve
lésügyi Mi nisztéri um Vízügyi Műsza ki Főosztálya, 
1939: 32–91.

Biz zot to, J. The hypot he sis on the pre sen ce of ent he o gens 
in the Ele u si nian Myste ri es. Me di ci na Hi sto ri ca 2 
(2018): 85–93.

Bu ku rov, B. Ge o mor fo loš ki pri kaz Voj vo di ne. Zbor nik Ma-
ti ce srp ske, Se ri ja pri rod nih na u ka 4 (1953): 100–134.

Bu ku rov, B. & Ćur čić, S. Opšti na Ru ma, ge o graf ska mo-
no gra fi ja. No vi Sad: In sti tut za ge o gra fi ju, 1990.

Bus smann, R.W.; K. Bat sat sas hvi li, Z. Ki kvid ze, N.Y. 
Pa ni a guaZam bra na, M. Khut sis hvi li, I. Ma i sa ia, 
S. Sik ha ru lid ze, D. Tche lid ze. Cli no po di um vul ga-
re L. La mi a ce ae, у: K. Bat sat sas hvi li, Z. Ki kvid ze, 
R.W. Bus smann (ур.) Et hno bo tany of the Mo un tain 
Re gi ons of Far Ea stern Eu ro pe. Cham: Sprin ger In-
ter na ti o nal Pu blis hing, 2020: 307–310. 

Ča nak, M.; S. Pa ra buć ski, M. Ko jić. Ilu stro va na ko rov ska 
flo ra Ju go sla vi je. No vi Sad: Ma ti ca Srp ska, 1978.

Demény, A.; Z. Kern, G. Czup pon, A Németh, G. Schöll
Bar na, Z. Siklósy, S. LeélŐssy, G. Co ok, G. Ser le
gi, B. Bajnóczi, P. Süme gi, Á. Király, V. Kiss, G. 
Kulcsár, M. Bondár. Mid dle Bron ze Age hu mi dity 
and tem pe ra tu re va ri a ti ons, and so ci e tal chan ges 
in East-Cen tral Eu ro pe. Qu a ter nary In ter na ti o nal 
504 (2018): 80–95. 

Di klić, N. & Jan ko vić, M.M. La mi a ce ae Lin dley, у: Jo
si fo vić, M. (ур.), Flo ra SR Sr bi je 6. Be o grad: Srp ska 
aka de mi ja na u ka i umet no sti, 1974: 339–342.

Dil cher, D.L. Ap pro ac hes to the iden ti fi ca tion of an gi o
sperm le af re ma ins. The Bo ta ni cal Re vi ew 40 (1974): 
1–157.

Dom bay, J. Die Si e dlung und das Gräberfeld in Zengővár-
kony. Bu da pest : Ver lag der Un ga rischen Aka de mie 
der Wis sen schaf en, 1960.

Dra go vić, S.; L. Mak si mo vić, V. Ra do je vić, M. Cic mil, 
S. Pan te lić. Isto rij ski raz voj ure đe nja vod nog re ži ma 
ze mljiš ta pri me nom od vod nja va nja i na vod nja va
nja u Voj vo di ni. Vo do pri vre da 37 (2005): 287–298.

ElGaz zar, A. & Wat son, L. A ta xo no mic Study of La bi
a tae and re la ted Ge ne ra. New Phyto lo gist 69 (1970): 
451–486.

El lis, B.; D. Daly, L. Hic key, K. Johnson, J. Mitchell, P. 
Wilf, S. Wing. Ma nual of le af ar chi tec tu re. It ha ca: 
Cor nell Uni ver sity Press, 2009.

Fal ken stein, F., 2013. Kul tur wan del und Kli ma im 12. 
Ja hr hun dert v. Chr. Das Be i spiel Ka sta nas in Nord-
gri ec hen land, у: Von Sylt Bis Ka sta nas. Festschrift 
Für Hel mut Jo han nes Kroll. Ne umünster: Wach-
holtz Ver lag, 2013: 505–526.

Fer rio, J.P.; N. Alon so, J. Vol tas, J.L. Ara us. Esti ma ting 
grain we ight in ar cha e o lo gi cal ce real crops: a qu an
ti ta ti ve ap pro ach for com pa ri son with cur rent con-
di ti ons. Jo ur nal of Ar cha e o lo gi cal Sci en ce 31 (2004): 
1635–1642.

Fru min, S. & Tchek ha no vets, Y. Plant Im prints on Pot-
tery Re veal Fig Tre ein Hel le ni stic Je ru sa lem. Israel 
Ex plo ra ti on Jo ur nal 66 (2016): 188–201.

Ga jić, M. (ур.) Flo ra De li blat ske peš ča re. No vi Sad: Pri-
rod noma te ma tič ki fa kul tet In sti tut za bi o lo gi ju, 
Pan če vo: Šum skoin du strij ski kom bi nat: Spe ci jal ni 
pri rod ni re zer vat „De li blat ski pe sak“, 1983

Ga ra ša nin, D. Pri log pru ča va nju Du pljaj skih ko li ca. Sta-
ri nar. No va se ri ja 2 (1951): 270–272.

Gib son, A.M. & Wo ods, A. Pre hi sto ric pot tery for the ar-
cha e o lo gist. Le i ce ster: Le i ce ster Uni ver sity Press, 1990.

Go bert, V.; S. Mo ja, M. Col son, P. Ta ber let. Hybri di za
tion in the sec tion Ment ha (La mi a ce ae) in fer red 



61

from AFLP mar kers. Ame ri can Jo ur nal of Bo tany 
89 (2002): 2017–2023.

Gr lić, L. En ci klo pe di ja sa mo ni klog je sti vog bi lja. Za greb: 
Au gust Ce sa rec, 1990.

Gro om, Q. The ve ge ta ti ve key to the Bri tish flo ra: A new 
ap pro ach to na ming Bri tish vas cu lar plants ba sed 
on ve ge ta ti ve cha rac ters by Po land J. & Cle ment E. 
Bel gian Jo ur nal of Bo tany 142 (2009): 96.

Hal li er, E. Flo ra von De utschland. Ge ra-Un ter mha us: 
Eu gen Köhler, 1884.

He gi, G. Il lu stri er te Flo ra von Mit tel-Eu ro pa. Mit be son-
de rer Berücksic hti gung von De utschland, Oe ster re ich 
und der Schwe iz. Di cotyle do nes (V. Teil). Sympe ta-
lae. München: J. F. Leh mann Ver lag, 1927.

Hek man, J.J. The early Bron ze Age ce me tery at Cha lan-
dri a ni on Syros (Cycla des, Gre e ce). Gro nin gen: Uni-
ver sity of Gro nin gen, 2003.

Hic key, L.J. Clas si fi ca tion of the Ar chi tec tu re of Di cotyle
do no us Le a ves. Ame ri can Jo ur nal of Bo tany 60 (1973): 
17–33.

Hill, R.S. A Nu me ri cal Ta xo no mic Ap pro ach to the Study 
of An gi o sperm Le a ves. Bo ta ni cal Ga zet te 141 (1980): 
213–229.

Hof mann, R.; A. Me do vić, M. Fur holt, I. Me do vić, T. 
Stan ko vićPeš te rac, S. Dre i brodt, S. Mar ti ni, A. 
Hof mann. La te Neo lit hic mul ti com po nent si tes of 
the Tis za re gion and the emer gen ce of cen tri pe tal 
set tle ment layouts. Pra e hi sto rische Ze itschrift 95 
(2020): 305–309.

Hopf, M. Formveränderungen von Getreidekörnern be
im Ver ko hlen. Be ric hte der De utschen Bo ta nischen 
Ge sellschaft 68 (1955): 191–193.

Hopf, M. Ge tre i de ab drück e aus Grob ke ra mik in Man
ching, у: W. E. Stöckli Die Grob- Und Im port ke ra mik 
von Man ching, Die Au sgra bun gen in Man ching. 
Wi es ba den: Franz Ste i ner Ver lag GmbH, 1979: 
201–204.

Ja co met, S.; A. Kre uz, M. Rösch. Archäobotanik: Auf ga ben, 
Met ho den und Er geb nis se ve ge ta ti ons- und agrar-
geschic htlic her For schung. Stut tgart: Ul mer, 1999.

Ja rić, S.; O. Ko stić, Z. Ma ta ru ga, D. Pa vlo vić, M. Pa vlo vić, 
M. Mi tro vić, P. Pa vlo vić. Tra di ti o nal wo undhe a
ling plants used in the Bal kan re gion (So ut he ast 
Eu ro pe). Jo ur nal of Et hnop har ma co logy 211 (2018): 
311–328.

Jo sep hi nische Lan da uf nah me. Das Ba nat 1769-72 
<https://com mons.wi ki me dia.or g/wi ki/Fi le:Ba nat_ 
Jo sep hi nische_Lan da uf nah me_pg074.jpg > 20.11. 
2020.

Ka ra pan džić, D.Đ. Ara dac: Je dan pri log pre i sto ri ji Voj
vo di ne. Sta ri nar 1 (1923): 151–174.

Kiš ge ci, J. & Me do vić, A. Pre hi sto ric use of me di ci nal 
and aro ma tic plants in the so ut he ast part of the 
Pan no nian plain, у: M.S. Ri stić, D. Ra da no vić (ур.) 
Pro ce e dings from the Third Con fe ren ce on Me di ci nal 
and Aro ma tic Plants of So ut he ast Eu ro pean Co un-
tri es. Bel gra de, 2006: 29–32.

Kılıç, Ö.; M.A. Ku tlu, F.A. Özdemir. Es sen tial Oil Com
po si tion of Cli no po di um vul ga re L. subsp. arun da num 
(Bo iss.) Nyman from Bingöl (Tur key). In ter na ti o-
nal Jo ur nal of Se con dary Me ta bo li te (2017): 11–14.

KörberGroh ne, U. Pflan zlic he Ab drück e in ei sen ze it
lic her Ke ra mik – Spi e gel bild da ma li ger Nutzpflan
zen? Fund be ric hte aus Ba den-Würt tem berg 6 (1981): 
165–211.

KörberGroh ne, U. Die bi o lo gischen Re ste aus dem 
halls tat tze i tlic hen Fürsten grab von Hoc hdorf, Ge
me in de Eber din gen (Kre is Lud wig sburg), у: Hoch-
dorf I, For schun gen und Be ric hte zur Vor- und Früh-
geschic hte in Ba den-Würt tem berg. Stut tgart: The iss 
Ver lag, 1985: 85–164.

Kroll, H. & Reed, K. Die Archäobotanik, Fe u dvar. Würz-
burg: Würzburg Uni ver sity Press, 2016.

Lysi uk, R. & Lut sen ko, Y. Cli no po di um vul ga re as a Pro-
mi sing Me di ci nal Plant. Stra te gic Pri o ri ti es and 
In no va ti ve So lu ti ons (Sa lu tem), Dni pro pe trovsk, 
Ukra i ne. Dni pro pe trovsk, 2013: 110–113.

Me do vić, I. Ar hi tek ton ska pla sti ka iz Ele mi ra. Rad Mu-
ze ja Voj vo di ne 51 (2009): 35–44.

Me do vić, I. Slu čaj ni me tal ni na la zi iz sred njeg Ba na ta. 
Rad Mu ze ja Voj vo di ne 52 (2010): 61–70.

Me do vić, I. Neo lit ske kult ne po su de iz sred njeg Ba na ta. 
Rad Mu ze ja Voj vo di ne 54 (2012): 23–49.

Me do vić, P. Ra o nik (le meš) ra la sa Bor đo ša kod No vog 
Be če ja (Ba nat). Rad voj vo đan skih mu ze ja 35 (1993): 
33–40.

Me do vić, P. Die Wa a ge aus der frühhalls tat tze i tlic hen 
Si e dlung Bor djoš (Bor jas) bei No vi Be čej (Ba nat), у: 
Han del, Ta usch und Ver ke hr im Bron ze- und Frü hei-
 sen ze i tlic hen Südo ste u ro pa. Se mi nar für Ur- und 
Frühgeschic hte der Fre ien Universität, München/
Ber lin, 1995: 209–218.

Me do vić, P. Ko su bi li osni va či na se lja ti pa Ka la ka ča? Rad 
Mu ze ja Voj vo di ne 55 (2013): 7–23.

Mi lo šev, Ž. & Sa vić, R. Zna čaj po ja ve eks trem nih vo da 
Du na va na pod ruč ju Voj vo di ne. Le to pis na uč nih 
ra do va 33 (2009): 147–154.

Mo skalde l Hoyo, M.; A. Ra u baBu kow ska, M. Lityńska
Zając, A. Mu el lerBi e ni ek, A. Cze kajZa stawny. 
Plant ma te ri als used as tem per in the ol dest Neo lit hic 
pot tery from so uthea stern Po land. Ve ge ta tion Hi-
story and Ar cha e o bo tany 26 (2017): 329–344.

АЛЕК САН ДАР МЕ ДО ВИЋ(НЕ)ОБИ ЧАН УЛО МАК ИН КРУ СТО ВА НЕ КЕ РА МИ КЕ...



62

РАД МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ 63 АРХЕОБОТАНИКА

Ostro gor ski, G. Vi zan tij ski iz vo ri za isto ri ju na ro da Ju-
go sla vi je. Be o grad: Srp ska aka de mi ja na u ka, 1955.

Pa ra buć ski, S. & Jan ko vić, M. Po ku šaj utvr đi va nja po
ten ci jal ne ve ge ta ci je Voj vo di ne. Zbor nik za pri rod-
ne na u ke Ma ti ce srp ske 54 (1978): 5–20.

Par kin son, W.A.; E. Pe a cock, R.A. Pal mer, Y. Xia, B. 
Car lock, A. Gyuc ha, R.W. Yer kes, M.L. Ga laty. Ele
men tal Analysis of Ce ra mic In cru sta tion In di ca tes 
LongTerm Cul tu ral Con ti nu ity in the Pre hi sto ric 
Car pat hian Ba sin. Ar cha e o logy, Et hno logy and An-
thro po logy of Eu ra sia 38 (2010): 64–70.

Pe ter son, S. & Pe ter son, J. The craft and art of clay: a com-
ple te pot ter’s hand bo ok. Lon don: La u ren ce King, 
2003.

Pe tro vić, J. Vo tiv na ko li ca iz Du plja je. Sta ri nar 5 (1928): 
21–29.

Pi hler, V.; L. Ba jić, N. Va si lje vić. Pri rod na po ten ci jal na 
ve ge ta ci ja Voj vo di ne u kon tek stu pla ni ra nja pro sto-
ra i zaš ti te pri ro de. Zaš ti ta pri ro de 66 (2016): 5–14.

Po land, J. & Cle ment, E.J. The ve ge ta ti ve key to the Bri tish 
flo ra: a new ap pro ach to na ming Bri tish vas cu lar 
plants ba sed on ve ge ta ti ve cha rac ters. Lon don: Bo-
ta ni cal So ci ety of the Bri tish Isles, 2009.

Po povtschak, M. & Zwi a u er, K. Thu nau am Kamp – ei ne 
be fe stig te Höhensiedlung: archäobotanische Un ter-
suc hun gen ur nen fel der ze i tlic her bis frühmit te lal-
ter lic her Be fun de; Bes tand sa uf nah me der Gra bungs-
kam pag nen bis einschließlich 1995. Wi en: Ver lag der 
Österreichischen Aka de mie der Wis sen schaf en, 
2003.

Ra a be, E.W. Über sicht über die Ta xa der Gat tung Ment ha 
in Schle swigHol stein und Ham burg. Ki e ler No ti zen 
zur Pflan zen kun de in Schle swig-Hol stein 12 (1980): 
21–40.

Ro berts, S.; J. So fa er, V. Kiss. Cha rac te ri za tion and tex
tu ral analysis of Mid dle Bron ze Age Tran sda nu
bian in laid wa res of the En cru sted Pot tery Cul tu re, 
Hun gary: a pre li mi nary study. Jo ur nal of Ar cha e-
o lo gi cal Sci en ce 35 (2008): 322–330.

Ša rićKun da lić, B. Mul ti va ri a te Nu me ri cal Ta xo nomy 
of Ment ha Spe ci es, Hybrids, Va ri e ti es and Cul ti
vars. Sci en tia Phar ma ce u ti ca 77 (2009): 851–876.

Saul, H.; M. Ma del la, A. Fischer, A. Glykou, S. Hartz, 
O.E. Cra ig. Phyto liths in Pot tery Re veal the Use of 
Spi ce in Eu ro pean Pre hi sto ric Cu i si ne. PLoS ONE 
8 (2013): e70583.

Se i de mann, J. World spi ce plants. Ber lin: Sprin ger, 2005.

Shis hkin, B.K. (ур.) Flo ra of the U.S.S.R. (Flo ra SSSR): 
La bi a tae. Je ru sa lem: Israel Pro gram for Sci en ti fic 
Tran sla ti ons, 1977.

Siklósy, Z.; A. Demény, T.W. Ven ne mann, S. Pi let, J. Kra
mers, S. LeélŐssy, M. Bondár, C.C Shen, E. Heg ner. 
Bron ze Age vol ca nic event re cor ded in sta lag mi tes 
by com bi ned iso to pe and tra ce ele ment stu di es. 
Ra pid Com mu ni ca ti ons in Mass Spec tro me try 23 
(2009): 801–808.

Ši lić, Č. Šum ske ze lja ste bilj ke. Sa ra je vo: Svje tlost, Za greb: 
Škol ska knji ga, Be o grad: „Vuk Ka ra džić“, 1977.

So fa er, J. & Ro berts, S. Tec hni cal in no va tion and prac ti ce 
in Ene o lit hic and Bron ze Age en cru sted ce ra mics 
in the Car pat hian Ba sin, Mid dle and Lo wer Da nu-
be. Archäologisches Kor re spon den zblatt 46 (2016): 
479–496.

So fa er, J. & Mi he lić, S. Pat tern, Co lo ur, and Tex tu re in 
En cru sted Ce ra mics in the Car pat hian Ba sin, у: 
Cre a ti vity in the Bron ze Age: Un der stan ding In no-
va tion in Pot tery, Tex ti le, and Me tal work Pro duc-
tion. Cam brid ge Uni ver sity Press, 2018: 263274.

Sto ja no vić, S.; B. Bu to rac, M. Vuč ko vić. Pre gled bar ske 
i mo čvar ne ve ge ta ci je Voj vo di ne. Gla snik In sti tu ta 
za bo ta ni ku i Bo ta nič ke baš te Uni ver zi te ta u Be o gra-
du 21 (1987): 41–47.

Ter zin, V.; M. Ha džiVu ko vić, V. Stra jin. Osnov ne ge o loš ke 
kar te Sr bi je: Zre nja nin. Be o grad: Voj no ge o graf ski 
in sti tut, 1995.

Tuc ker, A.O. & Nac zi, R.F.C., 2007. Ment ha: An Over-
vi ew of its Clas si fi ca tion and Re la ti on ships, у: B.M. 
Law ren ce (ур.) Mint: The Ge nus Ment ha. Bo ca Ra-
ton: CRC Press, 2007: 1–39.

Vo de Voj vo di ne, 2019. GIS Vo de Voj vo di ne <http://gis.vo-
de voj vo di ne.co m/vi si os/vo de Voj vo di ne Ek ster na> 
1. 16. 2020.

Wil ler ding, U. Met ho dische Pro ble me bei der Un ter suc
hung und Au swer tung von Pflan zen fun den in vor 
und frühgeschic htlic hen Si e dlun gen. Nac hric hten 
aus Ni e der sac hsens Ur geschic hte 40 (1971): 180–198.

Xu, F.; S. Har volk-Schöning, P.J. Hor chler, K. Lu de wig, 
A. Ot te. Fac tors de ter mi ning the di stri bu tion pat
tern of flo od plain ve ge ta tion rem nants along the 
Da nu be Ri ver bet we en Stra u bing and Vil sho fen. 
Tu e xe nia 39 (2019): 75-100.

Zla tu nić, R. Na sta nak gli ne, teh no lo gi ja i mi ne ra lo gi ja 
ke ra mi ke. Hi stria ar cha e o lo gi ca 36 (2007): 61–114.

 



63

Alek san dar Me do vić, Mu se um of Voj vo di na

(UN)USUAL FRAG MENT OF IN LAID POT TERY FROM ARA DAC IN BA NAT,  
NORTH SER BIA

Sum mary

Frag ments of ce ra mic ves sels with plant im prints re pre sent a va lu a ble so ur ce of da ta re la ted to the re con
struc tion of cer tain com po nents of an ci ent ve ge ta tion, i.e. the im me di a te en vi ron ment of the pre hi sto ric set-
tle ments. The im prints can re pre sent the con nec tion of the pot ter with the im me di a te en vi ron ment, i.e. with 
the way of ce ra mics pro duc tion, but al so in di ca te the at ti tu de of the po pu la tion to wards cer tain plant spe ci es. 
Ho we ver, le af iden ti fi ca tion, un less lar ge tree le a ves, can be ex tre mely com plex and in vol ves not only bo ta ni cal 
know led ge but re qu i res a mul ti di sci pli nary ap pro ach to pro blemsol ving. A se e mingly wellpre ser ved le af 
im print of re la ti vely small di men si ons on the in si de of the belly of a ves sel of a Mid dle Bron ze Age frag ment of 
pot tery fo und in Ba nat ne ar Ara dac most li kely be longs to a plant spe ci es from the mint fa mily (La mi a ce ae). 
Ba sed on morp ho lo gi cal cha rac te ri stics, it co uld be con clu ded that the im print ori gi na tes from a spe ci es of the 
ge ne ra Ment ha, Cli no po di um, Ne pe ta, or per haps Ori ga num. Ho we ver, if a bro a der pic tu re is ob ser ved and 
know led ge from ge o logy, ar che o logy, and know led ge abo ut pa le oc li ma tic con di ti ons du ring the Bron ze Age are 
in clu ded in the iden ti fi ca tion, it is pos si ble to sin gle out one spe ci es, the com mon let tu ce (Cli no po di um vul ga re 
(L.) Fritsch). We as su me that the top she et of this plant was ac ci den tally tran sfer red to the pot ter’s work spa ce 
du ring the ex trac ti on of clay from the loan.

Gu i ded by the de si re to de ter mi ne the ori gin of the in lay, i.e. to check the pos si bi lity that it was ma de of 
burnt bo nes (hydroxyapa ti te), pro bably mam mals, a frag ment of ce ra mics was sent for analysis. Ac cor ding to 
the re sults of SEM/EDS analyses of the in lay sam ples, the pre sen ce of phosp ho rus was not de ter mi ned. The raw 
ma te rial for the in fu sed mass do es not co me from burnt bo nes. A frag ment of pot tery from Ara dac in di ca tes 
the pos si ble pre sen ce of qu artz and cal ci te in the in lay mix tu re.
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ТРА ГОМ ВУ НА СТОГ МА МУ ТА MAM MUT HUS PRI MI GE NI US –  
ПА ЛЕ ОН ТО ЛО ШКА ПО СТАВ КА НА РОД НОГ МУ ЗЕ ЈА ЗРЕ ЊА НИН

На та ша Кне же вић, ви ши ку стос, би о лог 
На род ни му зеј Зре ња нин

Ап стракт: Про у ча ва ју ћи фо сил не остат ке жи во ти ња и би ља ка ко је су у ра ни јим епо ха ма на се ља ва ле 
Зе мљу, мо же мо се не по сред но уве ри ти да жи ви свет на ше пла не те ни је увек био ова кав ка кав је да нас. Кроз 
ми ле ни ју ме пла не та се ме ња ла, ме ња ли су се усло ви за жи вот па и сам жи вот. То ком ево лу ци је, по је ди не 
вр сте су из у мр ле. Ме ђу њи ма је и ма мут. На под руч ју сред њег Ба на та про на ђе ни су фо сил ни оста ци ко ји 
све до че о по сто ја њу ове вр сте на на шим про сто ри ма. Про на ђе не ко сти пре да те су На род ном му зе ју Зрења-
нин на чу ва ње. Да нас су из ло же не у окви ру Стал не по став ке при род њач ког оде ље ња, где до ча ра ва ју сли ку 
о овој им по зант ној, из у мр лој жи во ти њи.

Кључ не ре чи: ма мут, фо си ли, при род њач ко оде ље ње

Где год да по гле да мо, мо же мо да ви ди мо мно-
го број не и ра зно ли ке пред став ни ке биљ ног и жи-
во тињ ског све та. Го то во це ло коп но пре кри ве но 
је биљ ним по кри ва чем. У сте па ма, шу ма ма и на 
пла ни на ма сре ћу се зве ри, пти це, гми зав ци и др. 
Под на шим но га ма тра ва кип ти од ин се ка та. Чак 
и у без вод ним пу сти ња ма и на крај њем се ве ру у по-
лар ним пре де ли ма, су сре ће мо жи ва би ћа. Мо ре, 
је зе ра, ре ке и ба ре оби лу ју во де ним биљ ка ма, ри-
ба ма, као и ра зно вр сним мор ским или слат ко вод-
ним жи во ти ња ма. У сва кој ба ри буј но се раз ви ја 
жи вот. Нај сит ни ји ор га ни зми, бак те ри је, гљи ви-
це и јед но ће лиј ске биљ ке, на ла зе се у огром ном 
бро ју у зе мљи и во ди. Њи хо ве кли це леб де чак и 
у ва зду ху, ле пе се за на шу оде ћу, па да ју у на шу 
хра ну и пи ће. А и ми са ми смо чла но ви огром не 
по ро ди це жи вих би ћа.

Још од нај ста ри јих вре ме на, чо век је те жио да 
упо зна при ро ду и ра зно вр сни жи ви свет ко ји га 
окру жу је. Мно ги су се на уч ни ци, па и фи ло зо фи, 
му чи ли да об ја сне ка ко је на стао жи вот на Зе мљи. 
Иа ко то још ни ко ме за си гур но ни је по шло за ру-
ком, да нас је ви ше не го из ве сно да се пр ви жи вот 
ја вио у во ди, и то у об ли ку ми кро скоп ски сит них 
јед но ће лиј ских ор га ни за ма, про сте гра ђе. Од њих 
су се ка сни је раз ви ла сва оста ла жи ва би ћа.

Ево лу ци ја жи вог све та на Зе мљи, ко ја је тра-
ја ла ми ли о ни ма го ди на, пра ти ла је про ме не ко је 
су се де ша ва ле у при ро ди. Услед при род не се лек-
ци је и адап та ци је, мно ге вр сте су ме ња ле, ка ко 
сво ју фи зи о ло ги ју, та ко и фи зи о но ми ју. Оне ко је 
ни су ус пе ле да се при ла го де про ме на ма, из у мр ле 
су. Тра го ви на осно ву ко јих на уч ни ци до би ја ју ин-
фор ма ци је о из у мр лим вр ста ма, је су про на ђе ни 
оста ци је дин ки те вр сте. То су углав ном ко сти, љу-
шту ре, од но сно твр до тки во, јер се на кон смр ти 
жи во ти ња, ме ко тки во раз гра ди, или га по је ду 
дру ге жи во ти ње. Твр ди де ло ви се за др жа ва ју кра ћи 
или ду жи вре мен ски пе ри од, као све до ци о по сто-
ја њу тих жи во ти ња.1 Они но се за јед нич ки на зив 
– фо си ли (лат. fos sus, у бу квал ном пре во ду „онај 
ко ји је за ко пан“). То је очу ва ни оста так ор га ни
зма, ње го вог де ла или тра го ва жи во та.2 Фо си ле и 
исто ри ју жи во та про у ча ва па ле он то ло ги ја кроз 
сво је ди сци пли не. 

Ре зул тат број них ла бо ра то риј ских ана ли за и 
по ре ђе ња фо сил них оста та ка са да на шњим ор га-
ни зми ма је ре кон струк ци ја об ли ка жи вих би ћа 
ко ја су по сто ја ла у про шло сти и њи хо вих ге не тич-
ких ве за. Про у ча ва ју ћи фо сил не остат ке жи во ти ња 
и би ља ка ко је су у ра ни јим епо ха ма на се ља ва ле 
Зе мљу, мо же мо се не по сред но уве ри ти да жи ви 
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свет на ше пла не те ни је увек био ова кав ка кав је 
да нас. Кроз ми ле ни ју ме пла не та се ме ња ла, ме ња ли 
су се усло ви за жи вот па и сам жи вот.3 На уч ни ци 
су, на осно ву ис тра жи ва ња, за кљу чи ли да су фо си-
ли ко ји су про на ђе ни у се ди мент ним сте на ма прво-
бит них мо ра нај ста ри ји и при па да ју нај ни жим биљ-
ка ма и жи во ти ња ма. У мла ђим сте на ма, на ђе ни су 
фо си ли са вр ше ни јих ор га ни за ма, док су у нај мла-
ђим оста ци нај са вр ше ни јих би ља ка – цвет ни ца и 
нај са вр ше ни јих жи во ти ња – си са ра. Ме ђу овим по-
след њим, ко је су још у об ли ку тро шног пе шча ног 
на но са, на ђе ни су фо сил ни оста ци пр вих љу ди.4

Фо си ли се ве о ма че сто сре ћу у шљун ча ра ма и 
пе шча ра ма уз оба лу ре ка, или у му ље ви том дну 
ре ка и је зе ра. Та ко је код нас у шљун ча ра ма уз Ду-
нав, Са ву, Ти су и дру ге ве ће ре ке про на ђе но до ста 
фо сил них оста та ка, ме ђу ко ји ма су и ко сти ма му та 
– сло на ко ји је жи вео у ле де но до ба. Оста ци јед ног 
ма му та, ста рог око 400.000 го ди на про на ђе ни су 
у бли зи ни Ви ми на ци ју ма. Утвр ђе но је да је би ла у 
пи та њу жен ка ко ја је до би ла на зив Ви ка. По ред ње, 
је дан од нај по зна ти јих је ма мут Ки ка из Ки кин де. 
Дво стру ко мла ђи од ма му та Ви ке из Ви ми на ци-
ју ма, ске лет Ки ке је про на ђен 1996. го ди не на ду-
би ни од 20 ме та ра, у гли но ко пу фа бри ке ци гле и 
цре по ва „То за Мар ко вић“. До бро очу ван и го то во 
ком пле тан, ви сок је 4,7 ме та ра, дуг око 7 ме та ра и 
има кљо ве од око 3,5 ме та ра. По знат је и је дан бео-
град ски ма мут ко ји је ис ко пан пре ско ро чи тав 
век, при ли ком гра ђе вин ских ра до ва код па ла те 
Ал ба ни ја у цен тру Бе о гра да.5 Та ко ђе, на број ним 
дру гим ло ка ци ја ма, углав ном у сли ву Ду на ва, на-
ђе не су мно ге по је ди нач не ко сти, оста ци кљо ва и 
дру ги до ка зи да су нај ста ри ји ста нов ни ци овог 
под руч ја нај ве ро ват ни је би ли ма му ти. На те ри тори-
ји Сред ње ба нат ског окру га, на оба ла ма ре ке Ти се, 
про на ђе ни су фо сил ни оста ци јед не вр сте ма му та 
– ву на стог ма му та Mam mut hus pri mi ge ni us.

Си сте ма ти ка

Цар ство: Ani ma lia (жи во ти ње) 
Тип: Chor da ta (хор да ти)
Кла са: Mam ma lia (си са ри) 
Ред: Pro bo sci dea (сур ла ши)
Фа ми ли ја: Elep han ti dae (сло но ви)
Род: Mam mut hus, Bro o kes, 1828 (ма мут)
Вр ста: Mam mut hus pri mi ge ni us (дла ка ви, ву-

на сти ма мут)

Та ко зва ни ву на сти или ву не ни ма мут је нај мла-
ђа вр ста ма му та, по пу лар но на зван ву ли. Овог ма-
му та зна мо као вр сту чи ји су оста ци, за хва љу ју ћи 
хлад но ћи у ко јој су жи ве ли као и ма си, нај бо ље 
очу ва ни и нај че шће про на ла же ни. Нај по зна ти ји 
пред став ник вр сте дла ка вог ма му та, чи ји су оста-
ци на ла же ни у Евро пи, Афри ци, Ази ји и Се вер ној 
Аме ри ци, је смр зну то, му ми фи ци ра но мла дун че 
на зва но Ди на ис ко па но 1901. го ди не у Си би ру.6

Фо сил ни оста ци ма му та

Сур ла ши су се раз ви ли у Афри ци и тек у мио-
це ну до пр ли су у Евро пу и оста ле кон ти нен те. Ма-
мут је јед на од не ко ли ко из у мр лих вр ста сур ла ша 
чи ји су оста ци на ђе ни у на сла га ма из пле и сто це на 
на свим кон ти нен ти ма осим Ау стра ли је и Ју жне 
Аме ри ке. Сма тра се да је реч ма мут до шла пре ко 
Ру си је из та тар ског је зи ка и ве зу је се за реч мам ма 
ко ја зна чи зе мља.

За ма му те, као и за оста ле ре цент не и из у мр ле 
су ла ше је ка рак те ри стич но да су ве о ма круп не жи-
во ти ње, од 2 до 5 м ви си не. Има ју круп ну ло ба њу, 
ко ју због ве ли чи не чи не шу пље ко сти. То ком ево-
лу ци је ло ба ња сур ла ша је ра сла, док се до ња вили-
ца сма њи ва ла. Ре зул тат то га је сма ње ње бро ја зу ба, 
та ко да они има ју по три па ра круп них пљо сна тих 
кут ња ка, ко ји не ма ју исто вре ме но ме ста у до њој 
ви ли ци. Ве ћи ном је са мо је дан у функ ци ји, а кад се 
ис то ши из зад њег де ла ви ли це ра сте дру ги ко ји га 
ис ти ску је (Сли ка 1). Кут ња ци су ве ли ки, пљо сна ти 
са број ним та ла са стим гре бе ни ма. За гор њу ви ли-
цу ка рак те ри сти чан је је дан пар ду гих се ку ти ћа – 
кљо ве.

Сли ка 1. До ња ви ли ца ма му та са кут ња ци ма
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Због су ро ве кли ме у ко јој су жи ве ли у кр ди ма, 
ву на сти ма му ти су на гла ви до би ли ка пу у ко ју су 
са ку пља ли за ли хе ма сног тки ва. Оста так те ла био 
је пре кри вен фи ном по дла ком и гу стом сме ђом 
дла ком ко ја је на не ким ме сти ма би ла ду гач ка и 
по ме тар. Ис под ње био је де бе ли слој од око осам 
цен ти ме та ра ма сти ко ји је шти тио од хлад но ће. 
Има ли су кљо ве ду же од да на шњих сло но ва, по-
ви је не ка го ре, ко је су че сто би ле укр ште не. По мо ћу 
кљо ва раз гр та ли су снег и тра жи ли хра ну – степ-
ско би ље и па ту ља сто др ве ће и гр мље.7

Струч ња ци још увек ни су од го нет ну ли ми сте-
ри ју не стан ка ових огром них си са ра са пла не те 
зе мље, по сто ји не ко ли ко те о ри ја. Пре ма јед ној, 
глав ни раз лог ко ји је до вео до из у ми ра ња ма му та 
је су кли мат ске про ме не. Чи ње ни ца ко ја је на ве ла на 
ова кав за кљу чак је сте да су не ста ли са по след њим 
ле де ним до бом. По раст тем пе ра ту ре, то пље ње 
лед ни ка и по ве ћа ње вла жно сти је су про ме не ко је 
ни су би ле при клад не за оп ста нак ма му та чи ја се 
по пу ла ци ја сма њи ва ла до пот пу ног из у ми ра ња. 
Дру га те о ри ја о из у ми ра њу ма му та од но си се на пре-
да тор ски лов од стра не чо ве ка. На кон за вр шет ка 
ле де ног до ба, на ста ли су по вољ ни усло ви за ширење 
људ ске по пу ла ци је. Ка ко су осва ја ла но ве те ри то-
ри је, људ ска би ћа су мо ра ла на и ћи на жи во ти ње 
ко је су ло ви ли у од бра ни или за хра ну. Прет по ста-
вља се да је сва ки део мр твог ма му та имао функ-
ци ју: ко сти за из град њу ко ли ба и ло жи шта, ко жа 
за по кри ва ње ко ли ба и као оде ћа и, ко нач но, ме со 
је би ло за кон зу ма ци ју. У ком би на ци ји са кли мат-
ским про ме на ма, лов је до при нео из у ми ра њу ма-
му та. За пра во, на уч ни ци твр де да је по пу ла ци ја 
жи во ти ња на кон за вр шет ка ле де ног до ба би ла та ко 
ни ска да би жи во ти ње из у мр ле чак и ка да би љу ди 
уби ли јед ног ма му та сва ке три го ди не. По ка за ло 
се да се до ла зак људ ских би ћа у не ким де ло ви ма 
све та по кло пио са из у ми ра њем по пу ла ци ја ву на-
стих ма му та.8 Јед на од те о ри ја ко ја се спо ми ње је 
и по ја ва за ра зних бо ле сти, на ко је ма му ти ни су 
би ли от пор ни. Ме ђу тим, ни она ни је у пот пу но сти 
до ка за на.9

Пред ме ти из па ле он то ло шке збир ке

Фо сил ни оста ци ма му та (пред ме ти од инв. бр. 
576 до 587) спа да ју у По крет на кул тур на до бра која 
се чу ва ју у На род ном му зе ју Зре ња нин. Из ло же ни 
су на Стал ној по став ци При род њач ког оде ље ња. 

Про це њу је се да је ста рост ових фо сил них оста та ка 
из ме ђу 10.000 и 30.000 го ди на. При ли ком ко па ња 
ка на ла ДТД на оба ли Ти се код Бе че ја рад ни ци су 
на и шли на ко сти ма му та. Пред ме ти од инв. бр. 576 
до 586 ис ко па ни су на овом ло ка ли те ту 1952. годи-
не под ру ко вод ством та да шњег ар хе о ло га На род-
ног му зе ја Зре ња нин, Нађ Шан до ра. На ис ко па ва-
њу су про на ђе ни де ло ви два ма му та. Де ло ви ве ћег 
и бо ље очу ва ног пре ме ште ни су у За вод за за шти-
ту при ро де Ср би је – оде ље ње у Но вом Са ду. Фо-
сил ни оста ци дру гог ма му та пре не ти у му зеј у 
Зре ња ни ну.

До ња ви ли ца ма му та, од но сно пред мет под 
инв. бр. 587, ис ко па на је не што ка сни је – 1999. го-
ди не. Про на шли су је ло кал ни ала си у бли зи ни 
Ти се код Арад ца. На осно ву ве ли чи не ко сти ју прет-
по ста вља се да је у пи та њу ју ве нил на је дин ка.

Па ле он то ло шка по став ка

Основ на иде ја па ле он то ло шке по став ке је да 
се, по мо ћу пред ме та ко је по се ду је На род ни му зеј 
Зре ња нин, што вер ни је до ча ра сли ка о из гле ду и ве-
ли чи ни дла ка вог ма му та (Сли ка 2). Ло ба ња ма му-
та, до ња ви ли ца и кљо ве по ста вље ни су у про сто ру, 
на ви си ни ко ја при бли жно од го ва ра ви си ни ма-
му та. Та ко по се ти о ци мо гу ре ал ни је да до ча ра ју 

Инв. бр. На зив пред ме та Ло ка ли тет 

П 576 Ло ба ња ма му та Mam mut hus primigenius Обала Ти се 
код Бе че ја

П 577 Кљо ва ма му та Mam mut hus primigenius Обала Ти се 
код Бе че ја

П 578 Ре бро ма му та Mam mut hus primigenius Обала Ти се 
код Бе че ја

П 579 Пр шљен ма му та Mam mut hus 
primigenius

Обала Ти се 
код Бе че ја

П 580 Зуб ма му та Mam mut hus primigenius Обала Ти се 
код Бе че ја

П 581 Део кар лич не ко сти ма му та Mam mut hus 
primigenius

Обала Ти се 
код Бе че ја

П 582 Бут на кост ма му та Mam mut hus 
primigenius

Обала Ти се 
код Бе че ја

П 583 Жби ца ма му та Mam mut hus primigenius Обала Ти се 
код Бе че ја

П 584 Ло па ти ца ма му та Mam mut hus 
primigenius

Обала Ти се 
код Бе че ја

П 585 Пот ко ле ни ца ма му та Mam mut hus 
primigenius

Обала Ти се 
код Бе че ја

П 586 Део до ње ви ли це са зу бом ма му та  
Mam mut hus primigenius

Обала Ти се 
код Бе че ја

П 587 До ња ви ли ца ма му та Mam mut hus 
primigenius

Обала Ти се 
код Арад ца
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сли ку о ве ли чи ни ових жи во ти ња. Са дру ге стра-
не, оста ле ко сти рас по ре ђе не су на под ло зи ко ја 
пред ста вља зе мљу, од но сно ар хе о ло шко на ла зи-
ште. Ти ме је при ка за но ка ко су оне за те че не у при-
ро ди то ком ис ко па ва ња. По став ку пра ти и ми ни-
ја ту ра ма му та, ве ли чи не око 50 цм. Она осли ка ва 
гра ђу и спо ља шњи из глед ма му та.

Сли ка 2. Па ле он то ло шка по став ка На род ног му зеја  
Зре ња нин

Му рал Лов на ма му та је са вре ме на ин тер пре-
та ци ја сли ка пра и сто риј ских љу ди ко ји су ве ро ва-
ли да ће им на сли ка не сце не ло ва и пле на учи ни ти 
лов успе шним. Рад је ли ков ног пе да го га, сли ка ра 
мр Ми ла на Гра хов ца. Ова кве пе ћин ске сли ке су од-
ли ке па ле о лит ског вре ме на (ста ро ка ме но до ба). 
То су сли ке жи во ти ња, ко је су уре за не, на сли ка не 
или ис кле са не на ка ме ним зи до ви ма пе ћи на. Сли-
ке се ни ка да не на ла зе бли зу ула за у пе ћи ну где би 
би ле при сту пач не оку и ра за ра њу, већ са мо у нај-
мрач ни јим ку то ви ма и што да ље од ула за.10 Те 
сли ке су ства ра не као са став ни део ма гиј ског обре-
да ко ји је тре ба ло да обез бе ди успе шан лов. То се 
за кљу чу је по њи хо вом скро ви том сме шта ју и по 
цр та ма ко је тре ба да пред ста вља ју ко пље или стре-
ле, че сто упе ре не у жи во ти ње. За љу де па ле о ли та 
очи глед но ни је по сто ја ла ја сно по ву че на гра ни ца 
из ме ђу сли ке и ствар но сти; сли ка ју ћи жи во ти њу 
же ле ли су да се и са ма жи во ти ња на ђе у њи хо вом 
до ма ша ју а „уби ја ју ћи“ ми сли ли су да су уби ли и 
жи вот ни дух жи во ти ње.11 Ми не ма мо до ка за да 
је чо век ов де жи вео у вре ме па ле о ли та, тј. у вре ме 
ма му та. На ма нај бли же бо ра ви ште па ле о лит ског 
чо ве ка је на за пад ним об рон ци ма Тран сил ван ских 
пла ни на, ода кле су се ови лов ци ко ји су жи ве ли у 

пе ћи на ма, без кон ти ну и те та бо рав ка, кре та ли за 
кр ди ма ма му та по ју жном Ба на ту и Сре му.12

За кљу чак

Из у ми ра ње ма му та је те ма ко ја при вла чи на-
уч ни ке ши ром све та. Про на ђе ни су број ни до бро 
очу ва ни фо сил ни оста ци ко ји све до че о гра ђи и 
ве ли чи ни ових жи во ти ња, али још увек не пру-
жа ју до вољ но ин фор ма ци ја о раз ло зи ма ко ји су 
до ве ли до њи хо вог пот пу ног ис тре бље ња. Чи ње-
ни ца је да су у про шло сти жи ве ли и на под руч ју 
на ше зе мље. О то ме све до че ис ко па ни ске ле ти који 
се чу ва ју у му зе ји ма. Њи хо во из ла га ње се углав ном 
та ко осми шља ва да при ка же им по зант ну ве ли чи-
ну ове вр сте. Чу ва ње ових пред ме та је ва жно, јер 
они при ча ју сво ју скром ну при чу о про шло сти, 
са да шњим и бу ду ћим ге не ра ци ја ма по се ти ла ца. 
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Na ta ša Kne že vić, Na tio nal Mu se um Zre nja nin

FOL LO WING THE TRA CES OF A WO OLY MAM MOTH –  
MAM MUT HUS PRI MI GE NI US – PA LE ON TO LO GI CAL EX HI BI TI ON  

OF THE NA TI O NAL MU SE UM OF ZRE NJA NIN

Sum mary

The evo lu tion of the li ving world on Earth, which la sted for mil li ons of years, fol lo wed the chan ges that 
to ok pla ce in na tu re. Due to na tu ral se lec tion and adap ta tion, many spe ci es ha ve chan ged both the ir physi o
logy and physi og nomy. Tho se who fa i led to adapt to the chan ges ha ve be co me ex tinct, in clu ding mam moths. 
Fos sil re ma ins of a spe ci es of mam moth – the wo olly mam moth Mam mut hus pri mi ge ni us – we re fo und on the 
ter ri tory of the Cen tral Ba nat Dis trict, on the banks of the Tis za Ri ver. It is esti ma ted that the ir age is bet we en 
10,000 and 30,000 years. The se fos sils are kept in the Na ti o nal Mu se um in Zre nja nin. They are ex hi bi ted at 
the Per ma nent Ex hi bi ti on of the De part ment of Na tu re and Sci en ce, with the ba sic idea of   por traying  the ima ge 
of the ap pe a ran ce and si ze of a wo olly mam moth as fa ith fully as pos si ble.
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СО ФИ ЈА ДРА ЖИЋ, ЗА ДУ ЖБИ НАР КА СТА РО БЕ ЧЕЈ СКА (1806–1895)

Не ма ња Ка ра пан џић, Град ски му зеј Бе чеј

Ап стракт: За ду жби нар ство, ка ко у на шем, та ко и код дру гих на ро да има ду гу тра ди ци ју. Оно у Ср би ји 
се же до сред њег ве ка и вла да ви не ди на сти је Не ма њи ћа. Срп ски вла да ри, њи хо ве вел мо же и цр кве ни ве ли-
ко до стој ни ци по ди гли су на сто ти не цр ка ва и ма на сти ра као за лог за бу дућ ност. На тај на чин се чу ва ла и 
пре но си ла кул ту ра и исто риј ско на сле ђе срп ског на ро да. Слич на прак са би ла је за сту пље на и на про сто ру 
По ти ског крун ског ди стрик та, где су ви ђе ни ји Ср би сво јим не се бич ним за ла га њем ра ди ли на ја ча њу на-
ци о нал ног иден ти те та. Рад пра ти жи вот и де ло Со фи је Дра жић, ис так ну те чла ни це Про свет не за дру ге 
Срп ки ња, кул тур ног удру же ња осно ва ног у Ста ром Бе че ју са ци љем да што ви ше жен ске де це до би је до бро 
обра зо ва ње. Без по ро да, имућ на и про све ће на, осно ва ла је за ду жби ну за шко ло ва ње си ро ма шне де це. По ред 
то га, по ди гла је ка пе лу на пра во слав ном гро бљу и за ве шта ла две ку ће Пра во слав ној цр кве ној оп шти ни. 

Кључ не ре чи: Со фи ја Дра жић, за ду жби не, те ста мент, ка пе ла, са крал но на сле ђе Ста рог Бе че ја

За ду жби нар ство у срп ском на ро ду са обе стра-
не Са ве и Ду на ва има ду гу тра ди ци ју, ко ја се же 
све до сред њег ве ка и вла да ви не ди на сти је Не ма-
њи ћа. Срп ски вла да ри, њи хо ве вел мо же и цр кве ни 
ве ли ко до стој ни ци по ди гли су на сто ти не цр ка ва 
и ма на сти ра у сла ву Бо жи ју, а по том ци ма на спо-
мен. Нај ве ћи за ду жби нар од свих срп ских вла да-
ра био је краљ Ми лу тин Не ма њић, ко ји је по ди гао 
че тр де сет цр ка ва и ма на сти ра, за сва ку го ди ну 
сво је вла да ви не Ср би јом по јед ну. И до ба об но ве 
срп ске др жав но сти из не дри ло је ве ли ки број за ду-
жби на ра и до бро тво ра у срп ском на ро ду. То су ма-
хом би ли имућ ни љу ди, ко ји су на тај на чин хте ли 
да се оду же „свом ро ду и ота ча ству“. Број не за ду
жби не у Бе о гра ду осно ва ли су Или ја Ми ло са вље-
вић Ко ла рац, ка пе тан Ми ша Ана ста си је вић, Влај ко 
Ка ле нић, Ни ко ла Спа сић, Пер си да Ми лен ко вић. 
У Но вом Са ду, ве ли ки на род ни до бро тво ри би ли 
су Ни ко ла Та нур џић и Ма ри ја Тран да фил (Па лић 
1995: 197). Оно што су на бро ја ни за ду жби на ри 
пред ста вља ли за два нај ве ћа срп ска гра да, то су за 
Ста ри Бе чеј би ле ба ро ни ца Еу фе ми ја Јо вић и Со-
фи ја Дра жић. 

До бро твор ка Со фи ја Дра жић, де во јач ко Жи ва-
но вић, ро ди ла се у Ба на ту, у Вр шцу 1806. го ди не. 
У Ста ри Бе чеј до шла је да жи ви по што се уда ла за 
Гри го ри ја Дра жи ћа. Остав ши удо ви ца са не пу них 

пе де сет го ди на, а по што у бра ку ни је има ла де це, 
сву сво ју имо ви ну за ве шта ла је срп ском на ро ду, 
са же љом да се осну је за ду жбин ски фонд за шко-
ло ва ње си ро тих де во ја ка. Ов де тре ба на по ме ну ти 
и по да так да је „За кла да за сти пен ди сте“ ба ро ни
це Еу фе ми је Јо вић све до 1928. го ди не шко ло ва ла 
пра во слав ну де цу и омла ди ну ис кљу чи во му шког 
по ла. Со фи ја Дра жић упо ко ји ла се 7/20. ма ја 1895. 
го ди не и са хра ње на је сле де ћег да на, 8/21. ма ја у 
ка пе ли на пра во слав ном гро бљу ко ју је по ди гла за 
жи во та. 

Зва нич ни на зив за кла де ове до бро твор ке срп-
ске Цр кве и на ро да гла сио је: „За вет Со фи је Дра-
жи ћа ро ђе не у Вр шцу Жи ва но ви ћа за вас пи та ње 
си ро тих де во ја ка срп ске на род но сти а грч ко-ис-
точ не (пра во слав не) ве ро и спо ве сти“. У Основ ном 
пи сму за ве та Со фи је Дра жић ова за ду жби нар ка 
на во ди шта оста вља у же љи да учи ни до бра свом 
срп ском на ро ду: „за ве шта вам сво ју у Ста ром Бе-
че ју на пи ја ци ле же ћу под гр. бр. 1033 уве де ну ку ћу, 
парц. бр. 1754. по пи сни 1012; да ље, парц. 1787-1788. 
по пи сни бр. 1031 уве де ну дру гу ку ћу са ку ћи цом 
у авли ји, два ма га ци на, оста лим по боч ним про сто-
ри ја ма, и ба штом – ка ко то да нас сто ји – на ту цељ, 
да се при ход од ових не по крет но сти упо тре би на 
осни ва ње фон да ци је... На ову фон да ци ју да ри ва ла 
сам да ље де сет ко ма да мо јих де о ни ца ’Бач копо тиске 
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ште ди о ни це у Ста ром Бе че ју’, под бро јем 160. до 
за кључ но 169., ко ја сва ка по сто фо рин ти а. вр. гла-
си, а упла ће на је са 70. фо рин ти а. вр. по ко ма ду. 
При ход ових де о ни ца за ве ка мо га ужи ва ћу ја, а 
по смр ти мо јој ова фун да ци ја“ (Дра жић 1891: 1). 
По ме ну те две ку ће Со фи ја Дра жић је за ве шта ла 
још 1880. го ди не. У згра ди ко ја се на ла зи у Зе ле ној 
ули ци да нас је сме ште но се ди ште Срп ске пра во-
слав не цр кве не оп шти не, а на пла цу где се на ла-
зи ла ку ћа на пи ја ци, но ва власт је по сле дру гог 
свет ског ра та са гра ди ла За дру жни дом. 

Со фи ја Дра жић је ве ро ват но на иде ју за осни-
ва ње сво је за ду жби не до шла у до ба ка да је би ла 
ак тив на чла ни ца Про свет не за дру ге Срп ки ња, 
кул тур ног удру же ња осно ва ног у Ста ром Бе че ју 
са ци љем да што ви ше жен ске де це до би је до бро 
обра зо ва ње. За пи сни чар по ме ну тог дру штва био 
је учи тељ Сте ван Же кић, ко ји је био и се кре тар 
цр кве ног од бо ра у до ба ка да је Шан дор Ја раи из 
Бе ча из вр шио по зла ту ико но ста са у хра му Све тог 

Ге ор ги ја, 1879. го ди не. По ме ну ти Сте ван Же кић 
умно го ме је ути цао на Со фи ју Дра жић да осну је 
сво ју за ду жби ну, и био је њен ста ра тељ од осни-
ва ња све до 1904. го ди не. До бро твор ка је сво је за-
ве шта ње из дик ти ра ла пред све до ци ма 19.11/01.12 
1889. го ди не. Епар хи ја Бач ка је „Основ но пи смо 
за ве та Со фи је Дра жић“ по твр ди ла на сво јој сед
ни ци др жа ној 05/17. ју на 1890. го ди не. По твр ду је 
из дао Ди ми три је По по вић, при вре ме ни бе ле жник 
Епар хиј ског Ад ми ни стра тив ног од бо ра. Ми ни-
стар ство про све те Кра ље ви не Угар ске је Основ но 
пи смо по твр ди ло 17/29. ок то бра 1890. го ди не (Ка-
ра пан џић и др 2017: 128–129).

Овај до ку ме нат са сто ји се из ше сна ест чла но ва, 
ко ји ма се про пи су је на ко ји на чин ће се ру ко ва ти 
за ду жби ном Со фи је Дра жић и шта пред ста вља 
њен основ ни циљ. Због че га је фон да ци ја осно ва-
на са др жа но је већ у пр вом чла ну Основ ног пи сма 
за ве та Со фи је Дра жић ро ђе не у Вр шцу као Жи ва-
но вић: „Из ове фун да ци је учи ће и из о бра жа ва ће 

Слика 1. Задужбина Софије Дражић, данас седиште Православне црквене општине у Бечеју.  
Фото: Немања Карапанџић



се де вој ке при мер ног и скром ног вла да ња срп ске 
на род но сти и грч ко-ис точ не ве ре, а де ца си ро ма-
шни јих ро ди те ља као: тр го ва ца, за на тли ја, зва нич-
ни ка, све ште ни ка, учи те ља и ина че обра зо ва ни-
јих ста ле жа, а у ван ред ним при ли ка ма, у слу ча ју 
ка квог осо би тог ум ног да ра, и де ца ра тар ског ста-
ле жа, ко ја су основ не, или сред ње шко ле, би ло 
срп ске, би ло дру гих на род но сти, са ОД ЛИЧ НИМ 
успе хом свр ши ла, а же ле ла би, да ви ши ко ји учев-
ни за вод по хо де, ка ко би вре ме ном сво ме на ро ду од 
ко ри сти би ти, а се би оп ста нак оси гу ра ти мо гла“ 
(Дра жић 1891: 2). Да ље се на во де ви ше срп ске де-
во јач ке шко ле у Пан че ву, Но вом Са ду и Сом бо ру 
и пре па ран ди је Сом бо ру и Гор њем Кар лов цу за 
чи је по ха ђа ње ће се ис пла ћи ва ти сти пен ди ја из 
фон да за кла де. У Основ ном пи сму за кла де се да ље 
из ри чи то на во ди да за ду жби на Со фи је Дра жић 
не ће да ва ти сти пен ди је за оне за во де и шко ле, у 
ко ји ма су учи те љи све ште ни ци или ка лу ђе ри це 
ри мо ка то лич ке ве ро и спо ве сти би ло ког ре да. 

У чла ну два го во ри се о то ме да по сле смр ти 
до бро твор ке при ход од ње не за ду жби не тре ба 
при ку пи ти и ста ви ти у ште ди о ни цу под ин те рес. 
Ка да по ме ну та сво та на ра сте на пет до шест хи ља-
да фо рин ти, та да од тог нов ца тре ба по ди ћи јед но 
но во зда ње на истом пла цу где је ку ћа на пи ја ци, 
у ци љу да та но ва ку ћа до но си што ве ћи при ход. 
Члан два са др жи и же љу за ду жби нар ке да се на 
обе по кло ње не ку ће ста ви мра мор на та бла на срп-
ском је зи ку са ћи ри лич ним нат пи сом: СО ФИ ЈА 
ДРА ЖИ ЋА РО ЂЕ НА У ВР ШЦУ ЖИ ВА НО ВИ ЋА 
СИ РО ТИМ ДЕ ВОЈ КА МА (Дра жић 1891: 3).

У чла ну три Основ ног пи сма на во ди се да ће 
из нос по је ди не сти пен ди је го ди шње из но си ти 400 
фо рин ти, а мо же се по ви си ти и до 500 фо рин ти. 
Пи то ми це мо гу би ти из свих кра је ва у ко ји ма жи ви 
срп ски на род: Угар ске, Хр ват ске, Сла во ни је и Дал-
ма ци је и Вој не кра ји не. Пи то ми це су има ле мо гућ-
ност да по ха ђа ју шко ле и уни вер зи те те и у дру гим 
европ ским др жа ва ма, ка ко би сте кле што бо ље 
обра зо ва ње. Ако би не ка пи то ми ца ло ше учи ла 
или би јој вла да ње би ло рђа во, ру ко ва о ци за ду-
жби не су има ли пра во да јој уки ну сти пен ди ју. Пи-
то ми це су би ле ду жне да уна пред ја ве ко ју шко лу 
или уни вер зи тет же ле да по ха ђа ју (Дра жић 1891: 
3–4). У чла ну че ти ри за ду жби нар ка Со фи ја Дра-
жић из ри че же љу да се са из да ва њем сти пен ди ја 
от поч не у сед мој го ди ни по ње ној смр ти.

У чла ну пет до бро твор ка ис ти че же љу да Цр кве-
ни од бор убу ду ће би ра пет чла но ва, ко ји су жи те љи 
Ста рог Бе че ја, срп ске на род но сти и грч ко-ис точ-
не ве ро и спо ве сти, да фор ми ра ју Од бор пе то ри це 
и упра вља ју ње ном за ду жби ном то ком вре мен ског 
пе ри о да од пет го ди на. До тич ни од бор ће има ти 
пра во да име ну је пи то ми це за ду жби не, на зна чи њи-
хов број и сво ту нов ца од ре ђе ну за сти пен ди је. Сама 
Со фи ја Дра жић је име но ва ла пр ви Од бор, у ко ме 
су би ли: про та Јо ван Бо ро та, адво кат Арон Вој но-
вић, прав ник и еко ном Ђу ра Јо ва но вић, срп ски 
на род ни ве ро и спо вед ни учи тељ Сте ван Же кић и 
тр го вац Ђор ђе Пет ко вић. Со фи ја Дра жић је да ље 
из ра зи ла же љу да Сте ван Же кић и Ђор ђе Пет ко-
вић бу ду до жи вот ни стал ни чла но ви овог те ла 
(Дра жић 1891: 4). Пр ва сед ни ца од бо ра одр жа на је 
10/22. ма ја 1895. го ди не, а са звао ју је та да шњи пред-
сед ник Цр кве ног од бо ра Арон Вој но вић. За пр вог 
пред сед ни ка Од бо ра пе то ри це иза бран је про то-
пре зви тер Јо ван Бо ро та. Де лат ност по ме ну тог Од-
бо ра об у хва та ла је две глав не обла сти де ло ва ња – 
еко ном ску и про свет ну. Са јед не стра не „Од бор 
пе то ри це“ је во дио ра чу на о зда њи ма да тим на упра
вља ње за кла ди, из да ва њу ло ка ла, при ку пља њу 
нов ча них сред ста ва и да ва њу нов ца у ште ди о ни-
цу под ин те рес. Све то се пре вас ход но ра ди ло у 
ци љу сти пен ди ра ња бу ду ћих пи то ми ца за кла де. 
По чла ну осам Основ ног пи сма за кла де иза бра ни 
Од бор пе то ри це је имао оба ве зу да до кра ја ја ну-
а ра пре да фи нан сиј ски из ве штај за прет ход ну го-
ди ну, ко ји је по том Цр кве ни од бор слао Епар хиј-
ским вла сти ма (Дра жић 1891: 5).

Со фи ја Дра жић је би ла све док план ског ма сов-
ног на се ља ва ња ма ђар ског жи вља у ме ста По ти сја 
под па тро на том угар ских вла сти по сле Ау стро-Угар-
ске на год бе 1867. го ди не и са тим по ве за не про ме-
не ет нич ке струк ту ре тог под руч ја. Ове про ме не 
за хва ти ле су и Ста ри Бе чеј, где је срп ско ста нов-
ни штво за ма ње од 140 го ди на од чи сто срп ске ва-
ро ши (1751) број но опа ло на све га јед ну тре ћи ну 
жи те ља гра да (1890). Због то га она у чла ну де сет 
Основ ног пи сма на гла ша ва сле де ће: „Ако би та ке 
при ли ке и окол но сти на сту пи ле да се ру ко ва ње 
ове фун да ци је не би мо гло са успе хом и пре ма жељи 
мо јој оба вља ти – ово са мо та ко ми слим, ако би срп-
ска на род ност грч ко-ис точ не ве ре у Ста ром Бе че ју 
број но то ли ко опа ла, да са де цом и од ра слим му-
шким и жен ским за јед но у овом ме сту не би ви ше 
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од 500 ду ша из но си ла... за тај нео че ки ва ни слу чај 
ду жан ће би ти од бор цр кве ни упра ву ове фун да-
ци је Срп ском На род но-Цр кве ном Са бор ском Од-
бо ру у Кар лов ци ма пре да ти и на ње га пре не ти. Ову 
пак ви со ку власт умо ља вам, да се ру ко ва ња ове 
фун да ци је у сми слу овог за ве шта ња мо га у сво је 
вре ме при ми и да исто оба вља“ (Дра жић 1891: 56).

Иа ко су обе згра де ко је су при па ле за ду жби ни 
Со фи је Дра жић од стра не „Од бо ра пе то ри це“ са
ве сно одр жа ва не, вре ме ном се по ја ви ла по тре ба 
за ру ше њем ста рих ку ћа и зи да њем но вих зда ња. 
Го ди не 1905. по ме ну ти од бор је усво јио план ар хи-
тек те Вла ди ми ра Ни ко ли ћа из Срем ских Кар ло-
ва ца. Ме ђу тим, са гра ђе вин ским ра до ви ма се због 
не до стат ка нов ча них сред ста ва по че ло тек у про-
ле ће 1910. го ди не. Тех нич ки при јем но ве згра де 
оба вљен је апри ла 1911. го ди не. У пе ри о ду из ме ђу 
два свет ска ра та, 1927. го ди не, За ду жби на Со фи је 
Дра жић под но си зах тев за кре дит Бач ко-по ти ској 
кре дит ној бан ци за по ди за ње ста но ва у дво ри шту 

за ду жбин ске згра де. Исте го ди не бан ка одо бра ва 
тра же ни кре дит. Пред у зи мач Ми лан Хад на ђев 
кра јем 1927. го ди не за вр ша ва град њу шест дво ри-
шних ста но ва. Сле де ће, 1928. го ди не, Од бор пе то-
ри це до но си кућ ни ред, ко ји су мо ра ли по што ва ти 
сви ста на ри. У то до ба на че лу Од бо ра је адво кат 
Ац ко Џи гур ски (пре ми нуо 1932) ко ји за вре ме свог 
ман да та успе ва да ста би ли зу је фи нан сиј ско ста ње 
за кла де. Дуг од 220.000 ди на ра је за три го ди не ус-
пео да сма њи на све га 80.000 ди на ра, упла ти за о-
ста ли по рез, пла ти за оправ ку ка пе ле 10.000 ди на ра 
и сно си тро шко ве про сла ве ка пе ле (лет њег Све тог 
Ни ко ле). У исто вре ме, за кла да је фи нан си ра ла шко-
ло ва ње се дам пи то ми ца ко је су по ха ђа ле сред њу 
шко лу са 400 ди на ра ме сеч но и јед не сту дент ки-
ње са 600 ди на ра ме сеч но (ГМБ, ИЗ, Но во вре ме 
1932: 2).

И ку ћа на пи ја ци је 1907. го ди не ре но ви ра на. 
У пе ри о ду ин те рег ну ма на кра ју Пр вог свет ског 
ра та, ду ћа ни ко ји су се на ла зи ли у овом зда њу су 
опљач ка ни, а са ма згра да је за па ље на пр вог но вем-
бра 1918. го ди не. Го ди не 1924. ше сто ри ца гра ђа на 
Ста рог Бе че ја из ре до ва срп ског на ро да – Ду шан 
Га ле тин, Че да Гла ва шки, Ђор ђе До ро сло вач ки, 
Сто јан Си ла шки, То ша Си мић и Сте ван Цр кве-
ња ко вић до ста вља ју по ну ду Цр кве ном од бо ру да 
по диг ну ку ћу на пи ја ци. За уз врат би сле де ћих пет 
го ди на пла ћа ли ума ње ну ки ри ју, да би на кон тог 
пе ри о да згра да пре шла у вла сни штво За ду жби не. 
Од бор пе то ри це је по вољ но ре шио ову мол бу, и са 
зи да њем но ве ку ће се от по че ло исте го ди не. Та ко 
су обе згра де За ду жби не Со фи је Дра жић по но во 
по диг ну те, и Од бор је мо гао да се по све ти свом 
основ ном за дат ку – при ку пља њу нов ча них сред-
ста ва за шко ло ва ње срп ских де во ја ка из си ро ма-
шних по ро ди ца. Ме ђу тим, за срп ски на род и Цр кву 
тек су до ла зи ли да ни по гро ма и не сре ће.

До ла ском фа ши стич ких ма ђар ских тру па на 
под руч је Ста рог Бе че ја, апри ла 1941. го ди не, де-
лат ност свих срп ских кул тур них и про свет них 
удру же ња је би ла за бра ње на. Је ди но је до пу ште на 
да ља де лат ност Цр кве ног пе вач ког дру штва, али 
и то уз број на огра ни че ња. Про сто ри је Срп ске 
пра во слав не цр кве не оп шти не, као и обе згра де 
„За ду жби не Со фи је Дра жић“ за у зе ле су оку па тор
ске вла сти. Ме ђу тим, ни по осло бо ђе њу гра да од 
хор ти јев ских тру па ок то бра 1944. го ди не усло ви за 
да љи рад пра во слав не Цр кве и ње них за ду жби на 
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ни су по ста ли бо љи. За сле пље на не ху ма ном идео-
ло ги јом ста љи ни зма, но ва „на род на“ власт вр ши 
атак на Цр кву и све што је са њом по ве за но. Уско-
ро се об на ро ду је про пис да се ки ри је за ко ри сни ке 
ста но ва мо гу уби ра ти са мо у из но су од 50–75% од 
вред но сти ки ри ја из 1939. го ди не. По том Од бор 
пе то ри це до но си од лу ку да убу ду ће ки ри је из но-
се све га 50% од вред но сти ки ри је из 1939. го ди не. 
По сле то га, ло ше ве сти бр зо сме њу ју јед на дру гу. 
На Сре те ње, 15. фе бру а ра 1948. го ди не, се кре тар 
Од бо ра пе то ри це, све ште ник Ди ми три је Ко ла ров, 
оба ве шта ва оста ле чла но ве о од лу ци Ме сног На-
род ног од бо ра Бе чеј да се сру ши за клад на згра да 
са се дам ло ка ла и шест ста но ва у ули ци Ге не ра ли-
си му са Ста љи на бр. 2. За уз врат, За ду жби на ће до-
би ти као на док на ду две ку ће (ИАС, ОАГБ. Књи га 
за пи сни ка Цр кве не оп шти не 1945–1951: 74). На ме-
сту сру ше не згра де ће се гра ди ти За дру жни дом. 
Са ру ше њем згра де За ду жби не по че то је већ 28. 
фе бру а ра исте го ди не. 

У тим те шким тре ну ци ма пред сед ник Од бо ра 
пе то ри це, Ди ми три је Хан да ђев, 30. де цем бра 1948. 
го ди не са зи ва по след њу сед ни цу Од бо ра За ду-
жби не Со фи је Дра жић. Ово те ло до но си од лу ку 
о при па ја њу по ме ну те за ду жби не Срп ској пра во-
слав ној цр кве ној оп шти ни, док Од бор пе то ри це 
за вр ша ва сво ју де лат ност. Ре ше но је да по ло ви ну 
имо ви не за ду жби не Цр кве на оп шти на упо тре би 
за по прав ку Хра ма Све тог Ге ор ги ја, док би се дру-
га по ло ви на имет ка во ди ла као по се бан за ду жбин-
ски фонд. На тај на чин се уга си ла ова За ду жби на, 
ко ја би се исто мо гла под ве сти под тер мин из гу-
бље ног срп ског са крал ног на сле ђа јер је згра да За-
ду жби не сру ше на и на ње ном ме сту са гра ђен За-
дру жни дом. Тре ба још на по ме ну ти и по да так да 
је Срп ска пра во слав на цр кве на оп шти на из Ста рог 
Бе че ја два де се тих го ди на про шлог ве ка рас по ла-
га ла са два де се так ра зних за ду жби на од ко јих је 
ве ћи на по ти ца ла још из XIX ве ка, али је не ко ли-
ко њих осно ва но и у пе ри о ду из ме ђу два свет ска 
ра та. Та ко су по ро ди це Га врић, Ка ћан ски, Ла зић 
и Ма рић, све ча ри о Све том Три фу ну, са ку пи ли 
из ме ђу се бе 4.715 ди на ра и за ве шта ли ту су му Хра-
му Све тог Ге ор ги ја с тим, да се сва ке го ди не о Све-
том Три фу ну слу жи ли тур ги ја (ГМБ, ИЗ. Но во вре-
ме 1923: 3). Го ди не 1928. Цр кве ни од бор до но си 
од лу ку да се за сва ку за кла ду ко јом ру ку је Срп ска 
пра во слав на цр кве на оп шти на из Ста рог Бе че ја 

до не се по себ но Основ но пи смо од но сно пра вил-
ник о упра вља њу. Цр кве на оп шти на је нов ча на 
сред ства и из дру гих за кла да ко ри сти ла у про свет-
но-ху ма ни тар не свр хе. Та ко је за бо жић не пра зни-
ке 1930. го ди не из за кла де Ђор ђа и Ма ри је Чо кић 
ку пље но оде ло за 45 си ро ма шних ђа ка (ГМБ, ИЗ. 
Но во вре ме 1930: 4).

По ди за ње ка пе ле Со фи је Дра жић  
на пра во слав ном гро бљу

Ка пе ла ве ли ке до бро твор ке Со фи је Дра жић 
по диг ну та је 1874. го ди не и по све ће на цр кве ном 
пра зни ку пре но са мо шти ју Све тог Ни ко ле из Мире 
у Ба ри, ко ји се сла ви 22. ма ја. На де сном боч ном 
зи ду ка пе ле бли зу ула за узи да на је пло ча од цр вен-
ка стог мер ме ра на ко јој пи ше да „ово зда ње у спомен 
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на су пру га Гри го ри ја Дра жи ћа пре ми ну лог 1855. 
го ди не по ди же ње го ва су пру га Со фи ја Дра жић, ро-
ђе на у Вр шцу Жи ва но вић 1806. год“. На ис тој пло
чи укле сан је и по да так да је по ме ну ти са крал ни 
обје кат по диг нут 1874. го ди не. На ле вом боч ном 
зи ду ка пе ле узи да не су још две пло че од цр вен ка-
стог мер ме ра. На оној ко ја је бли жа ула зу у ка пе лу 
још се мо же про чи та ти име Ма ри ја, док је зуб вре-
ме на го то во из бри сао нат пис на тре ћој пло чи, тако 
да се да нас ви ше не мо же уста но ви ти шта је на њој 
би ло укле са но. По ред де сног боч ног зи да ка пе ле 
сме ште не су две над гроб не пло че. На спо ме ни ку 

ко ји је бли жи ула зу пи ше да је то над гроб ни спо-
ме ник слу жи те ља Ва си ли ја Дра жи ћа, а на дру гом 
да се ра ди о по смрт ним оста ци ма Јо ва на Ко сти ћа 
па ро ха Си вач ког, пре ми ну лог 1878. го ди не. По што 
је у то до ба у Ста ром Бе че ју окру жни про то пре-
зви тер био Ми лан Ко стић (1874–1880), ро ђен 1839. 
го ди не у Сив цу у све ште нич кој по ро ди ци, осно-
ва на је прет по став ка да се ра ди ло о про ти ном ро-
ђа ку. По ред ле вог боч ног зи да ка пе ле та ко ђе сто је 
две над гроб не пло че, али се на њи ма ви ше не мо же 
ра за зна ти ко је лич но сти су ту би ле са хра ње не (Ка-
ра пан џић и др 2017: 147).
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године и посвећена црквеном празнику преноса  
моштију светог Николе из Мире у Бари.  
Фото: Немања Карапанџић

ИСТОРИЈА



Ка пе ла пре но са мо шти ју Све тог Ни ко ле пред-
ста вља јед но брод ну гра ђе ви ну ма њих ди мен зи ја 
са тор њем и зво ни ком и пор ти ком ко ји сто ји на 
два ма сив на сту ба. Кров ка пе ле пре сву чен јe ли-
мом. У ка пе ли по сто ји ол тар ко ји је осли кан 1937. 
го ди не на осно ву пред ло шка ико на ве ли ког срп-
ског умет ни ка Уро ша Пре ди ћа. Те ма ти ка ових 
пра во слав них ико на ве за на је за зна чај не до га ђа је 
из жи во та Го спо да Ису са Хри ста и Све тог Ни ко-
ла ја, чу до твор ца Ми ри клиј ског: Го спод Исус Хри-
стос, Бо го ро ди ца са Бо го мла ден цем, Бла го ве сти, 
Тај на ве че ра, Све ти Јо ван Кр сти тељ, Све ти Ни ко-
ла сти ша ва бу ру, Пре нос мо шти ју Све тог Ни ко ле 
(Ка ра пан џић и др 2017: 148).

Око ка пе ле пре но са мо шти ју Све тог Ни ко ле, 
ка ко је оби чај још од нај ста ри јих вре ме на, на ла зе 
се гро бо ви зна ме ни тих пред став ни ка срп ског на-
ро да из Ста рог Бе че ја. Ис пред ула за у ка пе лу са 
ле ве стра не са хра њен је адво кат Ац ко Џи гур ски 

(пре ми нуо 1932), пред сед ник Од бо ра пе то ри це За-
ду жби не Со фи је Дра жић. Не ко ли ко ме та ра иза је 
по ро дич на гроб ни ца про то пре зви те ра Јо ва на Бо-
ро те (про та 1885–1924), а иза ње се на ла зи спо ме-
ник ста ро бе чеј ског ар хи је реј ског на ме сни ка, Јо-
ва на Сте па но ва. Са де сне стра не ка пе ле на ла зи се 
гроб ни ца Аро на пле ме ни тог Вој но ви ћа, ду го го-
ди шњег пред сед ни ка Цр кве ног од бо ра. У да на-
шње вре ме ка пе ла се отва ра са мо за За ду шни це и 
ли тур ги ју по во дом да на пре но са мо шти ју Све тог 
Ни ко ле 22. ма ја.

Због све га на ве де ног мо ра мо ис та ћи да је Со-
фи ја Дра жић, уз Еу фе ми ју Јо вић, утка ла сво је име 
ка ко у исто ри ју Бе че ја, та ко и у ака дем ске кру го ве 
Ср ба са ових про сто ра. И по ред све га на ве де ног, 
у Бе че ју ни до да на да на шњег не по сто ји ули ца са 
ње ним име ном, ни ти би ло ка кво спо мен-обе леж је 
по све ће но овој ве ли кој Срп ки њи и ње ном за ла га њу 
на пла ну фи лан тро пи је и очу ва ња на ци о нал ног 
иден ти те та.
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Слика 5. Иконостас капеле на православном гробљу у  
Бечеју, осликан 1937. године на основу предлошка  
икона великог српског уметника Уроша Предића.  

Фото: Немања Карапанџић

СО ФИ ЈА ДРА ЖИЋ, ЗА ДУ ЖБИ НАР КА СТА РО БЕ ЧЕЈ СКА НЕ МА ЊА КА РА ПАН ЏИЋ



Скра ће ни це:
ИАС – Исто риј ски ар хив Сен та
ОАГБ – Оде ље ње за ар хив ску гра ђу Бе чеј
ГМБ – Град ски му зеј Бе чеј

ИЗ – исто риј ска збир ка
ЗФ – збир ка фо то гра фи ја
Ф – фонд
ИБ – ин вен тар ни број

Ne ma nja Ka ra pan džić, City Mu se um Be čej

SO FI JA DRA ŽIĆ, EN DO WER FROM STA RI BE ČEJ (1806–1895)

Sum mary

The fo un da tion has a long tra di tion both in Hun gary and in ot her na ti ons. The Mid dle Ages and the re ign 
of the Ne ma njić dynasty da te back to Ser bia. Ser bian ru lers, no bles and the ir ec cle si a sti cal prin ces bu ilt hun
dreds of chur ches and mo na ste ri es as col la te ral for the fu tu re. In this way, the cul tu ral and hi sto ri cal he ri ta ge 
of the Ser bian pe o ple was pre ser ved and pas sed on. The re was a si mi lar prac ti ce in the Po tisk Crown Dis trict, 
whe re pro mi nent Serbs wor ked with the ir sel fless ef forts to stren gthen the ir na ti o nal iden tity.

The work fol lows the li fe and work of So fi ja Dra žić, a pro mi nent mem ber of the Ser bian Wo men’s Edu ca tion 
Co o pe ra ti ve, a cul tu ral as so ci a tion fo un ded in Sta ri Be čej, with the aim of ha ving as many wo men as pos si ble 
chil dren in ap pro pri a te edu ca tion. Wit ho ut birth, he fo un ded a rich and en lig hte ned fo un da tion for the edu
ca tion of po or chil dren, bu ilt a cha pel in the Ort ho dox ce me tery, and left two ho u ses for the com mu nity of 
the Ort ho dox Church.

I wo uld li ke to po int out that So fi ja Dra žić, along with Eu fe mi ja Jo vić, has wo ven her na me in to the hi story of 
Be čej, as well as in to the aca de mic cir cles of Serbs from this area. De spi te all the abo ve, to this day the re is no 
stre et in Be čej with her na me, nor any me mo rial de di ca ted to this gre at Ser bian wo man and her com mit ment 
to phi lan thropy and pre ser va tion of na ti o nal iden tity.
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UDC 352.9(497.113 Zrenjanin)”1918”
UDC 929 Županski S.

СЛАВ КО ЖУ ПАН СКИ И ПР ВИ СРП СКИ НА РОД НИ ОД БОР  
У БА НА ТУ, БАЧ КОЈ И БА РА ЊИ 1918.

Зо ран Ве ља но вић, Му зеј Вој во ди не

Ап стракт: Од го вор вој во ђан ских Ср ба на кон стант но сма њи ва ње до ко нач ног уки да ња свих при ви ле-
ги ја и по вла сти ца ко ја су Ср би ра ту ју ћи за Ау стри ју до би ли од ау стриј ских ца ре ва кра јем и сре ди ном 18. 
ве ка, као и на ин сти ту ци о нал ну де на ци о на ли за ци ју и аси ми ла ци ју, би ла је хо мо ге ни за ци ја и по ли тич ка 
бор ба за сво ја пра ва. Оту да су, пред крај Ве ли ког ра та 1918, вој во ђан ски Ср би узе ли суд би ну у сво је ру ке и 
осно ва ли по ли тич ка те ла – срп ске на род не од бо ре, од но сно ве ћа (СНО). На њи хо вом че лу би ли су обра зо-
ва ни, од луч ни и хра бри љу ди. Од бо ри су у пр во вре ме де ло ва ли па ра лел но са пред став ни ци ма ста ре вла сти, 
да би вре ме ном пот пу но пре у зе ли власт. Осно ва ли су На род ну гар ду ко ја је би ла га рант њи хо ве вла сти, али 
и ми ра у гра до ви ма и се ли ма, и ор га ни зо ва ли до чек по бед нич ке срп ске вој ске. Узе ли су уче шће у исто риј-
ској од лу ци на Ве ли кој на род ној скуп шти ни Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на у Но вом Са ду 25. 11. 1918. 
го ди не на ко јој су из гла са ли от це пље ње од Угар ске и при са је ди ње ње Кра ље ви ни Ср би ји. Је дан од вој во ђан-
ских пр ва ка био је и др Слав ко Жу пан ски, адво кат и по ли ти чар у Ве ли ком Беч ке ре ку, осни вач пр вог Срп ског 
на род ног од бо ра у Вој во ди ни (Ба нат, Бач ка и Ба ра ња) 1918. го ди не. 

Кључ не ре чи: Слав ко Жу пан ски, Ве ли ки Беч ке рек, Вој во ди на, на род ни од бо ри, Срп ски на род ни од-
бор/СН О, На род на скуп шти на у Но вом Са ду 1918, при са је ди ње ње Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји

Слав ко Жу пан ски ро ђен је 30. сеп тем бра 1880. 
го ди не у Ме лен ци ма1 у То рон тал ској жу па ни ји2 
(да на шњи срп ски Ба нат) у угар ском де лу Хаб збур-
шке мо нар хи је.3 У свом род ном ме сту, где је ње гов 
отац Сте ван био учи тељ, за по чео је шко ло ва ње. 
По сле за вр ше не гим на зи је у Но вом Са ду упи сао је 
Прав ни фа кул тет у Бу дим пе шти и по стао пи то-
мац Те ке ли ја ну ма у ко ме је и ста но вао то ком сту-
ди ја. За вре ме сту ди ја био је члан Уни вер зи тет ске 
омла ди не и пред сед ник пе штан ске Ује ди ње не 
омла ди не срп ске. По окон ча њу сту ди ја вра тио се у 
род ни Ба нат. На кон по ло же ног адво кат ског ис пи-
та 1907. го ди не на ста нио се у Ве ли ком Беч ке ре ку где 
је отво рио кан це ла ри ју и по чео са адво ка ту ром. 
Исто вре ме но се укљу чио у јав ни жи вот. Са Сте-
фа ном Бр ки ћем (осни ва чем и пр вим уред ни ком), 
а по том све ште ни ком Дра гу ти ном Мо ји ћем, уре-
ђи вао је и пи сао члан ке у не дељ ном ли сту за про-
све ту, при вре ду и ау то ном не по тре бе Беч ке реч ких 
но ви на, ко је су из ла зи ле 1913–1914. го ди не.4 Лист 
је углав ном за сту пао про грам Ра ди кал не стран ке, 
али су се на ње го вим стра ни ца ма мо гли чи та ти и 

тек сто ви де мо кра та по пут Ва се Ста ји ћа.5 По ред 
то га Жу пан ски је по др жа вао рад и био ак ти ван у 
број ним на ци о нал ним, кул тур ним, про свет ним 
и до бро чин ским срп ским дру штви ма: На род ној 
од бра ни, На ци о нал ној омла ди ни, Со ко лу и др. Про-
па ги рао је хо мо ге ни за ци ју на ро да кроз де ло ва ња 
кул тур них, про свет них и на ци о нал них дру шта ва. 
Пред крај Ве ли ког ра та, у суд бо но сним да ни ма 
1918. го ди не, зду шно је про па ги рао иде ју срп ске 
др жав но сти ко ја је од не ла по бе ду на Ве ли кој на-
род ној скуп шти ни у Но вом Са ду 25. но вем бра 1918. 
го ди не.6 По при ро ди је био пун ела на и енер ги чан, 
уз то до бар го вор ник ко ји је уче ство вао на ор га ни-
зо ва њу на род них збо ро ва у гра ду и око ли ни ши-
ре ћи на ци о нал ну свест. Ње го во јав но де ло ва ње 
до при не ло је да се афир ми ше као је дан од на ци о-
нал них пр ва ка не са мо у Ве ли ком Беч ке ре ку не го и 
у сред њем Ба на ту. Оту да, у до бу пред Пр ви свет ски 
рат, де ло ва ње др Слав ка Жу пан ског ни је мо гло да 
бу де не при ме ће но. Увек буд на и по слов но са ве сна 
ау стро у гар ска по ли ци ја буд но је мо три ла на ње-
го во кре та ње. По го то во су пра ће ње и при смо тра 
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на ње га и ње го ву по ро ди цу би ли ин тен зи ва ни по-
сле са ра јев ског атен та та на ау стро у гар ског нај вој-
во ду Фер ди нан да (28. ју на 1914), ка да је над вој во-
ђан ским Ср би ма спро ве де на оп шта ре пре си ја.7 
Ма сов на хап ше ња Ср ба од ви ја ла су се упо ре до са 
мо би ли за ци јом и упу ћи ва њи ма у ау стро у гар ске 
је ди ни це ко је су сла те на Ис точ ни и Бал кан ски 
фронт. Ау стро у гар ска власт се по себ но око ми ла на 
ба нат ске Ср бе где је спро во ђе но хап ше ње ис так-
ну тих јав них и по ли тич ких лич но сти, про фе со-
ра, учи те ља, адво ка та, ле ка ра, тр го ва ца, за на тли ја, 
као и зе мљо рад ни ка, же на, па и де це.8 Сви до јед-
ног су би ли осум њи че ни за ве ле и зда ју и де ло ва ње 
про тив ау стро у гар ске др жа ве. Слав ко Жу пан ски 
је ме ђу пр ви ма био ухап шен. У то ку но ћи, у ње го-
ву ку ћу су упа ли жан да ри и на нај бру тал ни ји на-
чин га ухап си ли пред по ро ди цом, под оп ту жбом 
за ве ле и зда ју др жа ве, те су га са лан ци ма на ру ка-
ма спро ве ли у за твор. У град ском за тво ру био је за-
то чен до по чет ка сеп тем бра 1914. го ди не, а по том 
је за јед но са оста лим за то че ним Ср би ма из Ве ли ког 
Беч ке ре ка спро ве ден у зло гла сни за твор „Чи лаг 
бер тен“ у Се ге ди ну. Док су за то че ни ци кроз ули це 
спро во ђе ни у ко ло ни, под стак ну та ру ља их је пљу-
ва ла и га ђа ла ка ме ни ца ма и ја ји ма. Та ко ђе, при-
ли ком спро во ђе ња у ло гор у Се ге ди ну до че ка ла их 
је при пре мље на ру ља за об ра чун, где је је дан ве ћи 
ка мен по го дио Жи во ји на Тер зи на у гру ди од че га 
се оне све стио. Жу пан ски је та да за у ста вио за то-
че ни ке и одр жао го вор у ко јем је про те сто вао због 
ова квог оп хо ђе ња пре ма љу ди ма са ве за ним ру-
ка ма и под ору жа ном вој ном прат њом. На ње го ве 
ре чи ру ља се раз и шла, а за то че ни ци су спро ве де-
ни у ло гор. То ком бо рав ка у се ге дин ском ло го ру 
и ин тер на ци је ни по ро ди ца Жу пан ског ни је би ла 
по ште ђе на ши ка ни ра ња сва ке вр сте. По сле три 
не де ље про ве де них у ло го ру у Се ге ди ну др жав ни 
ту жи лац их је у не до стат ку до ка за осло бо дио оп-
ту жбе за ве ле и зда ју и вра тио у Ве ли ки Беч ке рек. 
При ли ком до ла ска на ули ца ма Беч ке ре ка опет их 
је до че ка ла од по ли ци је при пре мље на го ми ла људи 
ко ја је за то че ни ке про пра ти ла псов ка ма, пљу ва-
њем и ка ме њем све до за тво ра. У ве ли ко беч ке реч-
ком за тво ру би ли су за то че ни све до де цем бра 
1914. го ди не, ка да су по чет ком ме се ца по сла ти у 
ин тер на ци ју. 

Слав ко Жу пан ски, про та Дра гу тин Мо јић, Жив-
ко Ж. Тер зин, Иван Мар ков, Мар ко Не дељ ко вић, 

Ду шан Икић би ли су на крат ко ин тер ни ра ни у ло-
гор Ка пу вар у Угар ској, јер су их упу ти ли у вој не 
је ди ни це ко је су се спре ма ле за фронт. Жу пан ски 
је био ре гру то ван у ау стро у гар ску вој ску у вр шач-
кој ка сар ни, где је вој нич ким ашо вом по се као ру ку 
и та ко од ло жио од ла зак на фронт. Сто га је ста цио-
ни ран у вој ној бол ни ци у Те ми шва ру, по том у Де-
бре ци ну, где је био на ле че њу све до пред крај ра та, 
ка да је от пу штен из за твор ске бол ни це ку ћи. По 
по врат ку у Ве ли ки Беч ке рек био је у оба ве зи да се 
ја вља по ли ци ји ко ја је еви ден ти ра ла ње го во кре-
та ње и су сре те са сва ком осо бом. Осе тив ши на „сво-
јој гр би ни и ко жи пен дрек ау стро у гар ске вла сти“ 
мо гао је са свим ја сно да са гле да шта све пре жи вља 
ње гов на род и шта у бу дућ но сти мо гу да оче ку ју. 
До га ђа ји то ком Ве ли ког ра та су га још ви ше очвр-
сну ли и уве ри ли да је је ди но спа се ње за Ср бе бор ба 
за пра во на прав ду и сло бо ду, од но сно осло бо ђе ње 
и ује ди ње ње са ма ти цом Ср би јом.9 

На пр ве зна ке по пу шта ња сте га вла сти, као и 
ве сти ко је су до но си ли ре гру то ва ни Ср би у ау стро-
у гар ским је ди ни ца ма при ли ком вра ћа ња са фрон-
то ва, срп ски пр ва ци у Ве ли ком Беч ке ре ку су поче-
ли да се оку пља ју и до го ва ра ју ка ко да се ор га ни зу ју 
и ко је ко ра ке да пре ду зму у но во на ста лој си ту а-
ци ји. Ин фор ма ци је о ста њу у др жа ви и на фрон-
то ви ма, по ред ау стро у гар ских вој ни ка ко ји су се 
вра ћа ли са фрон то ва на од су ство, до но си ле су и 
угар ске но ви не ко је су се штам па ле у Бу дим пе шти, 
али и у са мом Ве ли ком Беч ке ре ку, по пут ли ста То-
рон тал (Torontál).10 Ипак, нај ин те ре сант ни је и нај-
тра же ни је но ви не, уко ли ко су би ле про швер цо-
ва не, за срп ски и дру ги сло вен ски жи ваљ, би ле су 
оне ко је су из ла зи ле у хр ват ском де лу Угар ске, у 
За гре бу, као што је то био Глас Сло ве на ца, Хр ва та 
и Ср ба.11 Пр ви су сре ти и оку пља ња срп ских прва ка 
у по чет ку би ли су тај ни, обич но у ве ли ко беч ке-
реч кој Ус пен ској цр кви то ком ју тар ње и ве чер ње 
слу жбе или на не дељ ној ли тур ги ји. Оку пља ње по 
ку ћа ма би ло је ре ђе, јер су срп ски пр ва ци (и њихо-
ве ку ће), с об зи ром на то да су би ли у ин тер на ци-
ји, би ли под буд ним оком угар ске по ли ци је и сви 
до јед но га из ло же ни да но ноћ ном не пре ста ном 
пра ће њу. 

Исто вре ме но у Угар ској, од но сно Бу дим пе шти, 
ства ри су се од и гра ва ле му ње ви том бр зи ном. Ма-
ђар ски по ли ти ча ри у ци љу очу ва ња по рет ка на пра-
ви ли су фу зи ју На ци о нал не и Устав не стран ке, а 
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со ци јал дре мо кра ти су из ба ци ли сво је зах те ве фор-
му ли са не у де сет та ча ка, у ко ји ма су тра жи ли фор-
ми ра ње вла де са пред став ни ци ма на род но сти и 
де мо крат ских сна га, рас пу шта ње Пар ла мен та, са-
зив уста во твор не скуп шти не, уво ђе ње тај ног гла-
са ња, за кљу че ње ми ра, уки да ње си сте ма на ци о нал-
ног угње та ва ња и пра во на ко ри шће ње ма тер њег 
је зи ка у свим др жав ним ин сти ту ци ја ма. На че ло 
сна га ко је су за го ва ра ле про ме не у Угар ској је до-
шао гроф Ми хаљ Ка ро љи, ли бе рал ни гра ђан ски 
по ли ти чар. Око ње га је по че ла да се ства ра ко а ли-
ци ја ко ју су чи ни ле Не за ви сна, Гра ђан ска ра ди-
кал на и Со ци јал де мо крат ска пар ти ја Угар ске. Они 
ће осно ва ти Ма ђар ско на ци о нал но ве ће (МНВ) са 
Kарољијем на че лу, а свој про грам из ло жи ће у два-
на ест та ча ка: нео д ло жно скла па ње ми ра, не за ви сна 
Угар ска, оп шти и тај ни из бо ри, аграр на ре фор ма 
и при зна ва ње пра ва на род но сти ма. Ка да је вла-
дар Кар ло IV за но вог пред сед ни ка вла де иза брао, 
уме сто Ка ро љи ја дру го ли це, Ха ди ка, у Бу дим пе-
шти је из би ла ре во лу ци ја на зва на „ре во лу ци ја је-
се њих ру жа“, ко ја је до ве ла Ка ро љи ја и Ма ђар ско 
на ци о нал но ве ће на че ло др жа ве.12

Др Слав ко Жу пан ски. На род ни му зеј Зре ња нин,  
Ко лек ци ја Да ни јел Вр шка.

О до га ђа ји ма у Бу дим пе шти вој во ђан ски Ср би 
и њи хо ви пр ва ци су бр зо са зна ли, али го то во сви 
до јед ног ни су би ли спрем ни да по ве ру ју Ка ро љи-

је вим обе ћа њи ма и узму уче шћа у но вој де мо крат-
ској Ма ђар ској, већ су од лу чи ли да сво ју сло бо ду 
осво је са ми.13 Та кав је био и став срп ских пр ва ка 
у Ве ли ком Беч ке ре ку. У крај ње на пе тој си ту а ци ји 
у гра ду, Слав ко Жу пан ски и Ан дри ја Ва сић би ли 
су по зва ни од стра не ве ли ко беч ке реч ких ма ђар-
ских пр ва ка на са ста нак у ве зи са осни ва њем та-
мо шњег ме сног Ма ђар ског на ци о нал ног ве ћа. Из 
Бу дим пе ште је про сле ђе но да се у сва кој од 64 жу-
па ни је осну ју ма ђар ска на ци о нал на ве ћа, ко ја би 
да ље би ла се ди шта окол них ма њих ма ђар ских на-
ци о нал них ве ћа ко ја би се осно ва ла по по ли тич-
ким оп шти на ма (гра до ви ма и се ли ма). Сви они би 
би ли под цен трал ним Ве ћем у Бу дим пе шти, на челу 
са гро фом Ка ро љи јем. У за да ци ма осни ва них ве ћа, 
па и оног ко је би се осно ва ло у Ве ли ком Беч ке ре ку, 
би ло је не ги ра ње ста ре вла сти ко ја је би ла под за-
кле твом Ау стро-Угар ској мо нар хи ји и ца ру, по том 
пре у зи ма ње вла сти ко ја ће у име бу дим пе штан-
ског Ве ћа упра вља ти То рон тал ском жу па ни јом, 
од но сно за пад ним Ба на том. У тој но вој упра ви ве-
ћин ски би би ли Ма ђа ри, док би на ци о нал не ма-
њи не, па и Ср би, до би ли из ве сна обе ћа ња ко ја се 
ти чу по бољ ша ња њи хо вог ста ту са. 

Ис ку сним адво ка ти ма, по ли ти ча ри ма и на род-
ним пр ва ци ма ка кви су би ли Слав ко Жу пан ски и 
Ан дри ја Ва сић, би ло је ја сно да но ва обе ћа ња не 
пред ста вља ју га рант по бољ ша ња по ло жа ја Ср ба у 
Угар ској, те да је то још јед на ис пра зна при ча са 
ко јом но ва власт „ку пу је вре ме“ до сво је пу не ста
би лиз ци је, а он да ће опет би ти све по ста ром, тј. 
дру ги на ро ди, те и Ср би, по ла ко ће из гу би ти сва-
ко пра во и би ти из ло же ни де на ци о на ли за ци ји и 
аси ми ла ци ји. Оту да су се Жу пан ски и Ва сић у нај-
ве ћој тај но сти са ста ли. На кон крат ког раз го во ра 
са гла си ли су се да не при хва те по ну ђе ни пред лог 
и да се не ком про ми ту ју при хва та њем из ве сних по-
вла сти ца за рад ута па ња Ср ба у Ма ђар ско на ци о-
нал но ве ће, већ да не за ви сно од ње га осну ју свој 
На род ни од бор ко ји би за сту пао срп ске ин те ре се 
у Ве ли ком Беч ке ре ку и Ба на ту уоп ште. Сто га су 
се од лу чи ли на ри зи чан и од ва жан ко рак, ко ји би 
ишао у прав цу да се пред у хи тре су пар ни ци, Ма-
ђа ри и Нем ци, да осну ју Срп ски на род ни од бор у 
Ве ли ком Беч ке ре ку, ко ји би во дио срп ску по ли ти-
ку и бо рио се за осло бо ђе ње од ту ђин ске угар ске 
вла сти и ује ди ње ње са ма ти цом Ср би јом. У то ку 
ра ног пре по дне ва 31. ок то бра 1918. го ди не, Ва сић 
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и Жу пан ски су ми мо ока по ли циј ске при смо тре, 
у пор ти Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не, 
оку пи ли ве ли ко беч ке реч ке пр ва ке и из ло жи ли им 
план за осни ва ње Срп ског на род ног од бо ра, ко ји 
су при сут ни јед но гла сно при хва ти ли. Циљ осни-
ва ња ве ли ко беч ке реч ког СНО је би ло оку пља ње 
на ро да око за јед нич ког ци ља, тј. осло ба ђа ња и ује-
ди ње ња Ср ба кроз по ли тич ку бор бу. За пред седни-
ка је иза бран Ан дри ја Ва сић, а Слав ко Жу пан ски 
и Жив ко Ж. Тер зин за пот пред сед ни ке.14 По том 
је Жу пан ски био пред сед ник, а Ва сић пот пред сед-
ник. То је био пр ви СНО на те ри то ри ји Ба на та, Бач-
ке и Ба ра ње.15 На осни вач ком са стан ку СНО било 
је ре чи и о осни ва њу Срп ске на род не стра же чи ји 
ће чла но ви би ти срп ски мла ди ћи и ко ја ће ору жа-
ном си лом би ти га рант де ло ва ња Од бо ра. 

Истог да на у пред ве чер ње са те, Ан дри ја Ва сић 
и Слав ко Жу пан ски су оти шли на за ка за ни са ста-
нак, на осни ва ње Ма ђар ског на ци о нал ног ве ћа, 
где су из ја ви ли да не мо гу при хва ти ти члан ство у 
ње му из раз ло га што ве ли ко беч ке реч ки Ср би има-
ју сво је по ли тич ко те ло у ко јем су чла но ви. Ове 
ре чи су за те кле ма ђар ске пр ва ке ко ји ни су би ли 
ка дри да на те ре чи од ре а гу ју, те се ни су, иа ко је у 
њи хо вим ру ка ма би ла вој на и по ли циј ска власт, 
од ва жи ли да ухап се Ва си ћа и Жу пан ског, ни ти да 
им на би ло ко ји на чин на у де, као ни њи хо вим по-
ро ди ца ма. Иа ко су за раз ли ку од Слав ка Жу пан-
ског и Ан дри је Ва си ћа ма ђар ски и не мач ки пр ва-
ци има ли сву ору жа ну рас по ло жи ву си лу уз се бе 
(гар ни зон у Гра ду и број ну по ли ци ју), сва ка ко да 
је основ ни раз лог по ми р љи во сти чел ни ка Ма ђар-
ског на ци о нал ног ве ћа и ше фа по ли ци је Де а ка био 
тај што су Мо рав ска и Ко њич ка ди ви зи ја срп ске 
вој ске из би ле на оба ле Ду на ва и сва ки час се оче-
ки ва ло њи хо во фор си ра ње Ду на ва и за по се да ње 
Ба на та.16

И по ред хлад ног вре ме на Слав ко Жу пан ски и 
Жив ко Ж. Тер зин су се ли у пут нич ки ау то мо бил 
без кро ва и кре ну ли пут Но вог Са да, са на ме ром да 
о до га ђа ји ма у Ве ли ком Беч ке ре ку, али и Те ми шва-
ру и Вр шцу,17 где су та ко ђе осно ва ни од бо ри, оба-
ве сте но во сад ске срп ске пр ва ке. При сту пив ши 
Ма ти ци срп ској, при сут ни ма су у јед ном да ху при-
по ве да ли о дра ма тич ним до га ђа ји ма у Ве ли ком 
Беч ке ре ку и сво јим ко ра ци ма. На кра ју из ве шта ја 
о до га ђа ји ма у Ве ли ком Беч ке ре ку упи та ли су при-
сут не „шта че ка ју?“ и што не пред у зи ма ју ни шта 

на том пла ну.18 Да ли због ре чи Слав ка Жу пан ског 
и Жив ка Ж. Тер зи на, већ 3. но вем бра 1918. го ди-
не осно ван је но во сад ски Срп ски на род ни од бор 
као цен трал ни од бор Ср ба у Ба на ту, Бач кој и Ба-
ра њи, од но сно он да шњој Вој во ди ни.19 

На кон ве ли ко беч ке реч ког СНО Слав ко Жу пан-
ски, Ва сић и Жив ко Ж. Тер зин по кре ну ли су осни-
ва ње ме сних од бо ра и срп ске гар де по сре ди шњем 
Ба на ту, са ци љем пре у зи ма ња вла сти од угар ске 
вла сти и при пре ме до че ка срп ске вој ске. Ор га ни-
зуј мо се хит но био је пла кат ко ји је ра за слат у сва 
ме ста по Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи и ко ји је по ди-
гао на но ге сво ро до љу би во ста нов ни штво. На челу 
ме сног СНО Жу пан ски је уче ство вао у пре у зи ма-
њу вла сти у Ве ли ком Беч ке ре ку. У на да све до бро 
скро је ном пла ну и по том у жу строј ак ци ји, у то ку 
јед ног да на, осво јио је власт над свим кључ ним 
уста но ва ма у Ве ли ком Беч ке ре ку. На овај чин нова 
угар ска власт, на чи јем је че лу ста ја ло Ма ђар ско 
на ци о нал но ве ће, ни је има ла ни хра бро сти, ни ти 
аде ква тан од го вор, те је од тог ча са, па све до ула-
ска срп ске вој ске у Ве ли ки Беч ке рек по сто ја ла 
двој ност вла сти.

Са са зна њем да се је ди ни це срп ске вој ске Мо-
рав ске ди ви зи је на ла зе у Пер ле зу, а у ра но пре под-
не 17. но вем бра 1918. го ди не њи хо ва прет ход ни ца 
пред Ве ли ким Беч ке ре ком, пред став ни ци Срп ског 
на род ног од бо ра Слав ко Жу пан ски и Жив ко Ж. 
Тер зин, у прат њи срп ске гар де, оти шли су на же-
ле знич ку ста ни цу ра ди до че ка срп ске вој ске. За 
то вре ме у гра ду Ва сић и дру ги чла но ви Од бо ра 
су ор га ни зо ва ли њи хов до чек. Са же ле знич ке ста-
ни це ко ло на во зи ла и ко ња ни ка са срп ским тро-
бој ка ма, офи ци ра и чла но ва Од бо ра, као и ма са 
гра ђа на упу ти ли су се ка град ском тр гу. Ула зак 
срп ске вој ске у Ве ли ки Беч ке рек (Дру ги пук Мо рав-
ске ди ви зи је на че лу са пу ков ни ком Дра гу ти ном 
Ри сти ћем и пот пу ков ни ком Ми хај лом Ко ва че ви-
ћем) био је по пра ћен сил ним оду ше вље њем Ср ба 
ко ји су се у ве ли ком бро ју оку пи ли ис пред жу па ниј-
ске згра де, док се све зеб ње и стра хо ви ма ђар ског 
и не мач ког ста нов ни штва ни су уоп ште об и сти ни-
ле, јер ни је вр ше на од ма зда (хап ше ња, уби ја ња и 
ло го ри са ња), ни пљач ка ње њи хо ве имо ви не, ка ко 
та да та ко и по том. На про тив, бр зо је ус по ста вљен 
и одр жан мир и ред у гра ду.

Са до ла ском срп ске вој ске у Ве ли ки Беч ке рек, 
ста ра угар ска власт (Ма ђар ско на ци о нал но ве ће) 
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је из гу би ла по ли тич ки и упра вљач ки ути цај, те је 
СНО са да са Жу пан ским на че лу и Ва си ћем као 
пот пред сед ни ком, и уз пу ну са гла сност пу ков ни-
ка Дра гу ти на Ри сти ћа, био у пот пу но сти но си лац 
вла сти и од лу ка.20 

На про глас но во сад ског СНО за са зив На род-
не скуп шти не у Но вом Са ду и из бор по сла ни ка 
из по ли тич ких оп шти на, ко ји је об ја вљен у ли сто-
ви ма Сло бо да и Срп ски глас, као и до бо ша ре њем са 
„буб њем и у оба ме сна св. хра ма“, Од бор у Ве ли
ком Беч ке ре ку, са Жу пан ским и Ва си ћем на че лу, је 
са звао из бор ну сед ни цу СНО ста нов ни ка Ве ли ког 
Беч ке ре ка да се из ја сни по том пи та њу. У на род-
ној ве ли кој дво ра ни, са ли жу па ни је, у Ве ли ком Беч-
ке ре ку 22. 11. 1918. го ди не, у де вет са ти пре под не, 
оку пи ло се мно штво све та – срп ски пу но лет ни 
жи ваљ оба по ла ко ји је имао пра во гла са. Из бор-
ном сед ни цом ру ко во дио је Од бор за из бо ре. Про-
по зи ци је за из бор по сла ни ка и њи хо во ту ма че ње 
је нај пре про чи тао Жу пан ски у свој ству пред сед-
ни ка Срп ског на род ног од бо ра и пред се да ва ју ћег 
Збо ра. За тим је ту ма чио зна чај и ва жност ове 
скуп шти не. По до би је ној ре чи, је реј Па вле Ми ли-
чев је про чи тао име на кан ди да та ме ђу ко ји ма је 
био и Жу пан ски. На сва ко про чи та но име, при сут-
но гра ђан ство је јед но ду шно из ви ки ва ло „жи вео“. 
Пре но што је пред ло же не кан ди да те про гла сио 

иза бра ним, Жу пан ски је из ве стио збор да је ве ли-
ко беч ке реч ки СНО на сво јој сед ни ци, одр жа ној 
6/19. 11. 1918. го ди не, при ли ком пре тре са пи та ња 
ко ме да се при кљу че Ср би из Ба на та, до нео сле де ће 
ре ше ње: „Ве ли ко ко беч ке реч ки срп ски на род ни 
од бор те жи и же ли, да се ми при по ји мо Ср би ји и 
тек по сле сје ди ње ња на ше га са Ср би јом не ка се 
од лу чи суд би на Ју го сла ви је“.21

Пу но моћ за На род ну скуп шти ну Ср ба, Бу ње ва ца и оста-
лих Сло ве на ко ја је са зва на у Но вом Са ду 25. но вем бра 
1918. го ди не на име др Слав ка Жу пан ског. Ру ко пи сно оде-
ље ње Ма ти це срп ске, инв. бр. 7.417. За пи сни ци и пу но-
моћ ја по сла ни ка на Ве ли кој на род ној скуп шти ни Ср ба, 
Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на у Но вом Са ду 25. но вем бра 
1918. 

У од ре ђе ни дан, иза бра ни по сла ни ци Ср ба из 
Ве ли ког Беч ке ре ка су во зом кре ну ли пут Но вог 
Са да на пред сто је ћу На род ну скуп шти ну Ср ба, 
Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на у Но вом Са ду, где су 
25. но вем бра 1918, у Ве ли кој са ли хо те ла „Гранд 
Ма јер“, са оста лим по сла ни ци ма из Ба на та, Бач ке 
и Ба ра ње од лу чи ва ли у ко јој др жа ви же ле да жи ве. 
На На род ној скуп шти ни 757 при сут них по сла ни ка, 
ме ђу ко ји ма су би ли по сла ни ци из Ве ли ког Беч-
ке ре ка: др Слав ко Жу пан ски, др Ан дри ја Ва сић, 
Жив ко Ж. Тер зин, про та Жар ко Ста кић, др Емил 
Га ври ла, Бо жи дар Бо жа Јо ва но вић, Бран ко А. Јо-
ва но вић, Жи ва Ан ђе лов и Са ва Ра до ван чев, на 
осно ву Вил со но вих на че ла о пра ву на ро да на са-
мо о пре де ље ње, јед но ду шно су из гла са ли от це пље-
ње Ба на та, Бач ке и Ба ра ње од Угар ске и њи хо во 
при кљу че ње Кра ље ви ни Ср би ји. Скуп шти на је 
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Ула зак је ди ни ца Мо рав ске ди ви зи је срп ске вој ске у Ве-
ли ки Беч ке рек 17. 11. 1918. го ди не. У ау то мо би лу, на пред 
се ди Иван Ми хај ло вић, са стра не на сте пе ни ку ау то мо-
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Ми хај ло Ми ка Ко ва че вић и Слав ко Жу пан ски. Иза њих 
чла но ви На род не гар де и вој ни ци срп ске вој ске Мо рав-
ске ди ви зи је. (На род ни му зеј Зре ња нин, Ко лек ци ја Да-
ни јел Вр шка)
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иза бра ла сво је нај ви ше за ко но дав но те ло и нај ви-
шу по ли тич ку власт у Вој во ди ни: Ве ли ки на род ни 
са вет, у ко ји су од Ве ли ко беч ке ре ча на иза бра ни: 
Слав ко Жу пан ски, Ан дри ја Ва сић, Жив ко Ж. Тер-
зин. По том је Ве ли ки на род ни са вет иза брао сво ју 
из вр шну власт: На род ну упра ву за Ба нат, Бач ку и 
Ба ра њу. Ти ме је ве ков ни сан Ср ба и дру гог сло-
вен ског ста нов ни штва у вој во ђан ским обла сти ма 
до са њан, тј. по ста ли су сло бод ни и ује ди ње њи са 
сво јом исто крв ном бра ћом са дру ге стра не Ду на-
ва, Са ве и Дри не.22 

Пе тров град, Трг Кра ља Пе тра I и спо ме ник Кра ља Пе тра I 
Ка ра ђор ђе ви ћа. (Исто риј ски ар хив Зре ња нин, Збир ка 
фо то гра фи ја, инв. бр. 1239)

Слав ко Жу пан ски је то ком Про ви зо ри ју ма од-
лу ком На род не упра ве за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу 
по ста вљен за „ве ли ког жу па на му ни ци пи је то рон-
тал ске жу па ни је и за то на ро чи то овла шће ног опу-
но мо ће ни ка свог у под руч ју то рон тал ске жу па ни је“. 
Име но ва ње је Жу пан ском уру чио по ве ре ник На-
род не упра ве за уну тра шње по сло ве Иг њат Па влас, 
на сед ни ци СНО у ве ли кој са ли жу па ниј ске згра де 
у Ве ли ком Беч ке ре ку. Од мах за тим, Слав ко Жу пан-
ски је пред чла но ви ма СНО и Иг ња том Па вла сом 
по ло жио за кле тву и уве ден је у зва ње. У исти час 
од ње га је при мио и „на ро чи та упут ства ко ји ма се 
има ју сви под вр га ва ти.“23 По осло бо ђе њу и ује ди-
ње њу Ве ли ки Беч ке рек је по стао сре ди ште срп ског 
Ба на та и вла сти. Но во по ста вље на жу па ниј ска власт 
на че лу са Жу пан ским по ста ви ла је у срп ским оп-
шти на ма срп ска, у ме шо ви тим ме шо ви та, а у ма-
ђар ским и не мач ким оп шти на ма њи хо ва по гла-
вар ства. Но ва власт и упра ва ус по ста вље ни су без 
на си ља и ве ће оп струк ци је не сло вен ских на ро да.

