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Циљ је ове књиге да са мало речи каже итд: вшие
ствари и. да помоћу репродукција упозна читаоца са што 

већим бројем ремек-дела наше и стране уметности. Она се 

исто толико обраћа очима колико мислима читаочевим.
Књига је постала из чланака који су излазили у 

У м е т н и ч к о м Прегледу између 1937 и 1941 године. 
Они су за ову прилику Прегледани и, по потреби, прерађени, 
а репродукције су умножене или замењене бољим и при- 

кладнијим. Чланак о фрескама у Дечанима, писан 1939, 
објавл>ује се први пут.

Као и све мисли о уметничким делима, пролазне су 

мисли и ове књиге. Уметничке теоревине, ма како да су 

пропадљиве, одолевају судбини лакше него људи. Што се 

пише о уметности, то више сведочи о човеку и времену, 
него што исцрпљује суштшну и облике уметности. Уметност

I

јс непролазна и немсрљива.
Ничији списи не садржс готове формуле за лепоту. 

Она у нама, а не споља, као и живот, као и дух, поступно 

сазрева. Само материјалне чињеницс и убедљиве сугестије 

може дати читаоцу историчар уметности. Све остало има 

да уради. свако за себе.
:

М. К. I
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ШЕТНОСТ II ЖЕТНИШ1

У историји уметности појам времена је илузоран и идеја прогреса је у њој 
иепрнмеиљива. Асирски рељеф из Ниниве, грчка статуа из Атике, српска фреска из 

Милешеве, фламанскн портрет нз Анверса, по својој унутрашњој вредностн су псто 

толнко савременп колпко вечни, и онп зато и јесу вечни што су трајно савремеип п 

незамепљнвн. Све на свету застарева осим чевечанства и великих уметннчких н 

књпжевнпх дела. Добра слика п скулптура, дубока песма и соната, кад пх првн пут 

виднмо и чујемо, чини нам се да су створене јутрос или да су вечно постојале; у 

двадесетим годннама је човеку земља свежа као у први дан постања.
И најстарије стварн су нове за онога ко. их први пут внди п чује за њпх. 

Све завпсн од тога како ће нм неко прићп и ко ће га при том руководитп. Нема у 

уметности и књижевности „дефинитивних" мишљења и „судова", и нпко не може 

осетити што не носн у душн. Свака генерација, сваки човек, један исти човек у 

својим разннм годинама, друго внди и друго чита у једној слици, грађевини, статуи, 
причи илн песми. У мишљењу о уметностн не постоји само „предмет"; н ми постојнмо.

Распознавати у прошлости уметничке личности и мисли, то је једино у чему 

нам може помоћи историја уметности. Уметничко дело превазилазн науку о себн, као 

што живот превазнлазн човека и његове мисли о животу. Нико не може гледати п 

осећати место нас. Кад би се нашла формула лепоте и наш однос према њој се псцр- 

пљивао у тој формули, лепоте би нестало. Драж лепоте је не у томе што је има, већ 

што се она у разним видовима беспрекидно открива. Интензитет лепоте се мења 

према нашем осећању, као што се интензитет бојЗ слике на стаклу мења према интен- 

зитету светлостн која пролазн кроз њпх. Посматрање уметничког дела није пасиваи 
однос, него креатнван.
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Кад би се једна слика н једна скулптура могле превести у речи, не бн се 

сликало ни вајало. Слика и скулптура кажу оно што се не може саопштнтн друкчије 

него очима, као што има ствари у животу које се не могу изре1ш друкчије но погледом. 
Може се и треба о уметничкпм делима говорнти и читати; али их пре свега, п више 

свега, треба гледати. Проћи кроз један великн стари музеј, једну модерну галерпју, 
један савременн уметнички атеље, п живетн са оним што се у њима впди, важнпје

Фото Алпиарп. Фирсниа
ЂОТО, ЈОАКИМ И ПАСТИРИ

Падова, Арсна

је него прочитати десет књига о њима. 0 уметности најбоље говори онај који ју је 

прво дуго слушао.
Будноћа духа остаје врлина и пред распрострањеним мишљењем иаучника. 

У свим историјама уметности чита се да византиско сликарство не зна за живот и 

природу и да је равнодушно према простору и анатомији. Прича је постала на осиову 

посматрања првих византиских мозаика и последњих икона. Византиске и српске 

фреске XII, XIII и XIV века знају и за покрет, и природу, и човечиа осећања —

10



по хуманости и лепоти оне су равне скулптурама готских катедрала. Заиста се визан- 

тиско сликарство иначе мало служи геометриском перспективом и слабо мари за 

природан пејзаж и човеков живот на земљи. Али је оно такво не због тога што 

друкчије не уме и не зна, већ што неће друкчије. Византиско монументално, дидак- 

тично и стилско сликарство је у служби вере и у основи својој је различито од рацио- 

иалистичког п сеизуалистичког европског сликарства. Рад византиских сликара је

Фото Жнродон, Парн Ј
ВАН АЈК, ВОГОРОДИЦА СА КТИТОРОМ (ДЕТАЉ) 

Иариз, Лувр

свети, верски, заједнпнкп рад, а не рад пнднвндуалан ни научан. Византиски и српскн 

слнкар не слпка фпгуре по живом моделу, већ по моделима минијатура и икона својих 

претходннка. Као што је у цркви утврђено како се има служити служба, тако је у 

атељеу утврђено како се пма слпкатп. Чак ни перспектнва на внзантиским сликама 

ннје материјална, веђ духовна; божанске личностн на сликама, без обзира 'у ком су 

плану, веће су од других, јер су божанске. Византиско сликарство није мало по ономе 

што у љему нема, него је велико по ономе што нма у њему. По смислу за монумен-

11



талност и духовност, и по недостижном осећању стила и колорита, то је највеће 

сликарство које се може видети на свету. Ништа не чини што је оно блпже Матису 

него Рубеису. Сликар Реноар је говорио да су му све западњачке цркве хладне и да

:

Фото Алинари, Фирснца
ПИЕРО ДЕЛА ФРАНЧЕСКА, АЛЕГОРИЈА 

Фиренца, Галерија Уфици

се први пут топло осетио међу мозаицима и разнобојним мрамором цркве Светог 

Марка. Византиско сликарство је и духовно и технички толико пречингћено 

у светачку атмосферу, да свако друго религиозно сликарство изгледа одвише људско 
и помало вулгарно у поређењу с њим.

и попето
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Постоји у историји уметности и прича о Ренесансу. Изгледа по њој да су 

италијански и фламански сликари XV века одједанпут одлучили да напусте средње- 
вековне традиције као недостојне и да се, као на једину велику уметност, угледају 

на античку. Ннје тако било. Оно што се зове Ренесанс, то је резултат једнрг дугог, 
постепеног и независног духовног рада, чији почетци залазе још у XII век. Тај рад

Фото Алииари, Фирснца
МАНТЕЊА, ПАРНАС 

Парнз, Лувр

није, у почетку, никакво васкрсавање античког духа, него је то стварање једног 

новог, реалистнчког, емпиријског, научног сликарства, које се интересује за човека, 
проучава природу, глорпфикује земаљски жнвот и сања о сласти. Ренесансно сли- 

карство није нпкло ни нз каквпх књига и рушевина, него из духа онога грађанског 

друштва, рационалистички расположеног, које је дошло до пресудне моћи у Италији 

и Фландријн у XV веку; инспирисање антнком је било у другом плану и јавило се

13



само код појединих италијанских сликара. Ако су где античке традиције живеле, 
жнвеле су у Византнји. И ако се говори о класичном духу, класнчним мотивнма н 

класичној техници у сликарству, онда је тачно да их је Византија очувала, а не 

Запад открио. Истина је само толико да у Впзантнјп у XV веку ннје било онаквог 

реалистичког п сензуалистичког сликарства какво се створило у Италнји и Фландријн. 
Али тада веЂ није било нн Византије.

Не уступајући неоснован примат, такав примат не треба ни присвајати. Нама 

свима је драга наша народна прошлост, као што нам је драго наше родно место и 

детињство. Али прошлошћу се не треба само поноситн; њу треба и познавати. Нена- 

кнадива су врела која даје земља и народ једном уметнику и човеку којп хоће да 

говорн у њихово име; све се може нмпровизовати сем наслеђа. Наше средњевековие 

уметннчке творевине, чија се вредност није ни слутила док није дошла наша гене- 

рација, одиста су велике. Али, као што нико од нас није сам на земљи, тако ни нашч 

споменици у прошлости, ни наши напори у садашњости, нису на свету јединп. Вели- 

чина се примећује само у пространству, и вредност се утврђује само поређењем. 
Једна фреска из Сопоћана добива своју историску пластичност не само онда кад се 

стави поред једне фреске Ђотове, него и једне слике Ван Ајкове. Уметничко дело је, 
као и човек, исто толико члан заједнице колико јединка.

Уметничка култура се не поклања: за њу се тражи напора. Она се и не састоји 

само у знању које је поцрпено из већег или мањег броја књига. Поред културе коју 

дају елементарна научна знања, постојн и једна култура сензибилитетај н једна 

култура укуса, и једна култура заједничких тежњи и потреба, постоји неколико видова 

унутрашњег духовнога рада, — расуђивања, традиције, искрености, интелектуалнога 

поштења, — што истом све заједно чини једног човека и једно друштво у уметннчким 

стварима високо културним.

Истина је да су уметничка дела приступачна целом свету и да се за њихово 

разумевање не мора бити специјалист као за резултате егзактних наука. Али, ако се 

уметности може прићи са улице, не може се о њој са улице суверено судити и говорити. 
То што човек има очи, не значи да има све услове за гледање уметничких дела. 
Највећи непријатељ уметничких посматрања, то је наша сујета здружена с незнањем. 
Човечје око треба неговати, као што се негује и говор, и слух. Постоји исто тако 

једна култура гледања као што постоји култура музичког слушања на концертима и 

књижевног читања.