На род на упра ва за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу је 
об зна ни ла да је од лу ком од 4. де цем бра 1918. го ди-
не на свим за по сед ну тим те ри то ри ја ма пре у зе ла 
власт. Ти ме да „узи ма сву власт у сво је ру ке“ оба
ве сти ла је све срп ске на род не од бо ре и ве ћа у Вој-
во ди ни. Тим чи ном је власт од бо ра и ве ћа по по ли-
тич ким оп шти на ма пре ста ла. Оту да је и Срп ски 
на род ни од бор у Ве ли ком Бе че ке ре ку на сво јој сед-
ни ци ко ја се одр жа ла 9. де цем бра ову вест об на ро-
до вао и по сле 39 да на по сто ја ња и де ло ва ња се рас-
пу стио.24 

Као вла дин по ве ре ник, Жу пан ски је спро во дио 
аграр ну ре фор му и ко ло ни за ци ју у Ба на ту. По ује-
ди ње њу у за јед нич ку др жа ву, у Кра љев ство Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца 1. де цем бра 1918, био је ак ти-
ван у Об ла сном од бо ру На род не омла ди не и пред-
сед ник Окру жног од бо ра Ра ди кал не стран ке. 

Био је ини ци ја тор по ди за ња спо ме ни ка Пе тру 
I Ка ра ђор ђе ви ћу у Ве ли ком Беч ке ре ку. На де се то-
го ди шњи цу осло бо ђе ња и ује ди ње ња спо ме ник је 
по диг нут на Тр гу Кра ља Пе тра,25 а осве ћен на дан 
про гла ше ња Кра ље ви не СХС, 1. де цем бра 1928. го-
ди не. Та ко ђе, био је ини ци ја тор пре и ме но ва ња гра-
да Ве ли ког Беч ке ре ка у Пе тров град. У част „ју нач-
ких осло бо ди ла ца, офи ци ра и вој ни ка ле ге дар ног 
Гво зде ног пу ка срп ске вој ске ко ји су осло бо ди ли 
Ве ли ки Беч ке рек 17. но вем бра 1918. го ди не... и до-
но си о ца сло бо де и ује ди ње ња кра ља Пе тра I Ка-
ра ђор ђе ви ћа“, Ве ли ки Беч ке рек је 29. сеп тем бра 
1934. го ди не пре и ме но ван у Пе тров град. 

Слав ко Жу пан ски је уче ство вао у де мон стра-
ци ја ма про тив ула ска Кра ље ви не Ју го сла ви је у 
Трој ни пакт 27. мар та 1941. го ди не. По че так Дру гог 
свет ског ра та, Април ски рат, за те као га је у Бе о гра-
ду. Да би из бе гао по нов но утам ни че ње од оку па-
тор ске вла сти скло нио се у Цр ну Го ру. Кра јем ле та 
1941. го ди не, по до би је ној га ран ци ји од оку па ци-
о не вла сти да не ће би ти про га њан и ло го ри сан, 
вра тио се у род ни град где је бо ра вио то ком оку-
па ци је. 

По сле ра та био је пред сед ник Об ла сног од бо ра 
На род ног фрон та и на род ни по сла ник АП Вој води-
не и На род не Ре пу бли ке Ср би је. Та ко ђе је на ста вио 
са ра дом у адво ка ту ри и ак тив но се укљу чио у 
уна пре ђе ње стру ке. У јед ном ман да ту био је пред-
сед ник Адво кат ске ко мо ре Вој во ди не. Упо ко јио се 
у Зре ња ни ну 15. фе бру а ра 1959. го ди не где је и са-
хра њен на Пра во слав ном гро бљу. 
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За кљу чак

Од го вор вој во ђан ских Ср ба на кон стант но сма-
њи ва ње, до ко нач ног уки да ња свих при ви ле ги ја 
и по вла сти ца ко ја су Ср би ра ту ју ћи за Ау стри ју 
до би ли од ау стриј ских ца ре ва кра јем и сре ди ном 
18. ве ка, као и на ин сти ту ци о нал ну де на ци о на ли-
за ци ју и аси ми ла ци ју, би ла је хо мо ге ни за ци ја и по-
ли тич ка бор ба за сво ја пра ва. Оту да, пред крај Ве-
ли ког ра та 1918. го ди не, ка да су при ли ке до зво ли-
ле да се по ли тич ка бор ба рас плам са, вој во ђан ски 
Ср би су узе ли суд би ну у сво је ру ке и осно ва ли по-
ли тич ка те ла: срп ске на род не од бо ре. На њи хо во 
че ло ста ли су обра зо ва ни, од луч ни и на да све хра-
бри љу ди. Од бо ри су у пр во вре ме де ло ва ли па ра-
лел но са пред став ни ци ма ста ре вла сти, да би вре-
ме ном пот пу но пре у зе ли власт. Исто вре ме но су 
осно ва ли На род ну гар ду ко ја је би ла га рант њихо-
ве вла сти, али и ми ра у гра до ви ма и се ли ма. На по-
слет ку, ор га ни зо ва ли су до чек по бед нич ке срп ске 
вој ске (ко ја је го не ћи не при ја те ља пре шла Са ву и 
Ду нав и без осве те и од во ђе ња у ло го ре не при ја тељ-
ског ста нов ни штва за по се ла Вој во ди ну) и узе ли 
уче шће у исто риј ској од лу ци на Ве ли кој на род ној 
скуп шти ни Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на, у 
Но вом Са ду 25. но вем бра 1918. го ди не, на ко јој су, 
на осно ву Вил со но вих на че ла о пра ву на ро да на 
са мо о пре де ље ње, из гла са ли от це пље ње од Угар-
ске и при са је ди ње ње Кра ље ви ни Ср би ји. Је дан од 
та квих див-ју на ка и вој во ђан ских пр ва ка био је и 
др Слав ко Жу пан ски, адво кат и по ли ти чар у Ве-
ли ком Беч ке ре ку (Ба нат), осни вач пр вог Срп ског 
на род ног од бо ра у Вој во ди ни (Ба нат, Бач ка и Ба-
ра ња) 1918. го ди не. 
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СХС) ко је је де ло ва ло у ци љу ује ди ње ња це ло куп-
ног „на шег на ро да Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба на 
чи та вом ет но граф ском про сто ру.“ На ње го вим 
страницамa об ја вљи ва не су ве сти и из Вој во ди не. 
Та ко ђе су тек сто ве пи са ли и вој во ђан ски Ср би. 
По ред Гла са СХС, о до га ђа ји ма у Вој во ди ни мо-
гло се чи та ти (ма да ре ђе) и у дру гим ли сто ви ма, 
по пут ли сто ва Хр ват ска др жа ва, Хр ват ска њи-
ва, Хр ват ска обра на, Об зор, Ри јеч и Југ.

12 Ми хаљ Ка ро љи, Вје ра без илу зи ја, За греб 1982; 
Пе тар Ро каи и др., Исто ри ја Ма ђа ра, Бе о град 
2002, 530–534.

13 Срп ски лист, Но ви Сад, 2. 11. 1918, бр. 8; Срп ски 
лист, Но ви Сад, 7. 11. 1918, бр. 12; Срп ски лист, 
Но ви Сад, 11. 11. 1918, бр. 16. (да ту ми у Срп ском 
ли сту да ти су по ста ром ка лен да ру)

14 Исто риј ски ар хив Зре ња нин, Фонд 486, Срп ски 
на род ни од бор у Ве ли ком Беч ке ре ку, За пи сни ци.

15 Слав ко Жу пан ски, Ве ли ки Беч ке рек у осло бо ђе њу, 
у: Спо ме ни ца осло бо ђе ња Вој во ди не 1918, Но ви 
Сад 1929, 120; Слав ко Жу пан ски, На род но ве ће, 
у: Алек сан дар Ста ној ло вић (ур.), Пе тров град (Ве-
ли ки Беч ке рек), Пе тров град 1938, 67–70; М. Ђу ка-
нов, нав. де ло, 98–99; За пи сни ци Срп ског на род ног 
од бо ра у Ве ли ком Беч ке ре ку 1918. (прир. З. Ве ља-
но вић и В. Вој во дић Ми цо ва), Но ви Сад 2019, 
21–24; Зо ран Ве ља но вић, Ван да Вој во дић Ми цо-
ва, 39 да на ко ји су про ме ни ли Ба нат. Срп ски на-
род ни од бор у Ве ли ком Беч ке ре ку 1918, ка та лог 
из ло жбе, Но ви Сад – Зре ња нин 2021.

16 Срп ски лист, Но ви Сад, 24. 10. 1918. (по ста ром 
ка лен да ру), бр. 1. По ред оба ве ште ња о свом осни-
ва њу у но ви на ма СНО је штам пао истог да на (24. 
10. 1918) и пла кат Про глас СНО са иден тич ним 
са др жа јем. Ви ди: Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це 
срп ске (РОМС), мф 13575.

17 Три срп ска на род на од бо ра/ве ћа су осно ва на 
истог да на у Ба на ту (31. 10. 1918): у Ве ли ком Беч-
ке ре ку, Вр шцу и Те ми шва ру, с тим да је у Ве ли ком 
Беч ке ре ку осно ван у пре по днев ним са ти ма, а у 
Те ми шва ру уве че. Још увек не ма тач них по да та ка 
о да ну и ча су у ко јем је осно ва но ве ће у Вр шцу. 

Вест о том до га ђа ју је сти гла у Те ми швар пре 3. 
но вем бра: „...бр. 2. Пот пред сед ник из ве шта ва да 
је у В. Беч ке ре ку и у Вр шцу осно ва но на род но 
ве ће. Из Вр шца ће до ла зи ти иза сла ник ра ди кон-
так та са на ма.“ Оту да док се не до ка же дру га чи
је, оста је тврд ња Жу пан ског да је СНО у Ве ли ком 
Беч ке ре ку пр ви осно ван. (Ви ди: Бо гу мил Хра-
бак, „За пи сни ци те ми швар ског на род ног ве ћа“, 
у: Збор ник Ма ти це срп ске, Се ри ја дру штве них 
на у ка, бр. 10, Но ви Сад 1955, 81; Бо гу мил Хра бак, 
Сло ве ни у Вој во ди ни у да ни ма осло бо ђе ња, но вем-
бра 1918. го ди не, у: При са је ди ње ње Вој во ди не Кра-
ље ви ни Ср би ји 1918, збор ник, Му зеј Вој во ди не и 
Ин сти тут за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Но вом Са ду (ур. М. Сми ља нић), Но ви Сад 1993, 
67.

18 Слав ко Жу пан ски, На род но ве ће, у: Алек сан дар 
Ста ној ло вић (ур.), Пе тров град 1938, 68; Спо ме-
ни ца осло бо ђе ња Вој во ди не 1918, Но ви Сад 1929, 
29; Пи смо др Жу пан ског Пе тру Пе ки ћу од 23. 
ја ну а ра 1939, об ја вље но у: М. Ђу ка нов, Срп ски 
на род ни од бор у Ве ли ком Бе че ке ре ку 1918, 98–99; 
По ред са мог Жу пан ског и Ми та Ђор ђе вић бе ле-
жи да су Жу пан ски и Тер зин „би ли јед ном“, не 
опи су ју ћи де та ље раз го во ра већ „да су од не ли 
ин струк ци је у Ба нат.“

19 Ви ди на по ме ну бр. 16. По ред Срп ског ли ста о раду 
но во сад ског Срп ског на род ног од бо ра по чео је 
да пи ше и со ци јал де мок тар ски лист Сло бо да.

20 Дра гу тин Ј. Ри стић, „17. но вем бар 1918.“, у: Алек
сан дар Ста ној ло вић (ур.), Пе тров град (Ве ли ки 
Беч ке рек), Пе тров град 1938, 71–75.

21 За пи сни ци Срп ског на род ног од бо ра у Ве ли ком 
Беч ке ре ку 1918, (прир. З. Ве ља но вић и В. Вој во-
дић Ми цо ва), Но ви Сад 2019, 71–73.

22 Ар хив СА НУ у Бе о гра ду, До ку мен та о при са је-
ди ње њу, бр. 13707/1, За пи сни ци Ве ли ке на род не 
скуп шти не у Но вом Са ду (25. 11. 1918); Ма ти ца 
срп ска, Ру ко пи сно оде ље ње, инв. бр. 7.147. За пи-
сни ци На род них од бо ра и пу но моћ ја по сла ни ка 
на Ве ли кој на род ној скуп шти ни Ср ба, Бу ње ва ца 
и оста лих Сло ве на у Но вом Са ду 25. 11. 1918. годи-
не; Хр ват ски др жав ни ар хив у За гре бу, Hr-HDA- 
-124-3-1-257; Зо ран Ве ља но вић, Дра го Ње го ван, 
Од сна до ја ве. При са је ди ње ње Вој во ди не Кра ље-
ви ни Ср би ји 1918. го ди не, 2. до пу ње но из да ње, 
Му зеј Вој во ди не, Но ви Сад 2020.

23 За пи сник бр. 1 (тач ка 3) од 21. но вем бра 1918. (4. 
де цем бар по но вом ка лен да ру), у: За пи сни ци при-
вре ме них ор га на вла сти у Но вом Са ду 1918–1919, 
(прир. Љ. До жић), Но ви Сад 2018; За пи сни ци Срп-
ског на род ног од бо ра у Ве ли ком Беч ке ре ку 1918. 
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(прир. З. Ве ља но вић и В. Вој во дић Ми цо ва), Но ви 
Сад 2019, 84–88.

24 За пи сни ци Срп ског на род ног од бо ра у Ве ли ком 
Беч ке ре ку 1918. (прир. З. Ве ља но вић и В. Вој во дић 
Ми цо ва), Но ви Сад 2019, 89–90; М. Ђу ка нов, Срп-
ски на род ни од бор у Ве ли ком Беч ке ре ку 1918, 100.

25 Спо ме ник Пе тру I Ка ра ђор ђе ви ћу је рад Ру де Вал-
де ца, ака дем ског ва ја ра. У пр вим да ни ма оку па-
ци је, апри ла 1941. го ди не, де ва сти ран је и сру шен. 
Об но вљен је и вра ћен 2005, а све ча но от кри вен 
17. ја ну а ра 2006. го ди не, у при су ству пре сто ло-
на след ни ка Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа.
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Zo ran Ve lja no vić, Mu se um of Voj vo di na

SLAV KO ŽU PAN SKI AND THE FIRST SER BIAN PE O PLE ‘S COM MIT TEE  
IN BA NAT, BAČ KA AND BA RA NJA 1918

Sum mary

The re spon se of the Serbs in Voj vo di na to the con stant re duc tion un til the fi nal abo li tion of all pri vi
le ges they re ce i ved from the Au strian em pe rors whi le fig hting for Au stria at the end of the 17th and the 
mid dle of the 18th cen tury, as well as to the in sti tu ti o nal de na ti o na li za tion and as si mi la tion was ho mo ge
ni za tion and po li ti cal strug gle for the ir rights. Hen ce, be fo re the end of the Gre at War in 1918, when the 
cir cum stan ces al lo wed the po li ti cal strug gle to erupt, the Serbs in Voj vo di na to ok the ir de stiny in to the ir 
own hands and fo un ded po li ti cal party: the Ser bian Pe o ple’s Com mit tee / Co un cil (SPC). The SPC was 
he a ded by edu ca ted, de ter mi ned and abo ve all bra ve pe o ple. At first, the SPC ac ted si mul ta ne o usly with 
the re pre sen ta ti ves of the old go vern ment, but as the ti me pas sed they com ple tely to ok over the go vern
ment. At the sa me ti me, they fo un ded the Na ti o nal Gu ard, which was the gu a ran tor of the ir po wer and of 
pe a ce in towns and vil la ges. Fi nally, they or ga ni zed a re cep tion for the vic to ri o us Ser bian army (which, 
pur su ing the enemy, cros sed the Sa va and the Da nu be and oc cu pied Voj vo di na wit ho ut re ven ge) and to ok 
part in the hi sto ric de ci sion at the Gre at Na ti o nal As sembly of Serbs, Bu njev ci and ot her Slavs in No vi Sad. 
In No vem ber 1918, on the ba sis of Wil son’s prin ci ples on the right of the pe o ple to selfde ter mi na tion, they 
vo ted to se ces sion from Hun gary and uni fi ca tion to the King dom of Ser bia. One of such gi ant he ro es and 
Voj vo di na cham pi ons was Slav ko Žu pan ski (Me len ci 1880 – Zre nja nin 1959), a lawyer and a po li ti cian in 
Ve li ki Beč ke rek (Ba nat), the fo un der of the first Ser bian Pe o ple’s Com mit tee in Voj vo di na (Ba nat, Bač ka 
and Ba ra nja) in 1918.
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ОРУЖ ЈЕ У МУ ЗЕ ЈУ БА ТИН СКЕ БИТ КЕ

Мар ти на Мал ба шки, Град ски му зеј Сом бор

Ап стракт: У вре ме осло бо ђе ња то ком ок то бра –но вем бра ма се су при ла зи ле је ди ни ца ма НОВ, пре све га 
у 51. вој во ђан ску ди ви зи ју. Из Сом бо ра је 7. но вем бра за Без дан у са ста ву 12. вој во ђан ске удар не бри га де 
оти шло 800 до бро во ља ца. Сом бор је од по чет ка Ба тин ске бит ке, па све до кра ја ра та, при хва тио и не го вао 
око 10.000 ра ње них бо ра ца. Ба тин ска бит ка тра ја ла је од 11. до 29. но вем бра 1944. го ди не и спа да у ред оних 
бор би ко је јед ним име ном зо ве мо БОР БЕ ЗА КО НАЧ НО ОСЛО БО ЂЕ ЊЕ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ и би ла је нај ве ћа 
бит ка у Дру гом свет ском ра ту на те ри то ри ји Ју го сла ви је. У ра ду је пред ста вље но оруж је ко ри шће но у Ба-
тин ској бит ки, ко је је му зе о ло шки об ра ђе но и ин вен та ри са но, те за сту пље но на стал ној по став ци Му зе ја 
Ба тин ске бит ке. Из ло же ни су пи што љи, пу шке, ау то мат ске пу шке и ау то ма ти, ми тра ље зи, ми но ба ца чи и 
бо де жи.

Кључ не ре чи: НОВ, 51. ди ви зи ја, Сом бор, Без дан, 12. вој во ђан ска бри га да, Ба тин ска бит ка, Дру ги свет-
ски рат, Ју го сла ви ја, Му зеј Ба тин ске бит ке, оруж је

Основ ни циљ Ба тин ске бит ке, во ђе не од 11. до 
29. но вем бра 1944. го ди не, био је да се сна га ма 12. 
кор пу са, од но сно 51. ди ви зи јом и сна га ма 3. укра-
јин ског фрон та про би је не при ја тељ ска ли ни ја на 
де сној оба ли Ду на ва. Ко ман да ма на ше вој ске и 
Црве не ар ми је, пру жа ла су се три прав ца пре ла-
ска Ду на ва, то су би ли Мо хач ко-бај ски, Апа тин ски 
и Ба тин ски.1

Ба тин ски је био глав ни пра вац и фор си ра ње 
је тре ба ло да се из вр ши но ћу 10/11. но вем бра, и то 
је тре ба ло да из вр ши 73. ди ви зи ја Цр ве не ар ми је 
и 12. вој во ђан ска удар на бри га да, од но сно ње на 
Омла дин ска че та. Овај пра вац је иза бран као глав-
ни, јер је пру жао мо гућ ност из не на ђе ња не при ја-
те ља, а са мим тим и успех опе ра ци је. Из не мач ке 
до ку мен та ци је ка сни је са зна је мо да је још јед на 
окол ност при до не ла да се иза бе ре Ба ти на за про-
бој но ве не при ја тељ ске од брам бе не ли ни је. Ту се 
1944. го ди не на ла зи ла ли ни ја раз гра ни че ња две 
ве ли ке не при ја тељ ске гру пе ар ми ја ко је су би ле 
под ре ђе не два ма раз ли чи тим шта бо ви ма у Бер-
ли ну. То су би ле Гру па ар ми ја ЈУГ под ко ман дом 
ге не ра ла Јо ха на Фрајс не ра и Гру па ар ми ја ЈУ ГО-
И СТОК под ко ман дом фелд мар ша ла Мак си ми ли-
ја на фон Вај хса, што је био је дин ствен слу чај у Дру-
гом свет ском ра ту. За сво је не у спе хе код Ба ти не 

не мач ке ко ман де ће од го вор ност пре ба ци ва ти јед-
на на дру гу.1

Бит ка на Ба ти ни, уз Бе о град ску опе ра ци ју и 
бор бе на Срем ском фрон ту, спа да у ред нај зна чај-
ни јих здру же них опе ра ци ја На род но о сло бо ди-
лач ке вој ске Ју го сла ви је и Цр ве не ар ми је. Њој се 
са пра вом мо же да ти епи тет хе рој ска, што по твр-
ђу ју при зна ња ко ја су овим је ди ни ца ма ода ле Ју-
го сло вен ска вр хов на ко ман да и Вр хов на ко ман да 
Цр ве не ар ми је.

Пр ва по став ка

Стал ну по став ку у Спо мен му зе ју Ба тин ске 
бит ке ура дио је ку стос исто ри чар Јо ван Кир ја ко-
вић из Му зе ја со ци ја ли стич ке ре во лу ци је из Но вог 
Са да. Ак це нат по став ке је ста вљен на ток и зна чај 
бит ке у за вр шним опе ра ци ја ма осло бо ђе ња Ју го-
сла ви је, као и на са деј ство со вјет ских сна га у бит-
ки. По став ка се са сто ја ла од увод ног де ла, ко ји обу-
хва та до га ђа је од 1941. до 1944. го ди не и дру гог де ла, 
ко ји раз ра ђу је Ба тин ску опе ра ци ју у свим ње ним 
фа за ма, као и из ло же не до ку мен те, фо то гра фи је, 
пред ме те и умет нич ка де ла из жи во та и бор бе них 
деј ста ва је ди ни ца. По став ка је има ла за циљ да 
пред ста ви ан ти фа ши стич ку бор бу пар ти зан ског 
по кре та, пре све га вој во ђан ске омла ди не ко ја је 



из не ла ову бит ку на сво јим пле ћи ма, као и да ода 
по што ва ње по ги ну лим бор ци ма вој во ђан ских 
бри га да.

Спо мен му зеј Ба тин ске бит ке је тре ба ло да ра-
ди на из у ча ва њу Ба тин ске бит ке, при ку пља њу и 
из у ча ва њу гра ђе ве за не за бит ку као и да се ак тив-
но уче ству је у обе ле жа ва њу ва жних исто риј ских 
да ту ма из НОБ-а. Ова ко ра зно вр сна де лат ност је 
зах те ва ла ве ће ан га жо ва ње ко лек ти ва Град ског 
му зе ја Сом бор и са мим тим при јем ку сто са Бра-
ни ми ра Ма шу ло ви ћа, ко ји је ру ко во дио збир ком 
Ба тин ске бит ке од 1. ок то бра 1982. го ди не. 

Му зеј Ба тин ске бит ке је за основ ну де лат ност 
имао при ку пља ње ме мо ар ске гра ђе од жи вих уче-
сни ка Ба тин ске бит ке 7, 8. и 12. вој во ђан ске удар не 
бри га де, при ку пља ње и из у ча ва ње још не и зу че них 
до ку ме на та и њи хо во фо то ко пи ра ње, от ку пљи ва-
ње до ку ме на та и дру ге гра ђе, ин вен та ри са ње гра-
ђе, рад на от ку пу му зеј ских екс по на та ве за них за 
Ба тин ску бит ку.

У свр ху за шти те и чу ва ња му зе а ли ја ку стос је 
од 1983. го ди не ра дио на фор ми ра њу ком плет ног 
спи ска 7. вој во ђан ске удар не бри га де. Са ку пљен 
је и из ве стан број до ку ме на та и спи ско ва 51. ди ви-
зи је, 12. и 8. бри га де, фор ми ра на ма ња фо но те ка са 
тон ским за пи си ма ко је је на те му Ба тин ске бит ке 
имао ин фор ма тив ни цен тар у Сом бо ру.

Ме мо ар ска гра ђа бо ра ца 8. вој во ђан ске удар-
не бри га де је са ку пље на то ком 1987. го ди не, уз по-
моћ СУБ НО РА3 Су бо ти це. Тре ба ло је да бор ци 
усту пе сво је до ку мен те на трај но ко ри шће ње Спо-
мен му зе ју Ба тин ске бит ке због из ра де но ве по став-
ке. Сле де ће, 1988. го ди не, са ку пље на је ме мо ар ска 
гра ђа бо ра ца из бе о град ске и но во сад ске сек ци је 
7. вој во ђан ске удар не бри га де. До би је но је на по-
клон 10 ка се та у тра ја њу од 600 ми ну та од дру га 
Јан ка Сту пов ског из Ши да, бор ца 7. вој во ђан ске 
удар не бри га де. При ку пље но је 20 рат них фо то-
гра фи ја и два ори ги нал на пи сма две ју бол ни чар ки 
7. вој во ђан ске удар не бри га де.

Не го ва ње те ко ви на НОБ-а и ре во лу ци је је било 
у осно ви вас пит но-пе да го шког ра да са школ ском 
омла ди ном и Спо мен му зеј је био укљу чен у вас-
пит ни си стем мла дих у СФРЈ. У из ве шта ји ма о ра ду 
Спо мен му зе ја, по чев од 1983. го ди не, при ме тан је 
ве ли ки број по се ти ла ца ко ји су сво јим при су ством 
уве ли ча ва ли исто риј ске ча со ве на пла тоу Спо мен 

му зе ја. Број по се ти ла ца се кре тао од 15.000 до 20.000 
љу ди сва ке го ди не.

Му зеј је био укљу чен и у тра ди ци о нал ни су срет 
омла ди не и бо ра ца Бач ке и Ба ра ње. Ови су сре ти 
су има ли са ве зни зна чај, уче ство ва ле су 93 шко ле 
из це ле зе мље и пре ко 200 де ле га та уче ни ка и на-
став ни ка. Ре а ли зо ва не су и ма ни фе ста ци је не го-
ва ња ре во лу ци о нар них тра ди ци ја ве за них за 25. 
мај и пи о нир ску ор га ни за ци ју Сом бо ра.

Оруж је у Му зе ју Ба тин ске Бит ке

Ба тин ска бит ка тра ја ла је од 11. до 29. но вем бра 
1944. го ди не и спа да у ред оних бор би ко је јед ним 
име ном зо ве мо бор бе за ко нач но осло бо ђе ње Ју го
сла ви је и би ла је нај ве ћа бит ка у Дру гом свет ском 
ра ту во ђе на на те ри то ри ји Ју го сла ви је. Ба тин ска 
опе ра ци ја је и јед на од нај сло же ни јих вој них опе-
ра ци ја у то ку чи та ве НОБ. У исто вре ме пред ста-
вља и опе ра ци ју фрон тов ских раз ме ра са ве ли ким 
вој но-по ли тич ким ци ље ви ма и опе ра тив но-стра-
те гиј ским усло ви ма.

Све до је се ни 1943. го ди не глав ни из вор снаб-
де ва ња оруж јем и вој ном опре мом је ди ни ца НОВЈ 
био је рат ни плен. Од ок то бра исте го ди не по чи ње 
да при сти же по моћ за пад них са ве зни ка. По моћ од 
СССР-а по чи ње да сти же од фе бру а ра 1944. го ди-
не. Као услов да се по моћ ша ље бро до ви ма, ко ји су 
мо гли по не ти мно го ви ше не го тран спорт ни ави-
о ни, у ита ли јан ском гра ду Ба ри ју де ло ва ла је при-
јем на ба за, а Вр хов ни штаб НОВ и ПО Ју го сла ви је 
ус пео је да у пре ко мор ске бри га де укљу чи бив ше 
при пад ни ке ита ли јан ске и не мач ке вој ске, ин тер-
нир це, при пад ни ке Спе ци јал них ба та љо на и ју го-
сло вен ске пре бе ге Са ве зни ци ма (при пад ни ци Ју го-
сло вен ске вој ске ван отаџ би не у се вер ној Афри ци) 
ко ји су же ле ли да се при кљу че НОВЈ.

Ква ли тет оруж ја, ко је је при мље но од Цр ве не 
ар ми је, био је знат но из над ква ли те та оруж ја које 
су је ди ни це 51. вој во ђан ске ди ви зи је до та да по-
се до ва ле. Чи та ва гру па кон струк то ра раз ви ја ла је 
по сто је ће и ис пи ти ва ла но ве ти по ве оруж ја. То ком 
са мог ра та по ја ви ли су се но ви ау то ма ти а је дан од 
њих је ППШ Ге ор ги ја Шпа ги на. Пу шко ми тра љез 
ДП-27 Ва си ли ја Дег тјар јо ва до био је но ву вер зи ју 
ко јој се мо гла бр зо про ме ни ти за гре ја на цев. Уво-
ђе ње ква ли тет ни је му ни ци је учи ни ла је пу шку Мо-
син-На ган М 1891/30, по у зда ни јом и ефи ка сни јом.4
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Пи што љи

По че так 20. ве ка обе ле жен је ин же њер ским по-
ду хва ти ма, креативнoшћу и пре ци зно шћу на који-
ма да нас мо же мо са мо да за ви ди мо, јер су ти љу ди 
има ли вре ме на да по шту ју про фе си о нал не стан-
дар де. Ва тре но оруж је би ло је по себ но пло дан те-
рен за ин же ње ре и про на ла за че. Ме ђу њих спа да 
и Ге орг Лу гер, чо век ко ји је ди зај ни рао је дан од нај-
 у спе шни јих и нај ра ши ре ни јих пи што ља свих вре-
ме на. Пр ви Лу гер пи штољ ко ри стио је 9 mm Pa rabel
lum му ни ци ју про из ве де ну 1901. го ди не отва ра њем 
уста ча у ре ме та ка 7,65 mm да би се у њу ста ви ло 
ве ће зр но јер су вој не по тре бе зах те ва ле му ни ци ју 
ве ће за у став не мо ћи од оне ко ју је имао ме так 7,65 
mm. Иа ко је про из ве де но ма ло ко ма да Мо де ла 1901 
ње го ва кон струк ци ја је би ла до бра по ла зна осно-
ва за Мо дел 1908.5

 
Сли ка 1

Пр ви Лу гер (Слика 1) је не мач ка вој ска слу жбе-
но усво ји ла под име ном Pi sto le Mo dell 08 или П086. 
Без сум ње нај по зна ти ји је од свих пи што ља ко је 
је кон стру и сао Лу гер. За сни вао се на 9 mm ne u er 
Art мо де лу из 1906. го ди не. Раз ли ка из ме ђу Мо де-
ла 1906 и 1908 је што ви ше не ма ау то мат ске коч-
ни це ни на јед ном не мач ком вој нич ком Лу ге ру и 
што коч ни ца функ ци о ни ше у обр ну том сме ру: пи-
штољ је за ко чен кад је по лу га у до њем по ло жа ју. 
По чет ком 1914. го ди не ди зајн је мо ди фи ко ван до да-
ва њем на врт ке за ра ме ни кун дак и де ла за држа ње 
ма га ци на отво ре ним. На исти на чин мо ди фи кова-
но је и не ко ли ко ра ни је про из ве де них пи што ља. 
Дал ма тин ци ка жу да до бар коњ има сто ти ну ма на, 
а лош коњ са мо јед ну – не ва ља. Та ко је и Лу гер 
имао ма не: сме та му пр љав шти на, не ра ди са сла-
би јом му ни ци јом, коч ни ца му ни је по у зда на и што 

је нај ва жни је, скуп је и сло жен за про из вод њу. Због 
то га, це на је би ла глав ни раз лог да Тре ћи рајх по-
тражи но во слу жбе но оруж је – био је то Вал тер П-38 
(Слика 2).

Сли ка 2

Ка да се са зна ло да ће не мач ка вој ска од ба ци-
ти Pa ra bel lum пи штољ, Вал тер је про из вео 9 mm 
вер зи ју Мо де ла ПП ко ји су на зва ли МP (Mi li tar Pi-
sto le). Овај мо дел је од би јен по што вој ска ни је хте ла 
да при хва ти оруж је тог ка ли бра чи ји је прин цип 
ра да био сло бод но тр за ње за тва ра ча. Вал тер је тада 
из ра дио оруж је са бра вље њем и скри ве ним уда ра-
чем ко ји је до био име AP (Ar mee Pi sto le). Овај мо-
дел је од би јен за то што је уда рач био не при ме тан 
те се ни је мо гло зна ти да ли је пи штољ за пет или 
ни је. Кон струк ци ја је из ме ње на до да ва њем ви дљи-
вог уда ра ча и то оруж је је до би ло име HP (He e res 
Pi sto le) ко је је као та кво и ко нач но при хва ће но, а 
чи ја је про из вод ња за по че ла с на зи вом Pi sto le 38, 
од но сно П-38. По тре бе рат не про из вод ње би ле су 
ве ће не го што их је Вал тер мо гао за до во љи ти те су 
и не ке дру ге фир ме про из во ди ле П-38. Вал тер је 
про из вод њу П-38 об у ста вио 1957. го ди не, а пи штољ 
је по но во по стао зва нич но вој но оруж је у но вој ва-
ри јан ти као Pi sto le 1 (P1).7

Сво јом пре ци зно шћу и до ме том су до ми ни ра-
ли со вјет ски ау то ма ти, ба зи ра ни на пи штољ ском 
мет ку Фе о до ра То ка ре ва, ство ре ном за слу жбе ни 
пи штољ ТТ-30, ка сни је ТТ-33 (Слика 3).

По пу лар но име ТТ не зна чи „три де сет три“, 
већ Тул ски, си стем Ф. В. То ка ре ва. Кон курс за вој ни 
ау то мат ски пи штољ био је рас пи сан, јер је ре вол-
вер На ган већ био за ста рео. На кон кур су су би ли 
те сти ра ни пи што љи При луц ког и Ко ро ви на у ка-
ли бру 7,65 mm као и Бра у нин го ви, Вал те ро ви и 

ОРУЖ ЈЕ У МУ ЗЕ ЈУ БА ТИН СКЕ БИТ КЕ МАР ТИ НА МАЛ БА ШКИ



Лу ге ро ви мо де ли, али је по бе ди ла кон струк ци ја 
То ка ре ва. Ти ме је учи њен крај ра зно вр сно сти мо-
де ла и ка ли ба ра ко ја је до 1930. го ди не вла да ла у 
Цр ве ној ар ми ји. Тул ски за вод ни је имао до вољ не 
ка па ци те те да убр зо снаб де це лу ар ми ју, па је СССР 
у Дру ги свет ски рат ушао са мањ ком вој них пи што-
ља. То ка рев је мо ди фи ка ци ја Бра у нин го вог ре ше-
ња за Колт 1911.8 Спој ни ца на вр ху за тва ра ча је знат-
но ја ча, по врат на опру га је др жи на ме сту пу тем 
дуг ме та уса ђе ног на пред њи крај. Гру па ороз-удар-
на опру га је јед на је ди ни ца ко ја се ва ди из ра ма по 
ски да њу за тва ра ча. Оки дач има осо ви ну, а је ди ни 
на чин ко че ња овог пи што ља је спу шта ње оро за у 
ме ђу по ло жај што је код аме рич ких струч ња ка на-
и шло на озбиљ не за мер ке. Шар жер се рас кла па ски-
да њем дна. Це ла кон струк ци ја је у од но су на та да-
шње и ка сни је европ ске и аме рич ке пи што ље по-
јед но ста вље на: цев се за бра вљу је у за тва рач са са мо 
два зу ба, број де ло ва је ма њи не го код свих слич них 
кон струк ци ја, а рас кла па ње и одр жа ва ње про сти-
је. Удар на опру га сме ште на је уну тар са мог ороза.

То ка рев је мо ди фи ко ван 1933. го ди не и то је ко-
нач ни мо дел. Раз ли ке су: зад њи део др шке се ви ше 
не ски да, већ је др шка из јед ног де ла са ра мом; гру-
па ороз-удар на опру га и ме ха ни зам за опа ље ње дру-
га чи је је из ве де на на Мо де лу 1933; зу би на це ви који 
се за бра вљу ју у за тва рач би ли су код Мо де ла 1930 
са мо на вр ху це ви, док су на Мо де лу 1933 скроз у 
круг, што по јед но ста вљу је из ра ду и да је ве ћу кон-
струк тив ну чвр сти ну. Ра ни Мо де ли 1930 има ли 
су глат ке др шке, а ка сни је је ста вљен ам блем зве-
зде са сло ви ма СССР из ме ђу кра ко ва. Др шке се ски-
да ју та ко што се по диг ну ма ло од ра ма и окре ну 
за 90 сте пе ни.9 Но ва кон струк ци ја про из во ди ла 

се по ли цен ци у ра зним зе мља ма – Пољ ској, Ју го сла-
ви ји, Ма ђар ској, Ки ни, и Се вер ној Ко ре ји.

Пи штољ про на ђен на по при шту бит ке 1949. 
го ди не био је Фро мер-Стоп (Слика 4).

Сли ка 4

Ово је кла са успе шних по лу а у то мат ских пи-
што ља, ко ји ра де на прин ци пу ду гог тр за ја. Си стем 
ра да овог мо де ла имао је ве ли ки ути цај на кон струк-
то ре Ру дол фа Фро ме ра, Ге ор га Ро та и Ка ре ла Крн-
ку, ко ји су за слу жни за по ја ву мно гих пи што ља 
ко ји су ко ри сти ли исти прин цип ра да. Био је слу-
жбе ни пи штољ угар ске вој ске усво јен 1912. го ди не 
са име ном Мо дел 19 и у ка ли бру 7,65 mm. Остао је 
по сле Пр вог свет ског ра та у на о ру жа њу вој ске и 
по ли ци је, ма да га ни ко ни је во лео јер је ме ха ни зам 
не по треб но сло жен, јер ме так 7,65 mm не тра жи 
за бра вљи ва ње це ви и за тва ра ча. Ра ди на прин ци-
пу ду гог тр за ја це ви ко ја отва ра две по лу ге са зу-
би ма ко ји др же за тва рач. Не где из ме ђу 1916. и 1919. 
го ди не ја вља се у ка ли бру 9 mm. Био је не по у зда-
но, ком пли ко ва но и осе тљи во оруж је.10 Због ком-
пли ко ва но сти кон струк ци је, кра јем 20-их го ди на, 
ма ђар ска вој ска од лу чу је да усво ји јед но став ни ји 
мо дел, па се по ја вљу је Мо дел 29М. Овај мо ди фи-
ко ва ни Бра у нин гов ди зајн ма ђар ска вла да при-
хва ти ла је 1929. го ди не у ка ли бру 9 mm.

Пу шке, ау то мат ске пу шке и ау то ма ти

Ре во лу ци о на ран раз вој пе ша диј ског на о ру жа ња 
учи ни ла је Не мач ка сво јим изу мом, Stur mge we hr 
44 (Слика 5).

Stur mge we hr је пр ви при мер ју ри шне пу шке 
под пој мом ко ји да нас под ра зу ме ва мо. Оруж је се 
ис пр ва раз ви ја ло под име ном Maschi nen pi sto le 43 
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јер се Хи тле ру ни је сви ђа ла иде ја ју ри шне пу шке. 
На кон што је МП 43 по ка зао успех на Ис точ ном 
фрон ту по стао је при о ри тет но оруж је не мач ке вој-
ске, а одо брио га је и сам Хи тлер 1944. го ди не.11 
Пр ве ко ли чи не ис по ру че не су 1943. го ди не, а про-
из вод ња је на ста вље на све до 1945. го ди не. Апри ла 
1944. го ди не уса вр ше на је но мен кла ту ра и пу шка 
је до би ла озна ку МП 44. Пред крај 1944. го ди не 
пу шка је до би ла но ви на зив – Stur mge we hr или Ју-
ри шна пу шка. Нем ци су би ли пр ви ко ји су ус пе ли 
да про из ве ду до во љан број овог но вог ти па пу шке 
и да га на пра ви на чин ис ко ри сте. Они су ко ри сти-
ли ово оруж је у ве ли ком бро ју на кра ју Дру гог свет-
ског ра та. Stur mge we hr 44 је мо жда имао ути ца ја на 
кон струк ци ју АК-47, иа ко Ми ха ил Ка ла шњи ков 
то по ри че. На про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је, ова 
се пу шка по ја ви ла 1944. го ди не у то ку де сан та на 
Др вар, као на о ру жа ње не мач ких па до бра на ца. У 
на о ру жа њу ЈНА је оста ло све до 1970. го ди не, а у 
рат ним ре зер ва ма до 1980. го ди не.

Ре пе тир ка Мо син-На ган М 1891/30 (Слика 6) 
је пр ва ру ска ма ло ка ли бар ска пу шка ко ја по сти же 
ве ли ку по чет ну бр зи ну.

Пр ви мо де ли су се по ја ви ли 1891. го ди не, годи-
ну да на по сле те сти ра ња, у ко ји ма су Ру си по ку-
ша ли да оства ре ком би на ци ју нај бо љих ка рак те-
ри сти ка ви ше мо де ла ко је су кон стру и са ли Емил и 
Ле он На гант и ка пе тан С. И. Мо син из цар ске ар ти-
ље ри је. Оруж је на ста ло на тај на чин по зна то је под 
на зи вом 3-li ne Ri fle Mo del 1891. го ди не.12 Пу шка 
Мо син На ган ли чи ла је на кон вен ци о нал ну пу шку 
с обр ну тим за тва ра чем и ма га ци ном ко ји се пу нио 
отва ра њем и ста вља њем шар же ра са 5 ме та ка. Ма-
га цин је имао кон трол ну ре зу ко ја је оси гу ра ва ла 
и оста ле до ње мет ке у ма га ци ну и спре ча ва ла њи-

хо во при ти ска ње на до њу стра ну за тва ра ча при-
ли ком по нов ног пу ње ња. Ка да је ме так јед ном био 
на пу њен, ре за се от пу шта ла и омо гу ћа ва ла да следе-
ћи ме так бу де по ти снут на го ре и по ку пљен при ли-
ком на ред ног хо да ко ји је вр шио по нов но пу ње ње.13

Пу шка Man nlic her Car ca no M38 (Слика 7) је ита-
ли јан ски мо дел пу шке на стао у фа бри ци оруж ја у 
То ри ну из ме ђу 1890. и 1891. го ди не, а зва нич но је 
одо брен 29. мар та 1892. го ди не. 

Сли ка 7

Име на ге не ра ла Паравићина (Par ra vi ci no), пред-
сед ни ка ко ми си је ко ја је би ла овла шће на да одо бра-
ва пу шке и Салватора Карканоа (Sal va to re Car ca no), 
тех ни ча ра у То ри ну, че сто се ве зу ју за пу шку ко ја 
се ма ло ко ри сти ла из ван Ита ли је. За вре ме ра та у 
Аби си ни ји Ита ли ја ни су уста но ви ли да њи хо ва 
6,5 mm му ни ци ја ни је до вољ но смр то но сна и за то 
је 1938. го ди не уве де на но ва 7,35 mm, а са њом и 
но ва вер зи ја пу шке из 1891. го ди не. Осим про ме-
не ка ли бра но ва пу шка је има ла фик си ран зад њи 
ни шан за уда ље ност од 700 m, уме сто ра ни је ко ри-
шће ног тан гент ног ни ша на.14

Ка ра бин М 1944, со вјет ски, је ва тре но оруж је 
на лик на пу шку ко је је спа да ло у на о ру жа ње ко-
њи це то ком 19. и по чет ка 20. ве ка (Слика 8).

Ка ра бин је био, у ства ри, тип пу шке из 1938. 
го ди не с до дат ком скло пи вог кр ста стог ба јо не та. 
Те шко је об ја сни ти по ја ву и при хва та ње ова квог 

Сли ка 5

Сли ка 6

ОРУЖ ЈЕ У МУ ЗЕ ЈУ БА ТИН СКЕ БИТ КЕ МАР ТИ НА МАЛ БА ШКИ



ар ха ич ног оруж ја 1944. го ди не, а још ма ње је схва-
тљи во за што су Ки не зи од лу чи ли да овај мо дел 
ко пи ра ју де вет го ди на ка сни је.15

Ау то ма ти су ла ко пе ша диј ско оруж је ко је ко-
ри сти пи штољ ску му ни ци ју, а при бли жно су ве ли-
чи не пу шке или ка ра би на. Што се ти че не мач ких 
ау то ма та спо ме ну ће мо ау то мат МП 40 (Слика 9). 
Овај мо дел је био јед но став ни ја вер зи ја МП 38.

Сли ка 9

Он је тре ба ло да уште ди и вре ме и но вац за про-
из вод њу уво ђе њем са вре ме ни јих ме то да. У су шти-
ни, то је би ло исто оруж је са мо је основ на и нај ва-
жни ја раз ли ка би ла у на чи ну про из вод ње, јер је 
овај мо дел ко ри стио пре со ва ни ме тал и јед но став не 
са став не де ло ве ко је су мо гли да из ра ђу ју и дру ги 
про из во ђа чи ши ром Не мач ке. Упо тре ба ви со ко-
ква ли тет ног че ли ка се из бе га ва ла у нај ве ћој ме ри, 
а за ве зи ва ње де ло ва ко ри сти ло се тач ка сто за ва-
ри ва ње. Све то је да ло из у зет но прак тич но и ефи-
ка сно оруж је, чи ји су си стем про из вод ње и иде ју 
о са став ним де ло ви ма огра ни че ног ве ка тра ја ња 
ко пи ра ли ско ро сви свет ски про из во ђа чи оруж ја. 
МП 40 имао је не ко ли ко ва ри јан ти, али је спо ља шњи 
из глед ме њан. Нај ин те ре сант ни ја вер зи ја био је мо-
дел МП 40/II, про из ве ден кра јем 1943. го ди не, у 

по ку ша ју да се па ри ра сна зи со вјет ским мо де ли ма. 
Оруж је на ста ло на осно ву МП 40, по зна то под на-
зи вом МП 41, би ло је Хе не ло ва проб на ин ве сти-
ци ја, али ни ка да ни је при хва ће но као слу жбе но 
оруж је. Као и код МП 38, ве ли ка ко ли чи на МП 40 
је из не та из Не мач ке по за вр шет ку ра та, па се и 
да нас ко ри сти.16

ППШ-41 (Слика 10) је со вјет ски ау то мат ко ји је 
био јед но од нај ва жни јих ма сов но про из ве де них 
оруж ја те вр сте у Дру гом свет ском ра ту. Ау то мат 
је ди зај ни рао Ге ор гиј Шпа гин.

Сли ка 10

Не ко ли ко сто ти на ау то ма та про из ве де но је у 
де цем бру 1941. го ди не, док је још 155.000 пу ша ка 
про из ве де но у сле де ћих пет ме се ци. Сам ау то мат 
је кла си чан при мер јед но став ног ди зај на ко ји слу-
жи ма сов ној про из вод њи. ППШ је био оруж је које 
је зах те ва ло ма ло одр жа ва ње па је мо гао ис па ли-
ти 900 ме та ка у ми ну ти. До кра ја Дру гог свет ског 
ра та про из ве де но је ви ше од 6 ми ли о на ППШ-41. 
Ау то мат је по стао је дан од сим бо ла по бе де са ве зни-
ка над На ци стич ком Не мач ком у Дру гом свет ском 
ра ту.17

Со вјет ски Са вез је на кон ра та сво је Шпа ги не 
углав ном ста вио у ре зер ву или их је про да вао и 
слао сво јим са те ли ти ма и по кре ти ма ко је је по др-
жа вао. Ки не ски ко му ни сти су то ком Ки не ског гра-
ђан ског ра та би ли ма сов но опре мље ни со вјет ском 
опре мом, ме ђу ко јом и огром ним бро јем Шпа ги на. 
Се вер на Ко ре ја је од 1949. го ди не про из во ди ла сво-
ју до ма ћу вер зи ју под име ном Мо дел 49, ови ау то-
ма ти су ма сов но ко ри шће ни то ком Ко реј ског ра та. 
Сна ге Хо Ши Ми на су до би ле огро ман број ау то-
ма та ППШ-41 и ко ри сти ле их то ком Пр вог ра та у 
Ин до ки ни, а ка сни је и Ви јет конг то ком Ви јет нам-
ског ра та.

Нај ве ће пред но сти ау то ма та ППШ-41 су бр за 
и јед но став на про из вод ња, ви со ка бр зи на паљ бе, 
ве ли ки ка па ци тет окви ра и са свим при стој на пре-
ци зност на да љи на ма од 150 m. Ме ђу тим ње го ве 
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глав не ма не су сла ба и не бе збед на коч ни ца,18 по-
том се то ком ра та ис по ста ви ло да се не укла па ју сви 
до бо ши са Шпа ги на је дан на дру ги, пу ње ње до бо-
ша је би ло ком плек сно и за мор но за вој ни ке (због 
то га је 1942. го ди не уве ден и оквир са 35 ме та ка).

Ми тра ље зи
Ми тра љез је на зив за ау то мат ско пе ша диј ско 

оруж је ко је је у ста њу да у крат ком пе ри о ду ис па-
ли низ уза стоп них хи та ца са му ни циј ског по ја са 
или шар же ра, бр зи ном од 300 ме та ка у ми ну ти или 
бр же.

Пу шко ми тра љез МГ-42 или Maschi nen ge we hr 
(Слика 11) је ми тра љез ко ри шћен у Вер мах ту, кон-
стру и сан у фа бри ци Ма у зер 1942. го ди не.

Сли ка 11

Био је стан дард ни ми тра љез у На ци стич кој 
Не мач кој и је дан од ико на Вер мах та то ком Дру гог 
свет ског ра та. Са сво јом ве ли ком бр зи ном паљ бе, 
сна жним мет ком и пре по зна тљи вим зву ком по-
стао је је дан од нај бо љих ми тра ље за то ком ра та. 
Осим у пе ша ди ји ко ри шћен је и на во зи ли ма као 
про тив а ви он ски ми тра љез и до дат но на о ру жа ње. 
Ра ђен је у ви ше вер зи ја, као ла ки, пу шко ми тра-
љез и те шки ми тра љез.

Мо дел Гор ју нов СГ 43 (Слика 12) на стао је за вре-
ме Дру гог свет ског ра та као за ме на за Ma xim М 1910.

Прет ход на за ме на, ДС из 1939. го ди не ко га је 
кон стру и сао Дег тјар јов ни је за до во љи ла тра же не 
спе ци фи ка ци је и 1942. го ди не је из ра же на по тре-
ба за са вре ме ним сред њим ми тра ље зом ко ји би се 
ла ко про из во дио. Гор ју нов је при хва тио са мо не ке 
од ка рак те ри сти ка не у спе лог ДС мо де ла, ка ко би 
уште део на вре ме ну. Рат на вер зи ја мо де ла је има ла 
спо ља глат ку цев, а ру чи ца за за пи ња ње на ла зи ла 
се ис под сан ду ка. У по сле рат ним го ди на ма су из-
вр ше не не знат не из ме не: Основ ни мо дел до био је 
озна ку СГМ, имао је жле бље ну цев и ру чи цу за за-
пи ња ње са стра не сан ду ка. СГМТ је би ла вер зи ја за 

тенк; СГМБ је био исти као СГМ, али је имао пре-
кри вач (бра ник) про тив пра ши не пре ко одељ ка за 
пу ње ње и из ба ци ва ње. Тре ба ре ћи да је не ко ли ко 
зе ма ља про из ве ло соп стве не вер зи је се ри је СГ 43; 
ве ћи на је пот пу но иден тич на, али је ма ђар ска вер-
зи ја има ла пи штољ-ру ко хват, кун дак и дво но жац.19

Пу шко ми тра љез је ау то мат ско оруж је ко је има 
ве ћи до мет и бр зи ну га ђа ња од пу шке. У то ку Дру-
гог свет ског ра та на ста ли су мо де ли ко ји су од и гра-
ли ве о ма бит ну уло гу, а јед ни од њих су сва ка ко ита-
ли јан ски Бре да М 30 и со вјет ски Дег тјар јов ДП 27.

Ком па ни ја Бре да је по че ла да про из во ди ми тра-
ље зе слу чај но. То је би ла ком па ни ја у обла сти те шке 
ин ду стри је ко ја је скло пи ла уго вор са фир мом Фиат 
за вре ме Пр вог свет ског ра та за про из вод њу из ве-
сне ко ли чи не сред њих ми тра ље за Мо дел 14. И Фиат 
и Бре да су про да ва ли сво је оруж је ита ли јан ској 
ави ја ци ји, али су по ста ли про тив ни ци кад је вој-
ска тра жи ла но ви мо дел ла ког ми тра ље за. Бре да је 
по бе ди ла, а Фи ат је од лу чио да на пу сти про из вод-
њу оруж ја те је сво је по стро је ње про дао Бре ди. Бре-
да је про из ве ла ве ли ку ко ли чи ну ми тра ље за и про-
да ла их ита ли јан ској вој сци. Пр ви је био Мо дел 24 
ко ји се ма ло раз ли ко вао од на ред ног Мо де ла 30 
(Слика 13).20

Сли ка 13

Сли ка 12

ОРУЖ ЈЕ У МУ ЗЕ ЈУ БА ТИН СКЕ БИТ КЕ МАР ТИ НА МАЛ БА ШКИ
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Овај мо дел је ра дио на прин ци пу сло бод ног 
тр за ња за тва ра ча и као ве ћи на та квог оруж ја, имао 
је по те шко ће око из вла че ња, због то га је по сто ја ла 
пум па за уље ко ја је уба ци ва ла ма зи во на сва ку ча-
у ру док се оба вља ло пу ње ње. Би ло је и не га тив них 
ка рак те ри сти ка, бр зи на га ђа ња је би ла знат но сма-
ње на због за сто ја при пу ње њу ма га ци на, као и због 
опа сно сти од оште ће ња ма га ци на што је до во ди-
ло до пот пу не не у по тре бљи во сти оруж ја. Мо дел 
30 раз ли ко вао се од прет ход ног Мо де ла 24 по то ме 
што је имао дво но жац уме сто тро но шца и пи штољ-
-ру ко хват и кун дак за ра ме на ме сту утвр ђи ва ча тј. 
ши ља тог ру ко хва та и оба ра ча за па лац.

Цр ве на ар ми ја је Мо дел Дег тјар јов ДП 27 (Сл. 
14) при хва ти ла 1928. го ди не, по сле две го ди не ис-
пи ти ва ња, а то је пр ви пра ви ори ги нал ко ји је раз-
ви јен у Ру си ји.

Сли ка 14

Све до 50-их го ди на остао је стан дард ни ла ки 
мо дел и из ра ђен је ве ли ки број при ме ра ка од ко-
јих се из ве сна ко ли чи на за др жа ла све до да нас у 
не ким азиј ским зе мља ма. Ње го ва сла ба тач ка би ла 
је му ни ци ја, по што је ду ги ме так са обо дом ка ли-
бра 7,62 mm био те жак за пу ње ње код ау то мат ског 
оруж ја без за гла вљи ва ња. Ма га цин у об ли ку рав-
ног ти га ња го то во да је пре ва зи шао тај не до ста так, 
али је и он сам био склон оште ће њи ма и ква ро ви-
ма. Оруж је је има ло са мо мо гућ ност ау то мат ске 
паљ бе, а за тва рач је оста јао отво рен из ме ђу ра фа-
ла да би цев и ле жи ште мо гли да се охла де.21

Те шки ми тра љез је из раз за ми тра ље зе ко ји су 
ди зај ни ра ни за ду го трај ну паљ бу са фик си ра них 
по ло жа ја, од но сно с плат фор ме као што је мо тор но 
во зи ло. Те шки ми тра љез Бре да М 37 (Слика 15) по-
стао је стан дард ни ита ли јан ски сред њи вој ни митра-
љез у то ку Дру гог свет ског ра та и био је при лич но 

кон вен ци о нал но оруж је ко је ра ди на прин ци пу 
по зај ми це га са.

Сли ка 15

Дру га ка рак те ри сти ка до ла зи ла је од чи ње ни це 
да је оруж је пр во бит но ство ре но као оруж је за тен-
ко ве; вој ска се по бу ни ла због из ба ци ва ња ис паље-
них ча у ра на под тен ка, јер је то мо гло да иза зо ве 
по те шко ће или да се ча у ра от ко тр ља ис под но гу чла-
но ва по са де и да их спо так не у кри тич ној си ту а цији. 
Ме ха ни зам за пу ње ње због то га је из ра ђен та ко да 
се му ни ци ја пу ни ла у ме тал ну тра ку са де сне стра-
не оруж ја, ис па љи вао се ме так, а за тим се пра зна 
ча у ра за ме њи ва ла у тра ци, а из ба ци ва ње тра ке 
пу не пра зних ча у ра оба вља ло се са ле ве стра не. Ово 
је мо жда би ло до бро за упо тре бу у тен ку али је то 
зна чи ло да по моћ ник стрел ца мо ра да ва ди ча у ре 
из тра ке пре не го што је по но во на пу ни, а то је била 
не по треб на ком пли ка ци ја. Мо дел 37 је, ипак, остао 
у упо тре би у пр вим бор бе ним ли нија ма током чи-
та вог ра та и био је по знат као по у здан мо дел.22

Се ри ју ШКАС (Сл. 16) чи ни ло је че ти ри мо де ла: 
КМ 33, КМ 35, КМ 36 и КМ 41. По ја ви ли су се 1933. 
го ди не, а прeстали да се про из во де 1941. го ди не. Мо-
дел су кон стру и са ли Вла ди мир Шпи таљ њиј и Ко-
ма рит ски, од чи јих име на по ти че и на зив оруж ја; 
АС је до да то да би се на зна чи ла на ме на за на о ру-
жа ва ње ави о на и мо гућ ност ве ли ке бр зи не га ђа ња.

Би ло је то ком пли ко ва но и ску по оруж је, али 
је има ло по жељ ну бр зи ну га ђа ња и до бру ре пу та-
ци ју због сво је по у зда но сти. Прет по ста вља се да 
су пр ви мо де ли би ли руч не из ра де и ма сов на про-
из вод ња, у пра вом сми слу те ре чи, ни ка да ни је 
оства ре на. Оруж је ра ди на прин ци пу по зај ми це 
га са и пу ни се ре де ни ком ко га увла чи ме ха ни зам 
за ро ти ра ње, по не кад по знат под на зи вом ве ве рич-
ји ка вез, а ме ци су за тим ва ђе ни и уво ђе ни у ле жи-
ште. Исти ме ха ни зам узи ма пра зне ча у ре и из ба цује 
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их у два ступ ња на по ље уна пред (на пред њем де лу 
оруж ја) ка ко би се ма ли рас по ло жи ви про стор осло-
бо дио не по треб них ис тро ше них ча у ра, а мо дел је 
нео би чан по то ме што му је по треб на ве ли ка ду жи-
на да би се то по сти гло. Бло ки ра ње це ви ба зи ра-
ло се на Bert hi er си сте му ко ри шће ња кли па за гас 
да би се по ди гао и спу стио блок бра вље ња у и из-
ван за хва та с уду бље њем у сан ду ку. Из ра ђе не су 
број не ва ри јан те основ ног мо де ла, за фик си ра ну 
или сло бод ну уград њу, а из ве стан број мо де ла мо-
ди фи ко ван је на осно ву ис ку ства из прак се. Шкас 
се ко ри стио све до сре ди не пе де се тих го ди на.23

Ми но ба ца чи

Ми но ба ца чи су у ге рил ском ра ту има ли ве ли-
ки зна чај, због то га што су се мо гли по ста ви ти и на 
ме ста не при сту пач на за те жа ору ђа.

М 37 или 82-БМ-37 (Слика 17) је со вјет ски 82-ми-
ли ме тар ски ми но ба цач ко ји је ди зај ни рао Б. И. Сај-
рин и ко ји је ушао у упо тре бу 1937. го ди не.

 
Сли ка 17

Ди зајн М 37 се ба зи рао на ра ни јем фран цу ском 
ми но ба ца чу али уз ру ске мо ди фи ка ци је. Глав на раз-
ли ка из ме ђу 82-БМ-37 и ра ни јег мо де ла је уво ђе ње 
окру гле под ло ге, кон тро ле за по ди за ње и боч но кре-
та ње ми но ба ца ча и у по јед но ста вље ном ни ша ну.

Бо де жи

Од оруж ја ће мо за крај спо ме ну ти бо деж (Слика 
18) на ко ме се ја сно ви ди нат пис на не мач ком је зи-
ку Al les für De utschland (у пре во ду Све за Не мач ку).

Сли ка 18

Оно што зна мо је сте да је бо деж рад фа бри ке 
Ј. А. Хен келс из Зо лин ге на. Ра ђен је за SA тру пе 
1938. го ди не, као офи цир ско па рад но оруж је. На 
др шци, ис пред ме тал ног де ла, ја сно се ви ди мо но-
грам SA24 тру па (stur mab te i lung – ју ри шни од ред) 
у бра он кру гу ои ви че ном бе лим.

За кљу чак

Пред ме те из збир ке Ба тин ске бит ке је ин вен-
та ри сао од 1982. до 1990. го ди не та да шњи ку стос 
Град ског му зе ја Бра ни мир Ма шу ло вић. Укуп но 
је об ра дио 760 пред ме та, по чев од бро ја 1300, у до-
го во ру са ку сто ски њом исто ри чар ком Ја сном Ков-
чин, пре ма Ин вен тар ној књи зи Исто риј ског оде-
ље ња. У Спо мен му зе ју Ба тин ске бит ке ни је би ла 
уста но вље на за себ на ин вен тар на књи га, већ је ку-
стос ин вен та ри сао пред ме те у све ску ин вен та ра. 
Збир ка се по пу ња ва ла по кло ни ма, от ку пи ма, а 
осно ву јој је чи ни ла збир ка из Му зе ја со ци ја ли-
стич ке ре во лу ци је, чи ји је ку стос, Јо ван Кир ја ко-
вић, ре а ли зо вао пр ву стал ну по став ку.

Му зеј је 1991. го ди не пре пу штен Вој сци СРЈ на 
ко ри шће ње без пи сме не при мо пре да је и у пр вих 
не ко ли ко ме се ци бо рав ка ре зер вног са ста ва у објек-
ту, пред ме ти су се на ла зи ли у ви три на ма и де поу. 

Сли ка 16

ОРУЖ ЈЕ У МУ ЗЕ ЈУ БА ТИН СКЕ БИТ КЕ МАР ТИ НА МАЛ БА ШКИ
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Ка да је у је сен 1991. го ди не ре зер вни са став из Сом-
бо ра пре ме штен на дру гу ло ка ци ју, а на ње го во ме-
сто до шли ре зер ви сти из гра до ва Ср би је, та да шњи 
ди рек тор Бо дор Ан тал је пре нео збир ку у му зеј, без 
за пи сни ка о ста њу у ко ме је за те као збир ку и без 
по пи са са чу ва них му зе а ли ја. Збир ка је би ла за тво-
ре на у Град ском му зе ју 26 го ди на, јер сам обје кат 
Спо мен му зе ја Ба тин ске бит ке ни је об но вљен дуги 
низ го ди на.

Му зеј је об но вљен 2017. го ди не, а по но во је отво-
рен за по се ти о це 11. но вем бра при ли ком про сла ве 
73-го ди шњи це бит ке. То ком 2018. го ди не опре мао 
се по треб ним мо би ли ја ром, ра чу нар ском опре мом 
и струч ним ка дром. У 2019. го ди ни је пред ви ђе на 
ре ви зи ја збир ке и ре ин вен та ри са ње пред ме та тј. 
уста но вље ње ин вен тар не књи ге Му зе ја Ба тин ске 
бит ке. Про цес ре ви зи је ће би ти по др жан уно ше-
њем пред ме та у Јис (Је дин стве ни ин фор ма ци о ни 
си стем), да би се кон ста то ва ло ствар но ста ње са ме 
збир ке, а она учи ни ла до ступ ном струч ној јав но-
сти у ди ги тал ном об ли ку.
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Mar ti na Mal baš ki, City Mu se um of Som bor

ARMS OF THE BAT TLE OF BA TI NA ME MO RIAL MU SE UM

Sum mary

The Bat tle of Ba ti na Me mo rial Mu se um is lo ca ted on the banks of the Da nu be, at the star ting po si tion of 
the gre at bat tle of the Se cond World War. De di ca ted to the first fron tal bat tle on the Yugo slav bat tle fi eld, which 
is one of the lar gest bat tles in Yugo sla via in terms of the num ber of en ga ged fig hters and the num ber of kil led 
and mis sing sol di ers of the Red Army and the Pe o ple’s Li be ra tion Mo ve ment. The Bat tle of Ba ti na was al so a 
ne ces sary link to wards the com ple te li be ra tion of Yugo sla via from enemy for ces and the in tro duc tion to the last 
gre at Ger man co un terof fen si ve ne ar Bol man, i.e. the ex tre me rightwing sec tor of the gre at Ger man of fen si ve 
ai med at re ga i ning Bu da pest and bre a king out on the Da nu be again. Af ter the col lap se of that of fen si ve on the 
main ro u te, the Ger mans wit hdrew to Bol man. 

Un til the fall of 1943, the main so ur ce of supply of we a pons and mi li tary equ ip ment was the spo ils of war. 
Sin ce Oc to ber of the sa me year, the help of the We stern al li es be gan to ar ri ve, and the help from the US SR from 
Fe bru ary 1944. As the we a pons we re sent by ships, a re cep tion ba se was fo un ded in the Ita lian city of Ba ri, and 
the Su pre me He a dqu ar ters of the PLA and RM of Yugo sla via in clu ded for mer mem bers of the Ita lian and Ger
man ar mi es, in ter ne es, mem bers of Spe cial Bat ta li ons and Yugo slav de fec tors to the Al li es (mem bers of the 
Yugo slav Army out si de ho me land in North Afri ca), who wan ted to join the PLAY. The qu a lity of the we a pons 
ob ta i ned from the Red Army was sig ni fi cantly abo ve the qu a lity of the we a pons that the units of the 51st Voj-
vo di na Di vi sion had un til then.

Con struc tion оf the Bat tle of Ba ti na Me mo rial Mu se um be gan in 1978 ac cor ding to the de sign ma de by 
the ar chi tect Mi lo rad Mi ša Ber ba kov. The Mu se um was open in 1981 and wor ked un til 1991. It was re no va ted 
26 years la ter and was re o pe ned on 11th No vem ber, 2017. The Me mo rial Mu se um, which is an an nex bu il ding of 
the City Mu se um of Som bor, has 320 ob jects – pho to graphs, do cu ments, sli des and ne ga ti ves, works of art and 
ob jects that te stify to the par ti san strug gle – we a pons, flags, uni forms, etc. The per ma nent ex hi bi ti on shows 
the co ur se of the bat tle, and wit hin it the re are two the ma tic units: He ro es of the So vi et Union – Par ti ci pants 
in the Bat tle of Ba ti na and Youth of Voj vo di na in the Bat tle of Ba ti na.

The col lec tion of we a pons was kept in the City Mu se um of Som bor for 26 years. The pa per pre sents the 
we a pons used in the Bat tle of Ba ti na, which is mu se o lo gi cally de scri bed and in ven to ried, and re pre sen ted in 
the per ma nent ex hi bi ti on of the Mu se um of the Bat tle of Ba ti na. Pi stols, ri fles, au to ma tic ri fles and sub mac
hi ne guns, mac hi ne guns, mor tars and dag gers are on dis play.

ОРУЖ ЈЕ У МУ ЗЕ ЈУ БА ТИН СКЕ БИТ КЕ МАР ТИ НА МАЛ БА ШКИ
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УМЕТ НИЧ КА ДЕ ЛА ИЗ ЖУ ПА НИЈ СКИХ И ГРАД СКИХ КУ ЋА  
ЈУ ЖНЕ УГАР СКЕ У ЛИ КОВ НОЈ ЗБИР ЦИ МУ ЗЕ ЈА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Aлександра Сте фа нов 
Му зеј Вој во ди не

Ап стракт: У окви ру Збир ке ли ков не умет но сти од XVII до сре ди не XX ве ка Оде ље ња за ста ри ју и кул тур-
ну исто ри ју Му зе ја Вој во ди не на ла зи се гру па зва нич них пор тре та чи је по ре кло ни је до кра ја ис тра же но. 
Ка ко су у пи та њу ре пре зен та тив ни, зва нич ни пор тре ти чла но ва вла дар ских ди на сти ја Хаб збург, за тим зна-
чај них др жав ни ка Ау стро у гар ске мо нар хи је, ви ђе ни јих пле ми ћа, ве ли ких жу па на и под жу па на – чла но ва 
Му ни ци пал ног од бо ра (жу па ниј ске скуп шти не), те лич но сти и до га ђа ји из ма ђар ске исто ри је, пер цеп ци ја 
ових де ла се то ком 20. ве ка ме ња ла у од но су на раз ли чи те дру штве но-по ли тич ке окол но сти и иде о ло шке 
кон тек сте. У од ре ђе ним пе ри о ди ма она су, као но си о ци вла дар ске и по ли тич ке про па ган де, би ла део „не-
по жељ ног на сле ђа“, што је је дан од раз ло га за њи хо во за по ста вља ње. Њи хо ви ау то ри су зна чај ни умет ни ци 
ау стриј ског и ма ђар ског по ре кла по пут Јо ха на Не по му ка Ен де ра, Јо ха на Бе са, Мо ра Та на, Ар па да Фе сти ја, 
Ла јо ша Абра њи ја и дру гих, те је оправ да но прет по ста ви ти да су укра ша ва ли јав не про сто ре по пут све ча-
них са ла, жу па ниј ских и град ских ку ћа или дру гих јав них уста но ва. Пор тре ти из ла га ни у јав ним про сто-
ри ма ис ка зу ју, пре све га, ко лек тив ни и ин сти ту ци о нал ни, а не ин ди ви ду ал ни иден ти тет при ка за не лич-
но сти, а сво јим фор ма том, као и мор фо ло шко-ико но граф ским ка рак те ри сти ка ма ука зу ју на то да су би ли 
из ло же ни у окви ру (исте или раз ли чи те) га ле ри је сли ка и чи ни ли са став ни део ви зу ел не кул ту ре јед ног 
сег мен та јав ног жи во та Ау строугар ске мо нар хи је у 19. ве ку. За јед но са јед ном исто риј ском ком по зи ци јом 
пред ста вља ју при ме ре јед ног аспек та ви зу ел не кул ту ре ко ја је уоб ли ча ва ла јав ни про стор за јед ни ца у ју жној 
Угар ској, а у ра ду су по сма тра ни кроз при зму на ци о нал не иде је и њи хо ве уло ге и функ ци је у кон стру и са њу 
ма ђар ског на ци о нал ног иден ти те та у 19. ве ку. 

Кључ не ре чи: зва нич ни пор тре ти, га ле ри је сли ка, жу па ниј ске и град ске ку ће, јав ни про сто ри, Ју жна 
Угар ска, угар ски пан те он

Увод

У окви ру Збир ке ли ков не умет но сти од XVII 
до сре ди не XX ве ка1 Оде ље ња за ста ри ју и кул тур-
ну исто ри ју Му зе ја Вој во ди не на ла зе се пор тре ти 
који се сво јим кул тур но-исто риј ским ка рак те ри-
сти ка ма из два ја ју у за себ ну це ли ну. У пи та њу су 
зва нич ни, ре пре зен та тив ни пор тре ти чла но ва 
вла дар ских ди на сти ја Хаб збург и Ро ма нов, за тим 
зна чај них др жав ни ка Ау стро у гар ске мо нар хи је, 
ви ђе ни јих пле ми ћа, ве ли ких жу па на и под жу па-
на – чла но ва Му ни ци пал ног од бо ра (жу па ниј ске 
скуп шти не), те лич но сти из ма ђар ске исто ри је. 
Ови пор тре ти и јед на исто риј ска ком по зи ци ја су 
до би је ни од Умет нич ког му зе ја у Бе о гра ду (да нас 
На род ни му зеј) 25. ма ја 1951. го ди не,2 што се у ли те-
ра ту ри по ми ње као ве о ма зна чај но за фор ми ра ње 

бу ду ће Ли ков не збир ке Му зе ја Вој во ди не. У скла ду 
са та да шњом по ли ти ком, те бу ду ћи да до би је ни 
пор тре ти и лич но сти на њи ма пред ста вља ју део 
кул тур не исто ри је Вој во ди не, овај по клон је од го-
ва рао кон цеп ту но во фор ми ра не по сле рат не уста-
но ве ко ја бри не о кул тур ном на сле ђу ка ко Ср ба 
та ко и оста лих на ци о нал них и ет нич ких за јед ни ца 
у Вој во ди ни.3 Ме ђу тим, они до да нас ни су јав но из-
ла га ни, ни ти су би ли пред мет озбиљ ни јег му зе о-
ло шког и на уч ног ис тра жи ва ња.4 Пер цеп ци ја ових 
де ла се то ком 20. ве ка ме ња ла у од но су на раз ли-
чи те дру штве но-по ли тич ке окол но сти и иде о ло-
шке кон тек сте – у од ре ђе ним пе ри о ди ма она су, 
као но си о ци вла дар ске и по ли тич ке про па ган де, 
би ла део „не по жељ ног на сле ђа“. Ис тра жи ва ње до
ступ не и са чу ва не ар хив ске гра ђе је до при не ло 
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ра све тља ва њу му зе о ло шког жи во та ових ар те фа-
ка та у пе ри о ду од јед ног ве ка и от кри ло њи хо ву про-
мен љи ву суд би ну.

У овом ра ду је пред ста вље но де вет на ест пор-
тре та и јед на исто риј ска ком по зи ци ја, по сма тра ни 
кроз при зму по ли тич ке ико но гра фи је не ка да шњих 
јав них про сто ра у угар ским жу па ни ја ма. На ра-
тив на струк ту ра ра да се са сто ји из пар ци јал них 
ана ли за са чу ва них де ла, ко ја су по де ље на на вла-
дар ске пор тре те, пор тре те по ли тич ких лич но сти, 
пор тре те жу па на и пор тре те исто риј ских лич но-
сти. Пор тре ти су ана ли зи ра ни по зна ча ју и уло зи 
ко ју су има ле пред ста вље не лич но сти у да том исто-
риј ском кон тек сту уз кра так опис и при каз уло га 
ко је су има ле у јав ном жи во ту, а ка ко ак це нат није 
био на ау то ри ма де ла, умет нич ке би о гра фи је смо 
на ве ли у фу сно та ма. 

Од све ча них са ла до му зеј ског де поа

O по кло ну Умет нич ког му зе ја у Бе о гра ду 5. маја 
1951. го ди не5 у ар хи ви Му зе ја Вој во ди не све до че 
два до ку мен та ко ја ука зу ју на ко ре спон ден ци ју во-
ђе ну по во дом „усту па ња 32 пор тре та стра них ма-
ђар ских, ау стриј ских и ру ских вла да ра“ Вој во ђан
ском му зе ју, а од ко јих је до да нас са чу ва но са мо 
два де сет и три. Озна ке, ред ни и ин вен тар ни бро-
је ви на по ле ђи на ма пор тре та ука зу ју на то да је од 
тре нут ка ка да су из ме ште ни из исто риј ског кон-
тек ста за по че то њи хо во не из ве сно пу то ва ње кроз 
раз ли чи те му зеј ске збир ке. Број не озна ке на њи-
хо вим по ле ђи на ма, из ме ђу оста лих ХУМ, М.К.П. 
и/или МП, го во ре о то ме да су би ли ин вен та ри са ни 
у збир ке Хи сто риј ско-умет нич ког му зе ја, збир ке 
Му зе ја кне за Па вла, или су би ли део еви ден ци ја 
Ми ни стар ства про све те.6 У ар хи ви На род ног му-
зе ја у Бе о гра ду, у ста рим ин вен тар ним књи га ма, 
за пи са но је да су пор тре ти 1921. го ди не пре да ти 
на чу ва ње На род ном му зе ју у Вр шцу, да би се 1926. 
го ди не по но во на шли у Исто риј ско-умет нич ком 
му зе ју, за ве де ни под јед ним ин вен тар ним бро јем 
– 3152, и то као „два де сет че ти ри исто риј ске сли-
ке ра ђе не ма сном бо јом“.7 Не ка од ових де ла су као 
по је ди нач не му зе а ли је уве де на у ин вен тар и му зео-
ло шки об ра ђе на тек у пе ри о ду 1930–1935. го ди не, 
ка да је да на шњи На род ни му зеј но сио на зив Хи-
сто риј ско-умет нич ки му зеј, од но сно у пе ри о ду 
1935–1944, ка да је но сио на зив Му зеј кне за Па вла.8 
Сли ке су са чу ва не од уни ште ња и ра за ра ња то ком 

Дру гог свет ског ра та, чи ји су крај до че ка ле за па-
ко ва не у сан ду ци ма. У шту рим по да ци ма иш чи-
та ва се од нос но ве по сле рат не упра ве пре ма овој 
вр сти ма те ри ја ла.9 На и ме, на осно ву из ве шта ја из 
1949. и 1950. го ди не10 са зна је мо да су ку сто си ра ди-
ли на рас па ки ва њу му зе а ли ја и на њи хо вом уво ђе-
њу у ин вен тар, као и на фор ми ра њу и устро ја ва њу 
збир ки,11 а на ро чи то се ин си сти ра ло на рас хо до-
ва њу „имо ви не на род них не при ја те ља“ или на рас
по де ли дру гим му зе ји ма.12 Иа ко пер ци пи ра ни као 
„не по жељ но на сле ђе“, они су исто вре ме но пре по
зна ти као но си о ци умет нич ких и дру гих вред но сти 
од зна ча ја за кул тур ну исто ри ју ло кал них му зе ја, 
а гест но ве вла сти пред ста вљао је је дан од на чи на 
на ко ји су мно ги за ви чај ни му зе ји у по сле рат ном 
пе ри о ду обо га ти ли сво је фон до ве.13 У Из ве шта ју 
за оде ље ње стра не умет но сти у пр вом по лу го ђу 1951. 
го ди не, та да шњи ку стос збир ке стра не умет но сти 
Мом чи ло Сте ва но вић на во ди да је „из вр ше но из-
два ја ње и ко ми сиј ски пре глед ко ма да за рас хо до-
ва ње“14 и да је Вој во ђан ском му зе ју у Но вом Са ду 
усту пље но, „по ње го вом тра же њу и из бо ру, 29 пор-
тре та као илу стра тив ни ма те ри јал за ње го во исто-
риј ско оде ље ње“.15 Ин вен тар ни бро је ви свих рас-
хо до ва них и по кло ње них пред ме та, од ко јих је је дан 
део при пао Вој во ђан ском му зе ју, на ве де ни су у по-
ме ну том из ве шта ју.16 

По пре у зи ма њу по кло ње них пред ме та 1951. го-
ди не, у Вој во ђан ском му зе ју су за ве де на три де сет 
и два умет нич ка де ла. Пет пор тре та ће по на ло гу 
Са ве та за кул ту ру већ 1957. го ди не би ти пре да то 
му зе ју у Ило ку.17 За пре о ста ле пред ме те, као и за 
све збир ке у окви ру Од се ка за при ме ње ну умет ност 
Исто риј ског оде ље ња би ла је за ду же на исто ри чар ка 
умет но сти мр Ире на Ба лат. Она је во ди ла бри гу о 
њи ма све до 1980. го ди не, до до ла ска још јед ног 
исто ри ча ра умет но сти – Ми ле та Иг ња то ви ћа.18

Рад на си сте ма ти за ци ји и раз гра ни че њу свих 
збир ки Од се ка за кул тур ну исто ри ју за по чет је на-
кон усе ље ња Вој во ђан ског му зе ја у згра ду у Ду нав-
ској 35 (1974), чи ме је трај но би ло ре ше но пи та ње 
ње го вог сме шта ја.19 Из два ја њем пред ме та по од-
ре ђе ним кри те ри ју ми ма, пр вен стве но пре ма умет-
нич ким ка рак те ри сти ка ма, те го ди не је фор ми ра-
на Ли ков на збир ка и уста но вље на је но ва књи га 
ин вен та ра.20 Ре ин вен та ри са ње и уво ђе ње но вих 
пред ме та је за по че то 1977. го ди не,21 а два де сет и 
осам умет нич ких де ла би ће уве де но у ин вен тар 



Ли ков не збир ке 1992. го ди не. До да нас, од по кло на 
На род ног му зе ја у збир ци се чу ва ју сле де ћа де ла: 
Пор трет ца ра Фер ди нан да I (V) Л 497; Пор трет 
над вој во де Јо зе фа (па ла ти на Јо си фа) (Л 394); Пор-
трет ца ра Фран ца Јо зе фа I (Л 498); Пор трет гро фа 
Ђу ле Ан дра ши ја ста ри јег (Л 499); Пор трет Фе рен-
ца Де а ка (Л 500); Пор трет Кал ма на Ти се (Л 458); 
Пор трет Ми ло ша Обре но ви ћа (Л 459); Пор трет 
ве ли ког жу па на Па ла Ал ма ши ја (?) (Л 456); Пор трет 
Жиг мун да Ор мо ши ја (Л 496); Пор трет Пе тра Чар-
но је ви ћа (Л 448); Пор трет Са ве Ву ко ви ћа (Л 457); 
Пор трет ве ли ког жу па на Фе рен ца Ти ха њи ја (Л 
454); Пор трет не по зна тог ве ли ког жу па на (Л 449); 
Пор трет Фе рен ца II Ра ко ци ја (Л 493); Пор трет 
Ма ти је Кор ви на (Л 495); Пор трет Ја но ша Ху ња-
ди ја (Л 462); Пор трет Ла ди сла ва Ху ња ди ја (Л 452); 
Пор трет Фи ли па Ско ла ри ја (Л 453); Пе ре њи је ва 
удо ви ца про на ла зи те ло би ску па То мо ри ја по сле 
Мо хач ке бит ке (Л 437); два пор тре та ру ског ца ра 
Алек сан дра II (Л 451, Л 463).22 Од де ве де се тих го-
ди на 20. века два се во де као не ста ла – Пор трет 
Ла јо ша Ко шу та (Л 487), ау то ра Јо же фа Фе рен ци ја 
и Пор трет не по зна тог му шкар ца (Л 460) (у пи та њу 
је пор трет Иштва на Го ро веа ко ји је ра дио Ми клош 
Ба ра баш), а че ти ри пор тре та ру ских ца ре ва су рас-
хо до ва на на кон по пла ве.23

То ком до са да шњих ис тра жи ва ња ни је про на-
ђен до ку мент ко ји по у зда но ука зу је на по ре кло 
ових пред ме та, те је не по зна то ода кле су сти гли у 
Исто риј ско-умет нич ки му зеј и ко су би ли њи хо ви 
вла сни ци, али си гур но су у пи та њу пред ме ти који 
су кон фи ско ва ни на кон Пр вог и Дру гог свет ског 
ра та, а до до ла ска у му зеј о њи ма су во ди ле бри гу 
раз ли чи те ре па ра ци о не ко ми си је. Иа ко по вре ме-
ну на стан ка при па да ју 19. ве ку и пр вој де це ни ји 
20. ве ка, ови пор тре ти не пред ста вља ју ко хе рент-
ну це ли ну. Ме ђу тим, ка ко су у пи та њу пор тре ти 
ис так ну тих лич но сти, пре све га из ау стро у гар ске 
исто ри је, чи ји су ау то ри зна чај ни умет ни ци ау стриј-
ског и ма ђар ског по ре кла по пут Јо ха на Не по му ка 
Ен де ра, Јо ха на Бе са, Мо ра Та на, Ар па да Фе сти ја, 
Ла јо ша Абра њи ја и дру гих, оправ да но је прет по-
ста ви ти да су укра ша ва ли јав не про сто ре по пут 
све ча них са ла, жу па ниј ских и град ских ку ћа или 
дру гих јав них уста но ва. 

То ком ис тра жи ва ња на и шли смо на по да так 
да се исто риј ска ком по зи ци ја не ка да на ла зи ла у 
Ба рањ ској жу па ни ји,24 а пет пор тре та у двор цу 

Оде скал ки у Ило ку. За нај ве ћи број пор тре та по-
сто је ин ди ци је да во де по ре кло из Те ми шва ра и да 
су ве ро ват но би ли из ло же ни у жу па ниј ској и град-
ској ку ћи.25

Сво јим фор ма том, као и мор фо ло шко-ико но-
граф ским ка рак те ри сти ка ма ука зу ју на то да су 
би ли из ло же ни у окви ру (исте или раз ли чи те) га-
ле ри је сли ка и чи ни ли са став ни део ви зу ел не кул-
ту ре јед ног сег мен та јав ног жи во та Ау строугар-
ске мо нар хи је у 19. ве ку. Исто риј ска ком по зи ци ја 
и сви пор тре ти (осим два пор тре та ру ских вла да ра, 
као и пор тре та ко ји је то ком ис тра жи ва ња иден-
ти фи ко ван као пор трет чла на вла дар ске ди на сти-
је Обре но вић – Ми лош Обре но вић (1829–1861),26 син 
Је вре ма Обре но ви ћа и отац срп ског кра ља Ми ла-
на I Обре но ви ћа (1854–1901)), пред мет су ана ли зе 
у овом ра ду, као при ме ри јед ног аспек та ви зу ел не 
кул ту ре ко ја је уоб ли ча ва ла јав ни про стор за јед-
ни ца у ју жној Угар ској.27

До са да шња ис тра жи ва ња вла дар ских  
и по ли тич ких пор тре та у Вој во ди ни

Суд би на пор тре та, исто риј ских ком по зи ци ја 
и дру гог умет нич ко-ви зу ел ног ма те ри ја ла ко ји се 
на ла зио у јав ним про сто ри ма пре све га жу па ниј-
ских и град ских ку ћа по сле Пр вог свет ског ра та није 
до вољ но ис тра же на и не по зна та је у исто ри о гра-
фи ји. Ве ћи на ових де ла је уни ште на или нам ни су 
по зна те њи хо ве са да шње ло ка ци је. На кон рат них 
ра за ра ња у оба свет ска ра та, она су до жи ве ла раз-
ли чи те суд би не – ве ћи ни се из гу био траг, док се 
она рет ка, ко ја су оста ла са чу ва на до да нас, на ла зе 
у му зеј ским збир ка ма.28

У му зеј ским збир ка ма на те ри то ри ји Вој во ди-
не, пре ма до са да шњим са зна њи ма, чу ва се ма њи 
број по р тре та за ко је је по зна то да при па да ју овој 
гру пи пред ме та.29 У окви ру на ци о нал не умет но-
сти, ра до ви у ко ји ма су об ра ђи ва на де ла ове те ма-
ти ке су рет ки, а са чу ва ни пор тре ти об ра ђи ва ни 
су у окви ру ши рих пре гле да пор трет них пред ста ва 
по је ди них му зе ја. Та ко је др Бран ка Ку лић, не ка-
да шња управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, об ра-
ди ла и пу тем из ло жбе пре зен то ва ла пор тре те стра-
них ау то ра из ко лек ци је Га ле ри је Ма ти це срп ске, 
а Фи лип Крч мар је пу бли ко вао ре зул та те ис тра-
жи ва ња ар хив ске гра ђе ко ја се од но си на сег мент 
га ле ри је пор тре та из Зре ња ни на, не ка да шњег цен-
тра То рон тал ске жу па ни је, ко ји се да нас чу ва ју у 
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Му зе ју „Ати ла Јо жеф“ у Ма коу у Ма ђар ској.30 Дру-
ги му зе ји, по пут Град ског му зе ја у Вр шцу и Град-
ског му зе ја у Бе че ју, об ра ди ли су их у окви ру ана-
ли за пор тре та у сво јим ко лек ци ја ма.31 У Ли ков ној 
збир ци На род ног му зе ја Пан че во са чу ва ни су по-
да ци о по сто ја њу че ти ри вла дар ска пор тре та из ди-
на сти је Хаб збург, ко ји се да нас во де као не ста ли.32 
Љи ља на Ла зић из Му зе ја гра да Но вог Са да ра све-
тли ла је окол но сти не стан ка пор тре та ца ри це Је-
ли са ве те из Град ске ку ће у Но вом Са ду.33

Пор тре ти из Му зе ја Вој во ди не, ко ји су пред мет 
овог ра да, пр ви пут су пу бли ко ва ни 1965. го ди не 
у пр вом то му По пи са сли кар ских и ва јар ских де ла 
у му зе ји ма и га ле ри ја ма Вој во ди не, у ви ду ка та ло-
шких је ди ни ца, да би тек 1971. го ди не, у сле де ћем 
то му По пи са, би ле об ја вље не и цр но-бе ле ре про-
дук ци је ше сна ест пор тре та.34 Ова де ла не ће до бити 
струч ну па жњу све до 2014. го ди не, ка да је др Ол га 
К. Нин ков об ја ви ла мо но гра фи ју Vajdasági Magyar 
Képtár (1830–1930) у ко јој је об ра ди ла пор тре те ауто-
ра ма ђар ског по ре кла из Ли ков не збир ке Му зе ја 
Вој во ди не.35 Др Ол га Нин ков је у сво јој мо но гра-
фи ји Ли ца вре ме на об ра ди ла и сва де ла из не ка да-
шње Град ске ку ће у Су бо ти ци ко ја се чу ва ју у фун-
ду су Му зе ја и ре кон стру и са ла је дан део га ле ри је 
пор тре та.36 

Из во ри ште по да та ка о де ли ма ко ја су се на ла-
зи ла у јав ним про сто ри ма жу па ни ја ко ји ма је обу-
хва ћен про стор да на шње Вој во ди не (или су у ње-
ном су сед ству) пред ста вља ле би и мо но гра фи је из 
еди ци је Жу па ни је и гра до ви Угар ске (Magyarországi 
vármegyei és városai), у окви ру ко је је од 1896. до 1914. 
го ди не пу бли ко ва но пре ко два де сет мо но гра фи ја 
раз ли чи тих угар ских жу па ни ја и чи ји је глав ни 
уред ник био др Ша му Бо ров ски (Bo rovszky Sa mu).37 
То ком ра да на овој те ми ко ри ште ни су сег мен ти 
ко ји се од но се на умет ност Та ми шке жу па ни је и 
Те ми шва ра (1914), Бач ко-Бо дро шке жу па ни је (1909), 
Пешт –Пи ли ш–Ки шкун (1910), То рон тал ске жу па-
ни је (1912) и Ба рањ ске жу па ни је.38

Функ ци ја пор тре та у јав ним про сто ри ма на те-
ри то ри ји Угар ске у 19. ве ку и ме ха ни зми њи хо вих 
по ру чи ва ња, си сте мат ски су ана ли за ра ни у ра ду 
др Еве Бич кеи, ру ко во ди о ца Умет нич ке збир ке Ма-
ђар ске ака де ми је на у ка.39 Она је у свом ра ду скре-
ну ла па жњу на спе ци ја лан умет нич ки жа нр у 19. 
ве ку, мар ги на ли зо ван у исто ри ји умет но сти – на 
пор тре те по ру чи ва не по себ ним по во дом – у знак 

по што ва ња и/или у ко ме мо ра тив не свр хе (Ge le gen-
he it sbil der), по зи ва ју ћи се на кон цепт ма ђар ског кри-
ти ча ра умет но сти Гу ста ва Ке ле ти ја. Кроз исто риј-
ски при каз овог жан ра у Угар ској у 19. ве ку др Бич-
кеи ана ли зи ра ње го ве исто риј ске, а не естет ске 
аспек те, пре по зна ју ћи обра сце у по ру чи ва њу пор-
трета од ре ђе них лич но сти у кон тек сту раз во ја на-
ци о нал не иде је. Кроз плу ра ли зам дис кур са ве за них 
за ис так ну те са вре ме ни ке на ци о нал ног по кре та, 
ко је ка рак те ри шу га ле ри је сли ка у жу па ниј ским 
и град ским ку ћа ма, као и у клу бо ви ма, она по ста-
вља кон цепт раз во ја ма ђар ске на ци о нал не умет-
но сти и фор ми ра ња на ци о нал ног пан те о на на 
пре ла ску ве ко ва.

Јав не пред ста ве у кон тек сту  
дру штве но-исто риј ских окол но сти 19. ве ка  

на про сто ру Кра ље ви не Угар ске

Ла нац до га ђа ја ко је ће по кре ну ти Фран цу ска 
ре во лу ци ја 1789. иза зва ће ду бин ске тран сфор ма-
ци је у идеј ној, по ли тич кој, дру штве ној и кул тур ној 
сли ци Евро пе, ко је ће свој пу ни из раз до жи ве ти 
то ком 19. ве ка. Као до ми нант но обе леж је ове епо хе, 
на ро чи то у обла сти кул ту ре и умет но сти, ис ти че 
се ра ђа ње иде је на ци о на ли зма про же тог ро ман ти-
чар ским за но си ма – иде је ко ја је ста ја ла у ко ли зи-
ји са пре о вла ђу ју ћим им пе ри јал ним по ли тич ким 
ма па ма европ ског кон ти нен та.

Ово се по себ но осе ћа ло на про сто ру Ау стриј-
ског цар ства, са зда ног од број них на ро да ко ји су 
по че ли да ис ти чу соп стве не по ли тич ке и те ри то-
ри јал не зах те ве. У том по гле ду, нај ра зви је ни ји и 
нај ар ти ку ли са ни ји су би ли зах те ви ма ђар ског на-
ро да, чи ји су се пред став ни ци пре све га по зи ва ли 
на исто риј ско пра во ма ђар ске кру не. Су коб цар-
ског дво ра у Бе чу и ма ђар ских по ли ти ча ра до жи-
вео је вр ху нац из би ја њем Ма ђар ске ре во лу ци је 
1848–1849, ко ја се за вр ши ла при вре ме ним три јум-
фом ди на сти је Хаб збур га и за во ђе њем Ба хо вог ап-
со лу ти зма (1849–1860) на те ри то ри ји Кра ље ви не 
Угар ске, али су на че ла ре фор ма тор ске ми сли во де-
ћег ре во лу ци о на ра Ла јо ша Ко шу та у по стре во лу-
ци о нар ном пе ри о ду по ста ле осно ва за учвр шћи-
ва ње и раз ви ја ње ма ђар ске на ци о нал не иде је.40 
Одр жа ва ње ду го роч ног опре сив ног ре жи ма на 
про сто ру Угар ске се по ка за ло као нео др жи во, та ко 
да је цар ски двор био при ну ђен да уђе у ди ја лог са 
уме ре ни јим пред став ни ци ма ма ђар ске по ли тич ке 

УМЕТ НИЧ КА ДЕ ЛА ИЗ ЖУ ПА НИЈ СКИХ И ГРАД СКИХ КУ ЋА... AЛЕКСАНДРА СТЕ ФА НОВ



ели те на че лу са бив шим ре во лу ци о на ром Фе рен-
цом Де а ком. Су коб је ко нач но окон чан 8. ју на 1867. 
скла па њем тзв. Ау стро-угар ске на год бе, ко јом је 
обра зо ва на ду а ли стич ка уни ја из ме ђу Ау стри је и 
Угар ске, а цар Франц Јо зеф и ца ри ца Ели за бе та 
кру ни са ни су кру ном Св. Сте фа на у Бу ди му.

Но ва по ли тич ка ствар ност, али и но ве идеј не 
про ме не у Кра ље ви ни Угар ској на шле су свој од-
раз у свим сфе ра ма жи во та, па та ко и у ви зу ел ној 
кул ту ри, ко ја је има ла ја сно од ре ђе ну на ме ну, на-
ро чи то ако са гле да ва мо ње не јав не ма ни фе ста ци је. 
Јав на уло га ви зу ел не кул ту ре на ци о на ли зма би ла 
је усме ре на ка иде о ло шком уоб ли ча ва њу на ци о-
нал ног про сто ра и из град њи на ци је и од ви ја ла се 
у окви ри ма де фи ни са ња јав ног про сто ра, јав них 
згра да, на ци о нал них спо ме ни ка и јав них све ча-
но сти.41 Иде ја пре зен та ци је на ци је нај сна жни је је 
би ла фор му ли са на у јав ним зда њи ма (дво ро ви ма, 
пар ла мен ту, хра мо ви ма, град ским ку ћа ма, шко-
ла ма и др.). Њи хов ар хи тек тон ски об лик, спо ља-
шњи из глед, као и уну тра шња де ко ра ци ја тре ба ло 
је да ис так не иде о ло шки ка рак тер на ци о нал них 
ин сти ту ци ја.42 Сре ди шња ме ста јав ног пре зен то-
ва ња на ци о нал ног из ра за су би ле пре сто ни це по-
пут Бу дим пе ште (у слу ча ју Кра ље ви не Угар ске),43 
али су и ма њи, ре ги о нал ни цен три те жи ли да ре-
про ду ку ју ове обра сце у скла ду са сво јим мо гућ-
но сти ма.

У сфе ри ли ков не умет но сти ти пич на је би ла 
ре пре зен та ци ја на ци је по сред ством пор тре та ва-
жних лич но сти, ко ја је као кон цепт на сле ђе на из 
ра ни јих епо ха, али је прет ход ни ре пер то ар цар-
ског ка но на ме њан и до пу ња ван ка ко би за до во-
љио по тре бе но вих, на ци о нал но осве шће них ели та. 
У том сми слу, јед на од глав них ак тив но сти ло кал-
них вла сти на под руч ју Ау строугар ске би ло је по-
ру чи ва ње зва нич них пор тре та за уну тра шње про-
сто ре јав них зда ња, по себ но оних ко је су ко ри сти ле 
жу па ниј ске и град ске вла сти. Би ли су то ма хом 
пор тре ти вла да ра и чла но ва њи хо вих по ро ди ца, 
ло кал них жу па на, гра до на чел ни ка, вој них ли ца, 
при пад ни ка плем ства и на ци о нал них ли де ра. Ова-
ква вр ста умет нич ких де ла (Ge le gen she it sbil der) 
првен стве но је има ла по ли тич ку уло гу и од ра жа-
ва ла је од нос ло кал не пре ма цен трал ној вла сти, али 
је би ла и ва жан на чин са мо пре зен то ва ња ло кал не 
за јед ни це. Осим пред ста ва вла да ра ни је по сто јао 
је дин ствен мо дел или оп ште при хва ћен си стем 

се лек ци је осо ба ко је су при ка зи ва не, али је из бор 
лич но сти по ру чи ва них пор тре та ре флек то вао по-
ли тич ки кон текст и пер цеп ци ју ствар но сти ло-
кал них за јед ни ца. То је усло ви ло ши ро ку ска лу 
из бо ра лич но сти, а њи хов ода бир је био од ре ђен 
са вре ме ним по тре ба ма ло кал не за јед ни це у да том 
исто риј ском тре нут ку. Ипак, од ре ђе не лич но сти 
су би ле го то во оба ве зан сег мент тра ди ци о нал не 
пре зен та ци је све ча них са ла.44

Но ви на ко ја је усле ди ла на кон Ау строу гар ске 
на год бе би ло је уно ше ње пор тре та зна ме ни тих на-
ци о нал них лич но сти из ма ђар ског по ли тич ког 
жи во та, али и из исто риј ског на ци о нал ног ка но на, 
ко ји су де ли ли исти јав ни про стор са пред ста ва-
ма вла да ра из ди на сти је Хаб збур га и на тај на чин 
од ра жа ва ли ду а ли стич ку при ро ду Ау стро-Угар-
ске мо нар хи је.

Пор тре ти вла да ра

Нај кон стант ни ја гру па у га ле ри ја ма пор тре та 
јав них про сто ра фор ми ра на је пре зен та ци јом ап-
со лут не по ли тич ке мо ћи вла да ра и чла но ва њи хо-
вих по ро ди ца ко ји при па да ју угар ским или дру гим 
ди на сти ја ма, а нај че шће ди на сти ји Хаб збур га.45 
Иа ко су се из ра жај не фор ме ме ња ле упо ре до са 
иден ти тет ским обра сци ма са ме др жа ве, моћ ви-
зу ел них пред ста ва је ле жа ла у њи хо вој спо соб но-
сти да сим бо лич но де фи ни шу ца рев лик и да пу-
тем њих, као ви зу ел ним сред стви ма ди на стич ке 
про па ган де, ус по ста ви ко му ни ка ци ју са при ма о-
ци ма ова кве ви зу ел не по ру ке. При ка зи ван у ци вил-
ном оде лу, вој нич кој оде жди или у пу ном ор на ту 
са Ор де ном злат ног ру на, цар је био ис кон стру и-
са на сли ка ко ја је одр жа ва ла ди на стич ки на ра тив. 
У су шти ни, пред ста ва ца ра је би ла и оста ла „суп-
стан ци јал ни ре пре зент са мог вла да ра, и но си лац 
свих зна че ња ко је вла дар но си у свом ли ку“.46

Овој гру пи пор тре та при па да ју пред ста ве вла-
да ра из ди на сти је Хаб збург, ко ји се увек са гле да-
ва ју као сим бо лич на и ре то рич на пред ста ва мо ћи, 
док је оп шта сли ка пе ри о да ути ца ла и на иден ти-
тет ске пред ста ве ца ре ва у 19. ве ку.47 Од Фран ца II (I) 
(нем. Franz II, 12. фе бру ар 1768 – 2. март 1835), по-
след њег ца ра Све тог рим ског цар ства (ти ту ла ко ју 
је но сио од 1792. до 1806), ко ји је до шао на власт на-
кон про све ти тељ ских ре фор ми ца ра Јо си фа II, до-
ла зи до при ла го ђа ва ња ли ка вла да ра зах те ви ма 
но ве со ци јал не гру пе у јав ној сфе ри – гра ђан ству, 
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али и број ним на ци о ни ма уну тар ре ста у ри ра ног 
Ау стриј ског цар ства. Он ће, на кон на по ле о нов-
ских ра то ва и про гла ше ња Ау стриј ског цар ства 
1804. но си ти ти ту лу „ау стриј ски цар Франц I, 
краљ Че шке и краљ Угар ске“ (од 1804. до сво је смр
ти 1835).48 У ви зу ел ном сми слу, гу би так те жње за 
уни вер зал ним Све тим рим ским цар ством до но-
си но ви ико но граф ски обра зац у пред ста вља њу 
вла да ра при ла го ђен оп стан ку др жа ве у но вим 
исто риј ским окол но сти ма, при ка зу ју ћи ца ра без 
ве ли чај но сти ко ја би укљу чи ла и вла дар ске ин сиг-
ни је, кру ну и скип тар,49 не го пр вен стве но као ле ги-
тим не вла да ре Угар ске. На ци о на ли зо ва ње мо нар-
ха би ло је део со ци јал ног кон струк та на ме ње ног 
јав ним про сто ри ма на те ри то ри ји Угар ске, што се 
иш чи та ва и са три са чу ва на пор тре та чла но ва ди-
на сти је Хаб збург: Пор трет ца ра Фер ди нан да I (V), 
Пор трет над вој во де Јо зе фа (па ла ти на Јо си фа) и 
Пор трет ца ра Фран ца Јо зе фа.

Пор трет ау стриј ског ца ра Фер ди нан да I (V) 
(кат. бр. 1) је при пи сан беч ком сли ка ру Јо ха ну Не-
по му ку Ен де ру (Jo hann Ne po muk En der, 1793–1854),50 
ко ји је нај ве ро ват ни је и ау тор Пор тре та Над вој-
во де Јо си фа (па ла ти на Јо си фа) (кат. бр. 2). Фер ди-
нанд I (V), (Беч, 19. април 1793 – Праг, 29. јун 1875) 
вла дар из ди на сти је Хаб збур га на сле дио је свог оца 
Фран ца I (II) на пре сто лу. Као де те бли ских ро ђа-
ка – оца ца ра Фран ца I и мај ке Ма ри је Те ре зи је, 
прин це зе Кра ље ви не Две ју Си ци ли ја – Фер ди нанд 
је био сла бог фи зич ког и пси хич ког здра вља, а ње-
го ву вла да ви ну је обе ле жи ла вла да ви на ау стриј-
ског ми ни стра Ме тер ни ха. Ма ри о не та вла да ју ћих 
струк ту ра, он се рет ко по ја вљи вао у јав но сти, а 
по ру ку о ди на стич ком ле га ли те ту ца ра сла та је 
пу тем ње го вих иде а ли зо ва них вла дар ских пред-
ста ва. Пор трет при ка зу је Фер ди нан да I (V) у чи-
та вој фи гу ри, об у че ног у цр ве ну, све ча ну ху сар-
ску уни фор му бо га то укра ше ну злат ним гај та ни ма 
(ши ри ти ма). Око вра та но си Ор ден злат ног ру на 
– сим бол цар ске су ве ре но сти, док му је пре ко ле-
вог ра ме на ле жер но пре ба че на бе ла јак на, та ко ђе 
са злат ним ши ри ти ма. На њој су и три Ор ден ске 
зве зде: кру не Св. Сте фа на, Ле о пол да I и на огр та-
чу Ор ден гво зде не кру не. Гла ве окре ну те бла го 
уде сно, де сном се ру ком осла ња на сто, а ле вом 
бла го на са бљу, ко ја му је при ве за на око стру ка и 
укра ше на злат ним шуј та шом.51 По за ди ну чи ни 
дра пе ри ја ко ја за кла ња по глед на пла нин ски пеј заж. 

Фер ди нанд I (V) је при ка зан као краљ Угар ске, у 
оде ћи ко ју је но сио при ли ком кру ни са ња у По жу-
ну, оба вље ног по тач но утвр ђе ном ма ђар ском це-
ре мо ни ја лу. Кру нид бе ни ко стим, на стао по узо ру 
на ма ђар ску ху сар ску уни фор му, био је у цр ве ној 
бо ји, ре зер ви са ној са мо за вла да ра.52

Јохан Непомук Ендер / Johann Nepomuk Ender (?)  
(1793–1854) 

Портрет аустријског цара Фердинанда I (V), око 1840. 
(кат. бр. 1)

Све ча на ху сар ска уни фор ма по ста ће мар ка ци-
о ни знак у ко јем ће се Хаб збур зи по ја вљи ва ти у 
јав ним све ча но сти ма и при ка зи ва ти на ви зу ел ним 
пред ста ва ма у угар ским де ло ви ма цар ства.53 Пор-
трет ни је сиг ни ран, али се у ин вен тар ним књи га-
ма при пи су је Јо ха ну Не по му ку Ен де ру (1793–1854), 
ко ји је уз Вад ми ле ра и Амер лин га био је дан од 
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оми ље них пор тре ти ста ау стриј ског дво ра и чла-
но ва ау стриј ског и ма ђар ског ви со ког дру штва би-
дер ма јер ске епо хе. Ње го ви пор тре ти, од ли ку ју се 
ти пич ном ико но гра фи јом са обил ним кла си ци-
стич ким де ко ром и пе дант ном ма те ри ја ли за ци-
јом при из во ђе њу ко сти ма и ин кар на та.54

На осно ву сли кар ског ру ко пи са и ико но граф ске 
ана ли зе исти умет ник је ве ро ват но ау тор и Пор
тре та над вој во де Јо зе фа (па ла ти на Јо си фа) 
(кат. бр. 2),55 ко ји при ка зу је сед мог си на ца ра Лео-
пол да II и ро до на чел ни ка ма ђар ске гра не хаб збур-
шко-ло та рин шке ди на сти је. Да је у пи та њу члан 
вла дар ске по ро ди це ука зу ју уни фор ма и вла дар ски 
атри бу ти са ко ји ма је пред ста вљен. Уни фор ма коју 
но си је па рад на, ху сар ска, там но пла ве бо је, чи ји 

је са став ни део кал пак са пе ру шком при чвр шћен 
ко кар дом ко ју др жи у де сној са ви је ној ру ци, док 
се ле вом ру ком осла ња на са бљу. Уни фор ма је бо-
га то укра ше на сре бр ним ши ри ти ма и гај тан ским 
ве зом, ства ра ју ћи ор на мен тал ну ша ру на пан та-
ло на ма упа са ним у чи зме. Од вла дар ских обе леж ја 
око вра та му је Ор ден злат ног ру на, за тим лен та 
Ор де на Све тог Сте фа на I сте пе на пре ко гру ди и 
ор ден ска зве зда истог ре да на огр та чу пре ба че ном 
пре ко ле вог ра ме на. Ис под огр та ча се на зи ре још 
је дан ор ден, тзв. Крст за вој не за слу ге. Сви ови атри-
бу ти су ко ри ште ни у ви зу а ли за ци ји ау то ри те та 
ко ји је имао па ла тин Јо сиф, тј. над вој во да Јо зеф 
Ау стриј ски (Фи рен ца 1776 – Беч 1847) као кра љев-
ски на ме сник Угар ске.56 Иден тич на пред ста ва 
над вој во де Јо зе фа је при ка за на на сли ци Ми кло-
ша Ба ра ба ша По ла га ње ка ме на те мељ ца Лан ча ног 
мо ста 1842. из 1864. го ди не. По узо ру на зва ни чан 
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2. Јохан Непомук Ендер / Johann Nepomuk Ender (?) 
(1793–1854) 

Портрет надвојводе Јозефа (палатина Јосифа), око 1840. 
(кат. бр. 2)

2.а Јохан Непомук Ендер 
Портрет надвојводе Јозефа (палатина Јосифа), око 1840. 

(детаљ)



пор трет над вој во де из ра ђи ва не су број не ко пи је 
ко је су по на вља ле иден ти тет ски обра зац па ла ти-
на Јо си фа као Кра ља Угар ске.57 Ње го ве пред ста ве 
ре пре зен ту ју не сма њен ле ги ти ми тет, па ра лел но 
са легитиметoм Хаб збур го ва ца, то јест моћ „пле-
ме ни те на ци је“ ба зи ра не на тра ди ци ји угар ског 
кон сти ту а ли зма (чак и ка да је па ла тин био хаб збур-
шког по ре кла, као у слу ча ју па ла ти на Јо зе фа).58

До ла ском Фран ца Јо зе фа на власт 1849. го ди-
не, хаб збур шки двор је сим бо лич но по ку шао да 
по твр ди ха ри зму ца ра као цен трал ног ау то ри те та 
ко ји је ди на сти ја из гу би ла ре во лу ци јом. До ла зи 
до об но ве двор ских ри ту а ла и це ре мо ни ја ко ји ма 
се по твр ђу је све та при ро да по ли тич ке вла сти, коју 
је ко ри стио по бо жни цар, а чи ји је ле ги ти ми тет по-
твр ђен од Бо га и цр кве. Об но ва цар ских ри ту а ла 
и про сла ва по ста ла је моћ но сред ство у ја ча њу им-
пе ри јал не ло јал но сти и ши ре њу иде ја о је дин ству 
др жа ве кроз про мо ци ју им пе ри јал ног ими џа.59

Пор тре ти ца ра Фран ца Јо зе фа су за ме ни ли 
пор тре те ли де ра на ци о нал ног по кре та у јав ном 
про сто ру. Да би се ис ка за ла ло јал ност но вој цен-
трал ној вла сти и ло кал ним пред став ни ци ма, осли-
ка ва ње и от кри ва ње пор тре та им пе ра то ра je 
рађенo о тро шку ло кал не за јед ни це. Франц Јо зеф 
(прет ход но сврг нут са тро на као вла дар Угар ске 
кра ље ви не 1849) по ло жио је за кле тву Угар ском 
уста ву и био кру ни сан за угар ског кра ља 8. ју на 
1867. го ди не. Овај сим бо лич ни акт ина у гу ри сао је 
но ви исто риј ски пе ри од и но ви та лас по руџ би на 
вла дар ског па ра.60 У овом пе ри о ду је по ру чен и 
пор трет Фран ца Јо зе фа за жу па ниј ску ку ћу у Ве-
ли ком Беч ке ре ку, сре ди шту То рон тал ске жу па-
ни је.61

На кон пот пи си ва ња На год бе и кру ни са ња 
Фран ца Јо зе фа и Ели за бе те у Бу ди му у кру нид бе-
ној оде ћи из ра ђе ној по узо ру на на ци о нал ни ма-
ђар ски ко стим, ло кал не за јед ни це су све ви ше по-
ру чи ва ле пор тре те вла дар ског па ра. По руџ би не 
су пред ста вља ле из раз ло јал но сти ди на стич ком 
па ру, а њи хо во кру ни са ње ма ђар ском краљевcком 
кру ном – по ли тич ки ком про мис усло вљен но вим 
др жав ним уре ђе њем.62 Они су че сто по ру чи ва ни 
у па ру, а у по след њим де це ни ја ма 19. ве ка не ко ли ко 
ва жних до га ђа ја би ли су по вод по ве ћа не по тра-
жње вла дар ског па ра: 25. го ди шњи ца бра ка Фран ца 
Јо зе фа и Је ли са ве те (1879), 25. го ди шњи ца кру ни-
са ња за кра ља и кра љи цу Угар ске (1892), 40. и 50. 

го ди шњи ца усто ли че ња Фран ца Јо зе фа за ца ра 
(1888, 1898), по ги би ја ца ри це (1898).63

3. Абрањи Лајош / Abrányi Lajos (1849–1901) 
Портрет цара Франца Јозефа I, 1893. 