Однос уметников према материји сличан је односу посматрачеву према делу. Ства- 

ралачки уметнички рад је исто толико техника и занат колико осећање.Могу се, савеликим 

изузетком,безправога занатадати дела која судирљивау својој споитаности и наивности;
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Фото Музсј Кнсза Паила
СМРТ БОГОРОДИЧИНА (ДЕТАЉ) 

Фреска у СопоНанима (око 1265)



Фото Музсј Кпсза ПаплаИЗДАЈСТВО ЈУДИНО (ДЕТАЉ) 
Фреска у Милешсви (1234—1237)
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РИМСКИ ВОЈНИК НЗ РАСПЕЋА ХРМСТОВА 
Фреска у Сопоћанн.ма (1265)
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<1»ото Музсј КнсЈа Ппила
СУЂЕЊЕ ХРИСТУ (ДЕТАЉ)

Фрсска у Старом Нагоричнну (1317—1318)
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Фото Музеј Кисла МпвлаРОЂЕЊЕ ХРИСТОВО (ДЕТАЉ). МАТИ И ДЕТЕ 
Фреска у Краљевој цркви у Студеници (1314)

%

и



Фото Музсј Кнсза Панла
РОЂЕЊЕ ХРИСТОВО (ДЕТАЉ). ПАСТИРИ 
Фрсска у Краљевој црквн у Студсннци (1314)



пуну реакцију на појаве у животу, свестран израз осећања п мнсли једне личности и 

једног друштва способан је дати једнно онај који савршено располаже занатом. Алп као 

што у књижевности знати писати не значи пмати све услове за песннка, тако ни знати 

вешто цртати и стављати боје на платно, или окретно начнннти од глпне фигуру, не 

значи још бити сликар и скулптор. Једно је писмен човек а друго песник, једно впртуоз

Фото Флорснтини, Лснсф|ја
ТИНТОРЕТО, ВАВЕДЕЊЕ 
Венеција, Мадона дел Орто

а друго композитор, — рутина у ликовној уметности није цела уметност. Занат је умет- 

нику само средство, техничка спрема само духовни алат за потпун израз мисли и осећања. 
Кад би се уметност састојала једино у објективном репродуковању предмета, онда би 

не-само сваки човек, са више или мање напора, могао бити уметник, мего би и сва умет- 

ничка дела у историји била слична, па чак и иста. Нема за правог уметиика објективног

20
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предмета истоветиог за све људе; за уметника има на првом месту његовог осећања 

поводом једног предмета, п зато што је код људп осећање различито, разлнчит је и 

исти „предмет" код разних уметника. Наше тело н природа псти су од Грка до данас, 
алп су друкчији у уметностп грчкој а друкчији у романској. Уметник не слика и не 

ваје толнко човека п природу, колико своје време и своје друштво и, кроз њих, себе

Р.Л ГРЕКО. ХРПСТОС НА МАСЛПНОВОЈ ГОРН
Лонлон, Национална галсрнја

самог. Нпсу то теме н технике које чнне да је уметност увек другачија, него је то 

људско осећање које је чннп непсцрпном. Ствари су на свету увек исте, алн човек није. 
Уметника п гледаоца везује слнчна илн нста способност осећања, а не занат

п техннчка вештпна плп прича која је можда у рељефу или слици испрпчана. Где 

нема осећајностп, где нема прнјемчнвости, уживљавања, унутрашње побуде за полет 

и оплемењене сензнбилне реакције на живот, ту нема ни правог уметничког ствара- 

лаштва ни „разумевања“ уметностн, н ннкаква вештнна код уметника, ннкакво „знг.ње"
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код гледаоца, никакве идеје ни племенити циљеви не могу их заменитн. ОсеКајност 

је основни фактор и уметничког рада и гледања уметничких дела.
Једна у својој човечанској основи, осеКајност се диференцнра у уметннчкој 

примени. Осећајност једног скулптора, који има посла са реалним простором, с реалиом 

светлошКу, с волуменом, са тежином, са интерсекцијом планова, није исто што осе-

I-

Фото Лнлсрсои, Рим
ВЕЛАСКЕЗ, ПРЕДАЈА БРЕДЕ 

Мадрид, Прадо

ћајност једнога сликара, који има посла са бојама и цртежом, са фиктивним простором 

и фиктивном светлошћу. Свака уметност има други језик и друге дијалекте. Али 

један исти пут, и само тај један, и никоји други, — води, водио је и водиће ка 

њихову остварењу: наше чуло вида. У кога сликара нема урођеног дара за боју, и У 

скулптору није дубоко усађено и култивисано осећаље форме, томе никаквоком
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„душевио богатство", ни „мисија", ни „солидност" не помажу. Може бити једна 

сликарска комнозицпја или једна вајарска група, по спољашњем изгледу, најтрагичнија, 
најзабавннја пли иајвештије нзведена, ако она не говори правим и основним сликар- 

ским плп вајарскнм језиком, ако се имплицитно не обраћа гледаоцу бојама, цртежом, 
формама, композицпјом, она не говорп уметнички, и ништа је не може спасти од 

пропастн. Жпвети кроз векове може само оно што је живо од зачетка.

Фото Браун, Париз
ПУСЕН, ФЛОРНН ТРИУМФ 

Париз, Лувр

Гледалац, је упућен на чуло вида нсто колико н уметник који је једно дело 

створпо. Осећатп антитезу п хармонију линија, хладноћу п топлину тона, дубину, 
звучност плп засиНеност боја, организованост или разбијеност једног дела, његову 

визуелну музикалност нли глухоћу, то се може само уро1)еним и развијеним чулом 

внда. Може један човек бити врло мудар, може чак бити учен археолог и стручан 

нсторичар умегности, ако нема спонтане осећајности и култивисаних чула, за њега 

је уметиост књига са седам печата. Где се уметничка дела испнтују само онако као 

што соцполог испитује статпстичке податке, нли као што петрограф испитује камење,
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Фото Пинакотска, Минхсн

ЛУКА КРАНАХ, ВЕНЕРА И КУПИДОН (ДЕТАЛз)
Минхен, Стара Пинакотека

ту науке можда и има, али правог и потпуног разумевања уметности нема. Уме гничко 

дело ннје ни спекулација ни материја; уметничко дело је сложен јединствен орга- 

низам који је постао на двострукој основи осећајног и занатског стваралачког рада.
Примана чулима и везана за простор, уметност је везана и за епоху у којој је 

настала, и за друштво у ком се појавила. Велика уметност је само она која је ишла
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Фото Андсрсон, Рил
ВЕРОНЕЗГ-:. КАЈИН ЛУТАЛИЦА (ДЕТАЉ) 

Мадрид, Прадо

упоредо с временом у ком је стварана, и која је била потпун израз оног друштва у 

коме је поинкла. То не знанп да се улога н суштина уметности исцрпљују у служењу. 
Вере, ндеје, обичајн, само су повод уметничког рада. Кад би бнло друкчије, онда би 

са верама п државама неповратно пропадала н њпхова уметност. Уметничко дело живи 

без обзпра да ли претставља Озпрнса или Афроднту, библнску сцену илн предају Бреде, 
француску маркизу пли српскога јунака. Прошле су стотине и стотине година, про-
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менила су се многа државна и друштвена уређења, а Праксител је једнако велик, и 

за старе Грке и за нас. И сигурно да је једнако велнк не зато што п ми верујемо у 

божанственост личности које је он клесао у мрамор, нити што би његове склуп- 

туре и данас служиле религиозним обреднма, него је он једнако велик зато што је 

велик уметник.
Везано за епоху и за друштво, уметничко дело дугује љпма свој посганак нсго 

толнко колико сликару илн вајару који га је створпо. Да нпје било Фпренце п Рима,

Фото Жиролон, КарпЈ
ВАТО, УКРЦАВАЊЕ ЗА КИТЕРУ 

Париз, Лувр

не би било ни Микеланџела. И једна тако мала варош, као Арецо, могла је, под 

срећним околностима, поручивати фреске код тако великога уметника као што је 

Пиеро дела Франческа. Без свог географског, политичког и економског положаја, 
Венеција не би никад имала Тинторета и Веронеза, нити би њихова уметност била 

оваква, раскошна и сензуална. Уметничком делу треба атмосфере, као и свему што 

живи. У позадини моЋног сликарства Дирерова и Кранахова стоје моћни немачки 

градови и бургмајстери XVI века, исто онако као што за Сезаном и Реноаром стоји
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рафиновано француско гра1јанско друштво XIX века. Док је било краља Уроша I 
и краља Милутнна, било је и Сопоћана и Грачанице; кад су дошли Турци, несу- 
фени уметници су чували овце на Рогозни. И не само уметннка и уметничких дела, 
него и уметничке културе и укуса има једино онде где нма просвећеног друштва.

Фото Андсрсом, Рим
ГОЈА, „СЛЕПИ МИШ“ 

Мадрид, Прадо

Ни највећн архптект не може ништа учннити за један град ако то самим грађа- 

нима ннје потребно. Да би једна улпца, једна пијаца, један врт били лепн, нужно 

је да то жели п хоће, не један човек, не један архитект, него цело једно друштво. 
Уметничке културе нма само онде где нма узајамног разумевања и сарадње ивмеђу 
друштва и уметнпка.
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Фото Музеј Кмсза Папла
ЦАР ДУШАН (ДЕТАЉ) 

Фреска у Дечани.ма (око 1340)



€РШ€14М
СРБЛЊЕВБ1»01ШИ ПОРТРЕТ

.|“|ајјстарнја српска слика која нам је цела остала из средњег века, то је портрет, 
■— портрет једног владаоца, по свој прилици зетског краља Михаила (1077—1081), 
израђек на зиду цркве св. Миханла у Стону. Последњи сликарски рад из времена наше 

самосталности, то је опет дело једнога портретисте, који је, на есфигменској повељи 

(1429), нзрадно ликове деспота Тзурђа Бранковића и његове жене и деце. Између та 

два датума, — од друге половине XI до средине XV века, — израђено је толико пор- 
трета, да по њима наше средњевековно сликарство заузима једно од првих места у 

Езропи. Поред свег уништавања и пропадања, очувано их је све до данас преко 

три стотине.
На нашу средњевековну уметност се обично гледа као на једну изразито рели- 

гиску уметност. То долази свакако отуд, што су, са својом архитектуром, вајарским 

радовнма и фрескама, цркве и најбоље очуване и највише проучене. У ствари, наша 

профана уметност у среДњем веку је богатија и разноврснија него што то у први мах 

изгледа. У нас је двораца и градова било исто толнко, ако не више, колико манастира, 
и иаше сликарство ннкако није било ограничено на религиозне теме. Ни портрети не 

припадају црквеном сликарству, иако се налазе по црквама. Они излазе из религиозног 

оквира у који су смештени и претстављају профано сликарство у свем његовом 

идејном и документарном изгледу и значају. Откопавање наших средњевековних пре- 

стоница, систематско претражнвање градова, боље искорипгћавање писаних докуме- 

ната и дубље проучавање слнкарских дела у многом ће изменити погледе на нашу 
уметност средњег века.