(кат. бр. 3)

Пор трет ау стриј ског ца ра Фран ца Јо зе фа 
(кат. бр. 3) у це лој фи гу ри и ско ро у при род ној ве-
ли чи ни ура дио је је дан од во де ћих зва нич них ма-
ђар ских сли ка ра Ла још Абра њи (Abrányi La jos, 
1849–1901),64 у Бу дим пе шти 1893. го ди не.65 Пред-
ста ва ста ри јег ца ра у цр ве ној, па рад ној ху сар ској 
уни фор ми, укра ше ној злат ним ши ри ти ма и гај-
тан ским ве зом, пред ста вља га у пре по зна тљи вом 
ико но граф ском обра сцу као кра ља Угар ске. Пре ко 
уни фор ме му је пре ба чен бе ли ка пут опер ва жен 
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кр зном, та ко ђе укра шен злат ним ши ри ти ма са број-
ним ор де њем.66 На гла ше ни су ње го ви вла дар ски 
атри бу ти (Ор ден злат ног ру на око вра та и Ор ден 
кру не Све тог Сте фа на I сте пе на са ор ден ском зве-
здом и лен том пре ко гру ди) и до сто јан стве но држа-
ње. По го ди ни из ра де пор трет је мо гао би ти по-
ру чен и то ком јед не од при прем них ак ци ја ко је су 
спро во ди ле ло кал не вла сти у жу па ни ја ма по во дом 
про сла ве ми ле ни ју ма од до ла ска Ма ђа ра у Па но-
ни ју. У мо но гра фи ји о Те ми шва ру др Иштва на Бер-
ке си ја из 1900. го ди не на ве де ни су сви пор тре ти 
ко ји су би ли из ло же ни у жу па ниј ској и град ској 
ку ћи, ме ђу ко ји ма су и два пор тре та Фран ца Јо зе фа, 
по ру че на 1867, од но сно 1892. го ди не, што ука зу је 
на ве ро ват но по ре кло пор тре та ко ји се да нас чу ва 
у Му зе ју Вој во ди не. 

Пор тре ти по ли тич ких лич но сти

По ред оба ве зних пор тре та вла да ра из Хаб збур-
шке ди на сти је, пор тре ти ли де ра ма ђар ског на цио-
нал ног по кре та чи ни ли су де кор зва нич них ин ститу-
ци ја као пер со ни фи ка ци је раз во ја у кон сти ту и сању 
на ци о нал ног иден ди те та. Сим бо ли Ре во лу ци је и 
Ра та за не за ви сност 1848–1849, а за тим и Ау стро-
у гар ске на год бе 1867. го ди не оте ло тво ре ни су у ви-
зу ел ним пред ста ва ма ис так ну тих лич но сти, че сто 
и по ли тич ких опо не на та, ко ји су би ли но си о ци на-
ци о нал ног оства ре ња то ком 19. ве ка. На кон На год-
бе је усво јен плу ра лан дис курс, ко ји је те жио да 
под окри ље на ци о нал ног про гра ма об у хва ти раз-
ли чи та по ли тич ка гле ди шта (кон зер ва ти ви зам, 
ли бе ра ли зам, ре фор ми зам) на раз вој на ци о нал-
ног про гра ма. Овај плу ра ли зам је пер со ни фи ко-
ван кроз три ја ду ли де ра ма ђар ског на ци о нал ног 
по кре та – Иштва на Се че њи ја, Ла јо ша Ко шу та и 
Фе рен ца Де а ка, ко ја је чвр сто уста но вље на тек по-
след њих го ди на 19. ве ка, ка да се про сла вљао ми-
ле ни јум од до ла ска Ма ђа ра у Па нон ску ни зи ју, као 
и 50 го ди на од Ра та за не за ви сност.67 Пу тем ове три 
по ли тич ке фи гу ре оте ло вља ва не су три раз вој не 
фа зе у оства ри ва њу Ау стро-у гар ске на год бе и бор-
бе за на ци о нал ну са мо стал ност, те су на овај на чин 
не ка да шњи ри ва ли из раз ли чи тих по ли тич ких 
ви зи ја ин те гри са ни у ли не ар ни исто риј ски на цио-
нал ни ка нон.68 Уо би ча је ну де ко ра ци ју у жу па ниј-
ским ку ћа ма по ред пор тре та Ко шу та и Де а ка, а уме-
сто Се че њи је вог, чи нио је и пор трет Ђу ле Ан дра-
ши ја.69 Од ове три зна чај не лич но сти ма ђар ске 

исто ри је у му зе ју се чу ва ју Пор трет Ла јо ша Ко-
шу та и Пор трет Фе рен ца Де а ка.

 
4. Самоши Елек / Szamossy Elek (1826–1888) 

Портрет Ференца Деака, 1876. 
(кат. бр. 4)

Пор трет Фе рен ца Де а ка (кат. бр. 4) ма ђар ског 
сли ка ра Еле ка Са мо ши ја (Sza mossy Elek, 1826–
1888),70 био је за ве ден под на зи вом Пор трет те-
ми швар ског гро фа Јо ва на Ху ња ди ја (?).71 Уо би ча је-
не пор трет не пред ста ве Фе рен ца Де а ка при ка зу ју 
га у це лој фи гу ри или у се де ћем по ло жа ју као ста-
ри јег, зре лог чо ве ка од луч ног из ра за ли ца у го ди-
на ма ко је је имао у вре ме На год бе. На пор тре ту 
ко ји се чу ва у Му зе ју Вој во ди не при ка зан је ка ко 
се ди на цр ве ној фо те љи у рад ном про сто ру, гла ве 
окре ну те бла го уле во и по гле да упе ре ног у да љи-
ну. Де сна ру ка му је на лак ће на на сто, док ле ва по-
чи ва на ко ле ну. Оде вен је у цр но оде ло без ика квих 
де та ља, чи ме се ис ти че ње го ва јед но став ност и не-
пре тен ци о зност.72 Ова ко ви ђен, Фе ренц Де ак је 
пред ста вљен као „отац на ци је“, као за штит нич ка 
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и му дра фи гу ра ко ја је у исто риј ском тре нут ку 
обез бе ди ла раз вој на ци о нал не иде је у окви ри ма 
Хаб збур шке мо нар хи је. Ен те ри јер је, та ко ђе, у 
функ ци ји сим бо лич не по ру ке. На сто лу се на ла зе 
књи ге, ко је ука зу ју на ака дем ску, уче ну ди мен зи-
ју пор тре ти са ног. У по за ди ни, ле во, при ка за на је 
Јu sti tia − ста туа бо ги ње прав де ко ја ве за них очи ју 
ле вом ру ком др жи ва гу, а де сном мач, чи ме се на-
гла ша ва про фе си о нал ни по зив Де а ка као прав ни-
ка, али и ње го ва кључ на уло га ми ни стра прав де, 
ко ју је вр шио у вре ме скла па ња На год бе. Пра те ћу 
де ко ра ци ју у по за ди ни чи ни кла си ци стич ки стуб 
де ли мич но пре кри вен дра пе ри јом ко ја за хва та 
чи тав гор њи део сли ке. Иза Де а ко вих ле ђа се пре-
ко бал кон ске ба лу стра де пру жа иде а ли зо ван пеј-
заж у ду ху ита ли јан ске шко ле под чи јим је ути ца-
јем Елек Са мо ши ра дио број не пор тре те.

У ви зу ел ним пред ста ва ма, ма ђар ски по ли ти-
чар и ре во лу ци о нар из 1848. Ла још Ко шут увек је 
пред ста вљан као чо век мла ђих го ди на (ко је је имао 
1848), ро ман ти чар ског за но са и по гле да упе ре ног 
у бу дућ ност. Као пре по зна тљи ви сим бо ли ре во-
лу ци је, број ни пор тре ти Ла јо ша Ко шу та су на кон 
сло ма Ра та за не за ви сност 1849. би ли из ба че ни из 
свих јав них про сто ра и стро го за бра ње ни.73 По сле 
Ау стро у гар ске на год бе по но во ће би ти из ла га ни. 
Пр во су их по ру чи ва ли за де ко ри са ње број них 
клу бо ва и на ци о нал них удру же ња да би, на кон 
Ко шу то ве смр ти (1894) зна чај но по рас тао њи хов 
број, на ро чи то по во дом обе ле жа ва ња 50. го ди шњи-
це Ра та за не за ви сност 1898. го ди не и по во дом 100. 
го ди шњи це ње го вог ро ђе ња 1902. го ди не.74

Пор трет Ла јо ша Ко шу та (кат. бр. 5) ау то ра 
Јо же фа Фе рен ци ја75 ни је за те чен на ме сту. Ње го ва 
суд би на је до да нас оста ла не раз ја шње на, а у му зеј-
ској до ку мен та ци ји се во ди као не стао.76 Са чу ва на 
је јед на фо то гра фи ја у бо ји на осно ву ко је зна мо како 
је из гле дао. На овом пор тре ту је да та ти пич на пред-
ста ва Ко шу та као мла дог чо ве ка у там ној пле мић-
кој ати ли (ма ђар ском на ци о нал ном ко сти му) на 
ко јој се ис ти че бе ла краг на.77 За по ја сом му ви си 
са бља чи је су ко ри це и др шка (ру ко хват) бо га то 
укра ше ни. Пре ко ра ме на му је пре ба чен еле ган тан 
ду ги цр ни ка пут чи ји су ру бо ви укра ше ни кр зне-
ним око врат ни ком са лук су зним злат ним дуг ма-
ди ма де ко ри са ним дра гим ка ме њем.

Пор тре ти оних ко ји су осво ји ли зва нич ну по-
зи ци ју по сле На год бе уда љи ли су се од тра ди ци је 

пор тре та по ру чи ва них по себ ним по во ди ма и по-
ста ли су део офи ци јал ног пор тре ти са ња. У ли ку 
гро фа Ђу ле Ан дра ши ја се су сре ћу ре пре зен та ци-
је из зва нич ног ре пер то а ра Ау стро-Угар ске, али и 
уже на ци о нал не ре пре зен та ци је пред став ни ка ма-
ђар ске по ли тич ке ели те 19. ве ка. Пр во бит но је Ан-
дра ши био по ли тич ки след бе ник Се че њи ја, а ка-
сни је и Ко шу та, и слу жио је као ди пло ма та у ре-
во лу ци о нар ној вла ди 1848. го ди не. По сле по ра за, 
Ан дра ши је остао у ино стран ству и био осу ђен на 
смрт од стра не цар ског дво ра. У пре го ва рач ким 
про це си ма из ме ђу Дво ра и ма ђар ских по ли ти ча-
ра Ан дра ши је био по ми ло ван. Он је по сле На год-
бе на пра вио бри ли јант ну ка ри је ру – за у зи мао је 
ве о ма ви со ку по зи ци ју пре ми је ра у Дру гој угар-
ској вла ди, а из ме ђу 1871. и 1879. је био ми ни стар 
спољ них по сло ва Ау стро-Угар ске, што је по знача-
ју би ло јед на ко по ло жа ју кан це ла ра мо нар хи је.78 
Пор тре ти Ан дра ши ја су ра ђе ни то ком ње го вог 
жи во та као део зва нич ног пор тре ти са ња. Ње го ва 

 
5. Ференци Јожеф / Ferenczy József (1866–1925) 

Портрет Лајоша Кошута (?), крај 19. века 
(кат. бр. 5)
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смрт 1890. го ди не је би ла но ви по вод за по ру чи ва-
ње ко ме мо ра тив них пор тре та. Ови Ан дра ши је ви 
пор тре ти ни су би ли по ве за ни са ње го вим ми ни-
стро ва њем, већ ево ци ра ју по себ ну уло гу ко ју је 
имао у на ци о нал ном по кре ту.79 Ђу ла Ан дра ши је 
увек у јав ним пред ста вља њи ма но сио ва ри јан ту 
ма ђар ског на ци о нал ног ко сти ма – тзв. тра ди цио-
нал ну де бре цен ску но шњу – при ка зу ју ћи се бе пре 
све га као Ма ђа ра, упр кос по ли тич ком са ве зу који 
је имао са ди на сти јом Хаб збур га.80 У ову гру пу спа-
да и пор трет ко ји се чу ва у Збир ци Му зе ја.

Пор трет гро фа Ђу ле Ан дра ши ја ста ри јег 
(кат. бр. 6) пред ста вља Ан дра ши ја у це лој фи гу ри 
као сре до веч ног чо ве ка са свим еле мен ти ма ко ји 

ука зу ју на ви со ку по зи ци ју ко ју је имао то ком жи-
во та. Оде вен је у ре пре зен та ти ван на ци о нал ни ко-
стим ко ји се са сто ји од бро кат не ати ле жу то-злат не 
бо је са ши ри ти ма и цр ве них пан та ло на упа са них 
у чи зме са ма му за ма. Пре ко оде ла му је пре ба чен 
бе ло-си ви огр тач опер ва жен кр зном и по ве зан маг-
нат ским лан цем од дра гог ка ме ња и ме да љо ном 
Св. Сте фа на. На се би има Ор ден злат ног ру на око 
вра та, Ор ден кру не Све тог Сте фа на I сте пе на (ор-
ден ску зве зду на гру ди ма и лен ту пре ко гру ди), а 
на гру ди ма Ме да љу за слу жбу у ра ту, Озна ку за 
вој ну слу жбу и још је дан не и ден ти фи ко ва ни ор ден. 
Скло пље не ру ке је по ло жио на са бљу. Дра пе ри ја 
је при ка за на са ле ве и де сне стра не. Пор трет је ра-
дио Ла још Абра њи, као и Пор трет Фран ца Јо зе фа, 
и мо же мо га при бли жно да ти ра ти у по след њу де-
це ни ју 19. ве ка. На осно ву ли те ра ту ре зна мо да су 
оба ова пор тре та ра ђе на за Те ми швар ску жу па-
ниј ску ку ћу.81

Пор трет Кал ма на Ти се (кат. бр. 7), пред седни-
ка ма ђар ске вла де и ми ни стра фи нан си ја, ра дио је 

 
7. Ференци Јожеф / Ferenczy József (1866–1925) 

Портрет Калмана Тисе, 1907. 
(кат. бр. 7)

 
6. Абрањи Лајош / Abrányi Lajos (1849–1901) 

Портрет грофа Ђуле Андрашија старијег, крај 19. века 
(кат. бр. 6)
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1907. го ди не Јо жеф Фе рен ци (Fe renczy József, 1866–
1925).82 Кал ман Ти са (Tis za Kálman, 1830–1902)83 
при ка зан је у фо те љи у по лу про фи лу у фи гу ри до 
ис под ко ле на као ста ри ји чо век бе ле ко се и гу сте 
се де бра де, про дор ног по гле да ко ји ода је ви тал ност 
и би стри ну. На се би има там ни огр тач ши ро ких ру-
ка ва. Ши ро ка краг на и огр тач по ста вље ни су кр зном 
чи ји су кра је ви по ве за ни маг нат ским злат ним лан-
цем са умет ну тим ка ме њем зе ле не и цр ве не бо је, као 
и са злат ним дуг ма ди ма. Цр ве но-зе ле на ешар па, у 
на ци о нал ним ма ђар ским бо ја ма, на зи ре се ис под 
огр та ча. Де сна ру ка му је на сло ње на на на слон сто-
ли це пре сву чен зе ле ном тка ни ном, а ле вом др жи 
др шку ма ча. Ре пре зен та тив ним ко сти мом, лук су-
зним де та љи ма, као и фи гу ром Кал ма на ко ја доми-
ни ра плат ном, сли кар је по сти гао ути сак о моћ ној 
и ути цај ној осо би, у скла ду са зна ча јем и хи је рар-
хиј ском по зи ци јом ко ју је Кал ман Ти са за у зи мао.84

Гру пи ис так ну тих по ли ти ча ра при па да и не-
ста ли Пор трет Иштва на Го ро веа (кат. бр. 8) који 
је ра дио чу ве ни ма ђар ски умет ник Ми клош Ба-
ра баш (Barabás Miklós, 1810–1898)85 1885. го ди не. 
Пор трет је био за ве ден као Пор трет не по зна тог 
му шкар ца, а ње го ва је ди на цр но бе ла ре про дук ци ја 
је пу бли ко ва на 1971. го ди не.86 На ин тер нет аук циј-
ској про да ји у ар хи ви Ви раг Ју дит Га ле ри је са чу ва-
ни су по да ци о про да ји иден тич ног пор тре та истих 
ди мен зи ја, та ко ђе рад Ми кло ша Ба ра ба ша.87 На 
осно ву до ступ не фо то гра фи је зна мо ка ко је умет-
ник пред ста вио Иштва на Го ро веа (István Go ro ve 
de Gáttája; 1819, Пе шта – 1881, Бу дим пе шта), во ђу 
ли бе рал не пар ти је и ми ни стра у ка би не ту гро фа 
Ђу ле Ан дра ши ја на кон На год бе 1867. го ди не.88 
Умет ник га је при ка зао у фи гу ри до ис под стру ка 
као ста ри јег му шкар ца про се де ко се и бра де, гла ве 
окре ну те уле во. На се би има све ча ну цр ну ати лу 
са ши ри ти ма и укра сним дуг ма ди ма, пре ко ко је је 
цр ни огр тач по ве зан лан цем истог укра са, као и 
по јас око стру ка. Де сном ру ком др жи укра ше ну 
ка пу са пе ром, а ле вом са бљу. Пре ко гру ди му је 
лен та и Ор ден Ле о пол да I сте пе на и не и ден ти фи-
ко ва на ор ден ска зве зда. По го ди ни на стан ка пор-
тре та зна мо да је на стао на кон смр ти пор тре ти са ног 
и да је по ру чен као из раз по што ва ња пре ма ми ни-
стру пр ве вла де. Мо гу ће је да је умет ник из ра дио 
ви ше иден тич них пор тре та по зах те ви ма ло кал-
них за јед ни ца, што је би ла че ста прак са за ову вр сту 
зва нич них пор тре та.

Пор тре ти жу па на

Пор тре ти ло кал них но си ла ца жу па ниј ске вла-
сти чи не по себ ну гру пу у га ле ри ја ма пор тре та. Њи-
хо ва уло га и зна чај као нај ви ших ло кал них ор га-
на вла сти и ау то ри те та др жав не ад ми ни стра ци је 
под ра зу ме ла је да се и њи хов лик на ђе ме ђу зна чај-
ним лич но сти ма у јав ним про сто ри ма. Пор тре ти 
ве ли ких жу па на и под жу па на су кра си ли про сто ре 
све ча них са ла и на кон ис те ка њи хо вих ман да та, 
пред ста вља ју ћи на тај на чин кон ти ну и тет вла сти у 
ло кал ној сре ди ни. Ме ђу пор тре ти ма Му зе ја Вој во-
ди не се на ла зе пор тре ти Па ла Ал ма ши ја, арад ског 
ве ли ког жу па на, као и че тво ри ца ве ли ких жу па на 
Та ми шке жу па ни је: Жиг мон да Ор мо ши ја, Фе рен ца 
Ти ха њи ја, Пе тра Чар но је ви ћа и Са ве Ву ко ви ћа. 
Лич но сти из ове гру пе ди рект но указу ју на мо гу ће 
по ре кло пор тре та и њи хо ву пр во бит ну функ ци ју, 
од но сно на све ча ну са лу жу па ниј ске ку ће у Те ми-
шва ру, као се ди ште Та ми шке жу пани је. У ову гру-
пу је увр ште на и до са да не и ден ти фи кова на лич ност 

 
8. Миклош Барабаш / Barabás Miklós (1810–1898) 

Портрет Иштвана Горовеа, 1885. 
(кат. бр. 8)
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пред ста вље на на Пор тре ту не по зна тог ве ли ког 
жу па на, ко ју је ра дио Ар пад Фе сти.

Хро но ло шки нај ста ри ји пор трет жу па на из ове 
гру пе је Пор трет ве ли ког жу па на Па ла Ал ма ши
ја (?)89 (кат. бр. 9), прет ход но за ве ден као Пор трет 
ве ли ког жу па на Ал ма ши ја (Ig nac Al massy 1812?). Није 
сиг ни ран, али се у ин вен та ру при пи су је ау стриј-
ском сли ка ру Кар лу Гзе ло фе ру (Karl Gsel lho fer, 1779– 
1858),90 двор ском сли ка ру над вој во де Кар ла Лу дви-
га. Ком па ра ци јом сли кар ског ру ко пи са са пор трети-
ма овог ау то ра до ступ ним он лајн, вр ло је ве ро ват-
но да је Гзе ло вер ау тор пор тре та ко ји се чу ва у Му-
зе ју Вој во ди не, што му се у би о гра фи ји и при пису-
је. На ње му је умет ник при ка зао ста ри јег се до ко сог 
му шка ра ца у фи гу ри до ис под ко ле на, оде ве ног у 
све ча ни ор нат Ре да кру не Све тог Сте фа на, ко ји се 
са сто ји од гор њег огр та ча там но зе ле не бо је са тра-
ка ма злат ног ве за, опер ва же ном хер ме лин ским 
кр зном, ис под ко је је ду га, гри ми зна ха љи на. Те ло 
му је бла го окре ну то уле во, де сна ру ка под бо че на, 
док се ле вом осла ња на сто чић са књи га ма на који 

је од ло жен кал пак са пе ру шком. По за ди ну чи ни 
ди ја го нал но ра за пе та рас ко шна, бор до дра пе ри-
ја, иза ко је је кла си ци стич ки стуб и део бал ко на 
са по гле дом на бр до вит пеј заж, а са ње го ве ле ве 
стра не на зи ре се део бо га то ре зба ре не фо те ље са 
ко је је пред се да вао ве ли ки жу пан. С об зи ром на 
то да је оде вен у све ча ни ор нат Ре да кру не Све тог 
Сте фа на,91 чи ји су са став ни де ло ви чи ни ли кал пак 
и ор ден кр ста дру гог сте пе на ко ји пор тре ти са ни 
но си око вра та, те на осно ву ком па ра ци је ли ка са 
до ступ ним пор тре ти ма но си ла ца овог све ча ног 
ор на та мо же се за кљу чи ти да је у пи та њу Пал Ал-
ма ши (Almásy Pál, 1749 – Пе шта, 23. јул 1821), арад
ски ве ли ки жу пан и крун ски стра жар (чу вар кру не 
Све тог Сте фа на). Пал Ал ма ши (гроф жа дањ ски и 
те рек сент ми кло шки) ро ђен је 1749. го ди не. За вре-
ме Јо си фа II по ста је уну тра шњи тај ни са вет ник и 
ве ли ки жу пан Пешт –Пи лиш –Шолт жу па ни је. За-
ме ник ве ли ког жу па на и кра љев ски ко ме сар по-
ста ће у жу па ни ја ма у Хе веш, Но град, Бор шод и 
Фе јер. Арад ски ве ли ки жу пан и крун ски стра жар 
био је у пе ри о ду од 1810. до 1815. го ди не, на кон чега 
по ста је сеп тем вир92 и кра љев ски глав ни ко ња ник. 
Ви тез Ре да кру не Све тог Сте фа на93 по стао је 1807. 
го ди не, што био мо гао да бу де и је дан од по во да 
за из ра ду ње го вог пор тре та са свим ин сиг ни ја ма 
ре да. Из прет ход но на ве де ног пор трет би мо гао да 
се да ту је не пре 1807, што од го ва ра функ ци ја ма 
ко је је Ал ма ши пре у зео у тим го ди на ма, као и го-
ди на ма у ко ји ма је пор тре ти сан.94 Пал Ал ма ши је 
умро 23. ју ла 1821. у Пе шти.

Ме ђу пор тре ти ма жу па на ква ли те том сли кар-
ске из ра де се из два ја Пор трет Жиг мун да Ор мо
ши ја (кат. бр. 10) ко ји је 1883. у Те ми шва ру ура дио 
чу ве ни сли кар по ре клом из Бе че ја, Мор Тан (Than 
Mór, 1828–1899),95 ка ко се ви ди из сиг на ту ре. Пор-
трет је био за ве ден као Не по зна ти маг нат, али је 
пор тре ти са ни иден ти фи ко ван на осно ву хе рал-
дич ке пред ста ве гр ба пле мић ке по ро ди це Ор мо ши 
из гор њег ле вог угла сли ке, као и ком па ра ци јом 
пор тре ти са ног са до ступ ним ли ков ним ма те ри-
ја лом.96

Жиг мунд Ор мо ши (Ormós Zsig mond; Печ ка, 
Ру му ни ја 10. фе бру ар 1813 – 17. но вем бар 1894, Бу-
дим пе шта) био је ма ђар ски по ли ти чар, пи сац, нови-
нар, исто ри чар умет но сти, ко лек ци о нар умет ни на. 
У по ли ти ку је ушао 1843. го ди не, ка да је за јед но 
са Са вом Ву ко ви ћем био пред став ник Та ми шке 

 
9. Kарл Гселофер / Karl Gsellhofer (?) (1779–1858) 

Портрет великог жупана Пала Алмашија (?), 1807–1815 (?) 
(кат. бр. 9)
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жу па ни је на Угар ском са бо ру у По жу ну (Бра ти-
сла ви). У са бор ским клу па ма Ор мо ши ће се ис та ћи 
као је дан од во ђа пар ла мен тар не омла ди не. У ре во-
лу ци о нар ним да ни ма 1848. је иза бран за по сла ни-
ка у Угар ском са ве ту, што ће му до не ти за твор ску 
ка зну на кон гу ше ња ре во лу ци је. Од при ти са ка Ба-
хо вог ап со лу ти зма скло нио се у Ита ли ју 1857. го-
ди не, где се упо зна је са умет нич ким де ли ма ита-
ли јан ске умет но сти и по ста је стра стве ни ко лек-
ци о нар. За глав ног жу па на Та ми шке жу па ни је је 
иза бран 1871, а 1875. го ди не по ста је и жу пан гра да 
Те ми шва ра. Оста вио је ве ли ки траг на мо дер ни 
раз вој и из град њу Те ми шва ра као кул тур ног сре ди-
шта. Сво је бо га те умет нич ке ко лек ци је је да ро вао 
Ју жно-угар ском исто риј ском и ар хе о ло шком дру-
штву, из ко јег ће на ста ти да на шњи Му зеј умет но-
сти у Те ми шва ру. Ње го вом упор но шћу и лич ним 
за у зи ма њем осно ван је пр ви ма ђар ски лист у Те-
ми шва ру (Та ми шки ли сто ви). Це не ћи те ње го ве 
на по ре Ма ђар ска ака де ми ја на у ка га је 1861. иза-
бра ла за свог до пи сног чла на. За до жи вот ног пред-

став ни ка Гор њег до ма Угар ског са бо ра је иза бран 
1885. го ди не.97 Жиг мунд Ор мош је oставио ве ли-
ки траг на мо дер ни раз вој и из град њу Те ми шва ра 
као кул тур ног сре ди шта. Сво је бо га те умет нич ке 
ко лек ци је је да ро вао Ју жно-угар ском исто риј ском 
и ар хе о ло шком дру штву, из ко јег ће на ста ти да на-
шњи Му зеј умет но сти у Те ми шва ру.

По вод за по ру чи ва ње пор тре та од Мо ра Та на 
би ла је про сла ва 50. го ди шњи це јав ног ра да Жиг-
мун да Ор мо ши ја, ка да га је 1883. цар Франц Јо зеф 
од ли ко вао због учи ње них за слу га на по љу уна пре-
ђе ња и раз во ја жу па ни је. При ка зан је ско ро у при-
род ној ве ли чи ни у сто је ћој фи гу ри до ис под ко ле на, 
те ла бла го окре ну тог уле во, а по гле да усме ре ног 
на су прот ну стра ну. Оде вен је у лук су зни на ци о-
нал ни ко стим ко ји чи не гор ња цр на ати ла од фи-
ни јег ма те ри ја ла, при пи је не цр ве не пан та ло не и 
рас ко шни кр зне ни огр тач. Кр зно око вра та при др-
жа ва злат ни ши ро ки ла нац укра шен дра гу љи ма 
и ши ро ки по јас слич не ор на мен ти ке око стру ка. 
У де сној ру ци др жи све ча ну ма ђар ску ка пу укра-
ше ну пер јем. Ње го во от ме но др жа ње је у скла ду са 
оста лим еле мен ти ма ко ји ука зу ју на ње гов по ло-
жај у ло кал ној вла сти. Око вра та му је Ор ден кру не 
Све тог Сте фа на I сте пе на, а на гру ди ма Ор ден Лео-
пол да III сте пе на. По за ди на је ре ше на у ма ни ру 
ита ли јан ске шко ле са бо га том цр ве ном дра пе ри-
јом, кла си ци стич ким сту бом и ви со ком фо те љом, 
пре сву че ном цр ве ним пли шем са др ве ним ре зба-
ре ним гр бом Та ми шке жу па ни је на вр ху на сло на. 
Ода бра ним ико но граф ским ре ше њи ма и цр ве ним 
то но ви ма, Мор Тан је по сти гао ви зу ел ну пре зен-
та ци ју ис так ну те лич но сти у Те ми шва ру.98

На јед ном од пор тре та пред ста вљен је Пе тар 
Чар но је вић, угар ски пле мић и по ли ти чар, по ре-
клом из зна ме ни те срп ске по ро ди це Чар но је вић. 
Пе тар Чар но је вић остао је упам ћен по уло зи ко ју 
је играо то ком пр вих ме се ци ре во лу ци је 1848. го-
ди не ка да је, као ве ли ки жу пан Та ми шке жу па ни-
је, од ма ђар ских ре во лу ци о нар них вла сти име но-
ван за кра љев ског ко ме са ра, са за дат ком да уми ри 
уста ни ке у ју жној Угар ској. Иа ко се ње гов при ступ 
углав ном за сни вао на мир ном ре ше њу кон фли ка-
та, ка ко би омо гу ћио бу ду ћи су жи вот Ср ба и Ма-
ђа ра, и јед на и дру га стра на су га осу ди ле – Ср би 
су сма тра ли да је из дао на ци о нал не ин те ре се, док 
су му Ма ђа ри за ме ра ли нео д луч ност и окле ва ње 
да упо тре би си лу ка ко би угу шио бу ну.99 Ка да је 
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10. Мор Тан / Than Mór (1828–1899) 

Портрет Жигмунда Ормошија, 1883. 
(кат. бр. 10)
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у ју лу 1848. ма ђар ска вла да од лу чи ла да оруж јем 
сло ми уста нак, Чар но је вић се отво ре но су прот ста-
вио та квом ре ше њу и по том је раз ре шен ду жно-
сти. На ње го во ме сто је до шао мно го енер гич ни ји 
Та ми шки под жу пан Са ва Ву ко вић.

Пор трет ве ли ког жу па на Пе тра Чар но је ви
ћа (кат. бр. 11) при ка зу је мла дог чо ве ка у фи гу ри до 
ко ле на, гла ве и по гле да усме ре ног пре ко ра ме на 
по сма тра ча. Оде вен је у пли ша ну ати лу там но цр-
ве не бо је са на ши ве ним злат ним гај та ни ма, ис под 
ко је се на зи ре бе ла ко шу ља пре ко ко је се пру жа ду-
га чак, цр ве ни огр тач укра шен кр зном. Око стру ка 
му је опа сан по зла ћен по јас са умет ну тим дра гим 
ка ме њем. Де сну ру ку, око ко је је об мо та на на ру-
кви ца са бро ја ни цом и кр стом осло нио је на бок, 
а у ле вој др жи ру ко хват ма ча. Сли ка је мо жда ко-
пи ја или ра ђе на пре ма ли то гра фи ји ма ко је чу ва-
ју лик мла дог Чар но је ви ћа.100 Слич но као Ла још 

Ко шут, у ли ков ним пред ста ва ма Пе тар Чар но је вић 
се при ка зу је по ма ло ро ман ти чар ски из вре ме на 
ка да је уче ство вао у Ре во лу ци ји – у на ци о нал ном 
ко сти му, пред ста вљен као бо рац за сло бо ду угар-
ске кру не.

 
12. Непознати аутор 

Портрет Саве Вуковића, 19. век 
(кат. бр. 12)

Са чу ван је пор трет и Са ве Ву ко ви ћа (Sebő Vu
ko vics; Ри је ка, 1811 – Лон дон, 17. но вем бар 1872) 
ко ји је био угар ски пле мић срп ског по ре кла, по-
ли ти чар и прав ник.101 Као под жу пан Та ми шке жу-
па ни је 1843. иза бран је за по сла ни ка Угар ског са бо-
ра у По жу ну (Бра ти сла ва). По из би ја њу ре во лу ци је 
1848. го ди не био је, на кон остав ке Пе тра Чар но је-
ви ћа глав ни вла дин ко ме сар за ју жне обла сти у 
ко ји ма су Ср би про гла си ли Срп ску вој во ди ну.102 
Био је и ми ни стар прав де у ма ђар ској ре во лу цио-
нар ној вла ди Бер тла на Се ме реа (1849), а на кон сло-
ма ре во лу ци је је по бе гао у Лон дон и узео ак тив но 
уче шће у по ли тич ком де ло ва њу ма ђар ске еми гра-
ци је. У Угар ску се вра тио 1866. да би уче ство вао у 
ра ду Са бо ра као при пад ник гру пе по ли ти ча ра 

 
11. Непознати аутор 

Портрет великог жупана Петра Чарнојевића, око 1850. 
(кат. бр. 11)
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оку пље них око Кал ма на Ти се, ко ја се про ти ви ла 
на год би са Ау стри јом за го ва ра ју ћи ве ћу са мо стал-
ност Угар ске. Раз о ча ран, 1872. по но во је оти шао у 
Лон дон и ни је се ви ше вра тио у зе мљу.103

Пор трет Са ве Ву ко ви ћа (кат. бр. 12) при ка-
зу је га у до би из ме ђу че тр де се те и пе де се те го ди не, 
у фи гу ри до из над ко ле на. На се би има јед но став-
но цр но оде ло ис под ко јег се на зи ре бе ла ко шу ља. 
Огр нут је те шким бор до огр та чем са ве ли ком 
кр зне ном краг ном и по ве зан маг нат ским лан цем. 
Те ла окре ну тог у де сно, а про дор ног по гле да усме-
ре ног у су прот ну стра ну, ле вом ру ком је ухва тио 
злат ну ко лај ну око стру ка, док у де сној др жи књи-
гу ко јом се осла ња на сто. По за ди на се са сто ји од 
цр ве не дра пе ри је, ис пред ко је су обри си кла си ци-
стич ког сту ба, као и сто са књи га ма и по ло же ним 
но ви на ма на ко ји ма су ви дљи ви на сло ви бри тан-
ских и ма ђар ских не дељ ни ка. Иа ко је ко ри штен 
тип ски ико но граф ски обра зац, пор трет при ка зу-
је енер гич ног чо ве ка, ак те ра бур них по ли тич ких 
до га ђа ја ко ји ак тив но уче ству је у по ли тич кој ствар-
но сти.

Фе ренц Ти ха њи (Ti hanyi Fe renc) је био ве ли ки 
жу пан Та ми шке жу па ни је у пе ри о ду од 1839. до 
1845, а ње гов пор трет је ра дио Јо жеф Фе рен ци 1905. 
го ди не, у вре ме ка да је до био по руџ би ну за из ра-
ду пор тре та два на ест по сла ни ка за Та ми шку жу-
па ни ју, за ко ју је пре то га већ из ра дио пор тре те 
Ла јо ша Ко шу та и Фе рен ца II Ра ко ци ја.104 На Пор
тре ту ве ли ког жу па на Фе рен ца Ти ха њи ја (кат. 
бр. 13) при ка зан је мла ђи чо век у фи гу ри до ис под 
ко ле на, у по лу про фи лу и у бла гом ис ко ра ку, док 
се ле вом ру ком осла ња на сто чић. Оде вен је у там-
но оде ло, ва ри јан ту на ци о нал ног ко сти ма ко ју су 
но си ли при пад ни ци ви ших сло је ва у зва нич ним 
при ли ка ма. Оде ло је укра ше но са мо са злат ним 
гај та ни ма уве за ним у чво ро ве ко ји му па да ју низ 
гру ди. У де сној ру ци др жи ма ђар ску ка пу са пе ром, 
ко ја је би ла са став ни део ова квог ко сти ма.105 Овај 
пор трет при ка зу је Ти ха њи ја у до би у ко јој је оба-
вљао функ ци ју жу па на, а у књи зи Te mes Var megyé 
са чу ва на је је ди на фо то гра фи ја ње го вог пор тре та 
ко ја је мо жда по слу жи ла као узор за из ра ду овог 
де ла.107

За са да не и ден ти фи ко ва на лич ност при ка за-
на је на Пор тре ту не по зна тог ве ли ког жу па на (кат. 
бр. 14) ау то ра Ар па да Фе сти ја (Feszty Árpád).108 На 
спи ску из Умет нич ког му зе ја у Бе о гра ду био је за-

ве ден као Пор трет ма ђар ског ве ли ког жу па на Кар-
де ла (?). Пор трет при ка зу је сре до веч ног му шкар ца 
у фи гу ри до ко ле на, окре нут на де сно и оде ве ног 
у тра ди ци о нал ни угар ски, кр зном опер ва жен ка-
пут ши ро ких ру ка ва и укра шен злат ним гај та ни ма. 
Иза ње га је по ли ца са књи га ма, а ис под ње сто са 
спи си ма на ко ји сe осла ња де сном ру ком. У ле вој 
ру ци др жи са бљу. По за ди на је у сме ђем то ну, а и на 
це лој сли ци пре о вла ђу ју там ни ји то но ви. Да је у 
пи та њу ис так ну та лич ност ло кал не жу па ниј ске 
вла сти по ка зу ју атри бу ти ње го ве уче но сти – књи-
ге и спи си, као и од ли ко ва ња са ко ји ма је пор тре-
ти сан: Ор ден кру не Све тог Сте фа на III сте пе на (на 
гру ди ма, пр ви с ле ва) и мир но доп ска ва ри јан та 
ме да ље за вој не за слу ге (?), ко ја је уста но вље на 
1890109. Сви ови еле мен ти, ко је је умет ник пре ци-
зно на сли као, мо гли би да олак ша ју бу ду ћу иден-
ти фи ка ци ју.
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13. Ференци Јожеф / Ferenczy József (1866–1925) 

Портрет великог жупана Ференца Тихањија, 1905. 
(кат. бр. 13)
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Пор тре ти исто риј ских лич но сти

У окви ру то по са иде о ло ги је и ви зу ел не кул ту-
ре на ци о на ли зма про шлост за у зи ма ве о ма ва жно 
ме сто по мо ћу ко је се гра ди ла же ље на сли ка о на ци-
ји, ту ма чи ла ње на суд би на и из ка зи ва ле раз ли чи те 
стра те шке по ру ке. У окви ру про шло сти про на ла-
же ни су до га ђа ји и лич но сти ко ји су од ре ди ли судби-
ну и раз вој на ци је, она ко ка ко су је до жи вља ва ли 
ње ни пред став ни ци и ин сти ту ци је. Про на ла же ње 
узо ра у про шло сти усло ви ло је раз вој исто риј ског 
сли кар ста ва, ко је је по ста ло је дан од нај бит ни јих 
ме ди ја кул ту ре на ци о на ли зма, те је на овај на чин 
про шлост би ла ак тив но кон стру и са на и ко ри шће-
на у окви ри ма на ци о нал них иде о ло ги ја.110

Је дан од бит них то по са у слу жби на ци је би ле 
су пред ста ве хе ро ја. Култ хе ро ја пред ста вља је дан 
од нај бит ни јих еле ме на та сва ке ор га ни зо ва не људ-
ске за јед ни це. Од ан тич ких вре ме на тип хе ро ја 
при ла го ђен је оп штем кул тур ном мо де лу у ко јем 
је на ста јао. Хе ро ји су ту ма че ни као цен трал не лич-

но сти од ре ђе ног вре ме на, ко је су сво јим ка рак тер-
ним осо би на ма, као и жи вот ним де ло ва њем, ис ка-
зи ва ле нај ви ше иде а ле и пред ста вља ли при ме ре 
вр ли не – exem plum vir tu tis. У ба ро ку су хе ро ји 
пр вен стве но има ли вер ски и вла дар ски ка рак тер, 
док у кул ту ри про све ти тељ ства до ла зи до про ши-
ре ња хе рој ских вр ли на, што је усло вља ва ло и уво-
ђе ње но вог ти па хе ро ја. Про све ти тељ ство је по себ-
но не го ва ло култ ан тич ког хе ро ја, а њи хо ва де ла 
ко ри шће на су као при мер вр ли не ко ја су по себ но 
би ла са о бра же на са вре ме ним по ли тич ким иде а-
ли ма.111 У епо хи на ци о на ли зма хе ро и зу ју се зна-
ме ни те лич но сти ко је за у зи ма ју кључ на ме ста у 
кон стру и са ној сли ци про шло сти, лич но сти ко је 
сво јом функ ци јом или ак тив но шћу нај бо ље оте-
ло вљу ју од ре ђе ни тре ну так у исто риј ском раз во-
ју на ци је.112

Овој гру пи при па да ју пор тре ти исто риј ских 
лич но сти Ја но ша Ху ња ди ја, Ла ди сла ва Ху ња ди ја, 
Фи ли па Ско ла ри ја, Ма ти је Кор ви на и Фе рен ца II 
Ра ко ци ја, као и исто риј ска ком по зи ци ја Пе ре њи-
је ва удо ви ца на ла зи те ло би ску па То мо ри ја по сле 
Мо хач ке бит ке. Пор тре ти са не лич но сти сва ка ко 
се укла па ју у исто риј ски пан те он ма ђар ске на цио-
нал не иде је, јер пред ста вља ју не ке од нај зна ме ни-
ти јих угар ских вла да ра пре осман ског осва ја ња 
Па но ни је и пре у зи ма ња Кру не Св. Сте фа на од стра-
не ди на сти је Хаб збур га. Ме ђу тим, све ове лич но сти 
су у ве ли кој ме ри ве за не и за исто ри ју Тран си лав-
ни је, Ер де ља, Ба на та, од но сно оних те ри то ри ја на 
ко ји ма ће се фор ми ра ти и Та ми шка жу па ни ја, тако 
да овај ма ли исто риј ски пан те он мо же да се ту ма-
чи и као ре ги о нал на вер зи ја ком плек сног и сло је-
ви тог исто риј ског на ра ти ва Кра ље ви не Угар ске. 
Та ко је по ро ди ца Ху ња ди по ре клом са про сто ра 
Тран сил ва ни је, а Ја нош Ху ња ди и Ма ти ја Кор вин 
су се по себ но ис ти ца ли и у од бра ни ових про сто ра 
од осва јач ких пре тен зи ја Осман ског цар ства. Тако-
ђе, и Фи лип Ско ла ри (Фи лип Ма џа рин) остао је 
упам ћен као за штит ник Угар ске од Ту ра ка и је дан 
од уте ме љи ва ча гра ни це Угар ске пре ма Осман ском 
цар ству. За сво је до при но се, од кра ља Жи ги мун да 
до био је на упра ву те ри то ри је Бач ке, Бо дро шке и 
Та ми шке жу па ни је. Фе ренц II Ра ко ци, во ђа ве ли-
ког устан ка про тив хаб збур шке вла сти, јед на је од 
кључ них лич но сти ма ђар ске на ци о нал не исто ри-
је, али је, та ко ђе, и при пад ник ер дељ ске вла дар ске 
по ро ди це, ко ја је чу ва ла тра ди ци је не за ви сне Кра-
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ље ви не Угар ске из пре до сман ског пе ри о да. Исто-
риј ска ком по зи ци ја, по ка за ће се, не при па да овом 
кор пу су пор тре та ве за них за Та ми шку жу па ни ју. 
Она је би ла ра ђе на за Ба рањ ску жу па ни ју, али пред-
ста вља при мер упо тре бе про шло сти у ви зу ел ној 
кул ту ри на ци о на ли зма.

Пр ви у хро но ло шком ни зу је Портрeт Ја но ша 
Ху ња ди ја (кат. бр. 15) прет ход но по гре шно за ве-
ден као Пор трет Па ла ти на Јо си фа, ко ји при ка-
зу је угар ског гу вер не ра Ја но ша Ху ња ди ја у до по-
ја сној фи гу ри. Оде вен је у на ци о нал ни исто риј ски 
ко стим ко ји се са сто ји од зе ле не бро кат не ати ле са 
ши ри ти ма и кр зне ног огр та ча, чи ји су кра је ви по-
ве за ни ка и шем са укра сним коп ча ма. У де сној ру ци 
др жи скип тар, знак вла дар ског до сто јан ства, у ле вој 
мач, а на гру ди ма му је злат ни крст са ма сив ним 
лан цем, атри бут по бо жног хри шћан ског вла да ра 
ко ји се бо рио про тив не вер ни ка. Пор трет је ма-
њег фор ма та и де ло не по зна тог ко пи сте ра ђе но за 
овал ни рам. Твр до ћа цр те жа, осим што ука зу је на 
сли ка ра сла бе ве шти не, по ка зу је и да је сли ка ра-
ђе на по узо ру на гра фич ки пред ло жак или сли ке 
из ве де не по њи ма.

Пор трет Ла ди сла ва Ху ња ди ја (кат. бр. 16) сина 
Ја но ша Ху ња ди ја, ра ни је је би ла за ве де на као Пор-
трет не по зна тог маг на та. На пор тре ту је да та 
до по ја сна фи гу ра мла дог Ла ди сла ва, оде ве ног у 
ма ђар ски ко стим там не бо је, са ши ри ти ма и укра-
сним дуг ма ди ма. Пре ко оде ла је пре ба чен ка пут 
бра он бо је ко ји има кр зне ну краг ну и по ве зан је 
лан цем. У пи та њу је ко пи ја чи ји пред ло жак за пред-
ста ву Ла ди сла ва би мо гао би ти де таљ са ком по зи-
ци је Опра шта ње Ла ди сла ва Ху ња ди ја (Hunyadi 
László búcsúja) Ђу ле Бен цу ра (Gyula Benczúr, 1844–
1920) ко ја се чу ва у Бу дим пе шти у Ма ђар ској на-
ци о нал ној га ле ри ји.113 У сва ком слу ча ју ко ри штен 
је исти ли ков ни обра зац.

Упо тре ба и ко пи ра ње де та ља са по зна ти је ком-
по зи ци је је при ме њен и на Пор тре ту Фи ли па 
Ско ла ри ја (Fil lip Sca la ri), (кат. бр. 17) по зна тог и 
као Пи по Спа но (Pip po Spa no), а у срп ској на род-
ној по е зи ји и као Фи лип Ма џа рин. На сли ци је 
Ско ла ри при ка зан до по ја сно, у окло пу и без шле-
ма на гла ви. По за ди на је пот пу но не у трал на, а до-
ми ни ра ју си во пла ви, ру жи ча сти и сме ђи то но ви. 
Не по зна ти ко пи ста је као пред ло жак ко ри стио де-
таљ са пред ста ве Пи па Спа на, као сред ње ве ков ног 
ви те за у окло пу, рад Ан дреа Ка ста ња (An drea del 
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РАД МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ 63 ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

Ca stag no / An drea di Bar to lo di Bar gil la, 1419–1457) 
фи рен тин ски умет ник.114

Пор трет кра ља Ма ти је Кор ви на (кат. бр. 18) 
пред ста вља иде а ли зо ва ну, исто риј ску сли ку мла-
дог кра ља при ка за ног по пут ре не сан сног ви те за, 
са еле мен ти ма тра ди ци о нал ног угар ског ко сти ма, 
ко ји оте ло тво ру је ро ман ти чар ску ви зи ју ви те шких 
иде а ла хе рој ства и мо ра ла. Сли ка при ка зу је пор-
трет мла ди ћа у це лој фи гу ри са ло во ро вим вен цем 
на гла ви, ко ја је окре ну та бла го уле во. На гру ди ма 
има псеудоантички оклоп као и крат ку сук њу од 

мо те не је са све тло зе ле ним и цр ве ним фло рал ним 
мо ти вом, ко ја је укра ше на злат ним гај та ни ма. На 
но га ма су му чи зме са ма му за ма, де сну руку др жи 
на сто лу док је ле ву под бо чио. У по зади ни је драпе-
ри ја, стуб и део сту би шта. Под но га ма му је за ста ва 
са хе рал дич ким ла вом на пла вој подло зи, а са стра-
не по ло же на ото ман ска ту гра са по лу ме се цом, која 
сим бо ли ше исто риј ску уло гу Ма ти је Кор ви на у 
бор би про тив Осман ског цар ства. Пред ло жак ова-
квог при ка за Ма ти је Кор ви на је ли то гра фи ја Јозе-
фа Кри ху бе ра (Jo sef Krie hu ber, 1800–1870), на ста ла 
1830. го ди не на осно ву цр те жа Мо ри ца фон Швинда 
(Mo ritz von Schwind, 1804–1871).115 Као и у слу ча ју 
овог пор тре та, на ко ло ри са ној Кри ху бе ро вој гра-
фи ци је ко са цр на, што про ти ву ре чи Бон фи ни је-
вом опи су, по ко ме је коса кра ља би ла злат но жу та, 
тј. пла ва. Исти узор је ко ри стио и ва јар Ка рољ Алек-
си (Аlexy Кároly, 1816–1880) при ли ком мо де ло ва ња 
кра ље вог пор тре та 1844. го ди не, а ко ја се чу ва у 
На ци о нал ном му зе ју у Бу дим пе шти,116 као и ви тра-
жи ста Мик ша Рот при ли ком фор ми ра ња ви тра жа 
са ли ком кра ља Ма ти је Кор ви на за ве ли ку већ ни цу 
су бо тич ке град ске ку ће 1912. го ди не.117

Пор трет Фе рен ца II Ра ко ци ја (кат. бр. 19),118 
во ђе ан ти хаб збур шког устан ка с по чет ка 18. ве ка, 
из ра ђен је по ори ги на лу ко ји је ра дио Адам Мањо-
ки / Mányoki Ádám (1673–1757)119 кра јем 17. или по-
чет ком 18. ве ка, док га је као сли кар у ње го вој слу-
жби пра тио на пу то ва њи ма и рат ним по хо ди ма. 
Са овог пор тре та, за ко ји се сма тра ло да при ка зу-
је Ра ко ци ја као кра ља Угар ске и иде ал ног хе ро ја 
про шло сти, нај че шће је ко пи ра на ње го ва ли ков на 
пред ста ва, на ро чи то у по след њим де це ни ја ма 19. 
ве ка и по чет ком 20. ве ка ка да су ње го ви по смрт ни 
оста ци пре не ти у Угар ску.120 Оде вен у на ци о нал-
ни ма ђар ски ко стим по узо ру на све ча ну ху сар ску 
уни фор му, при ка зан је у фи гу ри до ко ле на, ле ве 
ру ке осло ње не на бок. Бо гат, злат ни гај тан ски вез 
укра ша ва гор њу блу зу, пан та ло не и ман жет не. Пре-
ко ра ме на му је пре ба чен цр ве ни огр тач по ста вљен 
хер ме лин ском кр зном, сим бо лом кра љев ског до-
сто јан ства. Там на и ду гач ка ко са му па да на ра ме-
на, а на гла ви му је ви со ка шу ба ра са пе ром. Ра ко ци 
је пред ста вљен као краљ Угар ске и ње го ва чи та ва 
по ја ва је у функ ци ји пре но ше ња сим бо лич не по-
ру ке се ћа ња на слав ну про шлост.

Исто риј ска ком по зи ци ја Пе ре њи је ва удо ви ца 
на ла зи те ло би ску па То мо ри ја по сле Мо хач ке 
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бит ке (кат. бр. 20) при ка зу је сце ну бој ног по ља на-
кон Мо хач ке бит ке 1526. го ди не, од но сно мо ме нат 
про на ла же ња те ла ма ђар ског вр хов ног за по ведни-
ка и Ка лоч ког над би ску па Па ла То мо ри ја (To mo ri 
Pál, 1475–1526). У пр вом пла ну је ње го во мр тво 
те ло, са ма чем у ру ци и гла ве осло ње не на уги ну лог 
ко ња. Око ње га је гру па пре жи ве лих и ра ње них 
вој ни ка од ко ји му је дан ски да ка ци гу са гла ве док 
све то по сма тра же на, по гну те гла ве у еле гант ној 
ха љи ни са огр та чем. Же на на сли ци је плем ки ња 
До ро теа Пе ре њи-Ка ни жа ји, вла сни ца Ши кло шког 
зам ка. Ат мос фе ра по ра за је на гла ше на там ним ко-
ло ри том пла во си вих то но ва, као и број ним ра су-
тим мр твим те ли ма по бо ји шту. У са мом на зи ву 
ком по зи ци је огле да се и пер цеп ци ја же не у иде о-
ло ги ји на ци о на ли зма ко је има ју ис так ну то ме сто 
кроз уло ге мај ки и су пру га као хе ро и не на ци је.

Ова исто риј ска ком по зи ци ја је би ла за ве де на 
под на зи вом Про на ла же ње те ла кра ља Ла јо ша II, 
али је у окви ру опи са при ме ће но да је исто риј ски 

не тач на, јер је те ло кра ља Ла јо ша II про на ђе но ви ше 
ме се ци на кон што се бит ка од и гра ла. Та чан на зив 
и иден ти фи ка ци ја уста но вље на је по сред ством 
мо но гра фи је Ba ranya vármegye у ко јој је ова сли ка 
пу бли ко ва на. Ау тор Ка рољ Хор ват121 је сли ку ура-
дио по на руџ би Ба рањ ске жу па ни је 1893. го ди не, 
по во дом Ми ле ни јум ске про сла ве.122

За кључ на раз ма тра ња

Пор тре ти из ла га ни у јав ним про сто ри ма ис-
ка зу ју, пре све га, ко лек тив ни и ин сти ту ци о нал ни, 
а не ин ди ви ду ал ни иден ти тет при ка за не лич но-
сти. С об зи ром на то да су се га ле ри је сли ка у све-
ча ним са ло ни ма јав них уста но ва фор ми ра ле то ком 
ду гог вре мен ског пе ри о да (од 18. до пр вих де це-
ни ја 20. ве ка) ме ња ле у од но су на по ли тич ке окол-
но сти, ови пор тре ти су че сто би ли ра зно род ни, 
умет нич ки и стил ски не у јед на че ни, раз ли чи тих 
фор ма та, као и ни воа умет нич ких ква ли те та. Си-
стем њи хо вог по ру чи ва ња, би ло да је у пи та њу до-
на тор или га је по ру чи ла ло кал на за јед ни ца, био 
је ве о ма ком плек сан и за фор ми ра ње ја сне сли ке 
би ло би нео п ход но ис тра жи ти сву до ступ ну гра ђу 
не ка да шњих угар ских жу па ни ја. Са дру ге стра не, 
пор трет не пред ста ве по сма тра не кроз при зму на-
ци о нал не иде је у 19. ве ку и ви зу ел не кул ту ре јав-
них про сто ра до при но се раз у ме ва њу њи хо ве уло-
ге и функ ци је у исто риј ском кон тек сту. Иа ко су 
пред ста вља ли из раз по ли тич ког гле ди шта ло кал-
них вла сти, они су исто вре ме но од ра жа ва ли зва-
нич ну по ли ти ку кон стру и са ња ма ђар ског на ци о-
нал ног иден ти те та у 19. ве ку.

Ис тра жи ва ње ве за но за умет нич ка де ла из Ли-
ков не збир ке Му зе ја Вој во ди не до би је на од На-
род ног му зе ја 1951. го ди не до при но си раз у ме ва њу 
јед ног сег мен та ви зу ел не кул ту ре у јав ним про сто-
ри ма на те ри то ри ји Кра ље ви не Угар ске. Оба ве зан 
де кор у га ле ри ја ма сли ка то ком чи та вог по сма тра-
ног пе ри о да би ли су пор тре ти вла да ра и чла но ва 
Хаб збур шке ди на сти је, као пред став ни ка цен трал-
не вла сти у ло кал ним за јед ни ца ма. Пор тре ти ца-
ре ва, Фер ди нан да I (V) и Фран ца Јо зе фа I, су че сто 
сти за ли са по ста вља њем но вог жу па на или их је 
по ру чи ва ла ло кал на за јед ни ца по во дом раз ли чи-
тих ју би ле ја. Та ко ђе, пор тре ти па ла ти на Јо си фа 
као кра ље вог на ме сни ка су би ли из ло же ни у са ла-
ма за јед но са вла дар ским и обез бе ђи ва ли њи хо ву 
стал ну „при сут ност“ у уда ље ним про вин ци ја ма. 

УМЕТ НИЧ КА ДЕ ЛА ИЗ ЖУ ПА НИЈ СКИХ И ГРАД СКИХ КУ ЋА... AЛЕКСАНДРА СТЕ ФА НОВ

 
19. Ференци Јожеф / Ferenczy József (1866–1925) 

Портрет Ференца II Ракоција, крај 19. или поч. 20. векa 
(кат. бр. 19)
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Пор тре ти вла да ра и па ла ти на слу жи ли су као оте-
ло тво ре ње цен трал ног ау то ри те та у ло кал ним за-
јед ни ца ма. Исту функ ци ју по твр ђи ва ња цен трал-
ног ау то ри те та има ли су и пор тре ти жу па на – 
прем да су би ли по ли тич ки пред став ни ци ло кал-
не за јед ни це, они су би ра ни од стра не цен трал них 
вла сти и по ста вљао их је вла дар, као што је то био 
слу чај и са Па лом Ал ма ши јем и та ми шким ве ли-
ким жупа ни ма Жиг мун дом Ор мо ши јем, Пе тром 
Чар но је ви ћем, Са вом Ву ко ви ћем и Фе рен цом Ти-
ха њи јем. Пор тре ти ли де ра ма ђар ског на ци о нал-
ног по кре та Ла јо ша Ко шу та и Фе рен ца Де а ка, те 
пор тре ти ис так ну тих лич но сти по ли тич ког жи-
во та Ђу ле Ан дра ши ја и Кал ма не Ти се пред ста-
вља ли су нову гру пу у га ле ри ји ма сли ка. Њи хо ва 
по ја ва у јав ним про сто ри ма од ра жа ва ла је ле ги ти-
ми тет угар ског кон сти ту а ли зма, а са већ при сут-
ним вла дар ским пред ста ва ма ре флек то ва ла па ра-
лел не и ком плек сне од но се у струк ту ра ма мо ћи 
Ау стро-Угар ске.

У дру гој по ло ви ни 19. ве ка пер цеп ци ја не ка-
да шњих по ли тич ких опо не на та се ме ња, а због сво-
јих уло га у раз во ју угар ске др жав но сти они по ста ју 
са вре ме ни хе ро ји на ци је. Га ле ри је сли ка у јав ном 
про сто ру по сте пе но до би ја ју но ву ди мен зи ју уво-
ђе њем пор тре та ис так ну тих исто риј ских лич но-

сти, по пут Ја но ша и Ла ди сла ва Ху ња ди ја, Фи ли па 
Ско ла ри ја, Ма ти је Кор ви на и Фе рен ца Ра ко ци ја, 
те пред ста ва ма ва жних исто риј ских до га ђа ја. Па-
ра лел но са про це си ма из град ње и ја ча ња на ци о нал-
ног иден ти те та об ли ко ва ла се и струк ту ра јав них 
га ле ри ја. Са вре ме ни ак те ри у из град њи кон сти ту-
ци а ли зма и на ци о нал ни хе ро ји про шло сти ста ја ли 
су ује ди ње ни у јав ним про сто ри ма фор ми ра ју ћи 
на ци о нал ни пан те он.

Пор тре ти из збир ке Му зе ја Вој во ди не, иа ко из-
ме ште ни из јав них про сто ра за ко је су на мен ски 
по ру чи ва ни, чи ме је про ме ње на њи хо ва пр во бит на 
функ ци ја, сво јом те ма ти ком и фе но ме но ло шким 
ка рак те ри сти ка ма осве тља ва ју нам прин ци пе из-
ла га ња и умет нич ке прак се у не ка да шњим јав ним 
про сто ри ма угар ских жу па ни ја. Ова пре жи ве ла 
гру па умет нич ких де ла фор ми ра има ги нар ну га-
ле ри ју сли ка, ево ци ри ја ћи јав ни про стор и ат мо-
сфе ру све ча них са ла у жу па ниј ским и град ским 
ку ћа ма на те ри то ри ји не ка да шње ју жне Угар ске. 
Да ља ис тра жи ва ња омо гу ћи ла би и раз ли чи те ин-
тер пре та ци је ме ђу ко ји ма би пи та ње њи хо ве пер-
цеп ци је у 19. ве ку мо гло да бу де по себ на те ма у 
окви ру ре ги о нал не кул тур не исто ри је и исто ри је 
умет но сти, ко ја је до са да, у ве ли кој ме ри, би ла не-
ис тра же на.

 
20. Хорват Карољ / Horváth Károly (1873–1961) 

Перењијева удовица проналази тело надбискупа Томорија после Мохачке битке, 1898. 
(кат. бр. 20)
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КА ТА ЛОГ

1. ЈО ХАН НЕ ПО МУК ЕН ДЕР / JO HANN NE PO MUK 
EN DER (?) (1793–1854)

Пор трет ау стриј ског ца ра Фер ди нан да I (V), око 
1840.

Уље на плат ну, 255 x 158 цм
Ни је сигн. [на пол.: М.К.П. 788]
Инв. бр. Л 497

2. ЈО ХАН НЕ ПО МУК ЕН ДЕР / JO HANN NE PO MUK 
EN DER (?) (1793–1854)

Пор трет над вој во де Јо зе фа (па ла ти на Јо си фа), око 
1840.

Уље на плат ну, 220 x 126 цм
Ни је сигн. [на пол.: ХУМ 795]
Инв. бр. Л 394

3. АБРА ЊИ ЛА ЈОШ / ABRÁNYI LA JOS (1849–1901)
Пор трет ца ра Фран ца Јо зе фа I, 1893.
Уље на плат ну, 240 x 137 цм
Сигн. д. ле во лат. пис.: Abrányi La jos Bu da pest 1893. 

[на пол.: ХУМ 790]
Инв. бр. Л 498

4. СА МО ШИ ЕЛЕК / SZA MOSSY ELEK (1826–1888)
Пор трет Фе рен ца Де а ка, 1876.
Уље на плат ну, 223 x 153 цм
Ни је сигн. [на пол.: ХУМ 790; Sza mossy Elek 1876 (за пис 

ру ком)]
Инв. бр. Л 500
Прет ход ни на зив: Пор трет те ми швар ског гро фа Јо-

ва на Ху ња ди ја (?)

5. ФЕ РЕН ЦИ ЈО ЖЕФ / FE RENCZY JÓZSEF (1866–1925)
Пор трет Ла јо ша Ко шу та (?), крај 19. ве ка
Уље на плат ну, 136,5 x 100,5 цм
Сигн. д. де сно лат. пис.: Fe renczy József [на пол.: ХУМ 

787]
Во ди се као не ста ла.

6. АБРА ЊИ ЛА ЈОШ / ABRÁNYI LA JOS (1849–1901)
Пор трет гро фа Ђу ле Ан дра ши ја ста ри јег, крај 19. 

ве ка
Уље на плат ну, 240 x 135 цм
Сигн. д. ле во пис. лат.: Abrányi La jos [на пол.: ХУМ 789] 
Инв. бр. Л 499

7. ФЕ РЕН ЦИ ЈО ЖЕФ / FE RENCZY JÓZSEF (1866–1925)
Пор трет Кал ма на Ти се, 1907.
Уље на плат ну, 134 x 100 цм

Сигн. д. де сно лат. пис.: Fe renczy József 1907. [на пол.: 
ХУМ 784]

Инв. бр. Л 458

8. МИ КЛОШ БА РА БАШ / BARABÁS MIKLÓS (1810–
1898)

Пор трет Иштва на Го ро веа, 1885.
Уље на плат ну, 121 x 92 цм
Сиг ни ра но д. де сно лат. пис.: Barabás M. 1885.
Инв. бр. Л 460
Прет ход ни на зив: Пор трет не по зна тог му шкар ца 

(ве ро ват но јед ног од жу па на)
Во ди се као не ста ла

9. KАРЛ ГСЕ ЛО ФЕР / KARL GSEL LHO FER (?) (1779–
1858)

Пор трет ве ли ког жу па на Па ла Ал ма ши ја (?),1807–
1815 (?)

Уље на плат ну, 172 x 127 цм
Ни је сигн.
Инв. бр. Л 456
Прет ход ни на зив: Пор трет ве ли ког жу па на Ал ма-

ши ја (?)

10. МОР ТАН / THAN MÓR (1828–1899)
Пор трет Жиг мун да Ор мо ши ја, 1883.
Уље на плат ну, 159 x 117 цм
Сигн. д. ле во лат. пис.: Than M. Te me svar 1883. [на пол.: 

ХУМ 496]
Инв. бр. Л 496
Прет ход ни на зив: Пор трет не по зна тог ма ђар ског 

маг нат

11. НЕ ПО ЗНА ТИ АУ ТОР
Пор трет ве ли ког жу па на Пе тра Чар но је ви ћа, око 

1850.
Уље на плат ну, 141 x 96 цм
Ни је сигн. [на пол.: ХУМ 792]
Инв. бр. Л 448

12. НЕ ПО ЗНА ТИ АУ ТОР
Пор трет Са ве Ву ко ви ћа, 19. век 
Уље на плат ну, 152 x 113 цм
Ни је сигн. [на пол.: ХУМ 791]
Инв. бр. Л 457

13. ФЕ РЕН ЦИ ЈО ЖЕФ / FE RENCZY JÓZSEF (1866–
1925)

Пор трет ве ли ког жу па на Фе рен ца Ти ха њи ја, 1905.
Уље на плат ну, 141 x 95 цм
Сигн. д. де сно: Fe renczy J. 905 [на пол.: ХУМ 785] 
Инв. бр. Л 454

УМЕТ НИЧ КА ДЕ ЛА ИЗ ЖУ ПА НИЈ СКИХ И ГРАД СКИХ КУ ЋА... AЛЕКСАНДРА СТЕ ФА НОВ
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14. ФЕ СТИ АР ПАД / FESZTY ÁRPÁD (1856–1914)
Пор трет не по зна тог ве ли ког жу па на, крај 19. ве ка
Уље на плат ну, 152 x 111 цм
Сигн. д. де сно лат. пис.: Fes zti Árpád [на пол.: ХУМ 777]
Инв. бр. Л 449
Прет ход ни на зив: Пор трет ма ђар ског ве ли ког жупа-

на Кар де ла (?).

15. НЕ ПО ЗНА ТИ АУ ТОР
Пор трет Ја но ша Ху ња ди ја, 19. век
Уље на плат ну, 80 x 66 цм
Ни је сигн. [на пол.: ХУМ 786 / стр. 45]
Инв. бр. Л 462
Прет ход ни на зив: Пор трет па ла ти на Јо си фа.

16. НЕ ПО ЗНА ТИ АУ ТОР
Пор трет Ла ди сла ва Ху ња ди ја, око 1900.
Уље на плат ну, 80 x 65,5 цм
Ни је сигн. [на пол.: МК 787]
Инв. бр. Л 452
Прет ход ни на зив: Пор трет не по зна тог маг на та.

17. НЕ ПО ЗНА ТИ АУ ТОР
Пор трет Фи ли па Ско ла ри ја / Fil lip Sca lar (Филипa 

Маџаринa), око 1900.
Ко пи ја пре ма А. Ка ста њи / An drea del Ca stag no (1410– 

1457)
Уље на плат ну, 81 x 65 цм
Ни је сигн. [на пол.: У.М.И. / СТР.64 / ХУМ 774 (на плат-

ну) / Н1/925 (на ра му)]
Инв. бр. Л 453

18. J. ФЕ СЛЕР / J. FES SLER
Пор трет кра ља Ма ти је Кор ви на, око 1900.
Уље на плат ну, 191 x 100 цм
Сигн д. де сно штамп. лат.: J. FES SLER [на пол.: ХУМ 

793]
Инв. бр. Л 495
Прет ход ни на зив: Пор трет мла ди ћа у окло пу са ло-

во ро вим вен цем на гла ви (мла ди краљ Ма ти ја?).

19. ФЕ РЕН ЦИ ЈО ЖЕФ / FE RENCZY JÓZSEF (1866–
1925)

Пор трет Фе рен ца II Ра ко ци ја, крај 19. или поч. 20. 
ве ка

Пре ма Ада му Ма њо ки ју / Mányoki Ádám (1673–1757)
Уље на плат ну, 141 x 101 цм
Сигн. д. де сно лат. пис.: Fe renczy József [на пол.: ХУМ 

782]
Инв. бр. Л 493 

20. ХОР ВАТ КА РОЉ / HORVÁTH KÁROLY (1873–
1961)

Пе ре њи је ва удо ви ца про на ла зи те ло над би ску па То-
мо ри ја по сле Мо хач ке бит ке, 1898.

Уље на плат ну, 130 x 260 цм
Сигн. д. де сно лат. пис.: Horváth K. 98 [на пол.: МП 155]
Инв. бр. Л 437 
Прет ход ни на зив: Про на ла же ње те ла кра ља Ла јо ша 

II по сле Мо хач ке бит ке.

НАПОМЕНЕ
1 Уме сто пу ног на зи ва збир ке – Збир ка ли ков не 

умет но сти од XVII до сре ди не XX ве ка, у да љем 
тек сту ко ри сти ће се скра ће но: Ли ков на збир ка.

2 Ар хи ва Му зе ја Вој во ди не. Пред мет: Усту па ње 
ис то ри ских пор тре та Вој во ђан ском му зе ју, бр. 
391, 9. V. 1951 (пис. ру ком); Пред мет: За хвал ни ца 
за усту пље не исто риј ске сли ке, бр. 422, 23. V 1951.

3 Вој во ђан ски му зеј (Му зеј Вој во ди не) је осно ван 
1947. го ди не из два ја њем из Му зе ја Ма ти це срп ске. 
Та да је из Му зе ја Ма ти це срп ске из дво је на и га-
ле ри ја сли ка и фор ми ра на је Га ле ри ја Ма ти це 
срп ске као за себ на уста но ва. у: Мла ден ко М. Ку-
мо вић, Му зе ји у Вој во ди ни 1847–1997, 232.

4 За по ста вља ње умет нич ких де ла ана ли зи ра них 
у овом ра ду мо же се об ја сни ти ти ме да је њи хо во 
ста ње из и ски ва ло зах тев ни је кон зер ва тор ско- 
-ре ста у ра тор ске трет ма не, те да сто га ни су ни 
мо гли би ти јав но из ло же ни, али и ти ме да ни су 
би ли пред мет ин те ре со ва ња ку сто са од но сно 
про грам ско-из ла гач ке де лат но сти уста но ве.

5 По да так је за бе ле жен и у ста рој и у но вој ин вен-
тар ној књи зи, али до ку мент са пра те ћим спи ском 
по кло ње них де ла ни је про на ђен ни у ар хи ви Му-
зе ја Вој во ди не, ни ти у ар хи ви На род ног Му зе ја.

6 У окви ру ка та ло шких по да та ка, за сва де ла ко ја се 
об ра ђу ју у овом ра ду, ко ја су ра ни је при па да ла 
дру гим му зеј ским збир ка ма или ко лек ци ја ма, на-
ве де не су њи хо ве озна ке.

7 Ин вен тар ства ри у На род ном му зе ју, књ. II, од 
инв. бр. 2265 до 3550, во ђен је од 1919. до 1930. год.

8 Ви ше о исто ри ја ту и збир ка ма На род ног му зе ја 
у: В. По по вић, Н. Је вре мо вић, На род ни му зеј у 
Бе о гра ду 1844–1994, Бе о град 1994. и Та тја на Цве-
ти ча нин (ур.), Му зеј кне за Па вла, Бе о град 2009.

9 Та да шњи ди рек тор На род ног му зе ја, Вељ ко Пе-
тро вић, у До пи су Ми ни стар ству за на у ку и кул-
ту ру НР Ср би је (бр. 250 од 29. III 1951) пи ше да 
„чист ба ласт“ у Умет нич ком му зе ју пред ста вља
ју пред ме ти ко ји „не ма ју ни ка квог ин те ре са као 
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умет нич ки или ма кар са мо до ку мен тар ни ма те-
ри јал ко ји би тре ба ло чу ва ти у не ком му зе ју, већ 
је вр ло спор но да ли би их тре ба ло ко ри сти ти и 
као укра сни ма те ри јал по при ват ним ста но ви ма“, 
и да ље „иа ко без ика кве умет нич ке вред но сти 
мо гли би по слу жи ти као ма те ри јал од из ве сног 
исто риј ског зна ча ја (...) за ло кал не му зе је (на пр.: 
пор тре ти ра зних ма џар ских ве ли ких жу па на)“. 
У на став ку пи ше да су то „пред ме ти из кон фи-
ско ва не имо ви не на род них не при ја те ља 1945. 
го ди не“, Ар хи ва На род ног му зе ја.

10 Ар хи ва На род ног му зе ја: Тро ме сеч ни из ве штај 
о ра ду за тро ме сеч је IV-VI-1949, бр. 485 од 30. 6. 
1949, Из ве штај о из вр ше њу пла на ра да за II тро-
ме сеч је 1950. го ди не, бр. 752 од 12. 7. 1950, Из ве штај 
о ра ду оде ље ња за стра ну умет ност у пр вом 
тро ме сеч ју 1950. го ди не од 1. 7. 1950.

11 На осно ву ак ту ел не књи ге ин вен та ра Збир ке за 
стра ну умет ност На род ног му зе ја зна мо да је је дан 
број ових пред ме та био ин вен та ри сан у Збир ку 
стра не умет но сти, из ко је ће на кон го ди ну да на 
би ти рас хо до ван.

12 До пис Ми ни стар ству за на у ку и кул ту ру НР Срби-
је (бр. 250 од 29. 3. 1951)

13 О си ту а ци ји у му зе ји ма и за кључ ци ма на кон Са-
ве зне кон фе рен ци је му зеј ских струч ња ка од 2. 
и 3. ју на 1949. у До пи су Ми ни стар тву про све те 
НР Ср би је – Оде ље ње за кул ту ру и умет ност (бр. 
931 од 9. 7. 1949).

14 Чла но ви Ко ми си је ко ја је из вр ши ла рас хо до ва ње 
чи ни ли су: В. Пе тро вић, ди рек тор Му зе ја; Н. А. 
Кун, на чел ни ца Са ве та за на у ку и кул ту ру; др С. 
Ра дој чић, проф. уни вер зи те та; Н. Гво зде но вић, 
проф. Ака де ми је ли ков не умет но сти; Ђ. Ма но- 
-Зи си, ку стос Му зе ја; М. Ко ла рић, аси стент Му-
зе ја; М. Сте ва но вић, ку стос Му зе ја. Од лу ка Ко-
ми си је је за пи снич ки кон ста то ва на (бр. 435 од 
21. 5. 1951), у: Из ве штај за оде ље ње стра не умет-
но сти у пр вом по лу го ђу 1951. го ди не, од 3. 7. 1951. 
год.

15 Исто.
16 Из ве штај о из вр ше њу пла на ра да за II тро ме сеч је 

1950. го ди не, бр. 752. од 12. 7. 1950.
17 На осно ву за пи са у ста рој ин вен тар ној књи зи у 

ру бри ци при мед ба, сто ји да су: Пор трет не по-
зна тог, не по зна тог сли ка ра (уље на плат ну, 90 х 
118, инв. бр. 2994), Ге не о ло шко ста бло по ро ди це 
Ода скал ки с ла тин ским тек стом (уље на плат-
ну, 120 х 168, инв. бр. 2995), Пор тре не по зна тог 
ру ског ве ли ког кња за (уље на плат ну, 72 х 85, инв. 
бр. 2996), Пор тре кар ди на ла Кар ла Ода скал ки ја 

(уље на плат ну, 72 х 95, инв. бр. 2998), Пор тре 
не по зна тог пле ми ћа у ова лу са цр ним... (уље на 
плат ну, 72 х 95, инв. бр. 2998) пре да ти му зе ју у 
Ило ку на осно ву на ре ђе ња Са ве та за кул ту ру (бр. 
419/57). Пор тре ти су по ре клом би ли из дво ра по-
ро ди це Ода скал ки, ода кле су у де цем бру 1944. 
го ди не пре не ти у На род ни му зеј у Бе о гра ду. За-
ла га њем др Јо си па Ме штро ви ћа, пр вог ди рек то-
ра Му зе ја у Ило ку, пред ме ти су из Вој во ђан ског 
му зе ја пре у зе ти 1957. го ди не. Ме ђу тим, то ком 
по след њег ра та на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, 
де ве де се тих го ди на 20. ве ка, ови пор тре ти су не-
ста ли. Ви де ти ви ше на стра ни ци Му зе ја гра да 
Ило ка: Ukra de na Baš ti na / Sto len He ri ta ge, http://
www.mgi.hr/ba zapo da ta ka/ga le ri je/ukra de na_ba
sti na/Ukra de na_Ba sti na-Sto len_He ri ta ge.pd f

18 Од сек за при ме ње ну умет ност фор ми ран је 1. 4. 
1955. го ди не. Ли ков ни ма те ри јал је при па дао Од-
се ку за кул тур ну исто ри ју фор ми ра ном 1949. го-
ди не у окви ру Исто риј ског оде ље ња, под на зи-
вом Оп шти од сек (ко ји се од но сио на но во ве ков ну 
исто ри ју). То ком вре ме на је про ме нио на зив у 
Од сек за но во ве ков ну исто ри ју кул ту ре и про све-
те Вој во ди не, а ка сни је у Од сек за ста ри ју и кул-
тур ну исто ри ју. Гру па ау то ра, Спо ме ни ца Му зе ја 
Вој во ди не 1847–1947–2017, Но ви Сад 2017, 111.

19 Исто, 116.
20 Iz veš taj o ra du za 1974.
21 Plan ra da za 1978.
22 Књи га ин вен та ра I (инв. бр. Л 1 – Л 418, од 14. 9. 

1977. до 11. 1. 1993) и Књи га ин вен та ра II (од инв. 
бр. Л 419 до Л 1017 од инв. бр. Л 1 до Л 1117, од 19. 
1. 1993. до 14. 7. 2011)

23 По ре чи ма не ка да шњег ку сто са Ли ков не збир ке 
Ми ле та Иг ња то ви ћа, пред ме ти су на кон јед не 
по пла ве у Му зе ју рас хо до ва ни као не у по тре бљи-
ви. То ком овог ис тра жи ва ња ни је про на ђе на евен-
ту ал на до ку мен та ци ја Ко ми си је за рас хо до ва ње 
му зеј ских пред ме та. Са чу ван је са мо кра так за-
пис у ин вен тар ној књи зи.

24 Кат. бр. 21. 
25 Кат. бр. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

20.
26 За сли ку за ве де ну под на зи вом Пор трет не по-

зна тог ви шег офи ци ра са ча ко вом (инв. бр. Л 459), 
утвр ђе но је да се ра ди о до са да не по зна том пор-
тре ту Ми ло ша Обре но ви ћа, си нов ца кне за Ми-
ло ша, из 1863. го ди не, чи ји ау тор је Јо хан Бес / 
Jоhann Böss (Bo es) (1822–1887). Ана ли за пор тре-
та из ла зи из ван пред ме та овог ра да, а као сво је-
вр сно от кри ће за вре ђу је по себ ну сту ди ју. 

УМЕТ НИЧ КА ДЕ ЛА ИЗ ЖУ ПА НИЈ СКИХ И ГРАД СКИХ КУ ЋА... AЛЕКСАНДРА СТЕ ФА НОВ
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27 На осно ву до са да шњег ис тра жи ва ња ове те ме, 
за пор тре те ру ских ца ре ва по сто ји осно ва на сум-
ња да ни су би ли део га ле ри је сли ка жу па ниј ских 
и град ских ку ћа у Угар ској, као и да су тек на кон 
Дру гог свет ског ра та по ста ли део му зеј ских ин-
вен та ра (на њи ма не ма озна ка ко је би ука зи ва ле 
да су би ли део не ке ко лек ци је).

28 На осно ву нај ста ри је са чу ва не фо то гра фи је Зре-
ња нин ског му зе ја из 1928. го ди не зна мо да је у 
њи хо вој ко лек ци ји по сто јао пор трет кра љи це 
Ели за бе те, као и пор трет не по зна тог му шкар ца 
(мо жда не ког од жу па на), ко ји се ви ше не на ла зе 
у њој (по дат ке усту пио Де јан Вор гић).

29 У Град ском му зе ју у Сом бо ру: Пор трет кра љи це 
Ели за бе те Та на Мо ра, Пор трет Ла јо ша Ко шу-
та, Пор трет ве ли ког жу па на Иштва на Вој ни ћа, 
Пор трет ве ли ког жу па на Па ла Ла ти но ви ћа, 
Пор трет ба ро на Јо же фа Ру ди ћа и шест портретa 
жу па на Бач ко-бо дро шке жу па ни је ма њег фор-
ма та; у На род ном му зе ју у Зре ња ни ну два пор-
тре та жу па на То рон тал ске жу па ни је и Де фи ле 
ба нат ских спа хи ја пред ца рем Фра њом Јо си фом 
I Па ла Ва га; у Град ском му зе ју Су бо ти ца Ца ри ца 
Ма ри ја Те ре зи ја, Пор трет Фе рен ца Ра ко ци ја II, 
Пор трет Иштва на Се че њи ја, Цар Франц Јо зеф 
I и Пор трет Ла јо ша Ко шу та.

30 На са мом кра ју Пр вог свет ског ра та, жу па ниј ске 
вла сти су при вре ме но пре не ле ве ћи ну ових сли ка 
пр во у Киш Сом бор. На кон по вла че ња но вих гра-
ни ца, Киш Сом бор се на шао у са ста ву Ма ђар ске, 
да би 1924. го ди не сли ке би ле пре ба че не у Жу па-
ниј ску па ла ту у обли жњем Ма коу (се ди ште Ча над-
ске жу па ни је), ко ја је не што доц ни је пре тво ре на 
у Му зеј „Ати ла Јо жеф”. Та мо се на ла зе пор тре ти 
Ја но ша Ба ћа ња, Пе те ра Ба ло га, Јо же фа Хер те лен-
ди ја Ста ри јег, Иг на ца и Мик ше Хер те лен ди ја, 
ко ји се на ла зе у окви ру стал не му зеј ске по став ке, 
као и пор трет ве ли ког жу па на Ла сла Ка ра чо њи ја, 
док је суд би на оста лих не по зна та. Фи лип Крч мар, 
То рон тал ска жу па ни ја и ње ни пор тре ти: за бо-
ра вље на ри зни ца умет нич ког бла га, Рад Му зе ја 
Вој во ди не, 56, Но ви Сад 2016, 37−62.

31 Дра га на Ку ру чев, Пор тре ти из збир ке Град ског 
му зе ја Вр шац, Вр шац, 2008; Ра до слав Ми ха и ло-
вић, Од пле мић ке и гра ђан ске ку ће до му зе ја: Пор-
тре ти бе чеј ских гра ђа на из умет нич ких збир ки, 
Бе чеј 2013.

32 По дат ке усту пио Ди ми три је Јо ва нов, ку стос исто-
ри чар умет но сти у На род ном му зе ју Пан че во.

33 Љи ља на Ла зић, Афе ра не стан ка пор тре та ца ри-
це Је ли са ве те из Град ске ку ће у Но вом Са ду у све-

тлу но вин ских из ве шта ја 1936–1938 го ди не, Рад 
Му зе ја Вој во ди не, 56, Но ви Сад 2016, 133−148.

34 Po pis sli kar skih i va jar skih de la u mu ze ji ma i ga le ri-
ja ma sli ka Voj vo di ne, II, Но ви Сад, 94–97.

35 У по ме ну тој мо но гра фи ји они су пу бли ко ва ни 
са по сто је ћим ка та ло шким и дру гим по зна тим 
по да ци ма из му зеј ске до ку мен та ци је Му зе ја Вој-
во ди не, а пра ти ла их је фо то гра фи ја у бо ји. Ol ga 
K. Nin kov, Vajdasági Magyar Képtár: (1830–1930), 
Sza bad ka 2014, 6, 29, 73, 81.

36 Ol ga K. Nin kov, Li ca vre me na: por tre ti iz umet nič ke 
zbir ke Grad skog mu ze ja u Su bo ti ci, I, Su bo ti ca 2013, 
178, 186, 215, 216, 223. О ре ста у ра ци ји сли ка и ори-
ги нал них ра мо ва ре ста у ра тор ка Му зе ја Жу жа на 
Кор хец Пап је пи са ла у ви ше на вра та: Kor hecz 
Papp Zsuz san na, Re sta u ra ci ja ukra snog ra ma por
tre ta La jo ša Ko šu ta – A Kos suth La jospor tré dísz-
keretének restaurálása, Mu se ion, 2, Su bo ti ca 2002, 
169–194; Kor hecz Papp Zsuz san na, A Fe renc József
por tré restaurálása – Re sta u ri ra nje por tre ta Fran ca 
Jo ze fa, Mu se ion, 5, Su bo ti ca 2006, 311–322; Kor hecz 
Papp Zsuz san na, A sza bad kai régi városháza 
történel mi arcképcsarnokának restaurálása, Ex Pan-
no nia, 14, Su bo ti ca 2011, 52–59.

37 По так ну та Ми ле ни јум ском из ло жбом и обе ле-
жа ва њем хи ља ду го ди шњи це од до ла ска Ма ђа ра 
у Па нон ску ни зи ју, Ма ђар ска ака де ми ја на у ка 
(Magyar Tudományos Akadémia) је по кре ну ла и 
раз ви ла ко ло са лан ен ци кло пе диј ски про је кат 
из да ва ња ни за мо но гра фи ја о ма ђар ским жу па-
ни ја ма и гра до ви ма, у ко ји ма би те мељ но би ли 
об ра ђе ни исто ри ја, ге о гра фи ја, кул ту ра, умет ност, 
при вре да, при род не од ли ке и дру ги аспек ти раз-
ли чи тих кра је ва ма ђар ског де ла Мо нар хи је. Глав-
ни уред ник је био др Ша му Бо ров ски (Bo rovszky 
Sa mu), члан Ма ђар ске ака де ми је на у ка, Ма ђар-
ског дру штва исто ри ча ра, Ма ђар ског хе рал дич ког 
и ге не а ло шког дру штва и Ма ђар ског ет но граф-
ског дру штва.

38 На осно ву до са да шњих са зна ња умет нич ка де ла 
у не ка да шњим жу па ниј ским ку ћа ма су до са да 
на уч но ис тра же на у сле де ћим жу па ни ја ма: Ча над 
(Csanád vármegye), Фе јер (Fejér vármegye), Тол на 
(Tol na vármegye), Бе кеш и Ђу ла (Békés vármegye).

39 Bic skei Éva, The For ma tion of the na ti o nal Pant-
heon: Por tra it Gal le ri es of Co unty Halls, City Halls, 
and Clubs in ni ne te enth Cen tury Hun gary, Ac ta 
Hi sto ri ae Ar ti um, 49, Bu da pest 2008, 305–336.

40 Пе тар Ро каи, Зол тан Ђе ре, Ти бор Пал и Алек-
сан дар Ка саш, Исто ри ја Ма ђа ра, Бе о град 2002, 
426–427.
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41 Bic skei Éva, нав. де ло, 343.
42 Исто, 344.
43 Исто, 343.
44 Исто, 321.
45 Исто, 321.
46 Игор Бо ро зан, Гра ни це ло јал но сти: Ср би и сли-

ке Хаб збур го ва ца у пр вој по ло ви ни XIX ве ка, 
Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти, 
40, Но ви Сад 2012, 110, пре ма: T. Ha u en fels, Vi sua-
li si e rung von He rrs haft san spruch, Die Hab sburgh- 
-Lot hin ger in Bil dern, 286–291.

47 Игор Бо ро зан, нав. де ло, 37.
48 Франц је 1804. про гла шен и за пр вог ца ра Ау-

стри је. На кон по ра за у бор би са На по ле о ном у 
би ци код Ау стер ли ца де цем бра 1805. до 1806. но-
сио је две цар ске ти ту ле, а по сле де фи ни тив ног 
уки да ња Све тог рим ског цар ства је вла дао као 
Франц I од Ау стри је.

49 Цар ска кру на је у ли ков ним пред ста ва ма би ла 
иден ти фи ка ци о ни обра зац у пре по зна ва њу цар-
ске мо ћи Хаб збур го ва ца. Кра јем 19. ве ка, ло кал-
не ет нич ке гру пе пу тем до ма ћих кру на те же да 
ожи ве про шлост у ци љу по ли тич ке еман ци па-
ци је. Кру на Све тог Вен це сла ва у Че шкој и кру на 
Све тог Сте фа на у Ма ђар ској пра ви су при ме ри 
та кве по ли ти ке. У: Игор Бо ро зан, нав. де ло, 105.

50 Јо хан Не по мук Ен дер / Jo hann Ne po muk En der 
(Беч, 3. 11. 1793 – 16. 3. 1854). Пор тре ти ста и пред-
став ник исто риј ског сли кар ства. За јед но са бра том 
бли зан цем, То ма сом, упи сао је беч ку Ака де ми ју 
ле пих умет но сти (1807), где је ње гов та ле нат пре-
по знао про фе сор Ми лер. Још као сту дент осво јио 
је злат ну ме да љу из сли кар ства за ком по зи ци ју 
Ми нер ва от кри ва Ита ку пред очи ма Оди се ја. У 
на ред них не ко ли ко го ди на (1816–1818) окре нуо се 
сли ка њу пор тре та, оста вља ју ћи по стра ни исто-
риј ско сли кар ство. Гроф Иштван Се че њи га је као 
са пут ни ка по вео на пут у Грч ку, што му је пру-
жи ло при ли ку да уна пре ђу је сво је ве шти не про-
у ча ва ју ћи ита ли јан ске кла сич не умет но сти и про-
ши ри ви ди ке упо зна ва њем ме ста на стан ка кла-
сич не умет но сти. Пу то ва ли су пре ко Фи рен це, 
Ри ма и Ан ко не до Кр фа, пре ко Мра мор ног мо ра, 
Ца ри гра да и Цр ног мо ра. По се ти ли су и Олимп и 
Смир ну, а по том се, пре ко Мал те и На пу ља, вра-
ти ли у Беч. На кон крат ког за др жа ва ња у Бе чу, у 
функ ци ји цар ског сли ка ра, го ди не 1820. от пу то-
вао је у Рим, у ко јем је про вео на ред них шест 
го ди на, про у ча ва ју ћи кла сич ну умет ност. То ком 
бо рав ка у Ита ли ји ура дио је мно го пор тре та нај-
ви ших до сто јан стве ни ка и ве ли ки број исто риј-

ских сли ка. У ју ну 1826. годи не је, пре ко Ђе но ве, 
Ми ла на и Же не ве, пу то вао до Па ри за, а ода тле 
на зад у Беч, пре ко Штут гар та и Мин хе на. У том 
пе ри о ду је ура дио пор тре те вој вот ки ње Фон Ко-
бург-Ко ха ри и прин це зе Естер ха зи, а за тим и пор-
тре те за по ро ди це Хо ен цо лерн (Ho hen zol lern), 
Лих тен штајн (Li ec hten stein), Так сис (Ta xis), прин
ца Ојер шпер га (des Fürsten Au er sperg). Тих го ди-
на ура дио је и пор трет ца ра Фран ца у при род ној 
ве ли чи ни. Иза бран је 1829. за про фе со ра исто-
риј ског сли кар ства беч ке Ака де ми је ле пих умет-
но сти, на ко јој је пре да вао све до 1850. го ди не. 
Кру ну ње го вог ра да, а ујед но и ње го во по след ње 
де ло, пред ста вља осли ка ва ње Лих тен штај но ве ка-
пе ле у Ка те дра ли Св. Сте фа на у Бе чу. Ви ди у: Vgl. 
Hor mayr’s Ar chiv XVI II, Nr. 136; Na gler’s N. Künst-
ler-Lex. IV, 118; Wur zbach’s Bi o gr. Lex. IV, 41; Ka ta-
log d. hist. Kunst-Aus stel lung. Wi en 1877.; Kábdebo, 
He in rich, En der, Jo hann, All ge me i ne De utsche Bi o-
grap hie 6 (1877), 105–106 [On li ne fas sung]; http://
www.de utsche-bi o grap hie.de /pn d 116476931.html?an-
chor=ad b; http://www.wga.hu/fra mese.html?/bio/e/
en der/tho mas/bi o graph.html (3. 9. 2021)

51 За иден ти фи ка ци ју ор де ња и од ли ко ва ња ко ри-
ште не су елек трон ске ба зе по да та ка: еn.wi ki pe-
dia.or g/wi ki/Ca te gory:Or ders_of _knighthood_of_
Au stria и en.wi ki pe dia.or g/wi ki/Por tal:Au stria-Hun-
gary. Ве ли ку по моћ при иден ти фи ка ци ји пру жио 
је исто ри чар Во ји слав Мар ти нов, ру ко ва лац Збир-
ке од ли ко ва ња Му зе ја Вој во ди не.

52 О ма ђар ском на ци о нал ном ко сти му и исто ри ји 
оде ва ња код Ма ђа ра, Ви ди у: Lil la Tom pos, A dísz-
magyar: a magyar díszöltözet történe te, Bu da pest, 
2005, 30. и у: Re bec ca Ho u ze, Tex ti les, Fas hion, and 
De sign Re form in Au stria-Hun gary Be fo re the First 
World War: Prin ci ples of Dress, Bur ling ton 2015.

53 Фер ди нанд I је кру ни сан за кра ља Че шке у цр кви 
Св. Ви та у Пра гу 1836. год. Ње го во кру ни са ње 
кру ном Св. Ви та на сли као је Ле о полд Бу хер (Leo-
pold Buc her) 1847. у Бе чу (да нас се чу ва у Га ле ри ји 
сли ка у Пра шком двор цу).

54 У Му зе ју гра да Но вог Са да чу ва се Пор трет до-
сто јан стве ни ка са ор де ном Злат ног ру на (инв. 
бр. ЗСУ-124) ко ји се та ко ђе при пи су је Јо ха ну Ен-
де ру, али ни је по у зда на атри бу ци ја. На осно ву 
ком па ра ци је сли кар ског по ступ ка у трет ма ну 
ли ца, пор тре ти у Му зе ју Вој во ди не су из ве де ни 
гру бље, без фи них ва лер ских пре ла за ко јим би се 
до ча ра ла бо ја и жи вот ност ко же. Ме ђу тим упо-
ре ђи ва њем сли кар ског по ступ ка пор тре та до ступ-
них он лајн, ме ђу ко ји ма су и пор тре ти Фер ди нан-
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да I (V) (https://sam mlung.bel ve de re.at/ob jects/1606 
/ka i ser-fer di nand-im-or nat-de s-or dens-de s-gol de-
nenvli es? и https://sam mlung.bel ve de re.at/ob jects/ 
6634/ka i ser-fer di nand-i-im-kro nung sor nat?), мо же 
се за кљу чи ти да ве ро ват ни ау тор пор тре та у Му-
зе ју Вој во ди не Јо хан Не по мук Ен дер.

55 Пор трет је био из ло жен у окви ру стал не по став-
ке при ме ње не умет но сти двор ца у Че ла ре ву, де-
пан дан су Му зе ја Вој во ди не (Ire na Ba lat, Dvo rac 
u Če la re vu, No vi Sad 1989, 61) све до 1992. го ди не 
ка да су у дво рац упа ли про вал ни ци и исе кли сли-
ку оштрим пред ме том по иви ци ра ма. Овом при-
ли ком ни је оште ће на по вр ши на сли ке, али је она 
да нас у ве о ма ло шем ста њу.

56 Од вре ме на кру ни са ња Јо зе фа I 1687. го ди не па ла-
ти ну је би ла по ве ре на сим бо лич на уло га да за ме-
њу је кру ну на гла ви кра ља на кру ни са њу, за јед но 
са над би ску пом Естер го ма, нај ви шег ре ли гиј ског 
ау то ри те та у Угар ској. Као кра љев на ме сник (од 
1796), па ла тин Јо сиф је био по сред ник из ме ћу 
ца ра и ста ле жа. По ред мо ћи цен трал ног ау то ри-
те та па ла тин, пре ма то ме, пер со ни фи ку је и моћ 
ста ле жа.

57 Лан ча ни мост или Се че њи јев лан ча ни мост (мађ. 
Széchenyi Lánchíd). Сли ка се чу ва у Ма ђар ском 
На ци о нал ном Му зе ју (Miklós Barabás, A Lánchíd 
alapkőletéte le 1842, 1864. Пу бли ко ва но у: Kovács 
Ti bor. (gen. ed.), Hi sto ri cal Ex hi bi ti on of the Hun
ga rian Na ti o nal Mu se um, Gu i de 3, 18th and 19th cen-
tury, Bu da pest 2001, 44.

58 Пор тре ти па ла ти на Јо си фа и Фер ди нан да V та ко-
ђе су кра си ли све ча ну са лу у Ве ли ком Беч ке ре ку. 
Фи лип Крч мар, нав. де ло, стр. 43.

59 Игор Бо ро зан, нав. де ло
60 Bic skei Éva, нав. де ло, 314.
61 „У при род ној ве ли чи ни и фелд мар шал ској уни-

фор ми, а сме ште на је у злат ни рам оки ћен цар ским 
ам бле ми ма“. Фи лип Крч мар, нав. де ло, 43. Пор-
трет ца ра Фран ца Јо зе фа су до би ле Те ми швар ска 
(1869) и Бач ко-Бо дро шка жу па ни ја (1875) при ли-
ком ина у гу ра ци је но вог гра до на чел ни ка. Bic skei 
Éva, нав. де ло, 315.

62 П. Ро каи и др., нав. де ло, 454–466; О ко сти ми ма 
ко је су но си ли Франц Јо зеф и Ели за бе та у јав ним 
по ја вљи ва њи ма ви де ти у: Re bec ca Ho u ze, нав. дело, 
253.

63 Bic skei Éva, нав. де ло, 315.
64 Ла још Абра њи / Ábrányi Lájos (Сент ђер ђа брањ, 

7. 12. 1849 – Бу дим пе шта, 27. 5. 1901), пор тре ти ста 
и илу стра тор. Сту ди рао је на aкадемијама у Мин-
хе ну и Па ри зу. Ње го ва сли кар ска ак тив ност је, пре 

све га, ве за на за Њи ређ ха зу (Nyíregyháza), а по
том за Бу дим пе шту, где се ба вио сли ка њем пор-
тре та зва нич ни ка и дру гих зна чај них лич но сти. 
Био је по знат и по осли ка ва њу сце не у бу дим пе-
штан ском Та таи по зо ри шту, на чи јим је за ве са ма 
био але го риј ски при каз дво ра кра ља Ма ти је Кор-
ви на. Је дан је од пр вих умет ни ка ко ји су ра ди ли 
илу стра ци је за штам пу до ку мен тар ног ка рак те ра; 
у Не дељ ним но ви на ма (Vasárnapi Ujság) об ја вљи-
вао је илу стро ва не при ло ге (1882–1883) са ан ти се-
мит ског суд ског про це са у Ти са е сла ру (Тiszae szlár). 

65 Dr. Ber kes zi Is tvan, Te me svar-sza bad-ki ralyi-va ros-kis-
-mo no grap hi a ja, Temesvár 1900, 57–62; По пис свих 
де ла у жу па ниј ској и град ској ку ћи у Те ми шва ру 
ви де ти у: Sámu Bo rovszky, Te mes vármegye és Teme-
svár, Bu da pest 1914, 87–89.

66 Ме да ља за слу жбу у ра ту – Kri eg sme da il le (осно-
вао Франц Јо зеф 1873) – на гру ди ма, пр ва сле ва, 
Озна ка за вој ну слу жбу – Militärdienstzeichen 
(осно ва но 1849) – на гру ди ма, дру ги сле ва, у фор ми 
кр ста и тре ћа сле ва, ве ро ват но озна ка за вој ну 
слу жбу (јед на се до де љи ва ла за осам, а дру га за 25 
го ди на слу жбе).

67 У го во ру по во дом Де а ко ве ко ме мо ра ци је и от кри-
ва ња пор тре та Три ве ли ка на да те су ка рак те-
ри сти ке Се че њи ја као „хра брог ини ци ја то ра и 
ве ли ког ре фор ма то ра“, Ко шу та као „на род ног 
осло бо ди о ца и идеј ног твор ца не за ви сне Угар-
ске“ и Де а ка као „му дра ца на ци је и пр ва ка за ко
на“. Bic  skei Éva, нав. де ло, 321.

68 Bic skei Éva, нав. де ло, 322–323.
69 Што је био слу чај у Та ми шкој жу па ни ји. Bic skei 

Éva, нав. де ло, 322.
70 Елек Са мо ши / Sza mossy Elek (Де ва, Ру му ни ја, 

28. јун 1826 – Бу дим пе шта, 21. април 1888), сли-
кар, ли то граф и пе да гог. Ње гов пр ви учи тељ је 
крат ко био Карл Рал. Ра дио је у Ве не ци ји (1855–
1859), те у про вин циј ским ку ри ја ма. Сли као је 
пор тре те у двор цу у Бе кеш ђу ли (Békésgyula), где 
ње гов та ле нат от кри ва Ми хаљ Мун ка чи, узи ма га 
за уче ни ка и во ди га на сво ја пу то ва ња по ју жним 
кра је ви ма мо нар хи је. Сеп тем бра 1962. го ди не 
за јед но по се ћу ју Жиг мон да Ор мо ши ја у Бу зи ја-
шу (у да на шњој Ру му ни ји) и то ком но вем бра исте 
го ди не, гро фа Кра чо њи ја у Бе о дри (Но во Ми лоше-
во). Је дан од ње го вих уче ни ка био је Ацел Хен рик 
(Aczél Hen rik Emil). Ви ди у: György Se regélyi, Ma-
gyar festők és gra fi ku sok adattára, Éle traj zi le xi kon 
az 1800–1988 között alkotó festő – és gra fi kusművé-
sze kről, Sze ged, 1988, 576.; Művésze ti le xi kon, IV., 
1968, 402.; Ka la pis Z., 1990, 107–121; Ol ga K. Nin
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kov, Vajdasági Magyar Galéria (1830–1930), Sza bad ka 
2014, 72,132; http://hu.wi ki pe dia.or g/wi ki/Sza mossy 
_Elek (3. 9. 2021)

71 Нај ве ћа ко лек ци ја ње го вих сли ка (два де сет два 
де ла, ко ја су до шла у збир ку из вла сни штва ве ли-
ког жу па на Жиг мон да Ор мо ши ја) на ла зи се у 
Му зе ју умет но сти у Те ми шва ру. 

72 Lil la Tom pos, нав. де ло, 63.
73 Bic skei Éva, нав. де ло, 316.
74 Про сла ва Ре во лу ци је је би ла по вод ло кал ним за-

јед ни ца ма жу па ни ја и гра до ва да по ру че ње гов 
пор трет, за јед но са Се че њи је вим и Де а ко вим (ако 
су не до ста ја ли). Bic skei Éva, нав. де ло, 317.

75 О Јо же фу Фе рен ци ју ви ди у фу сно ти 84.
76 Ни је про на ђен до ку мент ко ји би по твр дио не зва-

нич ну ин фор ма ци ју да је овај пор трет био део 
раз ме не. Пор трет је при мљен од Умет нич ког му-
зе ја у Бе о гра ду по спи ску од 25. 5. 1951. под бр. 18 
и уве ден у ста ри ин вен тар (као Пор трет Љу де-
ви та Ко шу та), а по том и у ин вен тар Ли ков не 
збир ке под инв. бр. Л 487, без ика кве на по ме не.

77 Ко стим срп ских на ци о нал них хе ро ја сре ди ном 
19. ве ка ка рак те ри ше и ати ла – гор ња оде ћа уска 
у стру ку ко ја на се би има ви ше злат них гај та на. 
У срп ску кул ту ру је до шла нај ве ро ват ни је из Ма-
ђар ске, али је до би ла ау тен тич но на ци о нал но 
зна че ње и би ла на зва на ду шан ка око 1848. го ди-
не. О оде ва њу код Ср ба ви ди: Иван ка Ка дак, Срп-
ска но шња XVI II ве ка у Вој во ди ни, Збор ник за 
дру штве не на у ке, 24, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 
1959, 73−92.

78 Би о гра фи ја Ђу ле Ан дра ши ја је об ја вље на у: Срп-
ски би о граф ски реч ник. Том 1, А–Б. Но ви Сад 2004, 
154–155.

79 Bic skei Éva, нав. де ло, 316.
80 Угар ско све ча но оде ло по узо ру на ху сар ску уни-

фор му но си ли су ре во лу ци о нар ни ли де ри, по пут 
Ла јо ша Ко шу та и Иштва на Се че њи ја и у ње му су 
при ка зи ва ни на зва нич ним пор тре ти ма. Де бре-
цен ски ко стим је, са дру ге стра не, из ра жа вао анти-
хаб збур шки по ли тич ки став. Re bec ca Ho u ze, нав. 
де ло, 250.

81 Sámu Bo rovszky, нав. де ло, 88.
82 Јо жеф Фе рен ци / Fe renczy Јózsef (Тар гу Му реш, 

Ру му ни ја, 17. де цем бар 1866 – Те ми швар, Ру муни-
ја, 4. де цем бар 1925), пор тре ти ста и сли кар жанр 
сце на. Фор ми рао се у фо то граф ској ра ди о ни ци 
Ка ро ља Ди вал да (Di vald Károly) у Пре шо ва (Eper
 jes). У Бу дим пе шти је био уче ник Шан до ра Би ха-
ри ја (Bi ha ri Sándor) и Бер та ла на Кар лов ског (Kar-
lovszky Ber ta lan). Сли кар ство је учио на Ака де мији 

Жу ли јан у Па ри зу, а на кон по врат ка у Бу дим пе шту 
на ста вља сту ди је у ате љеу Ђу ле Бен цу ра (Benczúr 
Gyula). У пе ри о ду 1899–1901. жи ви у Мин хе ну, а 
за тим у Те ми шва ру. Углав ном је сли као пор тре-
те, али и сце не из сва ко днев ног жи во та на ро да. 
Играо је зна чај ну уло гу у умет нич ком жи во ту 
Те ми шва ра, у ко јем је ини ци рао из ло жбу На цио-
нал ног са ло на. По на руџ би ни је сли као пор тре те 
гро фо ва и вла сте ли на из Те ми шва ра, а за по тре-
бе град ске ку ће је из ра дио пор тре те по ли тич ких 
лич но сти гра да. Осли као је сво до ве пи ја ри стич-
ке цр кве у Те ми шва ру, са мо ти ви ма из жи во та 
Све тог Јо си па Ка ла сан за (Ka la zan ci Szent József). 
Осно вао је и шко лу сли кар ства (1910), у ко јој је 
одр жа вао и ве чер ње кур се ве за рад ни ке и деко-
ра тив не за на тли је. У Сом бо ру и Су бо ти ци му је 
при ре ђе на са мо стал на из ло жба 1914. го ди не. Ви ше 
у: Ol ga K. Nin kov, Vajdasági Magyar Képtár: (1830–
1930), Sza bad ka 2014, 29, 102; György Se regélyi, Ma-
gyar festők és gra fi ku sok adattára: éle traj zi le xi kon az 
1800–1988 között alkotó festő – és gra fi kusmű vé sze-
kről, Sze ged 1988, 175 –176; Magyar művészet 1890–
1919, 1981; Ban ner Z., 1990, 185; Szabό – Kállai, 1977, 
257; Káich K., 2006, 140.

83 Ро ђен 1830. го ди не у Ве ли ком Ва ра ди ну у углед-
ној пле мић кој по ро ди ци из Би хар ске жу па ни је. 
Као три де се то го ди шњак је ушао у угар ски Са бор 
и уче ство вао у пре го во ри ма ко ји су 1867. до ве ли до 
скла па ња На год бе. Осно вао је 1875. го ди не Ли-
бе рал ну пар ти ју и по стао пред сед ник ма ђар ске 
вла де. За слу жан је за из бе га ва ње др жав ног бан-
кро та и мо дер ни за ци ју зе мље, али је остао упам-
ћен и по спро во ђе њу по ли ти ке асимиловањa не-
ма ђар ских на род но сти у Угар ској. Умро је 1902. 
го ди не у Бу дим пе шти. Ње гов син, Иштван Ти са, 
био је та ко ђе пред сед ник ма ђар ске вла де, и то у 
два на вра та: пр ви пут од 1903. до 1905, а дру ги пут 
за вре ме Пр вог свет ског ра та, од 1913. до 1917. го-
ди не. Фи лип Крч мар, нав. де ло, 57.

84 Пор трет Кал ма на Ти се из 1888. на ла зио се и у Ве-
ли ком Беч ке ре ку, се ди шту То рон тал ске жу па-
ни је. Исто, 48.

85 Ми клош Ба ра баш / Вarabás Мiklós (Ке зди ма кош-
фал ва, да нас Мар куш, Ру му ни ја, 10. фе бру ар 1810 
– Бу дим пе шта, 12. фе бру ар 1898), пор тре ти ста и 
пеј за жи ста. По ха ђао је про те стант ску шко лу у 
На ђе ње ду (Nagyenyed). Сли ка њем се по чео бави
ти још у мла до сти, а то ком 1829. го ди не крат ко је 
био уче ник Ј. Ен де ра (J. En der) у Бе чу. По по врат ку 
у Ко ло жвар (Cluj, Ру му ни ја) 1830. го ди не, учио је 
ли то гра фи ју код Га бо ра Ба ра (Bar ra Gábor), који 
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је за слу жан за ви сок умет нич ки ква ли тет ње го-
вих ра до ва у тој тех ни ци. То ком сту диј ског пу-
то ва ња у Ита ли ју (1834–1835) из у чио је тех ни ку 
сли ка ња аква ре ла шкот ског умет ни ка Ви ли ја ма 
Лај то на Лај ти ха (Wil li am Le ig hton Le itch), чи ји је 
рад имао ве ли ког ути ца ја на Ба ра ба ша. При ли-
ком по се те Ве не ци ји ко пи рао је Ве ро не зе о ву 
От ми цу Евро пе, ко јом се про сла вио у Пе шти. 
На кон бо рав ка у Ита ли ји од ла зи у угар ску пре-
сто ни цу, у ко јој ће про ве сти и нај ве ћи део свог 
жи во та, од и грав ши ва жну уло гу у уна пре ђе њу 
пе штан ске ли ков не сце не. Ње го вим за ла га њем је 
1859. осно ва но пе штан ско Умет нич ко дру штво, 
за чи јег је до жи вот ног пред сед ни ка иза бран 1862. 
го ди не. Од 1867. био је и по сла ник у Угар ском 
са бо ру, као за ступ ник пе штан ског окру га.
Од сво јих два де се тих го ди на на сли као је ве ли ки 
број зва нич них пор тре та пред став ни ка ма ђар-
ске, ау стриј ске и ру мун ске ели те. Пор тре ти сао је 
му шкар це и же не из по ли тич ког, му зич ког и књи-
жев ног жи во та, вер ске ли де ре, вој ни ке и пред-
став ни ке ви со ког дру штва, укљу чу ју ћи др жавни-
ке Ла јо ша Ба ћа њи ја, Иштва на Се че њи ја и Ла јо ша 
Ко шу та, ге не ра ла Ар ту ра Гер ге и ја, ком по зи то ра 
Фран ца Ли ста, књи жев ни ке Шан до ра Пе те фи ја 
и Ја но ша Ара ња. Сли као је и ис так ну те лич но сти 
са ба нат ског под не бља, по пут кра шов ског ве ли-
ког жу па на Ема ну и ла Го ждуа, док је у То рон тал-
ској жу па ни ји, осим пор тре та ве ли ких жу па на 
Иг на ца Хер те лен ди ја и ка сни је Ла сла Ка ра чо њи-
ја, ура дио и пор тре те гро фа Ја но ша Бу тле ра, пар-
дањ ског ве ле по сед ни ка и по ро ди це Кон кољ из 
Ве ли ког Беч ке ре ка. Био је и је дан од за чет ни ка ма-
ђар ског жа нр-сли кар ства. Сли као је при зо ре из 
се о ског жи во та, као и по ро дич не пор тре те љу ди 
са се ла. Ви ди: Фи лип Крч мар, То рон тал ска жу-
па ни ја и ње ни пор тре ти: за бо ра вље на ри зни ца 
умет нич ког бла га, Рад Му зе ја Вој во ди не, 56, Но ви 
Сад 2016, 37−62; http://en.wi ki pe dia.or g/wi ki/Mikl 
%C3%B3s_Ba rab%C3%A1s; http://www.hung-art.
hu/fra mese.html?/en glish/b/ba ra bas/mu vek/in dex.
html (3. 9. 2021)

86 Po pis sli kar skih i va jar skih de la u mu ze ji ma i ga le ri-
ja ma sli ka Voj vo di ne, II, Но ви Сад, 95.

87 ww w.vi ra gju dit ga le ria.hu 
88 Био је ми ни стар по љо при вре де, ин ду стри је и трго-

ви не (1867–1880), а по том и ми ни стар за јав не ра-
до ве и тран спорт од 1871. го ди не.