Највећн део очуваних портрета је израђен у облику фресака, на зиду. Нема 

ниједне цркве без њих; мале их знају бити препуне. У Ариљу, Карану, Псачи, у 

Добруну, портрети заузимају једну трећину свеукупног броја у првом низу слика.
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Само у једној цркви, у Дечанима, има четрдесет пет портрета. Колика се портрету 

давала важност, и како се он волео, види се и по томе, што је у једној нстој цркви 

умело бити више портрета једне личности: у Милешеви, од краља Владислава их нма 

два; у Сопоћанпма, од краља Уроша I, три; цар Душан је у Дечаннма портретпсан ни 
мање ни више него на пет места.

Фото Музој Кнсза Паила
ПРЕНОС МОЋИЈУ НЕМАЊИНИХ. ДЕТАЉ. СВЕШТЕНСТВО. 

Фреска у Богоролнчиној цркпи у Студеници (око 1233)

Нису наши средњевековни портрети рађени само као фреске, на зиду по црквама. 
Било их је и на дасци. У цркви св. Николе у Барију, у Италији, и данас се распознају 

на једној српској икони ликови краља Стефана Дечанског и краљице на молитви. 
Према портативним сликама на дасци, које су се држале по дворцима и од којих 

нажалост ниједна није дошла до нас, свакако је и израђена већина портрета које 

видимо по црквама: сликари фресака нису могли напамет сликати владаоце, нитн су 

им владаоци позирали у цркви.
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Било је код иас портрета и у облику минијатура, на пергаменту. У Британском 

музеју у Лондону чува се једно српско еванђеље у коме је серског митрополита Јакова 

портретисао расодер Калист из Водна (1354). Већ поменуте, једине портрете деспота 

Ђурђа Браикови^а и његове породице такође је израдио један минијатурист. Да је 

код нас морало бити доста портрета у облику минијатура, индиректно сведочи и Л оза

I!'

Ј;

Фото Музсј Кнсза Паила
КРАЉ ВЛАДНСЛАВ, БОГОРОДИЦА И ХРИСТОС 

Фрсска у Милешсвн (1234—1237)

Немањи ћа у Грачаници и Пећи: и колорит, и днмензнје фнгура, п убедљивост инди- 

впдуалних црта у личностп које су умрле давно пре него што је рађена та фреска, 
све говори за рад по мнннјатурама које су се чувале по дворцпма.

Бнло је код нас портрета н у облику статуа н рељефа. У рушевинама цркве 

св. Арханђела код Призрена нађенп су фрагментн камене „статуе цара Душана,
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Фото Музсј Кисза Паила
СТЕФАН НЕМАЊА, КАО МОНАХ (ДЕТАЉ) 
Фреска у Краљевој цркви у Студеници (1314)
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Фото Музој Кнсза Панла
СВ. САВА, 11РВИ АРХИЕПИСКОП СРПСКИ. 

Фрсска у Милсшсвп (1234—1237]
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а високи рељеф у дрвету св. Климента, у Охриду, иако рађен у XIV веку, очевидно 

садржи светитељеве личне црте, које је скулптор пренео у своје дело са неке слике 

на дасци или зиду. Фигуре историских лица су нарочито много израђиване на објектима 

примењене уметности, првенствено у сребру, злату и бакру. Истина, уколико су ти 

објекти мањих димензија, утолико се индивидуална обележја на њима више губе или 

и сасвим нестају: ликови на печатима хрисовуља, којих има врло лепих, једва кад 

садрже нечега портретског; мајушне фигуре на оковима икона потпуно су лишене 

индивидуалних црта; на новцима се уопште не кује портрет, него се само у владареву 

лику даје идеја и символ владара. Такви ликови су занимљиви највише са иконо- 

графског гледишта; њихова разноврсност и оригиналност дају разлога веровати да 

је у нас могло бити и друкчијих портрета него што су ови који су нам се очували 
по црквама.

Круг" личности које су се код нас портретисале у средњем веку био је огра- 

ничен. Највише су се сликали владари и њихове породице. Нема ниједне цркве у којој 
није насликан владар, без обзира да ли ју је он подигао или ко другн. Редак је 

случај и да се владар портретише без жене. Очувани су портрети готово свих чланова 

династије Немањића, а многи од њих су портретисани по неколико пута: од краља 

Милутина, чије се црте могу пратити од детињства до старости, остало је неких 

петнаест портрета. Не изостају ни оснивачи и претставници других династнја, — 

Мрњавчевићи, Лазаревићн, Бранковићи, Балшићи. Владари, спрва само у туници, с 

плаштом и гологлави, од 1250 (по прилици) и с круном, скиптром и у тешкој далл-атици 

искићеној бисером и драгим камењем; владарке, у дивитисију или гранаци, са отво- 

реном круном на глави, скиптром у руци и минђушама у ушима; владарска деца, с 

дијадемом, неки пут са сабљом о пасу, у оделу веселих боја, такви, и у толиком броју, 
поређани једни до других, са својим различитим физиономијама, с разноврсним кости- 

мима, с неједнаким годинама, претстављају на фрескама једну од појпотпунијих и 

најузбудљивијих галерија средњевековних портрета.
После владара су се највише портретисали црквени великодостојници. То је и 

природно кад се има на уму да се скоро сви наши портрети налазе по црквама и да 

су претставници цркве били један од главних ослонаца наше средњевековне монархије. 
Откако је у Милешеви насликан први портрет једног српског архиецископа, — св. Саве, 
— и први портрет једног српског игумана, — милешевског, — портрети црквених људи 

се стално множе, — 1296, у Ариљу, портретисани су сви дотадашњи архиепископи и 

неколико моравичких епископа. Документарна вредност тих слика је неоцењива. За 

сваки народ би‘било драгоцено већ то, да има сачуван портрет једног таквог значајног 

човека из своје историје као што је архиепископ Данило, који је био исто толико 

окретан политичар колико велик књижевник и познавалац уметности. Очуван је пор-
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трет и првог српског патријарха, Јоаникија, и једног од последњих српских патрија- 

раха, Јефрема. Група портрета црквених људи једва да је мање импозантна и њена 

уметничка вредиост једва да је по чему нижа од велике групе владарских портрета. 
Не излазе из сећања ти мислени строги људи и њихове једноставне одежде, обично 

беле и посуте црним и црвеним крстовима, али каткад и раскошне, живих боја, 
извезене, и украшене бисером.

Најкасније се појављују портрети велможа. Властела се у нашем сликарству 

први пут срета истом на композицијн Божићне химнеу Жичи, око 1312, па и ту 

само у пратњи краљевој. Са својим нменом и самостално, први се портретисао жупан 

Брајан, у црквн у Карану, негде између 1332 и 1337 године. За владе цара Душана, 
а нарочнто за расгурања Царства, велможе и династи сликали су се исто толико, ако 

не више, колнко владар. Деспот Оливер у Леснову, севастократор Влатко и кнез Паскач 

у Псачи, ћесар Новак на Малом Граду, Остоја Рајаковић у Охриду, жупан Прнбил 

п менознати протовестијар у Добруну, Мусићи у Павлици, Вукашин у Руденици, 
протодохијар Богдан у Каленићу, челник Радич у Враћевшници, као да се надмећу ко 

ће од себе оставити достојанственији портрет. Они се каткад сликају и сами, али су 

чешће у кругу своје породнце, са женом, синовима и кћерима, па и својим оцем и 

мајко:';, па и унучадпма. На велможама су тешке, дуге скаранике, црвене или зелене 

боје, појасевн, марамица за појасом; на њиховим женама су извезене хаљине, танке 

кошул^е, минђуше, круне, велови; на њиховој је деци одело нсто као у одраслих, и то 

их чини још впше децом. У портретима наше властеле већ се слути грађанска 

Европа XV века.
Сем владара, внсоког клира и властеле нпје се нико портретисао. Ниже свеш- 

тенство п монаси сликали су се само на биографским композицијама знаменнтих 

личности, па и онда као људп који само присуствују неком догађају. Изузетак чини 

презвитер Георгије, звани Медош, који је, канда, портретисао себе и једног свог 

друга у црквн у Карану. То би бно први аутопортрет у српском сликарству.
Само је обичај да се све те слике називају портретима, као што и ја чиним 

у овом чланку. У ствари, то нису самосталне, засебне фигуре, како смо навикли 

да сликају портрете модернн сликари. Изузевши глорификаторске портрете владара 

у властеоским црквама, којн су сликани ради тога да се истакне легитимност владарске 

власти и укаже на оданост властеле владару, и изузевшн сличне портрете црквених 

личности, чнје прнсуство у једној црквн сведочи о сложној сарадњи владара и црквених 

великодостојника, скоро сви остали наши портрети из средњег века само су саставни 

делови неке компознције. Компознције се углавном своде на три врсте: донаторске, 
биографске и триумфалне, а њихове главне особине, и основне идеје из којих су оне 
поникле, ово су.
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СМРТ КРАЉИЦЕ АНЕ. ДЕТАЉ. НЕМАЊИЋИ. 

Фреска у Сопоћанима (око 1265)



I

.

$

: V'

<1»ото Музсј Кнсза Пакла
КРЛЉ ДРЛГУТИН. КАО НАСЛЕДНИК ПРЕСТОЛА (ДЕТАЛ^)

Фрсска у СопоКанима (око 1265)
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На донаторским композицијама, које су најмногобројније и најпознатије, при- 
казује се како владар или властелин приноси модел цркве светитељу коме је храм 

посвећен. По тој врсти слика, које имају изразито вотиван карактер, и дат је у науци 

и публици онај несразмерно велик удео религиозним осећањима при изради наших 

средњевековних портрета. Донаторске композиције, међутим, рађене су не само из 

верских, него и династичких и државних разлога. Оне треба да прославе донатора, 
да подигну његов ауторитет и укажу на његову моћ и углед. Кад се портрет једног 

Немањића окружује портретима његових предака, то није стога што је донатор хтео да 

покаже своја сентиментална породична осећања, него зато да потврди легитимност 

своје власти. И кад се, по свим црквама, на чело поворке портретисаннх личности 

стављају св. Симеон Немања и св. Сава, то није само зато што су они светитељи, већ 

што су они заштнтници српске државе и цркве. Кроз цео XIII век, донатора прпводи 

ка светитељу коме је храм посвећен један или више донаторовпх предака; то су 

његови посредннци пред Богом, од кога је прнмно власт и у чије име влада на земљи, 
Наши средњевековни портрети су нсто тако рађени у славу н ради престнжа влада- 

рева, као што су радн престижа и у славу владареву писане наше старе бнографнје.
Глорифнкаторски карактер нашег портретског сликарства у средњем веку још 

јасније се види на бнографскпм композицнјама. Оне обично илуструју некн момент 

из живота неке важне историске лнчностн, скоро увек у вези са њеном смрћу. 
У Смрти Немањиној и у Преносу моћију Немањнних (у Студеници, 
Сопоћанима и Грацу) слави се Немања као пример савршеног монаха, који је умро 

на рогозу, и његови синови, који су пренели очеве моћи у отаџбину, да чувају од 

несреће српски народ. У Смрти краљице Ане (у Сопоћанима) указује се на 

светост умрле и прави се поређење између краљнце Ане и Богородице: краљичиној 
смрти лично присуствују Богородица и Христос и сцена је приказана на исти начин 

на који се слика смрт Богородичина.
Највише се види глорификаторски карактер нашег средњевековног портрета 

на триумфалним композицијама. На првој таквој композицији, на С а б о р у Н е м а њ и н у 

у Ариљу, слави се Немањин триумф над јеретицима. НаБожићној химни у Жичи, 
сликаној после једне победе над Турцима и успешно завршене борбе око престола, 
краљ Милутин, који се на слици поређује са Христом, слави се као триумфатор над 

непријатељем споља и изнутра. На Сабору св. Симеона Немање и краља 

Стефана III у Пећи, сликаном непосредно после крунисања Стефана III за краља 

и његове победе над осталим претендентима на престо, истиче се да краљ Стефан III 
. влада с благословом Немањиним и да је он легитиман наследник српског престола. Лоза 

Немањића сликана је (у Грачаници, Пећи и Дечанима) првенствено ради тога да укаже 

на светост династије.
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Фото Музсј Кисза Паола
АРХИЕПИСКОП ДАНИЛО (ДЕТАЉ)

Фрсска у Богородичнној цркви у ПсКн (1324—1327)



Нису дакле те многобројне фи- 

гуре владара н владарки, љихове деце 

п сроднпка, властеле н њпховпх по- 
родица, црквенпх велпкодостојника н 

нижег клнра, обични портрети рађени 

радн личног задовољства п спомена 

потомству. То су сложене, садржајне, 
велпке композицнје, које у свакој црквп 

чине одређену ндејну целнну плн впше 

пдејних целнна. На њима ннје важно 

само то, што претстављају личностп 

пз наше националне исторнје, тако да 

су аутентична сведочанства о фпзионо- 
мијама и о ношњп најзнаменитијнх 

људи нашег средњег века. На тим ком- 
позицијама је н то важно, што оне 

изражавају тадашње идеје о владару 

и државној властн. Идејну осиову на- 
шег портретног сликарства не чини 

само хрипгћанска релнгија, него п ре- 
лигија која је у науци о средњем веку 

већ названа монархнском.
Идејни цнљеви који су били по- 

стављени уметнику условљавали су и 

концепцију и израду портрета. Било је 

у главном два начина: један „дворски", 
идеалистички, који транспонује, стилизује, упрошћава, даје првенствено идеју и символ 

портретисане личности, — и други начин, „народски", реалистички, који карактернше, 
улази у детаље, моделира, даје човека. Ни један ни други није завнсио од времена, ни од 

уметника: несамо у нсто доба, него у истој цркви има портрета који. су стилски разлп- 

чити, чак и онда кад их је радила иста рука. Стил је зависио од нечег другог, — зависио 

је од ранга и друштвеног положаја личности које су биле портретисане: владарн, 
њихови претци, њихове жене и деца сликани су углавном на први начин, властела и 

црквена лица више на други. У XIII веку, кад се властела још није портретисала по 

црквама, идеализовање владарских ликова није врло велико, — није било још потребе 

да се, поређењем, наглашава величанственост краљева. Али у XIV веку, кад је, с једне 

стране, моћ владара стално јачала, а с друге стране се непрестано множио број

Фото Музсј Кнеза Панла

КРАЉ КОНСТАНТИН 
(ДЕТАЉ ЛОЗЕ НЕМАЊИЋА) 
Фреска у Грачашши (око 1320)
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портрета властеле и црквених лица, 
разлика је, од цркве до цркве, већа и 

приметнија. У доба највеће владарске 

мо1ли, за Царства, та разлика је дошла 

до највиднијег израза. Већ у Пећи се 
запажа коитраст између здепасте фи- 
гуре архиепископа Данила II и отмених 

ликова у Лози Немањића. У Ле- 
сиову је тај контраст нарочито јак и 

инструктиван: гледаоцу је на први по- 
глед јасно да су цар Душан и царица 

Јелена величанства, деспот Оливер и 
деспотица Ливерина личности из круга 

кајвишег племства, а злетовски епи- 

скопм само достојанствени и строги 

црквени људи. Слична разлика се види 

н међу портретима у цркви св. Николе 

у Охрнду, и у Псачи, и Добруну. Истом 

у XV веку, кад је владар само деспот, 
портрет његов и портрет једног вла- 

стелина почиње да се стилски прибли- 

жује н скоро изједначује. Највише 
идеалисани и најмање реалистички су 

портрети у Лози Немањића: то је 

изискивала већ сама замисао компози- 

ције, која је требало да покаже све- 

тост династије изникле из Немање. Од свих личностн међу издвојеним портретима, 
највише је дат у идеализованом стилу — ко? онај који је бно најмоћнији српски 

владар у средњем веку, цар Душан, и то тачно у тренутку кад је био на врхунцу 

своје славе, — у Леснову, 1349; већ је добро запажено да ту Душан има сличности са 

цртама Христа пантократора. И тачно у то исто време, у доба Царства, дати су 

и најреалнстичкији портрети које има да покаже наше средњевековно сликар- 

ство: портрети злетовских епископа у Леснову, и кнеза Паскача и севастократора 
Влатка у Псачи.

Истовремено двојство у стилу није никаква новост ни реткост у историји умет- 

ности. Гакво схватање је постојало, не само у средњевековној Византији, него још 

У старом Египту. Увек су монарсн п арнстократска друштва тражили пречишћени,

Фото Музсј Кнс Паила

ВЛАДИСЛАВА, ЖЕНА 
СЕВАСТОКРАТОРА ВЛАТКА (ДЕТАЉ) 

Фрсска у Псачн (1366 —137Д)
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Фото Музсј Кисза Паила
ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА (ДЕТАЉ) 

Фреска у Дечанима (око 1350)
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Фото Музсј Кнеза Паила
МЛАДИ КРАЛ:> УРОШ (ДЕТАЛЛ 

Фрсска у Дсчанима (око 1350)
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Фото Музсј Кнеза Ппила
СИМЕОН, ПОЛУБРАТ ДУШАНОВ 

Фреска у Дечанима (око 1350Ј



„идеалистички" стил, пун мере и интелектуалности; брутални реализам и натурализам 

увек су у стара времена били знак плебејства.
Позната су нашим средњевековним портретистима и друга средства за дифе- 

ренцирање и индивидуалисање личности. Као што је, на религиозним композицијама, 
Христос увек веЈш од свих личности око себе, — ради тога да се истакне његов 

божански карактер, — гако је, на фресци у Леснову, цар Душан виши не само од 

властеоских портретисаиих личности, него и од своје жене, која као да стоји иза 

њега и у другом плану; Душан је цар, самодржац, моћни господар Срба и Грка, и то 

треба одмах да падне сваком у очи и да у томе не буде недоумице ни једног тренутка. 
Слнчно томе, на фресци у Псачи, цар Урош је виши од краља Вукашина не можда 

стога што би уметник хтео реЂи да је Урош виши растом, него зато да нагласи да 

је .Урош цар а Вукашин само краљ; из тога разлога је у Уроша и нимб већи него 

у Вукашина.
Ни поза и одело нису бнли за наше средњевековне портретисте само прост 

слпкарски елемент,'нити израз личног расположења и укуса. Став и костим су на 

првом месту обележавали ранг, улогу и моћ једне личности, — наш средњековни 

портре г не показује толнко своју колико државну еволуцију. Краљ Владислав, у Миле- 
шевн, још је само један отмен млад господин дуге косе, који, погнут и гологлав, 
одевен у тунику и хламиду, побожно и смирено прилази Христу: Урош I, у Бистрици, 
већ има на себп краљевску круну с препендулијама и далматику; краљ Милутин, у 