89 Тре ћег ја у на ра 1803. као ге не рал ни ди рек тор по-
кра јин ског ко ми те та пред се да вао је уни вер зи тет-
ским са стан ци ма у Пе шти. У Шло зе ро вом огла-

су об ја вио је сво ју ди сер та ци ју под на зи вом Vom 
Han del des Königreichs Un garn. Ње го ва де ла и дру-
ги ру ко пи си о ма ђар ској тр го ви ни чу ва ју се у 
ар хи ви ру ко пи са На род ног му зе ја: Ex tra its fa its 
po ur ser vir a l’in struc tion des je u nes gens sur di ver ses 
objets du com mer ce. 1782. Re fle xi o nes su per ob jec tis 
ope ra ti o nis de pu ta ti o na lis in ne go tio com mer ci a li. 
1791. Bre vis con spec tus ma ni pu la ti o nis co mi ta tu um 
1802. Ra i son nir te sta ti stische Ui ber sicht des König-
reichs Hun garn 1803. Re la tio sta ti sti ca su per vi si ta-
ti o ne sua dis tric tus Pe sti en sis. 1807. Scrip ta di ver sa 
de com mer cio hun ga ri co. Co ro nae cu sto dis sum ma-
ri um ju ris pu bli ci Reg ni Hun ga ri ae; О Па лу Ал ма
ши ју ви ди у: https://hu.wi ki pe dia.or g/wi ki/Al m% 
C3%A1sy_P%C3%A1l_(f%C5%91is p%C3%A1n), 
http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/a/a00223.
html. О пле ме ни тој по ро ди ци Ал ма ши ви ше у: 
http://real-eod.mtak.hu/5408/1/000905370.pdf, 
https://hu.wi ki pe dia.or g/wi ki/Al m%C3%A1sy_csal 
%C3%A1d

90 Kарл Гсе ло фер / Karl Gsel lho fer, Carl Gsel ho fer 
(Беч, 28. ок то бар 1779 – 17. мај 1858), пор тре ти ста, 
пеј за жи ста, сли кар исто риј ског сли кар ства, ми-
ни ја ту ри ста и гра фи чар. Сту ди рао је шта фе лај но 
сли кар ство код Фри дри ха Фи ге ра (Fri e drich He-
in rich Füger) на Ака де ми ји ли ков них умет но сти 
у Бе чу, где га је пр во при ву кло ми ни ја тур но сли-
кар ство, да би се ка сни је по све тио исто риј ским 
ком по зи ци ја ма и пеј за жу. Од 1819. до 1851. пре-
да вао је Осно ве исто риј ског цр те жа на Ака де ми-
ји у Бе чу, на ко јој је на сле дио Ма је ра (Ма у ер са). 
Пре да вао је и Јо ха ну Не по му ку Ен де ру. Ње го ва 
де ла су: Св. Мар тин, ол тар ска сли ка цр кве у 
Аспер ну, Пор трет ца ра Фран ца I, Пор трет гро фа 
Ал ма ши ја, Мир све те по ро ди це, Из лет у Хе ле-
нен тал. Ви ди у: L.: G. C. Na gler, Allg. Künstler lex. 
5, 1835; Geschic hte der Stadt Wi en, N.R. 712, 1955; 
Thi e me –Bec ker. Österreichisches bi o grap hisches Le
xi kon 1815–1950., Band 2, Ver lag der Österreichischen 
Aka de mie der Wis sen schaf en, Wi en 1959, S. 98.; 
Gsel lho fer, Carl. In: Ul rich Thi e me / Fe lix Bec ker [Hg.]: 
All ge me i nes Le xi kon der bil den den Künstler von 
der An ti ke bis zur Ge gen wart. 37 Bände. Le ip zig: 
En gel mann 1907–1950, S. 159–160.;Walt her Buc ho-
wi ec ki / Mar ga ret he Poch Ka lo us: Geschic hte der 
bil den den Kunst in Wi en: Geschic hte der Ma le rei in 
Wi en. Das Wi e ner Kun sthand werk se it der Re na is-
san ce. Wi en: Ve rein für Geschic hte der Stadt Wi en 
1955 (Geschic hte der Stadt Wi en, Ne ue Re i he 7/2), S. 
112. Gsel lho fer, Karl. In: Österreichisches Bi o gra
phisches Le xi kon 1815–1950 (ÖBL). Band 2, Ver lag 
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der Österreichischen Aka de mie der Wis sen schaf en, 
Wi en 1959, S. 98; https://de.wi ki pe dia.or g/wi ki/Karl_ 
Gsel lho fer.

91 Ор ден Све тог Сте фа на (ма ђар ски: Szent István 
rend) уста но ви ла је Ма ри ја Те ре зи ја 1764. го ди не. 
Но си лац пр вог сте пе на мо гао је би ти са мо не ко од 
су ве ре на, од но сно при пад ник ди на сти је Хаб збург. 
О Кру ни Све тог Сте фа на ви ди у: https://sr.wi ki-
pe dia.or g/sr -el /Кру на_Све тог_Сте фа на. За иден-
ти фи ка ци ју ор де ња и од ли ко ва ња ко ри ште не су 
елек трон ске ба зе по да та ка: еn.wi ki pe dia.or g/wi ki/
Ca te gory:Or ders_of _knighthood_of_Au stria и en. 
wi ki pe dia.or g/wi ki/Por tal:Au striaHun gary. Ве ли
ку по моћ при иден ти фи ка ци ји пру жио је ви ши 
ку стос – исто ри чар Во ји слав Мар ти нов, ру ко ва-
лац Збир ке од ли ко ва ња Му зе ја Вој во ди не.

92 Сеп тем вир – члан су да ко ји има сед мо ри цу суди-
ја (ве ће сед мо ри це). 

93 Спи сак ви те зо ва Ре да Све тог Сте фа на ви ди на: 
https://web.ar chi ve.or g/we b/20180426012233/http://
ki tun te tes.hu /

94 Је ди ни по зна ти пор трет Па ла Ал ма ши ја при ка-
зу је га у мла ђим да ни ма, али по сто ји фи зи о ном-
ска слич ност. Упо ре ди: https://hu.wi ki pe dia.or g/
wi ki/Al m%C3%A1sy_P%C3%A1l_(f%C5%91is p% 
C3%A1n), http://www.npg.hu/com po nent/jcol lec-
tion/item/3329 

95 Мор Тан / Than Mór (Ста ри Бе чеј, 9. јун 1828 – Трст, 
11. март 1899), пор тре ти ста и пред став ник исто-
риј ског сли кар ства. Ро ђен је у Ста ром Бе че ју као 
по то мак пле мић ке по ро ди це не мач ких до се ље-
ни ка. Отац Ја нош био је кра љев ски на ме ште ник 
и ин же њер, а брат Ка рољ уте ме љи вач са вре ме не 
хе миј ске на у ке и члан Ма ђар ске ака де ми је на у ка. 
Сред њу шко лу за вр шио је у Ка ло чи, а од 1846. го-
ди не је сту ди рао пра во у Бу дим пе шти. У ме ђу-
вре ме ну је учио сли кар ство код Ми кло ша Ба ра-
ба ша. Сту ди је је пре ки нуо за вре ме Ре во лу ци је 
1848–49, ка да је по стао рат ни сли кар уз Ар ту ра 
Гер ге и ја (Görgеy) и из ра дио се ри ју аква ре ла о 
бит ка ма. На сли као је пр во сли кар ско де ло ма ђар-
ског кри тич ког ре а ли зма под на сло вом Ре гру та-
ци ја у вре ме пре 1848. По сле сло ма Ре во лу ци је, а 
за хва љу ју ћи мре жи срп ских по знан ста ва сво је 
по ро ди це, до спео је у Беч, где је као сим па ти зер 
и хро ни чар до га ђа ја ве за них за Ма ђар ску ре во-
лу ци ју био под при смо тром цар ске тај не по ли-
ци је. У Бе чу је упи сао сли кар ство на Ака де ми ји 
(1851) а за тим по ха ђао при ват ну шко лу Кар ла Ра ла. 
По том од ла зи у Па риз и Ита ли ју, а 1860. го ди не 
се на ста њу је у Бу дим пе шти, где отва ра ате ље и 

по ста је је дан од нај вред ни јих из ла га ча Умет нич-
ког дру штва Мűеgylеt. Осво јио је пр ву на гра ду на 
кон кур су овог удру же ња, ко је се за ла га ло за ре-
про ду ко ва ње и ди стри бу ци ју сли ка (1856, 1862). 
Ба вио се свим по зна тим обла сти ма сли кар ства 
и по стао по знат по исто риј ским, жа нр и ми то ло-
шким ком по зи ци ја ма, пор тре ти ма и пеј за жи ма, 
као и де ли ма са ре ли ги о зном те ма ти ком. У фо ку-
су ње го вог опу са су пре вас ход но исто риј ски и 
мит ски до га ђа ји из ма ђар ске исто ри је и пре да-
ња, али се на ње го вим плат ни ма сре ћу и са вре ме-
ни ци и исто риј ске лич но сти срп ског на ро да, као 
и дру гих европ ских на ци ја. Зе нит ње го вог ства-
ра ла штва ре пре зен ту ју плат на исто риј ске те ма-
ти ке, за сно ва на на ака дем ској те мељ но сти, ја ком 
драм ском на бо ју, уз др жа ном ко ло ри ту там них 
то но ва, мај стор ским ни јан са ма цр ве не бо је и боје 
те на. До кра ја оста је ве ран шко ли Кар ла Ра ла, уз 
при ме тан ути цај ита ли јан ских мај сто ра у ком-
по зи ци ји и ко ло ри ту. Ње го во де ло За ро бља ва ње 
Ња ри ја и Пе кри ја (1853) сма тра се пр вим по зна тим 
де лом ма ђар ског ро ман ти чар ског исто риј ског 
сли кар ства. За ри мо ка та лич ку цр кву у род ном 
Бе че ју на сли као је ол тар ну па лу Ма ри ји но уз не-
се ње (1855), ко ја се сма тра јед ним од ње го вих нај-
бо љих оства ре ња из обла сти цр кве ног сли кар ства. 
Од сре ди не 40-их го ди на 19. ве ка сли ка пор тре те 
и ау то пор тре те. Не ки од по зна тих су: Пор трет 
Гу ста ва Ке ле ти ја (дру га пол. 50-их го ди на 19. 
ве ка), Ла јо ша Ба ћа ни ја (1862, 1863, 1968), Фе рен ца 
Де а ка (1867, 1874, 1876), Ми кло ша Фе ле ки ја (1871), 
Фе рен ца Пул ског (1873), Фе рен ца Ли ста (1874), 
Фран ца Јо зе фа I (1875), Ар ту ра Гер ге и ја (1879). Два 
пор тре та из на ве де ног ни за, од но сно це ле фи гу ре 
Фе рен ца Де а ка (1867) и Ла јо ша Ба ћа њи ја (1868) 
сли као је за жу па ниј ску згра ду у Сом бат хе љу. 
Ње гов та ле нат до ла зи до из ра жа ја у ве шти ни 
ком по но ва ња сли ка при ла го ђе них ар хи тек ту ри, 
а 60-их го ди на 19. ве ка до би ја број не по руџ би не 
те вр сте. Са сли ка рем Ка ро љем Ло цом ра дио је на 
ви ше про је ка та: на згра ди Ви га до у Бу дим пе шти 
(1864), на фре ска ма фри за сте пе ни шта На ци о нал-
ног му зе ја у Бу дим пе шти, сли кар ску де ко ра ци ју 
хо ла Ис точ не же ле знич ке ста ни це у Бу дим пе шти 
(1884). На за ла ску ка ри је ре по стао је ку стос Ма ђар-
ског на цио нал ног му зе ја (1890–1896), али је због 
бо ле сти под нео остав ку и пре се лио се у Трст, код 
ћер ке, где је умро 1899. го ди не. По ње го вој же љи, 
ћер ка је 1901. го ди не Ста ром Бе че ју по кло ни ла 
ње го ву би бли о те ку и трип тих Ар па до во осва ја ње 
до мо ви не / Ула зак Ма ђа ра под вођ ством кне за 

УМЕТ НИЧ КА ДЕ ЛА ИЗ ЖУ ПА НИЈ СКИХ И ГРАД СКИХ КУ ЋА... AЛЕКСАНДРА СТЕ ФА НОВ



128

РАД МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ 63 ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

Ар па да, ко ји је био глав ни украс све ча не са ле ма-
ги стра та (уни ште на). За умет нич ки до мет до био 
је број на при зна ња и на гра де, а ме ђу њи ма је и 
на гра да Па ри ског са ло на. Мно га ње го ва сли кар-
ска де ла на ла зе се у зна чај ним му зе ји ма ши ром 
Ма ђар ске. У Га ле ри ји Ма ти це срп ске чу ва се Пор-
трет Са ве Те ке ли је (1861), у На род ном му зе ју у 
Бе о гра ду Уби ство Ка ра ђор ђа (1863), а у сом бор-
ском Град ском му зе ју се на ла зи Пор трет кра љи-
це Ели за бе те (1875). У Град ском му зе ју у Су бо-
ти ци је пор трет Ма ри ја Те ре зи ја (1880), по ру чен 
по во дом про сла ве сто го ди шњи це до би ја ња ста-
ту са сло бод ног кра љев ског гра да 1879. го ди не. 
Ви ди у: Ol ga K. Nin kov, Vajdasági Magyar Képtár: 
(1830–1930), Sza bad ka 2014, 72, 136; Ol ga K. Nin kov, 
Li ca vre me na: por tre ti iz umet nič ke zbir ke Grad skog 
mu ze ja u Su bo ti ci, I, Su bo ti ca 2013, 120–121; György 
Se regélyi, Magyar festők és gra fi ku sok adattára: éle-
traj zi le xi kon az 1800–1988 között alkotó festő – és gra-
fi kusművészekről, Sze ged 1988, 619; Gi zel la Wil helmb, 
Than Mór: (1828–1899), Bu da pest 1982.

96 У Ли ков ној збир ци Му зе ја Вој во ди не чу ва се ли-
то гра фи ја Пор трет Жиг мун да Ор мо ши ја из 1877. 
(Л 331) ра ђе на по цр те жу Еле ка Са мо ша. Гра фи ку 
ко ју је ра дио об ја вље на је у: Sámu Bo rovszky, нав. 
де ло, 222. О гр бу пле мић ке по ро ди це Ор мош / 
Ormós (Csic se ri), у: Исто, 417–418.

97 Би о гра фи ју Жиг мун да Ор мо ши ја (об ја вље ну у: 
Sámu Bo rovszky, нав. де ло, 224), пре вео је са ма ђар-
ског Фе ренц Не мет.

98 На осно ву по да та ка из ли те ра ту ре зна мо да је пор-
трет Жиг мун да Ор мо ши ја за Та ми шку Жу па ни ју 
ра дио и Ва штаг Ђерђ (Vas tagh György). Исто, 88; 
Да нас је овај пор трет део стал не по став ке Му зе-
ја умет но сти у Те ми шва ру. 

99 Од нос пре ма уло зи Пе тра Чар но је ви ћа у Ре во лу-
ци ји 1948/49 нај бо ље илу стру ју ка ри ка ту ра ко ју 
је ра дио Ди ми три је Авра мо вић на ко јој је при-
ка зан па три јарх Ар се ни је Чар но је вић ка ко из ла-
зи из гро ба и пр стом упи ре у Пе тра Чар но је ви ћа, 
ко ме око вра та ви си та бла са нат пи сом „Пе тар 
Чар но је вић гроф и ули зи ца Ма ђар ска, из да ји ца 
Срб ства“. Ис под ком по зи ци је сто ји текст на ћи
ри ли ци: „Бла же ни па три јарх Ар се ни је Чар но је-
вић уста је из гро ба, про кли њу ћи свог по том ка: 
Не до стој ни по том че мо га пле ме на, из ро де Срб-
ства, нек’ ти са та на тво ју по га ну ду шу из чу па!“ 
(Му зеј Вој во ди не, инв. бр. 6188).

100 У Ли ков ној збир ци Му зе ја Вој во ди не чу ва се 
пет ли то гра фи ја са ли ком Пе тра Чар но је ви ћа: 
Пор трет Пе тра Чар но је ви ћа, око 1845 (Л 20), 

Пор трет Пе тра Чар но је ви ћа, око 1845 (Л 77), 
Пор трет Пе тра Чар но је ви ћа (пре ма сли ци Ми-
кло ша Ба ра ба ша), 1857 (Л 78), Пор трет Пе тра 
Чар но је ви ћа, око 1845 (Л 305), Пор трет Пе тра 
Чар но је ви ћа, око 1845 (Л 326).

101 По ти че из углед не но во сад ске тр го вач ке по ро-
ди це – унук је Те о до ра Ву ко ви ћа чи ји је брат Са ва 
био осни вач срп ске гим на зи је у Но вом Са ду. Био-
гра фи ја Са ве Ву ко ви ћа об ја вље на је у: Срп ски 
би о граф ски реч ник. Том 2, В–Г. Но ви Сад, 2006, 
460–461.

102 По ми шље њу та да шње вла де, Чар но је вић се по-
пу стљи во и нео д луч но др жао пре ма Ср би ма, Ву-
ко вић је по по врат ку у Пе шту пред ла гао енер гич-
не ме ре. По из би ја њу су ро вог гра ђан ског ра та 
из ме ђу угар ске вла де и срп ског по кре та Ср би су 
га сма тра ли от пад ни ком.

103 Срп ски би о граф ски реч ник. Том 2, В–Г, 460–461.
104 Sámu Bo rovszky, нав. де ло, 248.
105 Lil la Tom pos, A díszmagyar: a magyar díszöltözet 

történe te, Bu da pest, 2005.
106 Sámu Bo rovszky, нав де ло и на http://www.npg.hu/

com po nent/jcol lec tion/item/2741
107 Ар пад Фе сти / Feszty Árpád (Ста ра Ђа ла, 24. де-

цем бар, 1856 – Ло вра на, 1. јун 1914), сли кар исто-
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риј ске ком по зи ци је Гол го та и Не сре ћа у руд ни ку. 
Ве ли ку по пу лар ност сте као је кру жном па но рам-
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том и као Фе сти је ва па но ра ма или Фе сти је ва 
ци кло ра ма, на ко јој је, за јед но са број ним по моћ-
ни ци ма, осли као до ла зак Ма ђа ра у Кар пат ски 
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се по да так да је он био ау тор пор тре та Гер ге ља 
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Sza bad ka 2014, 29, 102–103; Művésze ti le xi kon, II, 
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у 19. ве ку: си стем европ ске и срп ске ви зу ел не кул-
ту ре у слу жби на ци је, Бе о град 2006, 89.

110 Исто, 91.
111 О ти по ви ма хе ро ја: Tho mas Carlyle, On He ro es, 

He ro-Wor ship, And The He ro ic In Hi story (https://
www.gu ten berg.or g/fi les/1091/1091h/1091h.html)

112 До ступ но на https://en.wi ki pe dia.or g/wi ki/Fi le: 
Ben czurhun yadi _las zlo_buc su ja.jpg  (3. 9. 2021)

113 Да нас у Га ле ри ји Uf  zi. https://com mons.wi ki me-
dia.or g/wi ki/Fi le:An drea_de l_Ca stag no_-_Pip po_ 
Spa no,_Nic col%C3%B2_Ac ci a i u o li,_Fran ce sco_Pe-
trar ca_-_Go o gle_Ar t _Pro ject.jpg  (3. 9. 2021)

114 Штам па на као део ал бу ма Ма ђар ски ве зи ри, прин-
че ви и кра ље ви (Magyar vezérek, her ce gek és királyok 
Из да вач ал бу ма је вла сник Ли то граф ског Ин сти-
ту та (Li to grap hisches In sti tu ta )у Бе чу, Франц фон 
Шо бер Li to grap hisches In sti tu ta u Be ču, Franc fon 
Šo ber (Franz von Scho ber). (На пред ло шак за ова
кву пред ста ву Ма ти је Кор ви на ука за ла је Ол га К. 
Нин ков).

115 Mikó Árpád – Sinkó Ka ta lin, Történe lem – kép. Sze-
melvények múlt és művészet kapcsolatából Magyar-
országon, Magyar Nem ze ti Galéria, Bu da pest 2000, 
533–534, 544.

116 Ol ga K. Nin kov, Grad ska ku ća Su bo ti ca 1812–1912 /
Városháza Sza bad ka, Su bo ti ca/Sza bad ka 2014, 113.

117 Фе ренц Ра ко ци II / II. Rákóczi Fеrenc (Бор ша, 
Сло вач ка, 1676 – Ро до што, Te kir dağ, Tur key, 1735). 

118 Адам Ма њо ки / Ádám Mányoki (1673, Со ко ља – 6 
Au gust 1757, Дре зден) ма ђар ски пор тре ти ста ба-
рок не епо хе. Да нас у На ци о нал ном му зе ју у Бу-
дим пе шти.

119 У Град ском му зе ју Су бо ти ца чу ва се Пор трет 
це ле фи гу ре Фе рен ца Ра ко ци ја II. Ви ше у Ol ga K. 
Nin kov, Li ca vre me na: por tre ti iz umet nič ke zbir ke 
Grad skog mu ze ja u Su bo ti ci, I, Su bo ti ca 2013, 2016; 
Жу па ниј ске вла сти То рон тал ске жу па ни је по ру-
чи ле су Ра ко ци јев пор трет 1906. од та лен то ва ног 
мла дог сли ка ра Алек сан дра Се ку ли ћа, у то вре-
ме свр ше ног сту ден та мин хен ске Ака де ми је до 
1911. го ди не ни је по зна то да ли је и за вр шио. Фи-
лип Крч мар, нав. де ло, 59. пре ма: Sámu Bo rovszky, 
Тorontál vármegye, Bu da pest 1911, 295.

120 Ка рољ Хор ват / Horváth Károly (Пе чуј, 13. ок-
то бар 1873 – Пе чуј, 18. сеп тем бар 1961), сли кар и 
илу стра тор. Ро дио се у Пе чу ју 1873. го ди не, где му 
је отац ра дио на же ле зни ци. Сред њу и ви со ку шко-
лу је за вр шио у Пе чу ју. Ње гов та ле нат пр ви је 
уо чио Ири њи Шан дор и пред ви део му сјај ну бу-
дућ ност. Из Пе чу ја је оти шао у Бу дим пе шту, где 
је учио на Бу дим пе штан ској шко ли за при ме ње ну 
умет ност код Бер та ла на Се ке љи ја (Székely Ber
ta lan) и Ка ро ља Ло ца (Lotz Károly). На кон за вр ше
не шко ле оти шао је у Мин хен, где се ба вио из ра-
дом по зо ри шних пла ка та. Kao сли кар по чет ник 
ис та као се исто риј ском ком по зи ци јом Пе ри њи 
же на про на ла зи те ло над би ску па То мо ри ја по сле 
Мо хач ке бит ке, ко ју је ура дио за Ба рањ ску жу-
па ни ју 1893. го ди не по во дом Ми ле ни јум ске про-
сла ве. У Пе чу ју, у ко јем је до че као и по след ње да не, 
ор га ни зо вао је број не ау тор ске из ло жбе (1935, 
1937, 1945, 1946). Ви ди у: Ol ga K. Nin kov, Vajdasági 
Magyar Képtár: (1830–1930), Sza bad ka 2014, 34; Va-
rady Fe renc, Ba ranya mul tja és je lenye, Pécsett 1896, 
422; http://www.ki e sel bach.hu /ar tist/hor vathka
roly_602 (3. 9. 2021)

121 Ре про ду ци ја ове ком по зи ци је пу бли ко ва на је у: 
Va rady Fe renc, Ba ranya mul tja és je lenye, I Pécsett 
1896, 382. Ка рољ Хор ват се об у ча вао код Бер тала-
на Се ке љи ја (Székely Ber ta lan) ко ји je за Ба рањ ску 
жу па ни ју ура дио исто риј ску ком по зи ци ју Про-
на ла же ње те ла кра ља Ла јо ша II, што је мо жда 
до ве ло до за бу не. Исто, 384.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Be ne dict An der son, Ima gi ned Com mu ni ti es: Re flec ti ons on 
the Ori gin and Spread of Na ti o na lism, New York 1991.

Ire na Ba lat, Dvo rac u Če la re vu, No vi Sad 1989.

УМЕТ НИЧ КА ДЕ ЛА ИЗ ЖУ ПА НИЈ СКИХ И ГРАД СКИХ КУ ЋА... AЛЕКСАНДРА СТЕ ФА НОВ



130

РАД МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ 63 ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

István Ber kes zi, Temesvári művészek, Temesvár 1910. 
Bic skei Éva, „The For ma tion of the na ti o nal Pant heon: 

Por tra it Gal le ri es of Co unty Halls, City Halls, and 
Clubs in ni ne te enth Cen tury Hun gary“, Ac ta Hi sto-
ri ae Ar ti um, No 49, Bu da pest 2008, 305–336.

Игор Бо ро зан, „Гра ни це ло јал но сти: Ср би и сли ке 
Хаб збур го ва ца у пр вој по ло ви ни 19. ве ка“, Збор-
ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти, 40, 
Но ви Сад 2012, 95–114. 

Игор Бо ро зан, „Гра ни це ло јал но сти: Ср би и сли ке 
Хаб збур го ва ца у дру гој по ло ви ни 19. ве ка“, 
Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти, 
42, Но ви Сад 2012, 141–170. 

Игор Бо ро зан, Сли ка и моћ: пред ста ва вла да ра у 
срп ској ви зу ел ној кул ту ри 19. и по чет ком 20. 
ве ка, док тор ска ди сер та ци ја, Фи ло зоф ски фа-
кул тет, Бе о град 2013. 

Sámu Bo rovszky, Bács – Bo drog Vármegye I–II, Bu da pest 
1909.

Sámu Bo rovszky, Te mes vármegye és Temesvár, Bu da pest 
1914. 

Sámu Bo rovszky, Тorontál vármegye, Bu da pest 1911.
Sámu Bo rovszky, Pest-Pi lis-Solt-Ki skun vármegye I., 1910.
Dr. Ber kes zi Is tvan, Te me svar sza bad ki ralyi va ros kis 

mo no grap hi a ja, Temesvár 1900.
Са ша Бра јо вић, Ре не сан сно соп ство и пор трет, Бео-

град 2009.
Че до мир Ва сић и гру па ау то ра, Слу жбе но оде ло у Срби-

ји у 19. и 20. ве ку, Исто риј ски му зеј Ср би је, Гале-
ри ја СА НУ, Бе о град 2001.

Va rady Fe renc, Ba ranya mul tja és je lenye, Pécsett 1896. 
Gi zel la Wil helmb, Than Mór: (1828–1899), Bu da pest 1982.
S. Wank, The Hab sburg Em pi re, Aft er Em pi re, Ox ford 1997
Љу бо мир Ву ја кли ја, Ро за Д’Ами ко, Збир ка стра не 

умет но сти Му зе ја гра да Но вог Са да, Но ви Сад 
2010.

Л. Шел мић и са рад ни ци, Га ле ри ја Ма ти це срп ске, 
Но ви Сад 2001.

Du ran ci Be la, Li kov no stva ra laš tvo Ma đa ra u Voj vo di ni, 
Su bo ti ca 1973.

Иван ка Ка дак, „Срп ска но шња XVI II ве ка у Вој во-
ди ни“, Збор ник за дру штве не на у ке, 24, Ма ти ца 
срп ска, Но ви Сад 1959, 73–92.

Ми о драг Ко ла рић, „На род ни му зеј у Бе о гра ду 1844–
1944: кра так исто ри јат“, Му зе о ло шке све ске 4, 
Бе о град 1991.

Ti bor Kovács (ed.), Hi sto ri cal ex hi bi ti on of the Hun ga rian 
Na ti o nal Mu se um: gu i de, Bu da pest 2001. 

Kor hecz Papp Zsuz san na, „Re sta u ra ci ja ukra snog ra ma 
por tre ta La jo ša Ko šu ta – A Kos suth La jospor tré 
díszkeretének restaurálása“, Mu se ion, 2, Grad ski 
mu zej Su bo ti ca 2002, 169–194.

Kor hecz Papp Zsuz san na, „A Fe renc Józsefpor tré resta
u rálása – Re sta u ri ra nje por tre ta Fran ca Jo ze fa“, 
Mu se ion, 5, Su bo ti ca 2006, 311–322.

Фи лип Крч мар, То рон тал ска жу па ни ја у збир ка ма 
На род ног му зе ја у Зре ња ни ну, Зре ња нин 2015.

Фи лип Крч мар, То рон тал ска жу па ни ја (1860–1918), 
Но ви Сад 2016.

Фи лип Крч мар, „То рон тал ска жу па ни ја и ње ни пор-
тре ти: за бо ра вље на ри зни ца умет нич ког бла га“, 
Рад Му зе ја Вој во ди не, 56, Но ви Сад 2016, 37−62.

Бран ка Ку лић, Стра ни пор тре ти сти у ко лек ци ји 
Га ле ри је Ма ти це срп ске, Но ви Сад 2001. 

Мла ден ко М. Ку мо вић, Му зе ји у Вој во ди ни: (1847–
1997) : кул тур на по ли ти ка и раз вој Му зеј Вој во-
ди не, Но ви Сад 2001.

István Iványi, Bács-Bo drog vármegye földrajzi és történel mi 
helynévtára, köt. 2, Sza bad ka 1909. 

Дра га на Ку ру чев, Пор тре ти из збир ке Град ског му-
зе ја Вр шац, Вр шац 2008.

Љи ља на Ла зић, „Афе ра не стан ка пор тре та ца ри це 
Је ли са ве те из Град ске ку ће у Но вом Са ду у све-
тлу но вин ских из ве шта ја 1936–1938 го ди не“, Рад 
Му зе ја Вој во ди не, 56, Но ви Сад 2016, 133−148. 

Не над Ма ку ље вић, Умет ност и на ци о нал на иде ја у 
19. ве ку: си стем европ ске и срп ске ви зу ел не кул-
ту ре у слу жби на ци је, Бе о град 2006.

Luc Me na še, Za hod no e vrop ski sli ka ni por tret, Ma ri bor 
1962.

Gábor MerényiMet zger, „А gyulai vármegyeháza egy
ko ri arcképcsar no ka“, A Békés Megyei Múze u mok 
Közleményei, 28, Békéscsa ba, 2006, 355–392.

Mikó Árpád, Sinkó Ka ta lin, Történe lem – kép. Sze mel-
vények múlt és művészet kapcsolatából Magyaror-
szágon, Bu da pest 2000.

Јо ва на Д. Ми ло ва но вић, „Ви зу е ли за ци ја Ми ле ни јум-
ске про сла ве у Бу дим пе шти 1896. го ди не: сли ка 
Де фи ле ба нат ских спа хи ја пред ца рем Фра њом 
Јо си фом I Па ла Ва га“, Збор ник На род ног му зе ја, 
XXII–2, Исто ри ја умет но сти, Бе о град 2016, 
201–219. 

Су за на Ми ло ва но вић, Алек сан дар Пе ти је вић, Бе ла 
Ру си ја: ру ска еми гра ци ја у Вој во ди ни, Му зеј Вој-
во ди не, Но ви Сад 2014.

Ра до слав Ми ха и ло вић, Од пле мић ке и гра ђан ске куће 
до му зе ја: Пор тре ти бе чеј ских гра ђа на из умет-
нич ких збир ки, Бе чеј 2013.

Сне жа на Ми шић, Са ва Те ке ли ја: ве ли ки срп ски до-
бро твор, Но ви Сад 2010.

Pe tar Mo mi ro vić (red.), Po pis sli kar skih i va jar skih de la u 
mu ze ji ma i ga le ri ja ma sli ka Voj vo di ne, I, No vi Sad, 
1965.



131

Pe tar Mo mi ro vić (ur.), Po pis sli kar skih i va jar skih de la 
u mu ze ji ma i ga le ri ja ma sli ka Voj vo di ne, II, Ilu stra-
tiv ni deo, No vi Sad 1971.

Фе ренц Не мет, Тај див ни ко ло рит гра ждан ства: ли-
ков ни жи вот у Ве ли ком Беч кре ку у 19. и по чет-
ком 20. ве ка, На род ни му зеј, Зре ња нин 2009.

Ol ga K. Nin kov, Grad ska ku ća Su bo ti ca 1812–1912 /Vá-
rosháza Sza bad ka, Sza bad ka 2014.

Ol ga K. Nin kov, Vajdasági Magyar Képtár: (1830–1930), 
Sza bad ka 2014.

Ol ga K. Nin kov, Li ca vre me na: por tre ti iz umet nič ke zbir ke 
Grad skog mu ze ja u Su bo ti ci, I, Su bo ti ca 2013.

Вла ди мир По по вић, Не да Је вре мо вић, На род ни му-
зеј у Бе о гра ду 1844–1994, Бе о град 1994.

Vu ki ca Po po vić, Ve li ko beč ke reč ki sli kar ski ate ljei: dve sto 
go di na sli kar stva u Zre nja ni nu: 1740–1940, Na rod ni 
mu zej, Zre nja nin 1969. 

Vu ki ca Po po vić, Ma đar ski sli ka ri u Ba na tu. Po la ve ka 
iz lo žbe ne de lat no sti u Zre nja ni nu 1890–1940, Zre
nja nin 1979.

Го су дар ственный Рус ский му зей. Жи во пись. Ка та-
лог. Санкт-Пе тер бург. Pa la ce Edi ti ons. 2008 – Го-
су  дар ственный Рус ский му зей. Жи во пись. Пер-
 вая по ло ви на XIX ве ка. Ка та лог (К-Я). Том 3.

Re vai Nagy le xi ko na, до ступ но на: https://adt.ar ca num.
co m/hu /col lec tion/Re va i Le xi kon/

Пе тар Ро каи, Зол тан Ђе ре, Ти бор Пал и Алек сан дар 
Ка саш, Исто ри ја Ма ђа ра, Бе о град 2002. 

An drea Rimpf, Ukra de na baš ti na / Sto len He ri ta ge, Mu-
zej gra da Ilo ka, 2018. 

Вла ди мир Си мић, Ро ма но ви и Ср би: ре цеп ци ја сли ке 
ру ских вла да ра у умет но сти XVI II ве ка, Но ви 
Сад 2018. 

Вла ди мир Си мић, Сне жа на Ми шић, Са ва Те ке ли ја 
срп ски до бро твор, Но ви Сад 2011.

Спо ме ни ца Му зе ја Вој во ди не 1847–1947–2017, Но ви 
Сад 2017.

Срп ски би о граф ски реч ник, Том 1, А–Б, Но ви Сад, 2004.
Срп ски би о граф ски реч ник, Том 2, В–Г. Но ви Сад, 2006.
Срп ски би о граф ски реч ник, Том 7, Мл–Пан. Но ви Сад, 

2018.
An to ni D. Smit, Na ci o nal ni iden ti tet, Bi bli o te ka XX vek, 

Be o grad, 2010.
György Se regélyi, Magyar festők és gra fi ku sok adattára: 

éle traj zi le xi kon az 1800–1988 között alkotó festő 
– és gra fi kusművészekről, Sze ged 1988.

Зо ран Сте ва но вић, Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба-
нат, Но ви Сад 2014.

Ален Џ. П. Теј лор, Хаб збур шка мо нар хи ја: 1809–1918: 
исто ри ја Ау стриј ске ца ре ви не и Ау стро у гар ске, 
Бе о град 2001.

Tol nai új vi lá gle xi ko na : a tudás en ci klopédiája, 1 köt., 
A–Bad, Bu da pest 1926, 25.

Lil la Tom pos, A díszmagyar: a magyar díszöltözet törté-
ne te, Bu da pest 2005.

Erik Hob sbom, „Ma sov na pro iz vod nja tra di ci ja: Evro pa 
1870–1914“, Iz miš lja nje tra di ci je, Bi bli o te ka XX vek, 
Be o grad 2011.

Re bec ca Ho u ze, Tex ti les, fas hion, and de sign re form in 
Au stria-Hun gary be fo re the First World War: prin-
ci ples of dress, Bur ling ton 2015. 

Та тја на Цве ти ча нин (ур.), Му зеј кне за Па вла, Бе о град 
2009. 

D.L. Unow ski, The Pomp and Po li tics and Pa tri o tism − Im-
pe rial Ce le bra ti ons in Hab sburg Au stria 1848-1916, 
Pur due Uni ver sity, West La fayet te, 2005.

She a rer West, Por tra i tu re (What is a por tra i tu re?), Ox ford 
Uni ver sity, 2004.

Con stan tin von Wur zbach: Bi o grap hisches Le xi kon des 
Ka i ser tums Österreich. Vo lu me 4. Vi en na 1858. 

Из во ри
Ар хи ва На род ног му зе ја у Бе о гра ду 
За пи сник од 5. ма ја 1951. го ди не 
Из ве штај о из вр ше њу пла на ра да за II тро ме сеч је 

1950. го ди не, бр. 752, 12. 7. 1950. 
Из ве штај о ра ду оде ље ња за стра ну умет ност у пр вом 

тро ме сеч ју 1950. го ди не, 1. 4. 1950. 
Из ве штај о ра ду оде ље ња за стра ну умет ност у пр вом 

тро ме сеч ју 1950. го ди не, 1. 7. 1950.
Ми ни стар ству про све те НР Ср би је – Оде ље њу за кул-

ту ру и умет ност, Бе о град, бр. 931, 8. 12. 1949.
Тро ме сеч ни из ве штај о ра ду за тро ме сеч је IV –VI–1949, 

бр. 485, 30. 6. 1949. 
Из ве штај за оде ље ње стра не умет но сти у пр вом по-

лу го ђу 1951. го ди не, од 3. 7. 1951. 
До пис Ми ни стар ству за на у ку и кул ту ру НР Ср би је 

(бр. 250 од 29. 3. 1951) 
До ку мен та ци ја Му зе ја Вој во ди не
Iz veš taj o ra du Voj vo đan skog mu ze ja za I, III tro me seč je 

1950; za II tro me seč je 1951.
Пред мет: При ја ва не ста лих екс по на та из Двор ца у 

Че ла ре ву (бр. 01.608/3 од 25. I 1994). 
Iz veš taj o ra du Voj vo đan skog mu ze ja u 1968; 1969; 1970; 

1974. god.
Iz veš taj o ra du za pe riod od 1964. do 1970.
Pro gram ska ori jen ta ci ja Voj vo đan skog mu ze ja i plan raz-

vo ja 1971−1975.
Plan ra da za 1978. 
De ve to me seč ni iz veš taj ra da 1. I 1978. – 30. IX 1978.
Го ди шњи из ве шта ји Му зе ја Вој во ди не (1993–2001).
Књи ге ин вен та ра I, II, III (1947–1991)
Књи ге ин вен та ра I, II, III (1992–2018)

УМЕТ НИЧ КА ДЕ ЛА ИЗ ЖУ ПА НИЈ СКИХ И ГРАД СКИХ КУ ЋА... AЛЕКСАНДРА СТЕ ФА НОВ



132

РАД МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ 63 ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

Елек трон ске ба зе по да та ка 
http://mek.oszk.hu

Art por tal.hu. 
www.ki sle xi kon.hu 
www.mke.hu Műves zet. Magyar Kepzőműves ze ti Egye-

tem Könyvtára, Bu da pest, 2002−2003
www.epa.oszk.hu
https://en.wi ki pe dia.or g/wi ki/Ca te gory:Or ders_of _

knighthood_of_Au stria
https://en.wi ki pe dia.or g/wi ki/Por tal:Au striaHun gary
http://www.ki e sel bach.hu /ar tist/hor vath_ka roly_602
All ge me i ne De utsche Bi o grap hie 6 (1877)
Österreichisches bi o grap hisches Le xi kon 1815–1950. Hg. 

von der Österreichischen Aka de mie der Wis sen

schaf en. Wi en: Ver lag der Österreichischen Aka
de mie der Wis sen schaf ten / Wi en/Graz: Böhlau 
1954-lfd.

Ul rich Thi e me / Fe lix Bec ker [Hg.]: All ge me i nes Le xi
kon der bil den den Künstler von der An ti ke bis zur 
Gegen  wart. 37 Bände. Le ip zig: En gel mann 1907–
1950.

Walt her Buc ho wi ec ki / Mar ga ret he Poch Ka lo us: Ge-
schic hte der bil den den Kunst in Wi en: Geschic hte 
der Ma le rei in Wi en. Das Wi e ner Kun sthand werk 
se it der Re na is san ce. Wi en: Ve rein für Geschic hte 
der Stadt Wi en 1955 (Geschic hte der Stadt Wi en, 
Ne ue Re i he 7/2), S. 112

http://www.ki e sel bach.hu 

Alek san dra Ste fa nov, Mu se um od Voj vo di na

WORKS OF ART FROM THE CO UNTY AND TOWN HO U SES OF SO UT HERN  
HUN GARY IN THE ART COL LEC TION OF THE MU SE UM OF VOJ VO DI NA

Summary

Wit hin the Col lec tion of Fi ne Arts from the 17th to the Mid dle of the 20th cen tury of the De part ment of Old 
and Cul tu ral Hi story of the Mu se um of Voj vo di na, the re are twenty por tra its that stand out as a se pa ra te en tity 
with the ir cul tu ral and hi sto ri cal cha rac te ri stics. The se are of fi cial, re pre sen ta ti ve por tra its of the mem bers of 
the ru ling Hab sburg dynasty, then im por tant sta te smen of the Au stroHun ga rian mo narchy, pro mi nent no bles, 
gre at pre fects and de puty pre fects – mem bers of the Mu ni ci pal Bo ard (Co unty As sembly), as well as fi gu res from 
the Hun ga rian hi story. The se por tra its and one hi sto ri cal com po si tion we re ob ta i ned from the Art Mu se um 
in Bel gra de (to day the Na ti o nal Mu se um) on May 25th, 1951. As the aut hors of the por tra its we re im por tant 
ar tists of Au strian and Hun ga rian ori gin such as Jo hann Ne po muk En der, Jo hann Böss, Mor Than, Ar pad 
Fezsty, La jos Abranyi and ot hers, it is re a so na ble to as su me that they de co ra ted pu blic spa ces such as ce re mo nial 
halls, co unty and tow nho u ses or ot her pu blic spa ces. Du ring the pre vi o us re se arch, no do cu ment was fo und 
that re li ably in di ca tes the ori gin of the se items, but they are cer ta inly the items that we re con fi sca ted af ter The 
First World War, and un til they ar ri ved at the mu se um, they we re ta ken ca re of by va ri o us re pa ra tion com
mis si ons. As be a rers of go vern men tal and po li ti cal pro pa gan da, the se por tra its we re part of an “un de si ra ble 
le gacy“, which was one of the re a sons why they had not been ex hi bi ted so far.

Alt ho ugh be ing re lo ca ted from the pu blic spa ces for which they we re pur po sely or de red, chan ged the ir ori
gi nal fun ction, this sur vi ving gro up of works of art forms an ima gi nary gal lery, evo king pu blic spa ce and the 
at mosp he re of ce re mo nial halls in co unty and town ho u ses in for mer so ut hern Hun gary. The system of or de
ring them, no mat ter whet her it was do ne by a do nor or the lo cal com mu nity, was very com plex and in or der to 
form a cle ar pic tu re, it was ne ces sary to re se arch all the ava i la ble ma te rial of the for mer Hun ga rian co un ti es. 
Por tra its ex hi bi ted in pu blic spa ces ex press, abo ve all, the col lec ti ve and in sti tu ti o nal, and not the in di vi dual 
iden tity of the per son por trayed. Sin ce the pic tu re gal le ri es in the ce re mo nial halls of pu blic in sti tu ti ons had 
been cre a ted over a long pe riod of ti me (from the 18th to the first de ca des of the 20th cen tury) they chan ged in 
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re la tion to the po li ti cal cir cum stan ces, so the se por tra its we re of ten di ver se, ar ti sti cally and styli sti cally une
ven, of dif fe rent for mat, as well as the le vel of the ar ti stic qu a lity.

Man da tory de cor in the pic tu re gal le ri es du ring the en ti re ob ser ved pe riod we re por tra its of ru lers and 
mem bers of the Hab sburg dynasty, as re pre sen ta ti ves of the cen tral go vern ment in lo cal com mu ni ti es. The 
por tra its of the em pe rors, Fer di nand I (V) and Franz Jo seph I, of ten ar ri ved with the ap po int ment of a new 
pre fect or we re or de red by the lo cal com mu nity on the oc ca sion of va ri o us an ni ver sa ri es. Al so, por tra its of the 
pa la ti ne Jo seph as the king’s vi ce roy we re ex hi bi ted in the halls to get her with the royal ones and en su red the ir 
con stant “pre sen ce“ in the re mo te pro vin ces. The por tra its of the pre fects had the sa me fun ction of con fir ming 
the cen tral aut ho rity. In pa ral lel with the pro ces ses of fo un ding and stren gthe ning the na ti o nal iden tity, the 
struc tu re of pu blic gal le ri es was for med. The new gro up in the pic tu re gal le ri es con si sted of por tra its of the 
le a ders of the Hun ga rian na ti o nal mo ve ment and por tra its of pro mi nent fi gu res in po li ti cal li fe. Pu blic spa ces 
we re gra du ally ga i ning a new di men sion by in tro du cing por tra its of pro mi nent hi sto ri cal fi gu res, and re pre
sen ta ti ons of im por tant hi sto ri cal events. Con tem po rary ac tors in the con struc tion of con sti tu ti o na lism and 
na ti o nal he ro es of the past stood uni ted in pu blic spa ces, for ming a na ti o nal pant heon.

Por tra it ima ges seen thro ugh the prism of the na ti o nal idea in the 19th cen tury and the vi sual cul tu re of 
pu blic spa ces con tri bu te to the un der stan ding of the ir ro le and fun ction in the hi sto ri cal con text. Alt ho ugh they 
we re an ex pres si on of the po li ti cal po int of vi ew of the lo cal aut ho ri ti es, they at the sa me ti me re f lec ted the 
of fi cial po licy of con struc ting the Hun ga rian na ti o nal iden tity in the 19th cen tury. The ir ap pe a ran ce in pu blic 
spa ces re flec ted the le gi ti macy of Hun ga rian con sti tu ti o na lism, and with the al ready pre sent ru ling no ti ons, 
they re flec ted pa ral lel and com plex re la ti ons in the po wer struc tu res of Au stroHun gary.

Por tra its from the col lec tion of the Mu se um of Voj vo di na, with the ir the mes and phe no me no lo gi cal cha-
rac te ri stics, il lu mi na te the prin ci ples of ex hi bi ti on and ar ti stic prac ti ce in the for mer pu blic spa ces of Hun ga rian 
co un ti es and con tri bu te to the un der stan ding of one seg ment of vi sual cul tu re in pu blic spa ces in the King dom 
of Hun gary.
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UDC 75.071.1:929 Le sko vac S.
UDC 75:343.819.5/.7”1941/1944”

УМЕТ НОСТ ИЗА РЕ ШЕ ТА КА –  
АКВА РЕ ЛИ СТА НО ЈА ЛЕ СКОВ ЦА У КОН ТЕК СТУ  

УМЕТ НИЧ КОГ СТВА РА ЛА ШТВА У ЛО ГО РИ МА И ЗА ТВО РИ МА  
ЗА ВРЕ МЕ 2. СВЕТ СКОГ РА ТА

Дра га на Га рић, Му зеј Вој во ди не  
др Алек сан дар Хор ват, Му зеј Вој во ди не 

Са же так: Аква ре ли Ста но ја Ле сков ца на ста ли су за вре ме Дру гог свет ског ра та у за тво ру Вац, где је он 
из др жа вао дво го ди шњу за твор ску ка зну на ко ју је осу ђен од стра не ма ђар ског оку па ци о ног ре жи ма у Бач-
кој као је дан од вој во ђан ских иле га ла ца ан ти фа ши ста и при пад ни ка по кре та от по ра у Но вом Са ду. У тек-
сту је при ка зан ње гов иле гал ни рад на кон ма ђар ске оку па ци је Бач ке и окол но сти под ко ји ма је ухап шен и 
осу ђен на две го ди не стро гог за тво ра. Опи са ни су и усло ви у ко ји ма је ро би јао у за тво ри ма Ар ми ја, Мар-
гит ке рут и Вац, ме ђу соб ни од но си ме ђу ро би ја ши ма и њи хо ве ак тив но сти. Пред ста вље не су и те шко ће с 
ко ји ма се Ле ско вац су о ча вао то ком сво јих за твор ских да на у пе ри о ду 1942–1944. го ди не, као и по ку ша ји по-
ли тич ких осу ђе ни ка да жи вот иза ре ше та ка учи не под но шљи вим и ху ма ни јим. У ра ду сe ана ли зи ра ју умет-
нич ке и до ку мен тар не ка рак те ри сти ке ње го вих де вет аква ре ла, ко ји при ка зу ју раз ли чи те си ту а ци је и лич-
но сти у но во сад ском и вац ком за тво ру. Као је дан од при ме ра ве о ма успе лих умет нич ких де ла ства ра них у 
за тво ри ма и ло го ри ма, исто вре ме но пред ста вља ју и упе ча тљи во све до чан ство о исто риј ским до га ђа ји ма и 
ан ти фа ши стич кој бор би у Ју го сла ви ји и Вој во ди ни за вре ме Дру гог свет ског ра та.

Кључ не ре чи: Дру ги свет ски рат, Вој во ди на, Ста но је Ле ско вац, умет ност, аква ре ли, за тво ри Ар ми ја, 
Мар гит ке рут, Вац

Рат ни пут јед ног вој во ђан ског иле гал ца

Ста но је Ле ско вац, по знат и под на дим ком Уча, 
ро ђен је у Сив цу 1921. го ди не. Већ као уче ник сом-
бор ске Учи тељ ске шко ле био је бли зак ле ви чар-
ским и ре во лу ци о нар ним иде ја ма и ор га ни за ци ја-
ма, па по ста је члан Омла дин ског по кре та (ОМ ПОК), 
а за тим и Са ве за ко му ни стич ке омла ди не Ју го сла-
ви је (СКОЈ) у Но вом Са ду. Уо чи из би ја ња Дру гог 
свет ског ра та у Ју го сла ви ји, иза бран је за јед ног од 
ру ко во ди ла ца СКОЈ-а у но во сад ском на се љу Под-
ба ра. 

На кон по ра за ју го сло вен ске Кра ље ви не у крат-
ко трај ном Април ском ра ту 1941, ње на те ри то ри ја 
је по де ље на из ме ђу су сед них др жа ва, али је већ у 
ју ну исте го ди не от по чео ан ти фа ши стич ки уста-
нак пред во ђен Ко му ни стич ком пар ти јом Ју го сла-
ви је (КПЈ). У Бач кој, ко ју је оку пи ра ла и анек ти ра-
ла Ма ђар ска, ни су по сто ја ли по вољ ни усло ви за 

пар ти зан ску бор бу, па уста нак ни је по стао ма со-
ван, а по крет от по ра је био све ден на ак ци је гру па 

 
1. Згра да Ар ми је у Но вом Са ду  
(МВ, ОСИ, ЗФ, инв. бр. 5470)
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иле га ла ца у на се ље ним ме сти ма. Чла но ви КПЈ и 
мла ди ско јев ци у Но вом Са ду и дру гим гра до ви ма 
ни су има ли ве ли ко ис ку ство у иле гал ној бор би, 
па је ма ђар ска тај на по ли ци ја ре ла тив но бр зо от-
кри ва ла и раз би ја ла њи хо ву ор га ни за ци ју. Но во-
сад ски иле гал ци су на кон ни за хап ше ња сво јих 
са бо ра ца то ком 1941. го ди не по ста ли опре зни ји и 
сум њи ча во су се од но си ли јед ни пре ма дру ги ма. 
По је ди не гру пе су го то во па ра но ич но стра хо ва ле 
од уба ци ва ња тај них аге на та, че га је, по ред оста-
лих, био све стан и Ста но је Ле ско вац, па је у том 
пе ри о ду њи хо ва ак тив ност би ла све де на на при-
ку пља ње са ни тет ског ма те ри ја ла за пар ти зан ске 
од ре де у Сре му. До ве ли ке про ва ле у но во сад ску 
ор га ни за ци ју ипак до ла зи сре ди ном 1942. го ди не, 
ка да је у са мо јед ној ак ци ји ухва ће но че тр де се так 
при пад ни ка по кре та от по ра.1

У овој гру пи је био и Ле ско вац, ко ји је ухап шен 
то ком ју на 1942.2 и за тво рен у зло гла сној Ар ми ји, 
ка ко је ко ло кви јал но на зи ва на згра да где је би ла 
сме ште на по ли циј ска уста но ва „Ма ђар ско кра љев-
ски V/1 жан дар ме риј ски ислед ни по дод сек“. Пре 
ра та у овој згра ди се на ла зи ла бан ка, за тим је по-
ста ла се ди ште ју го сло вен ске Пр ве ар миј ске обла-
сти, да би на кон ма ђар ске оку па ци је 1941. го ди не 
у њој био сме штен цен тар за ор га ни зо ва ње ак ци-
је кон тра шпи ју на же, од но сно про го на и хва та ња 
при пад ни ка по кре та от по ра у Бач кој. Ар ми ја је 
убр зо до шла на зао глас због су ро вих ме то да исле-
ђи ва ња и му че ња ко ји ма су за тво ре ни ци би ли из-
ло же ни, не пре кид но стра ху ју ћи од тор ту ре ко ја 
је сва ко днев но вр ше на за вре ме са слу ша ва ња.3 
Осум њи че ни су то ком ис тра ге пре мла ћи ва ни гу-
ме ним па ли ца ма, ло мље ни су им пр сти и „елек-
три зо ва ни“ су пре ко „елек трич них па пу ча“. Тор
ту ра је на ста вља на и на кон са слу ша ња, па су та ко 
за тво ре ни ци во ду до би ја ли са мо јед ном днев но, а 
био им је огра ни чен и број од ла за ка у то а лет.4 Кроз 
Ар ми ју је за вре ме ра та про шло око 5000 при пад-
ни ка и сим па ти зе ра по кре та от по ра, од ко јих је 
два де се так уби је но то ком ис тра ге, а сто ти њак осу-
ђе но на смрт.

Ста но је Ле ско вац је био у гру пи за тво ре ни ка 
Ар ми је и но во сад ског Окру жног су да, ко ји ма је 
су ђе но пред вој ним суд ским вла сти ма то ком сеп-
тем бра 1942. го ди не. За вре ме ис тра ге и суд ског про-
це са, ова гру па од 11 љу ди је би ла сме ште на у јед ној 
ће ли ји, па је убр зо фор ми ран ро би ја шки ко лек тив 

чи ји за да так је био да ин тер но ре гу ли ше од но се 
ме ђу за тво ре ни ци ма. До не ли су од лу ку да се при-
др жа ва ју про пи са за твор ске упра ве, али да не до-
зво ле да им чу ва ри вре ђа ју њи хов по нос. Њи хо ва 
пр во бит на имо ви на са сто ја ла се од тек не ко ли ко 
гла ви ца цр ног лу ка, а де ли ли су ио на ко оскуд не за-
ли хе хра не. Вре ме ном су им се при кљу чи ли и мно-
ги дру ги за тво ре ни иле гал ци, у пр вом ре ду због 
ме ђу соб не со ли дар но сти при пад ни ка ро би ја шког 
ко лек ти ва и то ком пе ри о да нај ве ће гла ди. По је дин-
ци у ко лек ти ву су во ди ли ра чу на о дру штве ном 
жи во ту за тво ре ни ка, па су одр жа ва на раз ли чи та 
пре да ва ња из кул ту ре и по ли ти ке. Ме ђу пре да ва чи-
ма је био и Ста но је Ле ско вац ко ји је при пад ни ци ма 
гру пе го во рио о на уч ним те о ри ја ма о по стан ку чо-
ве ка. Ка да је упра ва за тво ра пре ко јед ног уба че ног 
аген та са зна ла за по сто ја ње ро би ја шког ко лек ти ва, 
Ле ско вац и још не ко ли ци на за тво ре ни ка су пре-
тр пе ли те шке ба ти не. Због ста ња у ко јем су се на-
ла зи ли и не мо гућ но сти да са ми хо да ју због по сле-
ди ца пре мла ћи ва ња, чу ва ри су их мо ра ли до не ти 
у ће ли је где су Ста но је и ње го ви дру го ви да ни ма 
не по мич но ле жа ли у сво јим кре ве ти ма.5

По ро ди це по ли тич ких за тво ре ни ка су то ком 
тра ја ња суд ског про це са ус пе ле да ко рум пи ра ју 
упра ву за тво ра и та ко им до ста ве па ке те са хра ном 
и скри ве на пи сма са ве сти ма о до га ђа ји ма у спољ-
ном све ту. Ро би ја ши су из тих по ру ка, скри ве них 
у ку ти ја ма, чет ка ма и ста рим но ви на ма у ко је је 
па ко ва на хра на, до би ја ли са зна ња о ста њу на фрон-
то ви ма и о си ту а ци ји у гра ду. На кон окон ча ња ис-
тра ге, за тво ре ни ци ма је омо гу ће но ви ђа ње са по-
ро ди цом, а при ли ком су сре та че сто се де ша ва ло да 
су они по ди за ли мо рал и хра бри ли чла но ве сво јих 
по ро ди ца.

У сеп тем бру 1942. го ди не гру па у ко јој је био и 
Ле ско вац је из ве де на пред суд и осу ђе на на ка зне 
за тво ра у ра спо ну од две до 12 го ди на. Ле сков че ва 
пре су да је гла си ла: 24 ме се ца за тво ра.6 На кон су-
ђе ња, сви су упу ће ни на из др жа ва ње ка зне, пр во у 
вој ни за твор у Бу дим пе шти Мар гит ке рут, а за тим 
у ка зни о ну Вац. При ли ком до ла ска на бу дим пе-
штан ску же ле знич ку ста ни цу гру па осу ђе ни ка је 
би ла ве за на лан ци ма, али су од ла зи ли у за твор пе-
ва ју ћи, што је из не на ди ло и збу ни ло жан да ре који 
су их пра ти ли. На ста ни ци се оку пи ла и ве ћа гру па 
гра ђа на Бу дим пе ште, ко ја је са ин те ре со ва њем по-
сма тра ла нео би чан при зор рас пе ва них ро би ја ша.7



Мар гит ке рут је био вој ни за твор, у чи јим соба-
ма ка па ци те та 20 ле жа ја је че сто би ло сме ште но и 
до сто љу ди. Ро би ја ши су спа ва ли на сла ма ри ца ма, 
а због пре на тр па но сти су че сто дво ји ца или троји-
ца де ли ли је дан ле жај.8 За тво ре ни ци су до ла зи ли 
из це ле Ма ђар ске, Ер де ља, При кар пат ске Укра ји-
не, али нај ви ше из Бач ке. Жи вот у Мар гит ке ру ту 
је у од но су на зло гла сну Ар ми ју био сно шљи ви ји, 
али не без му ка и те го ба, иа ко су за тво ре ни ци по-
вре ме но до жи вља ва ли и при јат не тре нут ке, о чему 
су пи са ли у сво јим пи сми ма.9 Усло ви у вој ном за-
тво ру, ка ко их опи су је Ле ско вац у сво јим се ћа њи-
ма, ни су би ли исти и ме ња ли су се у за ви сно сти 
од окол но сти на фрон то ви ма. У по је ди ним мо мен-
ти ма чу ва ри су би ли по себ но гру би пре ма за тво-
ре ни ци ма из Бач ке, из глад њи ва ли су их и зло ста-
вља ли. Ће ли је су би ле за гу шљи ве и пр ља ве, али 
по сле из ве сног вре ме на је део за тво ре ни ка до био 
при ли ку да ра ди у за твор ским ра ди о ни ца ма, што 
је пред ста вља ло не ку вр сту по вла сти це јер су део 
да на мо гли да про ве ду из ван сво јих ће ли ја. При 
том су до би ја ли и ми ни мал ну пла ту и два па ке та 
ду ва на за лу лу као до дат ну на гра ду. То ком ра да 
су има ли мо гућ ност да одр жа ва ју ме ђу соб не ве зе 
и пре но се ин фор ма ци је, јер у мар гит ке рут ским 
ра ди о ни ца ма ни је би ло стра жа ра. За тво ре ни ци 
из Бач ке су фор ми ра ли за твор ски ко лек тив са ци-
љем да ме ђу соб но де ле хра ну и ду ван и ор га ни зу-
ју по ли тич ко-про па ганд ни рад. То је би ло по себ-
но ва жно то ком пе ри о да гла ди у за тво ру, ка да су 
при ли ком шет њи по је дин ци па да ли у не свест од 
ис цр пље но сти и сла бо сти. Глад је че сто пот пу но 
па си ви зи ра ла по је ди не за тво ре ни ке. Ро би ја шки 
ко лек тив је ор га ни зо вао и дру штве ни жи вот сво-
јих при пад ни ка, па су ње го ви чла но ви игра ли 
дру штве не игре, пре при ча ва ли са др жај књи жев-
них де ла и пе ва ли ре во лу ци о нар не пе сме.10

На кон што је јед на гру па ро би ја ша, укљу чу ју-
ћи и го то во це ло куп но ру ко вод ство до та да шњег 
ро би ја шког ко лек ти ва, упу ће на на Ис точ ни фронт, 
где су као при нуд ни рад ни ци оба вља ли нај те же 
по сло ве, иза бра но је но во вод ство у ко је ула зи и 
Ста но је Ле ско вац. Они су од мах от по че ли са ин-
тен зив ним по ли тич ким и дру штве ним ра дом, а 
по ред оста лог, за бра ни ли су за тво ре ни ца ма да са-
ку пља ју и пу ше пи кав це ци га ре та јер је то на ру-
ша ва ло њи хов углед. От по че ле су и ак ци је чи шће-
ња ће ли ја и оба ве зног одр жа ва ња лич не хи ги је не, 

као и оба ве за кул тур ног по на ша ња у сва ко днев ном 
оп хо ђе њу ме ђу за тво ре ни ци ма. Ин тер ни ро би ја-
шки ко лек тив је бр зо по рас тао на 200 осо ба, па се 
ја ви ла по тре ба да се рад та ко ве ли ке гру пе љу ди 
ор га ни зу је но вим ме то да ма. Због то га су од упра-
ве за тво ра за тра жи ли да им до зво ли одр жа ва ње 
цр кве них об ре да, ка ко би при ли ком бо го слу же-
ња тај но мо гли вр ши ти ди стри бу ци ју хра не, раз-
ме ну пи са ма и пре но ше ње ве сти. Је дан бив ши све-
ште ник је до био уло гу „по па“, а оста ли, иа ко ни су 
би ли вер ни ци и ни су зна ли цр кве не пе сме, „пе ва-
ли су ка ко су зна ли“. 

Мар гит ке рут је за ве ћи ну за тво ре ни ка био тек 
про ла зна ста ни ца, па та ко и за Ста но ја Ле сков ца. 
Он је за јед но са гру пом ро би ја ша пре ба чен у ка зни-
о ну Вац, сме ште ну у гра ду уда ље ном три де се так 
ки ло ме та ра се вер но од Бу дим пе ште. За твор у Ва цу, 
не ка да шњем ма на сти ру, на ла зио се на са мој оба ли 
Ду на ва и био је по знат ме ђу Вој во ђа ни ма као ме-
сто у ко јем је кра јем 19. ве ка ро би јао Све то зар Ми-
ле тић. Вац ка ка зни о на је у свом са ста ву има ла 
мно го број не ра ди о ни це и по се до ва ла је по љо при-
вред но до бро по вр ши не ви ше де се ти на хек та ра. 
У Ва цу су ве ли ку ве ћи ну за тво ре ни ка чи ни ли кри-
ми нал ци и пре ступ ни ци из це ле др жа ве, вој ни де-
зер те ри и при пад ни ци за бра ње не вер ске за јед ни-
це Је хо ви ни све до ци, а по ли тич ки осу ђе ни ци су 
пре ба ци ва ни у овај за твор тек од 1942. го ди не. 
Усло ви жи во та су би ли те шки, по себ но због „стра-
хо ви те ме мле“ у про сто ри ја ма и хра не ко ја је има ла 
„го рак и га дан укус“, ка ко су у ка сни јим се ћа њи ма 
све до чи ли вац ки ро би ја ши.11

На кон до ла ска у Вац, Ле ско вац је био део иле-
гал ног за твор ског ру ко вод ства за јед но са оста лим 
при пад ни ци ма гру пе пре ба че не из Мар гит ке ру та. 

136

РАД МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ 63 ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

 
2. Згра да ка зни о не у Ва цу (Jószef Lőrincz, Fe renc Nagy, 

Börtönügy Magyarországon, Bu da pest 1997)



137

Они су схва ти ли да чвр сти на њи хо вог ро би ја шког 
ко лек ти ва за ви си од еко ном ског је дин ства свих 
ње го вих чла но ва, па су уса вр ши ли си стем рас по-
де ле хра не, ко ја је раз ли чи тим пу те ви ма при сти-
за ла у за твор, као и по де ле нов ца, ру бља и дру гих 
сред ста ва и по треп шти на. Во ди ли су ра чу на и о бо-
ле сним и ис цр пље ним за тво ре ни ци ма уво ђе њем 
ак ци је „ка ши ка ше ће ра“ за бо ле сне дру го ве.12

У но вим усло ви ма, ро би ја шки ко лек тив је по-
но во успе шно раз вио низ дру штве них и кул тур-
них ак тив но сти ме ђу ро би ја ши ма, па је чак по кре-
нут и је дан иле гал ни за твор ски лист под на зи вом 
Че лик. Уре ђи вао га је упра во Ле ско вац,13 а ње гов 
на зив је ин спи ри сан ути цај ним ро ма ном Ка ко 
се ка лио че лик со вјет ског књи жев ни ка Ни ко ла ја 
Остров ског, ве о ма по пу лар ног ме ђу ко му ни сти-
ма и ре во лу ци о на ри ма то га до ба. Пи сан ру ком, 
ро би ја шки лист је по кре нут са иде јом да ши ри ве-
сти ме ђу за тво ре ним ко му ни сти ма, али и да бу де 
сред ство иде о ло шко-про па ганд ног ра да. На на-
слов ној стра ни се на ла зио цр теж згра де да на шњег 
се ди шта По кра јин ске вла де Вој во ди не (Из вр шног 
ве ћа) са пе то кра ком и ју го сло вен ском тро бој ком 
ко ју је дан бо рац др жи у ру ци. Пр ви и је ди ни број 
се по ја вио у се дам при ме ра ка и ишао је од ру ке до 
ру ке ме ђу вац ким за тво ре ни ци ма. У ње му се нала-
зио ра зно вр стан ма те ри јал, од спољ но по ли тич ке 
и кул тур не ру бри ке, до тек сто ва о хи ги је ни, пе са-
ма, ху мо ри стич ких при ло га и опи са до га ђа ја из сва-
ко дне ви це за твор ског жи во та. Стра жа ри су ус пе ли 
да от кри ју скри ве ни при ме рак Че ли ка у не ис прав-
ном ко тли ћу за во ду у јед ној ће ли ји, па је за твор-
ска упра ва оне мо гу ћи ла да ље из ла же ње овог иле-
гал ног ли ста.14

На кон из др жа ва ња за твор ске ка зне Ле ско вац 
је пу штен из за тво ра 13. ја ну а ра 1944. го ди не, да би 
се по сле по врат ка у Но ви Сад од мах при кљу чио 
иле гал ним ак тив но сти ма град ских ско је ва ца и 
иле га ла ца. У се ћа њи ма пар ти зан ског бор ца Бра-
не Па ни на опи са на је си ту а ци ја ме ђу но во сад ском 
омла ди ном у пе ри о ду не по сред но на кон по врат-
ка Ле сков ца у град и ис так ну то је упра во ње го во 
име као јед ног од чла но ва гру пе „див них мла дих 
љу ди“, ко ји су, пре ма Па ни но вом све до че њу, „би ли 
оду ше вље ни и ско ро до фа на ти зма ве за ни за КПЈ 
и на шу бор бу“.15

Ро би ја ни је сло ми ла бор бе ни дух Ста но ја Ле-
сков ца, већ се он упр кос те шким за твор ским ис ку-

стви ма од лу чу је на но ви ри зик. За јед но са јед ном 
гру пом иле га ла ца успе ва да пре ђе из Бач ке у Срем 
то ком мар та 1944, где се при кљу чу је пар ти зан-
ским је ди ни ца ма и на ста вља бор бу за осло бо ђе ње 
зе мље.16 У ја ну а ру 1945. Ле ско вац се по ја вљу је као 
је дан од го вор ни ка на омла дин ском кон гре су у Но-
вом Са ду. Иа ко је про шао кроз тра у ма тич но ис ку-
ство за тво ра и био жр тва оку па ци о ног ре жи ма у 
Бач кој, он је го во рио „да су Хор ти јев ци же ле ли да 
уни ште сва ког по ште ног ро до љу ба“, али и да је „за
јед но са Ср би ма у но во сад ској Ар ми ји, се део Шел-
ти Фе ри ка из Ста рог Бе че ја и дру ги Ма ђа ри из 
Сен те, Аде и гор ње Ма ђар ске. На ве ша ли ма, по ред 
Ср ба ви си ли су и по ште ни Ма ђа ри“. По зи ва ју ћи на 
срп ско-ма ђар ско за јед ни штво и ка жња ва ње рат-
них зло чи на ца, Ле ско вац је ука зао на чи ње ни цу 
да је са рад ни ка оку па то ра и Хор ти ја би ло и ме ђу 
бач ким Ср би ма, за кљу чу ју ћи свој го вор ре чи ма: 
„И због то га... јер има че сти тих Ма ђа ра во ди ће мо 
ра чу на да у на шој Вој во ди ни сви по ште ни бу ду 
рав но прав ни, а сви они ко ји су узи ма ли уче шћа у 
кр ва вим зло де ли ма оку па то ра над на шим на ро-
дом би ће ка жње ни“.17

Жи ван Ми ли са вац је у де лу По ру ке иза ре ше-
та ка на вео да се Ле ско вац „по сле осло бо ђе ња укло-
пио, са пу но по ле та и енер ги је, у то ко ве но вог жи-
во та“.18 Жи вео је и ра дио у Бе о гра ду, а умро је у 
Зе му ну 1981. го ди не.

Аква ре ли Ста но ја Ле сков ца у кон тек сту  
умет нич ког ства ра ла штва  

у ло го ри ма и за тво ри ма

На те ри то ри ји ко ју је оку пи ра ла не мач ка вој-
ска из ме ђу 1939. и 1945. го ди не, би ло је 1200 ло го ра, 
ма да по сто је про це не да их је би ло чак и око 1500. 
Да хау је био пр ви кон цен тра ци о ни ло гор за по ли-
тич ке за тво ре ни ке осно ван у Не мач кој мар та 1933. 
го ди не.19 На ци стич ка по ли ти ка „ко нач ног ре ше-
ња“ под ра зу ме ва ла је на сто ја ње и циљ на ци ста да 
Је вре ји као за јед ни ца бу ду уни ште ни. Слич на суд-
би на је пред ви ђе на и за Ро ме, Ср бе, ин ва ли де, хо-
мо сек су ал це и све по ли тич ке про тив ни ке на ци-
стич ког ре жи ма. Та ква по ли ти ка Тре ћег рај ха је 
до ве ла до пре о бра жа ја пр во бит них кон цен тра ци-
о них ло го ра, тј. ло го ра за ску пља ње не при ја тељ ског 
ци вил ног ста нов ни штва или по ли тич ких про тив-
ни ка, у ло го ре за ли кви да ци ју или ло го ре смр ти. То 
је до ве ло до ра за ра ња за пад ног кон цеп та ху ма но сти 
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раз ви ја ног од ре не сан се, пре ко про све ти тељ ства 
до мо дер ног до ба и 20. ве ка. При ка зи ва ње људ ске 
тра ге ди је у кон цен тра ци о ном ло го ру по ве зу је се, 
по ли тич ки гле да но, са ан ти фа ши стич ком бор бом. 
Ин ди ви ду ал но и ко лек тив но стра да ње у ло го ри ма 
ту ма че но је као под но ше ње жр тве за сло бо ду на-
ро да, осло бо ђе ње од оку па то ра и ства ра ње но ве 
со ци ја ли стич ке до мо ви не. 

Умет ност ко ја је на ста ја ла у ло го ри ма и за твори-
ма пред ста вља по се бан сег мент рат ног ства ра ла-
штва. Ра до ви за ро бље ни ка но се не из бе жну тра ги ку 
те те скоб не жи вот не си ту а ци је. Ве ћи на ли ков них 

де ла ко ја све до че, ка ко о ло го ри ма и за тво ри ма, 
та ко и о дру гим рат ним стра хо та ма, ра ђе ни су нај-
јед но став ни јим фор ма ма ли ков ног из ра за – цр те-
жом (олов ка, угаљ) или гра фи ком (ли но рез, др во-
рез). Мно га од ових де ла има ју ка рак тер ски ца и 
кро ки ја и углав ном су ма лог фор ма та. На осно ву 
њих, умет ни ци ко ји су пре жи ве ли рат, мо гли су 
да ре кон стру и шу се ћа ња и раз ра де сце не за ве ће 
исто риј ске ком по зи ци је.20

Оп ште је по зна та чи ње ни ца да су фа ши стич ки 
кон цен тра ци о ни ло го ри би ли ме ста нај сви ре пи-
јих ма сов них ис тре бље ња, та ко да зву чи не ствар но 
да су не ки љу ди и у та квим усло ви ма има ли по тре-
бу за умет нич ким ства ра ла штвом, по себ но ако се 
има у ви ду да је та кав ства ра лач ки чин мо гао да 
до не се, не са мо не при ли ке, не го и озбиљ не ка зне-
не ме ре ко је су мо гле да угро зе и жи вот кре а тив-
них за тво ре ни ка. Та ко је на тим ме сти ма за и ста 
до ка зан ис каз да је „умет ност ја ча од жи во та“. 

Сли кар Ми лош Ба јић21 је у сво јим ме мо а ри ма 
за пи сао ка ко је тај но ра дио цр те же то ком бо рав ка 
у ло го ри ма у Ба њи ци и у Ма ут ха у зе ну у пе ри о ду 
од 1942. до 1945. го ди не: „Цр те же ко је сам на пра-
вио у ло го ру, скри вао сам у не дри ма, ис под ле жа ја 
или сам их за ко па вао у зе мљу. Јед но га да на ми је 
па ла у очи бо ца про тив по жар ног апа ра та. Ис пра-
знио сам је јед не но ћи и на пу нио цр те жи ма. У по-
ноћ сам бо цу за ко пао у не ки трап. Ше стог ма ја 1945. 
го ди не на дан осло бо ђе ња из ва дио сам цр те же из 
зе мље.“22

Пре ма ка зи ва њу Ми ло ша Ба ји ћа, тек ма ли ко-
мад олов ке или угље на и де ло ви пак-па пи ра или 
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ко ве ра та, би ли су ма те ри јал за цр та ње. Мо гу ће ка-
зне, као и не до ста так ма те ри ја ла, ни су оме та ле 
хра бре љу де са кре а тив ним на бо јем да се и у ова-
квим не мо гу ћим усло ви ма из ра жа ва ју, те на тај на-
чин оста ве до ку мен та о људ ској пат њи и стра да њи-
ма. Са чу ва ни ли ков ни ма те ри јал нај че шће све до чи 
о ре а ли стич кој и де скрип тив ној ори јен та ци ји умет-
ни ка, ко ји су пре све га же ле ли да за бе ле же оно што 
су про жи ве ли. До ку мен тар на вред ност овог ли-
ков ног ма те ри ја ла је не за ме њи ва, па се у исто риј-
ским по став ка ма сма тра екс по на том пр вог ре да. 
Они за пра во пред ста вља ју ви зу ел но са оп шта ва ње 
рат них зби ва ња. По сма та ра ју ћи де ла раз ли чи тих 
ло го ра ша и за тво ре ни ка, пр ви ути сак је не у јед-
на че ност ли ков не вред но сти, скром на тех нич ка 
об ра да, као и не у глед ни фор мат, али оно што им 
је за јед нич ко је ху ма на по ру ка ко ју су же ле ли да 
пре не су бу ду ћим ге не ра ци ја ма.

На бав ке сли кар ског ма те ри ја ла (тем пе ра, аква-
ре ла и уља) углав ном су се од ви ја ле или пре ко за-
по сле них у кан ти ни или пре ко под ми тљи вих стра-
жа ра. Оту да нам је са чу ван ма њи број ра до ва у бо ји, 
у од но су на цр те же олов ком или угљем. Бо је су ло-
го ра ши ма пру жа ле да ле ко ве ће мо гућ но сти у по-
гле ду тех нич ког из во ђе ња њи хо вих умет нич ких 
де ла.

Из тог раз ло га де вет аква ре ла Ста но ја Ле сков ца 
Уче,23 ко ји се чу ва ју у Му зе ју Вој во ди не, пред ста-
вља ју пре из у зе так по ко ло ри стич кој рас ко ши и 
бо гат ству де та ља. Ау тор је сво је ра до ве 1976. годи-
не по кло нио не ка да шњем Му зе ју со ци ја ли стич ке 
ре во лу ци је Вој во ди не. Они се да нас на ла зе у Збир-
ци са вре ме не умет но сти Му зе ја Вој во ди не, за ве дени 7. У су сед ству кри ми нал ца, 1942, инв. бр. МВ СУ 187

8. Шет ња у за твор ском кру гу, 1942, инв. бр. МВ СУ 188

6. Из жи во та у за тво ру, 1943, инв. бр. МВ СУ 186
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под ред ним бро је ви ма од 183. до 191. Ове аква ре ле 
је ин вен та ри са ла та да шња ку сто ски ња ли ков ног 
фон да Му зе ја со ци ја ли стич ке ре во лу ци је Вој во-
ди не, исто ри чар ка умет но сти Ан ђел ка Вла о вић. 
На ста ли су 1943. у Ва цу, ма ђар ском за тво ру, а не ки 
од њих су на сли ка ни на осно ву Ле сков че вих се ћа-
ња на ње гов бо ра вак у зло гла сном но во сад ском 
за тво ру Ар ми ја.

Ре а ли стич ки при ступ Ле сков ца овим аква ре-
ли ма пру жа увид у ен те ри је ре за твор ских ће ли ја. 
Та ко ђе, аква ре ли до но се и сце не из за тво ре нич-
ког жи во та, на сли ка не бр зим по те зи ма на лик на 
кро ки је, али су у од но су на цр те же овог ти па мно-
го фи ни је тре ти ра ни. Ка ко му и на ди мак го во ри, 
Ста но је Ле ско вац Уча је био учи тељ, што зна чи да 
је за оно вре ме био угле дан и обра зо ван чо век. 
Умет нич ког обра зо ва ња ни је имао, али ње го ви 
аква ре ли за вид не ли ков не вред но сти све до че да 
је по се до вао та ле нат за сли ка ње. Гру бу ком по зи-
ци о ну схе му, умет ник-учи тељ је пр во ски ци рао 
гра фит ном олов ком, да би по сле на но сио аква рел 
бо је за чи је сли ка ње је по треб но ве ли ко уме ће, пре 
све га за то што не ма мо гућ но сти за по прав ке и нове 
пре ма зе. 

Иа ко су се умет ни ци у за тво ри ма и ло го ри ма 
углав ном му чи ли са не до стат ком па пи ра и при бо-
ра за сли ка ње и цр та ње, Ле ско вац у Ва цу ни је имао 
тај про блем, јер се у вац кој ка зни о ни на ла зи ла штам-
па ри ја Ми ни стар ства прав де, у ко јој су ра ди ли и 
за тво ре ни ци. У све до че њи ма ро би ја ша из Ва ца на-
ве де но је да су има ли на рас по ла га њу ве ли ке коли-
чи не па пи ра, па је ве ро ват но и Ле ско вац та ко до-
ла зио до ма те ри ја ла за сво је умет нич ке ра до ве.24

Аква рел за ве ден под ин вен тар ним бро јем 183 
но си на зив Ис тра жни за твор у Но вом Са ду. При-
ка зу је ви зу ру Но вог Са да кроз про зор за тво ра, као 
исе чак сва ко дне ви це то ли ко же ље не у си ту а ци ји 
иза ре ше та ка. Кроз тај про зор ви ди се обрис но во-
сад ске Са бор не цр кве, кро во ви окол них ку ћа као 
и буј не зе ле не кро шње окол ног др ве ћа. На по ле ђи-
ни овог аква ре ла умет ник је за пи сао гра фит ном 
олов ком: Ис тра жни за твор у Но вом Са ду ав гу ста 
1942. Ле ско вац Ст. Као кон траст сло бо ди из ван 
про зо ра, ту су и пе шки ри и веш ко ји се су ше у си-
вој за тво ре нич кој ће ли ји.

Аква рел Уве че у вац ком за тво ру је ин вен та ри-
сан под ред ним бро јем 184. На ње му је при ка за на 
уну тра шњост за твор ске со бе и за тво ре ник, мо жда 
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сам умет ник, ко ји ле жи на гво зде ном кре ве ту, пре-
кри вен пла вим ће бе том. Чи ни се као да му је хлад-
но и да га хва та гро зни ца. По ред кре ве та је изуо 
чи зме, из над кре ве та је по ли ца, а де сно ви си пе-
шкир. До ле ле во је сиг ни ра но: Уве че 4. II 1943. у 
вац ком за тво ру. Ко ло рит је ути шан и кре ће се у 
ра спо ну од све тло о кер до ул тра ма рин пла ве.

Сле де ћи Ле сков чев рад при ка зу је Од мор у за-
твор ској ће ли ји, где се ви ди зби је на гру па за тво-
ре ни ка у гор њем углу. Из над њи хо вих гла ва су 
ока че ни пе шки ри, ше шир и ка па, а ви ди се и де таљ 
про зо ра. На по ле ђи ни је учи тељ за пи сао: Н. Сад 
ок то бра 1942. у за тво ру. 

За раз ли ку од прет ход ног, ко ји је ве ро ват но 
на стао по се ћа њу на но во сад ске ро би ја шке да на, 
аква рел Из жи во та у за тво ру (инв. бр. 186) је на-
сли кан у вац кој ка зни о ни. Рад при ка зу је му шкар-
ца са ке це љом ко ји се ди за сто лом. Ис пред ње га је 
бе ли па пир по ко јем ве ро ват но не што пи ше или 
цр та. Мо жда је у пи та њу и ау то пор трет. Са де сне 
стра не пор тре ти са ног је про зор ко ји осве тља ва 
со бу кроз ре шет ке. Ко ло рит је па сте лан и све тао, 
та ко да чи та ва ком по зи ци ја бу ди оп ти ми зам и даје 
на ду. Рад је пот пи сан: ле во – Вац 1943, де сно – Ле-
ско вац Ст. 

На аква ре лу на зва ном У су сед ству код кри ми-
нал ца25 (инв. бр. 187) це ли ном до ми ни ра си ва фа-
са да за тво ра, са ме тал ном огра дом те ра се, док су 
у дру гом пла ну отво ре на вра та ће ли је у ко јој се ди 
му шка рац са ше ши ром. Ен те ри јер про сто ри је је 
ве о ма оску дан и ути че на це ло ку пан ути сак клау-
сто фо бич но сти при зо ра. На зи ду је по ли ца са не-
ко ли ко су до ва за је ло, обе шен пе шкир, нат ка сна 
и ла вор у углу по ред вра та. Ис под ра да у ле вом до-
њем углу умет ник је олов ком за пи сао: У су сед ству 
кри ми нал ца Вац 1942. До ле де сно се пот пи сао као 
Ле ско вац.

Рад Шет ња у за твор ском кру гу је ин вен та ри-
сан под бро јем 187 и при ка зу је гру пу од осам за-
ро бље ни ка ко ји ше та ју у круг у дво ри шту но во сад-
ског за тво ра. Аква рел је сиг ни ран до ле ле во: За твор 
шет ња 1942, а до ле де сно је пот пи сан Ле ско вац. 
За твор ско дво ри ште је опа са но зи ди на ма, та ко да 
осу ђе ни ци не мо гу да ви де из ван ње га. У ње му се 
ви ди др ве ће, тра ва и осма трач ни ца, као и со ли те ри 
из над зи ди на ко ји пред ста вља ју же ље ни про стор 
сло бо де. Ле сков че ви дру го ви из за тво ра ни су пред-
ста вље ни тип ски, већ су, шта ви ше, да ти ве о ма ка-

рак тер но. Та ко не ки има ју ше ши ре, је дан има бе-
рет ку, а је дан шу ба ру, што мо же да ука зу је да су сами 
за тво ре ни ци би ли из раз ли чи тих дру штве них сло-
је ва. Чи тав при зор оди ше ту гом за твор ских зи ди-
на, иа ко је и уну тар њих све озе ле не ло. Као да се 
из овог при зо ра по ма ља ју сти хо ви на шег ве ли ког, 
ра но пре ми ну лог, пе сни ка Бран ка Миљ ко ви ћа: 
„Хо ће ли сло бо да уме ти да пе ва / као што су су жњи 
пе ва ли о њој?“26

Пор трет Ро би ја ша Пе тра Пе ри ћа27 (инв. бр. 189) 
пред ста вљен је до по ја сно. Пор тре ти са ни се ди за 
сто лом под бо чен де сном ру ком, за гле дан сет но у 
јед ну тач ку. Об у чен је у уни фор му и на гла ви има 
шај ка чу. Из над ње го ве гла ве је про зор са ре шет ка-
ма. Пор трет но си те скоб ну ат мос фе ру ко јом до ми-
ни ра там но ма сли на ста бо ја. Аква рел ни је сиг ни-
ран. На по ле ђи ни овог ра да је дру ги не до вр ше ни 
аква рел са мо ти вом цве ћа у ва зи. Цве то ви су рас-
ко шних жу тих и љу би ча стих ни јан си. Ве ро ват но 

11. Жи вот у за тво ру, 1943, инв. бр. МВ СУ 191

12. Спо је на по ле ђи на два аква ре ла ин вен тар них  
бро је ва 189. и 190.
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је због не до стат ка па пи ра за цр та ње кре нуо да ко-
ри сти и на лич је овог цр те жа.

Аква рел за ве ден под бро јем 190 при ка зу је те му 
На ра ду и пред ста вља му шкар ца у бе лој рад нич-
кој ко шу љи и окер пан та ло на ма, ка ко на де сном 
ра ме ну но си џак. Он је у рас ко ра ку и пре ла зи пре-
ко да ске ко ја во ди на је дан бро дић-шлеп, чи ји се 
уто вар вр ши. У дру гом пла ну је во да и по шу мље-
на оба ла. На по ле ђи ни је дру ги део ва зе са цве ћем, 
цр тан олов ком, ко ји је за по чет на по ле ђи ни пор-
тре та Пе тра Пе ри ћа. Рад је сиг ни ран ле во до ле: 
фе бру а ра 1943 Вац, а де сно је пот пис умет ни ка: 
Ле ско вац Ст.

Де ве ти, по след њи аква рел Ста но ја Ле сков ца 
Уче ко ји се чу ва у Му зе ју Вој во ди не но си на зив 
Жи вот у за тво ру. Рад при ка зу је со бу у ко јој је гру-
па од 10 за тво ре ни ка. Од то га су че тво ри ца окре-
ну ти ле ђи ма, је дан му шка рац сто ји, а је дан се ди у 
де сном углу и из над ње га је про зор и пе шкир. Из-
над це ле ску пи не за тво ре ни ка ока че на су три Ле-
сков че ва аква ре ла, као је ди на де ко ра ци ја у по лу-
пра зној и си вој за твор ској со би. На овај на чин 
умет ник ци ти ра сво је прет ход не ра до ве. Цр те ли ца 
дру го ва ода ју ка рак тер не фи зи о но ми је, та ко да 
прет по ста вља мо да је Ле ско вац пред ста вљао ствар-
не ли ко ве. Ко ло ри том до ми ни ра при гу ше ни зе-
мља ни си во о кер тон у ком би на ци ји са ма сли на-
стим, та ко да је чи та ва сце на до ста там на, упр кос 
јар ким бо ја ма ко шу ља за тво ре ни ка.

* * *

Аква ре ли Ста но ја Ле сков ца су 1977. го ди не у 
Скопљу би ли део из ло жбе Ан ти фа ши стич ка бор ба 
Ју го сло ве на у бив шим за тво ри ма и кон цло го ри ма 
за вре ме II свет ског ра та у де ли ма умет ни ка. Из-
ло жба је ор га ни зо ва на, ка ко пи ше у тек сту ка та-
ло га, по во дом „Ти то вих ју би ле ја и 30. го ди шњи це 
од фор ми ра ња Са ве за бо ра ца НОБ-а Ју го сла ви је, 
а у окви ру IV су сре та по ли тич ких за тво ре ни ка, 
ин тер ни ра ца и де пор ти ра ца НОБ-а и ре во лу ци је 
Ју го сла ви је“. Ме ђу 180 иза бра них умет нич ких де ла, 
скулп ту ра и сли ка, из ло же на су и че ти ри аква ре ла 
Ста но ја Ле сков ца: Ис тра жни за твор у Но вом Са ду, 
Уве че у вац ком за тво ру, Од мор у за твор ској ће ли ји 
и Из жи во та у за тво ру. Ге не рал Ко ста Нађ је као 
ау тор пред го во ра ка та ло га ис та као зна чај умет-
нич ких де ла на ста лих у за тво ри ма и ло го ри ма:

„Пред на ма су ау тен тич на све до чан ства о чо-
ве ку згру ва ном у стра вич ни про стор из ме ђу па кла 
и на де; о чо ве ку ко ји у при сут ној смр ти, не због 
смр ти, не го због жи во та, због пу но ће све у куп не 
људ ско сти, на ла зи ин спи ра ци ју и ства ра де ло као 
спо ме ник не по ко ра ... И ко ли ко год смо за ди вље-
ни стра вом и ве ли чи ном ау тен тич них све до че ња, 
то ли ко смо об у зе ти и ства ра лач ком ве ли чи ном 
ових умет ни ка, јер зна мо ка ко је не из мер но те шко 
из ра зи ти осе ћај ко ји још ни смо по зна ва ли. Ве ли-
чи на ове из ло жбе ни је са мо у ле по ти из ло же них 
сли ка и скулп ту ра. Ов де умет нич ке вред но сти ви-
ди мо и као из раз не по кор но сти, као из раз не ка-
пи ту лан ства. Ово ни је са мо из ло жба умет нич ког 
ства ра ла штва, не го и ства ра лач ки из раз ан ти фа-
ши стич ке бор бе“.28

Чи ње ни ца да су већ та да аква ре ли Ста но ја Лек-
сов ца из ло же ни са ра до ви ма ре но ми ра них ју го-
сло вен ских умет ни ка све до че да су пре по зна ти као 
зна чај но и упе ча тљи во рат но све до чан ство. Оно 
што ове ра до ве из два ја од ве ли ког бро ја ви зу ел них 
пред ста ва из за тво ра из вре ме на Дру гог свет ског 
ра та је, пре све га, са ма тех ни ка ко јом су ра ђе ни. 
Бо је су са мо у рет ким слу ча је ви ма би ле до ступ не 
у тим те шким, за тво ре нич ким да ни ма. Та ко ђе, 
ових де вет аква ре ла се ис ти чу и ква ли те том изра-
де, иа ко њи хов ау тор ни је био ака дем ски шко ло ван 
умет ник. Ко ло ри стич ка рас кош и бо гат ство де та ља 
свр ста ва ју ове ра до ве у сам врх ви зу ел ног све до-
че ња о за твор ским да ни ма чи та ве јед не ге не ра ције 
вој во ђан ског иле гал ца, као и о ан ти фа ши стич кој 
бор би у Ју го сла ви ји и Вој во ди ни за вре ме Дру гог 
свет ског ра та.
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Dra ga na Ga rić, Alek san dar Hor vat, PhD,  
Mu se um of Voj vo di na

ART BE HIND BARS – WA TER CO LO URS OF STA NO JE LE SKO VAC  
IN THE CON TEXT OF AR TI STIC CRE A TI VITY IN CAMPS  

AND PRI SONS DU RING THE SE COND WORLD WAR

Summary

Wa ter co lo urs of Sta no je Le sko vac we re cre a ted du ring the Se cond World War in the Vac pri son, whe re he 
was ser ving a twoyear pri son sen ten ce, which he was sen ten ced to as one of Voj vo di na’s il le gal an tifa scists 
and mem bers of the re si stan ce mo ve ment in No vi Sad. His works evo ke the everyday li fe of pri son li fe and 
show dif fe rent si tu a ti ons and per so na li ti es in pri sons in No vi Sad and Vac. Af ter the war, Sta no je Le sko vac’s 
wa ter co lo urs we re re cog ni zed as a sig ni fi cant and im pres si ve war te sti mony and we re part of a lar ge ex hi bi ti on 
of works of art by Yugo slav aut hors, cre a ted in pri sons and camps, or ga ni zed in 1977 in Sko pje. His works 
stood out pri ma rily for the tec hni que he used when ma king them be ca u se pa ints we re ava i la ble only in ra re 
ca ses in tho se dif fi cult, pri son and li ving con di ti ons. Al so, the se ni ne wa ter co lo urs stand out with the qu a lity of 
the ir work man ship, alt ho ugh the ir aut hor was not an aca de mi cally edu ca ted ar tist. The co lo u ri stic splen do ur 
and ric hness of de ta ils pla ce the se works at the very top of the vi sual te sti mony abo ut the pri son days of an en ti re 
ge ne ra tion of Voj vo di na il le gals, as well as abo ut the an tifa scist strug gle in Yugo sla via and Voj vo di na du ring 
the Se cond World War.

УМЕТ НОСТ ИЗА РЕ ШЕ ТА КА... ДРА ГА НА ГА РИЋ, АЛЕК САН ДАР ХОР ВАТ
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ЕМИЛ ЖЕ НАР – ЛИ КОВ НИ ПУТ ЈЕД НОГ БА НАТ СКОГ СЛИ КА РА

Оли ве ра Ско ко, На род ни му зеј Зре ња нин 

Ап стракт: При ме тан за о крет, од ста рих ка но вим мо дер ни стич ким схва та њи ма у Ве ли ком Беч ке ре ку 
(да нас Зре ња ни ну) де сио се са ге не ра ци јом умет ни ка ко ја је ро ђе на кра јем 19. ве ка или у пр вој де це ни ји 20. 
Ме ђу њи ма је био и Емил Же нар (1884–1954). Пр ве пре по ру ке и по др шку до би ја од свог гим на зиј ског про-
фе со ра Ан та ла Штрајт ма на, а по том и од чу ве ног Уро ша Пре ди ћа, што ће му обез бе ди ти сти пен ди ју То рон-
тал ске жу па ни је и од ла зак у Мин хен. Бо ра вак у шко ли Ши мо на Хо ло ши ја, а по том и у ко ло ни ји у Нађ ба њи, 
па и пе штан ској ака де ми ји, об ли ко ва ли су Же на ров умет нич ки из раз. Био је ак ти ван у ли ков ном жи во ту 
Ве ли ког Беч ке ре ка, не за ра ђу ју ћи од сли кар ства, већ од чи нов нич ког по сла. Пут га је да ље од вео у Бе лу Цр кву, 
где је ра дио као на став ник цр та ња, да би се на кон пен зи о ни са ња пре се лио у Бе о град и ов де пре ми нуо 1954. 
го ди не. На род ни му зеј Зре ња нин чу ва јед ну ње го ву сли ку, као и де сет до ку ме на та ко ји пре вас ход но све до-
че о ње го вом умет нич ком по тен ци ја лу и та лен ту, ко ји ни је у пот пу но сти био ис ка зан. 

Кључ не ре чи: Емил Же нар, Урош Пре дић, Ан тал Штрајт ман, Ши мон Хо ло ши, Нађ ба ња, Мин хен, На-
род ни му зеј Зре ња нин

„По же љи го спо ди на Же нар Еми ла по гле дао 
сам цр те же и на ла зим да они, упр кос то ме да су 
још на ив ни, пре те жно у тех ни ци, као и у фор ми, 
те да по ка зу ју сла бост по чет ни ка, ипак све до че о 
до бром схва та њу и зна чај ном та лен ту. Та ко да би он 
бр зо на пре до вао на пла ну сли кар ства, кад би му 
се пру жи ла при ли ка да учи. Ми слим да за слу жу је 
по моћ тим пре што сам се уве рио у ње го ву ис кре-
ну љу бав пре ма умет но сти ко ја је јед на од глав них 
усло ва за на пре до ва ње и че сто је то ли ко ва жна 
као и сам та ле нат.“1

Ова ко је Урош Пре дић ис ка зао ми шље ње на-
кон што му је два де сет пе то го ди шњи Емил Же нар 
по ка зао сво је ра до ве. Ве ро ват но да ово ни је био 
пр ви су срет њих дво ји це, с об зи ром на то да је Же-
нар ро ђен у Цре па ји 1884. го ди не, ода кле је ро дом 
и Пре ди ће ва мај ка Ма ри ја. До овог су сре та до шло 
је ле та 1909. го ди не у Ор ло ва ту, у ко ме Пре дић 
про во ди сво је по след ње да не уо чи ко нач ног пре-
се ље ња у Бе о град код бра та Јо си фа. За хва љу ју ћи 
овој пре по ру ци, у то вре ме већ по зна тог сли ка ра, 
Емил Же нар до би ја сти пен ди ју То рон тал ске жу-
па ни је ко ја му омо гу ћа ва од ла зак у же ље ни Мин-
хен. Не за бо ра вља ју ћи овај ко ри стан гест, Же нар 
ће се у про ле ће 1910. ја ви ти раз глед ни цом из Мин-
хе на, ка ко сто ји у адре си „ве о ма по што ва ном го-

спо ди ну Уро шу Пре ди ћу“, а „ра ди се ћа ња са нај
и скре ни јим по што ва њем“.2

Иа ко се Уро шу Пре ди ћу за пре по ру ку обра ћа 
као већ два де сет пе то го ди шњак, Емил Же нар иза 
се бе ни је имао не ко фор мал но ли ков но обра зо ва ње. 
Из Цре па је, у ко јој се ро дио 1884. го ди не, са ро дите-
љи ма је пре шао у Ве ли ки Беч ке рек где је на вод но 
по ха ђао гим на зи ју. Но на осно ву по пи са уче ни ка 
и про фе со ра у овој уста но ви, од 1846. го ди не, ниг де 
се не по ми ње Емил Же нар. Ње го во име се пак у 
до са да шњим би о гра фи ја ма ве зи ва ло, као и име-
на дру гих та да шњих та лен то ва них уче ни ка, за про-
фе со ра Ан та ла Штрајт ма на ко ји у гим на зи ју до ла-
зи 1879. го ди не, оста вив ши ве ли ки траг у кул тур ном 
жи во ту гра да.3 Упра во је он, ве ру је мо, нај ви ше 
ути цао на раз вој ин те ре со ва ња за сли кар ство код 
мла дог Же на ра, док се исто ри ча ри умет но сти Је-
ле на Кне же вић и Бе ла Ду ран ци по зи ва ју на је дан 
текст, на во де ћи да је у то вре ме Же нар био и на гра-
ђен на из ло жби де чи јих ра до ва ко ју је ор га ни зо-
вао про фе сор Штрајт ман, а ко је су при ре ђи ва не на 
кра ју сва ке школ ске го ди не. Про фе сор Штрајт ман 
је сво јим пе да го шким при сту пом раз ви јао код уче-
ни ка не са мо љу бав пре ма умет но сти, већ и њи-
хо ву спо соб ност уо ча ва ња, цр тач ку си гур ност и 
ве шти ну ру ке. Та квим на чи ном ра да ути цао је на 
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сво је број не уче ни ке да уз без ре зер вну по др шку и 
по моћ на ста ве да тра же и ис ка зу ју соп стве ну ли-
ков ност и та ле нат, би ло као сли ка ри, би ло као тео-
ре ти ча ри.4 По зна то нам је та ко ђе да мла ди сли кар 
Емил Же нар „не пре кид но са ња о то ме да ће ствара-
ти ве ли ка, ле па де ла, али да се не ми ло срд ни жи вот 
уплео у ње го ва пла ни ра ња, те је мо рао да по мог-
не ро ди те љи ма у из др жа ва њу мла ђе де це у по ро-
ди ци, те се за по шља ва у не кој кан це ла ри ји“.5

Са пре по ру ком Уро ша Пре ди ћа и уз по др шку 
про фе со ра Штрајт ма на, Емил Же нар је до био сти-
пен ди ју То рон тал ске жу па ни је. Уз одо бре ње та-
да шњег гра до на чел ни ка сти че мо гућ ност да од су-
ству је са чи нов нич ке слу жбе и од ла зи у Мин хен 
у при ват ну шко лу Ши мо на Хо ло ши ја. Овај ма ђар-
ски сли кар је још 1886. го ди не, до шао на иде ју да 
отво ри сво ју шко лу у ко јој ће се умет ност са гле-
да ва ти ван ака дем ских ша бло на. То на и ла зи на 
до бар при јем код мла дих сли ка ра ко ји се бр зо оку-
пља ју око Хо ло ши ја, чи ји ин вен тив ни дух и пе да-
го шки ме то ди при вла че па жњу не са мо ма ђар ских 
сту де на та, те шко ла вр ло бр зо по ста је ин тер на ци-
о нал на. Же нар код Хо ло ши ја бо ра ви то ком про-
ле ћа 1910. о че му по сто ји и по твр да из апри ла те 
го ди не. У њој на не мач ком је зи ку и сво је руч но 
про фе сор ис пи су је да је Емил Же нар по ка зао 
„ван ред ну вред но ћу и ис трај ност, те је за хва љу ју-
ћи то ме на пре до вао у сли кар ском уме ћу.“6 Но, ово 
не ће би ти је ди на шко ла у ко јој ће Же нар то ком 
свог мин хен ског пе ри о да бо ра ви ти. По чет ком на-
ред не го ди не, он по ха ђа Ује ди ње ну при ват ну шко-
лу за под у ча ва ње цр та ња и ма ла ња код про фе со-
ра Хан са Шил дкнех та и Мо ри са Вај нхол да, о че-
му та ко ђе има мо са чу ва ну по твр ду,7 као и све до-
чан ство са ми шље њем да је Емил Же нар из Ве ли-
ког Беч ке ре ка на пра вио вр ло до бар на пре дак, те 
да има пре по ру ку за да ље обра зо ва ње.8 Ме ђу тим, 
не ма мо до ка за да је Емил Же нар по ку шао да упи-
ше мин хен ску Ака де ми ју. Чи ње ни ца је да су мно-
ги мла ди та лен то ва ни сли ка ри при сти за ли у ба-
вар ску пре сто ни цу са ци љем да шко ло ва ње на ста-
ве и озва ни че упра во на овој пре сти жној ака де-
ми ји, те да су им ова кве при ват не шко ле од ко јих 
је за си гур но она Ажбе о ва би ла нај по зна ти ја, слу-
жи ле за при пре му, но код не ко ли ко њих се обу ка 
за вр ша ва ла упра во у тим шко ла ма без по ку ша ја 
или на ме ре да уоп ште уђу на Ака де ми ју. Си гур но, 
код не ких и без успе ха. С об зи ром на то да не ма-

мо са чу ва на до ку мен та о Же на ро вом упи су и бо-
рав ку на Ака де ми ји, ве ру је мо да је ње гов бо ра вак 
у овим две ма по ме ну тим шко ла ма, пр во код Ши-
мо на Хо ло ши ја, а он да и код Шил дкнех та и Вај-
нхол да био је ди ни вид уче ња то ком мин хен ског 
пе ри о да. За вр шив ши са ти ме, Же нар је био спре-
ман за но ву аван ту ру бли же свом за ви ча ју. 

На и ме, по тен ци ра ју ћи ве зу из ме ђу чо ве ка и 
при ро де и про мо ви шу ћи пеј заж као ли ков ну те-
му Ши мон Хо ло ши, али и са ми по ла зни ци, бр зо 
су схва ти ли да је та кав на чин ра да и опре де ље ња 
уза лу дан без са мог бо рав ка у при род ном окру же-
њу. Сто га дво ји ца уче ни ка, Иштван Ре ти и Ја нош 
Тор ма, скре ћу па жњу свом про фе со ру на Нађ ба-
њу, на се ље у жи во пи сном кра јо ли ку жу па ни је 
Сат мар.9 Тач но де це ни ју на кон осни ва ња шко ле у 
Мин хе ну, Хо ло ши са сво јим сту ден ти ма 1896. го-
ди не про во ди пр во ле то у Нађ ба њи, ко ја ће вр ло 
бр зо за број не мла де сли ка ре опре де ље не за рад у 
ду ху но вих ли ков них стру ја за сно ва них на им пре-
си о ни зму или пле не ри зму, по ста ти не за о би ла зни 
умет нич ки то по ним за др жав ши све вре ме по сто-
ја ња ин тер на ци о нал ни ка рак тер. Про фе сор Хо-
ло ши се на кон шест го ди на, ко ли ко је про вео на 
че лу ко ло ни је, по вла чи усту па ју ћи ли дер ство уче-
ни ци ма, ме ђу ко ји ма се ис ти че и Ка рољ Фе рен ци. 
На ме сто про фе со ра пе штан ске Ака де ми је, овај 

Емил Женар, Цвеће у вази, 1953, уље на платну,  
Народни музеј Зрењанин



не су ђе ни прав ник ко ји је сли кар ство учио на ака-
де ми ја ма у Мин хе ну, На пу љу и Па ри зу, ће до ћи у 
ја ну а ру 1906. го ди не. Ње го ва ин вен тив ност и 
енер гич ност су кроз из ло жбе, а по себ но пе да го-
шки рад, до при не ли раз во ју мо дер не умет но сти у 
Ма ђар ској. 

Го ди на 1912. за Еми ла Же на ра је би ла ве о ма 
ва жна. На по чет ку го ди не он на пу шта Мин хен и 
то га ле та бо ра ви у ко ло ни ји у Нађ ба њи под над-
зо ром про фе со ра Ка ро ља Фе рен ци ја и то као је-
ди ни „беч ке реч ки им пре си о ни ста“ за бе ле жен у 
спи ску Иштва на Ре ти ја. О бо рав ку у овој ко ло ни-
ји са чу ва но је и све до чан ство ко је је Же на ру из дао 
упра во Ка рољ Фе рен ци, 25. ју ла 1912.10 Код ње га 
ће и на ста ви ти шко ло ва ње, са да фор мал но и зва-
нич но и то упра во на пе штан ској Ака де ми ји, на 
ко јој бо ра ви од 5. сеп тем бра те го ди не, до 21. ју на 
1913.11 Др жав на ма ђар ска кра љев ска шко ла умет-
нич ког цр та ња и обра зо ва ња на став ни ка осно ва-
на је 1871. го ди не, као пр ва умет нич ка ака де ми ја 
у Ма ђар ској. Ини ци ја тор је био сли кар и ли ков ни 

кри ти чар Гу став Ке ле ти ко ји по осни ва њу по ста-
је и њен пр ви ди рек тор и ко ји ће на тој по зи ци ји 
би ти на ред не три де це ни је. То ком тог пе ри о да, ова 
уста но ва је за сту па ла стро га, ака дем ска и кон зер-
ва тив на на че ла. Тек на кон Ке ле ти је ве смр ти 1902. 
го ди не и до ла ском по стим пре си о ни сте Па ла Си-
њеи Мер шеа на ме сто ди рек то ра 1905. го ди не, по-
чи ње про дор мо дер них схва та ња. Са свим си гур-
но је и про фе сор Ка рољ Фе рен ци, ко ји ће Же на ра 
до че ка ти пр во у ко ло ни ји у Нађ ба њи, а по том на 
Ака де ми ји, сле ди ти та кав вид умет нич ко-пе да го-
шког мо ду са. 