капели св. Ђорђа у Расу, не само што има круну и далматику, него чврсто држи и 

скипгар у руци, н, сликан фронтално, стоји право и поносито, као владар који је 

свестан своје снаге и моћи своје државе.
На женским портретима нема толико диференцирања колико на мушким. У 

Карану, осгарели жупан Брајан, сед, гологлав и погнут, у скромној скараники и 

с појасом за којн је заденуо марамицу, несравњено се више разликује од краља Душана 

него шго се жена и кћерп жупанове, с крунама и крупним минђушама, разликују од 

краљнце; и у Леснову, деспотнца Ливерина, сва у бисеру, са раскошним минђушама, 
богатом круном и племенитпм овалом лица, ближа је и ставом н оделом царици, коју 

скоро надмаша лепотом н отменошћу, него деспот Оливер џиновском цару. Ни натура- 

листичких елемената нема скоро ни на једном женском лицу, и залуд ће се тражити 

једна жена која бн била изборана, седа и стара. На нашем средњевековном пор- 

трету су све жене младе н увек све лепе.
И слнкарска технпка и фактура су имале удела у детерминисању стила. У XIII 

веку, на местима где је позађе фресака златно, инкарнат лица је знатно светлији и 

Живљи него на фрескама XIV века, у којих је позађе плаво, а инкарнат тамнији, — 

наши стари портретнсти су добро пазили на колористички однос између лица н позађа.
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Фото МугЈеј Кмсгјп ПоплаЖУПАН БРАЈАН СА ЖЕНОМ 
Фреска у Караму (1332 — 1337)
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Исто тако, из државних потреба да, с временом, све више стилизују и апстрахују и 

стварају идеју п идеал једне личности, они, где треба, упронгћавају колорит п став- 

љају у првн ред линију, — племићски портрети у Леснову и Псачи несравњено су 

богатији у колорнту него царски.
Треба дакле бити опрезан кад се говори о „индивидуалним цртама", о „слич- 

иости“ и о „психологији" лица од којих су нам остале историске композиције и пор-

Фото Музсј Кнсза Панла
ДЕСПОТ ОЛИВЕР И АРХАНЂЕЛ МИХАИЛО 

Фрсска у Лсснову (око 1346)

тре гн. Спгурно је да се, н у средњем веку, портретисане лнчности разлпкују од фигуре 

светитеља; у њпх је другн став, и другн костим, и друкчије моделовано лице: на пор- 

третима нема оних дубоко зеленпх, сочннх сенки које се виде на лицнма светитеља. 
Алп ако се доста лако разлпкује портрет од светнтељског лнка, не распознају 

се увек са сигурношћу поједпне нсторнске личностп ако нема поред њих натписа. 
Као што су у пнсаним бнографнјама свп владари и архиепископи пуни врлина,
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Фото Музсј Кнсза Наола

КРАЉ ВУКАШИН (ДЕТАЉ) 
Фреска у Псачи (1366—1371)



Фото Музсј Кнеза Паила
СЕВАСТОКРАТОР ВЛАТКО (ДЕТАЉ) 

Фреска у Псачн (1366—1371)



Фото Музеј Кнеза Паила
ПАТРИЈАРХ ЈЕФРЕМ (ДЕТАЉ)

Фреска у цркви св. Димитрија у ПеНи (1375—1378)
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Фото Музсј Кпсза Папла
КОНСТАНТИН БАЛШИЋ (ДЕТАЉ) 

Фрсска у цркии св. Днмитрија у ПеКи (1375—1378)



Фото Музеј Киеза Паила
НЕПОЗМАТИ ПРОТОВЕСТИЈАР (ДЕТАЉ) 

Фрсска у Добруну (1383)



тако су на портретима сви без физичких недостатака. Средњевековни уметник није 

ни имао да фиксира апсолутну физичку сличност и да је разради у детаље, нити да 

улази у психолошка тумачења и да тражи у портрету свој „лични израз". Он је имао 

да укаже првенствеио на степен моћи и величине, на положај и улогу једне историске 

личности, само укратко бележећи њене индивидуалне телесне особине и дајуЋи исто 

толико важности пози, оделу, инсигнијама и натпису, колико физиономији.
Свођењем на праву меру вредности психологије и сличности на нашим старим 

портретима, њима се ништа не одузима од њихове многостране лепоте, — од идејне 

концепцнје, достојанствености ставова и покрета, чистоте облика, лепоте боја, смелих 

потеза, изразитог цртежа и мајсторског сценског постављења. Средњевековно сликар- 

ство није ни више ни ниже од ренесансног и античког. Оно је просто друкчије, 
и уколнко губи што не познаје реализам, утолико добива што познаје стил. Тај стил 

је један од најрафинованијих у историји уметности. У средњем веку, уосталом, друк- 

чијих портрета нема нигде, и мало где их се може наћи толико и тако добрих као 

у нас, — наши средњевековни портрети долазе међу најзначајнија сликарска дела 

своје врсте и свога доба у Европи.
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Фото Музсј Кнсза Паила
КАЈИН УБИЈА АВЕЉА

Фреска у Дечанима (1335—1350)



I

ФРЕСКЕ У ШЕЧ4НММА

Срреске у Дечанима заузимају, по времену у којем су настале, централно место 

у српском сликарству XIV века. Оне то место заузимају и по важности. И сасвим је 

прнродно што је тако, јер су оне рађене за највећег српског вл&д&ра, цара Душана 

чија се држава простирала од Дунава до близу Пелопонеза. Основна идеја при изради 

тих фресака и ннје била друга него та, да цар створи највеличанственију скупину 

слика која је икад виђена у Србији и која треба да прекаши све што се у то време 

могло појавити у области сликарства на Балкану.
Фреске у Дечаннма задивљују на првом месту својом огромном количином: има 

их преко хнљаду. Толико их канда нема ни у једној средњевековној цркви у’Европи; 
ни у Србнји није их толико насликано ни раније ни касније, ни у једној другој цркви. 
На њнма је рафено неких петнаест година (по прилици од 1335 до 1350), и у њихову 

извођењу је морао учествовати велик број сликара, иако нам је по имену познат 

само један, који се звао Ср1ј. Утисак од толике множине слика, које су још уз то и 

одлично очуване, неизгладив је из сећања.
Фреске у Дечанима задивљују потом изванредно великом разноврсношћу тема. 

Једна од главних особина српског сликарства на његову историском путу јесте да 

се стари циклуси проширују и уводе све нови и нови. Та особина је дошла у Дечанима 

до најпунијег израза. Не бројећи појединачне композиције, у дечанској цркви има 

неких седамнаест циклуса. Тежња ка епској опширности, која се, од средине XIII века, 
у српском сликарству из деценије у деценију јасније оцртавала, обелоданила се у 

Дечанима у свој својој снази.
Врло многе слнке илуструју еванђеоске теме, и илуструју их с необичном 

љубављу за појединости, — само илустрација чуда Христових има преко двадесет, а 

страдање Христово је изнесено у тридесет сцена. Ипак се еванђеоске теме губе, као
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ни у једној српској цркви, у мноштву других слика. Нарочито је Богородици учнњена 

велика почаст: сликари се нису ограничили само на сцене из њеног жнвота и њене 

смртн, него су израдили у њену славу цео један нови цнклус од преко двадесет слика, 
које илуструју стихове из Химне Богородици. Црквенн календар је у Дечанима приказан 

цео, Дан по дан; васељенски сабори су у пуном броју; композиције лптургнског карак- 

тера су на почасном месту. Дугом низу догађаја из живота двојнце светитеља, одувек

Фото Музеј Кксза Панла
ИЗГНАЊЕ ИЗ РАЈА 

Фреска у Дечанима [1335—1350)

омиљених у српском сликарству, — св. Николе и св. Ђорђа, — додати су циклуси у 

којима су илустровани животи св. Јована Претече и св. Димитрија. Страшни суд, 
релативно редак и скроман по броју сцена у ранијим црквама, испричан је у седамнаест 

слика. Два потпуно нова циклуса, чије су теме узете из Дела апостолских и Књиге 

постања, садрже сваки преко двадесет композиција. Пред нама је цела једна сликарска 

епопеја о хришћанству.
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Многобројност п развнјеност циклуса није једина особина фресака у Дечанима, 
Поред епске опширности, на њима долазе до израза, снажније него и у једној ранијој 

цркви, нарочито ове две особине, које су уопште својствене српском средњевековном 

сликарству: склоност ка реалистичкој интерпретацији догађаја и хуманост осећања. 
При томе пада у очи да се те две особине не обелодањују само на појединим компо- 
зицијама, него и у целим циклусима. Илустрације Дела апостолских превазилазе оквир

Фото Музсј Кнсза Паила
КАЈИН ЗИДА ГРАД 

Фреска у Дечаннма (1335—1350)

уобичајених религиозних тема и образују једну врсту историског сликарства које 

хоће да пма веродостојан изглед и документаран карактер. На сликама из Књиге 

постања, готово у свим сценама нзлазн се из занараног круга божанских и свети- 

тељских лнца и улазп се у исторнју човекову н човечјн живот на земљи. Оно дакле 

што је ново и важно на фрескама у Дечаннма, то је што на њнма нису увек у првом 

плану само Христос, Богородпца п светитељи, већ што су често у центар посматра- 

чева пнтереса постављенп људн. Толнко чпсто људскнх нсторија н тако изразито
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земаљских судбина, толико грешника, болесника, просјака, блудника, злочинаца, про- 
поведника, мученика, не може се видети на фрескама ни у једној српској цркви. У 

Дечанима је у слици обухваћен не само небески живот, већ и земаљски, и не само 

божји и светитељски, већ и човечји.
Тачно је речено да фреске у Дечанима имају енциклопедиски програм и да 

изражавају цело Црквино учење. Не треба међутим превидети ни једну другу 

њихову основну особину, а то је да 

оне садрже идеју о српском царству.
Дечанским фрескама се не слави само 

пантократор Исус Христос, коме је 

црква посвећена, него и аутократор 

цар Душан, који је дао да се оне на- 
сликају. Глорификовање владара и ди- 
настије, од цркве до цркве јасније и 