Као сту дент пе штан ске Ака де ми је Емил Же нар 
то ком де цем бра те 1912. го ди не по но во бо ра ви у 
Ве ли ком Беч ке ре ку, где из ла же сво је ра до ве у све-
ча ној са ли Ви ше тр го вач ке шко ле и то у дру штву 
још тро ји це сли ка ра: Ан та ла Штрајт ма на, Јо же фа 
Вар ко њи ја и Је неа Вал де ра. У пи та њу су би ли тзв. 
„Ве ли ко беч ке реч ки им пре си о ни сти“, гру па ко ја 
ни је има ла за јед нич ки про грам, већ са мо же љу за 
груп ним из ла га њем. Об је ди ња ва ли су их узо ри и 
ути ца ји про из и шли из де ла им пре си о ни ста и пле-
не ри ста, као и по је ди нач на ис ку ства бо рав ка у 
Нађ ба њи. Отва ра ње је би ло 19. де цем бра, ка ко са-
зна је мо и из ло кал не штам пе, ко ја пре по ру чу је чи-
та о ци ма да по гле да ју из ло жбу и от ку пом сли ка 
по мог ну умет ни ке у њи хо вој ка ри је ри.12 Пр ви пут 
су че тво ри ца сли ка ра иза шла за јед но у из ла гач ку 
јав ност под име ном „Ве ли ко беч ке реч ки им пре-
си о ни сти“, а леп при јем код пу бли ке је под ста као 
и оста ле ли ков не ства ра о це да се при кљу че овој 
че твор ки, те ће гру па кроз раз ли чи те мо ди фи ка-
ци је тра ја ти и у на ред ним де це ни ја ма. Емил Же-
нар на овој из ло жби пред ста вља пеј за же на ста ле 
то ком тог ле та у Нађ ба њи, пот пу но ра ђе не у им-
пре си о ни стич ком ма ни ру, као и не ко ли ко мр твих 
при ро да. О то ме пи ше и ло кал ни лист То рон тал, 
на во де ћи да је „Же нар у Нађ ба њи на шао пр ви пут 
се бе, те по што су у око ли ни див ни пре де ли, свој бо-
ра вак је ис ко ри стио за сли ка ње пеј за жа, ко ји су мо-
дер ни, им пре си о ни стич ки: Ред ру жа, Де ло ви гаја 
у Нађ ба њи“.13 Ау тор тек ста на кра ју на гла ша ва да 
ове сли ке пред ска зу ју ле пу бу дућ ност јед ног мла-
дог умет ни ка.14 Чи ње ни ца је да он ипак не ће мно го 
ме ња ти свој на чин ра да то ком на ред них де це ни ја, 
по ка зу ју ћи да је бо ра вак у Нађ ба њи оста вио ути-
сак на ње га ве ћи не го код оста лих са вре ме ни ка и 
уче сни ка. 
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На кон уче шћа на де цем бар ској из ло жби 1912. 
Емил Же нар на ста вља да из ла же као део „Ве ли-
ко беч ке реч ких им пре си о ни ста“ или ми мо њих и 
то ком на ред них де це ни ја. Та ко 1919. го ди не уче-
ству је на две ко лек тив не из ло жбе то рон тал ских 
умет ни ка, у Ка си ни15 и у са ли Ви ше тр го вач ке шко-
ле.16 На пр вој из ло жби Же нар из ла же уз још че-
тво ри цу сли ка ра и јед ног гра фи ча ра, Ран ка, ка ко 
из ве шта ва То рон тал, оце нив ши да на Же на ро вим 
сли ка ма и по ред скром них мо ти ва вла да хе ро и-
чан по лет.17 О овој дру гој са зна је мо не са мо да има 
„ле пу по се ће ност“, већ и да је про дај ног ти па, па 
је та ко сли ку Ста ри до бо шар Еми ла Же на ра ку-
пио Ан тал Кур лен дер.18 Не зна мо чи је је она да нас 
вла сни штво, али је за ни мљи во да је при ча о при-
ка за ном до бо ша ру при ву кла па жњу и ка сни јих 
ло кал них хро ни ча ра.19 Та ко са зна је мо да је реч о 
јед ној од нај по пу лар ни јих лич но сти ко ја је обе ле-
жи ла крај 19. од но сно по че так 20. ве ка, ва ро шком 
до бо ша ру Бе ли Не де љо ву. Бе ла-ба чи, ка ко су га 
нај ра ди је зва ли, је ста нов ни штву пу тем свог до бо-
ша са оп шта вао на ред бе, оне др жав не, али и оне из 
Град ског на чел ства. С об зи ром на то да је то чи нио 
че ти ри пу не де це ни је, све до 1925, си гур но је скре-
нуо па жњу и сли ка ра Еми ла Же на ра ко ји ни је про-
пу стио да га пред ста ви на јед ној од сво јих сли ка.20 
Го ди ну да на ка сни је, лист То рон тал под на сло вом 
Успех ве ли ко беч ке реч ког сли ка ра из ве шта ва да је 
Бе о град ско срп ско дру штво ака дем ских сли ка ра, 
за сле де ћу сво ју из ло жбу при ми ло два пор тре та 
ве ли ко беч ке реч ког сли ка ра Еми ла Же на ра, на во-
де ћи да је реч о та лен то ва ном и ин вен тив ном сли-
ка ру.21 На кон то га усле ди ће још три из ло жбе у Ве-
ли ком Беч ке ре ку од ко јих је ова по след ња из 1925. 
у ма лој са ли хо те ла „Вој во ди на“ би ла у дру штву 
Пе те ра Шнај де ра и Алек сан дра Ле жеч ни ко ва.22 
Ба нат ски гла сник тим по во дом кон ста ту је да је 
Же нар за по след ње две го ди не учи нио леп на пре-
дак.23 Ко нач но 1931. го ди не Емил Же нар уче ству је 
у до га ђа ју ко ји ће Ве ли ки Беч ке рек уцр та ти у мапу 
пр вих умет нич ких ко ло ни ја, или пре ци зни је, по-
ку ша ја да то бу де. На и ме тог ав гу ста у сво јој ви ли 
на оба ли Бе ге ја, сли кар Јо жеф Вар ко њи је уго стио 
не ко ли ко сво јих ко ле га.24 Бе ла Ду ран ци ова кво 
оку пља ње на зи ва ко ло ни јом што је по свом са др-
жа ју и кон цеп ци ји то за и ста и би ло.25 Уче ство ва-
ње Еми ла Же на ра не из не на ђу је. Не са мо да је био 
ак ти ван сли кар у то вре ме, већ је мо гу ће да је и сам 

не што ра ни је имао иде ју о осни ва њу сли кар ске 
шко ле. Пре ли ста ва ју ћи име ник Град ског по гла-
вар ства, ку сто ски ња Је ле на Кне же вић је про на шла 
да је 1922. ов де за ве де на ње го ва мол ба за отва ра-
ње та кве шко ле, али у са мој ар хи ви је не ма, ни ти 
се она по ми ње у ло кал ној штам пи, као ни у би ло 
ком дру гом из во ру.26

У вре ме ин тен зив не из ло жбе не ак тив но сти 
Еми лу Же на ру сли кар ство ни је би ло глав ни из вор 
фи нан си ра ња. У Исто риј ском ар хи ву Зре ња ни на 
са чу ван је Указ од 1. фе бру а ра 1919. ко јим та да шњи 
ве ли ки жу пан име ну је Ми ли во ја Ту рин ског за ма-
ти ча ра гра да Ве ли ког Беч ке ре ка, а Еми ла Же на ра 
за ње го вог за ме ни ка.27 Ме ђу тим, већ кра јем те го-
ди не, на осно ву „Пред ме та: по пу ња ва ње чи нов-
нич ких ме ста“, са зна је мо да се на ме сто град ског 
са вет ни ка (ре фе рен та си ро чад ских ства ри) пред-
ла же Емил Же нар,28 да би два ме се ца на кон то га 
и до шло до тог име но ва ња.29 Ме ђу тим, не из бе жно 
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је по ме ну ти и афе ру у ко јој се сли кар Же нар на шао, 
те оп ту жбе на ра чун ње го вог чи нов нич ког по сло-
ва ња али још ви ше по на ша ња. На и ме, кра јем 1921. 
по на ло гу то рон тал ско-та ми шког под жу па на, жу-
па ниј ски бе ле жник Са ва Пе тров је по кре нуо ди сци-
плин ску ис тра гу про тив град ског по слу жи те ља 
С. Ве ли са вље ва и ње го ве су пру ге због осно ва не 
сум ње да су из но си ли до ку мен та из град ске ар хи-
ве и про да ва ли ме са ри ма, те да су у то ме уче ство-
ва ли Емил Же нар, град ски си ро чад ски отац и Јеф-
то Гу дал, про то ко ли ста.30 Оп ту же ни су при зна ли 
да су из но си ли до ку мен та из ар хи ве, по зи ва ју ћи се 
на ра ни ји оби чај ко ри шће ња ста рих до ку ме на та 
за пот па љи ва ње ва тре, не ми сле ћи да ти ме чи не 
би ло шта ло ше. Сам Же нар је из ја вио да су спи си 
ко је је но сио ку ћи за пот па лу ва тре из 1860. го ди-
не, да се не осе ћа кри вим и за тра жио да се про тив 
ње га об у ста ви ди сци плин ска ис тра га. Оста је не-
по зна то да ли су и на ко ји на чин сви оп ту же ни ка-
жње ни.31

Не зна мо ка да је тач но Емил Же нар на пу стио 
Ве ли ки Беч ке рек и пре шао у Бе лу Цр кву, али на 

осно ву са чу ва ног уве ре ња с по чет ка 1936. го ди не, 
са зна је мо да га је та да шњи по моћ ник ми ни стра 
про све те Ђ. Ко ва че вић по ста вио за хо но рар ног 
на став ни ка у та мо шњој Гра ђан ској шко ли, да пре-
да је цр та ње и пи са ње са укуп но 15 ча со ва не дељ-
но, уз хо но рар од 14 ди на ра од одр жа ног ча са.32 
Истог про ле ћа, упо ре до са тим на ме шта њем, Же-
нар по ста је хо но рар ни на став ник и у бе ло цр кван-
ској Ре ал ној гим на зи ји.33 На осно ву из ве шта ја ове 
уста но ве ви ди мо да се име Еми ла Же на ра по ми-
ње ме ђу за по сле ним на став ним осо бљем, те да је 
пре да вао цр та ње и то ком школ ске 1937/38. и то 
се дам ча со ва не дељ но.34 У то ку овог пе ри о да про-
ве де ног у Бе лој Цр кви, обе ле же ног пре вас ход но 
пе да го шким ра дом, Же нар је ура дио не ке од сво-
јих мо жда нај бо љих ра до ва, по пут Бе ло цр кван ске 
пи ја це из 1935. го ди не.35 И на овој сли ци, као и на 
ра ни је на ста лом Кра ва ру, исто ри чар умет но сти 
Је ле на Кне же вић ис ти че да се Же нар „слу жи ка-
рак те ри стич ним им пре си о ни стич ким по те зом, 
за сно ва ном на на ба че ним мр ља ма, за хва љу ју ћи 
ко ји ма сли ке ’тре пе ре’“.36 Го ди ну да на на кон Бе ло-
цр кван ске пи ја це Же нар сли ка Смрт чо ве ка.37 На 
осно ву на зи ва, али и по опи су, на слу ћу је мо ка сно-
се це сиј ски трет ман са сим бо ли стич ким еле мен ти-
ма ко је, ка ко је и био оби чај, ука зу ју на про ла зност 
жи во та кроз по зна ту ла тин ску мак си му me men to 
mo ri. Ту је мр твач ка гла ва као сим бол смр ти, за-
тим сат и ле лу ја ви пла мен све ће ко ји по ка зу је на 
не у мит ну про ла зност жи во та, пре вр ну та ча ша и 
би сер на огр ли ца као опо ме на чул ним за до вољ-
стви ма и људ ској по хле пи. 

То ком бо рав ка у Бе лој Цр кви у ко јој је пре вас-
ход но остао за бе ле жен Же на ров пе да го шки рад, 
као и не ко ли ко сли ка из тог пе ри о да, ва жно је по-
ме ну ти да је по чет ком ју на у та мо шњем хо те лу 
„Вој во ди на“ при ре дио је ди ну из ло жбу сво јих ра
до ва са чи ње ну ма хом од пор тре та, пеј за жа и жа нр 
ком по зи ци ја, ко ји су се од ли ко ва ли мај стор ством, 
ко ло ри том и ка рак те ром, ка ко је из ве сти ла ло кал-
на штам па.38

На кон пен зи о ни са ња Емил Же нар се се ли у 
Бе о град. О овом ње го вом по след њем пе ри о ду не-
ма мо пу но по да та ка. О то ме да је сли као до пред 
крај жи во та, ви ди мо на је ди ном ра ду ко је чу ва На-
род ни му зеј Зре ња нин са пот пи сом Еми ла Же на ра. 
У пи та њу је Цве ће у ва зи ко је је ура дио го ди ну да на 
пре смр ти.39 Сли ка пред ста вља уо би ча је ни на чин 
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при ка зи ва ња мр тве при ро де у ин ти ми стич ком 
про се деу ко ји је на гла шен то плим то но ви ма цве-
ћа у ва зи, те јед ног стру ка по ло же ног по ред ње. Сам 
рад не ма ве ћу ин вен тив ност, по себ но што је упр-
кос бур ном и ак тив ном вре ме ну у ко јем је на стао 
ви ше од раз не ких умет нич ких ре ци ди ва ка рак те-
ри стич них за по е ти ку прет ход них де це ни ја. Оста-
ју ћи до сле дан то ме, Же нар је са да из ме нио са мо 
на чин пот пи си ва ња. Док се у вре ме свог бо рав ка 
у Бе лој Цр кви пот пи су је са Е. Zsénár, као ста нов-
ник Бе о гра да, он је јед но став но E. Že nar. 

Емил Же нар је умро у Бе о гра ду 17. ав гу ста 1954. 
у се дам де се тој го ди ни жи во та. У умр ли ци ко ја се 
чу ва у до ку мен та ци ји Збир ке ли ков не умет но сти 
На род ног му зе ја Зре ња нин чи та мо да су као ожа-
ло шће ни пот пи са ни су пру га Ми ца, кћер ка Ол ги ца 
и брат Иван.40 О чла но ви ма по ро ди це не зна мо 
го то во ни шта. У до ку мен та ци ји ко ју је во ди ла ку-
сто ски ња Је ле на Кне же вић на ђен је по да так да је 
Ол га Же нар би ла уда та за из ве сног Ми ли во ја Па-
вло ви ћа. 

Го ди не 1989. ку сто ски ња На род ног му зе ја Зре-
ња нин Је ле на Кне же вић при ре ди ла је из ло жбу Ан-
тал Штрајт ман, Емил Же нар, Јо жеф Вар ко њи, Је не 
Вел дер.41 Из ло жбу је 5. ок то бра отво рио исто ри чар 
умет но сти Бе ла Ду ран ци из Су бо ти це, ко ји је као 
ре цен зент ка та ло га та да ау тор ки из ја вио да су на 
фор ми ра ње Же на ра, по ред Мин хе на ути ца ли и 
при ме ри ви ђе ни у Пе шти, од но сно све о бу хват на 
се це сиј ска кли ма ко ја за хва та ли ков не кру го ве пре-
сто ни це, на ро чи то ини ци ја ти ва за об ли ко ва ње 
„на ци о нал ног сти ла“. Уз ово је не из о став но по ме
нуо ути цај Нађ ба ње, као и та мо шњих осни ва ча и 
уче сни ка, Хо ло ши ја и Фе рен ци ја, што је на ства ра-
ла штво Еми ла Же на ра већ би ло еви дент но.42 На 
овој из ло жби, на осно ву ка та ло шких по да та ка као 
и са чу ва ној до ку мен та ци ји ви ди мо да је Же нар био 
пред ста вљен са осам ра до ва, од ко јих је са мо је дан 
у вла сни штву На род ног му зе ја Зре ња нин (Цве ће 
у ва зи), док је оста лих се дам по зајм ље но из при-
ват них ко лек ци ја по ро ди ца Ву јић из Но вог Са да, 
Вла шка лин из Бе о гра да, Ми лу нов из Бе ле Цр кве 
и Ми хај ло вић из Зре ња ни на. По је ди не од ових сли-
ка су по зајм љи ва не и пред ста вља не и на дру гим 
груп ним из ло жба ма, али чи ње ни ца да се го то во 
увек ра ди ло о ис ти ма, до во ди нас на за кљу чак да 
Же на ров опус, бар оно што је са чу ва но, ни је ве лик. 
Та ко су се на из ло жби Тај див ни ко ло рит гра ждан-

ства – ли ков ни жи вот у Ве ли ком Беч ке ре ку у 19. 
и по чет ком 20. ве ка, на шле три сли ке Еми ла Же-
на ра (Мр тва при ро да, Бе ло цр кван ска пи ја ца и Кра-
вар), све три у при ват ном вла сни штву.43 То је ујед-
но би ло по след ње пред ста вља ње јав но сти не ких 
ње го вих ра до ва. Па жњу скре ћу ова два екс те рије ра 
из ти пич но вој во ђан ског сва ко днев ног жи во та. На 
јед ном ви ди мо ат мос фе ру пи ја це у Бе лој Цр кви, са 
еви дент ним екс пре си о ни стич ким ли ков ним за-
но сом, док је на дру гој, ко ја пред ста вља кра ва ра 
окру же ног сво јим ста дом, по тез ипак мир ни ји, 
ви ше ка им пре си о ни стич ком при зо ру с пу но све-
тла и у крат ким по те зи ма. Не у јед на че ност сти ла у 
Же на ро вом слу ча ју сва ка ко нас не упу ћу је на вели-
ка иска ка ња из соп стве не по е ти ке ко ја је упр кос 
мла да лач ком по тен ци ја лу и не сум њи вом та лен-
ту, оста ла на јед ном осред њем ни воу. 

Пре по ру ке и под сти ца ји од стра не јед ног Уро ша 
Пре ди ћа и про фе со ра Ан та ла Штрајт ма на, бо ра вак 
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у при ват ним шко ла ма код Хо ло ши ја и по том Шилд-
кнех та и Вај нхол да, а на ро чи то у Нађ ба њи под над-
зо ром Ка ро ља Фе рен ци ја, би ли су од из у зет не ва-
жно сти за фор ми ра ње јед ног мла дог сли ка ра. Го-
ди на 1912. би се мо гла из дво ји ти као нај ва жни ја у 
ње го вом ра ном про фе си о нал ном до бу, с об зи ром 
на то да та да упи су је пе штан ску ака де ми ју, да има 
зна чај ну „нађ бањ ску епи зо ду“ то ком тог ле та, а да 
де цем бар про во ди у Ве ли ком Беч ке ре ку, где из ла-
же на чу ве ној из ло жби у дру штву „Ве ли ко беч ке-
реч ких им пре си о ни ста“. Ни је за не ма рив ни ње гов 
пе да го шки рад у Бе лој Цр кви. Но ипак рас тра за-
ност из ме ђу чи нов нич ког и на став нич ког по сла с 
јед не стра не и сло бод не умет нич ке опре де ље но сти 
са дру ге, очи глед но су учи ни ли да оста не не до-
вољ но упо слен и ис ка зан. 
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Oli ve ra Sko ko, Na ti o nal Mu se um Zre nja nin

EMIL ŽE NAR – AR TI STIC PATH OF A BA NAT PA IN TER

Sum mary

The col lec tion of fi ne arts in the Na ti o nal Mu se um in Zre nja nin ke eps only one pa in ting by Emil Že nar 
(1884–1954), but al so 10 do cu ments that di rect us to the ar ti stic mo ve ment of this pa in ter. His ta lent was first 
no ti ced by the se con dary school te ac her in Ve li ki Beč ke rek (to day Zre nja nin), An tal Strajt man, and then by 
the fa mo us Uroš Pre dić, who al so wro te him a re com men da tion for his furt her edu ca tion. Thanks to that, 
Že nar re ce i ved a scho lar ship from To ron to Co unty, which ena bled him to go to Mu nich. The re he first at ten ded 

ЕМИЛ ЖЕ НАР – ЛИ КОВ НИ ПУТ ЈЕД НОГ БА НАТ СКОГ СЛИ КА РА ОЛИ ВЕ РА СКО КО



the pri va te school of Si mon Ho lo si and then the Uni ted Pri va te School with Hans Schil dknecht and Ma u ri ce 
We in hold. The year 1912 was espe ci ally im por tant for Emil Že nar. That year he en rol led in the Pest aca demy, 
stayed in the co lony in Nađ ba nja un der the su per vi sion of Ka rol Fe renc, and du ring De cem ber in Ve li ki Beč ke
rek he ex hi bi ted at the fa mo us ex hi bi ti on of “Gre at Bec ke reck Im pres si o nists“. In 1931, he went to Be la Cr kva, 
whe re he was em ployed  as a partti me art te ac her at the Ci vic School and the Real Gram mar School. Af ter 
re ti ring, he mo ved to Bel gra de, whe re he died in 1954.
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UDC 061.48:730-055.2(497.113Ki kin da)(091)

ВА ЈАР КЕ СР БИ ЈЕ И СА ВРЕ МЕ НА СКУЛП ТУ РА – МО НУ МЕН ТАЛ НЕ  
СКУЛП ТУ РЕ У ТЕ РА КО ТИ ИЗ КО ЛЕК ЦИ ЈЕ ТЕ РА У КИ КИН ДИ

Ве ри ца Не мет, 
Цен тар за ли ков ну и при ме ње ну умет ност Те ра

Ап стракт: Овај рад пра ти умет нич ко ства ра ла штво срп ских ака дем ских ва јар ки ко је су уче ство ва ле 
на Ин тер на ци о нал ном сим по зи ју му скулп ту ра у те ра ко ти Те ра у Ки кин ди, то ком про те клих 40 го ди на ње-
го вог по сто ја ња. Ак тив но ства ра ју ћи и опле ме њу ју ћи на шу на ци о нал ну ва јар ску сце ну од 80-их го ди на 
про шлог ве ка, па све до да нас по ста вља се пи та ње ко ли ко је јав ност за и ста упо зна та са ства ра ла штвом ових 
умет ни ца. Осла ња ју ћи се на про бле ма ти ку ви дљи во сти и ва ло ри за ци је 26 умет ни ца на ва јар ској сце ни Срби-
је, рад пра ви је дан кра так осврт раз ма тра ју ћи дис курс, уло ге и по зи ци је умет ни ца у овом ме ди ју – скулп ту-
ри. Па ра лел но, са гле да ва се и ру ко пис пред ста вље них умет ни ца на Сим по зи ју му Те ра ко ји се ана ли зи ра 
на при ме ру њи хо вих мо ну мен тал них скулп ту ра у те ра ко ти.

Кључ не ре чи: ва јар ство, скулп ту ра, срп ске ва јар ке, те ра ко та, гли на, Ин тер на ци о нал ни сим по зи јум 
скулп ту ра у те ра ко ти Те ра, Ки кин да, мо ну мен тал не скулп ту ре у те ра ко ти

УВОД

Осни ва ње Ин те р на ци о нал ног сим по зи ју ма 
скулп ту ре у те ра ко ти Те ра

Иде ја о Сим по зи ју му Те ра ро ђе на је 1968/69. го-
ди не ка да је ака дем ски ва јар Сло бо дан Ко јић био 
на тре ћој го ди ни сту ди ја. Пре по знав ши по тен ци јал 
на пу ште ног про сто ра По го на 2, не ка да шње фа-
бри ке цре па и ци гле „То за Мар ко вић“1 са гра ђе ног 
1905, го ди на ма је по ку ша вао да до би је до зво лу да 
у исти „усе ли“ бу ду ћи Сим по зи јум скулп ту ра у те
ра ко ти и у тој на ме ри ус пео је де сет го ди на ка сни-
је, ка да је одр жан пр ви са зив. Пар го ди на пре 
осни ва ња Сим по зи ју ма Те ра, кра јем сед ме де це-
ни је про шлог ве ка, ли ков на сце на не ка да шње Ју-
го сла ви је по сте пе но је по че ла да се ме ња а идеј на 
ис цр пље ност пост кон цеп ту а ли стич ког при сту па 
де ма те ри ја ли за ци је у умет но сти по сто ја ла је све 
при сут ни ја (Me re nik 1995: 13).

На кон че ти ри де це ни је по сто ја ња Сим по зи ју-
ма Те ра, за хва љу ју ћи ис трај но сти и ви зи ји јед ног 
чо ве ка ко ја не је ња ва, по чев ши од те 1982. го ди не, 
сва ког ју ла ме се ца Ки кин да, од но сно ате ље Те ра 
по ста је сво је вр сна умет нич ка Ме ка за ва ја ре са свих 
ме ри ди ја на све та. До да на шњих да на та прак са не 

из о ста је, те та ко скулп ту ре ко је на ста ју на са зи-
ви ма оправ да ва ју чи ње ни цу да је Те ра је дан од 
пунк то ва афир ма ци је ино ва тив них иде ја. Па ра-
лел но са тим, све до ци смо јед не озбиљ не за ин те-
ре со ва но сти умет ни ка ко ји же ле да гра де скулп-
тор ска де ла, ко ја по сво јим ди мен зи ја ма, ли ков ним 
и ви зу ел ним струк ту ра ма, пред ста вља ју скулп ту-
ре мо ну мен тал ног ка рак те ра. Упра во је мо ну мен-
тал ност или ис пи ти ва ње мо гућ но сти кре а тив ног 
умет нич ког ис тра жи ва ња, екс пе ри мен ти са ња и 
ис пи ти ва ње гра ни ца ма те ри ја ла као и са мог ме-
ди ју ма би ла ини ци јал на иде ја ака дем ског ва ја ра 
Сло бо да на Ко ји ћа. Де ла ко ја су оста ви ли иза се бе 
умет ни ци, пред став ни ци са вре ме не ли ков не сце не 
из раз ли чи тих де ло ва све та, до при не ла су ви ше-
слој ном ка рак те ру му зе ал но сти ко лек ци је Те ра.

У ате љеу Те ра (Сл. 2), то ком ме сец да на бо рав ка, 
сва ки умет ник ду жан је да на по клон оста ви јед-
ну скулп ту ру ве ли ког фор ма та и две скулп ту ре ма-
њих ди мен зи ја, све што кре и ра пре ко то га сло бо дан 
је да по не се и ко ри сти за сво је из ла гач ке по тре бе. 
Умет ни ци ма су на рас по ла га њу сви по треб ни ала-
ти, шест пе ћи раз ли чи тих ди мен зи ја и за раз ли-
чи те тем пе ра ту ре пе че ња, али нај дра го це ни ја је 
сва ка ко по др шка ви ше де це ниј ског по зна ва о ца 



гли не и свих ње них свој ста ва кон зер ва то ра-тех-
ни ча ра Ми ла на Ра ма јиа.

На овај на чин ство ре на је ко лек ци ја ко ја тре-
нут но бро ји пре ко 1200 ра до ва раз ли чи тих фор-
ма та, а ко ја се све до отва ра ња Му зе ја Те ра на ла-
зи ла у окви ру је дин стве ног Пар ка мо ну мен тал них 

те ра кот них скулп ту ра (Сл. 1) у дво ри шту ате љеа 
Те ра, као сво је вр стан му зеј у про сто ру на отво ре-
ном (Su na ra 2019: 38–39). 

Сва ке го ди не пра во уче шћа (јед ном за чи тав 
умет нич ки век) до би ја пет до осам умет ни ка из 
зе мље и ино стран ства. За кључ но са 2020. го ди ном, 
у окви ру Сим по зи ју ма ства ра ло је 245 умет ни ка 
из 43 зе мље. 

Три ја да Те ре за о кру же на је 2017. го ди не са пре-
тва ра њем ка сарн ског објек та у бу ду ћи му зеј. Не-
ка да шња згра да ма ње жа, да нас Му зеј Те ра, по вр-
ши не око 2100 ква драт них ме та ра, са сто ји се из 
две ме ђу соб но по ве за не це ли не – глав ног де ла 
објек та у ко ме је сме ште на стал на по став ка (Сл. 3) 
и анек сног де ла ко ји се на ла зи не по сред но уз глав-
ни улаз, у ко ме је сме штен је дан ма њи га ле риј ски 
про стор на ме њен за одр жа ва ње по вре ме них из-
ло жби.2 

Феномeн зван Сим по зи јум/Ко ло ни ја

У не ка да шњој Ју го сла ви ји, а ка сни је ње ним 
рас па дом у Ср би ји, ко ло ни је, од но сно сим по зи-
јум осни ва ни су са иде јом де цен тра ли за ци је кул-
ту ре и умет но сти. У на шем слу ча ју, кре а ти ван про-
стор у ко јем се ре а ли зу је скулп ту ра од те ра ко те, 
пред ста вља ме сто на ко јем се прак ти ку ју но ве тех-
ни ке и тех но ло ги је уз по што ва ње спе ци фич ног 
ма те ри ја ла – гли не. Вр ло ва жан део уче ство ва ња 
у по ме ну тим ма ни фе ста ци ја ма је сте и оства ри ва ње 
и раз ви ја ње за јед ни штва, ко је у кли ми све оп штих 
про ме на па ра диг ме ко ју жи ви мо по ста је si ne qua 
non про дук тив ног ста ва (Pro ha skaMar ko vić и др. 
2009: 35). С дру ге стра не све до ци смо по нов ног 
раз ма тра ња, пре и спи ти ва ња и уви ђа ња зна ча ја 
фе но ме на умет нич ких ко ло ни ја/сим по зи ју ма3 са 
аспек та кул тур не по ли ти ке, умет нич ке про дук-
ци је (Сл. 4, 5, 6), кул тур ног ту ри зма, као и умре-
жа ва ња на ме ђу на род ном пла ну.

За што је Те ра фе но мен?
На ста вља ју ћи иде ју о ко ло ни ји умет ни ка, као 

иде ал ном ме сту и при ли ци за кре а тив ни рад, а коју 
у Ки кин ди мо же мо пра ти ти од по ку ша ја осни ва-
ња ки кинд ске ли ков не ко ло ни је 1955. го ди не, 
Сим по зи јум Те ра, са со бом је до нео и јед ну по себ-
ност, ка да су ма ни фе ста ци је ове вр сте у пи та њу 
(Du ran ci и др. 2009: 13–19). Спе ци фич ност овог 
умет нич ког оку пља ња, по ред то га што спа да у 
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Сл. 1. По глед на ста ри део дво ри шта ате љеа Те ра  

(Фо то: Вла ди мир Сре те но вић)

 
Сл. 2. Уну тра шњост ате љеа Те ра 2019.  

(Фо то: Игор Гран дић, ЦЛПУ Те ра)

 
Сл. 3. Стал на по став ка Му зе ја Те ра  

(Фо то: Вла ди мир Сре те но вић)
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гру пу ма ло број них/пре жи ве лих ва јар ских сим-
по зи ју ма у на шој зе мљи, гра ђе на је на упо тре би гли-
не, ма те ри ја лу ко ји ме ђу ва ја ри ма углав ном не ма 
ста тус крај њег ма те ри ја ла. Упра во ова не до вољ но 
ува же на уло га и упо тре ба гли не у кре а тив ном 
про це су, у до вољ ној ме ри раз от кри ва сла бу за сту-
пље ност те ра ко те на умет нич кој сце ни, а по го то во 
у во де ћим то ко ви ма са вре ме ног ства ра ла штва. 

СРП СКЕ ВА ЈАР КЕ ИЗ КО ЛЕК ЦИ ЈЕ ТЕ РА

Пред и сто ри јат: са вре ме на скулп ту ра у Ср би ји

По сма тра ју ћи са аспек та исто ри је умет но сти, 
скулп ту ра је на је дан по се бан на чин ба шти ни ла 
и по др жа ва ла зна чај ну уло гу ко ју је има ла у фор-
ми ра њу ви зу ел не струк ту ре јед не кул ту ре. О то ме 
ка кав је од нос дру штва пре ма скулп ту ри, из ре че-
ни су у раз ли чи том оби му, гло бал ни пре гле ди – 
раз во ја, ста ња, пла стич ких ква ли те та, од но сно 
до ме та ју го сло вен ске и срп ске скулп ту ре са гле да-
не кроз дру штве но-исто риј ске окол но сти, усло ве 
на стан ка, сти ли стич ке тен ден ци је и до ми нант не 
лич но сти (Ku lić и др. 2012: 7). Об ја шње ње ва јар
ске де лат но сти у Ср би ји, па та ко и у Вој во ди ни, 
из у зет но je ком пли ко ва но бу ду ћи да је оп те ре ће-
но ком плек сном со ци о ло шком про бле ма ти ком, 
уо ста лом као и сви са др жа ји у са вре ме ном све ту.

Про та го ни сти пост мо дер не ми сли у ју го сло-
вен ском дру штву су се та ко ба ви ли го то во нео ба-
ве зним ана ли за ма дис кур са, сим бо ла и кул ту ре, 
при че му је по пра ви лу про ве ја вао не до ста так ори-
јен та ци је и по ла зних прин ци па за об ли ко ва ње бу-
дућ но сти, што је епо ху на чи ни ло иде ал ним про-
сто ром за но ву по ли ти ку иден ти те та (Ča lić 2013: 
364–366). У окви ру та квих то ко ва про ме нио се и 
до та да шњи ста тус скулп ту ре. Ино ва тив не им пул-
се на умет нич кој сце ни ко ји су до та да нај ве ћим 
де лом до ла зи ли из сли кар ског ми љеа, са да је са 
со бом до но си ла и скулп тор ска умет ност ко ја осва ја 
ме сто ко је ни ка да ра ни је ни је има ла. Тих го ди на 
као ва жан део умет нич ких стру ја ња ус по ста вља 
се Ин тер на ци о нал ни сим по зи јум скулп ту ре Те ра, 
као је дан од ак те ра ко ји ак тив но до при но си овом 
пре у сме ра ва њу са вре ме не умет нич ке сце не. Гли на 
– те ра ко та – скулп ту ра – Те ра – ма пи ра ле су ово 
под руч је на свет ској умет нич кој сце ни, а ујед но 
по ста ле и сво је вр сни кул ту ро ло шки по вод за нови 
до жи вљај са мог гра да Ки кин де. Сва ко го ди шња 
сим по зи јум ска оку пља ња обез бе ђи ва ла су ства ра-
лач ка до стиг ну ћа ко ја су истин ски пар ти ци пи ра-
ла у глав ним раз во ји ма срп ске/ју го сло вен ске ва-
јар ске умет но сти (Ste pa nov 2002: 1).

Пер спек ти ва и по ло жај скулп ту ре у ак ту ел ном 
тре нут ку не ма та кав ста тус као што је то био слу-
чај у прет ход ним де це ни ја ма, а јед на у ни зу по след-
њих јав них по ле ми ка о ста ту су скулп ту ре на на шем 
про сто ру де си ла се у окви ру де ба те Скулп ту ра у 

 
Сл. 4, 5, 6. Парк мо ну мен тал них скулп ту ра од те ра ко те  

у Ате љеу Те ра (Фо то: Вла ди мир Сре те но вић)

ВА ЈАР КЕ СР БИ ЈЕ И СА ВРЕ МЕ НА СКУЛП ТУ РА... ВЕ РИ ЦА НЕ МЕТ



Ср би ји да нас, по во дом из ло жбе Ва ја ри и ва јар ке 
Ср би је (2019).4 Том при ли ком отво ре на су мно га 
пи та ња са вре ме ној скулп ту ри: да ли она по сто ји 
као ау то ном ни ме диј, ко ли ко је по зна ва ње кон-
тек ста нео п ход но за схва та ње умет нич ког де ла, 
ка кве су јав не скулп ту ре у на шим гра до ви ма и да 
ли су са мо спо ме ни ци јав не скулп ту ре, као и ка-
кав је ква ли тет фа кул тет ског обра зо ва ња бу ду ћих 
ва ја ра и ко ји су њи хо ви из гле ди за по сао на кон за-
вр ше ног обра зо ва ња. Про шло го ди шња исто и ме-
на из ло жба у свом фо ку су има ла је ра до ве ма лог 
фор ма та, што ја сно ука зу је и на усло ве у ко ји ма 
умет ни ци ра де и ства ра ју услед ових окол но сти 
усло вље них епи де ми јом ко ро на ви ру са. Тре нут на 
си ту а ци ја са мо је до дат но ре флек то ва ла не ке од 
ду го го ди шњих про бле ма, по пут не до стат ка ате-
љеа, ра ди о ни ца и при ме ре них про сто ра за рад. 
По сле ди ца ова кве си ту а ци је у кул ту ри и слич них 
по те шко ћа иза зва них истом је сте ве ли ки број 
умет ни ка ко ји не рет ко угро жа ва ју соп стве но 
здра вље ства ра ју ћи у кућ ним, им про ви зо ва ним 
усло ви ма. На жа лост, срп ска скулп ту ра се већ де-
це ни ја ма уна зад су о ча ва са про бле ми ма и про ла-
зи кроз про це се у осно ви слич не као и скулп ту ра 
на ме ђу на род ној умет нич кој сце ни. 

Жен ска ви дљи вост, уло га и по зи ци ја  
у умет но сти/ва јар ству

Умет ност и род су мно го стру ко по ве за ни, што 
је вре ме ном по ста ја ло све ви дљи ви је. Је дан од про-
бле ма са вре ме не умет но сти је род, пре по знат као 
дру штве но и кул ту ро ло шки кон стру и са на ка те го-
ри ја му шко сти и жен ско сти, су прот но есен ци ја ли-
стич ким тврд ња ма о би о ло шки де тер ми ни са ној 
пол но сти. По ло жај умет ни ца пре Пр вог та ла са фе-
ми ни зма5 ни је се мно го раз ли ко вао од тра ди ци о-
нал ног ме ста и уло ге же не уоп ште у дру штву и 
дру гим про фе си ја ма. Пр ве умет ни це су сма тра не 
го тово ку ри о зи тет ним по ја ва ма у исто ри ји умет-
но сти а њи хов рад је че сто био мар ги на ли зо ван, за-
по ста вљен или по гре шно ау то ри зо ван (Ko jićMla
de nov и др. 2011: 1).

Ка кво је при су ство ва јар ки на до ма ћој ли ков-
ној сце ни или да ли је скулп ту ра за же не? Ка ква је 
уло га ва јар ки у скулп ту ри да нас у Ср би ји и ка кав 
је њен зна чај за раз вој ак ту ел не умет нич ке прак се? 
Ка кав је њи хов ста тус у скулп ту ри да нас бу ду ћи 
да пре ма крат кој ана ли зи упи са на смер ва јар ство 

у про те клих не ко ли ко го ди на озбиљ но пред ња че 
же не? Шта ка же стру ка, од но сно ка ква је ва ло ри-
за ци ја и ви дљи вост ли ков них умет ни ца и њи хо-
вог умет нич ког ства ра ла штва?

По ста вља ње пи та ња је ну жан пред у слов да се 
по кре не ди ја лог на те ме ко је су про бле ма тич не и 
ко ји ма не до ста је про стор да се о ис ти ма при ча, а 
овај рад је сте са мо увод у да ља ис тра жи ва ња ове 
про бле ма ти ке: ва ло ри за ци је, по ло жа ја, ста ту са, 
ви дљи во сти, до при но са и уло ге ва јар ки у на шој скулп-
ту ри. У на шој ко лек тив ној ме мо ри ји по сто ји ру па6 
та мо где би тре ба ло да бу де се ћа ње на же не и њи-
хо ву про шлост, а по не кад и ства ра ла штво. С тим 
у ве зи, нај ва жни ји за да так је да се по ве же ста ро и 
но во, да се ус по ста ви исто риј ски кон ти ну и тет на-
сле ђа же на у оства ри ва њу еман ци па ци је.7

С по чет ком 20. ве ка же не су осва ја ле све ак тив-
ни ју уло гу на умет нич кој сце ни, ка ко ло кал ној тако 
и ин тер на ци о нал ној, али та пра ва екс пан зи ја при-
су ства на ли ков ној сце ни ко ју су до не ле сли кар ке, 
ни је би ла уса гла ше на са истим по ја ва ма ка да је 
би ла реч о ва јар ству.8 Ре во лу ци ја у скулп ту ри, од-
но сно до про ме не ми та да је ва јар ство гру ба му шка 
ствар, у Ср би ји до ла зи тек 50-их го ди на про шлог 
ве ка, и та ко се ула зак же не у скулп ту ру по кло пио 
са оп штом ли бе ра ли за ци јом ове ди сци пли не.9 
Срп ска скулп ту ра до би ја кри ла и уса гла ша ва се 
са ве тро ви ма мо дер не и та да до жи вља ва свој пре-
о крет и про цват. Стил ски скулп ту ра про ла зи кроз 
мно го иза ма, и на ве ћи ни ра до ва ни је би ла ви дљи-
ва те жња умет ни ца да кри тич ки ана ли зи ра ју род-
не раз ли ке, да ис ти чу свој пол или сек су ал ност. 
Ре во лу ци ја се огле да ла у фор ми – ко ја би ва осло-
бо ђе на свих до та да шњих ка но на, та ко да на ве ли-
ка вра та ула зе но ви ма те ри ја ли, те ме, ра ди кал ни 
екс пе ри мен ти у по љу фи гу ра ци је, док се у не фи-
гу ра ци ји те жи ка асо ци ја тив ном или чи сто ап-
стракт ном са оп шта ва њу. Овај пе ри од из не дри ће 
ка пи тал на де ла са вре ме ног ства ра ла штва, да нас 
кул тур не ба шти не.

Ко ли ко о тим истим де ли ма зна мо ка да је реч 
о жен ском ства ра ла штву и ко ли ко су она при сут на 
у збир ка ма, му зеј ским по став ка ма или у окви ру 
из ло жбе ног про гра ма, од го вор је крај ње пред ви-
див. Окол но сти ко је су бит но ути ца ле на ка рак те-
ри сти ке раз во ја ва јар ске де лат но сти, по ред хро но-
ло шких гра ни ца, тех нич ко-тех но ло шког успо ре ног 
про гре са и стил ске не у јед на че но сти, не сме мо да 
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за о би ђе мо, као и (не)за ин те ре со ва ност стру ке за 
кон ти ну и ра но пра ће ње ства ра ла штва умет ни ца, 
ко је су у ва ја њу на ла зи ле свој ру ко пис и из раз. Та ко 
се отва ра јед но пра зно по ље у ко јем че сто не ба ра-
та мо са до вољ но ин фор ма ци ја, а у не ким слу ча-
је ви ма го то во и ни ка ко. Упра во не до ста так тих 
по да та ка о они ма ко ји су жи ве ли у про шло сти, о 
ар те фак ти ма ко је су оста ви ли иза се бе, а ко ји об ли-
ку ју на шу кул тур ну има ги на ци ју (Daw son 1994: 48), 
за по сле ди цу ће има ти ума њен по тен ци јал да иста 
де лу ју на на ше схва та ње са да шњо сти и бу дућ но-
сти. Ка ко на сле ђе кон сти ту и ше иден ти те те ко је 
дру штво же ли да очу ва и да их се се ћа, ин сти ту-
ци је на сле ђа све сно или не све сно кон сти ту и шу 
пред ста ве о то ме шта је те мељ на ших ко лек тив-
них се ћа ња и шта, са мим тим тре ба да бу де и основ 
на ших са вре ме них и бу ду ћих иден ти те та (Grahn 
2015: 29), о че му нај бо ље го во ри слу чај Ву ке Ве ли-
ми ро вић, пр ве срп ске ва јар ке.10 С дру ге стра не 
све та, о то ме ка ко умет ност увек ре про ду ку је до-
ми нант не дру штве не од но се, го во ри ла је аме рич-
ка исто ри чар ка умет но сти Лин да Но клин у есе ју 
За што не ма ве ли ких умет ни ца? (1971), у ко јем је 
(с)ру ши ла мит о та лен ту и ге ни јал но сти ве ли ког 
Умет ни ка.11 Овај рад сво је вр сна је рас пра ва, од-
но сно де кон струк ци ја уста ље них зна ња, по ја ва и 
ау то ри те та о то ме на ко ји на чин тре ба пи са ти о 
исто ри ји умет но сти же на и ка кви су то у ства ри 
те ме љи ове вр ло моћ не ин сти ту ци је (си сте ма) 
умет но сти.

Да нас, овај дру штве ни ка рак тер ро да по ста је 
све бит ни ји за умет ност за хва љу ју ћи ство ре ним 
мо гућ но сти ма за но во са гле да ва ње и пре и спи ти-
ва ње умет нич ке про шло сти. Сво је вр сни омаж, 
али и ре ше ње за (ре)ин тер пре ти ра ње исто ри је жен-
ског ства ра ла штва мо же мо на ћи у осни ва њу жен-
ских или род них му зе ја ко ји отва ра ју но ви те рен 
у обла сти исто ри о гра фи је, у сми слу по ста вља ња 
пи та ња ко ја нам по ма жу да раз у ме мо ка ко су же не 
об ли ко ва ле сво је жи во те и из ра зи ле их (и на ста-
вља ју да из ра жа ва ју) у од но су на дру штве не про-
ме не (Va qu in has 2015: 41).12

У Ср би ји, ко рак ка адре си ра њу по тре бе да се 
ство ри про стор за сти ца ње бо љег уви да у жен ску 
исто ри ју, кул ту ру и умет ност учи њен је од стра-
не стру ке ко ја је осно ва ла (2019) вир ту ел ни му зеј 
же на – ЖеН Ски му зеј.13 При мар ни циљ овог про-
јек та сва ка ко је сте не го ва ња кул ту ре се ћа ња и 

ини ци ра ње ви дљи во сти ипак мар ги на ли зо ва ног 
жен ског кул тур ног на сле ђа. За хва љу ју ћи из ра зи-
тим за ла га њем по је ди на ца и ко лек ти ва, ка ко у на-
шој сре ди ни та ко и у све ту, де ша ва ју се про ме не 
ко је ути чу на са вре ме ну род ну по ли ти ку та ко што 
отва ра ју но ва ме ста за ди ску си ју и ак ту е ли за ци ју 
број них те ма и уче сни ка (Mu ste da na gić 2020: 1). 
Упра во кроз ову крат ку ана ли зу ко лек ци је Те ра 
има ће мо при ли ке да на јед ном при ме ру ви ди мо 
за сту пље ност до ма ћих ва јар ки са на ше умет нич ке 
сце не. (Сл. 7, 8)

 
Сл. 7. Гра фич ки при каз о за сту пље но сти срп ских  

умет ни ца на Сим по зи ју му Те ра

 
Сл. 8. Гра фич ки при каз о за сту пље но сти срп ских  

умет ни ца у стал ној по став ци Му зе ја Те ра

И за крај, јед на три ви ја: нај ста ри ја уче сни ца је 
у го ди ни го сто ва ња на Сим по зи ју му Те ра има ла 
80 го ди на (Ана Бе шлић), док је нај мла ђа има ла 
све га 26 го ди на (Ла на Ва си ље вић), а про сеч на ста-
рост уче сни ца је 45 го ди на жи во та. 

Му зе о ло шка об ра да ко лек ци је Те ра

При му зе о ло шкој об ра ди скулп ту ра из ко лек-
ци је Те ра, ко ри шће на је до ку мен та ци ја, од но сно 
ка та ло шки при ка зи из ло жби, опи си, до ступ ни нат-
пи си у днев ној штам пи, ча со пи си ма, пор та ли ма 
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(па у шал ном ли те ра ту ром),14 би о граф ски по да ци о 
ау то ри ма. Све то ску па био је до бар, али не и до во-
љан те мељ за пре ци зни ју ти по ло шку и то по ло шку 
иден ти фи ка ци ју. Не до ста так це ло ви те исто риј ске 
дис тан це оне мо гу ћа ва ре ле вант ну исто риј ско-ли-
ков ну ква ли фи ка ци ју ка ко од ре ђе них по ја ва у ва-
јар ској де лат но сти, та ко и лич но сти ко је су би ли 
ак те ри. По ла зну осно ву, ипак, чи не ге не ра ли зо ва-
на раз ма тра ња, а раз лог то ме је не а жу ри ра на при-
мар на до ку мен та ци ја.

Ко лек ци ја ва јар ских ра до ва ЦЛПУ Те ра, уз сво 
по што ва ње сво је је дин стве но сти, укла па се у сли-
ку исто ри је срп ског и ју го сло вен ског ва јар ства, као 
и у по тен ци јал не пре пре ке при ли ком ње ног де фи-
ни са ња. Већ у пр вој му зе о ло шкој об ра ди по ме ну те 
ко лек ци је, то ком про це са ди ги та ли за ци је, од но-
сно при ли ком ин ден ти фи ка ци је пре ма ау то ри ма, 
ти по ло шком и хро но ло шком раз вр ста ва њу, уоч-
љив је ка рак тер ове је дин стве не са вре ме не ко лек-
ци је скулп ту ра у те ра ко ти – ве ли ки фор мат. Ка ко 
је збир ка део „жи вог“ ор га ни зма уста но ве ко јој 
при па да, при о ри тет у бу ду ћем ра ду би ће ко ли чи-
на до ку ме на та сва ког ње ног пред ме та, као и му зеј-
ска ко му ни ка ци ја са све том у ко јем оби та ва.

Ва јар ке и мо ну мен тал не те ра ко те  
из ко лек ци је Те ра

Да нас, ме ха ни зми по ве за но сти умет но сти и 
ро да су нај ви дљи ви ји у при су ству но вих те ма и 
мо ти ва у умет нич ким де ли ма, у кри ти ци тра ди-
ци о нал не ре пре зен та ци је же не у ме ди ји ма и умет-
но сти, као и у но вом по ло жа ју же не у умет но сти 
ко ја ви ше ни је не ми обје кат, већ ак тер умет нич ког 
делa. Умет ни це се све ви ше окре ћу ис тра жи ва њу 
ко до ва кул ту ре и ути ца ју ма сов них ме ди ја у об ли-
ко ва њу дру штве них сте ре о ти па. Ана ли зи ра ју исто-
ри ју умет но сти и ин тер ве ни шу на при ме ри ма из 
про шло сти, пре и спи ту ју по сто је ће ау то ри те те, 
кри ти ку ју их или от кри ва ју де ла за бо ра вље них 
умет ни ца и по но во их кроз свој ли ков ни ан га жман 
пред ста вља ју јав но сти (Ko jićMla de nov 2011: 1, 52).

Ко лек ци ја Те ра по ла ко осва ја ста тус ан то ло-
гиј ске ва јар ске про дук ци је те ра кот них скулп ту-
ра. То ком про те кле че ти ри де це ни је ре ги стро ва ла 
је и на свој на чин бе ле жи ла кре та ња у са вре ме ној 
ли ков ној умет но сти, од све де не фи гу ра ци је и гео-
ме триј ске ап страк ци је, пре ко екс пре сив не фор ме 
и им пре сив не на ра ци је. 

У да љем тек сту апо стро фи ра ће се скулп тор-
ски ру ко пи си 26 умет ни ца из пе ри о да њи хо вог 
уче шћа на Сим по зи ју му Те ра, по кри ва ју ћи ин тер-
вал од 1982. до 2020. го ди не.

Ми ро сла ва Ко јић

(Ки кин да 28. ја ну ар 1949)

  
Сл. 9. Ми ро сла ва Ко јић на пр вом са зи ву 1982.  

(фо то: Шан дор Ме ланк)

За јед но са Сло бо да ном Ко ји ћем осно ва ла и даље 
жи ви про је кат Те ра. Ње но ства ра ла штво у Те ри 
обе ле жи ла су два уче шћа, што је из у зе так,15 с об зи-
ром на то да је пра ви ло да умет ник има при ли ку 
са мо јед ном то ком свог кре а тив ног ве ка, да го сту-
је на Сим по зи ју му Те ра. Пр во уче шће се де си ло 
на пр вом са зи ву 1982, а дру го 2015. го ди не. То ком 
осам де се тих го ди на ра ди ла је у окви ру скулп ту ре 
схва ће не као је дин стве ног и ком пакт ног об ли ка у 
про сто ру, са на зна ка ма ути ца ја та да ак ту ел них 
нео ек спре си о ни стич ких тен ден ци ја. На кон 2000. 
сво јим ком плек сним и ви зу ел но из у зет но ин те-
ре сант ним и ефект ним ре а ли за ци ја ма, Ми ро сла-
ва Ко јић (Сл. 9) на екс пли цит ни ји на чин до ка зу је 
и сво ју ду го го ди шњу за ин те ре со ва ност за сме ли-
ја про стор на ис тра жи ва ња и ко му ни ка ци ју усло-
вље ну стал ним про ме на ма од но са свих еле ме на та 
уну тар ра да, али и про ме на ма на ста лим услед 
ком по но ва ња ам би јен тал не ин ста ла ци је сва ки 
пут на нов и дру га чи ји на чин, и са тим по ве за не 
ре ла ци је са пу бли ком: „Крх кост, ло мљи вост и та-
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на ност са мих фраг ме на та, а ти ме и фор ми ра не це-
ли не, по и сто ве ћу ју се са иде јом про ла зно сти, ва-
жност тре нут ка, не по но вљи вост, про мен љи вост, 
не из ве сност (Mla de nov 2002: 4–20; Vuk sa no vić 
2013: 19).“ Основ но по ла зи ште је жи вот. Мо ну мен
тал ним ра дом Ана фо ра-епи фо ра (2015) она је сим-
бо лич но кроз по на вља ње фор ме, од но сно из вор ним 
кон тек стом ових стил ских фи гу ра, пред ста ви ла 
пу но ћу и ја чи ну са мог ма те ри ја ла, као и осе ћа ња 
ко ји исти у се би чу ва, на тај на чин је скулп ту ру обо-
га ти ла јед ним од ре ђе ним емо ци о нал ним то ном.

Ол га Је врић

(Бе о град, 29. сеп тем бар 1922 – Бе о град, 10. фе-
бру ар 2014)

 
Сл. 10. Ол га Је врић и кон зер ва тор –тех ни чар Ми лан  

Ра ма ји 1991. (Фо то: Шан дор Ме ланк)

Скулп ту ре Ол ге Је врић (Сл. 10), јед не од нај зна-
чај ни јих лич но сти на ше умет но сти, по се ду ју уни-
вер зал на фор мал на и ме та фо рич ка зна че ња из ра-
же на екс пре сив ним и сен зи бил ним је зи ком, при 
че му је она ство ри ла ори ги нал ну, чи сто ли ков ну 
фор му про чи шће ну до ап стракт ног, уни вер зал ног 
об ли ка. Умет ни ца стр пљи во гра ди об лик, су ве ре-
но вла да про це сом ње го вог на ста ја ња, a ре зул тат 
све га је ау тен тич на скулп тор ска фор ма ја сних 
кон струк тив них на че ла, на би је на емо ци о нал но-
шћу и екс пре сив но шћу ко ја је чи ни ди на мич ном 
и так тил ном. Ол га је сву ту уну тра шњу тек то ни ку 
осе ти ла до ди ром ру ке и по том ци зе ла тор ским по-
ступ ком де фи ни са ла и ре ги стро ва ла сва ки им пулс 
(Ste pa nov 1991: 3). Као да је на тај на чин об ја ви ла 
жи вот об ли ка и по ну ди ла га по сма тра чу, ње го вом 
до жи вља ју. Осло бо див ши сво је скулп ту ре гво зде-
них но са ча ко ји су ду го би ли свој стве ни ње ном 

де лу, из гра ди ла је ста ме не, чвр сте фор ме ко је ко-
ре спон ди ра ју ме ђу соб но и са окол ним про сто ром, 
у фрак ту ри ко ја ис ти че сва естет ска свој ства те ра-
ко те, да ју ћи јој кон зи стент ност нај чвр шћег ма те-
ри ја ла (Su bo tić 1992: 2).

Ол га Јан чић

(Би тољ, 1. фе бру ар 1929 – Бе о град, 25. ок то бар 
2012)

  
Сл. 11. Ол га Јан чић у тре нут ку ства ра ња, 1996.  

(Фо то: Шан дор Ме ланк)

Де ло Ол ге Јан чић (Сл. 11) је на гра ни ци скри-
ва ња и отва ра ња, ма те ри јал ног и ете рич ног. Као 
по себ на те ма ти ка из два ја се од нос пре ма те лу, ма-
те рин ству, љу ба ви, плод но сти и еро ти ци. Де ла су 
ор ган ска по сво јој до ми нант ној овал ној фор ми, а 
ду бо ко ви та ли стич ка по иде ји ко ју же ли утка ти. 
Те ме ко је су је при вла чи ле пред ста вља ју жи вот не 
прин ци пе и има ју за циљ да тран спо ну ју емо тив на 
ста ња, асо ци ја ци је и иде је у об лик, че сто из бе га ва-
ју ћи еле мен те на ра ци је, већ ис ти чу ћи не про мен-
љи вост и веч ност жи вот них си ла у ег зи стен ци ји 
чо ве ка и при ро де. За о ку пље на људ ским фе но ме ни-
ма, ста њи ма, ис ку ше њи ма и ка па ци те ти ма душе, 
при род ним ци клу си ма и фи зич ким си ла ма, ње на 
чи ста све де на фор ма на ста ла је на осно ва ма на-
кло но сти ка ра ној, ар хај ској скулп ту ри, али са еле-
мен ти ма мо дер но схва ће ног об ли ка. Екс пре сив-
ност је ов де по сле ди ца и ту мач до жи вље ног све та 
умет ни ко вог. 
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Ана Бе шлић

(Бај мок, 16. март 1912 – Бе о град, 27. ја ну ар 2008)

 
Сл. 12. Ана Бе шлић у тре нут ку ства ра ња скулп ту ре  

Џа ко ви, 1992. (Фо то: Шан дор Ме ланк)

Ана Бе шлић (Сл. 12), пр ва ака дем ска ва јар ка у 
Су бо ти ци, оства ри ла је пле ме ни ти спој бла гог 
уну тар њег по кре та об ли ка и спољ њег ура ња ња у 
про стор ко ји те об ли ке окру жу је. Глат ка фрак ту ра 
ње них чи стих фор ми има ве ли ке так тил не вред-
но сти ко је од ма те ри ја ла ка кав је те ра ко та чи ни 
скулп ту ре ор ган ски то плим и жи вот ним (Su bo tić 
1992: 3). Скулп тор ска фор ма та ко по ста је са мо до-
вољ ни фраг ме нат сва ко днев ни це, ин тим но сти – 
жи во та. Би о ло шка скуп ту рал на ме та фо ри за ци ја 
је из ве де на или алу зи јом на би о ло шке об ли ке у 
при ро ди (на сла га ни Џа ко ви пу ни пше ни це) или 
раз во јем уни вер зал не ви та ли стич ке ор ган ске по-
тен ци јал но сти ап стракт них или ме ких об ли ка.

Да ри ја Ка чић

(Бе о град, 1959 – Бе о град, 2018)

Да ри ја Ка чић сво јим од но сом пре ма пре мо-
шћа ва њу ме ди ја оста је у нај бо љој тра ди ци ји скулп-
ту ре и ње них има нент них про бле ма, ис ти чу ћи 
ме та фо рич ност као по ла зну тач ку за про стор на 
од ре ђе ња. Ин ста ла ци ја Да ри је Ка чић (Сл. 13) де-
фи ни ше ре а лан и фик ти ван про стор, оства ре не и 

има ги нар не во лу ме не, пер спек ти ву ко ја се осе ћа 
или за ми шља (Su bo tić 1992: 4). У стал ној по став ци 
Му зе ја Те ра се на ла зи ски ца овог ра да.

Дра га на Илић Ка жић

(Бе о град 1966 – Бе о град, 3. де цем бар 2020)

 
Сл. 14. Дра га на Илић, ис пред би сте Сло бо да на Ко ји ћа, 

1994. (Фо то: Шан дор Ме ланк)

Код Дра га не су сре ће мо стро го по што ва ње ни за 
кон вен ци ја ко јих се скулп ту ра од у век при др жа-
ва ла. Пре све га, ра ди се о пор тре ту као кла сич ном 
скулп тор ском жан ру, чак и пор тре ту ко ји на ста је 
оба ве зним по зи ра њем мо де ла (Сл. 14), с на ме ром 
и ци љем да се фи зи о но ми ја мо де ла у за вр шном 
из гле ду скулп ту ре не сум њи во пре по зна је. Уз то, 
на рав но, иде и стрикт на при ме на ма ну ел ног по-
ступ ка, за др жа но је мо де ло ва ње као на чин об ра-
де фор ме, ис кљу чу је се упо тре ба са вре ме них тех-
нич ких по ма га ла, не ко ри сте се но ви ма те ри ја ли, 
све што се под у зи ма у про це су ра да уо би ча је но је 

 
Сл. 13. Мо ну мен тал ни рад Ка да Да ри је Ка чић, 1992. 

(Фо то: Шан дор Ме ланк)
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у ве ков ној прак си скулп ту ре. Ова умет ни ца скло-
на је схва та њу да и ка да је нај крх ки ја, са свим ин-
тим на, упу ће на са мо бли ским осо ба ма, умет ност 
оста је у се би вр ло по сто ја на, од го вор на пре све га 
сво јим уну тар њим и ау то ном ним осо би на ма (De-
ne gri 1994: 1).

Жељ ка Мо ми ров

(Но ви Сад, 1962)

 
Сл. 15. Жељ ка Мо ми ров ис пред сво је скулп ту ре  

на ва го ни ма 1994. (Фо то: Шан дор Ме ланк)

Сва ки њен рад је сво је вр сно обе леж је све сти 
и ал тер на тив ни пут у но во, што је био слу чај и са 
овим мо ну мен тал ним ра дом. Прет по ста вља се на 
осно ву до ступ не гра ђе да је рад ко ји се на ла зи у 
стал ној по став ци Му зе ја Те ра део ци клу са (Сл. 15) 
То те ми и зна ци (пе ри од од 1990. до 1997). Скулп-
тор ски из раз мо же се све сти на фор му сим бо ла и 
ар хе ти по ва. Кре и ра ним ра дом умет ни ца је иде ју 
мо ну мен та ли зма пре не ла у те ра ко ти, сто га скулп-
ту ре ове ау тор ке уме сто огра ни че них пла но ва и 
ви зу ра, ну де то та ли тет са гле да ва ња, отва ра ју ћи 
се са свих стра на. Естет ске вред но сти ње них 
скулп ту ра очи та ва ју се оби ла же њем око са мог ра-
да от кри ва ју ћи на тај на чин јед ну ја сну син те зу 
на ра ци је ма се и по вр ши не. 

Ве ра Сте ва но вић

(Бе о град, 1953)

 
Сл. 16. Ве ра Сте ва но вић, 1995. (Фо то: Шан дор Ме ланк)

Ве ра Сте ва но вић (Сл. 16) је још од по чет ка осам-
де се тих го ди на на пла ну ства ра ња та да јед не нове 
ства ра лач ке са мо све сти, али и но ве осе ћај но сти 
скулп ту ре, да ла до при нос о че му све до че и ра до-
ви ко је ка рак те ри ше окре та ње ка ге о ме три зо ва-
ној фор ма ци ји не за ви сних еле ме на та, на ста ли на 
Сим по зи ју му Те ра. 

Мир ја на Ђор ђе вић Та лер

(Бе о град, 1967)

 
Сл. 17. Је ди ни и тан дем ски рад Мир ја не Ђор ђе вић Та лер 
са ва ја ром Ива ном Или ћем, 1996. (Фо то: Шан дор Ме ланк)

Ка рак те ри сти ка за умет ност ове ва јар ке је ми-
ни мал на есте ти ка и кон цеп ту ал ни при ступ ме диј-
ској и про стор ној об ра ди те ме. Кон крет но, у овом 
ра ду се опа жа ге о ме триј ски при ступ, упо тре ба ready 
ma de пред ме та (Сл. 17), узе тог из свог при род ног 

ВА ЈАР КЕ СР БИ ЈЕ И СА ВРЕ МЕ НА СКУЛП ТУ РА... ВЕ РИ ЦА НЕ МЕТ
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кон тек ста и из ло же ног као умет ност, од но сно ко-
ри шће ње пред ме та. На овом при ме ру је то слу чај 
са по себ но ра ђе ним и штам па ним пло чи ца ма – 
си стем ко ји ре гу ли ше рас по ред еле ме на та. Ко ри-
сте ћи се сим бо ли ком еле ме на та, умет ни ца у сво-
јим ра до ви ма – ин ста ла ци ја ма и објек ти ма ста вља 
ак це нат на си ме три ју, ком би но ва ње тех ни ка, но-
вих тех но ло ги ја и ма те ри ја ла. 

Ма ри ја на Гво зде но вић

(Бе о град, 1961)

 
Сл. 18. Ма ри ја на Гво зде но вић, Хе ле на, 1997.  

(Фо то: Вла ди мир Сре те но вић)

Јед на од две умет ни це ко ја је сво јим ра дом у 
име др жа ве пред ста вља ла ју го сло вен ски па ви љон 
на ве не ци јан ском Би је на лу. Пре ма ре чи ма са ме 
ва јар ке, пр ва скулп ту ра ха љи не (Сл. 18) на ста ла је 
1997. го ди не у Ки кин ди то ком 16. Сим по зи ју ма 
Те ра. Скулп ту ра је би ла по све ће на мај ци умет ни-
це, а на ста ла је на кон ње не смр ти. Пред ста вља ве ро-
до стој ни при каз мај чи не ха љи не, од но сно об ли ка 
ње ног те ла, ви си не око два и по ме тра. Рад се осла-
ња на те му не до ста ја ња и да нас је сво је вр стан спо-
ме ник оној ко је ви ше не ма. Умет ни ца ће се у го ди-
на ма по том вра ћа ти те ми ха љи на16 ра де ћи их у 
дру гом ма те ри ја лу, брон зи. Овај мо ну мен тал ни 
рад ви ше не при па да ко лек ци ји Те ре, већ је по кло-
њен Ита ли ји на кон ве не ци јан ске из ло жбе, бу ду ћи 

да на ша др жа ва ни је има ла сред ста ва да пла ти 
тран спорт скулп ту ра на зад за Ки кин ду.17

Та ма ра Ра кић

(Бе о град, 21. фе бру ар 1961)

 
Сл. 19. Та ма ра Ра кић ис пред сво је скулп ту ре  

Сим бол плод но сти, 1997. (Фо то: Шан дор Ме ланк)

Цео ства ра лач ки опус по све ћен јед ној фи гу ри, 
ко ја је њен пе чат, пот пис, мо тив, знак – пси хр то ви. 
Скулп ту ра је део це ли не, од но сно при че о Сим бо лу 
плод но сти (Сл. 19) код ста рих Сло ве на. Умет ни ца 
је ре ин тер пре ти ра ла ту пред ста ву ко ја се ина че 
при ка зи ва ла пра зним ћу пом, ко ји у пр вој тре ћи-
ни (до њој), да кле по иви ци ћу па, има ре љеф ко ји 
је за пра во пред ста вљао при чу те по ро ди це, док 
оста ле две тре ћи не чи ни пра зни на, за вр ша ва ју ћи се 
по клоп цем на ко јој су би ле фи гу ре, две до че ти ри 
ко је су чу ва ле плод ност. Та ма ра Ра кић та ко ко ри-
сти за тај рад сво ју пре по зна тљи ву хр то ли ку фор му 
да до ча ра иде ју. По зна та по ства ра лач ком опу су у 
ко јем до ми ни ра ка рак те ри стич на из ду же на, гра-
ци о зна фи гу ра хр та, умет ни ца је ва ја ла псе из свог 
окру же ња из ра жа ва ју ћи кроз те фи гу ре пре све га 
емо ци је, сма тра ју ћи да је пра ви умет ник онај који 
се увек ра ду је због то га што ра ди и да је скулп ту-
ра ис кљу чи во цр теж. У то вре ме умет ни ца се до-
ста и са ма ба ви ла гли ном, од но сно те ра ко том као 
ма те ри ја лом.
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Да на Вр хо вец

(Бе о град, 1960)

 
Сл. 20. Да на Вр хо вец ис пред свог ра да, 1997.  

(Фо то: Шан дор Ме ланк)

Пред ста вља је дан, не та ко по зи ти ван при мер, 
с об зи ром на то да ко лек ци ја Те ра не ма са чу ван 
ни је дан њен рад. Пре ма све до че њи ма за по сле них 
у Те ри, умет ни ца је још дав них две хи ља ди тих „по-
су ди ла“ свој мо ну мен тал ни рад ко ји ни ка да ни је 
вра ћен, а за ко ји по сто ји на го ве штај да је про дат 
и ин кор по ри ран у ен те ри јер јед ног дор ћол ског ка-
фи ћа. За хва љу ју ћи фо то гра ђи има мо увид у сам 
рад, прем да ка та лог из те го ди не не по сто ји, од но-
сно ни је штам пан. Но, оно што се из усме них пода-
та ка мо гло сло жи ти је сте да се она то ком бо рав ка 
на Сим по зи ју му Те ра упу сти ла у ди ја лог са ма те-
ри ја лом, гли ном и да је кре и ра ла мо ну мен тал ни 
рад у фор ми пор та ла (Сл. 20), лу ка, ка пи је. Скулп-
тор ски дар Да на Вр хо вец ис по љи ла је у сво јој екс-
пре си о ни стич кој ин тер пре та ци ји ау тен тич ног ли-
ков ног до жи вља ја про ла зно сти. Мо ну мен тал них 
ди мен зи ја, сна жне скулп ту ре у те ра ко ти, иа ко ни-
су тре нут но пред на ма, у тре нут ку ка да су ра ђе не 
те жи ле су да про бле ма ти зу ју и на гла се зна чај пси-
хо ло ги је умет но сти ове умет ни це.

Та тја на Та ња Стол по вић

(Бе о град, 1946)

Рад Та тја не Стол по вић (Сл. 21) оди ше про цва-
том ла ких кон струк ци ја чи ји се оквир раз ви ја по-
пут гра да-те ла, ор ган ског, биљ ног, ми не рал ног, 
ва зду шног, нео д ре ди вог уни вер зу ма. Ин спи ра ци ју 
за сво је ра до ве умет ни ца је про на шла у при ро ди. 
Скулп ту ре у рав ни са фор мом, на пра гу де фи ни ције, 

ви се или је два до ди ру ју зе мљу. У сво јим ин ста ла-
ци ја ма умет ни ца ко ри сти еле мен те, биљ ке или 
ми не ра ле, при ку пље не то ком сво јих шет њи и пу-
то ва ња ши ром све та, да би ство ри ла но ве фор ме, 
скло по ве у ко је се по но во ин те гри ше.18

Бо ри сла ва Про да но вић Не дељ ко вић

(Но ви Сад 1948)

 
Сл. 22. Бо ри сла ва Про да но вић Не дељ ко вић са  

ки кинд ским ва ја ром Сло бо да ном Ко ји ћем, 1997.  
(Фо то: Шан дор Ме ланк)

Умет ни ца (Сл. 22) мо де лу је фи гу ре ис ти чу ћи 
њи хо ву ор ган ску струк ту рал ност, по ста вља их 
увек у од нос пре ма зе мљи, ва зду ху, ам би јен ту жи-
вље ња и по тен ци ра њи хо во по ре кло из при ро де 
су прот ста вља њем ур ба ним об ли ци ма. Те мат ски за-
ин те ре со ва на за људ ску фи гу ру и ње ну око ли ну, 
ње не скулп ту ре и цр те жи при па да ју фи гу ра тив-
ној ви зу ел ној фор ми. Мо ну мен тал ни рад Мај ка 

 
Сл. 21. Та тја на Стол по вић у тре нут ку ства ра ња ра да 

Ма ли пеј саж 2. 1986. (Фо то: Шан дор Ме ланк)

ВА ЈАР КЕ СР БИ ЈЕ И СА ВРЕ МЕ НА СКУЛП ТУ РА... ВЕ РИ ЦА НЕ МЕТ
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ове ау тор ке де ли исти слу чај са ра дом Мир ја не 
Гво зде но вић, те ни овај рад ви ше не при па да ко-
лек ци ји Те ра.

Ла на Ва си ље вић

(Бе о град, 1973)

 
Сл. 23. Ла на Ва си ље вић у ате љеу Те ра, 1999.  

(Фо то: Вла ди мир Сре те но вић)

У ра ду ове умет ни це ак це нат је на ко му ни ка-
ци ји, од но су из ме ђу ре чи и де ла, али на не ком су-
бјек тив ном ни воу упа ко ва ном у фор му јав ног. Са 
сва ким сво јим ра дом она ар ти ку ли ше лич не, ве о ма 
ин тим не до жи вља је као ис ход ствар них ре пре зе-
на та на сле ђе ног ис ку ства. Би ла је нај мла ђа уче сни-
ца ко ја је го то во као тек свр ше ни сту дент го сто-
ва ла на сим по зи ју му, кре и ра ју ћи мо ну мен тал ни 
рад – ја стук, на ко јем је уре за но Daydre am (Сл. 23) 
од но сно Са ња ре ње.

Ана Ви ђен

(Пло чи це, 24. ок то бра 1931)

Де ла Ане Ви ђен (Сл. 24), чи сто скулп ту рал на, 
на кло ње на до ме ну ра да in si tu, по ве зу ју тек тон ску 
да тост ме ста и укла па ју се у ње го во исто риј ско и 
естет ско ис ку ство. Овим ра до ви ма она на до грађу-
је јед ну дав на шњу те му, ово га пут из ве де ну мо ну-
мен тал но пред ста вља ју ћи, као не ки ње ни ра ни ји 
ра до ви, су бли ма ци ју и хи бри ди за ци ју фор ми из 

ње ног бо га тог скулп то рал ног реч ни ка. Го то во сва 
де ла ове ау тор ке као да су је ди но ми шље на као мо-
ну мен тал на и де ла за отво ре ни про стор. 

Је ле на Ја нев

(Бе о град, 1972)

 
Сл. 25. Је ле на Ја нев ства ра рад Ми слим да мо гу да ле тим 

(ве ро ват но са мо па дам), ми слим да сам нај бо ља  
(ве ро ват но сам као и сви оста ли), 2002.  

(Фо то: Вла ди мир Сре те но вић)

 
Сл. 24. Ана Ви ђен на из ло жби сво јих ра до ва у  

Га ле ри ји Те ра, 2002. (Фо то: Вла ди мир Сре те но вић)
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Чи та ва идеј на при ро да овог ра да, ко ји сво јим 
по ста ја њем до слов но кре и ра од ре ђе ни ам би јент, 
за сно ва на је на про бле ма ти за ци ји по тен ци ја ла и 
сло је ва чи та вог си сте ма од но са из ме ђу уну тра-
шњег и спо ља шњег, из ме ђу ви зу ел ног и так тил ног. 
Овај рад (Сл. 25) кроз оства ре ни ам би јент, да кле 
на сво је вр стан на чин угра ђу је се у из ла гач ки про-
стор, ко јем се при ла го ђа ва, али и од ко га се огра-
ђу је. Пре о бли ко ва ни про стор сво јом це ло ви том 
струк ту ром ни је не у тра лан, већ је де фи ни сан ти ме 
што се за тва ра/отва ра у од но су пре ма по сма тра-
чу. Си стем од но са де ло ва и це ли не под ра зу ме ва 
упра во ту ди на мич ност опа жа ја, оних јед но вре-
ме них, све о бу хват них, за у ста вље них на по вр ши-
ни и оних по је ди нач них, по сте пе них ко ји се од-
ви ја ју у про сто ру. По сма трач уче ству је на на чин 
ко а у то ра, до пу њу ју ћи ње го во зна че ње фак то ри ма 
ми са о ног ан га жо ва ња и лич ном пси хо ло ги јом. 

Ми ра Брт ка

(Но ви Ба нов ци, 5. ок то бра 1930 – Ста ра Па зо ва, 
18. де цем бра 2014)

 
Сл. 26. Ми ра Брт ка у тре нут ку ра да на мо ну мен тал ној 

скулп ту ри у ате љеу Те ра, 2005. (Фо то: Вла ди мир  
Сре те но вић)

Те ра кот не скулп ту ре ове умет ни це део су јед-
ног кон ти ну и ра ног ра ци о на ли стич ког ге о ме триј-
ско-кон струк ти ви стич ког ста ва ко јим се ова умет-
ни ца ба ви још од се дам де се тих го ди на про шлог 
ве ка. Јед но став не ва ло ви то за кри вље не фор ме (Сл. 
26), пи ра ми дал не вер ти ка ле. Ра до ви су упот пуње-
ни бо је ним по вр ши на ма, што ис ти че иде ју ре да и 
скла да (Ste pa nov 2005: 11), а на гла ша ва ути сак гео-
ме три је. Мо ну мен та лан рад са сто ји се из че ти ри 
це ли не, две по лу о бле и две тро у гла сте, ко је сто је 

на су прот јед на дру гој, обо је не по ди ја го на ла ма у 
пла ву бо ју. Ако се при хва ти те за да су ра до ви на-
про сто из ра сли из ци клу са Ли не ар на скулп ту ра 
(2003–2007) про из ла зи и по да так да њи хо ва ар хи-
тек то нич ност и до сег ну та мо ну мен тал ност, уз 
че твр ту ди мен зи ју – вре ме, по ти чу из раз ра де и 
пре ва зи ла же ња тог ја сног, пре ци зног и го то во 
кон струк ти ви стич ки стро гог ци клу са.

Оли ве ра Пар лић Ка ра јан ко вић

(Бе о град, 1971)

 
Сл. 27. Оли ве ра Пар лић-Ка ра јан ко вић у тре нут ку ра да 

на скулп ту ри Док има да ха у ате љеу Те ра, 2006.  
(Фо то: Вла ди мир Сре те но вић)

У сво јим ра до ви ма умет ни ца ис тра жу је по ве-
за ност пред ме та, али и њи хо во до жи вља ва ње у 
скла ду са кон тек стом ко ји се стал но ме ња. Мо ну-
мен тал ни рад ра ђен је ком би но ва њем ма те ри ја ла, 
те ра ко те и гу ме, од но сно ба ло на на ран џа сте бо је 
ко ји је ин те гри сан у отво ре ну сфе ру, ко ја по пут 
ка пљи це про из и ла зи из глав ног де ла ра да. Њен 
рад ка рак те ри ше ком би но ва ње тех ни ка (Сл. 27), 
тран сфор ми са ње пре по зна тљи вих сва ко днев них 
пред ме та у сим бо лич не и по е тич не објек те ко ји 
пре ва зи ла же њем пр во бит не функ ци о нал но сти 
та ко ђе пре ва зи ла зе и осло ба ђа ју уло гу же не.

На да Де нић

(Ко ља ни 1954)

Рад пред ста вља ап стракт ну фор му асо ци ја тив-
ног по ре кла. По шту ју ћи сам ма те ри јал и по зна ва ју-
ћи ње го ве мо гућ но сти, она се ве што упу сти ла у гра-
ђе ње мо ну мен тал них об ли ка ка кав је скулп ту ра 

ВА ЈАР КЕ СР БИ ЈЕ И СА ВРЕ МЕ НА СКУЛП ТУ РА... ВЕ РИ ЦА НЕ МЕТ



168

РАД МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ 63 ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

Зид (Сл. 28). Зид као сим бол огра де и за тва ра ња или 
обе ле жа ва ња од ре ђе ног про сто ра, че сто се ту ма-
чи као пре пре ка ко ју тре ба пре ско чи ти и на тај 
на чин кре ну ти у аван ту ру осва ја ња но вог и не по-
зна тог. Зид мо же би ти са ве зник у очу ва њу лич ног 
про сто ра, соп стве не ин ти ме као ме та фо ра за ста-
ње све сти, шти те ћи од све га агре сив ног и де струк-
тив ног ко је пре ти из спољ ног све та. Ди на мич ност 
овог ра да На да Де нић по сти гла је сла га њем рав-
них пло ча, по вр ши на ко је ка ко иду ка вр ху по чи-
њу да та ла са ју (Mla de nov 2013: 4).

Та ња Осто јић

(Ужи це, 1972)

 
Сл. 29. Та ња Осто јић у мо мен ту ства ра ња скулп ту ре 

Ау то акт у ма стур ба ци ји, 2013. (Фо то: Вла ди мир  
Сре те но вић)

Те ло у кон цеп ту ал ном ра ду ове умет ни це у 
слу жби је пр во бит не иде је, оства ру ју ћи се као 
ин стру мент про це су ал ног по ступ ка, кроз сплет 

умет нич ких ре фе рен ци. Ле же ћи акт (Сл. 29) ра ђен 
у пу ној фор ми, пред ста вља кон цепт ко ји за сту па 
те жњу ка сло бо ди из ра жа ва ња жен стве но сти, сло-
бо ди и жен ској сек су ал но сти. Те ме и пој мо ви као 
што су: секс, ег зи би ци о ни зам, же ља за јав но шћу 
и јав ним при ка зи ва њем, по тре ба за скан да лом као 
бит ним ин стру мен том де ло ва ња, су ко би, про во-
ка ци ја, чи не део умет нич ког ин стру мен та ове умет-
ни це (Mla de nov 2013: 5). Ње ни на сту пи, умет ност 
те ла, ви део ра до ви, скулп ту ре, фо то гра фи је и књи-
ге по вре ме но са др же ње но го ло те ло или се ба ве 
те ма ма ко је се до жи вља ва ју као та бу. 

Би ља на По по вић

(Бе о град, 26. март 1978)

 
Сл. 30. Би ља на По по вић ва ја Не ве стин уну тра шњи  

мо но лог, 2014. (Фо то: Вла ди мир Сре те но вић)

Људ ско об лич је је глав но сред ство умет нич-
ког из ра за ове умет ни це. Она сво је мо де ле про на-
ла зи на ста рим фо то гра фи ја ма „са кра ја ве ка“, са 
вен ча ња гра ђан ског ми љеа, на ко ји ма вла да пре-
фи њен и од ме рен тон. Део ове ат мос фе ре би ва по-
нов но ожи вљен ви ше од јед ног ве ка упра во у ки-
кинд ској гли ни, са ци љем са гле да ва ња да то сти 
„уста ље ног“ сле да жи вот них ци клу са, са по себ ним 
те жи штем на уло зи же не уну тар њих. Уну тра шњи 
жи вот мо де ла, умет ни ца је ве што при ка за ла у јед-
ном дру гом вре ме ну и кон тек сту, исто вре ме но их 
ста вља ју ћи у фо кус пре и спи ти ва ња тра ди ци о нал-
но схва ће ног су жи во та. При овом су мо де ли за др-
жа ли све ча ни дух об ре да пре ла ска у на ред ни жи-
вот ни ци клус, док се са вре ме ном по сма тра чу ука-
зу је и не ка за го нет на, ван вре мен ска озбиљ ност.19 
Овај рад део је про јек та ко ји је об у хва тио два жи-
вот на ци клу са, од по се дам го ди на. Опус је от по чео 

 
Сл. 28. На да Де нић ства ра мо ну мен тал ну скулп ту ру Зид, 

2013. (Фо то: Вла ди мир Сре те но вић)
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2005. ства ра њем гли не них скулп ту рал них фор ми, 
а за вр шио се од бра ном ње ног док тор ског ра да 
(2019). Уну тра шњи мо но лог (Сл. 30) им пли ци ра 
це ло ви то би ће, им пре си ја се ути ску је у гли ну и 
тран спо ну је у скулп ту рал ну фор му. 

Ве сна Сто јиљ ко вић Пан те лић

(Бе о град, 1948)

 
Сл. 31. Ве сна Сто јиљ ко вић Пан те лић и кон зер ва тор – 
тех ни чар Ми лан Ра ма ји ра де на скулп ту ри Гер тру да  

и па нон ски мор нар у тан гу, 2014. (Фо то: Вла ди мир  
Сре те но вић)

У оства ре њу ове ау тор ке, та ко ђе цен трал но ме-
сто пред ста вља људ ско те ло као јед но од зна чај них 
мо ти ва у ви зу ел ној умет но сти. Ком пакт не це ли не 
и за о бље не фор ме Ве сни них скулп ту ра про но се 
ве дар дух и до но се нам са вр ше ност ор ган ски сти-
ли зо ва них фор ми. Осе ћај ност у ком би на ци ји са 
на гла ше ном во лу ми но зно шћу (Сл. 31) су ге ри ше 
ла га ност по кре та (у тан гу) ко ји асо ци ра ду би ну 
ин тим ног кон так та ме ђу парт не ри ма. До да так овој 
по е ти ци да је и сам ко ло рит оп ти ми стич ког то на, 
ода ју ћи је дан ути сак ла ко ће. Ин тер ак тив ност на 
скулп ту ри се по сти же ак ти ви ра њем еле мен та фио-
ки це на скулп ту ри Ге тру да и па нон ски мор нар у 
тан гу, од но сно де та ља на бо ку јед ног од пле са ча на-
ме њен за уба ци ва ње же ља са на зи вом – ma ke a wish. 

Ми ли ца Мур гић Ће бић

(Пан че во, 1982)

У ра ду Ми ли це Мур гић Ће бић (Сл. 32) опа жа 
се ја сно ис пи ти ва ње аспе ка та ме ди ја скулп ту ре 
као и ње го ве мо гућ но сти да нас. Умет ни ца ис тра-
жу је ма те ри ја ле од ко јих се из во ди са вре ме на 

скулп ту ра и на чи не на ко је се до ла зи до про ме не 
ње не ма те ри јал но сти, од но сно ко ли ко је та про-
ме на ути ца ла на по и ма ње скулп ту ре да нас. У по-
тра зи за ма те ри ја ли ма ко ји мо гу да об ли ку ју ње-
на раз ми шља ња, Ми ли ца ин си сти ра на по став ци 
ње не скулп ту ре ве ли ког фор ма та за јед но са ка лу-
пом ко ји ју је об ли ко вао. Из ка лу па се ра ђа скулп-
ту ра у те ра ко ти ко ја опет алу ди ра на бре ме ни ту 
лоп та сту фор му, као оклоп или ма ху на, из ко је опет 
оче ку је мо да се не што ро ди (Po pov 2018: 1).

Ма ја Ра ко че вић Цви ја нов

(Би је ло По ље, 25. ма ја, 1975)

 
Сл. 33. Ма ја Ра ко че вић Цви ја нов у ате љеу Те ра, 2019. 

(Фо то: Вла ди мир Сре те но вић)

Ма ја Ра ко че вић Цви ја нов (Сл. 33) ау то ре флек-
сив но пре и спи ту је жен ске иден ти тет ске уло ге. 
Ње ни ра до ви че сто има ју за циљ да до ку мен ту ју 
бор бу за иден ти тет умет ни це ко ја по бе ђу је у ми-
кро три јум фи ма над сва ко днев ни цом. Скулп ту ре 

 
Сл. 32. Ми ли ца Мур гић Ће бић у ате љеу Те ра, 2018.  

(Фо то: Вла ди мир Сре те но вић)
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од ли ку ју ве ли ке ди мен зи је и раз ви ја ње ка рак те-
ра ко ји су ван на ше ре ал но сти. Де ла ове ау тор ке у 
пот пу но сти су у са гла сју са ма те ри ја лом од ко јих 
су из ве де на. Сим бо лич на по ве за ност же не и ње не 
би о ло шке и кул ту ро ло шке функ ци је са зе мљом 
до шла је до из ра жа ја у скулп ту ри ве ли ких ди мен-
зи ја Плод у на ста ја њу. Ор ган ска фор ма је су ро гат 
же не-мај ке, ко ја по пут мај ке при ро де, мај ке зе мље 
алу ди ра на плод ност, ра ђа ње, сам жи вот. Ви зу ел-
на јед но став ност скулп ту ре по ја ча ва ње ну из ра-
жај ност, као и по вр ши на обо је на све тлом, пла вом 
бо јом ко ја пру жа ви зу ел ни кон траст уну тар са мог 
де ла (Lam bićFenj čev 2019: 2).

Мир ја на Бла го јев

(Зре ња нин, 1974)

 
Сл. 34. Мир ја на Бла го јев ства ра Има ли зе мље на не бу?, 

2020. (Фо то: Вла ди мир Сре те но вић)

Мир ја на Бла го јев те жи да те ра ко ту по ве же са 
сво јим ра дом у ко јем пре вла да ва ју ре флек си ја и 
тран спа рент ност, ко ри сте ћи за ма те ри ја ле огле да-
ло и ста кло. То ком бо рав ка на Сим по зи ју му Те ра, 
ин спи ра ци ју је про на шла у не бу и зе мљи упра во 
из раз ло га што је скулп ту ра на ме ње на за пре зен-
то ва ње у спо ља шњем про сто ру, на отво ре ном. Мо-
ну мен тал на коц ка од те ра ко те (Сл. 34) чи ја је уну-
тра шњост ис пу ње на огле да лом по пут је згра, сим-
бо ли зу је су о ча ва ње тог од ра за не ба и зе мље од ко је 
је из гра ђе на скулп ту ра у јед ном објек ту. Умет ни-
ца се тру ди ла да ис ко ри сти свој ства и струк ту ру 
зе мље (мо гућ ност из град ње од зе мље, али и мо гућ-
ност рас па да ња са мог тог ма те ри ја ла) ко ри сте ћи 
је као ма те ри јал ко јим је об ло жен је дан дру ги ма-
те ри јал. 

За кључ на раз ма тра ња

Из у ча ва ње ове је дин стве не ко лек ци је скулп-
ту ра у те ра ко ти ба зи ра но је на информацијaма ко је 
чи не цен трал ни ин вен тар, а ко ји тре ба да ба шти ни 
ак тив но умет нич ко ства ра ла штво Сим по зи ју ма 
Те ра. Ме та по да ци ко ји се тре нут но си сте ма ти зу ју 
у истом уно се се ди ги тал но и ре тро ак тив но. Раз-
лог то ме је по вре ме ни из о ста нак ове вр сте гра ђе 
ко ји се при ли ком ра да на овој те ми ис по ста вио 
као оте жа ва ју ћи иза зов за бо ље са гле да ва ње ства-
ра ла штва умет ни ца и њи хо вог радa то ком бо рав ка 
на Сим по зи ју му Те ра. У овом тре нут ку на ша уста-
но ва кул ту ре је на пу ту ка де мон стри ра њу му зе-
ал но сти, ко ја се нај ви ше очи та ва упра во у пред-
ме ти ма ко ји су му зе а ли зо ва ни у сми слу ак тив ног 
пре но ше ња и ин тер пре ти ра ња до ку мен тар них 
вред но сти ко је по се ду ју. По за вр шет ку овог кру-
ци јал ног про це са скулп ту ре из ко лек ци је Те ра биће 
про гла ше не за кул тур но до бро.

Упра во ово не до вољ но пре зен то ва но по ље кре-
а тив ног ства ра ла штва 26 срп ских ака дем ских ва-
јар ки ко је су уче ство ва ле на Ин тер на ци о нал ном 
сим по зи ју му скулп ту ра у те ра ко ти Те ра у Ки кин ди, 
то ком про те клих 40 го ди на ње го вог по сто ја ња, 
отва ра мно га пи та ња и па ра лел но ну ди мно ге од-
го во ре. Овом за по че том ана ли зом до ступ них по-
да та ка учи њен је пр ви ко рак ка да љем раз ма тра њу 
ру ко пи са по ме ну тих умет ни ца. Jедан од на ред них 
на том пу ту тре ба ло би да бу де и ба лан си ра ње од-
но са при ли ком се лек ци је са мих умет ни ка/ца, као 
и ре ва ло ри за ци ја умет нич ке про дук ци је ко ја се 
уве ћа ва са сва ком го ди ном Сим по зи ју ма, а ко ја је 
оста ла не ис тра же на и не за сту пље на у на ра ти ву 
до ма ће исто ри је умет но сти. 

Ве ли ко охра бре ње у да љем ра ду на ла зим у чи-
ње ни ци да се овом те мом не дав но ба ви ла и ко ле-
ги ни ца, исто ри чар ка умет но сти Је ле на Ог ња но вић 
у окви ру про шло го ди шњег тек ста Умет ни це у Му-
зе ји ма, раз ми шља ње о жен ском умет нич ком на сле-
ђу. Њен рад пред ста вља ана ли зу о за сту пље но сти 
умет ни ца у ко лек ци ја ма му зе ја у Но вом Са ду и 
под стак нут је про јек том Пер цеп ци је ко ју је ма тич-
на уста но ва Га ле ри ја Ма ти це срп ске ре а ли зо ва ла 
у са рад њи са Bri tish Co un cil-ом . Том при ли ком 
одр жа на је кон фе рен ци ја на те му Жен ско кул тур-
но на сле ђе – мо де ли чу ва ња и пре зен та ци је, као и 
из ло жба Пер цеп ци је. Же на по ме ри дру штва?
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Све прет ход но из ре че но го во ри у при лог то ме 
да на ше ин ди ви ду ал не те жње, а сва ка ко и за јед-
нич ке, во де ка јед ном ци љу – са чу ва ти од за бо ра ва 
умет ни це чи ји ра до ви ле же у му зеј ским де по и ма, 
као и уве ћа ње уде ла умет нич ких де ла ау тор ки у 
му зеј ским збир ка ма с же љом да се пред ста ви жен-
ска стра на соп стве них ко лек ци ја и олак ша њи хо-
во са гле да ва ње.

НАПОМЕНЕ
1 Во де ћи по кро ви тељ Сим по зи ју ма Те ра све до 

ње не при ва ти за ци је 2005. го ди не. Ви де ти: http://
to za.co .rs /kom pa ni ja/sim po zi jum ter ra/

2 Тре нут но стал ну по став ку чи ни 288 ра до ва, од 
то га 166 ма њих ди мен зи ја ко ји се на ла зе на по-
ста мен ти ма.

3 Пре ма ре чи ма ва ја ра Дра ги ше Об ра до ви ћа, у вре-
ме ну бр зих про ме на, и кул ту ре све оп штог за бо-
ра ва, тре ба под се ти ти да је 1965. го ди не у Вр њач-
кој Ба њи ор га ни зо ван пр ви Ва јар ски сим по зи јум 
у Ср би ји. Ње го ви идеј ни твор ци би ли су До бри ца 
Ћо сић и Ми о драг Б. Про тић.

4 Из ло жба Ва ја ри/ке  Ср би је је тра ди ци о нал на из-
ло жба ре ви јал ног ка рак те ра, у Умет нич ком па ви-
љо ну „Цви је та Зу зо рић“ на Ма лом Ка ле мег да ну, 
ко ја има за циљ да при ка же ре цент ну про дукци ју 
до ма ћих ау то ра у обла сти скулп ту ре, ин ста ла ци је, 
обје ка та и дру гих ра до ва ко ји се ба ве про сто ром 
или те ма ти зу ју по ли тич ке пер цеп ци је про стор-
них од но са.

5 Тер мин се од но си на пе ри од из ме ђу 1890. и 1920. 
го ди не.

6 Реч је о фе но ме ну кул тур них бе ли на ко ји се од-
но си се на не до ста так кул тур не по ли ти ке у сми слу 
са др жа ја.

7 Рад Ива не Ха на чек из Бло ка – Ло кал не ба зе за 
осве жа ва ње кул ту ре Ре пре зен та ци је еман ци па-
ци је же на у ра ној по сле рат ној скулп ту ри. Пре ма 
ње ним на во ди ма у 20. ве ку би ло је све га не ко ли-
ко исто ри ча ра/ки умет но сти ко је су до ве ле у пи-
та ње ка нон ли ков них умет но сти, стра стве но про-
пи ту ју ћи па три јар хал не осно ве те знан стве не 
ди сци пли не. По ла зе ћи од ме то де фе ми ни стич ке 
ли ков не кри ти ке, Ива на Ха на чек ба ви се у из ла-
га њу ико но граф ском ана ли зом ре пре зен та ци је 
же на у по сле рат ној скулп ту ри, ко ја при па да иди-
о му со ци ја ли стич ког ре а ли зма, у ци љу ре ва ло-
ри за ци је те умет нич ке про дук ци је ко ја је оста ла 

не ис тра же на и не за сту пље на у на ра ти ву до ма ће 
исто ри је умет но сти. У том кон тек сту по ку ша ла 
је да од го во ри на пи та ње о ком па ти бил но сти ре-
ша ва ња „жен ског пи та ња“ у со ци ја ли стич ком 
дру штву и на чи на на ко ји се же не као уче сни це 
оп ште дру штве не еман ци па ци је ре пре зен ту ју у 
ви зу ел ним умет но сти ма тог вре ме на

8 Све до пе ри о да по сле Дру гог свет ског ра та же не 
су у скулп ту ри би ле при сут не је ди но као те ме 
(пор трет, сто је ћи, ле же ћи акт).

9 Све до 19. ве ка вр ло ма ло се же на на це лом све ту 
ба ви ло ва јар ством.

10 При мер за бо ра ва ва јар ке Ву ке Ве ли ми ро вић (изо-
ста ја ње из оп штих пре гле да умет но сти и пра те-
ће му зе о ло шке гра ђе).

11 Лин да Но клин је у ис тра жи ва ња умет нич ког 
ства ра ла штва уве ла фе ми ни стич ко-со ци о ло шку 
ме то до ло ги ју, ин си сти ра ју ћи на ње го вој ана ли зи 
у ши рем дру штве ном и по ли тич ком кон тек сту.

12 Род на му зе о ло ги ја је ре зул тат кон вер ген ци је 
ових но вих обла сти ис тра жи ва ња и пре зен ту је 
се као кри тич ки дис курс о дру штве ној и по ли-
тич кој уло зи му зе ја у са вре ме ном дру штву, тра-
же ћи пре све га да се об но ве жен ска се ћа ња и 
на сле ђе и да се обез бе ди ви дљи вост ак тив ног 
укљу чи ва ња же на у све обла сти жи во та, ка ко у 
про шло сти та ко и да нас.

13 Иа ко спе ци фич ни је ори јен ти сан, ве зан за жи вот 
и рад же на ко је су обе ле жи ле исто ри ју Но вог Са да, 
ЖеН Ски му зеј ра ди на ја ча њу жен ске сце не у свим 
сег мен ти ма ње ног по сто ја ња и ра да кроз афир-
ма ци ју са вре ме ног жен ског ства ра ла штва. (до-
ступ но на: https://zen ski mu zejns.org .rs/)

14 Ди ги та ли за ци ја кул тур не ба шти не пу тем про гра-
ма Имус/Јис. Ди ги та ли за ци јом фон да Му зе ја 
Те ра ин фор ма ци је о ње му по ста ју до ступ не у сва-
ком де лу све та, што је у скла ду са јед ним од глав-
них за да та ка му зе ја – еду ка ци јом и ши ре њем 
зна ња, као и пред ста вља њем кул тур не ба шти не 
на ше зе мље це лом све ту.

15 Скулп ту ра Ко ња ник са пр вог са зи ва је уни ште-
на и из тог раз ло га је умет ни ца по но во по зва на.

16 Исто ри чар ка умет но сти Ана ста зи ја Ми ра но вић 
ис та кла је да ха љи не у брон зи отва ра ју ком плек-
сну при чу о вре ме ну у ко јем жи ви мо, о псе у до-
вред но сти ма и оним дру гим, о мен тал ним шу-
пљи на ма и на бо ри ма, о ко ра ку и ста ву, о по зи.

17 Mi ro slav, Mi nić, Mo ni tor on li ne, „Pri ča o ne do sta
ja nju“, https://www.mo ni tor.co .me /ma ri ja nagvo
zde no vi-va jar ka-pria-o-ne do sta ja nju/ (по се ће но: 24. 
10. 2010).
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18 An guéli ki Ga ri dis, Art mag, Ta ti a na Stol po vic Ro o-
ting and Light ness. Ви ди: http://www.art mag.com /
ren con tre/ta nia/ta nia.html (по се ће но:15. 3. 2021).

19 За ду жби на Или је М. Ко лар ца, Из ло жба скулп ту-
ра Би ља не По по вић. Ви ди: http://www.ko la rac.rs /
vi zu el neumet no sti/ iz lo zbaskulp tu rabi lja nepo
po vic-otva ra nje-28-5-u-19-sa ti/ (по се ће но: 28. 5. 
2019).
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Ve ri ca Ne met,  
Cen ter for Fi ne and Ap plied Arts Ter ra

SER BIAN FE MA LE AR TISTS AND CON TEM PO RARY SCULP TU RE  
– MO NU MEN TAL TER RA COT TA SCULP TU RE IN KI KIN DA FROM  

TER RA COL LEC TION

Sum mary

The ex plo ra ti on of this highly uni que ter ra cot ta sculp tu re col lec tion is ba sed on the in for ma tion that was 
ta ken from the cen tral in ven tory, which is sup po sed to ac ce de to the ac ti ve and pro duc ti ve art cre a tion by Ter ra 
Sympo si um. Me ta da ta are cur rently be ing en te red in to the system di gi tally and re tro ac ti vely. The re a son is 
oc ca si o nal lack of this type of in for ma tion, which pro ved to be ag gra va ting cir cum stan ces for bet ter and com
ple te un der stan ding of the oe u vre cre a ted by the ar tists du ring the ir stay at Ter ra Sympo si um. At this po int 
Cen tre for Fi ne and Ap plied Arts Ter ra is on the way to show and de mon stra te mu se a lity, which is best re flec ted 
in the col lec tion of the gat he red in for ma tion abo ut the ar tists and the ir art, which are al so ma de vi si ble and 
ac ces si ble. Upon the com ple tion of this cru cial pro cess the sculp tu res from the Ter ra col lec tion will be get ting 
Cul tu ral He ri ta ge sta tus. 

This unex plo red and not eno ugh vi si ble fi eld of art ma de by the se 26 Ser bian fe ma le ar tists, who to ok part 
in Ter ra Sympo si um sin ce its be gin nings, opens many qu e sti ons but al so gi ves many an swers at the sa me ti me. 
By star ting this analysis of the ava i la ble in for ma tion, we ma de the first step to wards the furt her ex plo ra ti ons 
and le ar ning abo ut the se ar tists and the ir work. One of the next steps is to in tro du ce mo re ba lan ce wit hin the 
pro cess of ar tists’ se lec tion as well as to reeva lu a te the ir art col lec tion which is gro wing and ex pan ding year 
by year but still unk nown and unex plo red wit hin the re alms of na ti o nal hi story of art.

I find en co u ra ge ment for furt her re se arch and ex plo ra ti ons in this di rec tion in the fact that this very to pic 
was re cently ex plo red by my col le a gue Je le na Og nja no vić in her pa per Fe ma le Ar tists in the Mu se ums, Thin king 
abo ut Fe ma le Art Le gacy. This pa per is the analysis of the pre sen ce of fe ma le ar tists in the col lec ti ons of the 
mu se ums in No vi Sad and was in spi red by the Per cep ti ons pro ject re a li zed by The Gal lery of Ma ti ca Srp ska in 
co o pe ra tion with the Bri tish Co un cil. Wit hin that pro ject, a con fe ren ce on the to pic of Fe ma le Cul tu ral Le gacy 
– Pat terns of Cu sto di an ship and Pre sen ta tion was held as well as the ex hi bi ti on cal led Per cep ti ons. Wo men Ac cor-
ding to So ci ety Me a su res? 

Everything sta ted abo ve spe aks in fa vo ur of com mon go als – ke e ping the se ar tists and the ir work from fa ding 
in to ob li vion and ig no ran ce as well as in cre a sing the pre sen ce of the fe ma le ar tists in the mu se um col lec ti ons 
with the in ten tion of ma king the ir art vi si ble and ac ces si ble for furt her per cep ti ons.

ВА ЈАР КЕ СР БИ ЈЕ И СА ВРЕ МЕ НА СКУЛП ТУ РА... ВЕ РИ ЦА НЕ МЕТ
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МУ ЗЕЈ КАО МЕ СТО АК ТИВ НОГ УЧЕ ЊА

Дра га на Ву ја кли ја, Му зеј Вој во ди не

Ап стракт: У ра ду је пред ста вље но ин фор мал но уче ње у му зе ју, ко је има ва жну уло гу у фор мал ном вас-
пит но-обр зов ном си сте му, јер се по ред глав ног ци ља упо зна ва ња кул тур ног на сле ђа ис ти чу и ци ље ви под-
сти ца ња ма ште, фан та зи је и кре а тив но сти. Упра во кроз ин те рак тив но уче шће свих уче ни ка ОШ „Ј. А. Ко мен-
ски“ из Кул пи на и ин тер пре та ци ју бај ки, као по себ не књи жев не вр сте, еду ка то ри су кроз про је кат Дво рац 
бај ко лац ус пе ли да сти му ли шу уче сни ке за рад. По ред број них ре а ли зо ва них кре а тив но-еду ка тив них ра-
ди о ни ца ста вљен је ак це нат и на об ра ду, пи са ње и ин тер пре та ци ју из ме ње них за вр шних де ло ва бај ки и 
при каз ана ли зе ре зул та та ис тра жи ва ња. Њи хов та ле нат и уме ће као и но ва са зна ња ко ја су сте кли то ком 
ра да, при ка за на су на јав ном ча су у ви ду по зо ри шне пред ста ве.

Кључ не ре чи: му зеј, шко ла, ин тер ак тив но уче ње, вас пит но-обра зов ни за да ци, ма шта

Увод

Му зе ји вр ше раз не ак тив но сти ко је су усме ре не 
на по ве ћа ње ин те ре со ва ња по се ти ла ца за му зеј ске 
садржајe. Јед ну од та квих ак тив но сти пред ста вља ју 
„ра ди о ни це ко је на не фор мал не на чи не по ку шава-
ју да по се ти о ци ма омо гу ће раз у ме ва ње са др жа ја, 
ак тив но уче ње и под сти ца ње ства ра ња соп стве-
ног кри тич ког ми шље ња“ (Mar stin 2013: 46).

Ра ди о ни це, игра о ни це и дру ги про гра ми мо гу 
би ти еду ка тив ног, за бав ног и кре а тив ног ка рак-
те ра. Пу тем њих по се ти о ци ма је омо гу ће но да лак-
ше и јед но ста ви је до жи ве са му из ло жбу. Те ме ра-
ди о ни ца мо гу би ти ве за не за из ло жбе, по је ди не 
збир ке, али и дру ге му зеј ске са др жа је, при че му 
тре ба во ди ти ра чу на о по тре ба ма, же ља ма и ин-
те ре со ва њи ма по се ти ла ца. 

Струч ња ци у му зе ји ма се по след њих го ди на 
све ви ше ан га жу ју да при ла го де му зеј ске са др жа је 
по тре ба ма по се ти ла ца и да их из ла жу на њи ма за-
ни мљив на чин. Му зеј ско обра зо ва ње се са да фо-
ку си ра на по јам уче ња, на ства ра ње зна ња код по-
је ди на ца, на ко је осим ње го вог прет ход ног ис ку ства 
и ста во ва ути че и на чин пре зен та ци је му зеј ског 
ма те ри ја ла, као и фи зич ки про стор и љу ди са ко-
ји ма је у ин тер ак ци ји у му зе ју.

Упра во, пе да го шка слу жба Му зеј ског ком плек-
са Кул пин ак це нат је ста ви ла на ак тив но уче ње и 
усва ја ње по себ ног зна ња пу тем живe ре чи, му зеј-

ских експонатa и садржајa. Број ни кре а тив но-еду-
ка тив ни про гра ми ре а ли зо ва ни у му зе ју под сти ца-
ли су уче сни ке да кре а тив но раз ми шља ју. У ра ду 
при ка зан је про је кат Дво рац бај ко лац у ко јем је прeд-
стављено ак тив но уче ње у му зе ју, као учи о ни ци у 
ко јој ће уче ни ци ОШ „Ј. А. Ко мен ски“ из Кул пи на 
на по се бан на чин усво ји ти нео п ход но зна ње. Про-
је кат је об у хва тао пи са ње и ин тер пре та ци ју за вр-
шних (дра ма ти зо ва них) де ло ва бај ки, из ра ду ко-
сти ма, сце но гра фи је и при каз ана ли зе ре зул та та 
ис тра жи ва ња. Дра ма ти зо ва ни део бај ки Пе пе љу га, 
Ле по ти ца и звер и Мач у ка ме ну пре зен то ван је на 
јав ном ча су у ви ду по зо ри шне пред ста ве у Му зе ју. 
У ра ду је, та ко ђе, дат при каз ду ал ног вер ти кал ног 
и хо ри зон тал ног обра зо ва ња.

Му зеј – уче ње и за ба ва

Во де ћи ра чу на о по тре ба ма, ин те ре со ва њи ма 
и оче ки ва њи ма по се ти ла ца, „му зе ји пре у зи ма ју 
но ве уло ге и по ста ју ме ста за ко му ни ка ци ју, обра-
зо ва ње и ис тра жи ва ње, уче ње, раз вој иден ти те та, 
као и вред но ва ње исто риј ског и умет нич ког на сле-
ђа у со ци о кул тур ним и еду ка тив ним окви ри ма. 
Они су ме ста где љу ди свих уз ра ста мо гу да уче 
соп стве ним тем пом, за до во ље сво ју ра до зна лост и 
упо тре бе сво је спо соб но сти да об ли ку ју пи та ња, 
да ју од го во ре и об ја сне дру ги ма шта су на у чи ли“ 
(Мар стин 2013: 46).
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МУ ЗЕЈ КАО МЕ СТО АК ТИВ НОГ УЧЕ ЊА ДРА ГА НА ВУ ЈА КЛИ ЈА

Вр ло је ва жно ис ко ри сти ти еду ка тив не по тен-
ци ја ле му зе ја ка ко би љу ди има ли мо гућ ност да на 
не фор ма лан на чин про ши ре по сто је ћа зна ња и 
стек ну но ва, јер му зеј ска сре ди на пру жа аде кват-
не усло ве и ши ро ке мо гућ но сти за ак тив но уче ње 
и сти ца ње ис ку ства.

Про цес уче ња у му зе ји ма огле да се као ак тив-
ност оно га ко учи у ин тер ак ци ји са сво јом око ли-
ном. Та кво схва та ње уче ња на гла ша ва ва жност ис-
ку ства. Фо кус се ста вља на ин тер ак тив но уче ње 
ко је до во ди до ак тив ног ства ра ња и укљу чи ва ња 
оног ко тре ба не што да спо зна и на у чи.

У дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка до ла зи до 
ве ли ких на уч но-тех но ло шких и дру штве них про-
ме на, а са мим тим и су о ча ва ња чо ве ка са истим. 
Са вре ме ни жи вот до но си по је дин ци ма ве ће при-
ли ке и мо гућ но сти из бо ра, али исто та ко и ве ли-
ке ри зи ке и не из ве сно сти. Са про ме на ма ја вља се 
и по тре ба за ре фор ми са њем и тран сфор ма ци јом 
це ло куп ног вас пит но-обра зов ног си сте ма и то у 
свим ње го вим обла сти ма (фор мал но, не фор мал но 
и ин фор мал но). Са раз во јем ин фор ма тич ке тех-
но ло ги је до ла зи до то га да шко ла по чи ње да гу би 
мо но пол над зна њем и уче њем, ко ји је др жа ла. На-
став ни ци не пред ста вља ју је ди ни из вор ин фор ма-
ци ја, а „шко ла ви ше не пред ста вља је ди ну вас пит-
но-обра зов ну уста но ву, па пре нос ин фор ма ци ја и 
на чин њи хо ве ин тер пре та ци је ви ше ни је ње но 
спе ци јал но пра во и оба ве за“ (Са ди ки 2013).

Ко му ни ка ци ја пу тем ди ја ло га или из ме ђу ви ше 
осо ба је кљу чан фак тор ин фор мал ног обра зо ва-
ња. Оно се ја вља из ван шко ле и не при па да школ-
ском про гра му. Оно пру жа при ли ку за сти ца ње 
ис ку ства и ак тив но уче ње, јер мо же да се од ви ја у 
нај ра зли чи ти јим окру же њи ма по пут му зе ја, би-
бли о те ка, на уч них цен та ра у клу бо ва.

Иде ја ак тив не на ста ве је сте да се уче ни ци ста-
вља ју у ди на мич не и ра зно вр сне си ту а ци је, у окол-
но сти ко је де лу ју иза зов но у од но су на њи хо ве уз-
ра сне скло но сти и по тре бе, као и у од но су на ни во 
до стиг ну тог раз во ја. „Ин тер ак тив ни об ли ци уче ња 
су зна чај ни, јер се овим на чи ном усва ја ју ва жна 
со цио-ин те лек ту ал на уме ња: фор му ли ше се соп-
стве ни став та ко да га дру ги мо гу раз у ме ти; ар гу-
мен ту је се вла сти та по зи ци ја; по ста вља се пи та ње; 
уо ча ва се не ја сно ћа; уо ча ва се не до след ност у из-
ла га њу; да ље се овим на чи ном ра да по ве ћа ва мо-
ти ва ци ја за рад и уче ње; ан га жу ју се уче ни ци да 

ак тив но уче ству ју у ра ду на ча су; да по ма жу и под-
сти чу раз вој ви ших мен тал них функ ци ја; овај на-
чин ра да под сти че уну тар груп ну, као и ме ђу груп ну 
са рад њу и ко му ни ка ци ју“ (Ивић, Пе ши кан, Ан тић 
2001).

Деч је те жње за ис тра жи ва њем, ру ко ва њем ала-
ти ма и ма те ри ја ли ма пред ста вља ју зна чај не вред-
но сти ин тер ак тив ног уче ња. Ова кво уче ње је уче ње 
из ис ку ства и уче ње кроз рад и пу тем ра да. Сва ки 
уче ник у му зеј до но си сво је жи вот но ис ку ство, 
стил уче ња и оста ле ин ди ви ду ал не ква ли те те који 
ути чу на раз у ме ва ње пре зен то ва них пред ме та и 
по ја ва. Вас пит но-обра зов ни про це си тре ба да буду 
усме ре ни на де те; при из бо ру са др жа ја и ор га ни-
за ци ји про сто ра тре ба во ди ти ра чу на да бу ду при-
ла го ђе ни ин ди ви ду ал ним по тре ба ма и раз ли чи-
то сти ма; де ци пу тем раз ли чи тих про гра ма ра да у 
му зе ји ма тре ба да бу де омо гу ће но ак тив но ис тра-
жи ва ње и ма ни пу ли са ње, јер де ца фор ми ра ју пој-
мо ве о кул ту ри пу тем ак тив ног укљу чи ва ња у му-
зеј ско окру же ње. „Му зе ји као спе ци ја ли зо ва не 
уста но ве за пред мет но пре зен то ва ње при род не и 
кул тур не ба шти не, по ста ју уста но ве од по себ ног 
зна ча ја за сва ки вас пит но-обра зов ни на пор у си-
ту а ци ја ма ка да се фо кус по ме ра са пи са не ре чи на 
уче нич ку ак тив ну пар ти ци па ци ју“ (Ка ни жај 1987: 
77). Уче ње у му зе ју је сло бод на ин тер ак ци ја ко ја се 
од ви ја у сло бод но вре ме из ме ђу по се ти ла ца и му-
зеј ске сре ди не. То је про цес ко ји ан га жу је сва чу ла, 
сти му ли ше ме мо ри ју, пер со нал на зна че ња и ин-
те ли ген ци ју, по бу ђу је ра до зна лост и пот по ма же 
раз у ме ва њу и по што ва њу кул тур не ба шти не и 
дру гих љу ди.

Уче ње се од ви ја кроз при ча ње при ча, кроз сли-
ке, умет нич ке и на уч не ра ди о ни це. Да би де те из-
гра ди ло соп стве но схва та ње све та мо ра би ти ак тив-
но и кре а тив но. Жи ва реч му зеј ског струч ња ка је-
ди но је у ста њу да му зеј ску ма те ри ју при бли жи 
уче ни ку, да са др жа је упо зна те у шко ли обо га ти 
но вим са зна њи ма, да екс по на ти ма да са др жај ни-
је и ин вен тив ни је ту ма че ње, до пу ни и об ја сни оно 
што ле ген де не пру жа ју.

Уче ње у му зе ју је са мо у сме ре но, са мо де тер ми-
ни са но, до бро вољ но и пер со на ли зо ва но, ци ље ви 
уче ња ни су по зна ти уна пред, а ни са ми ис хо ди уче-
ња ко ји се кре ћу од про ши ри ва ња зна ња, пре ко 
усва ја ња и раз ви ја ња од ре ђе них ве шти на, па све 
до фор ми ра ња иден ти те та и осе ћа ја при па да ња. 



Ова кво „уче ње има сво је из у зет не ди дак тич ке 
вред но сти, пре све га јер су уче ни ци мо ти ви са ни 
ин три зич но (уну тар ње) и што при ли ком уче ња 
до ла зе у кон такт са ре ал ним пред ме ти ма, са при-
мар ним из во ри ма зна ња“ (Mi lu ti no vić 2002: 354). 
Со ци јал не ин тер ак ци је ко је се од ви ја ју у му зе ју 
омо гу ћа ва ју уче ни ци ма да кре и ра ју соп стве на зна-
че ња, да по ве зу ју но ва са зна ња са ра ни јим ис ку-
стви ма и зна њи ма и да на му зе је не гле да ју као на 
збир ке исти на, не го на при че ко је тре ба да се про-
чи та ју, раз у ме ју и про ту ма че.

О еду ка тив ним про гра ми ма у му зе ју

Му зеј ска еду ка ци ја пред ста вља сло жен про-
цес кроз ко ји му зе ји раз ви ја ју и ус по ста вља ју од-
но се са сво јим по се ти о ци ма, по тен ци јал ним ко-
ри сни ци ма и од го вор но при сту па ју ис пу ња ва њу 
сво је дру штве не уло ге и ми си је. Му зе ји се из два-
ја ју од дру гих ме ста обра зо ва ња због по се до ва ња 
ори ги нал них му зеј ских пред ме та, ко ји уз од го ва-
ра ју ће ди дак тич ке ме ре пру жа ју је дин стве ну мо-
гућ ност спон та ног уче ња, от кри ћем и те сти ра њем 
иде ја. „Као тре зо ри дра го це ног зна ња, они ну де 
мо гућ ност ши ро ког спек тра еду ка тив них про гра-
ма ко ји под сти чу раз вој кре а тив ног ми шље ња и 
раз у ме ва ња ва же ћих вред но сти си сте ма кроз фор-
мал но, не фор мал но и ин фор мал но уче ње. Му зеј-
ске збир ке су спе ци фи чан и ре пре зен та ти ван уџ-
бе ник за му зеј ску еду ка ци ју“ (Ста ни са вље вић, 2017: 
169). 

По ред за шти те кул тур не ба шти не, му зе ји по-
сто је и због пу бли ке, те оде ље ње за ду же но за еду-
ка ци ју има бит ну уло гу у спро во ђе њу про гра ма 
ра да са њом. Тач ни је, „пе да го шка ми си ја му зе ја је 
да се раз ви је кон ти ну и ра на и си сте мат ска еду ка-
тив на де лат ност и об ли ци ко му ни ка ци је са свим 
струк ту ра ма дру штва. Раз ли чи тим об ли ци ма вас-
пит но-обра зов ног де ло ва ња, ино ва ци ја ма у ди-
дак тич ко-ме то дич ким об ли ци ма ра да, ре ал ним 
пла ни ра њем, на сто ји се да из ло же но кул тур но бла-
го пре зен ту је јав но сти, ува жа ва ју ћи осо бе но сти 
раз ли чи тих ка те го ри ја пу бли ке“ (Исто 169).

Оде ље ње за пе да го шки рад Му зеј ског ком плек-
са Кул пин од 2013. го ди не је уве ло но ва про грам-
ска ре ше ња ка ко би се тра ди ци о нал на ма те ри јал-
на и ду хов на кул ту ра при бли жи ла јав но сти. За то 
су сви еду ка тив ни про гра ми по ве за ни са стал ним 
и те мат ским из ло жбе ним по став ка ма, др жав ним, 

вер ским и ме ђу на род ним пра зни ци ма. У по чет ку 
су по сто ја ли ве ли ки про бле ми око ор га ни зо ва ња 
и ре а ли зо ва ња еду ка тив них про гра ма јер љу ди у 
ма лој сре ди ни, у ко јој се на ла зи Му зеј, ни су зна ли 
за ова кав вид еду ка ци је. Ме ђу тим, пре не ко ли ко 
го ди на му зеј ски и школ ски пе да го зи су до шли на 
иде ју да се кре а тив но-еду ка тив ни про гра ми ре а-
ли зу ју у то ку на ста ве, ка ко би уче ни ци има ли мо-
гућ ност да иза ђу из окви ра шко ле и уче на нов, мо-
дер ни ји и ин те ре сант ни ји на чин. За да так му зеј ског 
пе да го га је ве о ма сло жен и те жак јер из ло жбе не 
по став ке, му зеј ске пред ме те и му зеј ску гра ђу тре ба 
да укло пи, тј. да кон ци пи ра про грам ко ји ће по ве-
за ти са на став ном је ди ни цом ко ја ће се об ра ђи ва ти. 
Ова кав на чин уче ња код де це до во ди до ан га жо-
ва ња свих чу ла, под сти ца ња ма ште, кре а тив но-
сти, от кри ва ње та ле на та, као и раз во ја фи не мо-
то ри ке. Ак тив но сти и све кре а тив но-еду ка тив не 
про гра ме ко је му зеј пре зен ту је, до во де до по ве зи-
ва ња, ко ре ла ци је ви ше на став них пред ме та, а де ци 
омо гу ћа ва лак ше, бр же уче ње и ви зу ел но пам ће ње. 
Је дан од основ них об ли ка ра да са де цом је игра, 
ко ја им омо гу ћа ва сло бо ду по кре та, из ја шња ва ња, 
ма шта ре ња и за до во ља ва ња њи хо вих же ља и по-
тре ба. Због то га се по след њих го ди на кре а тив но-
-еду ка тив ни про гра ми ре а ли зу ју са уче ни ци ма 
Основ не шко ле „Јан Амос Ко мен ски“ из Кул пи на, 
ко ји сво је зна ње сти чу и ван школ ских клу па и кру-
тог си сте ма шко ло ва ња. Школ ске 2018/19. уве де на 
је про јект на на ста ва у ко јој Му зеј и шко ла као кул-
турно-обра зов не ин сти ту ци је има ју ва жну уло гу, 
и то: под сти чу ђа ке да ис тра жу ју, уче са раз у ме ва-
њем, ко ри сте но ве тех но ло ги је, по ве зу ју по зна то 
и не по зна то, раз ви ја ју ор га ни за ци о не, со ци јал не 
и ве шти не ко му ни ка ци је, као и ло гич ко и ства ра-
лач ко ми шље ње. Око сни ца про јект не на ста ве је 
уво ђе ње ис тра жи вач ких ме то да и по ве ћа ње ак-
тив но сти уче ни ка. Упра во ту Му зеј има зна чај ну 
уло гу, јер уче ни ци до би ја ју уло гу мла дих ис тра-
жи ва ча где им Му зеј пред ста вља дра го це ни из вор 
ин фор ма ци ја, сли ка, до ку мен та ци је и дру гих пра-
те ћих еле ме на та ко ји омо гу ћа ва ју са мо стал но ви-
зу ел но уче ње.

Еду ка тив ни про грам Дво рац бај ко лац је је дан 
у ни зу про гра ма ре а ли зо ва них у Му зе ју, а ко ји са-
др жај но и кон цеп циј ски од го ва ра ње го вом про-
сто ру и ам би јен ту. Ен те ри јер Ве ли ког двор ца, као 
и ве ле леп ни парк ко ји га окру жу је че сто под се ћа ју 
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на сли ке и при зо ре ко ји се ви ђа ју са мо у бај ка ма, 
те су уче ни ци по ме ну те шко ле има ли част да бу ду 
глав ни ак те ри у ње му. По ред чи ње ни це да су се 
де ца вра ти ла у нај леп ши пе ри од свог од ра ста ња, 
да та им је ак тив на и ве о ма озбиљ на уло га у са мом 
про це су ра да. Опро ба ли су се као пи сци, сце но гра-
фи, му зи ча ри, исто ри ча ри и сл. 

Му зеј и шко ла 

Са рад ња Му зе ја и Основ не шко ле „Јан Амос 
Ко мен ски“ из Кул пи на je све о бу хват на, циљ на, 
ди дак тич ки уте ме ље на на вас пит но-обра зов ним 
са др жа ји ма. Тач ни је, са рад ња му зеј ског и школ-
ског пе да го га, као и на став ни ка раз ред не и пред-
мет не на ста ве је на за вид ном ни воу, по што Му зеј, 
пра те ћи на став ни план и про грам ра да, пру жа мо-
гућ но сти за ор га ни зо ва ње ни за ин тер ак тив них и 
ин те р ди сци пли нар них еду ка тив них про гра ма, 
при ла го ђе них уз ра сту и ин те ре со ва њу де те та. Ве-
ли ки број вас пит но-обра зов них за да та ка се ре а-
ли зу је упра во у Му зе ју у ко јем не ма вре мен ског 
огра ни че ња и кру тог уче ња. Опу ште ност, сло бо-
да кре та ња, мо гућ но сти ис ка зи ва ња свог ми шље-
ња и са мог до жи вља ја у то ку бо рав ка у Mузеју, при-
вла че све ви ше уче ни ке ко ји же ле да по ка жу свој 
та ле нат, а у исто вре ме кре а тив но ис тра же свет 
му зе ја, као тре зор дра го це но сти ко ји чу ва на шу 
исто ри ју и све оно што нас спа ја са про шло шћу. 
За то на став ни ци раз ред не и пред мет не на ста ве по-
је ди не на став не је ди ни це ре а ли зу ју упра во ов де. 
Да би се об ра да на став не је ди ни це у Mузеју успе-
шно ре а ли зо ва ла, на став ни ци и ку сто си за јед нич ки 
мо гу да од ре де об лик, ме то де и вре ме са рад ње и да 
их уте ме ље на ди дак тич ким и ме то дич ким прин-
ци пи ма, док ку стос па жљи во би ра ма те ри јал, ре-
до след и по сту пак из ла га ња. За раз ли ку од шко ле 
ко ја се ис кљу чи во осла ња на ре чи, „Му зеј се изра-
жа ва пре ко пред ме та, те на нај бо љи на чин пру жа 
тран сми си ју иде ја ве ли ком бро ју уче ни ка пу тем 
из ла га ња ау тен тич них пред ме та“ (Mi lu ti no vić 2002: 
357).

На сто ји се да се ре а ли за ци ја по је ди нач них на-
став них пред ме та ви ше не пла ни ра по себ но, већ 
се све ви ше ста вља ак це нат на ин те р ди сци пли нар-
ност, од но сно ко ре ла ци ју, ка ко са др жа ја уну тар јед-
ног на став ног пред ме та, та ко и из ме ђу два и ви ше 
њих. Упра во за то је у на ста ву уве де но те мат ско 
пла ни ра ње, ко је под ра зу ме ва пла ни ра ње ре а ли-

за ци је на став ног са др жа ја по обла сти ма ко је ће 
би ти об ра ђи ва не у окви ру раз ли чи тих на став них 
пред ме та уз упо тре бу раз ли чи тих ак тив но сти и 
об ли ка ра да, ка ко би се од ре ђе ни са др жа ји про-
ду би ли и по сти гли свој ком плет ни сми сао, а све са 
ци љем ве ће и ин тен зив ни је ан га жо ва но сти уче ни-
ка у на став ном про це су, као и по бољ ша њу ква ли-
те та и трај но сти сте че ног зна ња.

Про је кат Дво рац бај ко лац

Ме то дич ки си стем за сно ван на од ред ни ца ма 
ин те гра циј ских про це са је сте ко ре ла циј ско-ин те-
гра циј ски ди дак тич ко-ме то дич ки си стем. Про је-
кат Дво рац бај ко лац је кроз овај си стем ус пео да 
зна ње ин те гри ше и по хо ри зон та ли и по вер ти ка-
ли, да до при не се це ло ви тој ви зи ји и све стра ни јем 
са гле да ва њу про бле ма и по ја ва, од но сно, усло вљен 
је уз ра стом, раз во јем ми шље ња, за кљу чи ва ња, 
спо соб но сти и ин те ре со ва ња. Због то га, ко ре ла-
ци ја је при ме ње на у ра ду са уче ни ци ма свих уз ра-
ста и у свим под руч ји ма вас пит но-обра зов ног ра да. 
Ин те гра тив на на ста ва за сно ва на на прин ци пи ма 
ко ре ла ци је и ин те гра ци је, под ра зу ме ва ла је са гле-
да ва ње на став ног са др жа ја из раз ли чи тих угло ва, са 
раз ли чи тих аспе ка та, ка ко би до жи вљај књи жев-
ног де ла био што пот пу ни ји, а ути цај трај ни ји.

При хва та њем но вих, са вре ме них ме то да и прин-
ци па ра да, му зеј ски пе да гог је у са рад њи са школ-
ски пе да го гом и на став ни ци ма раз ред не и пред-
мет не на ста ве у Му зеј ском ком плек су у Кул пи ну 
ре а ли зо вао по ме ну ти про је кат. Ин спи ри са ни про-
сто ром, ен те ри је ром Ве ли ког двор ца и стал не из-
ло жбе не по став ке стил ског на ме шта ја и пред ме та 
при ме ње не умет но сти, као и аре а лом му зеј ског 
ком плек са, а пра те ћи план и про грам ра да шко-
ле, при сту пи ло се об ра ди и ин тер пре та ци ји по је-
ди них бај ки. Ве ли ки број пој мо ва, ре чи и из ра за 
на род ног го во ра и је зи ка, ко ји су при сут ни у бај-
ка ма, уче ни ку да на шњи це су не ра зу мљи ви и да-
ле ки, те ин те гра ци ја са дру гим пред ме ти ма, али 
и са ма по се та Му зе ју, чи не да до жи вљај на род не 
књи жев но сти, у пр вом ре ду бај ке бу де пот пун, а 
уго ђај тра јан. Ин те гра тив на на ста ва, спро ве де на 
у Му зеј ском ком плек су у Кул пи ну, за сно ва на на 
прин ци пи ма ко ре ла ци је и ин те гра ци је, омо гу ћи-
ла је да се на став ној об ра ди бај ке при сту пи на нов, 
ства ра лач ки на чин, ста вља ју ћи уче ни ка у по зи-
ци ју су бјек та ко ји кри тич ки и кре а тив но при ла зи 
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пи са њу и ин тер пре та ци ји де ла, раз ви ја ју ћи у том 
про це су сво ју кре а тив ност и спо соб ност кри тич-
ког ми шље ња. На став ни це срп ског, сло вач ког је-
зи ка и раз ред не на ста ве за јед но са му зеј ским пе-
да го гом су уве ле уче ни ке у тај не умет но сти тек ста 
кроз про је кат Дво рац бај ко лац. До бро по зна ва ње 
ма те ри је, али и ства ра лач ка ак тив ност еду ка то ра 
(по ме ну тих на став ни ка и му зеј ског пе да го га) омо-
гу ћи ла је ва ља ну ана ли зу бај ке, ко ја је ус пе ла да 
от кри је сми сао, зна че ње и пи са ње за вр шних де-
ло ва бај ки, а у исто вре ме уче ни ке је под ста кла да 
ак тив но и кре а тив но раз ми шља ју. 

Ана ли за ре зул та та

Му зеј ски ком плекс Кул пин, де па данс Му зе ја 
Вој во ди не, је у пе ри о ду од но вем бра 2019. до сеп-
тем бра 2020. го ди не у са рад њи са Основ ном шко-
лом „Јан Амос Ко мен ски“ из Кул пи на ор га ни зо
вао низ кре а тив но-еду ка тив них про гра ма у окви ру 
про јек та Дво рац бај ко лац. То је ин тер ди сци пли-
нар ни и ин тер ак тив ни про грам ко ји по ве зу је исто-
ри ју умет но сти и му зе о ло ги ју, срп ски, сло вач ки 
је зик, ли ков ну, му зич ку кул ту ру, при ро ду и дру-
штво, вер ску на ста ву и тех ни ку и тех но ло ги ју.

Циљ про јек та Дво рац бај ко лац је упо зна ва ње 
са др жа ја му зеј ске де лат но сти, му зеј ских екс по на-
та Му зеј ског ком плек са Кул пин, усва ја ње основ них, 
еле мен тар них са зна ња о му зе ју и кул тур ној ба-
шти ни ко ју Му зеј чу ва, као и не по сред но сти ца ње 
зна ња кроз прак тич ну ак тив ност ко ја уче сни ке 
под сти че на ак ци ју, раз ви ја ње раз ли чи тих ин те-
ре со ва ња и умет нич ког на чи на из ра жа ва ња. Пре-
ци зни је ре че но, основ ни циљ по ме ну тог про јек та 
је игра, као би тан фак тор у про це су ког ни тив ног 
и емо тив ног раз во ја де це. Ов де се на гла ша ва ди-
дак тич ка ак тив ност, ко ја је исто вре ме но за бав на 
и еду ка тив на, јер се де ца у то ку ра да за ба вља ју, раз-
ви ја ју ћи соп стве не спо соб но сти и по тен ци ја ле, 
уче но ве стра те ги је од но са и со ци ја ли за ци је и из ра-
жа ва ју соп стве ну ма шту и осе ћа ња. Ак тив но сти 
у окви ру про јек та би ле су усме ре не на лич но ан га-
жо ва ње и ак тив но уче шће свих уче сни ка, рад у ма-
лим гру па ма, ра до зна лост, рад на за јед нич кој те ми, 
ак тив но за ла га ње сва ког уче ни ка, раз ви ја ње ства-
ра лач ког ми шље ња и из ра жа ва ња (драм ског, ли-
ков ног, му зич ког итд.). 

У окви ру овог про јек та узо рак су чи ни ли уче-
ни ци од пр вог до осмог раз ре да Основ не шко ле „Јан 

Амос Ко мен ски“ из Кул пи на. Кре а тив ноеду ка
тив ни про гра ми су ре а ли зо ва ни у Му зеј ском ком-
плек су Кул пин, у пе ри о ду од но вем бра 2019. го ди не 
до сеп тем бра 2020. го ди не. Му зеј ске ра ди о ни це 
би ле су еду ка тив ног ка рак те ра и осми шље не та ко 
да ути чу на фор ми ра ње све сти о очу ва њу и зна-
ча ју кул тур не ба шти не. При ме ном тех ни ка ва ри-
ја ци је и им про ви за ци је, дра ма ти за ци је омо гу ће но 
је по ве зи ва ње му зеј ских са др жа ја са крат ким фор-
ма ма књи жев ног ства ра ла штва, цр та ња и исе ца ња 
об ли ка, по зо ри шта сен ки, му зи ке и рит ма. 

У овом про јек ту ко ри шће не су од го ва ра ју ће 
ме то де и ди дак тич ки прин ци пи: ме то да по сма-
тра ња, ме то да по на вља ња, ме то да под сти ца ња, 
вер бал но-тек сту ал на, илу стра тив но-де мон стра-
тив на, као и ме то да прак тич ног ра да. Та ко ђе је, 
при ме њи ван прин цип си сте ма тич но сти и по ступ-
но сти, прин цип ин ди ви ду а ли за ци је и прин цип 
очи глед но сти. Ма те ри ја ли ко ји су ко ри шће ни при 
ре а ли за ци ји кре а тив ног де ла ра ди о ни це су: ха мер 
па пир у бо ји, бо ји це, фло ма сте ри, тем пе ре, кар-
тон, ју та ни џак, раз не вр сте тка ни на (па мук, штоф, 
тил...), ка мен, сти ро пор, пла сти ка, др во, гип са не 
пло че, укра сне сти ро пор не лајс не и сл.

У окви ру про јек та Дво рац бај ко лац, еду ка тив-
ни про гра ми су ре а ли зо ва ни у не ко ли ко фа за.

I фа за – об у хва та ла је рад уче ни ка од пе тог до 
осмог раз ре да. Му зеј ски пе да гог у са рад њи са на-
став ни ца ма му зич ке и ли ков не кул ту ре, на стал-
ној из ло жбе ној по став ци стил ског на ме шта ја и 
пред ме та при ме ње не умет но сти, ко ја је пред ста-
вље на кроз епо хе и раз ли чи те сти ло ве уче ни ци ма 
су пре до чи ле слич но сти и раз ли ке из ме ђу умет-
нич ких сти ло ва и пра ва ца (ба ро ка, би дер ма је ра, 
нео би дер ма је ра, Лу ја XV, ро ко коа, ам пи ра и дру-
гих), као и кул тур но и сто риј ску вред ност ко ју са ма 
збир ка по се ду је. За тим су уз по моћ му зеј ског пе-
да го га иза бра ли му зеј ски пред мет – фо те љу из са-
ло на по ро ди це Дун ђер ски, ко ји је ста јао у њи хо вој 
по ро дич ној ку ћи у Но вом Са ду, у сти лу ко пи је Лу-
ја XV. (Сли ка 1) Фо те ља је по слу жи ла као основ и 
по ла зна тач ка за пи са ње за вр шних де ло ва у све три 
ода бра не бај ке (Пе пе љу га, Ле по ти ца и звер и Мач 
у ка ме ну). Би ла је пред мет или жи во би ће, ко ја је 
глав ног ју на ка до ве ла до ис пу ње ња же ља и сно ва, 
на гра ђи ва ња до бро те и прав де.

II фа за – об у хва та ла је ана ли зу по ме ну тих бај-
ки са уче ни ци ма ни жих раз ре да. Ана ли за ове 
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књи жев не вр сте би ла је ре а ли зо ва на у са ло ну – цен-
трал ној са ли Ве ли ког двор ца, та ко што су уче ни-
ци ви ших раз ре да, до би ли уло ге на став ни ка, те су 
им они кроз груп ни и тим ски рад на по се бан на-
чин до ча ра ли бај ке. Сво јим емо ци ја ма иза зва ли 
су код нај мла ђих дру га ра пот пу но нов и по се бан 
до жи вљај. На кон то га, на став ни це срп ског и сло-
вач ког је зи ка су ода бра ле де вет уче ни ка ко ји су има-
ли за да так да по ме ну те бај ке про чи та ју и део тек-
ста ко ји им је прет ход но му зеј ски пе да гог озна чио 
из ме не, од но сно на пи шу свој из ми шље ни за вр-
ше так. Од де вет ра до ва иза бра на су три нај бо ља и 
нај ма што ви ти ја, и то рад Јо ва не Ко лар ски и Зо ра на 
Ми ти ћа уче ни ка VIIб раз ре да и Ива не Ми лен ко-
вић уче ни це VIIIб раз ре да.

III фа за – об у хва та ла је ор га ни зо ва ње и ре а ли-
зо ва ње ни за кре а тив но-еду ка тив них про гра ма. Про-
гра ми су би ли по де ље ни у не ко ли ко ра ди о ни ца, 
по уз ра сним гру па ма и њи хо вим ин те ре со ва њи ма.

Пр ва ра ди о ни ца ре а ли зо ва на је у са рад њи са 
на став ни ком тех ни ке и тех но ло ги је и уче ни ци ма 
ко ји по ха ђа ју гра ђе вин ску сек ци ју. На ини ци ја ти-
ву му зеј ског пе да го га и по ме ну тог на став ни ка, спон-
зор ства фир ме „Стил би“ из Бач ког Пе тров ца, уче
ни ци су уз по моћ гип са них пло ча и сти ро пор них 
укра са ус пе ли да на пра ве по зо ри шну сце ну. 

Дру ге ра ди о ни це су ор га ни зо ва не са уче ни ци ма 
ни жих раз ре да. С об зи ром на то да је ре а ли за ци ју 
ових ра ди о ни ца оме ло ван ред но ста ње, дру же ње 

се на ста ви ло пре ко Гугл (Go o gle) учи о ни це, те је 
му зеј ски пе да гог пре ко Гугл учи о ни це школ ског 
пе да го га и на став ни ка раз ред не на ста ве на ста вио 
про је кат. Кре а тив не ра ди о ни це би ле су ве за не са мо 
за он лајн ча со ве ли ков не кул ту ре, те су уче ни ци-
ма да те ин струк ци је за пра вље ње ма ски, ко сти ма 
и дру гих ре кви зи та. На кон убла жа ва ња епи де мио-
ло шких ме ра, не ко ли ко ра ди о ни ца се ре а ли зо ва ло 
у пар ку Му зеј ског ком плек са Кул пин, те су уче ни-
ци на ста ви ли уре ђи ва ње сце но гра фи је по треб не 
за ре а ли за ци ју јав ног ча са. Mлади сце но гра фи 
мак си мал но су се уду би ли у да ту уло гу, те су ве-
што из ра ди ли по зор ни цу, укло пи ли је у ам би јент 
про сто ра а по том је ли ков ном тех ни ком укра си ли. 
(Сли ка 2) Је ле на До бро вић-Бо ја но вић, ку стос, ака-
дем ски гра фи чар Му зе ја Вој во ди не упот пу ни ла је 
деч ју сце но гра фи ју рол-ап па но и ма. Уз цр та ну 
илу стра ци ју ста јао је дра ма ти зо ва ни део тек ста 
по ме ну тих уче ни ка. Ко сти ме и ма ске су та ко ђе 

ускла ди ли са ли ко ви ма на по зор ни ци. Сва ки ко-
стим је ткао но ву при чу ко ју су упра во уче ни ци 
ис при ча ли у пред ста ви. По кре те глу ма ца и по зо-
ри шних сен ки, пра ти ле су ре чи на ра то ра, те је до-
жи вљај бај ки био пот пун.

IV фа за – На кон за вр ше них ра ди о ни ца, уче-
ни ци су кроз јав ни час, по зо ри шном пред ста вом 
под на зи вом Дво рац бај ко лац при ка за ли сво ју кре-
а тив ност, ма шту, та ле нат и зна ње. Тех ни ком драм-
ског за пле та и му зич ким са др жа јем, кроз игру и 
за ба ву по сти гло се не са мо уоб ли ча ва ње до жи-
вља ја, не го и дру га чи ја ин тер пре та ци ја бај ки, као 
и њи хо во дру га чи је раз у ме ва ње. Ак тив но уче шће 
уче ни ка до ве ло је до раз ме не иде ја и ин фор ма ци ја, 

Сли ка 2. Рол-ап пaнои

Сли ка 1. Фо те ља из Са ло на по ро ди це Дун ђер ски
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но вог сти ца ња зна ња, сти му ла ци је ин те ре са, мо-
ти ва ци је и све ве ће же ље за ра дом. На овај на чин 
је пу тем им про ви зо ва не игре кроз дра му, ма ску, 
игра ње уло га, де ци пру же на мо гућ ност да вред-
ну ју уни вер зал не по ру ке о људ ском ис ку ству ко ја 
умет нич ка де ла чу ва ју кроз вре ме. Та ко ђе, уче ни-
ци ма је да та сло бо да из ра жа ва ња, мо гућ ност да 

из ра зе сво је ста во ве, ми шље ње, кре а тив ност, а да 
при том ни су бри ну ли да ли ће би ти кри ти ко ва ни 
због то га. (Сли ке 3, 4, 5)

Кроз овај про је кат уче ни ци су схва ти ли да бај-
ков ни свет пред ста вља дру га чи је об ли ко ва ње ре-
ал но сти, те да ин тер пре та ци јом бај ке мо гу до ћи 
до са зна ња ко ја мо гу по ве за ти у ло ги чан си стем 
на у че них чи ње ни ца, пој мо ва и за кљу ча ка.

С об зи ром на то да је бај ка при ча сна и ја ве, 
мо гу ћег и не мо гу ћег, ре ал ног и ире ал ног, да по го-
ду је ле по том из ми шље ног све та, ве дри ном и оп-
ти ми змом, уче ни ци ма је пру же на мо гућ ност да се 
ак тив ним уче шћем и кре а тив ним ства ра њем вра те 
и ца ру ју у све ту ма ште и огром ном про стран ству 
нео бич но сти, те да их њи хо ва ма шта, као ис тка на 
пу та ња во ди ка са зна њу и от кри ћу та јан стве ног 
све та. Кроз ис тка не при че, от кри ли су чо ве ко ву 
исто ри ју и чо ве ков жи вот из ну тра, ба ви ли су се 
оп ште људ ским про бле ми ма и от кри ва њем очи-
глед них и скри ве них зна че ња.

Јав ни час је ре а ли зо ван у пар ку Му зеј ског ком-
плек са у тра ја њу од 30 ми ну та, ка да су при ка за не 
све три бај ке, уз му зич ку под ло гу из аде кват ног 
цр та ног фил ма, као и му зи ка пе сме Бај ка ко ју је 
на пи са ла на став ни ца му зич ке кул ту ре, а ко ју је 
тре ба ло да от пе ва Ана ста си ја Ре го дић уз прат њу 
хо ра. При каз по је ди них сце на у бај ка ма, ре а ли зо-
ван је кроз ка пу е ро плес, кроз ка му фли ра ни леп 
акро бат ски по крет де ца од глу ме сва ки на пад и 
агре си ју не га тив ног ју на ка из бај ке.

Уче ни ци ше стог раз ре да уз аси стен ци ју на-
став ни ка тех ни ке и тех но ло ги је мон ти ра ли су ви-
део за пис по зо ри шне пред ста ве. 

За кљу чак

Му зеј пред ста вља пот пу но дру га чи је ме сто за 
ак тив но уче ње јер де ци омо гу ћа ва ко ри шће ње свих 
чу ла при по сма тра њу из ло же них пред ме та, за раз-
ли ку од по сма тра ња истих пу тем ме ди ја или на 
сли ци у уџ бе ни ку при ли ком на ста ве ко ја се одр-
жа ва у учи о ни ци. Та ко ђе, ва жна уло га уче ња у му-
зе ју је истин ска мо ти ви са ност и зна ти же ља, по-
сма тра ње, за ба ва, игра и раз не дру ге ак тив но сти 
ко је под сти чу ин тер ак тив ни рад и пот пун до жи-
вљај по се ти ла ца. Упра во, зна чај му зе ја као ме ста 
за ак тив но уче ње пред ста вљен је кроз број не кре-
а тив но еду ка тив не про гра ме у окви ру про јек та 
Дво рац бај ко лац.
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Ре а ли зо ва њем ни за кре а тив но еду ка тив них 
про гра ма и укљу чи ва њем уче ни ка свих уз ра ста 
од пр вог до осмог раз ре да раз ви ла се ве о ма до бра 
са рад ња и ме ђу груп ни рад уче ни ка без об зи ра на 
њи хо ва ин те ре со ва ња и ста ро сне до би. 

С об зи ром на то да уче ни ци че сто има ју ве ли-
ки про блем да раз у ме ју на род ну књи жев ност, до-
шло се на иде ју да ак тив ним уче шћем уче ни ка у 
об ра ди и ин тер пре та ци ји бај ки, про бу ди мо у њи-
ма же љу за вра ћа њем у нај леп ши пе ри од њи хо вог 
од ра ста ња, свет ма ште и фан та зи је. Овим ин тер-
ак тив ним уче њем се по сти гла ве ћа мо ти ва ци ја уче-
ни ка за рад, по сти гао се раз вој ви ших мен тал них 
функ ци ја, као и под сти ца ње уну тар груп не и ме-
ђу груп не са рад ње и ко му ни ка ци је. Ак тив ним уче-
шћем и да ва њем ве о ма озбиљ них и од го вор них 
за да та ка сти му ли са ли смо их за рад и иза зва ли код 
уче ни ка же љу за ис тра жи ва њем и уче њем на пот-
пу но нов са вре мен на чин, кроз игру и за ба ву, а да 
ни су ни све сни шта су кроз ту игру на у чи ли и спо-
зна ли. По ред од лич них уче ни ка ко ји су увек би ли 
спрем ни за сва ки но ви за да так, у овом за дат ку су 
уче ство ва ли и уче ни ци са ло ши јим успе хом, ко ји 
су кроз ова кав вид ан га жо ва ња по ка за ли сво ју ори-
ги нал ност у из ра ди по је ди них пред ме та или ре-
кви зи та. Уче ни ци су кроз јав ни час при ка зи сво ју 
глу мач ку спо соб ност. У то ку по зо ри шне пред ста-
ве се ви де ло њи хо во за до вољ ство, же ља да сва ким 
по кре том и из го во ре ном ре че ни цом при ка жу што 
бо ље дра ма ти зо ва ни део тек ста ко ји су на пи са ли 
њи хо ви дру га ри. Би ли су ве о ма до бри пи сци, сце-

но гра фи, му зи ча ри, пра ви умет ни ци ко ји су дове-
ли до са вр шен ства по ме ну ти про је кат. 

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Vi lić, D. (2014) Ulo ga zna nja i obra zo va nja u sa vre me-
nom druš tvu, Po li te ia.

Žni dar, V. (1972) Za da ci i ob li ci sa rad nje mu ze ja i ško le, 
Mu ze o lo gi ja 15, Za greb.

Ivić, I., Peš kan, A. i An tić, S. (2001) Ak tiv no uče nje 2, In-
sti tut za psi ho lo gi ju, Be o grad.

Ka ni žaj, Lj. (1987) Obra zo va nje u mu ze ju – sta nje u mu
ze ji ma Ju go sla vi je, In for ma ti ca Mu ze o lo gi ca. 

Mar stin, Dž. (ur.) (2013) No va mu zej ska te o ri ja i prak sa, 
CLIO, Be o grad.

Mi lu ti no vić, J. (2002) Uče nje u mu ze ju, Pe da goš ka stvar-
nost.

Mi lu ti no vić, J. (2003a) In for mal no obra zo va nje: poj
mov ni okvir i ka rak te ri sti ke, Pe da goš ka stvar nost.

Мр каљ, З. (2010) По јам ко ре ла ци је у ме то ди ци на ста-
ве. Ме то дич ки ви ди ци, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-55, 
feb. 2010. ISSN 23347465. До ступ но на: <http://
me to dic ki vi di ci.ff .un s.ac .rs /in dex.ph p/MV /ar tic le/
vi ew/749> (при сту пље но: 15. 9. 2020) 

Ста ни са вље вић, В. (2017) Еду ка тив ни про гра ми Му-
зе ја Вој во ди не, Рад Му зе ја Вој во ди не 59.

Sa di ki, T. (2013) Kri tič ke te o ri je u obla sti obra zo va nja, 
Vi so ka ško la stru kov nih stu di ja za obra zo va nje 
vas pi ta ča „Mi ha i lo Pa lov“, Vr šac. 

Whitty, G. (1999) Edu ca tion re form and ci vic iden tity: 
Glo bal and na ti o nal in flu en ces, Hi tot su bas hi Jo ur-
nal of So cial Stu di es 31.

Dra ga na Vu ja kli ja, Mu se um of Voj vo di na

MU SE UM AS A PLA CE OF AC TI VE LE AR NING

Re sum me

The pa per pre sents the mu se um as a pla ce for ac ti ve le ar ning and de ve lop ment of chil dren and youth in a 
com ple tely dif fe rent way from the one of fe red at scho ols and in so ci ety. In ad di tion to the ir co re bu si ness of 
col lec ting, pre ser ving and pro tec ting cul tu ral he ri ta ge, mu se ums are al so pla ces that sti mu la te long-le ar ned 
and re pres sed know led ge, en co u ra ge mo ti va tion, stren gthen and en rich ac qu i red abi li ti es, know led ge, skills and 
abi li ti es. For mal edu ca tion at scho ols is no lon ger eno ugh to me et the ne eds of a mo dern man, and the de ve lop
ment of mo dern so ci ety, tec hni que and tec hno logy has led to the cre a tion of the con cept of li fe long edu ca tion 

МУ ЗЕЈ КАО МЕ СТО АК ТИВ НОГ УЧЕ ЊА ДРА ГА НА ВУ ЈА КЛИ ЈА



and le ar ning, as well as new forms of edu ca tion. Mo dern un der stan ding of le ar ning in the mu se ums is that it is 
a kind of in for mal le ar ning, which ta kes pla ce con stantly, out si de the clas sro om, in a spa ce in ten ded for edu ca
tion and en ter ta in ment. Mo re pre ci sely, in for mal le ar ning in the mu se um has an im por tant ro le in the for mal 
edu ca ti o nal system, be ca u se the main go als of the mu se um edu ca ti o nal work are to sti mu la te ima gi na tion, 
fan tasy and cre a ti vity. It is thro ugh gro up and te am work and in ter ac ti ve par ti ci pa tion of all par ti ci pants 
in edu ca ti o nal pro gram mes in the mu se um and ot her cul tu ral in sti tu ti ons that gre at suc cess is ac hi e ved in 
ac qu i ring new know led ge thro ugh play.

In the se cond part of the pa per, the pro ject Fa iry ta le Ca stle with the pu pils of the ele men tary school “J. A. 
Ko men ski” from Kul pin is pre sen ted. The pro ject in clu des the in ter pre ta tion of fa iry ta les, as a spe cial li te rary 
gen re, and the edu ca tors ma na ged to sti mu la te the par ti ci pants to work thro ugh the in ter ac ti ve work. In 
ad di tion to nu me ro us re a li zed edu ca ti o nal wor kshops, emp ha sis was put on the pro ces sing, wri ting and 
in ter pre ta tion of the mo di fied fi nal parts of the fa iry ta les and the pre sen ta tion of the analysis of the re se arch 
re sults. The ir ta lent and skills, as well as the new know led ge they ga i ned du ring the ir work, we re pre sen ted in 
a pu blic les son in the form of a the a tre play.
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ИЗ МЕ ЂУ ЖЕ ЉА И МО ГУЋ НО СТИ – ЕТИЧ КЕ ДИ ЛЕ МЕ У ПРИ СТУ ПУ  
КОН ЗЕР ВА ЦИ ЈИ И РЕ СТА У РА ЦИ ЈИ АР ХЕ О ЛО ШКЕ КЕ РА МИ КЕ

Ма ри ја Ћу ко вић 
Му зеј Вој во ди не

Ап стракт: У ра ду се раз ма тра ју раз ло зи за етич ку ди ле му кон зер ва то ра ко ји спро во де трет ма не кон-
зер ва ци је и ре ста у ра ци је на ар хе о ло шкој ке ра ми ци, као и по тен ци јал на ре ше ња овог про бле ма. Че сто се 
до га ђа да се кон зер ва то ри у свом по слу, при зах те ву ку сто са за кон зер ва ци јом и ре ста у ра ци јом од ре ђе ног 
пред ме та, су ко бља ва ју са на че ли ма сво је про фе си је, што смо у при ли ци да ви ди мо у ра до ви ма у ко ји ма се 
на не ки на чин тра жи оправ да ње за упу шта ње у кон зер ва тор ски трет ман и по ста вља пи та ње да ли је за тим 
по ступ ком уоп ште би ло по тре бе. 

Кључ не ре чи: кон зер ва ци ја и ре ста у ра ци ја, ети ка, ар хе о ло шка ке ра ми ка

Кон зер ва ци ја ар хе о ло шке ке ра ми ке под ра зу ме-
ва бри гу о пред ме ту и ње го во до во ђе ње у ста бил но 
ста ње. Као што је већ по зна то, про цес кон зер ва ције 
пред ста вља из ра ду до ку мен та ци је, фи зич ко-хе миј-
ске ана ли зе, трет ма не чи шће ња и ста би ли за ци је 
пред ме та, док ре ста у ра ци ја под ра зу ме ва на до град-
њу не до ста ју ћих сег ме на та, ко ји ни су нео п ход ни 
за очу ва ње са мог пред ме та, већ се спро во де у ци љу 
чи тљи во сти пред ме та и у свр ху из ла га ња. 

Чи та ју ћи по је ди не кон зер ва тор ске из ве шта је, 
сти че мо ути сак о мо рал ној ди ле ми кон зер ва то ра 
ко ји у сво јој про фе си ји и ети ци стру ке не на ла зи 
раз ло га за ин тер вен ци ју ко ју је упра во из вео на зах-
тев ку сто са, оглу шу ју ћи се о основ не кон зер ва-
тор ске прин ци пе, пре све га прин цип ми ни мал не 
ин тер вен ци је.

У из ве шта ји ма и пи са ним ра до ви ма кон зер ва-
то ра на и ла зи мо на сле де ће ре че ни це:

„Ке ра мич ке по су де ко ји ма у те о ри ји не до ста-
је ве ли ки део (ви ше од 60% це ли не) не би тре ба ло 
да се под врг ну ре ста у ра ци ји, али би кон зер ва ци ји 
тре ба ло. И у овом слу ча ју је по су да рекон струиса нa 
у до го во ру са од го вор ним ку сто сом, због је дин стве-
но сти укра са и фи но ће за вр шне об ра де ке ра ми ке. 
Ре кон струк ци ја са ме по су де би ла је ствар ни иза-
зов због свог спе ци фич ног об ли ка и ор на мен та. У 
про це су ре кон стру и са ња укра са, ре ста у ра тор се 
по слу жио са вре ме ним ала ти ма, па сто га ни је било 

ла ко ’ими ти ра ти’ руч ни и де та љан рад пра и сто
риј ског ау то ра“ (Sar doz 2016: 271).

„У прак си се, веoма честo, де ша ва да су же ља 
вла сни ка и ми шље ње кoнзерватoра o тoку трет-
ма на у пoтпунoсти раз ли чи ти. Дру га чи ји при ступ 
пред ме ту, че сти зах те ви вла сни ка да се пред мет 
„улеп ша и дoтера“ мoгу дoдатнo угрoзити и убр
за ти тoк његoвoг прoпадања. Стoга је веoма важнo 
да кoнзерватoр и вла сник на ђу оп ти мал но мо гу-
ће ре ше ње, од но сно да пред мет дoбије аде ква тан 
трет ман“ (Ро гић 2017/2018: 89).

Ода кле по ти че ди ле ма кон зер ва то ра ко ја се од-
но си на спро во ђе ње трет ма на кон зер ва ци је и ре-
ста у ра ци је ар хе о ло шке ке ра ми ке?

По тре ба за кон зер ва ци јом и ре ста у ра ци јом  
ар хе о ло шких пред ме та 

Раз ло зи за кон зер ва ци ју пред ме та ко ји не ис-
пу ња ва ју кон зер ва тор ске усло ве за ком плет ну ре-
кон струк ци ју углав ном су ве за ни за по себ не ка-
рак те ри сти ке пред ме та, и нај че шће се од но се на 
ти по ло шке и тех но ло шке из у зет но сти или ра ри-
тет но сти пред ме та на од ре ђе ном под руч ју. 

По де ље на су ми шље ња кон зер ва то ра о по тре-
би за кон зер ва ци јом и ре ста у ра ци јом сва ке по су-
де ко ја се уне се у му зеј. Са јед не стра не, и усло ви 
у ко ји ма ће пред ме ти би ти де по но ва ни ути чу на ту 
од лу ку. Че сто се у об зир узи ма ју усло ви у ко ји ма 



ће се пред ме ти на кон кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је 
чу ва ти, те се прет по ста вља да их је у фраг мен то-
ва ном ста њу лак ше упа ко ва ти (за у зи ма ју ма ње ме-
ста у де поу). По ред то га, ва же ће је ми шље ње да је 
пред мет као та кав ста бил ни ји, јер не са др жи ре-
ста у ри ра не де ло ве од гип са. Као по себ на ло ша 
стра на ре ста у ра ци је по су да гип сом, на во ди се ње-
го ва хи дро скоп ност. На кон не ких ар хе о ло шких 
ис ко па ва ња у му зеј се до пре ма ве ли ка ко ли чи на 
фраг мен то ва не ке ра ми ке, по не кад је у пи та њу број 
од ви ше сто ти на хи ља да фраг ме на та ар хе о ло шких 
по су да раз ли чи тог ква ли те та. 

При ме ра ра ди, на ло ка ли те ти ма из рим ског 
пе ри о да ко ји се на ла зе у не по сред ној бли зи ни ке-
ра мич ких ра ди о ни ца тог вре ме на, при ку пља се 
ве ли ка ко ли чи на ке ра ми ке (Сл. 1). Ме ђу са ку пље-
ним на ла зи ма фраг мен то ва них по су да на ла зе се 
оне са по сто ја ном фак ту ром од пре чић ше не гли-
не, ква ли тет не из ра де на бр зом ви тлу и ква ли тет-
ног пе че ња, али и оних ко је су из ра ђе не на дру ги 
на чин, са ра зним при ме са ма у гли ни и тро шне 
фак ту ре. Сви на ла зи ко ји се при ку пе на те ре ну 
тран спор ту ју се упа ко ва ни у пла стич не ке се, а за-
тим у ку ти је. Па ко ва ње фраг ме на та у овој ко ли чи-
ни, раз ли чи тих свој ста ва и от пор но сти на при ти-
сак, мо же ути ца ти на њи хо ву очу ва ност. Ке ра ми ка 
тро шне фак ту ре, нај че шће са пе ском и дро бље ним 
ка ме ном или ша мо том као при ме сом има тен ден-
ци ју да се оси па и ло ми у та квим усло ви ма, то ком 
тран спор та, али и то ком де по но ва ња. 

На дру гом ме сту, по сто ји про блем са ети ком 
стру ке и прин ци пом ми ни мал не ин тер вен ци је ко ји 
на ла жу да се на це ло ви тост, ста бил ност и хе миј-
ски са став пред ме та што ма ње ути че. То усло вља-
ва ода бир пред ме та ко ји ће про ћи кон зер ва ци ју, 
са ре ста у ра ци јом или без ње.

Зах те ви ку сто са углав ном до ла зе из же ље да 
се пред ме ти ода бра ни за трет ма не кон зер ва ци је 
при ка жу пу бли ци у што ре пре зен та тив ни јем ста-
њу. По не кад је пред мет чи тљив и без трет ма на кон-
зер ва ци је и ре ста у ра ци је, па су зах те ви ку сто са 
нео прав да ни. Ипак, у ве ћем бро ју слу ча је ва, иа ко 
по сту пак ни је у пот пу но сти оправ дан прин ци пом 
ми ни мал не ин тер вен ци је, он се спро во ди због већ 
на ве де них раз ло га ко ји се углав ном ти чу ар хе о ло-
шке вред но сти са мог пред ме та. 

Ода бир пред ме та и сме штај ни ка па ци те ти  
му зеј ских де поа

Се лек ци ја ма те ри ја ла за кон зер ва ци ју по чи ње 
још при ли ком ар хе о ло шких ис ко па ва ња. На те-
ре ну се при ку пља ју пред ме ти и већ та мо се вр ши 
ода бир оних ко ји ће про ћи трет ма не кон зер ва ци-
је и ре ста у ра ци је. Од тог бро ја, са мо део ће ући у 
те рен ски и му зеј ски ин вен тар, док ће још ма њи 
део тре ти ра них пред ме та би ти из ло жен. Ра ни јих 
де це ни ја би ло је чак и слу ча је ва од ба ци ва ња де ла 
ма те ри ја ла из раз ли чи тих раз ло га, ре ци мо за сту-
пље но сти у ве ли кој ко ли чи ни (Сл. 2 и 3).
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Сл. 1. Пример налаза грнчарске радионице из римског 
времена, садржи керамичарску пећ и велики број  

керамичких посуда у непосредној близини  
(преузето од: Rusu-Bolindeţ: 94, fig. 5, 6)

Сл. 2. Дневна количина одбачених фрагмената 
керамике на ископавањима локалитета Град у Старчеву 

с почетка 30-их година 20. века (преузето са сајта 
Peabody Museuma, фотографија: 2004.24.12939)

КОН ЗЕР ВА ЦИ ЈА И РЕ СТА У РА ЦИ ЈА



185

Пред ме те тре ба учи ни ти до ступ ним јав но сти, 
у че му умно го ме до при но се трет ма ни кон зер ва-
ци је и ре ста у ра ци је. Фраг мен то ва не по су де у ку-
ти ја ма углав ном не ће би ти до ступ не пу бли ци, де-
пои има ју огра ни че не ка па ци те те и у бу дућ но сти 
тре ба узе ти у озбиљ но раз ма тра ње пи та ње скла ди-
ште ња при ку пље ног ма те ри ја ла. Мо жда је при мар-
но пи та ње, ка да се ра ди о пре вен тив ној кон зер ва-
ци ји пред ме та, еви дент ни про блем скла ди ште ња 
у му зе ји ма на ше зе мље. У том сми слу тре ба ра ди ти 
на ства ра њу по вољ них и функ ци о нал ни јих усло ва 
за сме штај пред ме та у де по и ма, та мо где их не ма. 
Та ко ће мо из бе ћи си ту а ци ју да ти усло ви бу ду не-
по во љан фак тор при од ре ђи ва њу оби ма трет ма на 
кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је.

Тре ба под се ти ти да де пои по сто је због пред-
ме та и да се мо ра ју при ла го ди ти нај а де кват ни јим 
усло ви ма за њи хо во од ла га ње и чу ва ње: 

„Од лу ка о оби му ин тер вен ци је и из бо ру ма те-
ри ја ла за кон зер ва ци ју тре ба да се за сни ва на са-
зна њу о усло ви ма бу ду ћег сме шта ја пред ме та (ар-
хе о ло шки де по, из ла га ње у му зе ју или при ват ној 
збир ци, сту диј ско ис тра жи ва ње, пу бли ко ва ње), 
ма да ће не из о став но за ви си ти и од са да шњих трен-
до ва у ре ста у ра тор ској фи ло зо фи ји и есте ти ци“ 
(Živ ko vić 2007/08: 137).

Уко ли ко аде кват ни усло ви чу ва ња пред ме та 
не по сто је, из ли шно је го во ри ти о по вољ но сти и 
не по вољ но сти кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је по је-
ди них пред ме та. Пре ма Етич ком ко дек су ИКОМ-а 
кру ци јал на „од го вор ност му зеј ских струч ња ка је 

ства ра ње и одр жа ва ње за шти ће не сре ди не за 
збир ке о ко ји ма во де бри гу, би ло да су у де по и ма, 
на по став ци или у тран зи ту“ (ИКОМ 2007: 7). 

Че сто ће мо, ка да су у пи та њу пред ме ти тро-
шне и оште ће не фак ту ре, учи ни ти бо ље по њих 
ако се упу сти мо у трет ман кон зер ва ци је са ре ста-
у ра ци јом и та ко ра ди ти на кон со ли да ци ји њи хо-
вих не ста бил них де ло ва. На жа лост, у прак си, због 
не до вољ ног про цен та ори ги нал ног де ла, не ке по-
су де не ће про ћи ни трет ма не пре вен тив не кон-
зер ва ци је, по пут кон со ли да ци је. 

Пре ма Етич ком ко дек су за му зе је „Струч ни 
рад ни ци тре ба па жљи во да над гле да ју ста ње збир-
ки о ко ји ма во де бри гу, ка ко би се од ре ди ло ка да 
пред мет зах те ва кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор ске 
ра до ве и услу ге ква ли фи ко ва ног кон зер ва то ра-ре-
ста у ра то ра. Глав ни циљ тре ба да бу де ста би ли зо-
ва ње ста ња пред ме та. Сви кон зер ва тор ски за хва ти 
мо ра ју би ти аде кват но и у скла ду са про пи си ма 
до ку мен то ва ни, са ре ги стро ва ним свим про ме на ма 
у од но су на ори ги нал ни пред мет“ (ИКОМ 2007: 7).

Струч њак-кон зер ва тор не би тре ба ло да у чи-
тав про цес спро во ђе ња трет ма на кон зер ва ци је 
кул тур них до ба ра бу де укљу чен као не ко ко има 
са мо тех нич ко ре ше ње за ста би ли за ци ју пред ме-
та, већ иде ал но, као не ко ко ме је по знат чи тав кон-
текст у ко ме се на ла зи пред мет чи јом се кон зер-
ва ци јом ба ви, и ко је за то у по зи ци ји да ути че на 
ода бир пред ме та за кон зер ва ци ју и на чи на на који 
ће то би ти учи ње но. По треб но је да кон зер ва то ри 
за у зму ак тив ни ју уло гу у до но ше њу од лу ка ве за-
них за трет ма не кон зер ва ци је од ре ђе них пред ме-
та. Ово кон крет но под ра зу ме ва, по ред по зна ва ња 
тех но ло шких про це са у из ра ди ке ра ми ке и до дат-
на зна ња о пред ме ту, од но сно кул тур ном до бру, 
по зна ва ње исто риј ског кон тек ста, ти по ло ги је и сл. 
По ред све га на ве де ног, ве о ма је бит на и при сут-
ност кон зер ва то ра на ме сту на ла за пред ме та, уко-
ли ко је то мо гу ће (Bu cel lat ti 2017:140).

По зна ва ње ар хе о ло шке ке ра ми ке мо же би ти 
од по мо ћи у од ре ђи ва њу оби ма ре кон струк ци је, 
бу ду ћи да је је дан од раз ло га за кон зер ва ци ју и ре-
ста у ра ци ју и из у зет ност не ког пред ме та, у исто-
риј ском сми слу. Узми мо ов де за при мер ter ra si gil-
la ta ке ра ми ку, ко ја је рет ка на про сто ру из ван гра-
ни ца Рим ског цар ства, чак и у окви ру не ких ње-
го вих де ло ва, где су за сту пље ни је ње не имитацијe. 
Уко ли ко до ђе мо у си ту а ци ју да ра ди мо на де ло ви ма 

Сл. 3. Селекција и паковање керамике након прања и 
лепљења фрагмената (преузето са сајта Peabody 

Museuma, фотографија: 2004.24.13117А)
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по су де ори ги нал не ter ra si gil la ta-e, не ма сум ње да 
би трет ман кон зер ва ци је са ре ста у ра ци јом тре ба-
ло спро ве сти, иа ко ни су увек ис пу ње ни усло ви за 
по што ва ње ети ке у кон зер ва ци ји (Сл. 4).1

До га ђа се и да функ ци ја не ке по су де бу де до дат-
ни раз лог за ње ну ре кон струк ци ју, иа ко она ни је 
естет ски и ти по ло шки за ни мљи ва, по пут ур ни.2

Број ни су при ме ри ин тер вен ци ја на по су да ма 
ко је ни су у скла ду са ети ком. Те о ри ја на и ла зи на 
број не не пред ви ђе не си ту а ци је у прак си, због то га 
не би тре ба ло ико да се осе ћа ло ше, ни ку сто си нити 
кон зер ва то ри, док год су сво јим сна га ма усме ре-
ни ка за јед нич ком ци љу про на ла же ња нај бо љег 
на чи на за очу ва ње пред ме та. Не мо гу се све ме ре 
при ме ни ти јед на ко на сва кул тур на до бра, то сва-
ка ко тре ба има ти на уму при ли ком по што ва ња 
прин ци па кон зер ва ци је, али исто та ко не мо гу се 
ис пу ња ва ти не ре ал ни зах те ви ку сто са за ре ста у-
ра ци јом сва ке по су де у це ло сти, уко ли ко за то не 
по сто је оправ да ни раз ло зи. Кон зер ва ци ја пред-
ме та би, иде ал но, тре ба ло да се кре ће у про сто ру 
из ме ђу ове две крај но сти.

Као при мер нео п ход но сти кон зер ва тор ског 
трет ма на код по су да ко је не ма ју до вољ но де ло ва 
за ре кон струк ци ју мо же мо на ве сти си ту а ци ју у 
ко јој се тек ле пље њем уло ма ка ке ра мич ких по су да 
мо же ја сно ви де ти фор ма, а са мим тим и ти по ло-
шке ка рак те ри сти ке од ре ђе не по су де. Чи тљи вост 
пред ме та ни је оба ве зно ве за на са мо за из ла га ње 
на из ло жба ма, већ и као по моћ при ти по ло шком 

од ре ђи ва њу по су де пре ма ње ној фор ми, ја сно ви-
дљи вој тек на кон кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је.

При сту пач ност са вре ме них трет ма на  
кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је

Пи та ње фи нан сиј ских сред ста ва је че сто јед-
но од кључ них пи та ња ка да се ра ди о очу ва њу 
кул тур них до ба ра. Оно са со бом по вла чи и вре ме 
тра ја ња трет ма на кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је, 
ква ли тет по ступ ка и це ну ма те ри ја ла. Ов де је од 
по себ не ва жно сти по се до ва ње све сти о ко ли чи ни 
пред ме та ко ји ма је нео п ход на за шти та и ко ји че-
ка ју на пре вен тив ну кон зер ва ци ју. Ни је мо гу ће, 
из тре нут не пер спек ти ве, сва ки пред мет под врг-
ну ти ду гом и ску пом трет ма ну. 

Уко ли ко је циљ за шти ти ти пред ме те од про-
па да ња, по треб но је има ти бр зу и при сту пач ну 
ин тер вен ци ју, при ла го ђе ну тре нут ним мо гућ но-
сти ма. Сва ка ко је бо ље да трет ман бу де по сте пен 
и да је за сва ку фа зу кон зер ва ци је нео п ход но оста-
ви ти до вољ но вре ме на. У исто вре ме тре ба би ти 
све стан да не ма сва ка уста но ва мо гућ но сти да спро-
ве де та кав трет ман над ве ли ким бро јем пред ме та. 
Ква ли тет је нео спор но би тан, али се он мо ра рас-
по ре ди ти на ре а лан број пред ме та, јер ће мо у про-
тив ном ус пе ти да за шти ти мо са мо не ко ли ци ну.

Мо жда мо же мо оче ки ва ти ре ше ње про бле ма 
у но вим тех но ло ги ја ма, тех ни ка ма и ма те ри ја ли-
ма у кон зер ва ци ји ке ра ми ке.

Ино ва ци је се углав ном огле да ју у из ра ди ди-
ги тал них мо де ла по су да. Мо де ли пред ста вља ју 
тро ди мен зи о нал ни при каз по су де на ко јој је из-
ве де на ре ста у ра ци ја, од но сно њен иде ал ни из глед. 
Ова ква ре кон струк ци ја мо же би ти за вр ше на и 
штам па њем овог мо де ла, ума ње ног за де бљи ну зида 
по су де. Та ко из ра ђен мо дел по слу жио би као ка-
луп или осно ва за по ста вља ње и из ла га ње ори ги-
нал них де ло ва по су де. Ино ва ци ја на том по љу је и 
мо гућ ност уме та ња ори ги нал ног де ла по су де на од-
го ва ра ју ће ме сто у од штам па ној по ли мер ној ма си.3 
На овај на чин мо гу ће је све сти трет ман на ми ни-
мум гре шке у фор ми, при ли ком руч не из ра де ка-
лу па и упо тре бе гип са. Ово је ре ла тив но нов при-
ступ ра ду на кон зер ва ци ји ар хе о ло шких по су да, 
на по чет ку је свог раз во ја и за са да се бо ри са ви ше 
по те шко ћа, као што су не пра вил ни об ли ци по су-
да, не до вољ но ве ли ки штам па чи и сл. (Bar re au et 
al. 2014: 7) (Сл. 5).
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Сл. 4. Пример оригиналне зделе terra sigillate из 
Чортановаца, тип Драгендорф 37, са сталне поставке 
Музеја Војводине (преузето из: Кумовић, Смиљанић 

1997: 93).
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Ме ђу но вим ме то да ма, до ми нант на иде ја је из-
бе га ва ње упо тре бе гип са и дру гих пу ни о ца, већ је 
у фо ку су из ла га ње ис кљу чи во ори ги нал них фраг-
ме на та по су да. 

Из ла га ње у ви три на ма се сво ди на мон ти ра ње 
ори ги нал них ко ма да, на кон ле пље ња и кон со ли-

до ва ња на раз ли чи те но си о це као што су алу ми ни-
јум ске шип ке, плек си глас и дру ге под ло ге. На овај 
на чин се у пот пу но сти из бе га ва на до град ња не по-
сто је ћих де ло ва, при че му се за кон зер ва ци ју по-
су де не ко ри сте дру ги ма те ри ја ли до епок сид них 
смо ла и акрил них ма те ри ја ла за кон со ли до ва ње и 
ле пље ње. У овом слу ча ју до след но се прак ти ку је 
слу чај ми ни мал не ин тер вен ци је, док је из ло же ни 
пред мет у пот пу но сти ау тен ти чан (Ber ge ron 2007) 
(Сл. 6).

Ди ги тал на ре ста у ра ци ја пред ме та и из ла га ње 
ори ги нал них пред ме та без пу ни о ца ни су ши ро ко 
за сту пље ни из не ко ли ко раз ло га. Ни је дан од на-
чи на ни је јед на ко при мен љив на све пред ме те. У 
пр вом слу ча ју ће по су де из ра ђе не ру ком и оне ко је 
има ју ори ги нал но не пра вил ну фор му, би ти иде ал-
но и не ре ал но ре кон стру и са не, док у дру гом слу-
ча ју про блем у ве ли ком бро ју слу ча је ва мо же би ти 
чи тљи вост пред ме та. Про блем код ди ги тал не кон-
зер ва ци је је сте и чи ње ни ца да тај трет ман ни је ши-
ро ко при сту па чан и до сту пан, пре све га због под-
ра зу ме ва не опре ме и не до вољ ног бро ја об у че них 
струч ња ка.

За кљу чак

Ка ко би се по сти гао ба ланс из ме ђу же ља и мо-
гућ но сти у кон зер ва ци ји ар хе о ло шке ке ра ми ке, 
по треб но је оста ви ти вре ме за ис тра жи ва ња. Циљ 
је пред ме те за шти ти ти и ти ме им да ти ва жност 
ка кву за слу жу ју, при том узи ма ју ћи у об зир ре ал не 
усло ве. Те о ри ја и ети ка стру ке на ла жу јед но, док 
у прак си на и ла зи мо на дру го, од но сно на про бле-
ме ве за не за ма ли број кон зер ва то ра у на шим ин-
сти ту ци ја ма, не до вољ но про сто ра за сме штај и 
ло ше ми кро кли мат ске усло ве у де по и ма, огра ни-
че на фи нан сиј ска сред ства, за ста ре ле ма те ри ја ле 
и пре ва зи ђе не ме то де.

По сто ји оправ да на на да да ће са раз во јем тех-
но ло шких зна ња до ћи до бо љих, јед но став ни јих 
и јеф ти ни јих ре ше ња ка да се ра ди о кон зер ва ци ји 
ке ра ми ке и да ће мо се ре ши ти мо рал не ди ле ме да 
ли тре ба уоп ште ра ди ти на кон зер ва ци ји не ке по-
су де. Док се то не до го ди, до ступ ним сред стви ма и 
зна њем тре ба ра ди ти на што бо љем очу ва њу пред-
ме та у овом тре нут ку, ка ко би смо им про ду жи ли 
век. При то ме тре ба нај ви ше во ди ти ра чу на о прин-
ци пу ре вер зи бил но сти, ка ко би се пред мет, уко ли-
ко за то бу де по тре бе, мо гао вра ти ти у пр во бит но 

Сл. 6. Примери изложених посуда на којима је изведен 
третман конзервације уз доследну примену принципа 
минималне интервенције, преузето од (Bergeron 2007: 

42, fig 19 et 20).

Сл. 5. Пример тродимензионалног модела посуде са  
реконструкцијом у различитим фазама израде и  

примером одштампаног модела (преузето од:  
Barreau et al. 2014: 7, fig. 6 and 7).
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ста ње и под врг ну ти но вим трет ма ни ма и но вим 
ма те ри ја ли ма, а ка да за то до ђе вре ме.

Усло ви у ко ји ма спро во ди мо трет ма не кон зер-
ва ци је и ре ста у ра ци је пред ме та су че сто не а де-
кват ни, али упр кос не мо гућ но сти ма и же ља ма за 
бо љим и са вре ме ни јим усло ви ма (ка кви по сто је у 
зе мља ма ве ћег стан дар да), на на ма је да учи ни мо 
нај бо ље што мо же мо. У пи та њу је на ше кул тур но 
на сле ђе ко је је са мо на ша од го вор ност. Не ма мо 
из го во ра ни ка да се ра ди о лич ном уса вр ша ва њу 
ко је зна чај но мо же по мо ћи у мо дер ни за ци ји на-
ших зна ња и стру ке.

На све то, не сме мо за бо ра ви ти да пред ме те на 
чи јој за шти ти ра ди мо, ду гу је мо да пред ста ви мо 
сви ма чи је су они на сле ђе, а да је че сто на на ма од-
лу ка ко ји ће то пред ме ти би ти.

НАПОМЕНЕ
1 Ter ra si gil la ta је вр ста рим ске лук су зне ке ра ми ке 

ко ја се до би ја ли ве њем у ка лу пи ма од фи но пре-
чи шће не гли не. Раз ли ку ју се ми шље ња у де фи-
ни са њу то га шта је ими та ци ја ter ra si gil la ta-e. 
Кри те ри јум је углав ном фор ма по су де, док су тех-
ни ке об ра де по вр ши не раз ли чи те. Сја јан пре маз 
не јед на ке гу сти не, сла би је по сто јан, по ста вљен 
је на по вр ши ну су да у ви ше то но ва, од жућ ка сто 
оранж до там но цр ве не бо је. На те ри то ри ји Рим-
ског цар ства ове тех ни ке по ка зу ју по себ не ка рак-
те ри сти ке усло вље не ква ли те том и кван ти те том 
им пор та и сте пе ном раз во ја до мо ро дач ког лон-
чар ства. Због то га по сто је знат не раз ли ке из ме ђу 
ими та ци ја ter ra si gil la ta-e у Ита ли ји, Шпа ни ји, 
Га ли ји или Ре ци ју му. По дра жа ва ње итал ских 
им пор то ва них при ме ра ка ја вља се на по чет ку 1. 
ве ка у про вин циј ској про из вод њи, на це лој те ри-
то ри ји цар ства. Од сре ди не 1. ве ка огра ни ча ва 
се на ма њи број ти по ва гал ских ра ди о ни ца, да 
би од 2. ве ка ими ти ра ње ових тех ни ка из ра де 
би ло за сту пље но ви ше на ло кал ним фор ма ма 
(Bruk ner 1981: 29). У ке ра ми ци До ње Па но ни је 
из дво је на је је дин стве на гру па ре љеф но укра ше-
них зде ла. Због ре љеф не об ра де по вр ши не и пре-
ма за оранж бо је при па да ка сни јим ими та ци ја ма, 
док је у осно ви из ра ђе на на бр зом ви тлу и руч но 
до те ра на са уну тра шње стра не. Ре љеф на по вр-
ши на је из ра ђе на у ка лу пу. Ра ди о ни ца је до са да 
не по зна та (Ра ди о ни ца „Х“) (Bruk ner 1981: 25).

2 Кон зер ва ци ја и ре ста у ра ци ја по су да ни је по треб-
на са мо ра ди из ла га ња пред ме та, већ и ра ди ње го-

вог пу бли ко ва ња. При об ја вљи ва њу не кро по ла 
спа ље них по кој ни ка, ја вља се по тре ба за кон зер-
ва ци јом ве ћег бро ја по су да ко је су ти по ло шки 
ве о ма слич не. Иа ко оне при па да ју истом ти пу, 
сва ка од њих ре пре зен ту је део гроб не це ли не и 
мо ра се па жљи во и тач но до ку мен то ва ти. Че сто 
је од ве ли ке ва жно сти за да то ва ње гроб не це ли-
не бит на и не ка сла бо ви дљи ва ти по ло шка про-
ме на на ке ра ми ци ко ја мо же по ста ти ви дљи ва 
тек на кон кон зер ва тор ског трет ма на.

3 Ме ђу раз ли чи тим по ли мер ним ма те ри ја ли ма 
ко ји се ко ри сте у 3Д штам пи, ис ти че се PLA (по ли-
лак тид) због сво је рас про стра ње но сти и еко ло-
шке при хва тљи во сти јер се до би ја из об но вљи вих 
из во ра по пут ку ку ру зног скро ба, ше ћер не тр ске, 
ко ре на та пи о ке и кром пи ро вог скро ба. Еко ло-
шки аспект је ста вио овај ма те ри јал у пр ви план, 
по ти ску ју ћи дру ге по ли ме ре на ба зи наф те (PLA 
i ABS). Та ко ђе, тем пе ра ту ра то пље ња на већ 50 oС, 
по вољ на је за до ра ду об ли ка на кон штам па ња (Ta-
na sić i dr. 2016: 5).
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BET WE EN WIS HES AND POS SI BI LI TI ES – ET HI CAL DI LEM MAS IN  
THE AP PRO ACH TO CON SER VA TION AND RE STO RA TION OF  

AR CHA E O LO GI CAL CE RA MICS

Re sum me

The con ser va tors and re sto rers of ar cha e o lo gi cal ce ra mics ha ve an et hi cal di lem ma re gar ding the qu e sti on 
of the ex tent to which and whet her cer tain tre at ments sho uld be car ried out at all. That di lem ma is most of ten 
ca u sed by a di scre pancy bet we en the cu ra tor’s re qu i re ments and the et hi cal prin ci ples of con ser va tion. So lu ti ons 
to this pro blem in real cir cum stan ces sho uld be so ught pri ma rily in the agre e ment of the two si des, but al so in 
fin ding new tec hni qu es and tec hno lo gi cal so lu ti ons in the fi eld of con ser va tion and re sto ra tion of ar cha e o lo
gi cal ce ra mics. For the pur po ses of ex hi bi ting the ob jects, ar cha e o lo gi cal ce ra mics are be ing re sto red ma inly 
with the help of pla ster, whi le la tely, the trend is to ex hi bit the ob jects wit ho ut re sto red parts. Spe cial ho pe is 
pla ced in to di gi tal re sto ra tion, which is still in its early sta ges. It is worth re cal ling that the con ser va tion of an 
ob ject is do ne for the sa ke of the ob ject it self, and not only for the sa ke of its pre sen ta tion and pu bli ca tion. In 
the se arch for a so lu tion to the et hi cal di lem ma re la ted to the pro ce du res in the con ser va tion and re sto ra tion 
of ar cha e o lo gi cal ce ra mics, we must ke ep in mind the real pos si bi li ti es ava i la ble to us, which re la te to the spa ce 
for sto ring, de a dli nes, fi nan cial re so ur ces and the num ber of the items.
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КОН ЗЕР ВА ЦИ ЈА И РЕ СТА У РА ЦИ ЈА КЕ РА МИЧ КИХ ПО СУ ДА ИЗ  
АР ХЕ О ЛО ШКЕ ЗБИР КЕ МУ ЗЕ ЈА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ У БА ЊА ЛУ ЦИ

Дра га на М. Ра до ја 
Му зеј Ре пу бли ке Срп ске, Ба ња лу ка

Ап стракт: Ра дом је об у хва ћен део ар хе о ло шког ма те ри ја ла са ло ка ли те та До ња До ли на, код Гра ди шке 
у Ре пу бли ци Срп ској, на де сној оба ли Са ве, ко ји показујe кон ти ну и ра ни хи ља ду го ди шњи раз вој од по зног 
брон за ног до ба до рим ског пе ри о да. Од иза бра них 50 фраг мен то ва них ке ра мич ких по су да, от кри ве них 
то ком ар хе о ло шких кам па ња у пе ри о ду 1978–1981. го ди не, по сту пак кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је у пот пу-
но сти је из вр шен на 40 при ме ра ка, а при каз ком плет ног по ступ ка дат је за 20 при ме ра ка. При ме ном од го ва-
ра ју ћих по сту па ка кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је, уз упо тре бу хе миј ских и ме ха нич ких ин тер вен ци ја за шти-
те и чи шће ња, очу вао се пр во бит ни ау тен тич ни из глед тре ти ра них ке ра мич ких по су да, што је у скла ду са 
са вре ме ним ме ђу на род ним стан дар ди ма у за шти ти кул тур ног на сле ђа. Укљу че на је при ме на са вре ме не ме то-
до ло ги је и тех но ло ги је, ка ко у по гле ду опре ме за по сту пак за шти те, та ко и у ко ри шће њу но вих ма те ри ја ла 
за ре кон струк ци ју и ре ста у ра ци ју. Бу ду ћи да је сва ки ке ра мич ки при ме рак „при ча за се бе“, утвр ђе но је и 
при ме ње но нај бо ље ре ше ње у по је ди нач ним слу ча је ви ма, што пред ста вља глав ну тен ден ци ју. Ис по што ван 
је и основ ни им пе ра тив да по сту пак сва ке кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је под ра зу ме ва ре вер зи бил ност, како 
би у слу ча ју по ја ве и при ме не но вих ма те ри ја ла и тех но ло ги ја мо гао да се вра ти у пр во бит но ста ње.

Кључ не ре чи: ке ра мич ке по су де, ло ка ли тет До ња До ли на, кон зер ва ци ја и ре ста у ра ци ја, хе миј ске и ме-
ха нич ке ин тер вен ци је, прин цип ре вер зи бил но сти

Увод

Те ма овог ра да ве за на је за део ар хе о ло шког 
ма те ри ја ла са ло ка ли те та До ња До ли на, ко ји пред-
ста вља ком плекс на ла зи шта на по вр ши ни од пре-
ко 4 км дуж ре ке Са ве: Ста ри јег на се ља из по зног 
брон за ног до ба и Гра ди не из гво зде ног доб ног до ба 
са ста ри јим, со је нич ким на се љем и мла ђим, рав-
ни чар ским на се љем. На ла зи се на про сто ру да на-
шњег се ла До ња До ли на код Гра ди шке у Ре пу бли ци 
Срп ској, на де сној оба ли Са ве, у до ли ни ои ви че-
ној пла ни ном Мо та ји цом и не да ле ко од се вер но-
бо сан ских пла ни на бо га тих гво зде ном ру дом. Реч 
је о ви ше слој ном ло ка ли те ту, от кри ве ном дав не 
1896. го ди не, чи ја на се ља и не кро по ла по ка зу ју 
кон ти ну и ра ни хи ља ду го ди шњи раз вој од по зног 
брон за ног до ба до рим ског пе ри о да, уз ин ди ци је 
и за ра ни је на се ља ва ње, од нео ли та. 

Фраг мен то ва не ке ра мич ке по су де (19), от кри-
ве не то ком ви ше го ди шњих ар хе о ло шких ис ко па-
ва ња на Гра ди ни у До њој До ли ни, ко ја се да нас 
сма тра јед ним од нај ве ћих тр го вач ких сре ди шта 

то ком гво зде ног до ба, чи не око сни цу овог ра да и 
пред ста вља ће део те мат ске из ло жбе Ар хе о ло шка 
ис тра жи ва ња ло ка ли те та До ња До ли на и ви ше-
де це ниј ски за бо рав. Из бор ових ке ра мич ких по-
су да за те му овог ра да од но си се на на ла зе са гра-
дин ског на се ља у До њој До ли ни, от кри ве них то ком 
ар хе о ло шких кам па ња у пе ри о ду од 1978. до 1981. 
го ди не, ко је се да нас чу ва ју у пра и сто риј ској збир-
ци Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске. Гра дин ско на се ље 
из ста ри јег и мла ђег гво зде ног до ба си ту и ра но је 
на уз ви ше њу уз оба лу Са ве, у на ро ду по зна том под 
на зи вом Гра ди на, чи ји је ју жни део уни шта ван 
по вре ме ним ис ко па ва њи ма зе мље за град њу на-
си па. Ке ра мич ки ма те ри јал, да кле, при па да овом 
мла ђем на се љу и за јед но са оста лим ар хе о ло шким 
ма те ри ја лом све до чи о то ме да је До ња До ли на 
пред ста вља ла зна ча јан при вред ни и тр го вач ки 
цен тар то ком пра и сто ри је, ко ји је свој зе нит до се-
гао тек по на пу шта њу Ста ри јег на се ља и осни ва ња 
со је нич ког на се ља на Гра ди ни, кра јем 8. и по чет-
ком 7. ве ка ста ре ере. 

190



191

КОН ЗЕР ВА ЦИ ЈА И РЕ СТА У РА ЦИ ЈА КЕ РА МИЧ КИХ ПО СУ ДА... ДРА ГА НА М. РА ДО ЈА

Оста ци со је нич ког на се ља по ка зу ју пра ви лан 
низ ку ћа (па ра лел ни ре до ви со је ни ца по ста вље ни 
управ но на ток Са ве), ка на ли ма (за од вод во де) и 
мо сто ви ма за ко му ни ка ци ју из ме ђу со је ни ца, че-
тво ро у га о не осно ве и др ве них кон струк ци ја, ме-
ђу соб но по ве за них др ве ним те ра са ма и мо сто ви ма 
пре ко ка на ла. У со је ни ца ма, са две про сто ри је, са-
став ни део ен те ри је ра, осим ог њи шта, чи ни ли су 
и ве ли ки пи то си за жи то, као и оста ле ве ће и ма-
ње ке ра мич ке по су де за сва ко днев ну упо тре бу. 
Град ња со је ни ца на пу ште на је у ка сном гво зде ном 
до бу, ка да се ни во на се ља по ди гао због ин тен зив-
не град ње и та ло же ња реч ног на но са, ка да је из-
гра ђе но рав ни чар ско на се ље отво ре ног ти па, из 
ко јег углав ном и по ти чу пред мет не ке ра мич ке по-
су де. Кон ста то ван је не про ме ње ни ет нич ки са став 
до њо до лин ског ста нов ни штва то ком по след њег 
ми ле ни ја ста ре ере, те се мо же ре ћи да су ве ро ват-
но Па но ни из ра ђи ва ли и ра зно вр сне ке ра мич ке 
по су де ко је су те ма овог ра да (Ma rić 1964: 5–128).

Оште ће ња ке ра ми ке

Ке ра ми ка спа да у ве о ма от пор не и са мо о др жи-
ве ма те ри ја ле у по ре ђе њу са оста лим ар хе о ло шким 
ма те ри ја ли ма ко ји су под ло жни ји про па да њу. Нај-
ва жни ји услов ду го трај ног очу ва ња ке ра ми ке 
пред ста вља фак тор до брог пе че ња. Упра во овај 
про блем – не до вољ на пе че ност, по ја вљу је се код 
ар хе о ло шке ке ра ми ке. Ло мље ње и дро бље ње су 
че ста по ја ва, при че му сво јом по ро зно шћу не до-
вољ но пе че на ке ра ми ка ап сор бу је вла гу и оста ле 
ра за ра ју ће ма те ри је. Од са ста ва зе мљи шта за ви си 
сте пен очу ва но сти ар хе о ло шке ке ра ми ке. Зе мља 
бла гог са ста ва за штит нич ког је ка рак те ра у од но су 
на очу ва ност ке ра ми ке, док ра за ра ју ће и агре сив не 
зе мље има ју су про тан ефе кат, са свим де струк ти ван 
учи нак. Со ли, ки се ли не и ба зе, та ко ђе, де струк-
тив ног су ка рак те ра, јер про у зро ку ју про це се про-
па да ња ке ра ми ке: пре кри ва ње кал ци ни са ним сло-
је ви ма, ко ји уни шта ва ју фи не угла ча не по вр ши не, 
по не кад осли ка не или де ко ри са не уре зи ма; оште-
ће ње гла зу ре, са ста вље не од фи ног ста кле ног де-
ко ра тив ног омо та ча. Де ша ва се да је и сам са став 
гли не узрок соп стве ном ра за ра њу, на ро чи то у слу-
ча ју ка да гли на са др жи круп не че сти це кал ци јум 
кар бо на та (кре да), ко ји се рас па да при ли ком пе-
че ња и на ста је кал ци јум ок сид. У да љем про це су, са 

вла гом из ат мос фе ре ства ра се кал ци јум хи дрок-
сид, што ре зул ту је по ја вом слич ној га ше њу кре ча. 
Хи дра та ци ја по ве ћа ва за пре ми ну че сти ца, ко је 
бу бре и ра за ра ју по вр ши ну ке ра ми ке. Код гла зи-
ра не ке ра ми ке ова ква по ја ва ра за ра гла зу ру и ства-
ра кра те ре на ње ној по вр ши ни. 

Мо дер на ке ра ми ка има про блем са ова квим 
по ја ва ма, за хва љу ју ћи ко ри шће њу не до вољ но пре-
чи шће не гли не. Ре ла тив на вла жност и тем пе ра ту-
ра су та ко ђе бит ни узроч ни ци при ли ком оште ће ња. 
Ва ри ја бил на вла жност опа сна је за све ма те ри ја-
ле. Су ше ње и вла же ње иза зи ва ју ве ли ке струк ту-
рал не про ме не. Пре по ру че на ре ла тив на вла жност 
ва зду ха из но си до 55%, уз од сту па ње ±3%. По ве-
ћа ње и сма њи ва ње тем пе ра ту ре у ат мос фе ри ни 
на ко ји на чин не ути чу на ке ра ми ку. Ме ђу тим, у 
ком би на ци ји са вла гом про цес би мо гао да бу де 
ве о ма де струк ти ван. Гљи ви це и со ли ак ти ви ра ју 
се при ова квим усло ви ма. Не при јат ни ми ри си ке-
ра ми ке ука зу ју на при су ство гљи ви ца. Ре ла тив на 
до зво ље на тем пе ра ту ра у му зеј ским про сто ри ја-
ма из но си 20 oC ± 2. 

По чет на фа за кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор ског  
по ступ ка

Основ ни циљ кон зер ва ци ја пред ста вља очу-
ва ње пр во бит ног ау тен тич ног из гле да пред ме та, 
уз упо тре бу хе миј ских и ме ха нич ких ин тер вен-
ци ја за шти те и чи шће ња. Ре кон стру ки ју пред ме-
та чи не по ступ ци спа ја ња по сто је ћих са чу ва них 
фраг ме на та и до гра ђи ва ње но вих де ло ва на осно-
ву по сто је ћих ре ле вант них до ка за. Ре ста у ра ци ју 
чи ни си стем кон зер ва тор ско-ре кон струк ци о них 
по сту па ка, ко ји се вр ше ра ди очу ва ња пред ме та.

 
Сл. 1. Ода бра ни фраг мен ти за рад



Оште ће ни, у ве ћој или ма њој ме ри, фаг мен ти 
ке ра ми ке са др же у се би ва жне по дат ке за на уч но 
ис тра жи ва ње, као и низ ре ле вант них ка рак те ри-
сти ка зна чај них за пре зен та ци ју, екс по зи ци ју и 
еду ка ци ју. Се лек ци јом ке ра мич ких ар те фа ка та 
за по чи ње кон зер ва тор ски про цес, ко ји се са сто ји 
из ви ше по сту па ка. Ре кон струк ци ја и уоб ли ча ва-
ње пред ме та ра ди из ла га ња озна ча ва ње го во под-
вр га ва ње кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор ском трет-
ма ну, уз при ме ну ва же ћих за ко ни то сти и пра ви-
ла о да том по ступ ку. У окви ру ра да са из у зет ним 
де ли ма, ко ја по се ду ју по себ на свој ства (ра ри тет) 
и зна чај (исто риј ски), кон зер ва тор ски је за шти ће но 
50 фраг ме на та из Ар хе о ло шке збир ке Му зе ја Ре-
пу бли ке Срп ске (Пра и сто риј ска збир ка/ло ка ли-
тет До ња До ли на). За при каз из вр ше ног по ступ ка 
кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је у овом ра ду иза бра-
но је 20 ке ра мич ких при ме ра ка (Сл. 1).

Од го вор ност кон зер ва то ра за из вр ше ни кон-
зер ва тор ско-ре ста у ра тор ски трет ман на ве де них 
ке ра мич ких пред ме та је ве ли ка, у скла ду са ци-
љем очу ва ња кул тур ног на сле ђа, у овом слу ча ју 
ар хе о ло шког/пра и сто риј ског, као и сво је вр сног 
до при но са ње го вог да љег по сто ја ња и пре но ше-
ња сло је ви тих ин фор ма ци ја бу ду ћим ге не ра ци ја-
ма, про ду жа ва ју ћи њи хо ву ви ше стру ку, ци ви ли-
за циј ску ми си о нар ску уло гу. 

На кон се лек ци је ке ра мич ких фраг ме на та, ве за-
них за те му овог ра да, из вр ше но је фо то гра фи са ње 
и уво ђе ње у фо то до ку мен та ци ју. Гру пи тре ти ра-
них фраг ме то ва них ке ра мич ких по су да при па да 
18 пред ме та са сле де ћим ин вен тар ним бро је ви ма: 
4022, 2026, 4525, 4384, 4283, 4714, 2294, 2068, 2290, 
4634, 4449, 4593, 4711, 4272, 1140, 3853, 4466, 4284. 
У рад су укљу че на и два при мер ка без ин вен тар-
ног бро ја, па су на ве де на скра ће ни цом без инв. бр.

По за вр шет ку фа зе фо то до ку мен та ци је и еви-
ден ци је у елек трон ским кaртонима, при сту пље но 
је по ступ ку по та па ња и раз мек ша ва ња ви дљи вих 
тра го ва фи зич ких не чи сто ћа, за те че них на ке ра-
мич ким пред ме ти ма, ко ји су на кон ар хе о ло шких 
ис ко па ва ња без ика квог прет ход ног кон зер ва тор-
ског трет ма на де по но ва ни у ке се или кар тон ске 
ку ти је, где су се на ла зи ли ви ше од пет де це ни ја 
(Сл. 1).

За тим је на ста вље но са по ступ ком пра ња, уз 
ко ри шће ње сун ђе ра и ме ких чет ки ца, ка ко се не 
би оште тио по вр шин ски слој, услед по ро зно сти 

ке ра ми ке. Због еко ном ске ис пла ти во сти ис пи ра-
ње и де са ли ни за ци ја су по ступ ци ко ји се ра де ис-
кљу чи во де сти ло ва ном во дом, у ко ју мо же да се 
до да 2% рас тво ра во до ник пе рок си да или ти мо ла. 
Реч је о ете рич ном уљу мај чи не ду ши це (Thymus 
vul ga ris), чи је хе миј ске ком по нен те има ју из у зе та но 
акар ци да но и фун ги ци да но деј ство, ко је је ома мљу-
ју ће и на гри ње, под сти чу ћи њи хо во уги ну ће. Чак 
и ма ње кон цен тра ци је ти мо ла за у ста вља ју раст па-
то ге них гљи ви ца. Ти мол не спа да у агре сив не ме то-
де, па се, по ред ор ган ских ки се ли на (мра вље, млеч-
не и ок сал не), на во ди као еко ло шко сред ство, које 
се ко ри сти код дез ин фек ци је у пче лар ству, а ни је 
отро ван за љу де. На ла зи се у сло бод ној про да ји, у 
ви ду ка пи и па сте. У кон зер ва ци ји га ко ри сте за су-
зби ја ње гљи ви ца и гри ња, као и за дез ин фек ци ју. 

 
Сл. 2

 
Сл. 2а

Сл. 2. По та па ње фраг ме на та у де сти ло ва ну во ду  
(по сту пак де са ли ни за ци је)

При ли ком кон зер ва ци је фраг мен то ва них по-
су да из збир ке Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске, од укуп-
но 50, ко је су из дво је не за кон зер ва ци ју и ре ста у-
ра ци ју, на 40 по су да је ура ђен ком пле тан трет ман 
за шти те. За 10 по су да по треб но је ура ди ти до дат ну 
ре кон струк ци ју у про гра му Au to Cad, јер не по сто-
ји до вољ но по да та ка ка ко би се по сту пак ре кон-
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струк ци је и ре ста у ра ци је спро вео до кра ја. Де са-
ли ни за ци ја, од но сно укла ња ње штет них со ли из 
ар хе о ло шке ке ра ми ке, спро ве ден је са мо на 15 пред-
ме та, ко ји су сво јом струк ту ром до зво ља ва ли ви-
ше днев ни трет ман по та па ња у де сти ло ва ној во ди. 
На кон ис пи ра ња и ме ња ња де сти ло ва не во де, од-
но сно де са ли ни за ци је, сви пред ме ти на ко ји ма је 
ис пи та на про во дљи вост во де по ка за ли су тра ја ње 
по ступ ка од два да на, до вољ на да им вред но сти 
бу ду у до зво ље ним гра ни ца ма. Оста ли пред ме ти 
ни су има ли трет ман де са ли ни за ци је, због по ро-
зно сти ке ра ми ке, чи ме би овај трет ман имао де-
струк ти ван ути цај на ве ћи ну пред ме та. 

Де са ли ни за ци ја пред ста вља по сту пак при коме 
се нај пре вр ши ме ре ње про во дљи во сти де сти ло-
ва не во де, у ко ју ће се по то пи ти пред мет, за тим се 
узи ма ју узор ци во де у ко ји ма су пред ме ти би ли 
по то пље ни. Во да је ме ња на оно ли ко пу та ко ли ко је 
по треб но да вред но сти бу ду у гра ни ца ма до звоље-
ног, а да при том пред мет не бу де оште ћен (Сл. 2, 2а).

На кон по сту па ка пра ња ме ха нич ки су от кла-
ња не на сла ге кал ци на ци је, те фраг мен ти тре ти ра-
ни ал ко хо лом или аце ти ном, ко ји ве зу ју во ду за 
се бе, ра ди бр жег су ше ња. За ски да ње и укла ња ње 
ста рих кон зер ва ци ја, од но сно леп ка и гип са, пред-
ме ти су по то пље ни у то плу во ду, уз ис по што ва но 
вре ме нео п ход но да би ле пак по пу стио, а фраг мен-
ти се лак ше раз дво ји ли. Код лак ших раз ле пљи ва ња 
би ло је мо гу ће остат ке леп ка укло ни ти скал пе лом, 
док је у слу ча ју ве ћих на сла га и сло је ва леп ка из-
вр ше но там по ни ра ње иви ца аце то ном, а по том 
сва ки там по ни ра ни фраг ме нат умо тан у про зир-
ну фо ли ју, јер аце тон рас тва ра ле пак, ко ји се на кон 
овог про це са ла ко укла ња (Сл. 3). 

 
Сл. 3. Ме ха нич ко укла ња ње леп ка 

По за вр ше ном раз ле пљи ва њу и укла ња њу 
прет ход них кон зер ва ци ја при сту пље но је по нов-
ном ле пље њу фраг ме на та 5% па ра ло и дом Б-72. Та-
ко са ста вље ни и сле пље ни фраг мен ти се од ла жу 
у пе сак ра ди су ше ња и ве зи ва ња леп ка (Сл. 4). Код 
те жих фраг ме на та би ло је по треб но до дат но фик-
си ра ње и тра ка ма, док се па ра ло ид не ве же са свим 
и са ста вље ни фарг мен ти по ста ну ста бил ни (Сл. 5).

 
Сл. 4. Ле пље ње фраг ме на та

 
Сл. 5. До дат но учвр шћи ва ње тра ком

По сле ле пље ња усле ди ла је фа за мо де ло ва ња 
пла сте ли ном. Не ка да су ова мо де ло ва ња ра ђе на 
гли ном, али је по сту пак мо де ло ва ња пла сте ли ном 
јед но став ни ји, чи сти ји и еко но мич ни ји, бу ду ћи да 
је ви ше пу та ис ко ри стив у од но су на гли ну, ко ју није 
мо гу ће упо тре би ти по но во на кон су ше ња (Сл. 6, 7).
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Сл. 6, 7. Мо де ло ва ње пла сте ли ном

Фа за из ли ва ња гип сом усле ди ла је по сле мо де-
ло ва ња. За ре кон струк ци ју ових пред ме та упо тре-
бље не су три вр сте гип са, ко је се ко ри сте у зу бар-
ској про те ти ци за мо де ло ва ње (Ала ба стер и Гип-
со гал). Бр зо се су ше и ла ко об ра ђу ју алат ка ма и 
шмиргл па пи ром. Тре ћи гипс не мач ке про звод ње 
ла ко је об ра див до тре нут ка пот пу ног ве зи ва ња, 
док се на кон су ше ња ве о ма те шко об ра ђу је, али 
има ве ли ку чвр сти ну (Сл. 8).

 
Сл. 8. Мо де ло ва ње гип сом

По сле мо де ло ва ња и су ше ња гип са, укло њен 
је пла сте лин из уну тра шњо сти пред ме та и по пу-
ње не су фу ге, па је при сту пље но до дат ним по пу-
ња ва њи ма ка на ла и из јед на ча ва њу уну тра шњо сти 
са зи до ви ма ори ги на ла по су де (Сл. 9).

 
Сл. 9. По пу ња ва ње ка на ла

Сле де ћа фа за под ра зу ме ва бру ше ње алат ка ма, 
по пут тур пи ја и ра шпи, скал пе ла и др. (Сл. 10 и 11). 
За тим је из вр ше но шмир гла ње уз ко ри шће ње 
шмиргл па пи ра са ви ше фи но ћа, од гру бљег ка фи-
ни јем, ка ко би се до би ле глат ке по вр ши не и по пу-
ни ли тра го ви од прет ход ног шмир гла ња.

 
Сл. 10. Бру ше ње гип са
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Сл. 11. Шмир гла ње шмиргл па пи ром

На кон по ступ ка шмир гла ња би ло је по треб но 
ура ди ти кон со ли да ци ју гип са. Кон со ли да ци ја се 
та ко ђе ра ди па ра ло и дом B-72, у по стот ку 5–10%. 
Код овог му зеј ског ма те ри ја ла, ме ђу тим, ни је би-
ло нео п ход но при ме ни ти кон со ли да ци ју са мих 
фраг ме на та, јер је ке ра ми ка у ре ла тив но до бром 
ста њу. Кон со ли да ци ја би би ла при ме ње на је ди но 
у слу ча ју да су фраг мен ти ве о ма по ро зни и у рас-
па да ју ћој фа зи (Сл. 12–15).

 
Сл. 12, 13. Бру ше ње гип са

 
Сл. 14, 15. При пре ма за па ти ни ра ње

За кљу чак

Пре до че ни кон зер ва тор ски и ре ста у ра тор ски 
трет ма ни, опи са ни у овом ра ду, ко ји су из ве де ни 
на ке ра мич ким по су да ма из ар хе о ло шке збир ке 
Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске у Ба ња лу ци, за до во љи-
ли су основ ни циљ, а тај је, да се при ме ном ових 
по сту па ка, уз упо тре бу хе миј ских и ме ха нич ких 
ин тер вен ци ја за шти те и чи шће ња, очу ва пр во-
бит ни ау тен тич ни из глед тре ти ра них пред ме та. 
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Та бе ла бр. 1. За те че но ста ње фраг мен то ва них ке ра мич ких по су да

Без инв. бр., за те че но ста ње Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

Инв. бр. 4022, за те че но ста ње Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

Инв. бр. 2026, за те че но ста ње Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

Без инв. бр., за те че но ста ње Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

Инв. бр. 4384, за те че но ста ње Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

Инв. бр. 4283, за те че но ста ње Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

Инв. бр. 4714, за те че но ста ње Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

Инв. бр. 2294, за те че но ста ње Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке
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Инв. бр. 2070, за те че но ста ње Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

Инв. бр. 4711, за те че но ста ње Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

Инв. бр. 2290, за те че но ста ње Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

Инв. бр. 4634, за те че но ста ње Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

Инв. бр. 1140, за те че но ста ње Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

Инв. бр. 4449, за те че но ста ње Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

Инв. бр. 4593, за те че но ста ње Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

КОН ЗЕР ВА ЦИ ЈА И РЕ СТА У РА ЦИ ЈА КЕ РА МИЧ КИХ ПО СУ ДА... ДРА ГА НА М. РА ДО ЈА



Инв. бр. 4272, за те че но ста ње Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

Инв. бр. 3853, за те че но ста ње Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

Инв. бр. 4466, за те че но ста ње Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

Инв. бр. 4284, за те че но ста ње Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

Та бе ла бр. 2. Ке ра мич ке по су де на кон кон зер ва ци је

Без инв. бр., по сле кон зер ва ци је Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

 

Инв. бр. 4022, по сле кон зер ва ци је Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

 

Инв. бр. 2026, по сле кон зер ва ци је Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке
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Без инв. бр., по сле кон зер ва ци је Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

Инв. бр. 4384, по сле кон зер ва ци је Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

 

Инв.бр. 4714, по сле кон зер ва ци је Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

 

Инв. бр. 2294, по сле кон зер ва ци је Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

 

Инв. бр. 2070, по сле кон зер ва ци је Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

 

Инв. бр. 2290, по сле кон зер ва ци је Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

 

Инв. бр. 4634, по сле кон зер ва ци је Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

 

Инв. бр. 1140, по сле кон зер ва ци је Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке
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Инв. бр. 4449, по сле кон зер ва ци је Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

 

Инв. бр. 4593, по сле кон зер ва ци је Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

 

Инв. бр. 4711, по сле кон зер ва ци је Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

 

Инв. бр. 4272, по сле кон зер ва ци је Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

 

Инв. бр. 3853, по сле кон зер ва ци је Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

 

Инв. бр. 4466, по сле кон зер ва ци је Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

 

Инв. бр. 4284, по сле кон зер ва ци је Вла сни штво Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке

 

Та бе ла бр. 3. Аuto Cad – ре кон струк ци ја фраг мен то ва не по су де (кон струк ци ја преч ни ка)

Инв. бр. 4525, за те че но 
ста ње

КОН ЗЕР ВА ЦИ ЈА И РЕ СТА У РА ЦИ ЈА
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Та бе ла бр. 4. Де са ли ни за ци ја (ме ре ње про во дљи во сти во де на кон 24 ча са)

Инв. бр.  
пред ме та 

Вред ност про во дљи во сти  
де сти ло ва не во де пре ме ре ња (μS)

Тем пе ра ту ра  
во де у oC

Пр во ме ре ње
(μS)

Дру го ме ре ње
(μS)

Тре ће ме ре ње
(μS)

Че твр то ме ре ње
(μS)

3853 1,37 19 276 92,7 50,01 –
4466 1,37 19,1 162,6 191,9 43,6 –
2290 1,37 19,2 132 17,73 – –
4272 1,37 19 179 64,1 – –
2070 1,39 19,1 146,5 77,3 – –
4449 1,39 18 152 69,1 – –
4384 1,39 19 144 17,1 – –
4284 1,39 19,1 163,4 38,9 – –

(μS) – mi kro Si mens, је ди ни ца ме ре про во дљи во сти.

Та бе ла бр. 5. Рас тва ра чи ко ји су ко ри шће ни у по ступ ку кон зер ва ци је

Ди аг.
реф. Име рас тва ра ча Тач ка кључ.

у oC

Притисак па ре  
(ис пар љи вост на  

соб ној темп.)
Спец. теж. ток сич ност Тач ка 

го ре ња 
Па ра ме три де ли мич не  

рас твор љи во сти 
Дру ги 
на зив

mmHg oC TLV ppm oC N D W

A1 Ми не рал ни  
рас тва ра чи 150-156 14 50 0,77 500 38 90 4 6 Whi te 

spirit
А2 Ла ки бен зин 118-139 0,75 470 -7 94 3 3

Ал ко хо ли
С2 Етил ал ко хол 70 40 20 0,79 1000 12 36 18 46 етанол
W Вода 100 17 20 1,00 18 28 54

Ке то ни
E1 Aцетон 56 178 20 0,79 750 -19 47 32 21

(Пре ма: Tor ra ca, 2005)
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Dra ga na M. Ra do ja 
Mu se um of Re pu bli ka Srp ska, Ba nja Lu ka 

CON SER VA TION AND RE STO RA TION OF CE RA MIC VES SELS  
FROM THE AR CHA E O LO GI CAL COL LEC TION OF  

THE MU SE UM OF RE PU BLI KA SRP SKA IN BA NJA LU KA

Sum mary

The to pic of the ma ster the sis Con ser va tion and Re sto ra tion of Ce ra mic Ves sels from the Ar cha e o lo gi cal Col-
lec tion of the Mu se um of Re pu bli ka Srp ska in Ba nja Lu ka in clu des a part of ar cha e o lo gi cal ma te rial from the 
Do nja Do li na si te, ne ar Gra diš ka in Re pu bli ka Srp ska, on the right bank of the Sa va, which shows con ti nu o
us mil len nial de ve lop ment from the La te Bron ze Age to the Ro man pe riod. From the 50 se lec ted frag men ted 
ce ra mic ves sels, di sco ve red du ring the ar cha e o lo gi cal cam pa igns in the pe riod from 1978 to 1981, the pro ce-
du re of con ser va tion and re sto ra tion was com ple tely per for med on 40 spe ci mens. The pre sen ta tion of the com
ple te pro ce du re is gi ven for 20 spe ci mens, which is il lu stra ted with pho to graphs (12–50) and pa nels (2–3). The 
pro ce du re of re con struc tion and re sto ra tion will be per for med la ter on 10 spe ci mens, the pro ce du re has not 
been com ple ted, due to in suf fi ci ent da ta. This work has ac hi e ved its ba sic task and goal: to pre ser ve the ori gi nal 
aut hen tic ap pe a ran ce of tre a ted ce ra mic ves sels, which is in li ne with mo dern in ter na ti o nal stan dards in the 
pro tec tion of cul tu ral he ri ta ge, by applying ap pro pri a te con ser va tion and re sto ra tion pro ce du res, using che mi
cal and mec ha ni cal in ter ven ti ons for pro tec tion and cle a ning. The re fo re, in ac cor dan ce with the pos si bi li ti es, 
mo dern met ho do logy and tec hno logy ha ve been ap plied, both in terms of the equ ip ment for the pro tec tion 
pro ce du re and in the use of new ma te ri als for re con struc tion and re sto ra tion. Sin ce each ce ra mic spe ci men is 
a “story for it self“, the best so lu tion has been de ter mi ned and ap plied in in di vi dual ca ses, which is the main 
ten dency. The ba sic im pe ra ti ve that the pro ce du re of each con ser va tion and re sto ra tion im pli es re ver si bi lity 
was re spec ted so that in the ca se of the ap pe a ran ce and ap pli ca tion of new ma te ri als and tec hno lo gi es, it co uld 
be re tur ned to its ori gi nal sta te.
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UDC 068.013(497.113 Zre nja nin):014.3Zre nja nin

НА РОД НИ МУ ЗЕЈ ЗРЕ ЊА НИН У СВЕ ТЛУ ЛИ СТА ЗРЕ ЊА НИН: 
1. ДЕО (1952–1972)

Др Фи лип Крч мар, Исто риј ски ар хив Зре ња нин

Ап стракт: Од свог осни ва ња у је сен 1952. го ди не па до да на шњих да на, не дељ ни лист Зре ња нин је био 
и остао нај вер ни ји хро ни чар зби ва ња у На род ном му зе ју Зре ња нин и де фи ни тив но је дан од нај бо га ти јих 
из во ра по да та ка за функ ци о ни са ње ове уста но ве у по сле рат ном пе ри о ду. У при ло гу је дат би бли о граф ски 
осврт на пи са ње овог не дељ ни ка о Му зе ју у пе ри о ду од 1952. до 1972. го ди не.

Кључ не ре чи: На род ни му зеј Зре ња нин, лист Зре ња нин, штам па, му зе ји

Дру гог но вем бра 1952. из штам пе је иза шао први 
број не дељ ног ли ста Зре ња нин. Ти ме је окон чан 
ви ше го ди шњи хи ја тус у ина че ду гој и бо га тој тра-
ди ци ји зре ња нин ског штам пар ства и но ви нар ства 
(Ne met 2007), на стао на кон што је кра јем 1944. лист 
Сло бод на Вој во ди на пре се љен из он да шњег Пе тров-
гра да1 у Но ви Сад. Већ у пр вом бро ју, Ре дак ци ја 
но вог гла си ла по ста ви ла је пред се бе циљ: да овај 
лист бу де за и ста ве ран од раз на шег це ло куп ног 
жи во та, ко ји не ће са мо ре ги стро ва ти и бе ле жи ти 
до га ђа је, већ ће се и кри тич ки освр та ти на њих 
и да ва ти под сти ца ја сви ма на шим ма хо ви ма и 
на по ри ма (...) у из град њи бо љег жи во та, со ци ја ли-
зма (Зре ња нин 1/1952). 

Има ју ћи у ви ду ова ко за цр та не ци ље ве, но ви 
лист је на сто јао да пра ти и де ша ва ња у кул ту ри, 
оста вља ју ћи вид ног про сто ра и за ову област. Ипак, 
у пр вим го ди на ма ру бри ка по све ће на кул ту ри би ла 
је кон цеп циј ски ша ро ли ка, бу ду ћи да је, због мањ-
ка кул тур них са др жа ја, она до пу ња ва на и по пу-
ња ва на ве сти ма из обла сти про све те, при ка зи ма 
из да ња Ма ти це срп ске или при год ним тек сто ви-
ма ко ји ма су обе ле жа ва ни ра зни ју би ле ји и го ди-
шњи це. Ло кал не уста но ве кул ту ре – би бли о те ка, 
му зеј и ар хив – тек су по чи ња ле да се по зи ци о ни-
ра ју у си сте му би бли о теч ких, му зеј ских и ар хив-
ских уста но ва ко ји се у то вре ме на ла зио у за вр-
шним фа за ма свог фор ми ра ња.2

Ка да је о зре ња нин ском му зе ју реч, он је у го-
ди ни по кре та ња Зре ња ни на про ме нио свој прав-
ни ста тус и ре ше њем На род ног од бо ра оп шти не 

Зре ња нин од 27. ју на 1952. уме сто до та да шњег „Град-
ског“ до био епи тет „На род ни“, ко ји но си и дан 
да нас (ИАЗ, Ф. 160 НОО Зре ња нин 1939–1963, бр. 
8104/1952). Осим то га, пре тр пео је и две сме не на 
ру ко во де ћој по зи ци ји: по чет ком 1952. Шан до ра 
На ђа3 је на ме сту управ ни ка за ме ни ла Ру жа Ла то-
вљев,4 ко ја се, ме ђу тим, ни је ду го за др жа ла на том 
по ло жа ју. Већ сеп тем бра исте го ди не њу је за ме нио 
Ла зар Ни ко лић,5 ку стос-ар хе о лог ко ји је управ-
нич ку функ ци ју оба вљао још ра ни је – не по сред но 
пре ра та и за вре ме оку па ци је (Вор гић 2020: 92).

То ком но вем бра и де цем бра ко ли ко је из ла зио 
у то ку пр ве ка лен дар ске го ди не свог по сто ја ња, 
лист Зре ња нин се о Му зе ју огла сио све га јед ном, и то 
крат ком ве шћу ко јом је оба ве стио сво је чи та о це да 
ће се при ли ком обе ле жа ва ња пра зни ка 29. но вем-
бра у про сто ри ја ма ове уста но ве отво ри ти но во, 
пре у ре ђе но исто риј ско оде ље ње (Зре ња нин 4/1952). 
По че ци ин тен зив ни јег из ве шта ва ња о ло кал ној 
му зеј ској уста но ви вре мен ски су по ду дар ни и по-
ве за ни са ту жним до га ђа јем за срп ску и ју го сло-
вен ску умет ност: реч је о смр ти Уро ша Пре ди ћа 
(12. фе бру ар 1953), ко јој је но ви не дељ ник по све тио 
до ста про сто ра (Зре ња нин 15/1953: 1; Зре ња нин 
16/1953 а; Зре ња нин 16/1953 б; Зре ња нин 22/1953). 
Из ме ђу оста лог, Зре ња нин је по кре нуо пи та ње 
Пре ди ће вог ле га та, од но сно ње го вог бе о град ског 
ате љеа ко ји је по по кој ни ко вој же љи и за хва љу ју ћи 
ње го вом бли ском по знан ству са Ла за ром Ни ко-
ли ћем за вр шио упра во у зре ња нин ској му зеј ској 
уста но ви. Од тог тре нут ка је от по че ло ви ше де це-
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ниј ско до ку мен то ва ње по сле рат ног ра да ове уста-
но ве, ко је у кон ти ну и те ту тра је до дан-да нас. За то 
вре ме, Зре ња нин је об ја вио на сто ти не тек сто ва о 
Му зе ју ко ји су се по свом оби му кре та ли од те ле-
граф ски крат ких на ја ва по је ди них из ло жби и дру-
гих кул тур них де ша ва ња до њи хо вих оп шир них 
при ка за и кри тич ких освр та. Њи хо ви ау то ри – са-
рад ни ци Зре ња ни на буд но су пра ти ли сва де ша-
ва ња у Му зе ју – не са мо из ло жбе, већ и му зеј ске 
се о бе, ме ђу људ ске од но се у ко лек ти ву, уре ђе ње ле-
га та и спо мен-со ба, ре кон струк ци је ен те ри је ра и 
ре но ви ра ња стал не из ло жбе не по став ке, бо га ће-
ње му зеј ских збир ки, ар хе о ло шка ис ко па ва ња на 
под руч ју Сред њег Ба на та, про блем фи нан си ра ња 
ра да Му зе ја итд. Ру бри ка по све ће на кул ту ри и обра-
зо ва њу у по чет ку ни је има ла стал ног уред ни ка – 
тек сто ве су пот пи си ва ли раз ли чи ти ау то ри-са рад-
ни ци Зре ња ни на, ме ђу ко ји ма су нај че шћи би ли 
Ду шан Ћук и Бог дан Гу шић,6 ко ји су ка сни је оба-
вља ли и ду жно сти глав ног уред ни ка ли ста. Вре-
ме ном су, по ред но ви на ра, чла но ва Ре дак ци је, на 
стра ни ца ма Зре ња ни на по че ли сво јим при ло зи ма 
да се огла ша ва ју и са ми ку сто си Му зе ја, по пут Ву-
ки це По по вић или Вла ди ми ра Ми тро ви ћа, ко ји 
су до но си ли при че из обла сти свог на уч но-ис тра-
жи вач ког и му зе о ло шког ра да.7

У на став ку сле ди пре глед но вин ских на пи са 
об ја вље них у Зре ња ни ну у пе ри о ду од 1952. до 
1972, уз на по ме ну да је у пи та њу тек пр ви део са-
чи ње не би бли о гра фи је и у на ди да ће њен оста так 
би ти об ја вљен у на ред ним бро је ви ма Ра да Му зе ја 
Вој во ди не.8

1952.

− „Из град ског му зе ја“, Зре ња нин 4, год. I, 29. но-
вем бар 1952, 4.

1953.

− „У ко ји ће се му зеј пре не ти рад на со ба Уро ша 
Пре ди ћа“, Зре ња нин 22, год. II, 4. април 1953, 4.

− „Ли ков не из ло жбе у гра ду“, Зре ња нин 30, год. 
II, 30. мај 1953, 4.

− „Пред из ло жбу мла дих умет ни ка“, Зре ња нин 
45, год. II, 12. сеп тем бар 1953, 4.

− „Отво ре на је из ло жба мла дих умет ни ка“, Зре-
ња нин 46, год. II, 19. сеп тем бар 1953, 5.

− „Град ски му зеј“, Зре ња нин 48, год. II, 3. ок то-
бар 1953, 4.

− „Око 8000 гра ђа на по се ти ло из ло жбу мла дих 
умет ни ка“, Зре ња нин 49, год. II, 10. ок то бар 
1953, 4.

− „Са из ло жбе сли ка у Зре ња ни ну. Књи ге на сло-
вач ком је зи ку“, Зре ња нин 60, год. II, 19. де цем-
бар 1953, 4.

1954.

− „Отво ре на је из ло жба сли ка За дру ге ли ков них 
умет ни ка“, Зре ња нин 65, год. III, 23. ја ну ар 
1954, 1.

− „Са из ло жбе За дру ге ли ков них умет ни ка Срби-
је“, Зре ња нин 65, год. III, 23. ја ну ар 1954, 4.

− С., „Пред сли кар ску из ло жбу Ва се По мо ри шца“, 
Зре ња нин 70, год. III, 27. фе бру ар 1954, 3.

− С., „Пред сли кар ску из ло жбу. Стра на кри ти ка 
о ра ду Ва се По мо ри шца“, Зре ња нин 72, год. III, 
13. март 1954, 6.

− „Из ло жба сли ка Ва се По мо ри шца отва ра се 11. 
апри ла“, Зре ња нин 73, год. III, 20. март 1954, 1.

− Д., „За ви чај се оду жу је Уро шу Пре ди ћу“, Зре-
ња нин 74, год. III, 27. март 1954, 4.

− „Из ло жбе у Зре ња ни ну“, Зре ња нин 74, год. III, 
27. март 1954, 4.

− „Пред из ло жбу Ва се По мо ри шца“, Зре ња нин 
75, год. III, 3. април 1954, 4.

− „У не де љу 11. апри ла у 11. час. у град. Му зе ју 
отва ра се из ло жба ра до ва Ва се По мо ри шца, 
ака дем ског сли ка ра“, Зре ња нин 76, год. III, 10. 
април 1954, 4.

− Ду шан Пе тро вић, „Бо гат ство за ви чај ног му зе-
ја у Зре ња ни ну“, Зре ња нин 77, год. III, 17. април 
1954, 4.

− Јо ван Ја ни чек, „Умет ник ме ђу на ма. 35 го ди на 
ра да Ва се По мо ри шца“, Зре ња нин 77, год. III, 
17. април 1954, 5.

− Јо ван За му ро вић, „Раз го вор са сли ка ром“, Зре-
ња нин 77, год. III, 17. април 1954, 5.

− „Из ло жба ли ков них умет ни ка Зре ња ни на“, 
Зре ња нин 99, год. III, 18. сеп тем бар 1954, 6.

− Ко ром Ти бор, „За јед нич ка из ло жба“, Зре ња нин 
100, год. III, 25. сеп тем бар 1954, 5.

− „По сле Не де ље му зе ја“, Зре ња нин 103, год. III, 
16. ок то бар 1954, 4.

− „Пред из ло жбу ба нат ских сли ка ра“, Зре ња нин 
108, год. III, 20. но вем бар 1954, 5.

− „Из ло жба ба нат ских сли ка ра“, Зре ња нин 112, 
год. III, 18. де цем бар 1954, 5.



− „Из ло жба ли ков них умет ни ка Ба на та отво ре на 
је у не де љу“, Зре ња нин 110, год. III, 4. де цем бар 
1954, 3. 

1955.

− „Отво ре на је из ло жба сли ка ра-ама те ра уче ни-
ка Ви ше срп ске гим на зи је“, Зре ња нин 130, год. 
IV, 9. април 1955, 5. 

− Д. Но ва ков, „Из ло жба сли ка М. Бе рен ђи је и Д. 
Јо си фо ви ће ве“, Зре ња нин 141, год. IV, 25. ју ли 
1955, 5.

− „Но ва ар хе о ло шка на ла зи шта на дол ми Ти се 
код Но вог Бе че ја“, Зре ња нин 154, год. год. IV, 
17. сеп тем бар 1955, 8.

− „Му зеј вр ши при пре ме за те мат ску из ло жбу: 
ЗРЕ ЊА НИН КРОЗ ВЕ КО ВЕ“, Зре ња нин 157, год. 
IV, 1. ок то бар 1955, 6.