веће у српском сликарству XIII и у 

првим десетинама XIV века, у Деча- 
нима је, и по броју слика које су у 

том циљу израђене и по идејама које 

те слике садрже, дошло до врхунца.
Донаторске композиције су потнснуте 

у позадину, биографске су изостале, а 

главно место су заузеле композиције ј 
глорификаторског и триумфалног ка- 

рактера. 1

Паралела између пантократора и 

аутократора види се у Дечанима чим 

се коракне у цркву. Преко пута од гле- 

даоца указују се одмах с прага ове 

фреске око портала који води из нар- 

текса у^наос: десно лоза Немањића, у 
тимпану краљеви Стефан III и Душан, изнад њих џиновска биста Христа Пантокра- 

тора, а сасвим у врху, на сводовима, Васељенски сабори. Византиске идеје о светости 

династије, о божанском карактеру царске власти и о екуменском значају царстза 

нису ни у једној српској цркви истакнуте на фрескама јасније ни величанствеиије.
У Дечанима се цар Душан слави и као триумфатор. То глорификовање је изве- 

дено на једној фресци која се налази у олтарској апсиди капеле св. Николе и чини 

саставни део циклуса који илуструје стихове из Химне Богородици. ИлуструјуЋи

Фото Музеј Кнсза Паила
КАЈИНОВО ПОТОМСТВО. ДЕТАЉ. СВИРАЧИ 

Фреска у Дечанима (1335—1350)
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дванаести икос, уметник је насликао како Душан с породицом присуствује бого- 

служењу на свом двору о ускршњим празницима и захваљује се Богородици што га 

је спасла од болести и помогла му да из свих борби, и са спољашњим и унутрашњим 

непрпјатељнма, нзађе као победник. На истој фресци се у исти мах прави поређење 

између Богородице, која је родила Христа, спаситеља света, и царице Јелене, која је 

дала царству наследника. Такво глорификовање није код нас’доживела, ни раније ни 

касније, ниједна^владарка.

Г

Фото Музсј Кнсза Паила
КАЈИНОВО ПОТОМСТВО. ДЕТАЉ. ИГРАЧИ 

Фреска у Дсчани.ма (1335—1350)

Има у Дечанима једна композиција која глорификује Душана и због давања 

милостиње. То је она фреска на северном зиду нартекса на којој логотет Ђурђе у 

царево име прнноси апокомвиј са златом Христу, који благосиља логотета и цареву 

породицу. Колико је та композиција, — јединствена у иконографији средњег века, — 

рађена у славу Душанову, внди се и по томе, што су византиски цареви у то време 

били ве1> толпко оснромашели, да нису могли давати цркви апокомвије.
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Фото Музсј Кнсза Паилп
ДОГАЂАЈИ ИЗ КЊИГЕ ПОСТАЊА

Стварањс биља и растиња. „Где ти је брат Авељ?" Адам и Ева оплакују Авел>а
Фреске у Дечанима (1335—1350)



Ј

Фото Музсј Кнсза Паила
ДОГАЂАЈИ ИЗ КЊИГЕ ПОСТАЊА

Стиарање женс. Жртиа Аисљова п Кајннова. Аисљ као пастнр и Кајин као ратар. 
• Фрсске у Дсчаннма (1335—1350)



Идеја царства огледа се у Дечанима и у многобројности иационалних компо- 
зиција п портрета. Оснивач династије, Немања, и оснивач српске цркве, Немањпн син 

Сава, наслнкани су на по два места, дед царев, краљ Милутин, на једном, а царев 

отац и оснивач дечанскога манастира, Стефан III, на трн места. Сам цар Душан пор- 

третисан је двапут са оцем и двапут са женом и наследником, више него што се 

икоји српскп владар сликао у једној цркви. И царица Јелена је претстављена на више

Фото Музс) Кнсза Папла
ПОКЛОЊЕЊЕ МАГА 

Фреска у Дечани.ма (1335—1350)

места, двапут с мужем и сином и ; једанпут са децом. Портретисани су у Дечанима п 

поглавар српске цркве, архиепископ Јоаникије, — кога је Душан поставио за патри- 

јарха, а он крунисао Душана за цара, — и царев канцелар, логогет Ђур1)е, и дечански 

игумани Арсеније и Данило. Ни у једној српској цркви се не може на!ш толико пор- 

трета: има их преко двадесет, — не бројећи портрете на Лози Немањића, на којој 
их исто тако има преко двадесет. Ту није у питању само побожност, ни царева ни
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његове породице, ни његових сарадника. У питању је глорификовање владара и дина- 

стије, истицање легитимности и божанског карактера цареве власти, слављење његове 

борбе за државу и веру, делења правде и милостиње, и његов триумф. Иако расути 

по целој црквн, ти портрети и композиције чине духовно јединство и истичу исту 

пдеју, — ндеју о моћи и величини српског царства.

Фото Музсј Кнсза Паила

ПОВРАТАК МАГА У ВАВИЛОН 
Фреска у Дечанима (1335—1350)

Паралела између аутократора и пантократора спроведена је и у приказивању 

Христа. Двапут, у калоти кубета и на источном зиду у нартексу, Христос је насликан 

као владар света; на једном стубу у наосу, Хрнстос је прпказан као пантократор са 

мачем у руцн; у Страшном суду је у улозп врховног судије; у Причешћу апостола је 

у одежди првосвештеннка. Више је него вероватно да су и илустрације Химне Бого- 

родицн настале у вези са глорнфиковањем царице Јелене: химна Богородицн је у
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српским црквама нлустрована скоро једино за живота Јеленина, први пут овде у 

Дечанима, а после у Матејчи н Марковом манастиру.
Богате у пдејама и темама, дечанске фреске су релатнвно сиромашне у умет- 

ничким квалнтетима. Истнна је да ни зидне површине, тако скучене у овој пространој 
црквп, пуној пиластара и прозора, нису бпле погодне за монументалне композиције.
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<1>ото Музсј Кисза Паола
БЕГСТВО У ЕГИПАТ 

Фреска у Дечани.ма (1335—1350)

Али фреске у Дечанима су без монументалности не само по димензијама, него и по 

стилу. Ослободивши се постепено традиције рада у мозаику и давши у Сопоћанима 

најлепше примерке истинских фресака, српско сликарство је што даље све више 

напуштало аутентично сликање на зиду, да се у дечанској цркви готово сасвим окрене 

у правцу рада који је својствен сликању на дасци, стаклу и пергаменту. Својом 

декоративношћу, мирноћом и минијатурношћу фигура, Лоза Немањића и Лоза
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Јесејева сећају на витраже. Богаташ у паклу и Пакао, две композиције од 

велике декоративне лепоте, више личе на радове изведене на пергаменту нлн стаклу 

него на фреске. Композиција Христовог јављања апостолима на Тиверидском језеру, 
рађена меко и нијансирано и са истинским осећањем дубине и пејзажа, има скоро све 

одлике „штафелајских" слика.

Фото Музсј Кнсза Паи.та
ХРИСТОС ИСЦЕЉУЈЕ БОЛЕСНЕ (ДЕТАЉ) 

Фрсска у Дсчани.ча (1335—1350)

Поготову није увек на внсннн техничко извофење. Ченгће но што би се 

очекнвало у једној овако важној цркви, компоновање је небрпжљиво, форме надувене 

или празне, материја папирната, боје хладне и без сјаја, цртеж оштар и ужурбан, 
сух, — уметност се претворнла у рутину, лепота у конвенцноналност. Маннрнзам, који 

се почео осећатн већ у Старом Нагоричину и ојачао у Грачанпцн, у Дечанима је на 

много места сасвнм преовладао. Правог осећања фреско-технике п лепог слпкања још 

највише се може наћн на портретима. Лпкови краља Стефана III и, нарочито, Душана,
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на>донаторској композицији на којој су н>их двојица насликани заједно, показују сву 

свежину добро схваћеног н савршено изведеног сликања на зиду. И портретп наследника 

Уроша на западном зиду у наосу и игумана дечанског Арсенија сведоче о нежности 

осећања п о слободн руке уметникове. Са малим нзузетком, на свпм другнм слнкама 

преовлађује изразнто илустратнван и дидактпчан елемент.

Фото Музсј Кнсза Паила
ЖЕНЕ МИРОНОСИЦЕ

Фреска у Дечани.ма (1335—1350)

Шта је онда главна врлина фресака у Дечанима? Вештина причања. Те стотине 

и стотине композиција по зидовима, пиластрима, луцима, сводовима, у нишама, апсидама, 
калотама, у недогледним низовима, све до уврх кубета, садрже толико потресних 

сцена, узбудљивих историја и забавних догађаја, да гледалац остаје задивљен. Ни у 

једној средњевековној цркви, не само у Србији, него у Европи, не може се наћи на 

фрескама тако многобројан и разнолик и тако фасцинантан свет фигура. И он је дат
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са таквим рмтмом, таквим темпом и живошћу, с таквом музикалношћу, да се има 

утисак као од огромног хора црквених песама.
Друга врлнна дечанских фресака је интересовање за људски живот и за људска 

дела и осећања. Већ у сцени изгнања првих људи из раја внди се да сликару није 

било толико стало ни до правилног моделисања нагог тела, ни до релнгиозних осе- 
ћања, колико до израза збуњености и стнда грешних људи. Сасвнм је пак интимна

Фото Музсј Кнсзо Папла
ПРВИ ВАСЕЉЕНСКИ САБОР 

Фреска у Дсчаннма (1335—1350)

сцена на којој је претстављен загрљај Адама и Еве у ком је дошло до првог зачећа 

једног људског бпћа. Са човеком смо и кад, на једној фресци, присуствујемо зидању 

града, и кад, на другој, виднмо људе у природн, с плугом у рукама и са стоком, на 

свакидашњем раду у пољу. Поготову смо посред људскнх наравп и страсти кад гледамо 

како Кајин убпја Авеља са полетом н задовољством, на начин који је својствен само љу- 

дима. Занста смо ту далеко од пдилнчних сцена нз жнвота светих п божанских личности,
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па чак и од мучења светитеља, која се виђају 

на фрескама по другим нашим црквама! И пијани 

Ноје изгледа људски, онако бестидно откривен 

пред својом децом; људски изгледају и охоли 

народи који дижу вавилонску кулу. А весели 

људиижене изКајинова потомства играју тако 

природно и истинито уз бубњеве и свирале, као да 

нису на једној црквеној фресци, него на некој 
профаној слици која илуструје народно весеље.

Интересовање за интиман људски живот 

има у Дечанима и један пандан, а тај је у ннте- 

ресовању за човеков рад у јавности. У циклусу 

сцена из Дела апостолских догађаји се ннжу 

готово у свим варијацнјама судбине јавног рада, 
од пораза до успеха и од срамоте до славе. Та 

широка тематска скала креће се од драматич- 

ног хватања апостола Петра и Јована и фана- 

тичног каменовања св. Стефана, — композиције 

ретко узбудљиве по силини и реалности пате- 

тике, — до идиличног путовања апостола Филипа, 
фреске која је дата са супериорним осећањем 

мира и хармоније. Сцене из Дела апостолских, 
на фрескама у Дечанима, нису толико историја 

светитељска, колико људска, и њихово техничко 

извођење на све пре личи него на монумен- 
тално сликарство на зиду: то извођење иде од 

кратких потеза и нежних боја, какве се налазе 

још само на минијатурама, до уједначених то- 

нова и оштрих контура, који као да су узети 

са витража.
При таквој иконографији и техници јелинистичким елементима остаје мало места. 

Ни у мотивима ни у начину рада фресака у Дечанима нема готово ничег класичног, 
и по томе се оне дубоко разликују од фресака из XIII века и доба краља Милутина. 
Стојимо на једној од најважнијих прекретница у историји српског средњевековног 

сликарства. Свршено је с негованом, царском, „цариградском" уметношћу, с њеним 

хармоничним облицима, идеалним типовима, савршеним пропорцијама, одмереним 

покретима, бираним бојама, уздржаним осећањем, достојанственим изразом. Настаје

Фото Музсј Киеза Пзвла

БОГАТАШ У ПАКЛУ 
Фреска у Дечанима (1335—1350)
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доба узнемиреног, узрујаног, говорљивог ц 

сликарства, које ће, што даље, — у Лес- 
нову, у Матејчи, Маркову манастиру, — јј 

све више обелодањивати религиозно уз- 

буђење и сликарску патетичност. Оче- I 
видно је да та уметност тежи за тим да I 
убеди и поучи, — чак и уместо некадаш- I 
њих лаконских натписа поред слика, јав- јј 
љају се натписи у облику дугих реченица, I 
и јављају се на местима која су у цркви ' 
тако високо да нико не може од доле да | 
их прочита; — то сликарство више одаје I 

жељу за знањем но што поучава. Његова I 

је драма јасна. Бојећи се паганске лепо- | 
те, оно као да слути, предосећа, да је | 
доба те лепоте и њене надмоћности над , 
религиозним осећањем близу. *

Смисао за реалистичке догађаје и I 

тежња ка веродостојности нису сметали I 

дечанскнм сликарима да изразе онај ве- 1 

лики религиозни идеализам, који је и у | 
њихово време био најкарактеристнчнија I 
црта средњевековног сликарства. Напро- | 
тив, ни у једној нашој цркви верски 

мистицизам није тако снажан, мисао о ј 
смрти толико присутна, опсесија страш- 

ног суда тако моЋна, внзија приуго- | 
товљена престола за други долазак Хри- 
стов тако јасна, као на фрескама у Де- 
чанима. Једна од њихових главних мисли, 
од главних њихових религиозних и моралннх основа, јесте баш мисао о судњем дану, 
о блиском крају света. У визији тога дана, сликарн дају, ненсцрпно, све нове и нове 

његове знаке, његову неочекиваност, његову страхоту, неспремност оних који ће стати 

пред Судију и угледати бесконачне хорове анђела, — толико анђела,толико крила,толико 

потсећања на грех и казну, на рајско блаженство и вечне муке, колико је у Дечанима, 
нема ни у једној другој нашој цркви. Зато све у њој н указује на Христов живот, на 

његово учење, на његова чуда, на славу н узвишеност Богородичину, на дела учите-

■

Фото Музсј Кнсза' Павла

ГРЕШНИЦИ У ПАКЛУ 
Фрсска у Дсчаннма (1335—1350)
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љевих апостола, на борце и мученике за његову веру, на одлуке васељенскнх сабора. 
Дечанске фреске су једна грандпозна одбрана хриигћанства.

Идеје фресака у Дечанима, с њиховим догматизмом и готово фанатнчношћу 

њихова казивања, не треба да буду изненађење после толиких вндннх знакова јелини- 

стичке традиције и класнчног духа у фрескама XIII века и добакраљаМнлутина. Великн 

талас мистицизма, који је средином XIV века обухватио сву Европу, а у Впзантији

Фото Музсј Кисда Паила
СТРАШНИ СУД (ДЕТАЉ) 

Фреска у Дечанима (1335—1350)

и Србији био оличен у хезихастичком учењу, дошао је у Дечанима само до једног од 

својих најпотпунијих израза. Велика духовна превирања и нови облици у уметности 

били су у то време заједнички безмало целом свету. Као што су наше фреске XIII века' 
прожете истим одмереним, хармоничним класичним духом којим су прожете готске 

скулптуре тога доба, тако су фреске у Дечанима стваране са истим немиром и страшћу 

с којим и скулптура позне готике.
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Дечамске фреске, рађене у једној од највећнх и најлепшнх цркава српских и 

за најмоћнијег српског владара средњег века, технпчки су несавршене и оне по 

лепотн заостају за другим нашим фрескама, нарочито за фрескама у Сопоћанима 

н Старом Нагоричину. Њима лепота и није била циљ. И сликарн, и они којн су 

их руководнли при избору тема, желели су да покажу нешто друго, а то је да им 

ништа није страно, ни божанско ни људско. На фрескама у Дечанима дата је нај-

Фото Музсј Кисза Павла
ПУТОВАЊЕ 'АПОСТОЛА ФИЛИПА 

Фрсска у Дсчаннма (1335—1350)

потпуннја слика света у српској средњевековној уметности и изражена најшира 

скала људскпх осећања. У њима већ тиња онај немнр, слутн се она радозналост, наго- 

вештава се она тежња за знањем, говором и жнвотом, јавља се као нз даљине онај 
дах нове уметности коју ће остварити грађанска Европа XV века.
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Фото Музеј Кнеза Павла
БОГОРОДИЦА СА-ДЕТЕТОМ 

Поклон цара Душана и царице Јелене Богородичиној цркви у Охриду



©ХРИДСКЕ ИКОНЕ

Српско средњевековно сликарство је дошло до нас веома непотпуно. Фресака 

је очувано на хиљаде, икона једва педесет. Није тешко показатн да садашња сразмера 

ниуколико не одговара првобитном стаљу. Наши стари биографи са нескривеним 

поносом п хвалом говоре како су нашп владари п архнепнскопи од реда поклањали 

раскошне иконе црквама којпма су били ктнтори. „Из једног аутентичног документа 

внди се да је само жупан Деса, снн краља Владислава, једна релативно незнатна 

личност, оставио иза себе ни маље нн впше него двадесет икона. Било је код нас, 
несумњиво,- мноштво икона у средњем веку, не само по црквама, него и по дворцима. 
За турскога времена, међутим, далеко највећп део тпх икона је пропао, продан и 

раздат на поклон. Сликане на дасци, лаке за пренос, подложне црвоточини и оште- 

Ђењу, прпмамљнве својим сребрним и златним оковима и драгим камењем, наше средње- 

вековне иконе се нису могле ни нзблнза очуватн колнко фреске, које су сликане 

на знду.
Истина, још увек се може наћи велик број икона о којима неупућени људи 

мисле да су „византнске,, и „старе“. Временски, оне и нису можда младе, јер већином 

датирају из XVII и XVIII века. Алн су то, готово без изузетка, или академске имита- 

ције средњевековних икона, са нешто италијанских утнцаја, или су наивно продужење 

анемичне византиске традицпје, са пуно локалннх нли фолклорних елемената. Нео- 

спорно, и те иконе из XVII н XVIII века, а поготову оне, ређе, које су сликане у XVI 
веку, могу да буду интересантне са извеснпх гледишта; по лепоти н уметннчкој вред- 

ности, међутим, нзмеђу њих н оннх које датнрају из средњег века не може уопште 

бити поређења: рађене у доба Ренесанса и Барока, оне за општу историју уметности 

немају скоро никаквог значаја.
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Аутентинних ико- 

на из средњег века, оних 

чија је вредност светска, 
има, да поновнм, једвапе- 

десет, и нема изгледа да 

их се још много нађе. Па 

и те које су дошле до нас 

већином се налазе у жа- 

лосном- стању. Њихови 

власници их, готово иигде, 
не знају чувати како тре- 

ба, или их тако „поправ- 

љају“ да их упропасте.
Десетак средљеве- 

ковних икона се налази 

прво, у Грачаници н Де- 
чанима, где су оне, у XIV 

веку, рађене за првобнт- 

не иконостасе у тим цр- 

квама. Има, затим, једна 

наша икона у цркви св. 
Николе у Барију, у Ита- 

лији, на којој је, у сре- 

дини, насликан св. Нико- 

ла, а поред њега, на мо- 
литви, с једне стране краљ 

Стефан Дечански, а с дру- 

ге стране краљица. У Хи- 
ландару, на Св. Гори, очу- 

вана је једна врло ретка 

Богородица, рађена, као 

ниједна друга наша икона, у мозаику. На царским дверима у Нерезима и у цркви св. 
Климента у Охриду још и сад се налазе Благовести, које датирају из XV века. У Сара- 

јеву и у неким местима на Приморју такође има нешто икона из средњег века, већином 

донесених из иностранства. Никоје се, не могу, међутим, поредити са оним у Охриду.
Са малим изузетком, све охридске иконе су сачуване у цркви св. Климента. 