− Љу бо мир Те шић, „Тре ћа умет нич ка из ло жба“, 
Зре ња нин 181, год. IV, 29. ок то бар 1955, 5.

− „Све ча но про сла вљен Дан Ре пу бли ке у сре зу. 
У Зре ња ни ну“, Зре ња нин 166, год. IV, 3. де цем-
бар 1955, 2.

− Ж. Ту рин ски, „Из ло жба сли ка рарад ни ка“, Зре-
ња нин 166, год. IV, 3. де цем бар 1955, 5.

1956.

− „Збор кул тур них рад ни ка Зре ња ни на. Не ке 
гра не кул тур но-умет нич ког жи во та у опа да-
њу“, Зре ња нин 170, год. V, 1. ја ну ар 1956, 7.

− Д. Ћук, „По сма тра но кроз ста ти сти ку / Оста ле 
уста но ве“, Зре ња нин 171, год. V, 7. ја ну ар 1956, 5.

− Н. Ни ко лин, „За ви чај ни му зеј у Ја ша То ми ћу 
нај зад до био стал ну згра ду“, Зре ња нин 173, год. 
V, 21. ја ну ар 1956, 5.

− Љу бо мир Те шић, „Квар тет. Бе ле шка уз из ло-
жбу но во сад ских умет ни ка“, Зре ња нин 176, год. 
V, 11. фе бру ар 1956, 5.

− М. Па влов, „Дру штво при ја те ља му зе ја би ће 
осно ва но у Зре ња ни ну“, Зре ња нин 187, год. V, 
28. април 1956, 7.

− „Из ло жба Зо ра на Пе тро ви ћа“, Зре ња нин 187, 
год. V, 28. април 1956, 8.

− „Из ло жба Зо ра на Пе тро ви ћа“, Зре ња нин 188, 
год. V, 5. мај 1956, 4.

− Ми о драг Ра кић, „У род ној ку ћи Ђу ре Јак ши ћа 
отво ри ће се по но во спо менму зеј“, Зре ња нин 
193, год. V, 2. јун 1956, 2.

− Шан дор Вег, „На род ни му зеј у Зре ња ни ну успе-
шно ра ди већ де сет го ди на“, Зре ња нин 204, год. 
V, 18. ав густ 1956, 5.

− Ш. В., „Ус пе ла из ло жба На род ног му зе ја. Зре-
ња нин кроз исто ри ју“, Зре ња нин 206, год. V, 1. 
сеп тем бар 1956, 5.

− Ж. Ту рин ски, „Из ло жба сли кар ске ко ло ни је“, 
Зре ња нин 211, год. V, 6. ок то бар 1956, 5.

− „Још јед на из ло жба“, Зре ња нин 214, год. V, 27. 
ок то бар 1956, 5.

1957.

− „Са вет за про све ту и кул ту ру...“, Зре ња нин 231, 
год. VI, 23. фе бру ар 1957, 5.

− М. То до ро вић, „Из ло жба Гру пе ше сто ри це“, 
Зре ња нин 232, год. VI, 2. март 1957, 5.

− „От кри ве но ар хе о ло шко на ла зи ште у око ли ни 
Сеч ња“, Зре ња нин 235, год. VI, 23. март 1957, 6.

− М. То до ро вић, „Ли ков ни жи вот. Сва ки да шњи 
мо ти ви Ни ко ле Гра ов ца“, Зре ња нин 237, год. 
VI, 6. април 1957, 5.

− „Из ло жба ра до ва при ме ње не умет но сти“, Зре-
ња нин 240, год. VI, 27. април 1957, 5.

− М. Т., „Јед на за ни мљи ва из ло жба. Са вре ме но и 
уку сно“, Зре ња нин 241, год. VI, 4. мај 1957, 6.

− „По крет на из ло жба фо то гра фи ја из НОБ-е Ба-
на та“, Зре ња нин 247, год. VI, 15. ју ни 1957, 5.

− „Беч ке реч ко бла го“, Зре ња нин 249, год. VI, 29. 
јун 1957, 7.

− „Из ло жба сли ка Мо ше Пи ја де“, Зре ња нин 259, 
год. VI, 7. сеп тем бар 1957, 5.

− Љ. Те шић, „Цр те жи и па сте ли Мо ше Пи ја де“, 
Зре ња нин 260, год. VI, 14. сеп тем бар 1957, 5. 

− „Отва ра се му зеј Ђу ре Јак ши ћа у Срп ској Цр њи“, 
Зре ња нин 261, год. VI, 21. сеп тем бар 1957, 5.

− М. Р., „По во дом сто го ди шњи це ро ђе ња ве ли-
ког срп ског сли ка ра. При пре ма се из ло жба сли-
ка Уро ша Пре ди ћа“, Зре ња нин 267, год. VI, 26. 
ок то бар 1957, 5.

− З. К., „Про сла ва сто го ди шњи це ро ђе ња Уро ша 
Пре ди ћа у Зре ња ни ну“, Зре ња нин 273, год. VI, 
7. де цем бар 1957, 4.

− „Уз сто го ди шњи цу ро ђе ња Уро ша Пре ди ћа“, 
Зре ња нин 274, год. VI, 14. де цем бар 1957, 4.

− „У по не де љак се отва ра из ло жба о са о бра ћај-
ним не сре ћа ма“, Зре ња нин 276, год. VI, 28. де-
цем бар 1957, 7. 
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1958.

− „Град ски му зеј у Зре ња ни ну – је дан од нај по-
зна ти јих у Вој во ди ни“, Зре ња нин 281, год. VII, 
1. фе бру ар 1958, 4.

− „Сли кар ске из ло жбе у ор га ни за ци ји му зе ја у 
Зре ња ни ну“, Зре ња нин 287, год. VII, 15. март 
1958, 4.

− „Из ло жба Са ве Шу ма но ви ћа“, Зре ња нин 289, 
год. VII, 29. март 1958, 4.

− „Из ло жба сли ка ра Ти ва да ра Ва ње ка“, Зре ња нин 
289, год. VII, 29. март 1958, 4.

− Д. Ћ., „Над де лом Са ве Шу ма но ви ћа. По во дом 
из ло жбе сли ка у На род ном му зе ју“, Зре ња нин 
291, год. VII, 12. април 1958, 4.

− „Из ло жба уче ни ка струч них шко ла“, Зре ња нин 
300, год. VII, 14. јун 1958, 4.

− Јо ван За му ро вић, „При пре ме за из ло жбу по-
љо при вре де и за дру гар ства Вој во ди не. Му зеј 
у Зре ња ни ну има ин те ре сант ног ма те ри ја ла“, 
Зре ња нин 309, год. VII, 16. ав густ 1958, 2.

− „Уско ро не ко ли ко сли кар ских из ло жби“, Зре-
ња нин 312, год. VII, 6. сеп тем бар 1958, 4.

1959.

− М. П., „Град ски му зеј у Зре ња ни ну – је дан од 
нај по зна ти јих у Вој во ди ни“, Зре ња нин 338, год. 
VI II, 7. март 1959, 4.

− Д. М., „Не сва ки да шња при ли ка за љу би те ље 
сли ка ста рих умет ни ка“, Зре ња нин 339, год. VI-
II, 14. март 1959, 4.

− „Су сре ти и раз го во ри. Про шлост Ба на та у ви-
три на ма“, Зре ња нин 347, год. VI II, 9. мај 1959, 
4.9

− „Јед на не по зна та сли ка Кон стан ти на Да ни ла“, 
Зре ња нин 356, год. VI II, 11. јул 1959, 4.

− „Пр ва из ло жба сли ка Кон стан ти на Да ни ла у 
Зре ња ни ну“, Зре ња нин 359, год. VI II, 1. ав густ 
1959, 4.

− „Кул тур ни тре нут ци про шло сти на шег гра да. 
Кон стан тин Да нил“, Зре ња нин 361, год. VI II, 
15. ав густ 1959, 4.

− „IN ME MO RI AM. Ла зар Ни ко лић“, Зре ња нин 
377, год. VI II, 5. де цем бар 1959, 2

− З. Ст., „У сли ци и ре чи. Из ло жба Умет нич ке 
ко ло ни је“, Зре ња нин 377, год. VI II, 5. де цем бар 
1959, 5.

1960.

− Д. Ћ., „Пред су тра шњу из ло жбу Ти ва да ра Ва-
ње ка. Сли кар вој во ђан ског се ла“, Зре ња нин 
390, год. IX, 7. мај 1960, 7.

− „Две сли кар ске из ло жбе ове не де ље у Зре ња-
ни ну“, Зре ња нин 399, год. IX, 7. мај 1960, 7.

− Ми ха ил Бе рен ђи ја, „Две зна чај не из ло жбе у Зре-
ња ни ну“, Зре ња нин 400, год. IX, 14. мај 1960, 7.

− „Ино стра ни му зеј ски струч ња ци по се ти ће Зре-
ња нин“, Зре ња нин 418, год. IX, 17. сеп тем бар 
1960, 7.

− „Чла но ви Ме ђу на род не ор га ни за ци је ИКОМ 
у Зре ња ни ну. Му зеј у Зре ња ни ну спа да ме ђу 
бо ље ло кал не му зе је“, Зре ња нин 419, год. IX, 7.

− „Ар хе о ло шко на ла зи ште у цен тру Зре ња ни на“, 
Зре ња нин 430, год. IX, 10. де цем бар 1960, 8.

− В. П., „Из на ше га ле ри је. Па вле Си мић, Пор трет 
ста ри це“, Зре ња нин 431, год. IX, 17. де цем бар 
1960, 7.

1961.

− В. П., „Из на ше га ле ри је. Ђу ра Јак шић, Мај ка 
и де те“, Зре ња нин 434, год. Х, 7. ја ну ар 1961, 7. 

− З. Ст., „Про на ђе на ико на ве ли ке исто риј ске и 
умет нич ке вред но сти у зре ња нин ском му зе ју. 
За пис на ста ро сло вен ском је зи ку из 1609. го-
ди не пред ста вља ре дак до ку мент из тог до ба“, 
Зре ња нин 440, год. Х, 18. фе бру ар 1961, 11.

− Д. Ћ., „У ре но ви ра ној из ло жбе ној са ли На род-
ног му зе ја. Из ло жба Па у ли не Су дар ски у Зре-
ња ни ну“, Зре ња нин 452, год. Х, 13. мај 1961, 7.

− Н. З., „План ра да На род ног му зе ја у Зре ња ни-
ну. Из ла зак из ла бо ра то ри ја“, Зре ња нин 453, 
год. Х, 20. мај 1961, 7.

− „Још јед на ин те ре сант на из ло жба у Зре ња ни ну. 
Сли ке Ва се По мо ри шца и скулп ту ре Или је Ко-
ла ро ви ћа“, Зре ња нин 453, год. Х, 20. мај 1961, 7.

− „Сли ка не де ље. Из ло жба сли ка же небор ца“, 
Зре ња нин 453, год. Х, 20. мај 1961, 11.

− „Шко ле и ар хе о ло ги ја“, Зре ња нин 454, год. Х, 
27. мај 1961, 9.

− „Ба нат – ри зни ца срп ског сред њо ве ков ног сли-
кар ства“, Зре ња нин 465, год. Х, 12. ав густ 1961, 7.

− Вла ди мир Ми тро вић, „Кроз Ет но ло шко оде-
ље ње На род ног му зе ја у Зре ња ни ну“, Зре ња-
нин 486, год. Х, 2. сеп тем бар 1961, 7.
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− Д., „Бо га та ли ков на је сен у Зре ња ни ну“, Зре ња-
нин 469, год. Х, 9. сеп тем бар 1961, 6.

− „За ни мљи ва из ло жба пор тре та у му зе ју“, Зре-
ња нин 470, год. Х, 16. сеп тем бар 1961, 8.

− Д., „Зре ња нин ска не де ља из ло жби“, Зре ња нин 
472, год. Х, 30. сеп тем бар 1961, 8.

− „Не ис па ље не гра на те у На род ном му зе ју. Опа-
сни екс по на ти“, Зре ња нин 473, год. Х, 7. ок то-
бар 1961, 6.

− Љ. Т., „Ли ков на умет ност. Две сли кар ске из ло-
жбе“, Зре ња нин 474, год. Х, 14. ок то бар 1961, 8.

− „Отво ре на из ло жба Вој во ди на у осло бо ди лач-
ком ра ту“, Зре ња нин 476, год. Х, 28. ок то бар 
1961, 2. 

− Т., „Ли ков на умет ност. Сли ке ста рих мај сто-
ра“, Зре ња нин 478, год. Х, 11. но вем бар 1961, 8.

− Д. Р., „Ве ли ки успех из ло жбе Вој во ди на у осло-
бо ди лач ком ра ту“, Зре ња нин 479, год. Х, 18. но-
вем бар 1961, 2.

− В. П., „По во дом из ло жбе сли ка Кон стан ти на Да-
ни ла“, Зре ња нин 481, год. Х, 2. де цем бар 1961, 8.

1962.

− З. Ст., „Оста ци тур ске твр ђа ве. Ка та ком бе у 
цен тру гра да“, Зре ња нин 487, год. ХI, 13. ја ну ар 
1962, 6.

− В. Ми тро вић, „Из ло жба ћи ли мар ства“, Зре ња-
нин 491, год. ХI, 10. фе бру ар 1962, 8.

− В. По по вић, „У На род ном му зе ју. Из ло жба сли-
ка Зо ре Пе тро вић“, Зре ња нин 492, год. ХI, 17. 
фе бру ар 1962, 8.

− „Фо то-ка ме ра је за бе ле жи ла. Из ло жба сли ка 
Зо ре Пе тро вић“, Зре ња нин 493, год. ХI, 24. фе-
бру ар 1962, 6.

− „Пред ла же се осни ва ње Сре ског фон да за кул-
ту ру“, Зре ња нин 494, год. ХI, 3. март 1962, 8.

− Д. Ћ., „Ви ше па жње спо ме ни ци ма под за шти том 
др жа ве. Мно го не ре ги стро ва них спо ме ни ка кул-
ту ре“, Зре ња нин 495, год. ХI, 10. март 1962, 2.

− „Ка ко фи нан си ра ти кул тур не по тре бе. Пред-
ло же но осни ва ње фон да за кул ту ру и у Зре ња-
ни ну“, Зре ња нин 496, год. ХI, 17. март 1962, 8.

− Ву ки ца По по вић, „Из ло жба сли ка Жи во ји на 
Ту рин ског“, Зре ња нин 496, год. ХI, 17. март 
1962, 8.

− „Сед ни ца На род ног од бо ра оп шти не у Зре ња-
нин. Осно ва ни фон до ви за кул ту ру и за шти ту 
де це“, Зре ња нин 497, год. ХI, 24. март 1962, 1.

− Д. Ћ., „Фон до ви за кул ту ру за ви си ће од до хот ка 
ко му не“, Зре ња нин 499, год. ХI, 7. април 1962, 2.

− „Из ло жба ре про дук ци ја сли ка из до ба ре не-
сан се“, Зре ња нин 499, год. ХI, 7. април 1962, 8. 

− „Про ши ре на сед ни ца Из вр шног од бо ра Сре ског 
од бо ра Со ци ја ли стич ког са ве за. Уз ди за њу ка-
дро ва у кул тур ним уста но ва ма по све ти ти ве ћу 
бри гу“, Зре ња нин 500, год. ХI, 14. април 1962, 2.

− „Фо то-ка ме ра је за бе ле жи ла. Отво ре на из ло-
жба Ти ва да ра Ва ње ка“, Зре ња нин 501, год. ХI, 
21. април 1962, 6.

− Д. Ћук, „Ти хи свет Ти ва да ра Ва ње ка“, Зре ња нин 
502, год. ХI, 28. април 1962, 10.

− „Ни умет ност, ни кул тур на по ли ти ка“, Зре ња-
нин 502, год. ХI, 28. април 1962, 10.

− Ву ки ца По по вић, „Је дин стве на из ло жба. Фре-
ске из сред ње ве ков них ма на сти ра“, Зре ња нин 
504, год. ХI, 12. мај 1962, 8.

− Ра до ван Ра ди шић, „Ма теј ски брод – ин те ре-
сант но ар хе о ло шко на ла зи ште“, Зре ња нин 506, 
год. ХI, 26. мај 1962, 8.

− Р. Ра ди шић, „Обим ни ар хе о ло шки ра до ви на 
те ри то ри ји зре ња нин ског сре за“, Зре ња нин 507, 
год. ХI, 2. јун 1962, 8.

− С., „Отво ре на из ло жба ка ри ка ту ра Слав ка Па-
вло ва“, Зре ња нин 508, год. ХI, 9. јун 1962, 8.

− М., „Ба нат ски ико но ста си – пред мет на уч ног ис-
тра жи ва ња“, Зре ња нин 512, год. ХI, 7. јул 1962, 8.

− Ву ки ца По по вић, „Из ло жба цр те жа пр вих вој-
во ђан ских ре а ли ста“, Зре ња нин 522, год. ХI, 15. 
сеп тем бар 1962, 8.

− „Из ло жба Сте ва на Ду ки ћа“, Зре ња нин 524, год. 
ХI, 29. сеп тем бар 1962, 8.

− Ву ки ца По по вић, „Из ло жба сли ка Ђу ре Јак ши-
ћа“, Зре ња нин 526, год. ХI, 13. ок то бар 1962, 8.

− Ка зи мир Ви ско вић, „Из ло жба сли ка Ђу ре Јак-
ши ћа у Зре ња ни ну. Хва ла ти на го сто прим-
ству...“, Зре ња нин 527, год. XI, 20. ок то бар 1962, 
8.

− Арх. Алек сан дар Ми ле нов, „Ур ба ни зам и за-
шти та спо ме ни ка кул ту ре“, Зре ња нин 533, год. 
XI, 8. де цем бар 1962, 11.

− „Pro et con tra. Кон зер ва тор у му зе ју“, Зре ња-
нин 534, год. XI, 15. де цем бар 1962, 8.

− „Из ло жба Ива на Та ба ко ви ћа у Зре ња ни ну“, 
Зре ња нин 535, год. XI, 22. де цем бар 1962, 8.

− Ду шан Ћук, „Но ви об ли ци кул тур не де лат но-
сти“, Зре ња нин 536, год. XI, 29. де цем бар 1962, 13.
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1963.

− „У част 1. ма ја. Три сли кар ске из ло жбе“, Зре-
ња нин 553, год. XII, 27. април 1963, 11.

− Б. Гу шић, „Об на вља се му зеј Ђу ре Јак ши ћа у 
Срп ској Цр њи“, Зре ња нин 556, год. XII, 18. мај 
1963, 10.

− Б. Г., „Не струч но ис ко па ва ње ви ше ште ти не-
го што ко ри сти“, Зре ња нин 556, год. XII, 18. мај 
1963, 10.

− „Гро бље из нео ли та у цен тру Зре ња ни на“, Зре-
ња нин 560, год. XII, 15. јун 1963, 6.

− „Но ва кон цеп ци ја Ет но ло шког оде ље ња На-
род ног му зе ја у Зре ња ни ну“, Зре ња нин 560, год. 
XII, 15. јун 1963, 8.

− „Из ло жба ли ков них умет ни ка Бо сне и Хер це-
го ви не у Из ло жбе ном са ло ну На род ног му зе ја. 
По зи тив на са рад ња“, Зре ња нин 562, год. XII, 
29. јун 1963, 8.

− „Еки па исто ри ча ра умет но сти про у ча ва спо-
ме ни ке Ба на та. Но ви по да ци о ста рим сли ка-
ри ма“, Зре ња нин 565, год. XII 20. јул 1963, 8.

− „Во дич кроз На род ни му зеј. У ет но граф ском 
оде ље њу“, Зре ња нин 566, год. XII, 27. јул 1963, 8.

− З. Ст., „За вр ше на ар хе о ло шка ис ко па ва ња код 
Ма теј ског бро да. Про на ђе ни: жр вањ и ко тло-
ви од пе че не зе мље“, Зре ња нин 566, год. XII, 27. 
јул 1963, 8.

− „Во дич кроз На род ни му зеј. Од нео ли та до ра-
ног сред њег ве ка“, Зре ња нин 567, год. XII, 3. ав-
густ 1963, 8.

− „Во дич кроз На род ни му зеј. Вред ни де ло ви на-
ме шта ја ба рок ног сти ла“, Зре ња нин 568, год. 
XII, 10. ав густ 1963, 8.

− „Во дич кроз На род ни му зеј. Га ле ри ја сли ка“, 
Зре ња нин 569, год. XII, 17. ав густ 1963, 8.

− „Во дич кроз На род ни му зеј. Нај ста ри ји план 
Зре ња ни на“, Зре ња нин 570, год. XII, 24. ав густ 
1963, 8.

− „Во дич кроз На род ни му зеј. До ку мен ти слав них 
да на“, Зре ња нин 571, год. XII, 31. ав густ 1963, 8.

− „По во дом из ло жбе Ива на Ра до ви ћа у Зре ња-
ни ну. Умет ност се не сме одво ји ти од на ро да“, 
Зре ња нин 576, год. XII, 5. ок то бар 1963, 8.

1964.

− Т. С., „Уз из ло жбу у зре ња нин ском На род ном 
му зе ју. Плат на ба ро ка“, Зре ња нин 601, год. XI II, 
4. април 1964, 8.

− Љи ља на Бо снић, „Из зре ња нин ског На род ног 
му зе ја. Из бор ста ре срп ске гра фи ке XVI II ве ка“, 
Зре ња нин 609, год. XI II, 30. мај 1964, 8.

− „Зре ња нин ски На род ни му зеј на дво го ди шњем 
од мо ру“, Зре ња нин 610, год. XI II, 6. јун 1964, 8.

− Вла ди мир Ми тро вић, „За нат ко ји из у ми ре“, 
Зре ња нин 614, год. XI II, 4. јул 1964, 8.

− Вла ди мир Ми тро вић, „У зре ња нин ском На-
род ном му зе ју: Рад на ет но граф ском атла су и 
ис пи ти ва њу Ци га на“, Зре ња нин 617, год. XI II, 
25. јул 1964, 8.

− „На ши у ру мун ском де лу Ба на та. Ри зни ца кул-
тур ноисто риј ских спо ме ни ка“, Зре ња нин 625, 
год. XI II, 19. сеп тем бар 1964, 8.

− Ти хо мир Са вић, „Ли ков на хро ни ка. Три из ло-
жбе“, Зре ња нин 628, год. XI II, 10. ок то бар 1964, 8.

− В. По по вић, „Сте ван Алек сић. Че тр де сет го ди-
на од смр ти по зна тог вој во ђан ског сли ка ра“, 
Зре ња нин 630, год. XI II, 24. ок то бар 1964, 8.

1965.

− „Од по не дељ ка: отво ре на вра та На род ног му-
зе ја“, Зре ња нин 643, год. XIV, 30. ја ну ар 1965, 8.
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− Ву ки ца По по вић, „Но ве акви зи ци је На род ног 
му зе ја. Из ло жба у Из ло жбе ном са ло ну у На-
род ном по зо ри шту То ша Јо ва но вић“, Зре ња нин 
644, год. XIV, 6. фе бру ар 1965, 8. 

− Б. Г., „Ко ли ко сам ма ло зна ла о исто ри ји Зре ња-
ни на...“, Зре ња нин 651, год. XIV, 27. март 1965, 8.

− Љ., „Из зре ња нин ског На род ног му зе ја. Бла го 
у пра ши ни“, Зре ња нин 762, год. XIV, 21. ав густ 
1965, 9.

− „Не по зна ти Ни ко ла Алек сић“, Зре ња нин 676, 
год. XIV, 18. сеп тем бар 1965, 9.

− „Из ло жба на ци о нал них мо ти ва“, Зре ња нин 
678, год. XIV, 2. ок то бар 1965, 9.

− „Чи ја су бри га спо менобе леж ја?“, Зре ња нин 
683, год. XIV, 6. но вем бар 1965, 9.

1966.

− Б. Г., „Да ли ко лек тив зре ња нин ског му зе ја гре-
ши!?... “, Зре ња нин 694, год. XV, 22. ја ну ар 1966, 9.

− „Уме сто кро ва – си то!“, Зре ња нин 695, год. XV, 
29. ја ну ар 1966, 9.

− Г., „Ви ше бри ге о спо ме ни ци ма“, Зре ња нин 712, 
год. XV, 28. мај 1966, 7.

− „Шта се зби ва у зре ња нин ском му зе ју. Ли це и 
на лич је ме ђу људ ских од но са“, Зре ња нин 718, 
год. XV, 9. јул 1966, 7.

− Т-ић, „Пр ва озбиљ ни ја ак ци ја на за шти ти кул-
тур но-исто риј ских спо ме ни ка. Бри га о сва кој 
ку ћи“, Зре ња нин 724, год. XV, 20. ав густ 1966, 7.

− „У уто рак по под не: Срп ско сли кар ство XIX 
ве ка“, Зре ња нин 726, год. XV, 3. сеп тем бар 1966, 
7.

− Бог дан Гу шић, „Зре ња нин ски му зеј пред за-
тва ра њем. Скуп цех за не рад и не хат“, Зре ња-
нин 728, год. XV, 17. сеп тем бар 1966, 7.

− Б. Г., „Са са стан ка Фон да за кул ту ру. Об у ста-
вље но фи нан си ра ње му зе ја“, Зре ња нин 735, 
год. XV, 5. но вем бар 1966, 7.

1967.

− В. Поп., „Из ло жба сли ка срп ских ре а ли ста“, 
Зре ња нин 748, год. XVI, 4. фе бру ар 1967, 5.

− „Пред скла па ње уго во ра са кул тур ним уста-
но ва ма. Ка кве нам про гра ме ну ди кул ту ра“, 
Зре ња нин 752, год. XVI, 4. март 1967, 7.

− „Осврт. Спо ме ни ци без за шти те“, Зре ња нин 
753, год. XVI, 11. март 1967, 7. 

− „Пе тог апри ла у На род ном му зе ју. Ве че о зре-
ња нин ским умет ни ци ма“, Зре ња нин 756, год. 
XVI, 1. април 1967, 7.

− „За тво ре на из ло жба Шко ла Кон стан ти на Да-
ни ла. Не у о би ча је но ве ли ка по се та“, Зре ња нин 
757, год. XVI, 8. април 1967, 7.

− Б. Г., „Му зеј осно вао Кон стан ти но ву на гра ду. 
Шко ла за мла де“, Зре ња нин 766, год. XVI, 10. 
јун 1967, 7.

− „За бе ле же но у На род ном му зе ју. Пу не ру ке по-
сла. Ових да на по чи њу ра до ви на от кри ва њу 
ар хе о ло шке гра ђе на оба ли Бе ге ја код Бе лог 
Бла та?“, Зре ња нин 773, год. XVI, 29. јул 1967, 7. 

− „Из зре ња нин ског На род ног му зе ја. Тра жи се 
ли це ста рог гра да“, Зре ња нин 774, год. XVI, 5. 
ав густ 1967, 7.

− „По во дом јед не ко ри сне ини ци ја ти ве На род-
ног му зе ја. Му зеј се отва ра пре ма шко ли“, Зре-
ња нин 782, год. XVI, 30. сеп тем бар 1967, 7.

− Ве ра Ри стић, „Из ло жба пле не ри ста и им пре-
си о ни ста“, Зре ња нин 784, год. XVI, 14. ок то бар 
1967, 7.
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1968.

− „Шта ће нам по ну ди ти кул тур не уста но ве у 
овој го ди ни. Утвр ђен ка лен дар“, Зре ња нин 798, 
год. XVII, 20. ја ну ар 1968, 7.

− „До ку мен ти о жр тва ма и бор би Кра ји не“, Зре-
ња нин 802, год. XVII, 17. фе бру ар 1968, 7.

− „Из ло жба ве зо ва и тка ни на“, Зре ња нин 802, 
год. XVII, 17. фе бру ар 1968, 7.

− „Су тра у На род ном му зе ју: из ло жба са мо у ких 
сли ка ра“, Зре ња нин 804, год. XVII, 2. март 1968, 
7.

− „По во дом 95-го ди шњи це смр ти Кон стан ти на 
Да ни је ла. Ру же на гроб ни ци“, Зре ња нин 814, 
год. XVII, 18. мај 1968, 7.

− „У На род ном му зе ју. Из ло жба Ми лен ка Шер-
ба на“, Зре ња нин 819, год. XVII, 22. јун 1968, 5.

− Б. Гу шић, „Да ли по зна је мо на ше кул тур но-исто-
риј ске спо ме ни ке. Пла шта ни ца од 200 го ди на“, 
Зре ња нин 823, год. XVII, 20. јул 1968, 5.

− „У су срет јед ном ве ли ком кул тур ном. Сли ке 
из два сто ле ћа“, Зре ња нин 830, год. XVII, 7. сеп-
тем бар 1968, 5.

− В. П., „Зна ча јан ју би леј“, Зре ња нин 833, год. 
XVII, 28. сеп тем бар 1968, 7. 

− „Пред јед ну зна чај ну из ло жбу у Зре ња ни ну. Два 
ве ка сли кар ства“, Зре ња нин 836, год. XVII, 19. 
ок то бар 1968, 5.

1969.

− Б. Г., „Пред отва ра ње из ло жбе Ве ли ко беч ке реч ки 
сли кар ски ате љеи. Све је спрем но“, Зре ња нин 
855, год. XVI II, 8. март 1969, 5.

− „Дат пред лог од лу ке о осни ва њу за јед ни це кул-
ту ре. Три из во ра фи нан си ра ња“, Зре ња нин 857, 
год. XVI II, 22. март 1969, 5.

− Б. Г., „Су сре ти и ви ђе ња. У ри зни ци пам ће ња“, 
Зре ња нин 858, год. XVI II, 29. март 1969, 5.

− „Те ма о ко јој се го во ри. Све је спрем но за старт“, 
Зре ња нин 859, год. XVI II, 5. април 1969, 5.

− Др Де јан Ме да ко вић, „Уз из ло жбу. Ве ли ко беч-
ке реч ки сли кар ски ате љеи“, Зре ња нин 863, год. 
XVI II, 10. мај 1969, 5.

− „Не за пам ће на по се та из ло жби Ве ли ко беч ке-
реч ки сли кар ски ате љеи. Ла ска ва при зна ња“, 
Зре ња нин 864, год. XVI II, 17. мај 1969, 5.

− „Су тра се отва ра из ло жба о раз во ју рад нич ког 
по кре та. Слав ни да ни исто ри је“, Зре ња нин 865, 
год. XVI II, 24. мај 1969, 5.

− М. П., „У Але ји ве ли ка на у пар ку на Ка ра ђор-
ђе вом тр гу. От кри ве на спо мен би ста Кон стан-
ти на Да ни ла“, Зре ња нин 866, год. XVI II, 31. мај 
1969, 6.

− Др Дин ко Да ви дов, „Ве ли ко-беч ке реч ки сли-
кар ски ате љеи“, Зре ња нин 867, год. XVI II, 7. јун 
1969, 5.

− Б. Г., „Да нас по чи ње Не де ља кул ту ре Бе ке шча бе. 
Да ни умет но сти“, Зре ња нин 882, год. XVI II, 20. 
сеп тем бар 1969, 5.

− Б. Г., „По сле го сто ва ња при ја те ља из гра да Бе-
ке шча бе. Обо стра ни из ра зи при ја тељ ства“, 
Зре ња нин 883, год. XVI II, 27. сеп тем бар 1969, 5.

− „Са из ло жбе у На род ном му зе ју. Нај леп ши час 
исто ри је“, Зре ња нин 891, год. XVI II, 22. но вем-
бар 1969, 5.

− Б. Гу шић, „Наш осврт. Шта је са пе сни ко вом 
за о став шти ном?“, Зре ња нин 891, год. XVI II, 22. 
но вем бар 1969, 5.

− Ко ста Бог да но вић, „Три де сет осам де ла ју го сло-
вен ских ау то ра у Зре ња ни ну. Из ло жба скулп-
ту ра“, Зре ња нин 892, год. XVI II, 29. но вем бар 
1969, 5.

− „Одр жан са ста нак Управ ног од бо ра за за шти ту 
спо ме ни ка НОБ. За твор се пре тва ра у Му зеј“, 
Зре ња нин 892, год. XVI II, 29. но вем бар 1969, 5.

− Б. Г., „По сле на шег освр та. От ку пи ће се пе сни-
ко ва за о став шти на“, Зре ња нин 893, год. XVI II, 
6. де цем бар 1969, 5.

1970.

− Бог дан Гу шић, „Наш ко мен тар. Шта се зби ва у 
му зе ју?“, Зре ња нин 897, год. XIX, 10. ја ну ар 1970, 
5.

− „По во дом на пи са Шта се зби ва у Му зе ју?“, Зре-
ња нин 898, год. XIX, 17. ја ну ар 1970, 5.

− Б. Г., „Ко лек тив Му зе ја пред пи та њем би ти ил’ 
не би ти. По след ња шан са“, Зре ња нин 899, год. 
XIX, 24. ја ну ар 1970, 5.

− Бог дан Гу шић, „Си ту а ци ја у зре ња нин ском 
му зе ју пред ли цем од бор ни ка. До кле ће се ба-
ца ти лоп ти ца?“, Зре ња нин 902, год. XIX, 14. фе-
бру ар 1970, 2, 5.

− „Су тра – ве ли ка из ло жба“, Зре ња нин 915, год. 
XIX, 16. мај 1970, 7.

− „Ра порт из На род ног му зе ја. Ме мо ри јал на со ба 
Т. Ма ној ло ви ћа“, Зре ња нин 915, год. XIX, 16. мај 
1970, 7.
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− „Пет на ест го ди на по сто ја ња Умет нич ке ко ло-
ни је. Ре тро спек тив на из ло жба“, Зре ња нин 916, 
год. XIX, 23. мај 1970, 5.

− Зре ња нин ска из ло жба у Су бо ти ци“, Зре ња нин 
919, год. XIX, 13. јун 1970, 5.

− „Ко лек тив На род ног му зе ја по но во на та пе ту. 
Пру же на по след ња при ли ка“, Зре ња нин 921, 
год. XIX, 27. јун 1970, 5.

− „Из На род ног му зе ја. Ти хо мир Са вић но ви 
управ ник“, Зре ња нин 925, год. XIX, 25. јул 1970, 
5.

− Б. Пут ник, „Стал на из ло жба Уро ша Пре ди ћа. 
Град се оду жу је умет ни ку“, Зре ња нин 926, год. 
XIX, 1. ав густ 1970, 5.

− „Из ло жба“, Зре ња нин 926, год. XIX, 1. ав густ 
1970, 5.

− Б. Г., „Зре ња нин ска кул ту ра на го ди шњем од-
мо ру. И Му зеј без ку сто са“, Зре ња нин 928, год. 
XIX, 15. ав густ 1970, 5.

− Б. Г., „Оства ре на ко ри сна ини ци ја ти ва. Град се 
оду жио умет ни ку“, Зре ња нин 930, год. XIX, 29. 
ав густ 1970, 5.

− „До бре ве сти из Му зе ја. Бо га та из ло жбе на је сен“, 
Зре ња нин 934, год. XIX, 26. сеп тем бар 1970, 5.

− З. М., „Са из ло жбе сли ка Ти ва да ра Ва ње ка. Па-
нон ске ин ти ме“, Зре ња нин 934, год. XIX, 26. 
сеп тем бар 1970, 5.

− Љуп ка Сте фов ска-Ва си љев, „Ко пи је ор на мен-
ти ке срп ских сред ње ве ков них ћи рил ских руко-
пи са. Из ло жба у На род ном му зе ју“, Зре ња нин 
935, год. XIX, 3. ок то бар 1970, 5.

− „Не по зна ти про вал ни ци од не ли из Му зе ја ви ше 
дра го це них екс по на та. Кад ће се ста ти на пут 
ван да ли ма?“, Зре ња нин 940, год. XIX, 1. но вем-
бар 1970, 5.

− „Су тра по чи ње Не де ља кул ту ре. Бо га ти про-
гра ми“, Зре ња нин 942, год. XIX, 21. но вем бар 
1970, 5.

1971.

− „Фер ди нан дов указ – по клон гра ду“, Зре ња нин 
948, год. XX, 9. ја ну ар 1971, 5.

− „Тра жи се ре ше ње за из град њу ам фи те а тра. 
По зив ар хи тек ти ма и...“, Зре ња нин 949, год. XX, 
16. ја ну ар 1971, 5.

− „Кул тур ни рад ни ци и да ље за бри ну ти. Не ма 
па ра за про гра ме“, Зре ња нин 950, год. XX, 23. 
ја ну ар 1971, 3.

− „Уско ро му зеј под ре кон стру и са ним кро вом. 
Леп гест Жи то про дук та“, Зре ња нин 953, год. 
XX, 13. фе бру ар 1971, 5.

− „При вред ни ци по ма жу кул ту ру“, Зре ња нин 
954, год. XX, 20. фе бру ар 1971, 5.

− Б. Г., „Кул тур ни рад ни ци код пред сед ни ка СО. 
Оп ти ми стич ка гле да ња“, Зре ња нин 955, год. 
XX, 27. фе бру ар 1971, 5.

− „У На род ном му зе ју отво ре на из ло жба та пи се-
ри је. Нај до ми нант ни ји ле по та бо ја и тех ни ке“, 
Зре ња нин 960, год. XX, 3. април 1971, 5.

− „Уру че не на гра де Кон стан ти на Да ни е ла“, Зре-
ња нин 966, год. XX, 15. мај 1971, 4.

− „Оба ве ште ње“, Зре ња нин 969, год. XX, 5. јун 
1971, 5.

− Бог дан Гу шић, „Наш ко мен тар. За што кул тур-
ни рад ни ци про те сту ју?“, Зре ња нин 970, год. 
XX, 12. јун 1971, 4.

− „Ре кон струк ци ја На род ног му зе ја. За дру гу фазу 
– ви ше сред ста ва“, Зре ња нин 976, год. XX, 24. 
јул 1971, 4.

− С. К., „Му зеј до би ја но во ру хо“, Зре ња нин 980, 
год. XX, 21. ав густ 1971, 2.

− „Фо тока ме ра. Фа са да“, Зре ња нин 982, год. XX, 
4. сеп тем бар 1971, 6.

− „Из На род ног му зе ја. Из ло жба но шњи на род-
но сти“, Зре ња нин 983, год. XX, 11. сеп тем бар 
1971, 4.

− „Из На род ног му зе ја. Нај по се ће ни ја из ло жба“, 
Зре ња нин 985, год. XX, 25. сеп тем бар 1971, 4.

− Б. Гу шић, „Да ли ће На род ни му зеј оста ти без 
екс по на та? Но во ру хо – ста ри про бле ми“, Зре-
ња нин 996, год. XX, 11. де цем бар 1971, 4.

1972.

− Б. Г., „Раз го во ри кул тур них рад ни ка. Ка кав 
про грам у ам фи те а тру?“, Зре ња нин 1003, год. 
XXI, 29. ја ну ар 1972, 4.

− „По сле са стан ка управ ни ка му зе ја Ба на та. За-
јед нич ка про грам ска на сту па ња“, Зре ња нин 
1006, год. XXI, 19. фе бру ар 1972, 4.

− „Ве ли ки по ду хват На род ног му зе ја. Књи га и 
из ло жба о Жар ку Зре ња ни ну“, Зре ња нин 1007, 
год. XXI, 26. фе бру ар 1972, 4.

− „У На род ном му зе ју. Из ло жба ма ђар ске гра-
фи ке“, Зре ња нин 1010, год. XXI, 18. март 1972, 
4.
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− „Са ста нак Из вр шног од бо ра За јед ни це кул ту-
ре. Осу ђен ис пад у До му омла ди не“, Зре ња нин 
1024, год. XXI, 24. јун 1972, 4.

− Б. П. Пуб, „Из ми шље ни ин тер вју. Ти хо мир Са-
вић или ам фи те а тар у рим ском бу на ру“, Зре-
ња нин 1031, год. XXI, 19. ав густ 1972, 4.

− Бог дан Гу шић, „У Бе ке шча би се отва ра из ло-
жба сли ка ма ђар ских сли ка ра из Ба на та. От-
кри ве на не по зна та де ла“, Зре ња нин 1033, год. 
XXI, 2. сеп тем бар 1972, 3.

− Бог дан Гу шић, „Но ве ар хе о ло шке ис ко пи не на 
Бат ки от кри ва ју вре ме ста ро 5.500 го ди на. До-
при нос ар хе о ло ги ји и исто ри ји“, Зре ња нин 
1034, год. XXI, 9. сеп тем бар 1972, 4.

− „Ју че у На род ном му зе ју. Из ло жба сли ка ра Вој-
во ди не“, Зре ња нин 1037, год. ХХI, 30. сеп тем бар 
1972, 6.

− „Да нас у На род ном му зе ју. Из ло жба штам пар-
ства“, Зре ња нин 1037, год. ХХI, 30. сеп тем бар 
1972, 6.

− Ти хо мир Са вић, „Ју би леј зре ња нин ских гра-
фи ча ра. 125 го ди на штам пар ства“, Зре ња нин 
1038, год. ХХI, 7. ок то бар 1972, 6.

− „Ових да на у На род ном му зе ју. Из ло жба о 
Жар ку Зре ња ни ну“, Зре ња нин 1041, год. ХХI, 
28. ок то бар 1972, 6.

− Б. Г., „Да нас у 10 ча со ва у На род ном му зе ју. 
Жар ко Зре ња нин у ре чи и сли ци“, Зре ња нин 
1042, год. ХХI, 4. но вем бар 1972, 10.

− „По чи ње Не де ља кул ту ре. Бо га ти и ра зно вр-
сни про гра ми“, Зре ња нин 1044, год. ХХI, 18. но-
вем бар 1972, 6.

− „Из зре ња нин ског На род ног му зе ја. Ве ли ко 
ин те ре со ва ње за из ло жбу“, Зре ња нин 1046, год. 
ХХI, 2. де цем бар 1972, 4.

− „До де ље не на гра де кул ту ре“, Зре ња нин 1046, 
год. ХХI, 2. де цем бар 1972, 4.

(на ста ви ће се)

НАПОМЕНЕ
1 Ста ро име гра да, про ме ње но у „Зре ња нин“ 2. 

ок то бра 1946. го ди не (прим. Ф. К.).
2 Kрајем че тр де се тих и по чет ком пе де се тих го ди-

на про шлог ве ка усво јен је низ за ко на ко ји ма су 
устро је не ове уста но ве, де фи ни са на њи хо ва мре-
жа на те ри то ри ји Фе де ра тив не На род не Ре пу-

бли ке Ју го сла ви је те ре гу ли са ни хи је рар хиј ски 
од но си ме ђу њи ма. С тим у ве зи ви ди: „За кон о 
др жав ним ар хи ва ма“, Слу жбе ни гла сник На род не 
Ре пу бли ке Ср би је 4, 25. ја ну ар 1951, 84–87 и „За кон 
о му зе ји ма НР Ср би је“, Слу жбе ни гла сник На род-
не Ре пу бли ке Ср би је 4, 25. ја ну ар 1951, 88–91. Што 
се ти че би бли о те ка, за њи хо во функ ци о ни са ње 
ни је до нет оп шти за кон, али је ова област ипак 
би ла до не кле ре гу ли са на не што ра ни је до не тим 
од го ва ра ју ћим за кон ским ак ти ма, пре све га 
Основ ном уред бом о би бли о те кар ско-ар хи ви стич-
кој стру ци (1947), од но сно На ред бом о уво ђе њу 
но вих зва ња: би бли о те кар ски тех ни чар и би блио-
те кар ски ру ко ва лац (1948); осим то га, прак тич но 
у исто вре ме осно ва ни су Дру штво би бли о те ка-
ра НР Ср би је (1947) и Сред ња би бли о те кар ска 
шко ла (1948), те по кре нут ча со пис Би бли о те кар 
(о то ме ви ди: Са бо вљев 2016: 4–5).

3 Шан дор Нађ се ро дио 1. фе бру а ра 1912. го ди не у 
Но вом Бе че ју. По за вр шет ку сред ње шко ле упи-
сао је Умет нич ку ака де ми ју у Бе о гра ду, на ко јој 
је ди пло ми рао 1938. го ди не. Пе ри од не мач ке оку-
па ци је про вео је ра де ћи као про фе сор у бе чеј ској 
и пе тров град ској гим на зи ји. Ода тле је 1946. по-
ста вљен за управ ни ка На род ног му зе ја у Зре ња-
ни ну, на ком ће по ло жа ју оста ти до 1952. го ди не. 
У том пе ри о ду за по чео је низ ар хе о ло шких ис ко-
па ва ња ко ји ће ка сни је пре ра сти у зна чај не на-
уч но-ис тра жи вач ке по ду хва те. Пре шао је 1953. 
у Но ви Сад, на ме сто ви шег ку сто са за сред њо-
ве ков ну ар хе о ло ги ју Вој во ђан ског му зе ја, где ће 
оста ти до од ла ска у пен зи ју (1979). Вр шио је ис ко-
па ва ња на ло ка ли те ти ма Ма теј ски Брод (код Но-
вог Бе че ја), Меч ка (код Арад ца), По лет (у Вр ба су), 
Го мо ла ва (у Хрт ков ци ма), за тим у Ба чу, на ци гла-
ни Ба кош Кал ман, Дом бо (у Ра ков цу) и број ним 
дру гим ме сти ма. Са ра ђи вао је са на уч но-ис тра-
жи вач ким и уста но ва ма кул ту ре ка ко у зе мљи, 
та ко и у ино стран ству. Об ја вио је две мо но гра фи-
је и де се так на уч них ра до ва, а за со бом је оста-
вио и знат ну из ло жбе ну де лат ност (Јо ва но вић 
1995; Крч мар 2020: 160).

4 Ру жа Ла то вљев се ро ди ла 12. ма ја 1907. го ди не у 
Ве ли ком Беч ке ре ку. По ха ђа ла је Тр го вач ку ака-
де ми ју у овом гра ду, а за вр ши ла је сту ди је еко-
но ми је на за гре бач ком Све у чи ли шту. Још у ме-
ђу рат ном пе ри о ду за сно ва ла је рад ни од нос у 
Тр го вач кој ака де ми ји у Ве ли ком Беч ке ре ку/Пе-
тров гра ду, у ко јој је пре да ва ла пред мет књи го вод-
ство. За вре ме не мач ке оку па ци је би ла је ак ти ван 
при пад ник На род но-осло бо ди лач ког по кре та и 
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чла ни ца Ан ти фа ши стич ког фрон та же на. По осло-
бо ђе њу 1944. би ла је иза бра на за чла на Скуп шти не 
На род но-осло бо ди лач ког од бо ра Пе тров гра да у 
пе ри о ду од 3. ок то бра 1944. до 8. ју ла 1945, те од 
1950. до 1952. го ди не. Из ме ђу те две функ ци је оба-
вља ла је ду жно сти ди рек то ра Еко ном ске шко ле 
у Зре ња ни ну (1945–1949). У Му зе ју се крат ко за-
др жа ла, на кон че га је по ста вље на – у је сен 1953 
– за управ ни цу Град ске на род не би бли о те ке 
„Жар ко Зре ња нин“. На том по ло жа ју је оста ла 
до 1964. и од ла ска у пен зи ју. Пре ми ну ла је у Зре-
ња ни ну 21. ок то бра 1996. го ди не, а ње ни по смрт-
ни оста ци су на кон кре ма ци је на шли сво је ме сто 
на бе о град ском Но вом гро бљу (Мар ти нов и др. 
1965: pas sim; Мар ти нов и др. 1975: pas sim; Мом-
чи ло вић 1987: 755, 778, 802; Mi lo je vić 1969; ГНБ 
„Жар ко Зре ња нин“, Ма тич на књи га рад ни ка 
Град ске би бли о те ке, б. г.; Зре ња нин 2319/1996: 4).

5 Ла зар Ни ко лић се ро дио 1892. го ди не у Ве ли ком 
Беч ке ре ку, где је за вр шио основ ну шко лу и гим-
на зи ју. Учи тељ ску шко лу за вр шио је у Ба ји. Од 
1912. го ди не ра дио је нај пре као учи тељ у Илан-
џи, а за тим у Бо то шу. У На род ни му зеј Зре ња нин 
пре шао је 1940. го ди не, где је ру ко во дио Умет-
нич ким оде ље њем. Од 1952. па до смр ти (2. де-
цем бар 1959) оба вљао је ду жно сти управ ни ка 
Му зе ја. Још ра ни је (1920), Ни ко лић је у Бо то шу 
от крио нео лит ско гро бље ко је је по бу ди ло ње-
го во ин те ре со ва ње за ар хе о ло ги ју. При ку пио је 
ве ли ку ар хе о ло шку збир ку из ко је је је дан део 
усту пио На род ном му зе ју у Бе о гра ду, је дан део 
Вој во ђан ском му зе ју у Но вом Са ду, а оста так На-
род ном му зе ју у Зре ња ни ну. По ред ар хе о ло ги је 
и умет но сти, на ро чи то се за ни мао за на род ни 
жи вот и фол клор. За хва љу ју ћи ње му, Му зеј је 
при ку пио ве ли ки број пред ме та и ти ме упот пу-
нио већ по сто је ћу ет но ло шку збир ку. Ва жио је за 
до брог ор га ни за то ра и ус пео је да по ста ви осно-
ве Му зе ја у по сле рат ном пе ри о ду. Био је је дан од 
осни ва ча и пр ви пред сед ник Кул тур но-про свет-
ног дру штва „Ђу ра Јак шић“ (1952), у окви ру ког 
је био на ро чи то ак ти ван у ра ду фол клор не сек-
ци је. По себ ну па жњу у Му зе ју је по све тио при-
ку пља њу сли ка свог бли ског при ја те ља Уро ша 
Пре ди ћа, као и до ку ме на та о ње го вом жи во ту и 
ра ду (Зре ња нин 377/1959; Ра ди шић 1959/1961).

6 На ро чи то је Гу шић по ка зао из у зет ну при ље жност 
у уре ђи ва њу ру бри ке о кул ту ри, отва ра ју ћи шка-
кљи ве и осе тљи ве те ме и по кре ћу ћи „не згод на“ 
пи та ња ко ја су се ти ца ла не са мо Му зе ја, већ и дру-
гих уста но ва кул ту ре (нпр. зре ња нин ског Ар хи ва). 

Без ми ло сти је кри ти ко вао не га тив не по ја ве у 
кул тур ном жи во ту Зре ња ни на са ко ји ма се сва-
ко днев но су сре тао, ука зи вао на не рад и ја ва шлук 
ин сти ту ци ја, али је та ко ђе скре тао па жњу и на 
хро нич не про бле ме са ко ји ма су се су о ча ва ли а 
чи је је ре ше ње би ло ван њи хо вог до ма ша ја, у до-
ме ну ло кал не по ли ти ке (прим. Ф. К.).

7 О По по ви ће вој в.: Вор гић-Крч мар 2019; Крч мар 
2020: 161–164. О Ми тро ви ћу в.: Крч мар 2020: 
158–159.

8 У би бли о гра фи ју су увр ште ни и они ма ло број ни 
члан ци ко ји се од но се на се о ске му зе је у Срп ској 
Цр њи (род на ку ћа – спо мен-му зеј Ђу ре Јак ши ћа) 
и Ја ши То ми ћу (за ви чај ни му зеј Бо ри сла ва Јан-
ку ло ва), а у чи јем су уре ђе њу ку сто си зре ња нин-
ског му зе ја по вре ме но узи ма ли ак тив ног уче шћа 
(прим. Ф. К.).

9 Ин тер вју са Б. Јан ку ло вим о за ви чај ном му зе ју 
у Ја ши То ми ћу (прим. Ф. К.).

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

(Вор гић 2020). Де јан Вор гић, „Се о бе збир ки На род-
ног му зе ја Зре ња нин“, Рад Му зе ја Вој во ди не 62, 
Но ви Сад 2020, 86–96.

(Вор гић-Крч мар 2019). Де јан Вор гић – Фи лип Крч-
мар, На ша Ву ки ца 1919–1969–2019, Зре ња нин 
2019.

(ГНБ „ЖЗ“, МКРГБ, б. г.). Град ска на род на би бли о
те ка „Жар ко Зре ња нин“, За ви чај на збир ка, Ма
тич на књи га рад ни ка Град ске би бли о те ке (без 
сиг на ту ре, без да ту ма).

(Зре ња нин 4/1952). „Из Град ског му зе ја“, Зре ња нин 
4, год. I, 29. но вем бар 1952, 4.

(Зре ња нин 15/1953). „Урош Пре дић“, Зре ња нин 15, 
год. II, 14. фе бру ар 1953, 1.

(Зре ња нин 16/1953 а). С., „Урош Пре дић (1857–1953)“, 
Зре ња нин 16, год. II, 21. фе бру ар 1953, 1.

(Зре ња нин 16/1953 б). „Урош Пре дић у се ћа њу Ор ло-
ва ћа на“, Зре ња нин 16, год. II, 21. фе бру ар 1953, 3.

(Зре ња нин 377/1959). „IN ME MO RI AM. Ла зар Ни ко-
лић“, Зре ња нин 377, год. VI II, 5. де цем бар 1959, 2 
(не кро лог). 

(Зре ња нин 2319/1996). „Инж. Ру жа Ла то вљев, про фе-
сор у пен зи ји“, Зре ња нин 2319, год. XLV, 25. окто-
бар 1996, 41 (чи ту ља).

(ИАЗ, Ф. 160 НОО Зре ња нин 1939–1963, бр. 8104/1952). 
Исто риј ски ар хив Зре ња нин, Ф. 160 На род ни 
од бор оп шти не Зре ња нин 1939–1963, „Про ме на 
на зи ва Град ског му зе ја у На род ни му зеј Зре ња-
нин“, бр. 8104/1952. 
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(Јо ва но вић 1995). Ма ри ја Јо ва но вић, „Шан дор Нађ: 
1912–1995“, Рад Му зе ја Вој во ди не 37–38, Но ви Сад 
1995-1996, 367–368.

(Крч мар 2020). Фи лип Крч мар, „Био-би бли о граф ски 
пор тре ти са рад ни ка На род ног му зе ја Зре ња-
нин“, Рад Му зе ја Вој во ди не 62, Но ви Сад 2020, 
148–171.

(Мар ти нов и др. 1965). Бра ни слав Мар ти нов, Бра ни-
слав Обрем ски, Иси дор То мин, Еко ном ска шко ла 
„Јо ван Трај ко вић“ Зре ња нин. Спо ме ни ца 1895–
1965, Зре ња нин 1965.

(Мар ти нов и др. 1975). Бра ни слав Мар ти нов, Ђо ка 
Кне же вић, Дра го љуб Чо лић, Иси дор То мин, Еко-
ном ска шко ла „Јо ван Трај ко вић“ – Зре ња нин. 
Спо ме ни ца 1895–1975, Зре ња нин 1975.

(Mi lo je vić 1969). Vla di mir Mi lo je vić, Od Na rod no o slo bo-
di lač kog od bo ra Pe trov gra da do Skupšti ne opšti ne 

Zre nja nin. Hro no loš ki pre gled or ga ni za ci je i ra da 
u vre me nu od ok to bra 1944. do ok to bra 1969. go di-
ne, Zre nja nin 1969 (ру ко пис, Исто риј ски ар хив 
Зре ња нин). 

(Ne met 2007). Fe renc Ne met, Isto ri ja štam pe u Ve li kom 
Beč ke re ku 1849–1918, Zre nja nin 2007. 

(Мом чи ло вић 1987). Ђор ђе Мом чи ло вић, Зре ња нин-
ске ва тре. Зре ња нин у ра ту и ре во лу ци ји, Зрења-
нин 1987.

(Ра ди шић 1959/1961). Ра до ван Ра ди шић, „Ла зар Ни-
ко лић (1892–1959)“, Рад вој во ђан ских му зе ја 8, 
Но ви Сад 1959, 322 (шт. 1961).

(Са бо вљев 2016). Дра га на Са бо вљев, „Би бли о теч ко 
за ко но дав ство и по ло жај за по сле них у јав ним 
би бли о те ка ма у Ср би ји“, Чи та ли ште 29, Пан-
че во (но вем бар) 2016, 3–17.

Dr. Fi lip Krč mar

DAS ZRE NJA NI NER VOL KSMU SE UM IM SPI E GEL DES  
WOC HEN BLAT TES ZRE NJA NIN: 1. TEIL (1952–1972)

Zu sam men fas sung

Im Herbst 1952 ge gründe tes Woc hen blatt Zre nja nin bli eb bis he ut zu ta ge ei ne der re ic hsten und be de u
tend sten geschic htlic hen Qu el len für das nac hkri egs ze i tlic he Wir ken des Zre nja ni ner Vol ksmu se ums. In se i ner 
kul tu rel len Ru brik, die stu fen we i se sich ent wic kel te, be ric hte ten die Jo ur na li sten des Zre nja nin ei frig und ge-
wis sen haft über ver schi e de nen, aufs Mu se um be zug ha ben den Ere ig nis se und The men. Ihre Aufsätze um fas sten 
nicht nur die An ze i gen und Nac hric hten über die Aus stel lun gen, son dern auch di e je ni ge über Mu se um sum si ed
lun gen, zwischen menschlic he Be zi e hun gen, Ein ric htung der Museumsnachlässe und ständigen Aus stel lun gen, 
Be zi e hun gen mit an de ren kul tu rel len An stal ten, Re no vi e run gen der Räumlichkeiten, ständig an we sen den 
fi nan zi el len Schwi e rig ke i ten, Sam mlung sbe re ic he run gen, archäologischen Gra bun gen im Zen tral ba na ter Re gion 
usw. Mit der Ze it be ka men die Mu se um sku ra to ren selbst die An ge le gen he it, der Kul tur ru brik Zre nja nins 
be i zu tra gen und ihren ei ge nen Tex ten zu veröffentlichen. Ihrem Um fang nach, be wo gen sich di e se Tex ten von 
te le gra fisch kur zen Be kan ntmac hun gen der vor kom men den Aus stel lun gen bis zu ihren ausführ lic hen Bes
prec hun gen und kri tischen Über sic hten. Vor li e gen der Be i trag bi e tet ei nen bi bli o grap hischen Rückblick der 
das Mu se um be tref fen den Be ric hten Zre nja nins während der zwei Ja hr zehnten von 1952 bis 1972 an. Die Re ste 
der aus ge mac hter und chro no lo gisch bis he ut zu ta ge er strec ken der Bi bli o grap hie, die künfti gen Mu se um sfor
schun gen er le ic htern soll, wird hof fen tlich in den nächsten Num mern di e ser Ze itschrift veröffentlicht ge wor den 
sein.
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КЊИ ГА О ГО РАН ЦИ МА

Ja dran ka Đor đe vić Cr nob nja. Ni smo pre ki da li sa Go rom. Et ni ci tet, za jed ni ca i tran smi gra ci je  
Go ra na ca u Be o gra du, Et no graf ski in sti tut SA NU, Be o grad 2020, 278. str.

Го ран ци су ре ла тив но ма ла за јед ни ца ислам ске 
ве ро и спо ве сти, по ре клом са Ко со ва и Ме то хи је, 
из ре ги је Го ра ко ја се на ла зи у ју жном де лу по кра-
ји не и об у хва та гру пу се ла и ва ро ши цу Дра гаш у 
бли зи ни При зре на. То ком дру ге по ло ви не 20. ве ка, 
а по себ но на кон НА ТО бом бар до ва ња 1999. го ди не, 
ве ли ки број при пад ни ка ове за јед ни це се исе ља-
ва у цен трал ну Ср би ју, пре те жно у град Бе о град. 
Пре ма по пи су ста нов ни штва из 2011, у Ср би ји je 
(без Ко со ва и Ме то хи је) жи ве ло 7767 при пад ни ка 
го ран ске ет нич ке гру пе.

У књи зи Ни смо пре ки да ли са Го ром Ја дран ке 
Ђор ђе вић Цр но бр ње те ма ис тра жи ва ња су упра во 
Го ран ци у цен трал ној Ср би ји, од но сно у Бе о гра-
ду (где жи ви нај ве ћи део при пад ни ка ове по пу ла-
ци је) и Ту ти ну. О Го ран ци ма по сто ји ре ла тив но 
обим на ли те ра ту ра и до ма ћих и стра них ис тра-
жи ва ча, а рат на Ко со ву и Ме то хи ји кра јем 20. ве ка 
до дат но је по ве ћао ин те рес јав но сти за го ран ску 
за јед ни цу. Ме ђу тим, ка ко ау тор ка књи ге при ме-
ћу је, по сто ји и је дан не до ста так: „О дру штве ним 
и кул тур ним прак са ма при пад ни ка ове за јед ни це 
на ста ње ним ван њи хо ве ма тич не те ри то ри је, ми 
мо же мо да се ин фор ми ше мо је ди но по сред ством 
ме ди ја“ (стр. 8). Та окол ност је ау тор ку под ста кла 
на то да спро ве де ис тра жи ва ње ме ђу Го ран ци ма из 
Бе о гра да и Ту ти на, ко ји пре об ја вљи ва ња ње не 
сту ди је ни су би ли пред мет све о бу хват ни јих ет-
но ло шких и ан тро по ло шких ана ли за.

Ау тор ка је сво је ис тра жи ва ње оба ви ла у пе рио-
ду 2012–2019. го ди не, пре те жно у Бе о гра ду и ма њим 
де лом у Ту ти ну, оба вља ју ћи раз го во ре са ни зом 
са го вор ни ка из го ран ске за јед ни це. Основ не те ме 
ти ца ле су се пој мо ва (транс)ми гра ци ја, ин те гра-
ци је у сре ди ну при је ма, го ран ске свад бе, бра ка, 
оде ва ња же на, го ран ског го во ра и ан тро по ни ма у 
пе ри о ду од дру ге по ло ви не 20. до по чет ка 21. ве ка. 
По ме ну ти ис тра жи вач ки оквир је ујед но од ре дио 
и струк ту ру, са др жај и по је ди не те мат ске це ли не, 

од но сно по гла вља ове књи ге – Увод: Го ран ци у Бео-
гра ду и Ту ти ну; Где ка да и ка ко сам ис та жи ва ла?; 
Го ра – Бе о град / Ту тин / ЕУ – Го ра; Са вр ше но при-
вр же ни Го ри; Ни смо пре ки да ли са Го ром – За кљу чак.

Ја дран ка Ђор ђе вић Цр но бр ња је у пи са њу сту-
ди је ко ри сти ла ре ле вант ну ли те ра ту ру и раз ли-
чи те вр сте из во ра, но вин ске на пи се, по пи се ста-
нов ни штва, ви део за пи се, до ку мен тар не фил мо ве 
и фо то гра фи је, а основ ни из вор су пред ста вља ли 
раз го во ри са при пад ни ци ма го ран ске за јед ни це у 
Бе о гра ду и Ту ти ну. Као је дан од глав них ци ље ва 
свог ис тра жи ва ња ау тор ка де фи ни ше са гле да ва ње 
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„стра те ги ја и механизaма ко је при пад ни ци го ран-
ске за јед ни це ко ри сте... с на ме ром да се ин те гри-
шу и да ујед но оства ре оп ти мал не усло ве за прак-
ти ко ва ње кул тур них са др жа ја сво је за јед ни це“ 
(стр. 29). Она ис пи ту је узро ке њи хо вих ми гра ци-
ја, про цес ин те гра ци је у Ср би ји, про ме не ко је су 
се ис по ља ва ле у оде ва њу, го во ру, оби ча ји ма и ре-
ли гиј ским прак са ма, усло вље не до се ља ва њем у 
Бе о град. При том јој је у фо ку су по је ди нац и ње-
го ва по ве за ност са Го ром у емо ци о нал ном и сим-
бо лич ком по гле ду.

О зна ча ју не ка да шњег за ви ча ја за при пад ни ке 
гру пе све до че из ја ве ве ћи не ау тор ки них са го вор-
ни ка да упра во Го ру сма тра ју пре суд ним фак то-
ром у оп стан ку за јед ни це и да има ју „два до ма“. И 
на слов књи ге Ни смо пре ки да ли са Го ром, што је из-
ја вио је дан са го вор ник, све до чи да ве за са ма тич-
ном те ри то ри јом за у зи ма кључ но ме сто у из град њи 
њи хо ве иден ти фи ка ци је са го ран ском за јед ни цом. 
Мно ги Го ран ци су у кон ти ну и ра ном кон так ту са 
Го ром, где бо ра ве то ком лет њег пе ри о да, за вре ме 
школ ских рас пу ста, пра зни ка и го ди шњих од мо ра. 
У Го ри гра де ку ће, ор га ни зу ју свад бе, прак ти ку ју 
оби ча је и, ка ко је јед на са го вор ни ца ре кла ау тор-
ки, „са вр ше но су при вр же ни Го ри“ (стр. 102). Ако 
ве за и ни је при сут на у фи зич ком сми слу, она по-
сто ји у сим бо лич ком и вир ту ел ном по гле ду. 

Због по ме ну тих ка рак те ри сти ка го ран ске за-
јед ни це и њи хо ве трај не по ве за но сти са Го ром и 
на кон исе ља ва ња, ау тор ка од лу чу је да сво је ис-
тра жи ва ње кон ци пи ра у те о риј ско-ме то до ло шком 
окви ру ет ни ци те та, ми гра ци ја и тран сми гра ци ја. 
У пр вом де лу књи ге раз ма тра ми гра ци је Го ра на ца 
– од од ла ска му шка ра ца у пе чал бу то ком дру ге по-
ло ви не 20. ве ка, до исе ља ва ња чи та вих по ро ди ца 
и трај ног на се ља ва ња у ме сти ма ван Го ре. Бе о град 
је био је дан од глав них ци ље ва њи хо вих ми гра ци-
ја због лак ше мо гућ но сти про на ла же ња по сла и 
по сто ја ња мре же срод ни ка и при ја те ља ко ји су се 
ту ра ни је до се ли ли. Про це су ин те гра ци је Го ра на ца 
у Бе о гра ду ау тор ка по све ћу је це ло јед но по гла вље, 
јер тај ис тра жи вач ки про блем ни је био те ма рани-
јих на уч них ис тра жи ва ња. Исто та ко, ни ути цај 
НА ТО бом бар до ва ња на њи хо ве ми гра ци је ни је 
био у фо ку су до са да шњих ет но ло шких и ан тро по-
ло шких, па је и том про бле му у књи зи по све ће на 
из ве сна па жња. Мно ги Го ран ци на Ко со ву и Мето-
хи ји су на кон 1999. оста ли без по сла или су би ли 

под раз ли чи тим вр ста ма при ти са ка, што је пре-
суд но ути ца ло на њи хо во ма сов но исе ља ва ње и 
трај но на пу шта ње Го ре. 

Ау тор ка је, пред ста вља ју ћи про цес ин те гри са ња 
при пад ни ка го ран ске за јед ни це у но вој сре ди ни, 
из раз го во ра са са го вор ни ци ма са зна ла да су они 
при ли ком до ла ска у Бе о град има ли раз ли чи те по-
те шко ће: пр во са до би ја њем но вих лич них до-
ку ме на та, за тим са про на ла же њем по сла, али и са 
по ди за њем ни воа срп ског је зи ка због оте жа не ко-
му ни ка ци је јер су се до та да слу жи ли го ран ским 
го во ром, ди ја лек том сво га кра ја. Ипак, по је ди ни 
са го вор ни ци су ис ти ца ли ка ко су иза бра ли Бе о град 
као ме сто у ко је ће се до се ли ти због већ по сто је ће 
мре же ро ђа ка и при ја те ља ко ји су ту жи ве ли, па су 
им по ма га ли око сме шта ја и про на ла же ња по сла. 
Ин те гра ци ју Го ра на ца у Бе о гра ду ау тор ка књи ге 
је по сма тра ла из угла са мих ми гра на та, од но сно 
на сто ја ла је да уо чи шта ми гра ци ја зна чи њи ма са-
ми ма. Мно ги са го вор ни ци су ис ти ца ли да су по-
сто ја ли или да још по сто је про бле ми ве за ни за њи-
хо ву вер ску при пад ност, због ко јих су до жи вља-
ва ли раз ли чи те не при јат но сти у но вој сре ди ни. 
По је дин ци су сма тра ли да има ју ма ње шан се при 
за по шља ва њу због сво је ре ли ги је или му сли ман ских 
пре зи ме на, што је пред ста вља ло де ли мич ну пре-
пре ку за њи хо ву пот пу ну ин те гра ци ју. Исто вре-
ме но, са го вор ни ци су ис ти ца ли при вр же ност др жа-
ви у ко јој жи ве и вла сти то на сто ја ње да не скре ћу 
па жњу на се бе, али, ка ко ау тор ка за кљу чу је, по је-
ди ни про бле ми ове вр сте су оста ли при сут ни све 
до да нас.

У на ред ним по гла вљи ма, ау тор ка се ба ви ла 
ути ца јем (транс)ми гра ци ја, из бо ра брач ног парт-
не ра и го ран ске свад бе на иден ти фи ка ци ју Го ра-
на ца са вла сти том за јед ни цом, као и про ме на ма у 
оби чај ним прак са ма ве за ним за свад бу и брак. Хо-
мо гам на брач на за јед ни ца има ла је функ ци ју у 
очу ва њу по себ но сти Го ра на ца. Из раз ли чи тих из-
во ра и из ја ва са го вор ни ка ау тор ка са зна је да су 
Го ран ци у Го ри то ком дру ге по ло ви не 20. ве ка пре-
фе ри ра ли да брач ни парт нер бу де из истог или 
бар не пре ви ше уда ље ног се ла и да је при пад ност 
го ран ској за јед ни ци у њи хо вом из бо ру игра ла 
пре суд ну уло гу. При том она при ме ћу је да су хо мо-
гам ни бра ко ви по ве за ни са ет нич ком дис тан цом 
из ме ђу њих и дру гих ет нич ких за јед ни ца, јер је то 
би ла јед на од сим бо лич ких стра те ги ја у оп стан ку 
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за јед ни це. Из раз го во ра са са го вор ни ци ма ау тор-
ка је за кљу чи ла да су ет нич ки ме шо ви ти бра ко ви 
че шће за сту пље ни у са да шњо сти не го кра јем 20. 
ве ка, али и да „ми гра ци је ни су зна чај ни је ути ца-
ле на про ме не у окви ру по сто је ће прак се из бо ра 
брач ног парт не ра“ (стр. 124–125).

Ка да је реч о го ран ској свад би, са го вор ни ци 
су го во ри ли о раз ли ка ма у свад бе ним ве се љи ма у 
од но су на крај 20. ве ка. Раз лог је не до ста так вре-
ме на да се свад ба при пре ми јер је ра ни је тај про цес 
тра јао ме се ци ма, а са да је скра ћен по што Го ран-
ци бо ра ве у Го ри са мо то ком ле та. На про ме не је 
ути ца ла и мо гућ ност да свад ба бу де ор га ни зо ва на 
у Дра га шу, При зре ну или Бе о гра ду. Са го вор ни ци 
су ис ти ца ли да је то по сле ди ца тран сфор ма ци је 
по гле да на сим бо лич ки зна чај тра ди ци о нал ног 
свад бе ног ве се ља. Тра ди ци о нал не свад бе у Го ри су 
и у са вре ме но до ба ор га ни зо ва не на отво ре ном, што 
је омо гу ћа ва ло ме ђу соб но дру же ње мла дих Го ра-
на ца и њи хо во упо зна ва ње са оби ча ји ма и тра ди-
ци јом, из че га је про из ла зи ла сна жна иден ти фика-
ци ја са Го ром и го ран ском за јед ни цом у це ли ни.

Ау тор ка је уо чи ла да ми гра ци је Го ра на ца ути чу 
на про ме не у сва ко днев ној одев ној прак си же на 
то ком дру ге по ло ви не 20. и по чет ком 21. ве ка. Под 
ути ца јем пре се ље ња и мод них трен до ва по сте пе-
но су из о ста вља ни одев ни пред ме ти ко ји су ра ни је 
има ли сим бо лич ки и иден ти тет ски зна чај за за јед-
ни цу. У ана ли зи одев них прак си ау тор ка за кључу-
је да са да шњи на чин оде ва ња Го ран ки у Бе о гра ду 
и Ту ти ну пред ста вља, по ред оста лог, и стра те ги ју 
ко ја же на ма омо гу ћу је бр жу и лак шу ин клу зи ју. 
Ути цај ми гра ци ја ви дљив је и у по сте пе ном на пу-
шта њу одев ног пред ме та тер ли ка, ко јег су но си ле 
уда те же не и ко ји је пер ци пи ран као сим бол го ран-
ске за јед ни це. Не ка да не за о би ла зни део жен ске 
но шње, због ути ца ја мод них трен до ва, у са да шњо-
сти но се са мо по је ди не же не и то при ли ком бо рав-
ка у Го ри.

У јед ном од по гла вља ау тор ка се до та кла пи та-
ња од но са Го ра на ца пре ма го ран ском го во ру, ин-
тер пре ти ра ју ћи ње го ву уло гу и упо тре бу у јав ној 
и при ват ној ко му ни ка ци ји. „На шин ски“, ка ко га 
они на зи ва ју, ко ри сте у при ват ној сфе ри ко му ни ка-
ци је, док је по чет ком 21. ве ка по ста ла до ми нант-
на упо тре ба срп ског је зи ка, као и по ја ва да ро ди-
те љи све че шће са де цом при ча ју срп ски, с ци љем да 
на у че тај је зик ка ко би што пре би ли ин те гри са ни 

у дру штво. Ме ђу раз ли чи тим ис ку стви ма ау тор-
ки них са го вор ни ка, ве о ма је ра ши рен став ка ко је 
по треб но да „на шин ски“ на у че упра во код ку ће, 
док ће срп ски је зик сва ка ко учи ти у шко ли. И у 
овом слу ча ју су не за о би ла зни бо рав ци у Го ри ути-
ца ли на ни во по зна ва ња го ран ског го во ра код мла-
ђих при пад ни ка за јед ни це. Код по је ди них са го-
вор ни ка у Бе о гра ду је при мет на по ја ва да го ран ски 
раз у ме ју, али га све сла би је го во ре, а ка ко ау тор ка 
кон ста ту је, „обим и ин тен зи тет упо тре бе на шин-
ског нај ве ћи је код при пад ни ка го ран ске за јед ни це 
ко ји су ро ђе ни и од ра сли у Го ри“. Ме ђу по је ди ним 
са го вор ни ци ма при ме ћен је страх да ће го ран ски 
го вор, као озна ка њи хо вог иден ти те та, не ста ти и 
да због то га не же ле да сма ње упо тре бу или да за-
бо ра ве „на шин ски“. Го ран ски го вор пре по зна ју као 
сим бол по ве за но сти, ва жан за оп ста нак за јед ни це 
у це ли ни. Ау тор ка је ипак при ме ти ла да по сто ји и 
ми ми кри ја у по гле ду је зи ка, од но сно да део Го ра-
на ца у Бе о гра ду из бе га ва да ко ри сти „на шин ски“ 
јер сма тра ју да ко му ни ка ци ја на го ран ском го во-
ру ни је по жељ на у јав но сти, а исто та ко стра ху ју 
да не бу ду „по гре шно“ иден ти фи ко ва ни.

По ред го ран ског го во ра и из бор лич них име-
на има ва жно ме сто у из град њи иден ти те та Го ра-
на ца у Бе о гра ду. Код њих су му сли ман ска име на 
би ла до ми нант на до осам де се тих го ди на 20. ве ка, 
ка да се по ја вљу ју ин тер на ци о нал на име на ко ја су 
у све ве ћем бро ју за сту пље на на кон 1999. го ди не. 
Као и у по гле ду је зи ка, са го вор ни ци су ис ти ца ли да 
се че сто де ша ва ло да их иден ти фи ку ју као Ал бан-
це, па су због му сли ман ских име на до жи вља ва ли 
не при јат но сти и би ло им је оте жа но про на ла же-
ње по сла. Ау тор ка је за кљу чи ла да Го ран ци ко ји су 
ро ђе ни Бе о гра ду че шће да ју де ци ет нич ки не у трал-
на име на и при том не сма тра ју да та кав из бор сла-
би њи хо ву ве зу са го ран ским иден ти те том. Исто-
вре ме но, по је дин ци су сма тра ли да је лич но име 
сим бол њи хо ве за јед ни це.

У за кључ ку књи ге ау тор ка из но си кључ не те зе 
до ко јих је до шла у свом ис тра жи ва њу и у раз го во-
ри ма са са го вор ни ци ма Го ран ци ма. По ред оста лог 
она за кљу чу је да Го ран ци при пад ност го ран ској 
за јед ни ци ви де као вла сти ту ет нич ку при пад ност, 
од но сно „да до ла зи до по и сто ве ћи ва ња ло кал ног 
кон тек ста са ет нич ким“ и да је ко лек тив на свест о 
по ре клу, тра ди ци ји и ре ли ги ји „при сут на у ду гом 
вре мен ском пе ри о ду“ (стр. 232–234), че му пре суд но 



до при но си њи хо ва не пре ста на ве за са Го ром и низ 
спе ци фич них дру штве них и кул тур них прак си.

На са мом кра ју књи ге на ла зи се шест за ни мљи-
вих илу стра ци ја, умет нич ких ра до ва го ран ске 
умет ни це Ју ли је Хоч ко, на ко ји ма је при ка за на Го ра, 
као и де та љи из раз ли чи тих оби чај них и одев них 
прак си, укљу чу ју ћи и тер лик.

Књи га Ни смо пре ки да ли са Го ром ви ше стру ко 
је зна чај на за упо зна ва ње на уч не јав но сти са Го ран-
ци ма у Ср би ји, по себ но ка да се има у ви ду чи ње-
ни ца да је реч о пр вом све о бу хват ном ет но ло шком 
и ан тро по ло шком ис тра жи ва њу Го ра на ца у Бе о-
гра ду и Ту ти ну. Због ве о ма пре ци зно де фи ни са-
ног те о риј ског окви ра ис тра жи ва ња, ова књи га 

не ће би ти ин те ре сант на са мо за ис тра жи ва че који 
се ин те ре су ју за Го ран це као за јед ни цу, већ и за 
оне ко ји се у ши рем кон тек сту ба ве ми гра ци ја ма 
ста нов ни штва му сли ман ске ве ро и спо ве сти и њи-
хо вом ин те гра ци јом у но вој сре ди ни. Та ко ђе, због 
не до у ми ца у јав но сти око иден ти те та Го ра на ца, ова 
књи га ће би ти ва жна ли те ра ту ра и чи та лач кој пу-
бли ци ко ја же ли да се упо зна са јед ном ре ла тив но 
ма лом и спе ци фич ном за јед ни цом, њи хо вим про-
бле ми ма и до жи вља јем све та, са мо пер цеп ци јом и 
од но сом пре ма тра ди ци ји и са вре ме но сти.

Др Алек сан дар Хор ват

ГРОК ТА ЛИ ЦЕ БАЧ КИХ БУ ЊЕ ВА ЦА  
СУ ЗА НЕ КУ ЈУН ЏИЋ ОСТО ЈИЋ

Су за на Ку јун џић Осто јић у сво јој књи зи Грок-
та ли це (Му зеј Вој во ди не – Но ви Сад, 2020) нај ве-
ћи део сво јих ис тра жи ва ња по све ћу је од го не та њу 
кључ них про бле ма ко ји се не ми нов но по ста вља ју 
при ли ком про у ча ва ња овог зна чај ног кор пу са 
фол кор ног на сле ђа бач ких Бу ње ва ца. На и ме, грок-
та ли це (или грок ту ше) су до би ле на зив по спе ци-
фич ној тех ни ци из во ђе ња тзв. грок та њем или 
грок те њем, што је на род ни на зив за на чин пе ва ња 
из гла са, тј. узи ма њем ду бо ког гла са из гр ла, без 
му зич ке прат ње. Ау тор ка на по ми ње да је за ову 
вр сту пе сни штва ко ри шћен и на зив ста ро вин ске 
пе сме, што је за пра во био оп ште по зна ти тер мин 
ко јим су Бу њев ци озна ча ва ли усме ну по е зи ју ко ју 
су до не ли из кра је ва ко је су на се ља ва ли у да ле кој 
про шло сти. До ка зе за ову тврд њу про на ла зи у то-
по ни ми ма ко ји се по ми њу у грок та ли ца ма (Сењ, 
Би о град на мо ру, Кра ји на и Хер це го ви на, Бо сна), 
као и у име ни ма ју на ка о ко ји ма се пе ва (Пле ти-
ко са Мар ко, Ла ти но вић Пе ре, Хер цег Сти пан, Иво 
Се ња нин и сењ ски уско ци).

Ре кон струк ци ја на чи на из во ђе ња грок та ли ца 
пред ста вља ла је за пра во нај ве ћи про блем при ли-
ком њи хо вог про у ча ва ња, бу ду ћи да су пре ста ле да 
се ак тив но из во де већ по чет ком 20. ве ка, а са ку-
пља чи ко ји су их за пи си ва ли ни су оста ви ли до вољ-
но по да та ка о то ме. Због то га ау тор ка на осно ву 
јед ног за пи са с кра ја 19. ве ка за кљу чу је да су „грок-

та ли це у по стој би ни Бу ње ва ца, и кра ће на кон њи-
хо вог до се ље ња у Бач ку, пе ва ли му шкар ци уз 
прат њу гу са ла,“ али да оне, већ у вре ме ну ка да је 
об ја вљен тај дра го цен по да так о уло зи ко ју је имао 
овај ин стру мент у раз ли чи тим фа за ма бу ње вач ког 
на род ног ства ра ла штва, ви ше ни су би ле у упо тре-
би. Раз ло ге за по сте пе но по ти ски ва ње и пот пу ни 
пре кид гу слар ске тра ди ци је Су за на Ку јун џић 
Осто јић про на ла зи у раз ли чи тим дру штве ним 
про ме на ма до ко јих до ла зи услед пре се ље ња Бу-
ње ва ца на но ву те ри то ри ју, што је до ве ло до проме-
не на чи на жи во та му шка ра ца (од су ства од ку ће 
због че стих ра то ва ња, ка сни је због по сло ва на њиви), 
а на по ти ски ва ње гу са ла ути ца ла је знат но, пре ма 
ње ним са зна њи ма, и „ка то лич ка цр ква сво јим ри-
гид ним ста вом пре ма овом ин стру мен ту“. Пре
ста нак из во ђе ња по ме ну тих пе са ма уз му зич ку 
прат њу гу са ла по сте пе но је до вео и до про ме на које 
се ти чу са мих из во ђа ча/пе ва ча, те се та ко у по след-
њој фа зи њи хо вог усме ног пре но ше ња у овој уло-
зи по ми њу углав ном ста ри је же не. Оне су из во ди ле 
грок та ли це при ли ком раз ли чи тих об ре да жи вот-
ног ци клу са по је дин ца (сва то ви, ба би не), за тим на 
раз ли чи тим јав ним ску по ви ма (пре ли ма и ди ва-
ни ма), али и у по ро дич ном кру гу (нпр. де ци то ком 
ду гих зим ских ве че ри и сл.). По во дом то га ау тор-
ка за кљу чу је да ме ста на ко ји ма се из во де, на чин 
из во ђе ња и те ме о ко ји ма го во ре ове пе сме има ју 
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функ ци ју „да ва ња сна жне по ру ке и упут ства за-
јед ни ци ка ко да се по на ша ју, шта је оно што тре ба 
да се афир ми ше, а шта је за осу ду“. Иа ко су се грок
та ли це „о ју нач кој про шло сти Бу ње ва ца, о њи хо-
вим ју на штви ма и до го дов шти на ма“ из во ди ле нај
ви ше у сва то ви ма, ау тор ка ис ти че да „не ма тач ног 
опи са ка да и у ком де лу овог сла вља“, што је, на
жа лост, још јед на оте жа ва ју ћа окол ност при ли ком 
из у ча ва ња те пе снич ке вр сте.

На сла бу очу ва ност кључ них по да та ка о кон-
тек сту из во ђе ња грок та ли ца ути ца ло је са свим си-
гур но и ре ла тив но ка сно бе ле же ње, бу ду ћи да је 
пр ва збир ка На род но бла го − на род не пје сме и по-
сло ви це, у ко јој се на ла зи укуп но 45 пе са ма, об ја-
вље на тек 1910. го ди не. При ре ђи вач збир ке био је 
ка то лич ки све ште ник Блаж Ра јић, чи јем је са ку-
пљач ком ра ду и де таљ ној ана ли зи при ку пље не 
гра ђе ау тор ка по све ти ла на ред ну це ли ну сво је мо-
но гра фи је. У окви ру истог по гла вља ду жну па жњу 
по све ћу је и Ра ји ће вим на ста вља чи ма на овом по-
љу, ме ђу ко ји ма нај за слу жни је ме сто за у зи ма Иве 
Пр ћић, ко ји је 1939. го ди не об ја вио ве о ма дра го-

це ну збир ку Бу ње вач ке на род не пи сме, у ко јој је 
са ку пље но чак 80 грок та ли ца. Осим то га на ме нио 
је још 26 грок та ли ца као ма те ри јал за де се ту књи-
гу Хр ват ских на род них пје са ма ко је је из да ла Ма-
ти ца хр ват ска у За гре бу. На осно ву ових по да та ка 
Су за на Ку јун џић Осто јић ис ти че Пр ћи ћа као јед-
ног од нај мар љви јих са ку пља ча бу ње вач ке на род-
не усме не књи жев но сти уоп ште. По ре де ћи на чин 
ра да по ме ну те дво ји це нај зна чај ни јих са ку пља ча, 
она за кљу чу је да је Пр ћић дао да ле ко де таљ ни је 
по дат ке о грок та ли ца ма, та ко што је озна ча вао број 
сти хо ва сва ке пе сме, го ди ну ка да је пе сма за бе ле-
же на, што је та ко ђе ва жан по да так, јер је на тај на-
чин до ку мен то ва но да је нај ста ри ја за пи са на грок-
та ли ца у ње го вој збир ци из 1873. го ди не, а уз сва ку 
пе сму је за бе ле жио и ме сто у ко јем је за пи са на (више 
од по ло ви не пе са ма за бе ле же но је у Су бо ти ци, оста-
ле су из Ван ца ге, Ба је, Аљ ма ша, Би ки ћа, Каћ ма ра, 
Чо но пље и две из Сом бо ра). На ро чи то су зна чај не 
и ин фор ма ци је о ка зи ва чи ма, бу ду ћи да уз сва ку 
пе сму на во ди име осо бе од ко је ју је за бе ле жио, на 
осно ву ко јих је ау тор ка за кљу чи ла да ме ђу њи ма 
до ми ни ра ју же не, што потвђу је већ из не та за па-
жа ња о же на ма као глав ним пре но си о ци ма/из во-
ђа чи ма грок та ли ца код бач ких Бу ње ва ца.

У на ред ној це ли ни де таљ ни је се ба ви из во ђа-
чи ма грок та ли ца, кон ста ту ју ћи да, на жа лост, на 
пи та ње ко су они би ли ни је мо гу ће да ти пот пун 
од го вор, јер са ми за пи си ва чи ни су схва та ли њи-
хо ву ва жност, тач ни је до жи вља ва ли су их са мо 
„као го вор ни ке или пе ва че, као ме диј за пре но ше ње 
ин фор ма ци ја“, те нај ве ро ват ни је због то га не да ју 
би о граф ске по дат ке о њи ма, ни ти о окол но сти ма 
бе ле же ња и на чи ну из во ђе ња пе са ма, што све за јед-
но да нас оне мо гу ћа ва оства ри ва ње ду бљих уви да 
у ову вр сту пе са ма. У на став ку сво јих раз ма тра ња 
о грок та ли ца ма ба ви се и са гле да ва њем дру штве-
ног и про стор ног окви ра у ко ји ма су се из во ди ле, 
осла ња ју ћи се не са мо на све до че ња из про шло-
сти, не го и на соп стве на те рен ска ис тра жи ва ња и 
раз го во ре са ста ри јим љу ди ма, ука зу ју ћи на то да 
се уме сто не ка да шњег из во ђе ња у сва то ви ма, на 
ба би на ма, ди ва ни ма и слич ним оку пља њи ма, грок-
та ли це у по след њој фа зи усме ног по сто ја ња пе ва-
ју још са мо де ци пред спа ва ње. Ме ђу тим, оно што 
је уте шно у све му је чи ње ни ца да се „свест и по-
тре ба за њи хо вим из во ђе њем и пре но ше њем очи-
глед но ду го одр жа ла“.

ЈА СМИ НА ЈО КИЋГРОК ТА ЛИ ЦЕ БАЧ КИХ БУ ЊЕ ВА ЦА...



На кон раз ма тра ња тер ми но ло ги је, на чи на и 
окол но сти (кон текст из во ђе ња), са ку пља ча и њи-
хо вог од но са пре ма из во ђа чи ма, ау тор ка се у на-
ред ном по гла вљу ба ви ана ли зом грок та ли ца из 
раз ли чи тих аспе ка та (лин гви стич ког, ге о граф ског, 
вер ског, фол клор ног). При том су на ро чи то вред на 
ње на тра га ња за ва ри јан та ма по је ди них грок та ли-
ца у нај зна чај ни јим збир ка ма еп ских и еп ско-лир-
ских пе са ма (Ер лан ген ски ру ко пис, збир ке Ву ка 
Ка ра џи ћа итд.), што омо гу ћа ва њи хо во ши ре, ком-
па ра тив но са гле да ва ње и уви де о срод но сти те ма-
ти ке, ју на ка и то по ни ма, као и по твр ду те зе да су 
„грок та ли це мо ра ле на ста ти на дру гом про сто ру од 
оног на ко ме су за бе ле же не“, као и да „при па да ју 
јед ном ши ро ком фун ду су на род не по е зи је ко ја пре-
ва зи ла зи бу ње вач ку за јед ни цу“. Са ста но ви шта 
про у ча ва ла ца усме не књи жев но сти нај за ни мљи-
ви ји сег мент пред ста вља тек сто ло шка ана ли за 
грок та ли ца, ко ју је ау тор ка из ве ла пре ма раз ли-
чи тим кри те ри ју ми ма: уста ље ни мо ти ви и си жеи, 
сим бо ли ка би ља ка ко је се по ми њу у њи ма (ру жа, 
пе ру ни ка, ду ња, смо ква, на ран џа, ја бу ка), као и сим-
бо ли ка по је ди них бо ја, нај за сту пље ни је стил ске 
фи гу ре (стал ни епи те ти, гра да ци ја, сло вен ска анти-
те за, па ли ло ги ја), уста ље не фор му ле. 

Ау тор ка зна ча јан део сво јих ис тра жи ва ња по-
све ћу је и еп ским ју на ци ма ко ји се нај че шће по ми њу 
у грок тли ца ма, те та ко до ла зи до по ма ло нео че ки-
ва них са зна ња о при лич ној за сту пље но сти пе са ма 
о Мар ку Кра ље ви ћу (чак 14 при ме ра), као и пот-
пу но оправ да ној по пу ла р но сти Се ња ни на Иве, 
ко ји се као глав ни лик по ми ње у го то во три де се-
так пе са ма. У грок та ли ца ма се спо ра дич но по ми-
њу и дру ги еп ски ју на ци: Бра ћа Јак ши ћи, Ка ји ца 
Ра до ња, Краљ Ма ти ја, Пле ти ко са Мар ко, Хер цег 
Сти пан итд. Број ни ју на ци ко ји се по ми њу у грок-
та ли ца ма, би ло да су исто риј ске лич но сти или не, 
пре ма ње ном ми шље њу „упу ћу ју на чи ње ни цу да 
су оне би ле на ста ле и пе ва не на ши ро ком ге о граф-
ском про сто ру,“ те да „го во ре и о на ци о нал ној ша
ро ли ко сти и ши ри ни ко је у се би чу ва ју бу ње вач ке 
грок та ли це.“ Упра во због то га по себ ну па жњу за
слу жу ју и са вре ме ни по ку ша ји об на вља ња грок-
та ли ца и ин те ре со ва ња за ову те ма ти ку уоп ште, 
че му је по све ти ла за вр шни део сво је мо но гра фи-
је, за о кру жу ју ћи ти ме на аде ква тан на чин про цес 
сво јих ис тра жи вач ких тра га ња и на го ве шта ва ју-
ћи мо гућ но сти ства ра лач ке при ме не по стиг ну тих 
на уч них уви да у бу дућ но сти.

Др Ја сми на Јо кић

ПО ЛА ВЕ КА ЛИ КОВ НОГ СТВА РА ЛА ШТВА

Бе ла Ду ран ци и др. (прир.), Ги га Ђу ра гић Ди ле, Исти ни ти је од ствар но сти – По во дом 50 го ди на 
умет нич ког ра да, Но ви Сад: Му зеј Вој во ди не, Ко виљ: Асо ци ја ци ја за раз вој кул ту ре и ту ри зма, 2020.

Му зеј Вој во ди не још јед ним мо но граф ским из-
да њем ове ко ве чу је на по ре ства ра ла ца да за о кру-
же свој опус и ис так ну син те зу свог ра да. Ово га 
пу та у са рад њи са Асо ци ја ци јом за раз вој кул ту-
ре и ту ри зма из Ко ви ља при ре ђе на је и об ја вље на 
књи га о ства ра ла штву Ги ге Ђу ра ги ћа Ди ле та, но-
во сад ског умет ни ка, у јед ном ве ли ком фор ма ту 
(24 x 31 цм), на 280 стра на. Ис пу ње на број ним илу
стра ци ја ма де ла ко ји до ча ра ва ју све фа зе и об ли ке 
ли ков но сти ко ји ма је Ги га Ђу ра гић Ди ле био за о-
ку пљен, а то су сли кар ство, та пи се ри ја и гра фи ка, 
ова књи га бе ле жи и сва ку ми сао ко ја је ар ти ку ли-
са на у сме ру ин тер пре та ци је ње го вог де ла. На шли 
су се ов де ода бра ни тек сто ви ко ју су, ве ћи ном, ра-

ни је об ја вљи ва ни то ком број них го ди на по ја вљи-
ва ња Ђу ра ги ћа на умет нич кој сце ни. 

На по чет ку су ту два тек ста Бе ле Ду ран ци ја, 
пр ви из 2002. го ди не, чи ји је на слов по слу жио и 
као део на зи ва ком плет не мо но гра фи је, Исти ни-
ти је од ствар но сти, и дру ги из 1994. – Цр ве ни уто-
рак у Па ри зу, пре ма на зи ву јед не сли ке. Тек сто ви 
су углав ном про пра ће ни илу стра ци ја ма Ђу ра ги-
ће вог ап стракт ног сли кар ства. Сле ди за тим текст 
Ми ле та Иг ња то ви ћа Сли кар ство као ис хо ди ште 
ком про ми са раз ли чи тих про грам ских на че ла, на стао 
за по тре бе ове мо но гра фи је, у ко јем кри ти чар на 
је дан струк ту ра ли стич ки на чин да је об је ди ње ни 
пре глед ње го вог опу са, го во ре ћи нај ви ше о ап-
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стракт ним и екс пре сив ним те жња ма сли ка ра, те 
о пеј за жу као по себ но де фи ни са ном жан ру овог 
умет ни ка. Сле ди текст Ми ло ша Ар си ћа Се ћа ња и 
ствар ност у та пи се ри ја ма Ги ге Ђу ра ги ћа у ко јем 
нас упо зна је са ра дом на та пи се ри ја ма из 70-их и 
80-их го ди на 20. ве ка, ко је су та да пред ста вља ле 
основ но умет нич ко опре де ље ње умет ни ка. На рочи-
то ис ти че ци клу се та пи се ри ја По кров ци, Мре же, 
Бар ја ци, Кр па ре (1975–78) и та пи се ри је Ви тло (1975) 
и Пти ца (1978), њи хо ву без ма ло скулп ту рал ну 
осо бе ност и пла стич ност из ве де ну раз ли чи тим 
тех ни ка ма тка ња и ком би но ва ња не кон вен ци о-
нал них и тра ди ци о нал них ма те ри ја ла (бо је ни ка-
нап, ја ре ћа ко жа, плу та, др во, плек си глас, ку де ља 
и ву на). Умет ник ме ња свој стил у овој фор ми ула-
ском у 90-е го ди не, при бли жа ва ју ћи та пи се ри ју 
сли ци, али и да ље ис ти чу ћи ње ну фи зич ку објек-
тив ност, са пре те жном упо тре бом ву не као ма те-
ри ја лом ко ји пре тен ду је на из ве сну ме ко ћу и ко-
ло рич ност у из ра зу уо кви ре ном мо ну мен тал ним 
ди мен зи ја ма.

Дра ган Јо ва но вић Да ни лов је пред ста вио на 
је дан по е ти чан на чин сав оп сег зна че ња Ђу ра ги-
ће вих пеј за жа, на ла зе ћи у њи ма ме та фи зич ку 
вред ност, „ма гич ну бес циљ ност и кра јо ли ке оно-
стра но сти“. У тек сту пре по ру ке за На ци о нал ну 
пен зи ју пе сник бри љант но су ми ра ка ко би о гра-
фи ју, та ко и основ не прин ци пе ства ра ла штва овог 
умет ни ка:

„Ги га Ђу ра гић Ди ле ро ђен је 1946. г. у Ко ви љу. 
Члан УЛУС-а по стао је 1986. г. При ре дио је 105 са-
мо стал них из ло жби у зе мљи и ино стран ству и 
уче ство вао на око 750 ко лек тив них из ло жби у зе-
мљи и ино стран ству. Де ла му се на ла зе у при ват ним 

ко лек ци ја ма и јав ним збир ка ма од Ја па на до САД. 
За свој ства ра лач ки рад при мио је 26 на гра да. Дао 
је по се бан до при нос умет но сти та пи се ри је, ста ју-
ћи у сам врх тог до ме на ли ков не умет но сти, за јед-
но са Ја го дом Бу ић и оста лим вр хун ским мај сто-
ри ма та пи се ри је. У ње го вом умет нич ком ба вље-
њу нај вред ни ја је отво ре ност за нај ди спа рат ни је 
ли ков не ен ти те те – од та пи се ри је пре ко ап стракт-
них сли ка, до фи гу ра тив них пеј за жа на бли ском 
ра сто ја њу до ди ра са вој во ђан ском рав ни чар ском 
до ма јом.“

Мо но гра фи ја је про же та број ним пеј са жи ма, 
та ко да су и по је ди не стра ни це штам па не у по ве ћа-
ном оби му (24 x 60 цм), ка ко би се пре по зна ла ви
ше ди мен зи о нал ност њи хо вих осо бе но сти, ко је су 
у Да ни ло вље вом тек сту убе дљи во ак цен то ва не. 
Текст Да ни ла Вук са но ви ћа За пи си, ко ји је пре у зет 
из ка та ло га из ло жбе одр жа не у Ма лом ли ков ном 
са ло ну 2010. го ди не, до но си за па жа ња о спре зи 
пеј са жа и ап стракт ног сли кар ства ко је пи сац тре-
ти ра, те ус по ста вља ње ли ни ја са вре ме ног ства ра-
ла штва, од Ми ће По по ви ћа до Фи ла Фи ли по ви ћа. 
Сле де ћи текст – Но во сад ска та пи се риј ска сце на, 
пре у зет је из ка та ло га из ло жбе одр жа не ју на 2017. 
у Ве ли кој га ле ри ји До ма Вој ске Ср би је, ко ји је на-
пи са ла Го ран ка Ву ка ди но вић, под вла че ћи уплив 
но вих еле ме на та ли ков но сти у овом ме ди ју са ко-
ји ма се из бе гла глат ка по вр ши на до та да шњег схва-
та ња та пи се ри је, те ис ку ство про сто ра ко је се узи-
ма ло у об зир при ли ком из во ђе ња та пи се ри ја за 
ве ли ке про стор не објек те, као што је нпр. Хо тел 
„Пут ник“. Текст Јо же фа Ача, об ја вљен у Ма ђар Со-у 
1998, Та пи се ри ја – сли кар ство, де фи ни ше умет-

ЛИ ДИ ЈА МУ СТЕ ДА НА ГИЋПО ЛА ВЕ КА ЛИ КОВ НОГ СТВА РА ЛА ШТВА



222

РАД МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ 63

ност Ги ге Ђу ра ги ћа као „ана хро ни зам“, тј. „ви зан
тиј ски ен фор мел са про мен љи вим ико на ма“, док 
код та пи се ри ја нај ви ше уо ча ва до ми на ци ју бо је.

Сле де тек сто ви Ја не за Ко ци јан чи ћа (Син те за 
фол кло ра и есте ти за ци је, 1974), Иштва на До мон-
ко ша (По ња ве на зи ду), Са ве Сте па но ва (Из ло жба 
мла дих умет ни ка и Пик ту рал на ак ци ја, 1978), Мир-
ја не Те о фа но вић (Са вре ме на та пи се ри ја у Ср би ји, 
1984), Ду ша на Ђо ки ћа (Син те тич ко збра ја ње си ла 
у пеј са жу), Угље ше Рај че ви ћа (Уз о ра на зе мља Ги ге 
Ђу ра ги ћа, па о ра ко виљ ског), Ол ге Пе ро вић (Рав ни-
ца, рав ни ца..., 1998), Зо ра на Сла ви ћа (Уну тра шњост 
рав ни це), Дра го ми ра Поп но ва ко ва (По ет ски ре а-
ли зам па нон ске зе мље, 2003), Да ви да Кец ма на Да ке 
(Сли кар, пи то ми бес крај, 2002), Ми ле те Та си ћа (Сли-
кар рав ни це, 2002), Рад ми ле Влат ко вић (фраг мент 
без на зи ва), Бра ти сла ва Ба те Љу би ши ћа (без нази-
ва, 1999), Да ни це Вал чић (без на зи ва, 2012) и Вла-
ди ми ра Ва лен ћи ка (Сли кар ство Ги ге Ђу ра ги ћа).

По след њи део књи ге Мо ји за пи си – Мо же ли се 
на сли ка ни хлеб је сти, до ла зи из пе ра са мог умет-
ни ка, а ти че се днев нич ких бе ле шки и ау то би о граф-

ског ка зи ва ња, при ко јем се ево ци ра вре ме про шло, 
пре ци, ути ца ји, бли ски кон так ти са умет ни ци ма 
и све том умет но сти, при че му су по ред ре про дук-
ци ја де ла обил но да те и фо то гра фи је ко је су ве за-
не за по ме ну те до га ђа је и ак те ре. У овај део су, по 
прин ци пу по ко јем је ком по но ва на це ла мо но гра-
фи ја, укло пље ни и тек сто ви Јо ва на Та нур џи ћа Га-
ле ри ја за очи и ду шу и Ла за ра Бо ја но ви ћа Зи ле та 
Све ти чи ка из Ко ви ља и Пу ту ју ћа ли ков на ко ло-
ни ја Ко виљ 1987. Мо ји за пи си се за вр ша ва ју спи-
ско ви ма са мо стал них и ко лек тив них из ло жби, јав-
них и при ват них до ма ћих и стра них збир ки ко је 
са др же умет ни ко ва де ла, пу бли ка ци ја ко је су 
укљу чи ле ре про дук ци је Ђу ра ги ће вих де ла, као и 
спи сак фил мо ва о ње му, док је од на гра да по бро-
ја но са мо пет. 

Пу то ва ње кроз ову обим ну мо но гра фи ју, ко јој 
мањ ка до бра ко рек ту ра, ор га ни за ци о ни прин цип 
и ве ћи ис тра жи вач ки на пор, за тва ра се тек стом 
Ми ле та Иг ња то ви ћа са по чет ка књи ге, али на ен-
гле ском је зи ку (Pa in ting as ge ne sis for com pro mi se of 
dif fe rent pro gram ming prin ci ples), ре про дук ци ја ма 
де вет умет нич ких пор тре та Ги ге Ђу ра ги ћа, јед-
ном фо то гра фи јом на ко јој умет ник се ди по ред 
скулп ту ре – се де ћег ак та Па бла Пи ка са, и за пи са 
о бо рав ку у Ма ла ги, ре про дук ци ја ма но вин ских 
тек сто ва Ми ло ра да Ми тро ви ћа Умет ни ци су опо-
зи ци ја, увек хо ће ви ше и бо ље (Днев ник, 2016) и Вој-
во ђан ска рав ни ца до бра и за умет нич ке бра зде 
(Днев ник, 2019), те пред ста вом мо за и ка ис пред 
умет ни ко вог ате љеа и фо то гра фи јом мо бил них 
та п и се ри ја.

Мр Ли ди ја Му сте да на гић

ПРИКАЗИ
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БРАН КО ЋУ ПУР ДИ ЈА

НА СТА НАК БАЈ МОЧ КЕ РА ТЕ – БИ О ГРАФ СКИ ПРИ СТУП  
У ИСТО РИ О ГРА ФИ ЈИ

Зо ран Ве ља но вић, До бро во љач ка ко ло ни ја Бај моч ка Ра та 1918-1941.: при ло зи за исто ри ју  
до бро во љач ких ко ло ни ја у Вој во ди ни: ар хив ска гра ђа и из во ри, Но ви Сад: Му зеј Вој во ди не, 2020,  

331 стр. (Еди ци ја При са је ди ње ње 1918, књ. 10) 

Уо чи свог сто тог ро ђен да на Бај моч ка Ра та, за 
ко ју се да нас у сва ки да шњем го во ру нај че шће упо-
тре бља ва из раз Ра та, као део на се ља Бај мок, до би ла 
је књи гу под по ме ну тим на сло вом, по све ће ну на-
стан ку те на се о би не. Уз Пред го вор, књи га има и по-
гла вље под на сло вом У по тра зи за тач ком ослон ца, 
у ко ме се ау тор украт ко освр ће на до ку мен тар ни 
и би о граф ски ма те ри јал по је ди них ко ло ни ста и њи-
хо вих по то ма ка, ко ји му је ста јао на рас по ла га њу 
на по чет ку ис тра жи ва ња. Ау тор је сво ја ис тра жи-

ва ња по чео па жљи вом ва ло ри за ци јом те гра ђе и 
на ста вио ис тра жи ва њем број них и ра зно вр сних 
из во ра и ли те ра ту ре. Осим по ме ну тих, књи га има 
још че ти ри де ла. У пр вом по гла вљу ау тор је ука зао 
да се аграр на ре фор ма и ко ло ни за ци ја у Бач кој у 
ме ђу рат ном пе ри о ду од ви ја ла у три фа зе. Пр ва фаза 
је тра ја ла од 1919. до 1924. го ди не. Спро во ди ли су 
је жу па ни ски и аграр ни уре ди у Но вом Са ду и Су-
бо ти ци. У том пе ри о ду се ве ле по сед нич ка зе мља 
нај пре из да ва ла у јед но го ди шњи за куп (1919–1920), 
а по том у че тво ро го ди шњи за куп (1920–1924). 
Дру га фа за је би ла је у пе ри о ду 1924–1931. го ди не. 
Та да је за куп за зе мљу об на вљан сва ке го ди не до 
ис те ка че тво ро го ди шњег за ку па. Тре ћа фа за тра јала 
је у пе ри о ду 1931–1941. го ди не. Ау тор је у про це су 
ко ло ни за ци је уо чио ви ше уче сни ка: до бро вољ ци 
(рат ни до бро вољ ци-ко ло ни сти и рат ни до бро вољ-
ци-ме сни ко ло ни сти, за ко је је др жа ва от ку пљи-
ва ла зе мљу и до де љи ва ла им без на кна де); оп шти 
ко ло ни сти (ко ји су зе мљу до би ја ли од др жа ве и 
от пла ћи ва ли је кре ди ти ма од бан ке); оп тан ти 
(Ср би пра во слав не и ка то лич ке ве ре из Ма ђар ске 
и Ру му ни је); ме сни аграр ни ин те ре сен ти (бе зе мља-
ши, ко ји су до би ја ли ма ње зе мљи шне пар це ле); ауто-
ко ло ни сти (бе зе мља ши, ко ји су до ла зи ли на сво ју 
ини ци ја ти ву и до би ја ли зе мљу та мо где је би ло 
ви шка, а от пла ћи ва ли су је кре ди ти ма из бан ке). 

У дру гом по гла вљу књи ге ау тор пи ше о на стан-
ку до бро во љач ке ко ло ни је на Бај моч кој Ра ти. Уста-
но вио је да су нај ве ћи број ко ло ни ста би ли до бро-
вољ ци ко ји су се бо ри ли у срп ској вој сци то ком 
Пр вог свет ског ра та, а по ти ца ли су из Цр не Го ре, 
срп ских кра је ва бив ше Ау стро у гар ске: Хер це го-
ви не и Ста ре Хер це го ви не, Бо сне, Ли ке и Кор ду на 
и, у ма њем бро ју, из дру гих кра је ва. Сва ки бо рац 
до бро во љац је имао пра во да од др жа ве до би је 5 ха 
об ра ди ве зе мље (8 к. ј.), а у за ви сно сти од бро ја 
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чла но ва до ма ћин ства мо гао је до би ти још до 3 к. ј. 
об ра ди ве зе мље и окућ ни цу на ко јој је уз по моћ 
др жа ве мо гао да из гра ди ку ћу и пра те ће објек те. 
До бро вољ ци не бор ци и ко ло ни сти су има ли пра во 
на 3 ха об ра ди ве зе мље. Сви на де ље ни ци су има-
ли оба ве зу да на до би је ној зе мљи по диг ну ку ће и 
при вред не објек те, да обез бе де алат за об ра ђи ва ње 
зе мље и да се на се ле са сво јим по ро ди ца ма. По том 
су на ве де ни при пад ни ци свих на се ље них пре зи ме-
на (ро до ва) ко је је ау тор мо гао пре по зна ти у ар хив-
ској гра ђи и при ка зан про цес из град ње ку ћа, ули ца 
и јав них згра да у на се љу и на се ља као це ли не. На-
по кон, по ка за но је да је до бро во љач ка ко ло ни ја 
1939. го ди не, пред крај аграр не ре фор ме, има ла 
1139 к. ј. и 864 на де ље ни ка сме ште на у 250 стам бе-
них ку ћа. Уо чи април ског ра та 1941. го ди не и ма-
ђар ске оку па ци је Бач ке, на Бај моч кој Ра ти је жи-
ве ло из ме ђу 1400 и 1500 ду ша. 

Тре ће по гла вље књи ге ба ви се аграр ном за јед-
ни цом Бај моч ка Ра та. Ау тор је по шао од чи ње ни це 
да су аграр не за јед ни це план ски осни ва не са на-
ме ром да убр за ју те ку ћу аграр ну ре фор му. По ка-
за ло се да је њи хо во осни ва ње би ло пре суд но за 
оп ста нак и раз вој до бро во љач ких ко ло ни ја и на-
се ља ко ја су ства ра на и да је, за хва љу ју ћи по вољ-
ном нов ча ном кре ди ти ра њу њи хо вог члан ства, 
нај ве ћи број до бро во љач ких ко ло ни ја у тре ћој фа зи 
аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је по сте пе но по стао 
са мо ста лан. У Бај мо ку су 1939. го ди не по сто ја ле 
две аграр не за јед ни це, а у це лој Бач кој 95 аграр них 
за јед ни ца. Ово по гла вље књи ге ау тор је илу стро-
вао са три из вор на до ку мен та, по пи са чла но ва 
Аграр не за јед ни це Бај мок са при спе лим ану и те-
ти ма у 1938, 1939. и 1940. го ди ни, по хра ње на у Исто-
риј ском ар хи ву Су бо ти ца. Пр ви од њих (1938) са-
др жи 105, дру ги (1939) 87 чла но ва и њи хо вих по-
ро ди ца, док тре ћи (1940) има два чла на. 

Че твр ти и нај о бим ни ји део књи ге ба ви се био-
гра фи ја ма со лун ских до бро во ља ца и уче сни ка осло-
бо ди лач ких ра то ва 1912–1918, осни ва ча До бро во-
љач ке ко ло ни је Бај моч ка Ра та 1918–1941. го ди не. 
У ње му је об ра ђе но и при ка за но азбуч ним ре дом 
200 би о гра фи ја на се ље ни ка и чла но ва њи хо вих по-
ро ди ца. То је са ста но ви шта ис тра жи ва ња и пи са-
ња и нај зах тев ни ји део књи ге. То ме у при лог све до-
чи чи ње ни ца што је ау тор у пр вом по гла вљу књи ге, 
пи шу ћи о аграр ној ре фор ми и ко ло ни за ци ји у Бач-
кој 1918–1941, по шао од по је ди них од лу ка Вла де 

Кра ље ви не Ср би је, до не тих у Ни шу у де цем бру 
1914. го ди не, где је при ли ком про кла мо ва ња рат-
них ци ље ва, по ред оста лог ре че но да тре ба да се 
осло бо де сви Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци, док је при 
ис тра жи ва њу би о гра фи ја осни ва ча ко ло ни ја мо-
рао кре ну ти ис тра жу ју ћи ра ни је пе ри о де, јер су 
мно ги осни ва чи ко ло ни ја уче ство ва ли не са мо у 
Пр вом свет ском ра ту не го и у Пр вом (1912–1913) 
и Дру гом бал кан ском ра ту (1913). Та ко је ау тор, да 
би про ту ма чио лич не и по ро дич не исто ри је, мо-
рао по зна ва ти не са мо на ци о нал ну већ и оп шту, 
по себ но европ ску исто ри ју, од по след ње че твр ти-
не 19. ве ка, од но сно од Бер лин ског кон гре са (1878) 
до да нас, са јед не стра не, и из во ре о по је дин ци ма о 
ко ји ма пи ше (до ку мен те, фо то гра фи је, ка зи ва ња), 
са дру ге стра не. Дру гим ре чи ма, мо рао је по зна-
ва ти и гло бал не и ло кал не при ли ке. Лич но сти овог 
сво је вр сног лек си ко на су об ра ђе не у за ви сно сти 
од из во ра. На то је скре нуо па жњу и сам ау тор када 
је у пред го во ру књи ге на по ме нуо да су об ра ђе не 
оне лич но сти до ко јих се у овом тре нут ку мо гло 
до пре ти, што не зна чи да текст и фо то гра фи је лич-
но сти у не ком сле де ћем из да њу не ће би ти пот пу ни-
ји. Али, има ју ћи у ви ду сло же ност и те жи ну ис тра-
жи вач ког по ступ ка, ве ли ку исто риј ску дис тан цу 
у ко јој се тра га за по је ди нач ном ду шом, чи ње ни цу 
да је из 250 на се ље них ку ћа про у че но 200 по је ди-
на ца, од ко јих су се не ки на крат ко по ја ви ли у овој 
до бро во љач кој ко ло ни ји и исто риј ским не тра гом 
не ста ли, мо же се ре ћи да су при ка за ни сви осни-
ва чи ко ло ни је ко ји су се мо гли пре по зна ти у пи са-
ним из во ри ма, што зна чи да је ти ме за вр шен је дан 
ве о ма зна ча јан ис тра жи вач ки по ду хват. 

Књи гу пра ти по пис из во ра и ли те ра ту ре, пе сма 
Ду ша на Лу ки ћа Мо је ро бо ва ње у Ма ђар ској 1941–
1944, као при лог, од но сно јед на вр ста епи ло га и 
бе ле шка о пи сцу. У по ме ну тој пе сми Ду шан Лу кић 
је, као вој ник Кра ље ви не Ју го сла ви је, ко ја се су-
прот ста ви ла на па ду на ци стич ке Не мач ке и ње них 
са ве зни ка на Ју го сла ви ју, опе вао сво је успо ме не 
из вре ме на ра та и оку па ци је, од но сно уче шће у 
Април ском ра ту, за ро бља ва ње и од во ђе ње у ло гор у 
Су бо ти ци и Ма ђар ски кра љев ски ло гор у Шар ва ру. 

У тре нут ку ка да је при сту пио пи са њу ове књи-
ге Зо ран Ве ља но вић је већ имао зна чај но ис ку ство 
у ис тра жи ва њу аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је 
про ве де не по сле Пр вог свет ског ра та у Вој во ди ни 
и на стан ку Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 
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/ Кра ље ви не Ју го сла ви је. То ис ку ство, оли че но у 
број ним члан ци ма и књи га ма, би ла је до бра по ла-
зна осно ва за на ста нак ове књи ге. За по тре бе ње-
ног на стан ка от крио је и упо тре био мно ге ар хив ске 
из во ре у Бај мо ку (Ар хи ва Удру же ња рат них до бро-
во ља ца 1912–1918. г. њи хо вих по то ма ка и по што-
ва ла ца „Краљ Пе тар Пр ви“), Су бо ти ци (Ар хив 
Срп ске пра во слав не цр кве, Исто риј ски ар хив), 
Но вом Са ду (Ар хив Вој во ди не; Ма ти ца срп ска, 
Ру ко пи сно оде ље ње) и Бу дим пе шти (Др жав ни ар-
хив), од го ва ра ју ће об ја вље не из во ре, по ро дич не 
за о став шти не на се ље ни ка, усме на ка зи ва ња по-
то ма ка на се ље ни ка и број ну ли те ра ту ру. Та ко је, 
је дан век на кон по чет ка на се ља ва ња и осам де це-
ни ја од ње го вог за вр шет ка, на ста ла књи га о до бро-
во љач кој ко ло ни ји и на се љу Бај моч ка Ра та. Она 
бу ду ћим ис тра жи ва чи ма, по го то во при пад ни ци-
ма мла ђе ге не ра ци је, мо же по слу жи ти као јед на 
вр ста узо ра за ис тра жи ва ње ове про бле ма ти ке, а 
до бро ће до ћи ка ко исто ри ча ри ма, ет но ло зи ма, 
ге о гра фи ма, со ци о ло зи ма и при пад ни ци ма дру-
гих на уч них ди сци пли на ко ји се ба ве аграр ном 
ре фор мом и ко ло ни за ци јом на ју го сло вен ском 
про сто ру у ме ђу рат ном пе ри о ду, та ко и по том ци-
ма на се ље ни ка, да стек ну ком плет ни ју пред ста ву 
о сво јим пре ци ма, као и ши рем кру гу чи та ла ца 
за ин те ре со ва них за ову про бле ма ти ку. 

У 20. сто ле ћу Бај мок је у три на вра та до био ново, 
углав ном срп ско ста нов ни штво. По сле Пр вог свет-
ског ра та на се љен је пр ви слој тог ста нов ни штва, 

ко га је ина че у ра ни јем пе ри о ду, у вре ме Ау стро-
угар ске, би ло ве о ма ма ло у Бај мо ку. О на се ља ва њу 
пр вог сло ја ста нов ни штва је упра во би ло ре чи. По-
сле Дру гог свет ског ра та на се љен је но ви слој ста-
нов ни штва, углав ном из Дре жни це и дру гих ме-
ста у Гор ском ко та ру (Хр ват ска). Та ко ло ни за ци ја, 
у ко јој је на се ље но 358 до ма ћин ста ва са 2034 чла-
на, про у че на је шест де це ни ја на кон ње ног за вр-
шет ка, ра дом пи сца ових ре до ва. Тре ћи слој но вог 
ста нов ни штва сти гао је у Бај мок у то ку и на кон 
ра та за ју го сло вен ско на сле ђе, де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка, из Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви не 
и дру гих кра је ва. Том при ли ком је, ако смо до бро 
оба ве ште ни, до шло око 715 из бе гли ца, док су по-
је ди ни ста нов ни ци Ба ра ње до шли не што ка сни је. 
Јед ним де лом је то из бе гло ста нов ни штво оста ло 
у Бај мо ку, а дру гим де лом је, на кон ви ше го ди шњег 
бо рав ка у ско ро де сет ко лек тив них цен та ра, ра сеље-
но у раз не европ ске зе мље, Сје ди ње не Аме рич ке 
Др жа ве, Ау стра ли ју и дру ге зе мље. Овај слој на-
се ље ни ка че ка свог ис тра жи ва ча. На дај мо се да за 
то не ће би ти по треб но то ли ко вре ме на ко ли ко је 
би ло по треб но да би се про у чи ла пр ва и дру га ко-
ло ни за ци ја Бај мо ка. Има ју ћи у ви ду на чин на који 
је Зо ран Ве ља но вић ис тра жио пр ву ко ло ни за ци ју, 
ко ја је из ви ше раз ло га и нај те жа за ис тра жи ва ње, 
у чи је на бра ја ње и из ла га ње се овом при ли ком не 
мо же мо упу шта ти, би ло би до бро да се он при хва-
ти и ис тра жи ва ња тре ћег та ла са на се ља ва ња Бај-
мо ка у 20. ве ку. 

Др Бран ко Ћу пур ди ја 

БРАН КО ЋУ ПУР ДИ ЈАНА СТА НАК БАЈ МОЧ КЕ РА ТЕ...
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ВЕ ЛИ КО ОТВА РА ЊЕ ПО ЛИ ТИЧ КИХ СИ ЛА

Алек сан дар Жи во тић, Мо сков ски гам бит – Ју го сла ви ја, СССР и про дор Тре ћег рај ха  
на Бал кан 1938–1941. Бе о град: Clio, 2020.

До бро је по зна та чи ње ни ца да је Бал кан ско по-
лу о стр во од вај ка да пред ста вља ло про стор за од-
ме ра ва ње сна ге ди пло ма ти ја свет ских ве ле си ла, 
по го то во у вре ме круп них вој но-по ли тич ких за-
пле та (Ве ли ка ис точ на кри за, Са ра јев ски атен тат 
итд.) О јед ном та квом исто риј ском мо мен ту и ре-
пер ку си ја ма ко је је он имао на про сто ру Ју го и сточ-
не Евро пе све до чи нам обим на сту ди ја (на ви ше 
од 700 стра ни ца) проф. др Алек сан дра Жи во ти ћа 
– Мо сков ски гам бит. Ју го сла ви ја, СССР и про дор 
Тре ћег рај ха на Бал кан 1938–1941. Жи во ти ће ва књи-
га на пи са на је на осно ву до са да не по зна тих ар хив-
ских из во ра на ше и стра не (пре вас ход но ру ске) 

про ве ни јен ци је, те ре ле вант не исто ри о граф ске и 
ме мо ар ске ли те ра ту ре.

Пи сац ове сјај не сту ди је сво ју па жњу усме рио 
је на пе ри од оме ђен Ан шлу сом Ау стри је и Мин-
хен ским спо ра зу мом, од но сно Април ским ра том 
и по чет ком опе ра ци је „Бар ба ро са“, тру де ћи се да 
про ник не у за мр ше не ге о по ли тич ке и иде о ло шке 
од но се Со вјет ског Са ве за, не мач ког Рај ха и за пад-
них де мо кра ти ја, а ко ји су се ве о ма из ра же но пре-
ла ма ли на цен трал ном про сто ру Бал кан ског по лу-
о стр ва ко ји је, у оно вре ме, за у зи ма ла Кра ље ви на 
Ју го сла ви ја. Лу цид но за кљу чу ју ћи да је СССР по-
ку ша вао да „ни зом усме ре них ди пло мат ских ко-
ра ка при мо ра Не мач ку на ши ро ко, и по при ро ди 
ства ри, не си гур но де ло ва ње у раз ли чи тим прав-
ци ма“, Жи во тић у та квој по ли ти ци пре по зна је 
спе ци фич ну вр сту ша хов ског отва ра ња – гам бит, 
те је оту да про из и шао и сам на слов књи ге. Суд би-
ну и ина че крх ке и не ста бил не Кра ље ви не Ју го сла-
ви је у ве ли кој ша хов ској пар ти ји ко ја је во ђе на у 
Евро пи на кра ју че твр те и по чет ком пе те де це ни је 
два де се тог ве ка про фе сор Жи во тић по ре ди са уло-
гом „жр тво ва ног пе ша ка – не моћ ног по је дин ца“.

При каз ре ла тив но крат ког, али ве о ма ди на мич-
ног пе ри о да 1938–1941. го ди не, ка да се Мо сква по-
но во по ја ви ла као зна ча јан фак тор на Бал ка ну (осло-
ње на са јед не стра не на сла вја но фил ске тра ди ције 
цар ске ди пло ма ти је, а са дру ге стра не на ре во лу-
ци о нар не иде је ко је је про мо ви са ла Ко мин тер на), 
Жи во тић по чи ње увод ним по гла вљем у ко јем даје 
пре глед ју го сло вен ског ме ђу рат ног спољ но по ли-
тич ког по зи ци о ни ра ња – од ослон ца Вер сај ског 
си сте ма за жи во та кра ља Алек сан дра, па до Сто-
ја ди но ви ће вог ди пло мат ског за о кре та ка Си ла ма 
осо ви не. У на став ку, у пр вом по гла вљу ко је но си 
на слов Пред вра ти ма ра та, ау тор ана ли зи ра ме-
ђу рат но ју го сло вен ско кре та ње из ме ђу „бе ле“ и 
„цр ве не“ Ру си је, од но сно дво де це ниј ски на пор зва
нич ног Бе о гра да да по ми ри из ра же ну иде о ло шку 

ПРИКАЗИ
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не тр пе љи вост пре ма бољ ше ви зму са ге о по ли тич-
ком ну жно шћу ус по ста вља ња ди пло мат ских од-
но са са нај ве ћом зе мљом на све ту.

Ју го сло вен ско опре де ље ње за ко нач ну нор ма-
ли за ци ју од но са са Со вјет ским са ве зом, ка ко Жи-
во тић на гла ша ва, убр зао је „страх од ра та“. Под ути
ском сва ко днев ног за о штра ва ња од но са у Евро пи, 
али и под врг нут раз ли чи тим при ти сци ма, кнез 
Па вле је при лич но не вољ но при сту пио ко нач ном 
ре гу ли са њу од но са са СССР-ом. Ис црп но пи шу-
ћи о пре ли ми нар ним по вер љи вим кон так ти ма ју-
го сло вен ске и со вјет ске ди пло ма ти је, ау тор нас 
упо зна је и са ши ро ком ле пе зом бе о град ских сим-
па ти зе ра Со вјет ског са ве за, ме ђу ко ји ма је би ло 
убе ђе них ле ви ча ра, али и ру со фил ски ори јен ти-
са них ви со ких офи ци ра, кон зер ва тив них ин те лек-
ту а ла ца и де сно ори јен ти са них по ли ти ча ра. Увод 
у ус по ста вља ње ре дов них ди пло мат ских од но са 
пред ста вља ло је скла па ње ју го сло вен ско-со вјет-
ског тр го вин ског уго во ра у ма ју 1940. го ди не, да 
би ме сец да на ка сни је ко нач но би ла отво ре на и 
ди пло мат ска пред став ни штва у Мо скви и Бе о гра-
ду – о че му про фе сор Жи во тић де таљ но пи ше у 
по гла вљу под на сло вом По вра так Ру си ји.

Де лат ност со вјет ског по слан ства у Бе о гра ду, 
на че лу са Плот њи ко вим, од но сно ју го сло вен ског 
у Мо скви – ко је је при лич но са мо стал но во дио 
Ми лан Га ври ло вић, у усло ви ма рат не опа сно сти 
ко ја се над Ју го сла ви јом све из ве сни је над ви ја ла, 
де таљ но је пред ста вље на на стра ни ца ма тре ћег по-
гла вља Жи во ти ће ве сту ди је (Бал кан ски ла ви ринт). 
Иа ко је при ка зао и при вред ни и кул тур ни аспект 
ме ђу соб не са рад ње, ау тор је ак це нат ста вио на со-
вјет ске по ку ша је да па ри ра ју на ра ста ју ћем не мач-
ком ути ца ју у Ју го сла ви ји, од но сно на очај нич ке и 
не у спе шне на по ре ју го сло вен ске стра не да у СССР-у 
про на ђе пре ко по треб но на о ру жа ње, али и по-
узда ног са ве зни ка. У том сми слу, де ло ви по гла вља 

На пу ту рат ног са ве зни штва, по све ће ни бур ним 
до га ђа ји ма из ме ђу при сту па ња Ју го сла ви је Трој-
ном пак ту 25. мар та и пот пи си ва ња со вјет ско-ју-
го сло вен ског спо ра зу ма о при ја тељ ству и не на па-
да њу, у но ћи из ме ђу 5. и 6. апри ла 1941. го ди не, чи-
та ју се као за ни мљив шпи јун ски ро ман. У окви ру 
овог по гла вља опи са ни су и да ни Април ског ра та 
и по то ње не де ље, то ком ко јих је Ста љи но ва ди пло-
ма ти ја по ка за ла са вр ше ни праг ма ти зам – пр во у 
за зо ру од Не мач ке пре ки нув ши, а по не мач ком на-
па ду на СССР и об но вив ши ди пло мат ске од но се 
са ју го сло вен ском еми грант ском вла дом. 

По след ње по гла вље – Од ка пи ту ла ци је до устан-
ка, пре до ча ва по гле де со вјет ских ди пло ма та, али 
и оба ве шта ја ца, на узро ке април ског сло ма ју го сло-
вен ске кра љев ске вој ске, те на де ша ва ња на те ри-
то ри ји раз би је не Ју го сла ви је – пре све га у кви слин-
шкој Хр ват ској и на про сто ру оку пи ра не Ср би је. 
У сво јим за кључ ним раз ма тра њи ма, про фе сор Жи-
во тић син те ти ше ре зул та те ви ше го ди шњих ис тра-
жи ва ња те ме ко ја је од ка пи тал ног зна ча ја за на шу, 
али и гло бал ну исто ри ју 20. ве ка. Алек сан дар Жи-
во тић, иа ко исто ри чар мла ђе ге не ра ци је, овом књи-
гом пред ста вио се чи та лач кој пу бли ци као сја јан 
по зна ва лац ме ђу на род них од но са у до ба осви та 
Дру гог свет ског ра та, упот пу нив ши ујед но свој 
до са да шњи на уч ни опус ко ји об у хва та низ мо но-
гра фи ја, мно штво по је ди нач них ра до ва и при ре-
ђе них исто риј ских из во ра у ши ро ком хро но ло шком 
об у хва ту од вре ме на Пр вог свет ског ра та, па до 
пе ри о да со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. Срп ска исто-
ри о гра фи ја од ње га оче ку је да на ста ви са пло до-
твор ним ра дом, те да вре ме ном до сег не на уч ни 
зна чај свог мен то ра, ака де ми ка Љу бо дра га Ди ми-
ћа, од но сно свог слав ног прет ход ни ка – осни ва ча 
Ка те дре за исто ри ју Ју го сла ви је на Бе о град ском 
уни вер зи те ту Бран ка Пе тра но ви ћа.

Проф. др Сло бо дан Бје ли ца

СЛО БО ДАН БЈЕ ЛИ ЦАВЕ ЛИ КО ОТВА РА ЊЕ ПО ЛИ ТИЧ КИХ СИ ЛА



230 ГО ДИ НА ОД ОСНИ ВА ЊА КАР ЛО ВАЧ КЕ ГИМ НА ЗИ ЈЕ*

„Глав на шко ла мог жи во та, мо ја al ma ma ter је 
ста ра срем ско кар ло вач ка гим на зи ја. Сви бал кан-
ски на ро ди, ка жње ни да ка сне за од ма клим све том 
осе ћа ју од не куд по тре бу да се над гор ња ва ју при-
о ри те ти ма, да се пр се на ив но су рев њи вим ком па-
ра ци ја ма, ко је шта имао ра ни је, ко је у че му био 
пр ви. При то ме ни су рет ка ан ти да ти ра ња и на тег-
ну те ми сти фи ка ци је. У том по гле ду ствар са мо јом 
al ma ma ter је не при ко сно ве но ја сна; срем ско кар-
ло вач ка гим на зи ја је нај ста ри ја срп ска гим на зи ја, 
ко ја у не пре ки ну том кон ти ну и те ту тра је, ево сад 
за ко ју го ди ну, 1991, би ће рав но две ста го ди на.“ 
(Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз, Ау то би о гра фи ја – 
о дру ги ма)

Кар ло вач ка гим на зи ја у сво јој ду гој исто ри ји 
обе ле жа ва ла је и обе ле жа ва ће ју би лар не го ди не. 
По ме ну ћу са мо не ке. Пр ви ве ли ки ју би леј би ла је 
сто го ди шњи ца шко ле. Же ља па три јар ха Јо си фа 
Ра ја чи ћа да шко ла до би је но ву згра ду, ни је се ис-
пу ни ла и тек је Сте фан Ан ђе лић, па рох и про та 
ми тро вач ки, по же љи свог бра та не ка да шњег па-
три јар ха Гер ма на Ан ђе ли ћа оства рио ову за ми сао. 
Про је кат згра де из ра дио је бу дим пе штан ски ар хи-
тек та Ју ли ус Ђу ла Пар тош и шко ла је из гра ђе на за 
сво ту од 325.000 кру на у зла ту. Гим на зи ја је са зи-
да на у сти лу сред њо ве ков них срп ских ма на сти ра 
и то је био нај ве ћи дар ко ји је шко ла до би ла за ју-
би лар ну го ди ну. Пла ни ра ло се 1941. го ди не обе ле-
жа ва ње 150 го ди на нај ста ри је срп ске гим на зи је, 
али су ти пла но ви осу је ће ни су мра ком Дру гог свет-
ског ра та, те је све ча ни ју би леј од ло жен за бо ља вре-
ме на про сла вив ши 160 го ди на свог по сто ја ња 1951. 
го ди не. Ве ли ки ју би леј, две сто ту го ди шњи цу Гим-
на зи ја је про сла ви ла 1991. го ди не, а ове 2021. обе-
ле жа ва мо 230 го ди на од осни ва ња.

Кар ло вач ка гим на зи ја је осно ва на 1791. го ди-
не. Глав ни ини ци ја то ри за ње но осни ва ње и из град-

* Го вор ди рек то ра Кар ло вач ке гим на зи је на отва-
ра њу из ло жбе Кар ло вач ка гим на зи ја као чу вар 
кул тур не ба шти не у Му зе ју Вој во ди не, 13. ма ја 
2021.

њу би ли су ми тро по лит Сте фан Стра ти ми ро вић 
и ср би зи ра ни Цин ца рин, бо га ти тр го вац Ди ми-
три је Ана ста си је вић Са бов, ко ји је осно вао ле гат 
и фон да ци ју, по твр ђе ну од стра не са мог ца ра Лео-
пол да II где у дру гој тач ки пи ше: „Гим на зи ја има 
оста ти у Кар лов ци ма где је Са бов сво је има ње сте-
као Бож јом по мо ћу.“

Срп ска пра во слав на цр ква је по др жа ла и одр-
жа ла на шу шко лу. Ми тро по лит Сте фан Стра ти-
ми ро вић је му дро и па жљи во бри нуо о гим на зи ји 
и име но вао је пр вих пет ди рек то ра: Јо ва на Гро са, 
Ан дре ја Вол ни ја, Кар ла Ру ни ја, Па ве ла Маг де, који 
су сви би ли по ре клом Сло ва ци. У том нај ра ни јем 
пе ри о ду, а и ка сни је би ло је и мно го про фе со ра 
Сло ва ка, Че ха, Хр ва та и оста лих уче них и обра зо-
ва них љу ди. То је био леп при мер, ко ји по ка зу је 
ва жност пле ме ни те иде је да се при ли ком осни ва-
ња јед не гим на зи је ан га жу ју нај у че ни ји љу ди то га 
вре ме на, а да при то ме у пр вом пла ну ни је би ла ни 
ве ра, ни на ци ја, већ про све та, обра зо ва ње и бу дућ-
ност срп ских на ра шта ја. И тек је пе ти ди рек тор 
Кар ло вач ке гим на зи је, Ја ков Гер чић, по ста вљен 
из ре до ва срп ског на ро да.

То ком пр вих сто го ди на на ста ва се у Кар ло вач-
кој гим на зи ји од ви ја ла на не мач ком и ла тин ском 
је зи ку. За то не мо же би ти слу чај ност што гим на-
зи ја по се ду је та ко ве ли ки број књи га на упра во 
тим је зи ци ма.

Мно ги су ди рек то ри сво јој гим на зи ји за ве шта-
ли књи ге, ну ми зма тич ке и ми не ро ло шке збир ке, 
ве ли ко бла го ко је нам је оста вио Вол ни, Хер ба ри јум, 
збир ка ви но ве ло зе, сли ке, пор тре ти... А имућ ни 
љу ди, бив ши ди рек то ри и про фе со ри оста вља ли су 
сво јој гим на зи ји у на след ство и но вац, ку ће и ста-
но ве, њи ве, шу ме, ви но гра де.

Вре ме ном су се сме њи ва ле др жа ве и дру штве на 
уре ђе ња и на кон Пр вог свет ског ра та гим на зи ја је 
по др жа вље на и по ста ла је ре ал на гим на зи ја.

Дру ги свет ски рат је на нео ве ли ку ште ту Кар-
ло вач кој гим на зи ји. На кон оку па ци је и про гла ше-
ња Не за ви сне др жа ве Хр ват ске, шко ла је де ли ла 
суд би ну фру шко гор ских ма на сти ра где је во зо ви-
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ма од но ше но бла го из ма на сти ра и на ше шко ле. То 
је по себ но ис тра жи вао бив ши ђак Гим на зи је ака-
де мик Де јан Ме да ко вић. Из шко ле су од не те ну-
ми зма тич ке збир ке, вре дан рим ски, грч ки и кар та-
гин ски но вац, пор тре ти и мно га дру га кул тур на и 
ма те ри јал на бла га не про це њи ве вред но сти. На кон 
ра та имо ви на је на ци о на ли зо ва на и Гим на зи ја је 
из гу би ла сво је ста но ве, ку ће, њи ве и шу ме ко је су 
јој као ле га ти оста вља ни. Ни до да на шњег да на 
ни је ус пе ла да по вра ти сво ју имо ви ну.

Пра ва је сре ћа, а и чу до што су мно га бла га, 
ме ђу ко ји ма су нај ве ћа упра во књи ге Спо мен-би-
блио те ке Кар ло вач ке гим на зи је оста ле са чу ва не у 
шко ли. Део тог кул тур ног и на ци о нал ног бла га 
ко је Кар ло вач ка гим на зи ја ба шти ни има ће те при-
ли ку да ви ди те на овој из ло жби.

Али, Гим на зи ју не чи не са мо ве ле леп на згра да 
и оно што она по се ду је. На ше нај ва жни је бла го су 
пре све га на ши вред ни ђа ци, пре да ни про фе со ри 
и му дри ди рек то ри, ко ји сво јом ја сном ви зи јом 
во де Гим на зи ју пра вом пу та њом.

Ако бих на во дио све на ше слав не ђа ке то би 
по тра ја ло до ду бо ко у ноћ. Те шко је и не за хвал но 
по ме ну ти са мо не ке.

Мно ги на ши зна ме ни ти љу ди би ли су кар ло-
вач ки ђа ци и про фе со ри: Па вле Со ла рић, Ди ми-
три је Да ви до вић, Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја, 
Ми ло ван Ви да ко вић, Ја ков Гер чић, Јо сиф Ра ја чић, 
Сте фан Шу пљи кац, Јо ван Сте ри ја По по вић, Јо ван 
Су бо тић, Бран ко Ра ди че вић, Или ја Окру гић Сре-
мац, Ђор ђе По по вић Да ни чар, Ко ста Ру ва рац, Ди-
ми три је Ру ва рац и Ила ри он Ру ва рац, Ђор ђе На то-
ше вић, Јо ван Чо кор, Ми ло рад По по вић Шап ча нин, 
Ми лан Јо ва но вић Ба тут, Јо ван Жи ва но вић, Ра диво-
је Вр хо вац, Ми лан Не дељ ко вић, Ни ко ла Ра дој чић, 
Ди ми три је Ко стић, Ва са Ста јић, Ко ста и Те о до ра 
Пе тро вић, Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз, Де јан Ме-
да ко вић, Ви да Ог ње но вић и мно ги дру ги.

Сво је из ла га ње за вр ши ћу, ка ко сам и по чео ци-
та том из књи ге Ау то би о гра фи ја – о дру ги ма Бо ри-
сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за ко ји нај бо ље осли ка ва 
дух Кар ло вач ке гим на зи је.

„Јед но вре ме но са озбиљ ним и про ду бље ним на-
ци о нал ним вас пи та њем, шко ла нам је да ва ла спа-
со но сну рав но те жу ко ја је ле чи ла од на ци о нал не 
уско сти и за тво ре но сти – осе ћа ње је дин ства це-
ло куп не европ ске кул ту ре.“

VI VAT, CRE SCAT, FLO RE AT SCHO LA NO STRA!

Бран ко Стој ков
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У Му зе ју Вој во ди не је 13. 5. 2021. го ди не отво-
ре на је из ло жба Кар ло вач ка гим на зи ја као чу вар 
кул тур не ба шти не. Ре а ли за ци ја ове по став ке ини-
ци ра на је обе ле жа ва њем 230 го ди на од осни ва ња 
нај ста ри је срп ске гим на зи је и пред ста вља пр ву од 
ма ни фе ста ци ја ко је ће обе ле жи ти на зна че ни ју би-
леј. Бо гат ство Кар ло вач ке гим на зи је би ло је пред-
ста вље но јав но сти до 25. 8. 2021. го ди не. Ау тор ке 
из ло жбе су Чар на Ми лин ко вић, ви ши ку стос и мр 
Ли ди ја Му сте да на гић, му зеј ски са вет ник.

Нај ста ри ја срп ска гим на зи ја осно ва на је 1791. 
го ди не у Срем ским Кар лов ци ма, на ини ци ја ти ву 
ми тро по ли та Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа и бо га тог 
тр гов ца Ди ми три ја Ана ста си је ви ћа Са бо ва. Као 
но ва шко ла у Хаб збур шком цар ству, она је мо ра ла 
до би ти до зво лу за рад, те је цар Франц II 12. 12. 
1792. го ди не по твр дио ње но отва ра ње и одо брио 
на став ни план и про грам. На ста ва се ни је од мах 
слу ша ла на срп ском је зи ку, не го на ла тин ском и 
не мач ком, а учи ли су се и исто ри ја, зе мљо пис, при-
род не на у ке, ан тро по ло ги ја, рим ске ста ри не, фи-
зи ка, ло ги ка и мо рал ка (ети ка). Ка сни је је био уве-
ден и грч ки је зик. Пр ви ди рек то ри су би ли Сло ва-
ци (Јо хан Грос, Ан дреј Вол ни, Ге ор ги је Кар ло Ру ми, 
Па вел Маг да) ко ји су по зи ва ни од стра не кар ло-
вач ког ми тро по ли та Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа. 

За јед но са Гим на зи јом би ла је осно ва на и би-
бли о те ка, ко ја је нај ста ри ја школ ска би бли о те ка 
код Ср ба. Књи ге су до би ја не на по клон од ра зних 
при ја те ља шко ле (ди рек то ра, про фе со ра, бив ших 
ђа ка, до бро тво ра, па тро на, на уч них дру шта ва и 
уста но ва, књи жа ра и из да ва ча) или су на ба вља не 
о тро шку гим на зиј ског фон да. 

Ка ко је број ђа ка ра стао, по тре бе за про сто ром 
су по ста ја ле све ве ће. На кон сто го ди на од отва ра-
ња, пр во бит на згра да је за ме ње на но вом рас ко шном 
гра ђе ви ном, срп ско-ви зан тиј ског сти ла, ко ја и дан 
да нас пред ста вља сим бол Срем ских Кар ло ва ца. 
Из град њу но ве згра де гим на зи је фи нан си ра ла су 
бра ћа Ан ђе лић (па три јарх кар ло вач ки Гер ман и 
срем ско ми тро вач ки све ште ник Сте фан), а про је-
кат је из ра дио бу дим пе штан ски ар хи тек та Ју лиј 
(Ђу ла) Пар тош. 

Гим на зи ја је, као и мно ге дру ге шко ле, по др-
жа вље на 1921. го ди не. Ка да је по ста ла Др жав на 
ре ал на гим на зи ја у њој је из вр ше но ин вен та ри са-
ње на уч них збир ки. Шко ла је, по та да шњем по пи-
су, има ла фи зи кал ну, хе миј ску, при ро до пи сну, ге-
о ме триј ску, ге о граф ску, пре и сто риј ску и ну ми-
зма тич ну збир ку. Да нас је са чу ван ма ли део тих 
збир ки, ме ђу ко ји ма је и Вол ни јев хер ба ри јум. 

Из ло жба је кон ци пи ра на у три за себ не це ли не. 
Пр ви, увод ни, део на ла зио се у хо лу ис пред ве ли-
ке све ча не са ле, где су би ли из ло же ни пред ме ти 
из збир ке Школ ство Му зе ја Вој во ди не, као што су 

све до чан ства, школ ски про гра ми, рас по ред ча со-
ва, фо то гра фи је, пи сма и дру ги до ку мен ти ве за ни 
за са му исто ри ју Кар ло вач ке гим на зи је. У све ча-
ној са ли би ла је глав ни на из ло жбе ко ја је, не на ме-
тљи вим а опет ефект ним ди зај ном ула за, по де ље на 
на два де ла: ле ви део из ло жбе ног про сто ра по све-
ћен је Ан дре ју Вол ни ју, ње го вом хер ба ри ју му и 
Па лу Ки тај бе лу, док су у дру гом пред ста вље не нај-
вред ни је ра ри тет не књи ге из гим на зиј ске Спо мен-
би бли о те ке. Ве штим ди зај нер ским ре ше њем по-
стиг нут је ефе кат уну тра шњо сти са ме згра де гим-
на зи је, па се по се ти лац ула ском у са лу осе ћа као 
да је за и ста кро чио у ово ве ле леп но зда ње жи вог 
и упа дљи вог ко ло ри та. То ме до при но си не са мо 
оне о би ча је ни ула зак у са лу, ко ји ево ци ра и улаз у 
са му згра ду Гим на зи је, већ и си му ла ци ја ги гант ске 
отво ре не књи ге на су прот ула за из ко је се по ни ре 



у Све ча ну са лу гим на зи је (овај ефе кат иза зи ва ве-
ли ка фо то гра фи ја ко ја се на ла зи на уну тра шњој 
стра ни ги гант ског хрп та) и ко ја је по слу жи ла као 
ви три на за нај е ми нент ни је пред ме те и нај ста ри ја 
из да ња. До жи вљај упот пу њу ју му зе а ли је, фо то-
гра фи је, илу стра ци је и не сва ки да шњи на чин из-
ла га ња пред ме та. 

Јав ност је на овој из ло жби пр ви пут мо гла да 
ви ди ду го чу ва ни хер ба ри јум Ан дре ја Вол ни ја 
(An drej Ra fael Volný, An dre as Rap hael Wolny) са кра
ја 18. ве ка, од но сно је дан ње гов део. Он пред ста-
вља кул тур но до бро од из у зет ног зна ча ја и да нас 
са др жи 7.000 ек си ка та или при ме ра ка би ља ка. Од 
то га је 200 у по себ ним, фи зич ки одво је ним це ли-
на ма/књи га ма са по 100 вр ста би ља ка – за то се и 
зо ву цен ту ри је. Ве ли ки део ко лек ци је, мо жда и нај-
ве ћи, на стао је на осно ву ра да ди рек то ра гим на-
зи је Ан дре ја Вол ни ја, али су и по то њи про фе со ри 
уче ство ва ли у то ме. У гим на зи ји се да нас чу ва ју 
две цен ту ри је, пр ва и тре ћа, док је дру га ве ро ват но 
из гу бље на у пу сто ше њи ма то ком Дру гог свет ског 
ра та. Оне пред ста вља ју нај вред ни ји део збир ке о 
фло ри Сре ма и Срем ских Кар ло ва ца. На из ло жби 
је из њих у ви три на ма из ло же но 11 би ља ка по на-
о соб, као и це ла пр ва цен ту ри ја Вол ни је вог хер-
ба ри ју ма – Flo ra Sir mi en sis seu Plan ta rum in Sir mio 
spon te na scen ti um (1797), ко ју је Вол ни ина че по кло-
нио ми тро по ли ту Сте фа ну Стра ти ми ро ви ћу. Ин-
фор ма ци је о по је ди нач ним из ло жбе ним биљ ка ма, 
ко је су иш чи та не из Вол ни је вог ру ко пи са са „ко шу-
љи ца“ у ко је су би ле сме ште не, штам па не су по ред 
ма њих фо то гра фи ја истих тих би ља ка у при род ном 
ста њу, те ста вље не у угао сва ке ви три не са биљ ка-
ма. У ви три ни са из ло же ном пр вом цен ту ри јом 
на ла зе се и две књи ге: јед на је Вол ни је во де ло из 

ми не ра ло ги је Hi sto ri ae na tu ra lis ele men ta (Bu dae 
1805), а дру га са др жи ње гов пот пис као знак вла сни-
штва над њом (Gottsche den, Joh. Christ., Vorübun-
gen der Be red sam ke it: zum Ge bra uc he der Gymna sien 
und grössern Schu len, Le ib zig 1764). По ред ње на ла зи 
се и ма ња ви три на са осам при ме ра ка не ка да шње 
бо га те ми не ра ло шке збир ке, док дру га, ви се ћа ви-
три на са др жи че ти ри књи ге из бо та ни ке на не мач-
ком је зи ку са по чет ка 20. ве ка, те две књи ге из ми-
не ро ло ги је из 19. ве ка, од ко јих је јед на на срп ском 
– Јо сиф Пан чић, Ми не ра ло ги ја и ге о ло ги ја (Бе о град 
1867). На ла зе се ов де и по себ не те мат ске ле ген де 
ко је го во ре о Вол ни ју и ње го вим на уч ним до при-
но си ма, те о хер ба ри ју му.

Нај а трак тив ни ји књи шки при ме рак на овом 
де лу по став ке пред ста вља јед но ма е страл но из да ње 
огром них раз ме ра, са ста вље но од ве ли ког бро ја 
ли сто ва дво ли сто ва, руч но исли ка них, ко ји пред-
ста вља ју бо гат ство би ља ис тра жи ва но на под руч ју 
да на шње Ма ђар ске и окол них зе ма ља. Фа сци нан-
тан свет би ља ка и цве ћа при ка зан је у књи зи ко ју 
је чу ве ни бо та ни чар и про фе сор Пе штан ског уни-
вер зи те та Пал Ки та и бел (Pál Ki ta i bel, 1757–1817) 
оства рио за јед но са Фран цом де Па у ла Адам фон 
Валд штај ном (Franz de Pa u la Adam Nor bert Wen zel 
Lud wig Va len tin von Wald ste in, 1759–1823), ау стриј-
ским офи ци ром, ис тра жи ва чем и при род ња ком, и 
ко ја са др жи 280 руч но ко ло ри са них та бли. Њи хо-
во че тво ро ме сеч но ис тра жи ва ње ре зул ти ра ло је 
ве ли ким бро јем са ку пље них би ља ка ко је су у сво-
јим хер ба ри ју ми ма по хра ње не у На ци о нал ном му-
зе ју Ма ђар ске у Бу дим пе шти и мо ну мен тал ним 
тро том ним из да њем об ја вље ним у Бе чу 1802, 1805. 
и 1812. го ди не. На из ло жби се мо гао ви де ти пр ви 
том овог де ла – De scrip ti o nes et ico nes plan ta rum 
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ra ri o rum Hun ga ri ae (1802), „раш чла њен“ на број не 
ли сто ве, од ко јих је 29 ура мље но и ста вље но на 
зид из над ви три не у ко јој су би ла вид на још два 
ли ста, као и це ли на овог зна ме ни тог то ма. Рад је 
фи нан си рао Франц Валд штајн, чи ји се хер ба ри-
јум да нас на ла зи у Пра гу. Аква ре ли су пот пи са ни 
од стра не Хир ше ра (Hir scher), а пло че је ре зба рио 
Карл Шиц (Karl Schütz) пре ма цр те жи ма свог си на 
Јо ха на (Jo hann Schütz).

Дру ги део из ло жбе чи не књи ге ко је се чу ва ју, 
и ко ри сте, у тзв. Спо мен-би бли о те ци Кар ло вач ке 
гим на зи је, у ко јој је сме штен и Вол ни јев хер ба ри-
јум. С об зи ром на то да се у Би бли о те ци на ла зи 
18.198 књи га и 8481 го ди ште пе ри о ди ке,* на из ло-
жби се на шао је дан да ле ко ма њи број пу бли ка ци-
ја ко је пред ста вља ју про бран из бор из ве ли ког 
мно штва по ну ђе них де ла. Би бли о те ка Кар ло вач-
ке гим на зи је је нај ста ри ја школ ска би бли о те ка код 
Ср ба. Она пре све га од сли ка ва на ста нак и раз вој 
школ ског про гра ма у ра спо ну ви ше од два ве ка, а 
за тим и укус и стре мље ња по је ди на ца и удру же ња 
ко ји су се за ла га ли за ње но бо га ће ње. Не из о ста ван 
је и на пор би бли о те ка ра из Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске, ко ји су, у ра спо ну од три го ди не (1988–1991), 
ус пе ли да сре де и ка та ло ги зу ју све пу бли ка ци је и 
раз ме сте их та ко да се чу ва ју пре ма пред ме ти ма, 
од но сно на у ка ма: Re li gio, La ti na, Gra e ca, Ser bi ca
Sla vi ca, Ger ma ni ca, Hi sto ria-Ge o grap hia-Sta ti sti ca, 
Na tu ra lia, Physi caChe mia, Mat he sis, Phi lo sop hia, 
Pa e da go gia, Encyclo pe di aeLe xi ca. У Спо менби блио
те ци се на ла зе књи ге са по све та ма пр вих ди рек то ра 
Гим на зи је – Јо ва на (Јо ха на) Гро са, Ан дри је Вол ни-
ја и Кар ла Ру ми ја, као и ње них пр вих про фе со ра: 
Ки ри ла Ара ниц ког, Јо ва на Жив ко ви ћа, Јо ва на Жи-
ва но ви ћа (ко ји је це лу сво ју би бли о те ку за ве штао 

Гим на зи ји). Ту су и ле га ти па три јар ха Гер ма на Ан-
ђе ли ћа, Те о до ра Ра ди че ви ћа, кар ло вач ког ђа ка и 
оца Бран ка Ра ди че ви ћа, нај чу ве ни јег ње ног ђа ка, 
ле гат Јо ва на Гер чи ћа, пр вог ди рек то ра Гим на зи је 
срп ског по ре кла, Па је Ада мо ва Мар ко ви ћа, про-
фе со ра Гим на зи је, књи жев ни ка, осни ва ча Бран-
ко вог ко ла. Мно ги дру ги зна ме ни ти гра ђа ни су 
сво је књи ге за ве шта ва ли гим на зиј ској би бли о те-
ци (ба рон Алек сан дар Ра ја чић, ар хи ман дрит Ан-
то ни је На ко, цр но гор ски књаз Ни ко ла Пе тро вић). 
Фо то тип ско из да ње Ми ро сла вље вог је ван ђе ља, које 
је штам пао о свом тро шку, Би бли о те ци је 1897. го-
ди не по кло нио краљ Алек сан дар Обре но вић. 

На из ло жби Кар ло вач ка гим на зи ја као чу вар 
кул тур не ба шти не пред ста вљен је са мо ода бра-
ни део нај вред ни јих књи га, број них до ма ћих и 
стра них ау то ра, укуп но 183 на сло ва у 17 ви три на, 
ко ја су при ка за на нај ви ше сво јом на слов ном стра-
ном, осим ма њег бро ја из да ња код ко јих су при ка-
за не ко ри це, од но сно илу стра ци је (ако из у зме мо 
из да вач ко ре мек-де ло Па ла Ки тај бе ла и Валд штај-
на). По ред по ме ну тих књи га у де лу где је за сту-
пље на при ча о Вол ни ју, Хер ба ри ју му и бо та ни ци, 
књи ге се за пра во уо ча ва ју на пр ви по глед већ у 
огром ној си му ли ра ној књи зи / ви три ни, ко ја сто-
ји на сре ди ни са ле, пре ко пу та ула за у њу. Ов де се 
на ла зе нај ста ри ји и нај у пе ча тљи ви ји при мер ци из 
Спо мен-би бли о те ке: фо то тип ско из да ње Ми ро-
сла вље вог је ван ђе ља, Пра знич ни ми неј (Са бор ник) 
Бо жи да ра Ву ко ви ћа (Мле ци 1538), Че тво ро је ван-
ђе ље (Мрк ши на цр ква, 1562), По ве ља са име ни ма 
до бро тво ра и из но си ма из 18. ве ка са пе ча том у 
ме тал ној окру глој ку ти ји, Веч ни ка лен дар За ха ри-
ја Ор фе ли на (Беч 1783), ру ко пи сна Сти хо ло ги ја са 
кра ја 17. ве ка и Слу жаб ник Ви ћен ца Ву ко ви ћа (1554).
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У ви три на ма је, у дру гом де лу са ле ко ја го во-
ри о Спо мен-би бли о те ци, хро но ло шки пре глед-
но, по фор ма ту – од ма ње ка ве ћој, рас по ре ђе на 
ста ра књи га из 18. ве ка, ко ја је број ча но и нај за сту-
пље ни ја, за тим књи ге из 19. и 20. ве ка, док су у по-
је ди ним ви три на ма по себ но за сту пље не пу бли-
ка ци је као што је Би бли ја, на не ко ли ко је зи ка и 
из да ња, Ку ран, те дру ге са крал не и те о ло шке књи-
ге, или нпр. ком плет на Се не ки на де ла у јед ном ги-
гант ском по ве зу из 17. ве ка. Мо гу се ов де иш чи та-
ти број на чу ве на име на: До си теј Об ра до вић, Јо хан 
Кри стоф Аде лунг, Жан-Фран соа Мар мон тел, Фри-
дрих Кри сти јан Ба у мај стер, Алек си је Ве зи лић, 
Аврам Мра зо вич, Кор не ли је Та цит, Ан дреј Вол-
ни, Ла фон тен, Вер ги ли је, Ма ти ја Ан тун Рељ ко вић, 
Јо ван Ра јић, Жан Жак Ру со, Са ло мон Ге снер, Гри-
го ри је Об ра до вић, Јо а ким Ву јић, Јо ван Му шка ти-
ро вић, Ови ди је, Ата на си је Стој ко вић, Кри стоф 
Мар тин Ви ланд, Ми ло ван Ви да ко вић, Па вле Со-
ла рић, Гот холд Ефрајм Ле синг, Ла зар Бо јић, Тор-
ква то Та со, Сте фан Жив ко вић, Ми лош Све тић, 
Пла тон Ата нац ко вић, Ја коб Грим, Вук Сте фа но-
вић Ка ра џић, Јо хан Ја коб Душ, Вук Ма рин ко вић, 
Плу тарх, Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја, Пе тар 
Пе тро вић Ње гош, Едвард Ги бон, Дан те Али ги је-
ри, Франц Ми кло шић, Фра њо Рач ки, Јо хан Вол-
фганг Ге те, Адоф Вул нер, Јо ван Ту ро ман, Сто јан 
Но ва ко вић, Џон Стју арт Мил, Јо хан Не по мук 
Ушолд, Пал Ки тај бел, Јо ван Ту ро ман, Ми ли ца Сто-
ја ди но вић Срп ки ња, Вук Ма рин ко вић, Ал фред 
Ра сел Ва лас, Лу двиг Волт ман, Чарлс Дар вин, То мас 
Хен ри Хак сли, Кон стан тин Ји ре чек, Ва са Жив ко-
вић, Имре Ма дач, Јан ко Ша фа рик, Шан дор Пе те фи, 
Мар тин Лу тер, Јо сиф Пан чић и др. 

Те ме ко је су ле ген да ма и илу стра ци ја ма ис так-
ну те би ле су ве за не за екс ли бри се и за пи се у књи-
га ма, пе ча те и илу стра ци је, од ви ње та и ини ци ја ла, 
до цр те жа, сли ка и ко ри ца. На књи га ма из Спо мен- 
-би бли о те ке нај за сту пље ни ји су пот пи си и за пи си 
ра зних ка те го ри ја, док пра вих, ли ков них екс ли-
бри са ско ро да не ма. Сво је име оста ви ли су број ни 
ђа ци, про фе со ри, ди рек то ри, да ро дав ци, чи та о ци 
свих ка те го ри ја. По ред по све та од ре ђе ној лич но-
сти, нај че шћи су за пи си упу ће ни Би бли о те ци или 
Кар ло вач кој гим на зи ји. На ла зе се ов де пот пи си 
Ан дре ја Вол ни ја, Сте ва на Стра ти ми ро ви ћа, Алек-
сан дра На коа, Ди ми три ја Ру вар ца, Јо ва на Жив-
ко ви ћа, Гре го ри ја Ан ђе ли ћа, Јо ва на Жи ва но ви ћа, 

Па је Мар ко ви ћа, Сте ва на Ла зи ћа, Ко пи та ра, Ми-
ла на Ћур чи на, Де ја на Ме да ко ви ћа..., за тим по све-
те Лу ки ја ну Му шиц ком, Ја ко ву Гер ши ћу, Ми ла ну 
Бу ди са вље ви ћу и мно гим дру гим лич но сти ма. 
Ђач ки за пис, сти хо ван на ла тин ском, ова ко гла си 
у пре во ду: „Ово је мо ја књи га / Бог је све док / ко је 
бу де тра жио / име ће му би ти Ди ми три је по ро ђе њу 
/ Вла ди са вље вич по чу ве њу“.

Из ло жба Кар ло вач ка гим на зи ја као чу вар кул-
тур не ба шти не у Му зе ју Вој во ди не је пр ва у ни зу 
про сла ва у част 230-го ди шњи це по сто ја ња Кар ло-
вач ке гим на зи је. Ау тор ке су ус пе ле да из ла га њем 
ода бра них пред ме та при ка жу кул тур но бо гат ство 
ко је ба шти ни са ма гим на зи ја. Из ло жбу је пра тио 
и ка та лог у ко јем је осим са мог исто ри ја та Гим на-
зи је, при че о Вол ни је вом хер ба ри ју му и Спо мен-
би бли о те ци, пу бли ци на увид дат оп ши ран ка та-
ло шки по пис из ло же них пред ме та.

НАПОМЕНА
* За ни мљив је по да так ко ји је из не ла књи жев ни ца 

и ре жи сер ка Ви да Ог ње но вић то ком раз го во ра 
упри ли че ног по во дом из ло жбе, у окви ру се ри-
ја ла на сту па ња по зна тих кар ло вач ких ђа ка (Кад 
се се тим Кар ло вач ке... Са до брим дру штвом, у Му-
зе ју Вој во ди не, сва ке сре де то ком ле та), а ко ји 
гла си да је Спо мен-би бли о те ка има ла 25.000 књи-
га (од ко јих је по зна та књи жев ни ца, као ђак-би-
бли о те кар, про чи та ла 20.000!). До ступ но 10. 8. 
2021. на: https://www.dnev nik.rs/dru stvo/kar lo vac ka-
gim na zi ja-vi de na-oci ma-ne ka da sne-uce ni ce-vi de-
ogne no vic-11-07-2021

Мир ја на Ла кић, мр Ли ди ја Му сте да на гић
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ИЗ ЛО ЖБА УНУ ТАР ИЗ ЛО ЖБЕ – НЕ БО НАД СРЕМ СКИМ КАР ЛОВ ЦИ МА  
УГЉЕ ШЕ ЦО ЛИ ЋА

У окви ру из ло жбе Кар ло вач ка гим на зи ја као 
чу вар кул тур не ба шти не би ла је по ста вље на ма ња 
из ло жба сли ка Угље ше Цо ли ћа под на зи вом Не бо 
над Срем ским Кар лов ци ма. На про сто ру ис пред 
Све ча не са ле, укло пи ла се у увод ни део из ло жбе 
о Кар ло вач кој гим на зи ји и та ко до при не ла јед ном 
са свим дру га чи јем до жи вља ју те ме и це ло куп ног 
про сто ра, у пе ри о ду од 22. ју на до 1. ју ла 2021. Би ла 
је то и 50. са мо стал на из ло жба овог умет ни ка.

Срем ско кар ло вач ко не бо ви ђе но очи ма и ру-
ка ма Угље ше Цо ли ћа пред ста вља ко ло плет раз и-
гра них цр кве них зво ни ка, ку по ле Кар ло вач ке 
гим на зи је, че сме Че ти ри ла ва, гво зде не огра де 
школ ског дво ри шта и при род них скло по ва око ли-
не ка да су Кар лов ци ви ђе ни из да ле ка. По и гра ва ње 
са фор ма ти ма, од јед ног ме тра до 30 цен ти ме та ра, 

по и гра ва ње са из ра зи ма, од гу стог екс пре си о ни-
стич ког на но са бо је пре ко им пре си о ни стич ких 
ви зу ра, или ап стракт ног сво ђе ња у ко јем се пре-
по зна ју по те зи оштрих пред ме та, јер сем чет ке 
сли кар по не кад ко ри сти и ви љу шку, умно жа ва 
до жи вљај већ ви ђе ног и по зна тог и на но во нас по-
но во шо ки ра. До би ја то не бо и је дан вр тло жни за-
нос, до би ја ау ру кру га у ко ју, као у Ван Го го ве при-
зо ре ноћ ног не ба, би ва мо уву че ни, чак и кад из 
њих из би ја гро теск ност по ви је них и наг ну тих зво-
ни ка, а он да по но во вра ће ни у ениг мат ски по рив 
да сле ди мо да ље ту не пре кид ну ва ри ја ци ју мо ти ва 
ма ле ба рок не ва ро ши це под но Стра жи ло ва. Ко-
ло рит и упо тре ба бо је је су ау тор ски кре до, нај ја че 
оруж је и су шти на ат мос фе ре ко ја из сли ка из би ја, 
и ка да су упо тре бље не у ми ни ма ли стич ком из но су 
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или у рас ко шним па ле та ма ин тен зив них ни јан си. 
Ове су нас сли ке вра ти ле у до ба не ви не ха лу ци-
нант но сти ко ју сва ко, ко је ду же бо ра вио у Срем-
ским Кар лов ци ма, мо ра ма кар је дан пут осе ти ти, 
а Угље ши но све до че ње при зо ри ма ко је ра до про-
ма тра из свог дру гог до ма је су до каз о не по тро ше-

но сти ин спи ра ци је ко ја као пер пе тум мо би ле преби-
ва у до бро по зна тој ар хи тек ту ри и дра гим сли ка ма 
мла до сти, уву че не ка ко у ин ди ви ду ал но, та ко и у 
ко лек тив но не све сно.

Мр Ли ди ја Му сте да на гић

ЛИ ДИ ЈА МУ СТЕ ДА НА ГИЋИЗ ЛО ЖБА УНУ ТАР ИЗ ЛО ЖБЕ – НЕ БО...
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МИ ЛИ ТА РИ ЈЕ ИЗ ПРИ ВАТ НЕ КО ЛЕК ЦИ ЈЕ

Из ло жба Вој не ка пе и шле мо ви од сре ди не 19. до сре ди не 20. ве ка из ко лек ци је Де ја на Кра ги ћа  
(Му зеј Вој во ди не, 25. 11. – 10. 12. 2019)

У Му зе ју Вој во ди не у сто и пр вој го ди ни од 
одр жа ва ња На род не ску шти не Ср ба, Бу ње ва ца и 
оста лих Сло ве на1 (Но ви Сад 25. но вем бар 1918) на 
ко јој је до не та од лу ка о при са је ди ње њу Ба на та, 
Бач ке и Ба ра ње Кра ље ви ни Ср би ји,2 би ла је отво-
ре на те мат ска из ло жба под на зи вом Вој не ка пе и 
шле мо ви од сре ди не 19. до сре ди не 20. ве ка из ко-
лек ци је Де ја на Кра ги ћа. Из ло жбу су ор га ни зо ва ли 
ку сто си Му зе ја при са је ди ње ња 1918, ко ји је део 
Му зе ја Вој во ди не, у са рад њи са но во сад ским ко-
лек ци о на ром и осни ва чем Срп ског исто риј ског 
на сле ђа Де ја ном Кра ги ћем, али и уз све срд ну по-
др шку Дру штва ко лек ци о на ра и љу би те ља ста ри на 
Срп ска Ати на (Но ви Сад) и њи хо вог пред сед ни ка 
Са ве С. То до ро ва, ко лек ци о на ра Не бој ше Ми тро-
ви ћа (Срп ско ну ми зма тич ко дру штво, Бе о град), 
ко лек ци о на ра Ча бе Ко ка и ја и др. 

На отва ра њу из ло жбе о из ло же ним пред ме ти ма 
(вој не ка пе, шле мо ви, гар диј ска уни фор ма) и исто-
риј ском вре ме ну у ко јем су гла ве вла да ра, офи ци ра 
и вој ни ка кра си ле и шти ти ле вој не ка пе и шле мо ви, 
го во ри ли су ње ни ре цен зен ти исто ри ча ри проф. 
др Де јан Ми ка ви ца, мр Си ни ша Јо кић, ди рек тор 
За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Но ви Сад и 
ау тор из ло жбе Зо ран Ве ља но вић, ар хив ски са вет-
ник и ку стос исто ри чар, ко ји је и ру ко во ди лац оде-
ље ња Му зејa при са је ди ње ња 1918. Из ло жбу је отво-
рио исто ри чар др Ми лан Ми цић, по моћ ник по кра-
јин ског се кре та ра за кул ту ру, јав но ин фор ми са ње 
и од но се с вер ским за јед ни ца ма АП Вој во ди не. 
Отва ра њу је при су ство ва ло број но гра ђан ство и 
пред став ни ци Удру же ња рат них до бро во ља ца 
1912–1918. њи хо вих по то ма ка и по што ва ла ца, пред-
сед ник Дра ган Ви дој ко вић, као и бри гад ни ге не-
рал Зо ран На ско вић у прат њи офи ци ра и вој ни ка 
из но во сад ског гар ни зо на. Обра ћа ју ћи се при сут-
ни ма ау тор из ло жбе Зо ран Ве ља но вић је кре нуо 
од на бав ке и про из вод ње оде ла и вој не опре ме код 
Ср ба, за ко ју је ре као да да ти ра из сред њег ве ка: 

„По ред стра них про из во ђа ча би ло је до ма ћих 
про из во да са до ма ћим на зи ви ма, али сва ка ко под 
сна жним ути ца јем Ис точ ног рим ског цар ства, од-
но сно Ви зан ти је. Ду ги жи вот под осман лиј ским 
же злом на кон па да сред њо ве ков не Ср би је узро-
ко вао је ути цај ори јен та, та ко да су тур ба ни и фе-
со ви све до сре ди не 19. ве ка кра си ли гла ве срп ских 
углед ни ка, вој ни ка и до бро во ља ца, али и обич ног 
на ро да. Код Ср ба са дру ге стра не Ду на ва и Са ве вла-
да ло је оп ште ша ре ни ло од оде ла, ка па, ка ци га и 
шле мо ва ко ји су шти ти ли срп ске вој ни ке ко ји су 
ра то ва ли по на ло гу и за Fe lix Au stria, од Бал ка на до 
за пад не Евро пе. Под ути ца јем Aу стриј ског цар ства 
и ње них вој них ре до ва на ста ла је, у по то њим вре-
ме ни ма и ра то ви ма нај по зна ти ја вој на ка па у Ср ба 
– шај ка ча, ко ју су про мо ви са ли Ср би гра ни ча ри 
– Шај ка ши на Ду на ву и Ти си, и упра во је по Шај-
ка ши ма ова вој на ка па и на зва на. 

У то ку сто го ди шњег ра то ва ња и осло ба ђа ња од 
осман лиј ске вла сти, па и уз ди за ња срп ске др жа ве 
– од срп ске ре во лу ци је (уста на ка), ау то ном не кне-
же ви не на че лу са на след ним кне зом (Ха ти ше риф 
1829, 1830 и 1833), пр вог уста ва, Сре тењ ског (Кра-
гу је вац, 15. фе бру ар 1935), до при зна ва ња за не за-
ви сну др жа ву (Бер лин ски кон грес 1878), па до по-
нов ног ус по ста вља ња но во ве ков ног кра љев ства 
(фе бру ар 1882), и ко нач но у оства ре њу ве ков ног 
сна осло бо ђе ња и ује ди ње ња свих Ср ба у јед ну 
др жа ву (Кра љев ство СХС/Ју го сла ви ја, 1. де цем бар 
1918), на ста ја ла је и уз ди за ла се и срп ска вој ска која 
је, пра те ћи вој ну мо дер ни за ци ју и про ме не у на о-
ру жа њу сво јих про тив ни ка или са ве зни ка и са ма 
ус по ста вља ла нај по де сни ју вој ну опре му за сво је 
је ди ни це. Вој на опре ма па са мим тим и вој не ка пе 
би ле су од раз и опис ча са у ко јем су на ста ја ле: од 
јед но бој них и кит ња стих са пе ру шка ма, ор ло вим, 
фа зан ским и па у но вим пер јем, ра зним ки ћан ка-
ма до ра зно бој них пан тљи ка ко је су озна ча ва ле 
вој не чи но ве. Ка ко је у по чет ку на упо тре бу и кре-
и ра ње вој них оде ла, ка па и шле мо ва има ла до ми-
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нант но ути цај Ау стриј ска ца ре ви на, та ко је од дру-
ге по ло ви не 19. ве ка ви дан ути цај Пру ске, цар ске 
Ру си је и цар ске и ре пу бли кан ске Фран цу ске. 

Ме ђу тим, и по ред свих про ме на у вој ној опре ми 
и на о ру жа њу, ко је су пра ти ле раз вој вој не тех ни ке 
и на чин ра то ва ња, оно што је оста ло нај пре по зна-
тљи ви је (а ујед но по ста ло и сим бол) код срп ске 
вој ске и срп ског вој ни ка (од 1918. Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца/од 1929. Кра ље ви не Ју го сла-
ви је) је упра во шај ка ча: ме ка вој на ка па ко ја је има-
ла ши ро ку при ме ну: код вој ни ка, офи ци ра, али и 
као слу жбе на ка па нпр. код жан да ра. Од сво је по-
ја ве код Ср ба гра ни ча ра у ау стриј ској вој сци, па у 
ре гу лар ној срп ској вој сци за вре ме Обре но ви ћа од 
сре ди не 19. ве ка, чи ји из глед (кон струк ци ја, кон-
ту ра, ви зир) је у осно ви остао не про ме њив и пре-
по зна тљив, про ла зи ла је кроз низ про ме на ко је су 
се од но си ле на ње ну бо ју. У по чет ку је би ла пла ва, 
а по том уга си то-пла ва, цр ве на и тру ла ви шње ва 
бо ја, мр ка или у ком би на ци ји пла ва (обод), а по-
кров ка пе (дан це) цр ве на и ко нач но за вре ме вла-
да ви не кра ља Пе тра Ка ра ђор ђе ви ћа и ми ни стра 
вој ног ђе не ра ла Сте пе Сте па но ви ћа, од 1908. го-
ди не си во ма сли на ста.“3

На из ло жби је у Му зе ју Вој во ди не при ка за не 
су укуп но 43 ка пе и шле ма и гар диј ска уни фор ма 
из до ба Кра ље ви не Ју го сла ви је. Пред ме ти су по-
ста вље ни у 13 ста кле них ви три на са уну тра шњим 
осве тље њем. По став ка за по чи ње нај по зна ти јом 
вој ном ка пом срп ске вој ске – шај ка чом, ко ја је на-
ста ла ме ђу Ср би ма Шај ка ши ма, по чи јем ста ни шту 

је на зва на и ужа област у ју жној Бач кој, где су Ср би 
би ли са бра ни са сво јим по ро ди ца ма у ме ђу реч ју 
река Ти се и Ду на ва (ју жна Бач ка) и ода кле су бра-
ни ли ју го и сточ не гра ни це Ау стриј ског од Тур ског 
цар ства. По том, у ње ним ва ри ја ци ја ма под о фи цир-
ска и офи цир ска ка па са штит ни ком за сун це. Пра-
ви ра ри тет и есклу зив ност из ло жбе пред ста вља 
по пр ви пут из ло жен јав но сти на про сто ру Вој води-
не и Ср би је уоп ште, ве ро ват но је дан од нај ста ри јих 
са чу ва них шле мо ва срп ске вој ске М1850, из ра ђен 
у Бе чу по на руџ би срп ског кне за Алек сан дра Ка-
ра ђор ђе ви ћа. Шлем се са сто ји од им прег ни ра не 
цр не ко же и жу тог ме тал ног око ва на гре бе ну и 
шир му где се на ла зе пред ста ве ла ва ко ји да ви зми-
ју, док се на че о ном де лу на ла зи жу ти ме тал ни грб 
Кне же ви не Ср би је и мо но грам „А“, што упу ћу је 
на кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа.

Ни шта ма њу екс клу зив ност по став ке пред ста-
вља пи лот ска ко жна ка па срп ске ави ја ци је са Со-
лун ског фрон та (ае ро дром Верт коф), ко ја је по пут 
дру ге вој не опре ме ку пље на од фран цу ског про-
из во ђа ча (вој на опре ма срп ске вој ске ку по ва на је 
у свим са а ве знич ким зе мља ма у Ве ли ком ра ту) и 
ко ло ни јал ни бе ли шлем од ко же и плат на, ко ји је 
та ко ђе но шен на Со лун ском фрон ту. С тим у ве зи 
ње го ва за шти та ни је би ла у функ ци ји за шти те од 
мет ка или шрап не ла, већ од жар ког сун ца. Осим 
срп ских офи ци ра ко о ло ни јал ни бе ли шлем но сио 
је и њи хов ко ман дант ре гент Алек сан дар Ка ра ђор-
ђе вић. Из пе ри о да Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Слове-
на ца и Кра ље ви не Ју го сла ви је из ло же на је и шај кача 
мо дел М-1939, а из пе ри о да Дру гог свет ског ра та 
из ло же на је шај ка ча М-1939, по ход на шај ка ча са ђе-
не рал ским озна ка ма М39. Од ка па и шле мо ва из 
пе ри о да Кра ље ви не СХС и Кра ље ви не Ју го сла ви је 
из ло же ни су и: ка па за мор на ре, дво ро ги ше шир за 
све ча ну уни фор му ни жег офи ци ра Кра љев ске мор-
на ри це (Кра ље ви на СХС), те шап ке за ко њич ке 
офи ци ре, офи ци ре Кра љев ске мор на ри це, Кра љев-
ског ва зду хо плов ства. Пред ста вље не су и ка пе и 
шле мо ви ко је су но си ли уче сни ци из Дру гог свет-
ског ра та: Ју го сло вен ске вој ске у отаџ би ни (ЈВуО) и 
На род но-осло бо ди лач ка вој ска Ју го сла ви је (НОВЈ). 

По ред вој них ка па и шле мо ва из пе ри о да Кне-
же ви не Ср би је, Кра ље ви не Ср би је, Кра ље ви не Срба, 
Хр ва та и Сло ве на ца и Кра ље ви не Ју го сла ви је које 
су нај ви ше за сту пље не на из ло жби је при ка зан из-
бор вој них ка па и шле мо ва оних вој ски са који ма 

 
Фо то 1. Му зеј Вој во ди не, 25. 11. 2019. из ло жба  

Вој не ка пе и шле мо ви од сре ди не 19. до сре ди не 20. ве ка  
из збир ке Де ја на Кра ги ћа. (Фо то: Ма ри ја Ер де љи)

ЗО РАН ВУ КЕ ЛИЋ МИ ЛИ ТА РИ ЈЕ ИЗ ПРИ ВАТ НЕ КО ЛЕК ЦИ ЈЕ
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су Ср би у ми ну лим вре ме ни ма и ра то ви ма на Бал-
ка ну и ју го и сточ ној Евро пи би ли са ве зни ци или 
про тив ни ци: ау стро у гар ске, фран цу ске, не мач ке, 
ен гле ске, со вјет ске и бу гар ске вој ске.

Из ло же не вој не ка пе и шле мо ви, од ко јих су по-
је ди ни про из ве де ни пре јед ног сто ле ћа, у нај ве ћем 
бро ју су у до бром ста њу и до бро ком пле ти ра ни. 
Из ве сни не до ста ци од ре ђе них де ло ва (пре све га 
укра са или озна ка, али и ко жних под бра да ка) код 
по је ди них вој них ка па и шле мо ва узро ко ва ни су 
њи хо вим про из вод ним не до ста ци ма, те су се при-
ли ком упо тре бе – но ше ња и одр жа ва ња, бр зо тро-
ши ли и не ста ја ли. Про из ве де ни су ин ду стриј ски, 
у фа бри ка ма оруж ја и вој не опре ме у Евро пи и 
Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. На чи ње ни су 
од раз ли чи тог ма те ри ја ла: ме та ла, тек сти ла, ко же, 
гу ме и ста кла (уко ли ко су де ло ви пи лот ских на о-
ча ра). На из ло жбе ној по став ци, у не ве ли ком бро ју 
су ме тал ни шле мо ви у од но су на вој не ка пе од тек-
сти ла и ко же, баш као што су у не ве ли кој пред но сти 
вој не ка пе и шле мо ви из ро да пе ша ди је у од но су на 
род мор на ри це, ави ја ци је, ар ти ље ри је, пе ша ди је 
или са ни те та. На по је ди ним пред ме ти ма (вој ним 
ка па ма и шле мо ви ма) на уну тра шњим обо ди ма, 
ис пи са на је фа брич ка или ма ну фак тур на иден ти-
фи ка ци ја (број се ри је, го ди на про из вод ње, мо дел и 
дру го); име на вој ни ка, или го ди не про ве де не у ра ту, 
што им до дат но да је осо бе ност, од но сно лич ност.

За из ло жбу Вој не ка пе и шле мо ви од сре ди не 19. 
до сре ди не 20. ве ка њен ау тор Зо ран Ве ља но вић је 
при пре мио ка та лог ко ји по свом са др жа ју и фор ми 
у пот пу но сти пра ти и до пу њу је по став ку. У ка та-
ло гу на срп ском и ен гле ском је зи ку, по сле исто риј-

ског кон тек ста и ци ље ва из ло жбе, у ка та ло шком 
де лу из ло же них пред ме та сва ка вој на ка па и шлем 
су да ти на по себ ној стра ни ци и у ве ли кој ре зо лу-
ци ји, у та квој ве ли чи ни да по се ти лац и на кон из-
ло жбе у пот пу но сти мо же да ужи ва у при ре ђе ном. 
С тим у ве зи, Ве ља но вић је за по тре бе ка та ло га ан-
га жо вао мај сто ра фо то гра фи је Дра га на Ку ру ци ћа 
ко ји је у свом фо то граф ском сту ди ју, у ма ју и ју лу 
2019. го ди не, при пре мио фо то гра фи је. Да би што 
вер ни је пред ста вио упо треб ну вред ност из ло же ног 
пре де ме та Ве ља но вић је у из ло жбе ном ка та ло гу 
сва кој фо то гра фи са ној вој ној ка пи и шле му про-
на шао од го ва ра ју ћу до ку мен тар ну фо то гра фи ју. 
При ме ри це, ка да је на стр. 38 при ка за на ђе не рал-
ска ме ка по ход на шај ка ча са ам бле мом М39 ко ја је 
при па да ла ко ман дан ту Ко сов ске ди ви зи је ди ви-
зиј ском ђе не ра лу Ми лу ти ну Ми лен ко ви ћу, у дну 
стра ни це је по ста вље на фо то гра фи ја ђе не ра ла Ми-
лен ко ви ћа у дру штву осам ђе не ра ла, од ко јих сед-
мо ри ца има ју на гла ва ма ђе не рал ске ме ке по ход не 
ка пе М39, укљу чу ју ћи и ђе не ра ла Ми лен ко ви ћа. 
Пра те ће фо то гра фи је су из исто риј ске збир ке Му-
зе ја при са је ди ње ња 1918, ко лек ци је Де ја на Кра ги ћа, 
ко лек ци је Не бој ше Ми тро ви ћа и из ли те ра ту ре.

У ка та ло гу је на гла ше но да по став ку чи ни ауто-
ров из бор и да је ње го ва же ља да она утре пут ка са-
рад њи и ме ђу соб ном про жи ма њу му зеј ских уста-
но ва и ко лек ци о на ра у чи јим ко лек ци ја ма се на ла-
зе та ко ђе вред ни пред ме ти, у не ким слу ча је ви ма 
и у ком плет ни јем са ста ву и бро ју не го ли у му зеј-
ским уста но ва ма, као и да су ра ни је по је ди ни ауто-
ри ис тра жи ва ли и об ја вљи ва ли сво је ре зул та те. У 
при ват ним ко лек ци ја ма (Б. Бог да но вић, Бе о град) 
са чу ва ни су и мо де ли вој ног шле ма срп ске вој ске 
из 1847. го ди не са кне жев ским гр бом и мо но гра-
мом А1 на чи јем вр ху је жу ти ме син га ни ши љак у 
об ли ку ба кље, ко ји је из ра ди ла фир ма из Бер ли на. 
Па вле Ва сић је да ле ке 1957. го ди не об ја вио у ча со-
пи су Ве сник Вој ног му зе ја бр. 4 фо то гра фи је из Вој-
ног му зе ја ЈНА у Бе о гра ду ви ше цр те жа и цр но бе-
лих фо то гра фи ја срп ског шле ма из пе ри о да 1847–
1861. го ди не, па и „Пиклха у бе“ (Ser bis he Pic klha u be) 
мо дел од им прег ни ра не ко же са ме тал ним шиљ-
ком на вр ху, са ко јим су се фо то гра фи са ли и кнез 
Ми ха и ло и кнез Ми лан Обре но вић. Ови по да ци 
по твр ђу ју ду гу тра ди ци ју вој них ка па и шле мо ва 
у Ср ба, као и чи ње ни цу да иа ко их не ма у ве ћем 
бро ју у му зе ји ма у Вој во ди ни, има их у при ват ним 
ко лек ци ја ма, а да ова кве из ло жбе пру жа ју мо гућ-
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Фо то 2. Вој ни шлем М1850 са срп ским кне жев ским  

гр бом и мо но гра мом (Фо то: Ма ри ја Ер де љи)

ИЗ МУЗЕЈА И ГАЛЕРИЈА
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ЗО РАН ВУ КЕ ЛИЋ МИ ЛИ ТА РИ ЈЕ ИЗ ПРИ ВАТ НЕ КО ЛЕК ЦИ ЈЕ

ност су сре та са њи ма in vi vo. Са из ло жбом и ка та-
ло гом ова кви пред ме ти у вла сни штву ко лек ци о-
на ра по ста ју до ступ ни јав но сти и стру ци.

Не скри ва ју ћи уз бу ђе ње и за до вољ ство при-
ка за ним, је дан од ре цен зе на та из ло жбе проф. др 
Де јан Ми ка ви ца је, у свом обра ћа њу, из ме ђу оста-
лог, ре као да из ло жба сво јом сим бо ли ком и са др-
жа јем пре ва зи ла зи окви ре оно га што уо би ча је но 
под ра зу ме ва мо из ло жбом. „Ово је ле па при ли ка 
да се под се ти мо вој них ка па и шле мо ва ко је су на 
сим бо лич ки на чин та ко сна жно прот ка не и то ли ко 
упе ча тљи во чи не део на шег исто риј ског се ћа ња 
да мо же мо већ на осно ву пред ме та ко ји су из ло-
же ни, да ре ка пи ту ли ра мо на шу исто ри ју, ка ко у 
оном хе рој ском де лу, та ко и у де лу ко ји нас под се-
ћа на вре ме ко му ни стич ке дик та ту ре и ти ра ни је 
ка да су би ле скрај ну те, као што је би ло скрај ну то 
све што је ве за но за срп ску тра ди ци ју, ду хов ност 
и др жа во твор ност.“4

На кра ју, не мо же мо а да не ис ка же мо и ову тврд-
њу ко ја гла си: у му зе ји ма Вој во ди не одав но ни је 
по ста вље на из ло жба о ми ли та ри ја ма, од но сно о 
опре ми срп ске вој ске, па (ни)је из не на ђе ње што је 
иза зва ла ве ли ко ин те ре со ва ње јав но сти, о че му 
све до че број ни по се ти о ци ко ји су до ла зи ли до Музе-
ја Вој во ди не и по сле ски да ња из ло жбе, као и ка талог 
из ло жбе ко ји је вр ло бр зо до жи вео дру го из да ње. На 
свом веб сај ту По ли ти ка про мо ви ше из ло жбу што 
је и да нас до ступ но.5 Све то го во ри о ве ли ком за-
ни ма њу гра ђан ства за на ци о нал ну исто ри ју и те му 
осло бо ђе ња и ује ди ње ња 1918. го ди не у ко јој је срп-
ски вој ник и срп ска вој ска и све у ве зи са њом, па 
и опре ма и на о ру жа ње, има ло од лу чу ју ћу уло гу.

НАПОМЕНЕ
1 По одр жа њу На род не скуп шти не у Но вом Са ду 

На род на упра ва, као из вр шни ор ган Ве ли ког на-
род ног са ве та, об ја ви ла је пу тем пла ка та и штам пе 
(Срп ски лист и Сло бо да) до не те Две од лу ке Ве-
ли ке на род не скуп шти не, у ко ји ма је Скуп шти на 
на зва на „На род на скуп шти на Ср ба, Бу ње ва ца, 
Сло ва ка, Ру си на и оста лих на ро да Ба на та, Бач ке и 
Ба ра ње“. Оту да три на зи ва у дис кур су: На род на 
скуп шти на Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на, 
Ве ли ка на род на скуп шти на Ср ба, Бу ње ва ца и 
оста лих Сло ве на и На род на скуп шти на Ср ба, 
Бу ње ва ца, Сло ва ка, Ру си на и оста лих на ро да Ба-
на та, Бач ке и Ба ра ње.

2 При сти глих и ве ри фи ко ва них 757 по сла ни ка из 
211 гра до ва и на се ља (по ли тич ких оп шти на) Вој-
во ди не јед но ду шно је од лу чи ло да се Ба нат, Бач ка 
и Ба ра ња (Ср би из Сре ма су на свом збо ру у Руми 
то учи ни ли дан ра ни је) от це пи од Угар ске и при-
кљу чи, од но сно при са је ди ни Кра ље ви ни Ср би ји 
и ши рој ју го сло вен ској за јед ни ци. Том од лу ком 
су пре чан ски Ср би оства ри ли свој ве ков ни сан 
о осло бо ђе њу и ује ди ње њу са сво јом исто крв ном 
бра ћом са дру ге стра не Ду на ва и Са ве.

3 Све тла на Ко ва че вић, Вој не ка пе и шле мо ви на 
гла ви срп ског вој ни ка, По ли ти ка, 11. 12. 2019.

4 Све тла на Ко ва че вић, Вој не ка пе и шле мо ви на 
гла ви срп ског вој ни ка, По ли ти ка, 11. 12. 2019.

5 Фо то гра фи је са из ло жбе до ступ не на: https://
www.po li ti ka.rs /sc c/fo to-ga le ri ja/339639/Исто ри ја-
у-ви три на ма (по се ће но 30. 8. 2021)

Зо ран Ву ке лић 

 
Фо то 3. Де таљ са из ло жбе, ка та лог у ру ка ма по се ти ла ца  

(Фо то: Ма ри ја Ер де љи)  
Фо то 4. Де таљ са при пре ме из ло жбе не по став ке:  

Зо ран Ве ља но вић и Де јан Кра гић у све ча ној са ли Му зе ја  
Вој во ди не, но вем бра 2019. (Лич на ар хи ва Д. Кра ги ћа)



240

АР ХЕ О МЕ ТА ЛУР ГИ ЈА И ЕКС ПЕ РИ МЕН ТАЛ НА  
АР ХЕ О ЛО ГИ ЈА

У Град ском му зе ју Сом бор то ком 2021. из ве де-
не су број не ра ди о ни це ко је су пра ти ле из ло жбу и 
ка та лог ...ex ae re fac tum – Ва тра, ка мен, зе мља – ре-
кон струк ци ја про це са из ра де пред ме та и ка лу па из 
брон за ног до ба Ан ђел ке Пу ти ца и Да ни је ле Јо ва но-
вић. Ка та лог на 47 стра на, на срп ском и ен гле ском 
је зи ку, уз број не илу стра ци је, пред ста вља део про-
јек та Ва тра, ка мен, зе мља, ко ји спа да у ред рет ких 
про је ка та код нас. Првo, јер спа да у про јек те из до-
ме на ар хе о ме та лур ги је; a дру го, јер је про је кат и из 
обла сти екс пе ри мен тал не ар хе о ло ги је. Ова кви про-
јек ти су за и ста не у о би ча је ни за Вој во ди ну, на ро-
чи то због сво је ар хе о ме та лур шке ком по нен те.

На ин тен зив ну ме та ло пре ра ђи вач ку ак тив-
ност у вој во ђан ској рав ни ци ука зу ју број ни на ла-
зи та ко зва не тех нич ке ке ра ми ке, у ко ју спа да ју и 
пред ме ти за ли ве ње и об ра ду ме та ла. То се пр вен-
стве но од но си на број не ка лу пе за ли ве ње, на ла-
же не нај че шће у на се о бин ском кон тек сту. До са да-
шњим ме то да ма ар хе о ло шких ис тра жи ва ња ни су 
пре ци зно де фи ни са не ни ти по твр ђе не ме то де из ра-
де брон за них пред ме та. Ар хе о ло шки на ла зи ка лу па 

и ли ве них брон за них пред ме та су би ли по вод за 
јед ну ши ру ана ли зу ме та лур шке ак тив но сти то-
ком брон за ног до ба. 

Ка та лог je кон ци пи ран као мул ти ди сци пли нар-
ни из раз екс пе ри мен тал не ар хе о ло ги је. У увод ном 
де лу је об ја шњен на ста нак и раз вој екс пе ри мен-
тал не ар хе о ло ги је кра јем 20. ве ка. Ау то ри про јек-
та су у са рад њи са Ayako Stu di om из Бе о гра да и 
Лив ни цом за умет нич ко ли ве ње „Пе ле“ из Сивцa, 
по ку ша ли да гра фич ки и екс пе ри мен талч но ре-
кон стру и шу про цес из ра де ка лу па, при пре му и 
сам чин ли ве ња, у све три тех ни ке: ли ве ње у дво-
дел ном ка лу пу, ли ве ње ме то дом из гу бље ног во-
ска и ли ве ње у пе шча ном ка лу пу за јед но крат ну 
упо тре бу. У Му зе ју је ор га ни зо ва на из ло жба ко ја 
му зе о ло шки по др жа ва сам екс пе ри мент. Отва ра-
ње из ло жбе је пра тио и сам екс пе ри мент ли ве ња 
из ве ден у дво ри шту му зе ја. 

Са рад ња ар хе о ло га ли ва ца, кон зер ва то ра и ва-
ја ра је услов за спро во ђе ње јед ног успе шног ме та-
лур шког екс пе ри мен та, ко ји има за циљ об ја шње ње 
и ре про ду ко ва ње из ра де ка лу па и ли ве ње пред-
ме та од брон зе. Из ра дом дво дел них ка лу па то ком 
брон за ног до ба, за по чи ње се риј ска про из вод ња 
јед не вр сте пред ме та, вр ста про из вод ње ко ју по-
зна је мо и да нас.
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Упра во на ла зи ка лу па до ка зу ју да је у Бач кој 
по сто ја ла раз ви је на пре ра да ме та ла. По ста вље но 
је пи та ње на ко ји на чин ма те ри јал ка лу па ути че на 
струк ту ру од ли ве ног пред ме та? Из ра ђе не су три 
вр сте ка лу па – од гли не, ка ме на и пе ска.

За ре кон струк ци ју про це са то пље ња на чи ње на 
је сло бод но сто је ћа пећ, ме хо ви, ду ваљ ке и ли вач-
ка ка ши ка. Фо то гра ме три јом је из ра ђен 3Д мо дел 
ка лу па и об лик од лив ка-се ки ре ти па келт. Про је-
кат је за сно ван на про це су из ра де ли ве њем два 
пред ме та из брон за ног до ба:

– из ра да ка лу па за се ки ру-келт и из ли ва ње пред-
ме та на два на чи на: у дво дел ном ка ме ном ка лу пу 
и пу тем тех ни ке из гу бље ног во ска. Као мо дел по-
слу жио је фраг мен то ва ни ка луп са ло ка ли те та Пап 
са лаш код Бо го је ва. 

– из ра да ма ча у пе шча ном ка лу пу, ре кон струк-
ци ја ори ги нал ног из гле да пред ме та. Мо дел је мач 

са је зич ком ти па Сом бор са ло ка ли те та Ша по ње 
Са ла ши. 

На ли цу ме ста, у атри ју му Град ског му зе ја Сом-
бор, по се ти о ци су мо гли да при су ству ју ин тер пре-
та ци ји и пред ста вља њу тра ди ци о нал не за нат ске 
ве шти не ко ва ча и ли ва ца. Сам про цес ли ве ња се-
ки ре и ма ча, кроз уче шће мај сто ра ли ва ца из Сив-
ца, по ве зао је ра ну ве шти ну брон за ног до ба са да-
на шњи цом, ка да се тра ди ци о нал но зна ње по ла ко 
гу би. Не стан ком ко ња не ста ју ка ко ко ва чи та ко и 
са ра чи, ко ла ри, се дла ри... Убр за ње тех но ло шког 
раз во ја и ин ду стри ја ли за ци ја по љо при вре де нису 
од го ва ра ли ла га ном рит му за нат ске ве шти не. По-
ступ ком сје ди ње ња ет но ло ги је и ар хе о ло ги је у екс-
пе ри мен ту из ве де ном у ви ду „јав ног ча са“, успе шно 
је вра ћен је дан сег мент иш че злог вре ме на. 

Јо ван Ко ле дин

ЈО ВАН КО ЛЕ ДИНАР ХЕ О МЕ ТА ЛУР ГИ ЈА И ЕКС ПЕ РИ МЕН ТАЛ НА АР ХЕ О ЛО ГИ ЈА
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ЈОШ ЈЕД НА НА ГРА ДА „МИ ХА И ЛО ВАЛ ТРО ВИЋ“  
МУ ЗЕ ЈУ ВОЈ ВО ДИ НЕ

На гра да „Ми ха и ло Вал тро вић“ до де љу је се му
зеј ским рад ни ци ма за жи вот но де ло, му зе ји ма и 
му зеј ским уста но ва ма за по себ ни до при нос у уна-
пре ђе њу и раз ви ја њу му зеј ске де лат но сти, као и 
по је дин ци ма или ау тор ском ти му за за па же не ре-
зул та те у струч ном ра ду то ком јед не ка лен дар ске 
го ди не.

Ово пре сти жно при зна ње но си име Ми ха и ла 
Вал тро ви ћа, пр вог срп ског му зе о ло га ко ји је по-
ста вио те ме ље си сте мат ском са ку пља њу спо ме ни-
ка кул ту ре на те ри то ри ји Ср би је. Био је ар хе о лог, 
ар хи тек та, исто ри чар, члан Срп ске кра љев ске ака-
де ми је, про фе сор Ве ли ке шко ле, пр ви управ ник 
На род ног му зе ја, осни вач Срп ског ар хе о ло шког 
дру штва и пр ви уред ник ча со пи са Ста ри нар. Ро-
ђен је у Бе о гра ду, 1937. го ди не као Ми ха ил Вал тер. 
Основ но и сред ње обра зо ва ње сте као је у Бе о гра ду, 
а сту ди је на ста вио у Не мач кој, где је учио ма те ма-
тич ке на у ке и ар хи тек ту ру. По за вр шет ку сту ди ја, 
вра ћа се у Бе о град где за по чи ње про фе си о нал ну 
ка ри је ру као ар хи ви ста и про фе сор ар хи тек ту ре. 
Му зе о ло шким за ни ма њем по чи ње да се ба ви 1881. 
го ди не, ка да је по ста вљен за про фе со ра ар хе о ло-
ги је на Ве ли кој шко ли, ујед но и за чу ва ра (управ-

ни ка, ку сто са) На род ног му зе ја у Бе о гра ду. Ње гов 
му зе о ло шки рад ба зи рао се на скре та њу па жње 
јав но сти на ва жност ар хе о ло ги је и умет но сти у људ-
ском раз во ју, на бав ку пред ме та, уве ћа њу му зеј-
ских фон до ва. По ред то га, Вал тро вић је до при нео 
схва та њу му зе ја као уста но ве ко ја слу жи и за уна-
пре ђе ње на у ке и ис тра жи вач ки рад. За ла гао се за 
до но ше ње За ко на о за шти ти спо ме ни ка кул ту ре 
и ста ри на. Ве ли ки зна чај за раз вој ар хе о ло ги је у 
Ср би ји има ло је осни ва ње Срп ског ар хе о ло шког 
дру штва 1. 7. 1881. го ди не, чи ји је Вал тро вић био 
осни вач. То ком сво је ка ри је ре ис тра жи вао је на 
број ним ло ка ли те ти ма у Ср би ји.

Ње го ва ин те ре со ва ња су, осим ар хе о ло ги је и 
исто ри је умет но сти, за ла зи ла у обла сти хе рал ди-
ке, сфра ги сти ке, при ме ње не умет но сти, ли ков не 
кри ти ке и др. Био је ре до ван члан Срп ског уче ног 
дру штва и је дан од пр вих ше сна ест ака де ми ка Срп-
ске кра љев ске Ака де ми је на у ка и умет но сти, где 
је у пе ри о ду од од 1891. до 1907. го ди не оба вљао 
функ ци ју се кре та ра. Био је члан и дру ги х ор га  ни-
 за ци ја ван гра ни ца та да шње Ср би је: до пи сни члан 
Хр ват ског ар хе о ло шког дру штва, Мо сков ског 
им пе ра тор ског ар хе о ло шког дру штва и Цар ског 
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ар хе о ло шко г ин сти ту та у Бер ли ну. Но си лац је и не-
ко ли ко срп ских од ли ко ва ња. Ини ци рао је одва ја ње 
Ет но граф ског му зе ја у Бе о гра ду у по себ ну уста но-
ву. Мо же се ре ћи да је Ми ха и ло Вал тро вић пр ви 
мо дер ни му зе о лог у Ср би ји.

На гра да „Ми ха и ло Вал тро вић“ до де љи ва на је 
у не ко ли ко фа за, с об зи ром на па у зе ко је су по сто-
ја ле у на гра ђи ва њу. На гра ду је до 1987. го ди не до-
де љи ва ла За јед ни ца му зе ја Ср би је, а по том је, на кон 
се дам на ест го ди на, пре у зи ма Му зеј ско дру штво 
Ср би је ко је је об но ви ло на гра ду 2004. го ди не, до-
де љу ју ћи је за ре зул та те по стиг ну те у пе ри о ду 2001– 
2003. го ди не. Од 2005. го ди не до де љу је се за ре зул-
та те оства ре не у прет ход ној го ди ни. При зна ње се 
са сто ји из пла ке те и по ве ље са ли ком Ми ха и ла Вал-
тро ви ћа. Пред ло ге за до де љи ва ње на гра де под но се 
га ле ри је, му зе ји, гру пе му зеј ских рад ни ка и по је-
дин ци. О на гра да ма од лу чу је не за ви сна и са мо-
стал на Ко ми си ја за до де лу на гра де, са ста вље на од 
се дам чла но ва, ко ји не мо гу би ти на гра ђе ни, као ни 
Пред сед ник МДС-а, ни ти чла но ви Из вр шног од-
бо ра (Пра вил ник о до де љи ва њу на гра де). 

Му зе ју Вој во ди не, од но сно ње го вим струч ња-
ци ма, на гра да „Ми хај ло Вал тро вић“ до де љи ва на 
је за не ко ли ко ка те го ри ја, у не ко ли ко на вра та. Го-
ди не 2005. на гра ду за нај бо љу из ло жбу де ли ле су 
две из ло жбе – Све ча на жен ска огла вља мр Ка та-
ри не Ра ди са вље вић и Па три јарх Јо сиф Ра ја чић 
Су за не Ми ло ва но вић и Алек сан дра Пе ти је ви ћа. 
За нај бо љу из ло жбу 2007. го ди не до де ље на је Љу-

би ци Отић, Мил ки ци По по вић, Ве се лин ки Мар-
ко вић и Та тја ни Спа со је вић По по вић, ау тор ка ма 
по став ке Вој во ђан ском гра ждан ству у су срет. У 
ка те го ри ји „нај бо љи му зеј у Ср би ји“ 2009. го ди не 
про гла шен је Му зеј Вој во ди не, док је за жи вот но 
де ло 2015. го ди не на гра ђе на Бра ти сла ва Идво ре ан 
Сте фа но вић. За из ло жбу и про је кат 2018. го ди не 
на гра ђен је Му зеј при са је ди ње ња 1918. – Од сна до 
ја ве др Дра ге Ње го ва на, Зо ра на Ве ља но ви ћа и Је-
ле не До бро вић. За ка те го ри ју „по је дин цу или ау тор-
ском ти му за из у зет не ре зул та те“ у 2019. го ди ни 
на гра да је до де ље на Чар ни Ми лин ко вић и Љу би ци 
Отић, за из ло жбу Ис пит зре ло сти.

За ре зул та те по стиг ну те у 2020. го ди ни, на гра-
де су до де ље не 24. ју на на Све ча ној сед ни ци Му-
зеј ског дру штва Ср би је, одр жа ној у За ви чај ном 
му зе ју у Ру ми. На гра да у ка те го ри ји по је ди на ца 
или ау тор ских ти мо ва за из у зет не ре зул та те по-
стиг ну те у пе ри о ду од ја ну а ра 2020. до фе бру а ра 
2021. го ди не до де ље на је ау тор ском ти му у са ста ву 
мр Ка та ри на Ра ди са вље вић, др Та тја на Бу гар ски, 
Алек сан дар Пе ти је вић и Алек сан дар Ан ту но вић 
за из ло жбу Ја но сим вас, ви но си те ме не – обу ћа из 
ет но ло шке збир ке Му зе ја Вој во ди не. На овој из ло-
жби је пред ста вље на обу ћа из ет но ло шких збир ки 
у кон тек сту кул тур них зна че ња ње них по је ди них 
вр ста и об ли ка. Ана ли за збир ке обу ће ау то ри ма је 
би ла по ла зна осно ва за при чу о раз ли чи тим кул-
тур ним ути ца ји ма у про шло сти, есте ти ци, мо ди, 
на чи ни ма про из вод ње, као и иден ти тет ским и ко-
му ни ка циј ским аспек ти ма раз ли чи тих вр ста обу ће. 
Пре ма ми шље њу Ко ми си је, по ред то га што је пред-
ста ви ла раз ли чи те ти по ве обу ће и ра ди о ни це као 
ма ле ам би јен тал не це ли не, из ло жба се из дво ји ла 
ино ва тив но шћу у кре и ра њу пра те ћих про гра ма, 
кроз ком би но ва ње са вре ме них умет нич ких из ра-
за (ба лет ско-мод ног пер фор ман са), кре а тив них 
ин ду стри ја и пар ти ци па ци је му зеј ске пу бли ке. 
Из ло жбу је пра тио рас ко шан ка та лог са бо га тим 
илу стра ци ја ма и ка та ло шком об ра дом из ло же них 
пред ме та, али и број не деч је игра о ни це, ра ди о ни-
це и пре да ва ња, ко ја су ре а ли зо ва на у скла ду са 
Вла ди ним ме ра ма за шти те од пан де ми је, у ствар-
ном и вир ту ел ном све ту.

Сед мо на гра ђи ва ње струч ња ка Му зе ја Вој во-
ди не на гра дом „Ми ха и ло Вал тро вић“ све ча но је 
обе ле же но и про пра ће но.

Мср Алек сан дар Ан ту но вић

МСР АЛЕК САН ДАР АН ТУ НО ВИЋЈОШ ЈЕД НА НА ГРА ДА „МИ ХА И ЛО ВАЛ ТРО ВИЋ“...



АЛЕК САН ДАР БО ШКО ВИЋ 
(1971–2021)

Алек сан дар Бо шко вић је ро ђен у Но вом Са ду 
29. мар та 1971. го ди не. Ра стао је у умет нич кој по-
ро ди ци, уз углед не ли ков не умет ни ке, оца Бо шка 
и стри ца Ра ду ла, и тет ку На ду, ди пло ми ра ну про-
фе сор ку ју го сло вен ске књи жев но сти, ко ја је као и 
отац Бо шко, свој рад ни век про ве ла на ме сту ку-
сто са у Му зе ју со ци ја ли стич ке ре во лу ци је Вој во-
ди не. Игром суд би не, Алек сан дар је оти шао тач-
но го ди ну да на по сле сво је тет ке.

На Ли ков ној ака де ми ји у Но вом Са ду ди пло-
ми рао је 1996. го ди не, а већ од 1998. радиo као ли-
ков ни са рад ник у Му зе ју Вој во ди не. Алек сан дар 
Бо шко вић је оба вљао по сао ку сто са – ли ков ног 
са рад ни ка пу не 23 го ди не, од по чет ка 1998, па до-
слов но до по след њег да на жи во та. Ње гов по след њи 
рад би ле су ин фор ма тив не та бле за тенк и ар ти ље-
риј ска ору ђа у пар ку, ко је је пре дао не ко ли ко не-
де ља пре не го што нас је за у век на пу стио, а ко је су 
по ста вље не то ком апри ла 2021.

Не ра чу на ју ћи ове та бле, Алек сан дар или Са ле, 
ка ко су га зва ле ко ле ге и при ја те љи, је то ком свог 

рад ног ве ка са ра ђи вао на 22 му зеј ска про јек та – 
на пра вио је 15 ли ков них ре ше ња пла ка та, 12 ли-
ков них ре ше ња ка та ло га, де вет про стор них ре ше-
ња, три ли ков на ре ше ња па ноа, два ли ков на ре-
ше ња ин фор ма то ра, две по став ке и уче ство вао је 
у раду жи ри ја.

Ово ме тре ба до да ти и ве ли ки број пла ка та и 
дру гог про па ганд ног ма те ри ја ла ко је је ура дио за 
по тре бе про гра ма у ор га ни за ци ји на шег Оде ље-
ња за пе да го шки рад и од но се са јав но шћу. Био је 
без ма ло стал ни ау тор пла ка та за тра ди ци о нал ну 
Ма шка ра ду, на ла зе ћи увек но ве мо ти ве ве за не за 
овај оби чај. По ред то га, ди зај ни рао је и мно штво 
по зив ни ца и пла ка та за про мо ци је књи га и дру ге 
про гра ме.

И не са мо да је, као ака дем ски сли кар и ку стос 
– ли ков ни са рад ник, на ве ћи ни те мат ских из ло-
жби ра дио свој део по сла, већ је увек био спре ман да 
пру жи, али и при хва ти, су ге сти је за из бор пред-
ме та, на ро чи то оних ко ји су на ме ње ни да бу ду за-
штит ни знак из ло жбе. То се на ро чи то ви ди на пла-
ка ти ма за из ло жбе Ства ра о ци, Рат на про па ган да 
у Вој во ди ни и 20 го ди на од бом бар до ва ња СРЈ. 

Ка да је реч о по след њој спо ме ну тој из ло жби, 
тре ба се под се ти ти и јед ног Алек сан дро вог ра да који 
ви ше не по сто ји. Ка да је Му зеј Вој во ди не 1. апри-
ла 1999. по го ђен фраг мен ти ма про јек ти ла ко ји су 
сру ши ли Ва ра дин ски мост, на зи ду стал не по став-
ке на ста ло је оште ће ње. До не та је од лу ка да се тај 
до га ђај трај но обе ле жи и Алек сан дар је на пра вио 
јед но став но, али вр ло сим бо лич но ре ше ње: око 
тог оште ће ња осли као је ве ли ки „тар гет“, сим бол 
стра да ња тих те шких да на. Би ла је ту и при год на 
ви три на са три пред ме та ко ји су на ђе ни у згра ди 
у Ду нав ској 37 и на ње ном кро ву, а чи ји су из глед 
за јед нич ки осми сли ли Алек сан дар Бо шко вић и 
још је дан наш пре ми ну ли ко ле га, др Мла ден ко Ку-
мо вић. На жа лост, ка да је тај део про сто ра дат на 
ко ри шће ње Му зе ју са вре ме не умет но сти Вој во ди-
не, обе леж је је укло ње но и од ње га су оста ла са мо 
се ћа ња, пот кре пље на фо то гра фи ја ма.
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По ред све га на ве де ног, Алек сан дар Бо шко вић 
је био и ко а у тор из ло жбе 101 на 33 ЛП, ко ју су, уз 
ње га, по ста ви ли Дар јуш Са ми и Де јан Бо ло рин. 
Она је пред ста вља ла сво је вр сну ан то ло ги ју од ре-
ђе не фор ме ди зај на, из бор 101 нај леп шег омо та ЛП 
пло ча рок-му зи ке у бив шој Ју го сла ви ји. Ова из ло-
жба би ла је атрак ци ја Но ћи му зе ја 2013. 

Ње гов ди зај нер ски опус ни је остао не за па жен 
ни од струч не јав но сти, па се, на при мер, на ве ли-
кој из ло жби Пла кат и ди зајн књи ге – Са вре ме ни 
но во сад ски гра фич ки ди зајн, ко ју је 2019. го ди не 
по ста вио ку стос Му зе ја са вре ме не умет но сти Вој-
во ди не Вла ди мир Ми тро вић, на шло шест Алек-
сан дро вих ра до ва.

Ра де ћи као ку стос – ли ков ни са рад ник у Му-
зе ју Вој во ди не Алек сан дар Бо шко вић ни је на пу-
стио ни за не ма рио сво ју пра ву во ка ци ју и нај ве ћу 
љу бав, сли кар ство. Сво је сли ке је из ла гао на шест 
са мо стал них и око 40 ко лек тив них из ло жби. Ве ро-
ват но нај ве ћи успех у том до ме ну му је от куп на 
на гра да на ко ло ни ји „Наф та гас“ 2004. го ди не.

Пи шу ћи о умет нич ком ра ду Алек сан дра Бо-
шко ви ћа на ди зај ни ра њу из ло жбе них ка та ло га и 
пла ка та ко ле га у пен зи ји, исто ри чар умет но сти 
Ми ле Иг ња то вић је на гла сио:

„Они... пред ста вља ју нај ре пре зен та тив ни ји из-
бор кре а ци ја ди зај на и ли ков них оства ре ња Алек-
сан дра Бо шко ви ћа ко ји га, по ин фор ма тив ним и 
ли ков ним ре ше њи ма и кон цеп ту спе ци фич ног 
сти ла из два ја од дру гих ди зај не ра у му зе ји ма и гале-
ри ја ма Но вог Са да. Бо шко вић је сво јим ра до ви ма 
по ка зао да је до сле дан у по што ва њу свих оба ве за 
и ду жно сти у сми слу по зна ва ња ка та ло шке те ме 
и ком плек сне при пре ме до ко нач не из ра де про па-
ганд ног сред ства ко је тре ба да са др жи све ре ле-
вант не ин фор ма тив не по дат ке. Увек је био све стан 
чи ње ни це да му зеј ски ка та лог пред ста вља јед но 
од нај ва жни јих ин фор ма тив них и про па ганд них 
сред ста ва ко је са др жи све о бу хва тан пре глед из ло-
жбе ног ма те ри ја ла пред ви ђе ног за пре зен та ци ју.“

Др Пре драг Ба јић
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СЛО БО ДАН ЂОР ЂЕ ВИЋ 
(1957–2021)

По чет ком ју ла 2021. го ди не на пу стио нас је не-
ка да шњи ку стос Оде ље ња са вре ме не исто ри је Сло-
бо дан – Бо ба Ђор ђе вић. Сло бо дан Ђор ђе вић је у 
та да шњи Му зеј со ци ја ли стич ке ре во лу ци је Вој-
во ди не до шао 1989. го ди не. Из Збир ке штам па ног 
ма те ри ја ла пре у зео је пла ка те, чи ме је би ла уста-
но вље на да на шња Збир ка пла ка та и ле та ка. Ње гов 
до ла зак у Му зеј по кло пио се са уво ђе њем ви ше-
стра нач ког си сте ма. Осе тив ши зна чај тог исто риј-
ског тре нут ка, од мах по чи ње да при ку пља пла ка те 
и дру ги про па ганд ни ма те ри јал но во фор ми ра них 
стра на ка. Сло бо дан Ђор ђе вић је нај за слу жни ји 
што Му зеј Вој во ди не да нас има из у зет но бо га ту ко-

лек ци ју про па ганд ног ма те ри ја ла из ра них 90-их 
го ди на.

Ка да је 1997. го ди не ра ђе на но ва стал на по став-
ка за Му зеј Вој во ди не у згра ди у Ду нав ској 37 Сло-
бо дан је, по ред из бо ра пла ка та за дру ге те мат ске 
це ли не, са мо стал но ура дио те ме Ба тин ска опе ра-
ци ја и Ви ро ви тич ки мо сто бран. 

На жа лост, у пу ном ства ра лач ком на по ну, Сло-
бо дан је по чео да обо ле ва од те шке на след не бо ле-
сти од у ми ра ња тки ва не у ро на. Због то га је све мање 
ра дио, а све че шће био на бо ло ва њу. Али и та да је, 
у пе ри о ди ма ка да је мо гао да ра ди, ра дио са пу-
ном енер ги јом и ен ту зи ја змом. То мо гу лич но да 
по све до чим, јер сам с њи ме де лио кан це ла ри ју, а 
јед но вре ме ра ди ли смо и у истом де поу. Бом бар-
до ва ње 1999. и стре со ви ко је је то ком ње га до жи-
вео де фи ни тив но су на ру ши ли ње го во здра вље и 
учи ни ли га пот пу но не спо соб ним за рад, па је од 
по чет ка 2000. го ди не, као 42-го ди шњак, оти шао у 
ин ва лид ску пен зи ју.

Иа ко на ру ше ног здра вља, по ка зи вао је ве ли ку 
ем па ти ју пре ма обо ле лим ко ле ги ни ца ма и ко ле-
га ма, ор га ни зу ју ћи ак ци је да ва ња кр ви и по се те 
у бол ни ца ма, на ро чи то за вре ме бо ло ва ња исто-
ри чар ке умет но сти Ан ђел ке Вла хо вић, ко ја је 1993. 
пре ми ну ла од ту мо ра на мо згу.

Ми ко ји смо има ли при ли ку да упо зна мо Бо бу 
Ђор ђе ви ћа за пам ти ће мо га као шар мант ног и дру-
же љу би вог чо ве ка, ве ли ког еру ди ту са ко јим се 
мо гло раз го ва ра ти го то во на сва ку те му. Умео је и 
да ис при ча и да са слу ша, оста вља ју ћи ути сак чо-
ве ка ве ли ког ду хов ног ка па ци те та.

Др Пре драг Ба јић



247

IN MEMORIAM

ПРЕ ДРАГ МЕ ДО ВИЋ 
(1930–2021)

У сво јој де ве де сет пр вој го ди ни пре ми нуо је 
др Пре драг Ме до вић, на уч ни и му зеј ски са вет ник 
у пен зи ји, ар хе о лог и је дан од нај и стак ну ти јих 
струч ња ка Му зе ја Вој во ди не. Да на 25. фе бру а ра 
2021. го ди не до че ка ла нас је ту жна вест да нас је 
по што вани и ува же ни ко ле га на пу стио.

Пре драг Ме до вић ро ђен је у Ро га ти ци 1930. го-
ди не. Ар хе о ло ги ју је ди пло ми рао на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду, где је док то ри рао и сте као 
на уч на зва ња. Док тор ску ди сер та ци ју под на зи вом 
Ре ла тив на хро но ло ги ја на се ља ста ри јег гво зде ног 
до ба у ју го сло вен ском По ду на вљу од бра нио је 1977. 
го ди не (а 1978. об ја вио под на зи вом На се ља ста-
ри јег гво зде ног до ба у ју го сло вен ском По ду на вљу). 

Као ар хе о лог ра дио је у број ним уста но ва ма – 
На род ном му зе ју у Ужи цу, Му зе ју гра да Но вог 
Са да, По кра јин ском за во ду за за шти ту спо ме ни-
ка кул ту ре, а од 1980. и у Вој во ђан ском му зе ју, где је 
ство рио за вид ну ка ри је ру. Ов де је био ру ко во ди лац 

струч них слу жби, ка сни је осни вач и ру ко во ди лац 
На уч не је ди ни це, те за ме ник ди рек то ра у пе ри о-
ду 1980–1984. го ди не. Ру ко во дио је ва жним ис тра-
жи вач ким про јек ти ма и уче ство вао на број ним 
ар хе о ло шким ис тра жи ва њи ма. Ме ђу нај зна чај ни-
јим ис ти чу се ви ше го ди шње кам па ње по пут оних 
на ло ка ли те ти ма По пов са лаш код Ка ћа, Ка ла ка ча 
код Бе шке, Бат ка код Пер ле за, Гра ди на на Бо су ту 
код Ши да (у тра ја њу од 13 го ди на), Бр за Вр ба код 
Ко ви на, Сир ми јум и др. За јед но са др Бер нхар дом 
Хен зе лом, про фе со ром Сло бод ног уни вер зи те та 
у Бер ли ну, Пре драг Ме до вић ор га ни зо вао је ве ли-
ко ме ђу на род но ин те р ди сци пли нар но ис тра жи-
ва ње ло ка ли те та Фе у двар код Мо шо ри на и це лог 
Ти тел ског пла тоа у пе ри о ду 1986–1990. го ди не.

Као ау тор или ко а у тор ор га ни зо вао је ве ћи број 
зна чај них из ло жби, по пут из ло жбе Кул тур но бла го 
Вој во ди не у Но вом Са ду, Бе о гра ду, Ско пју, За гре-
бу, Љу бља ни, Зре ња ни ну, Бе чу и Кла ген фур ту, те 
100 го ди на ар хе о ло ги је у Вој во ди ни у Но вом Са ду. 
Зна чај на из ло жба ко ју је ре а ли зо ва ла гру па ау то ра 
пред во ђе на Пре дра гом Ме до ви ћем би ла је Пра и сто-
риј ске кул ту ре на тлу Вој во ди не из 1985. го ди не. 
Ор га ни зо ва на по во дом обе ле жа ва ња сто го ди на 
ар хе о ло шке де лат но сти у Ср би ји и сто го ди на од 
осни ва ња му зе ја у Вр шцу и Сом бо ру она је би ла 
пре те ча стал не по став ке, а на кон при ка зи ва ња пу-
бли ци у Но вом Са ду го сто ва ла је у Сом бо ру, Срем-
ској Ми тро ви ци, Пан че ву, Зре ња ни ну, На род ном 
му зе ју у Бе о гра ду и ар хе о ло шким му зе ји ма у Ско-
пљу и За гре бу. За јед но са Мир ја ном Вук ма но вић 
оства рио је из ло жбу Го спо да ри сре бра – гво зде но 
до ба на тлу Ср би је (1990) ко ја је на кон На род ног 
му зе ја у Бе о гра ду би ла по ста вље на у Вој во ђан ском 
му зе ју. Био је и је дан од ау то ра Стал не по став ке 
(1990) Вој во ђан ског му зе ја (Му зе ја Вој во ди не).

Пам ти мо га и као пред сед ни ка Ар хе о ло шког 
дру штва Вој во ди не и Са ве за ар хе о ло шких дру-
шта ва Ју го сла ви је у пе ри о ду 1980–1984, те до пи-
сног чла на Ар хе о ло шког ин сти ту та СР Не мач ке. 
Пен зи о ни сао се кра јем 1994. го ди не.



Ау тор је и број них зна чај них ар хе о ло шких пу-
бли ка ци ја: Ка ла ка ча – на се ље ра ног гво зде ног до ба 
(1988), Фе у двар код Мо шо ри на – на се ље гво зде ног и 
брон за ног до ба, у ко а у тор ству са Бер нхар дом Хен-
зе лом (1998), Сту бар ли ја – не кро по ља на се ља Феу-
двар код Мо шо ри на (Бач ка) (2007) и Гра ди на на Бо-
су ту – на се ље ста ри јег гво зде ног до ба, у ко а у тор ству 
са Ил ди ко Ме до вић (2011). Ве ли ка љу бав ко ју је др 
Пре драг Ме до вић га јио пре ма ар хе о ло ги ји огле да-
ла се кроз по пу ла ри за ци ју ове на у ке на раз ли чи те 
на чи не. Је дан је од ау то ра књи га Кул тур но на сле ђе 
Вој во ди не (2008), The cul tu ral he ri ta ge of Voj vo di na 
(2013), Умет нич ка то по гра фи ја Но вог Са да (2014), 
а сам је пот пи сао не ко ли ко на уч но-по пу лар них 
књи га, као што су: Пра и сто ри ја на тлу Вој во ди не 

– од Па нон ског мо ра до до ла ска Ри мља на (2001), Од 
пе ћи не до па ла те – пра и сто ри ја Евро пе (2003), Вој-
во ди на у пра и сто ри ји – од не ан дер та ла ца до Кел та 
(2006) Но ви Сад – од не ан дер та ла ца до Ту ра ка 
(2014), Ти тел ски пла то – ар хе о ло шка ри зни ца (2021). 
По след ња књи га, под на зи вом 100 нај леп ших 
умет нич ких де ла пра и сто ри је Евро пе / 100 most 
be a u ti ful works of art in the Eu ro pean pre hi story иза-
шла је из штам пе не по сред но пред ње го ву смрт. 
По све тио ју је сво јој по ро ди ци као знак за хвал но-
сти што га је све срд но по др жа ва ла у ба вље њу стру-
ком до ду бо ке ста ро сти.

Др Ме до вић ће оста ти у пам ће њу као из у зет на 
осо ба и цење ни струч њак, ко ји је ар хе о ло ги ји био 
по све ћен то ком це лог свог жи во та.

Мр Ти ја на Стан ко вић Пе ште рац
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