Тамо их је, пре тридесет и осам година, открио и, нешто касније, описао у свом

Фото Музсј Кнеза Павла

БОГОРОДИЦА СА ДЕТЕТОМ (РЕСТАУРИСАНО) 
Дворски хра.м на Дедињу
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научном путопису руски ви- 
зантиолог Кондаков. После 

њега, њима се до данас није 

нико бавио подробније, па 

ни фотографисао их како 

треба. Ја ћу овде, по Конда- 

кову и по својим личним 

белешкама из 1936,дати мали 

преглед охридских икона и 

указати на њихову једин- 

ствену уметничку вредност.
Најстарије и најлеп- 

ше међу охридским иконама 

свакако су Благовести, које 

потичу, по једнима, из друге 

половнне XI нлн са почетка 

XII века, а по другима из 

XIV века. Оне се „чувају" 

уврх иконостаса, покривене 

стаклом кроз које се ништа 

не внди. То су две орахове 

даске дебеле З1/« см, високе 

свака 1,12, и широке 0,68 м.
Занимљиво је видети како 

су „препарнране". Даска на 

којој је израђенарханђелГа- 

врило пзравната је пре сли- 

кања танким слојем финог 

гипса; даска на којој је насликана Богородица превучена је прво платном, које је 

танко гипсирано, па је истом онда рађена слика, која се стварно налази на платну, 
а не директно на дрвету, као што то у први мах изгледа. Друга, са фигуром Богоро- 

дичином, боље се очувала него прва, на којој је слика арханђелова: на овој су боје 

поотпадалеу двема шпроким браздама вертикалног правцаудоњем делу иконе. То засад 

још не смета да се впди сва ретка лепота овнх неупореднвих слика, које, упркос неве- 

ликим сразмерама, дају утисак монументалности. Већ основна замисао је срећно постав- 

љена и изведена: арханђел Гаврило, у жутом плашту и зеленој туници, у брзом ходу, са 

одмереним, алн живнм и енергичним покретом, чини ванредан контраст Богородицн,

тт

Фото Музсј Кнсза Пагла
ИСУС ХРИСТОС
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Фото Музој Кнсза Паила
БЛАГООЕСТИ. АРХАНЂЕЛ ГАВРИЛ
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Фото Музсј Кнста Паила
БЛАГОВЕСТИ. БОГОРОДИЦА
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Фото Мулсј Кнспа Папла
БЛАГОВЕСТИ. ДЕТАЉ.,ГЛАВА АРХАНЂЕЛА ГАВРИЛА



Фото Музсј кисза Иаила
БЛАГОВЕСТИ. ДЕТАЉ. ГЛАВА БОГОРОДИЧИНА



која, у плавој туници и црве- 

ном мафориону, седи на пре- 

столу и, држећи вретено у руци, 
лако нагнуте главе слуша. Са- 
вршенство технике је на впсини 

једноставности концепцнје: по- 
тезн четке су ванредно фпни, 
моделовање нежно и топло, боје 

живе, цртеж племенит. Неупо- 
редиво лепи сребрни оковп само 

појачавају утисак раскошн и мо- 
нументалности. Варварско оки- 

вање модерннх икона дискреди- 

товало је у очима многих људи 

тај одавно напуштени начин 

уметничког рада; треба меЈјутим 

видети ове Благовести у Охриду, 
па схватити сву лепоту старнх 

сребрних окова. И онда кад слу- 
жи за позађе, где је сав од фи- 

них биљних орнамената, н онда 

кад служи за оквир слике, на 

коме је пуно рељефних фигура, 
оков на овим двема иконама под- 
једнако је ремек-дело кујунџи- 

ског заната. Правоугаоне пло- 

чице са рељефима арханђела на 

слици арханђела Гаврила, а са рељефима старозаветних пророка на икони Богородице, 
и медаљони са бистама које су исто тако коване у сребру, својим зналачким распо- 

редом и својим срећним сразмерама у савршеној су хармонији са сликаном фигуром у 

средини, окруженом орнаментима који, својим богатством, још више истичу њену отме- 

ност и једноставност. До врхунца долази то рафиновано мешање боје и племенитог метала 

у нимбу арханђела Гаврила, где су, по основи од белог емаља, постављени орнаменти 

од позлаћеног сребра и у сблику зелених и црвених палмета и љиљана.

Беспрекорно је очувана икона Исуса Христа, која је такође скривена уврх 

иконостаса. Висока 0,93 и широка 0,65 м, и она је изведена на гипсираном платну које 

је „каширано" на орахову даску дебелу 4 см. Датира с краја XIII или, вероватније,

ј\

Фото Музеј Кнеза Паила
БОГОРОДИЦА ОДИГИТРИЈА 

(Пре рестаурацнје)

80



ив ирве половиие XIV ве- 
ка, и нешто мало је осве- 

жена, али давно, по свој 
прилицп у XV—XVI веку 

(можда онда кад је иа 

иолеђиип сликано Рас- 

н е ћ е Христово, рађе- 

но у византпској традп- 

цпји п иа златном фону).
Зелена боја хпматпона и 

црвена боја хитона, пла- 

стичност главе п десне 

руке која благоспља, мно- 
го што-шта на овој пконп 

сећа на монуметални стил 

фресака XIII века. Сребр- 

ни оков, на коме се још 

увек виде трагови плавог 
п зеленкастог емаља, за- 

сут ориаментима у облику 

акаптова лишћа, љиљапа, 
розета п релзефнпх бнста 

евамђелпста и апостола, 
сјајно уоквнрује п, својом 

раскоши, издваја досто- 

јанствеиу п мирну Хри- 
стову фигуру. Нарочито 

су рељефн бпста, симет- 

рично распоређених по оквиру широком 8 см н смештених у мајушне квадрате 

(5 х 5 см), искованп мајсторскн н пуни нзраза.

Исте велнчнне као икона Исуса Христа, и врло сличног окова од потавнелог 

сребра са траговпма зеленкастог емаља и, такође, рађена на гипсираном платну каши- 

раном на орахову даску дебелу З1 2 см, јесте п нкона Богородице Душеспаситељице, 
која се чува на северном зиду цркве св. Климента, изнад певнице. Нажалост, ову 

икону није спасла од сувнше ревносних н неукнх руку ни метална мрежа испод које 

стоји закључана: пре неку годпну, икона је тако душмански премазана да се данас 

може само слутити како је изгледала. На срећу, остале су нетакнуте сличице двају

Фото Музсј Кпеза Паола
БОГОРОДИЦА ДУШЕСПАСИТЕЉИЦА
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Фото Музсј Кнсза Ианла
АРХАНЂЕЛ МИХАИЛ 

Детаљ Богородице душеспаситељице

арханђела у левом и десном врху иконе: у ванредном оквиру срцоликога облика, један 

у плавом, други у црвеном стихару, обојица са златним орарима, ова два арханђела 

имају тако отмене и љупке главе какве се могу наЂи само на најлепшим сликама 

средњег века. Можда је, уосталом, ова икона и раније била „освежавана“, јер се и на 

њеној полеђини, на златном фону, налази једна новија слика, једне одлично цртане 

Благовести.
Пре неку годину је премазана масним бојама и икона Богородице Одигритије, 

коју такође није спасла мрежа под којом се „чува“. Истина, треба признати да је ова 

икона и раније доживела промене и преправке: сребрни нимбови не изгледају прво- 

битни, а на полеђини је, у непознато време, насликано Распеће. Оно што је, због
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Фото Музсј Кнсза Папла
АРХАНЂЕЛ ГАВРИЛ 

Дстаљ Богородицс душсспаснтсљицс

свега тога, данас најзначајнпје и најлепше на овој икони, то је њен ванредни сребрни 

оков, који се разликује од свнх окова које смо досад набројали и укратко описали. 
Он се састоји од велнког ннза слабо повезанпх и богато орнаментисаних плоча, међу 

којима су нарочпто занимљнве оне на којима су нсковане малецне композиције из 

Христова живота (Улаз у Јерусалим, Распеће, Преображење, итд.). Да ли то што су 

плочице овлаш поређане и повезане, и што се неке компознције сретају по двапут 

(Крштење, Васкрсење Лазарево), значи да су оне овамо пренесене са других икона? 
Чини се, несумњнво.

По сјајно очуваннм н мајсторски израђеним сребрним оковима имају за исто- 

рију уметностп велику важност п две нконе у Дворском храму на Дедињу које потичу
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из Охрида. То је једна Бого- 

родица са дететом и један Исус 

Христос, чијп оковн су ивве- 
дени по истом декоративном 

систему н у нстом стилу као 

окови напред поменутпх ико- 
на Богородице Душеспасите- 

љице и Исуса Христа у цркви 

св. Климента. Да одмах додам 

да и у цркви св. Ннколе у 

Охрпду пма једна икона са по- 
ново сликаном фигуром св. Нн- 
коле, али са сребрним оковом 
којн је несумњиво из XIV века.

Релативно врло добро 
је очувана Богородица Пери- 
влепта, изнад владичанеког 

стола у цркви св. Климента у 

Охриду; уколико је поправље- 

на, то је било још у XVI XVII 
веку (вероватно кад је на по- 
леђини сликано Ваведење). Вн- 
сока 0,86 и широка 0,65 м., 
рађена на гипсираном платну 

кашираном на даску, она нема 

на свом сребрном оквиру ни 

розета ни рељефних фигура и биста, него само орнаменте од разноврсног акан- 

товог лишћа.

•V
* \?м -

Фото Музсј Киеза Папла

БОГОРОДИЦА СА ДЕТЕТОМ

По срагмерама највеће охридске иконе налазе се десно и лево од царских двери 

у цркви св. Климента: опет један Исус Христос и опет једна Богородица са дететом. 
Велнка и моЂна Христова фигура (1,60 х 1,26 м.), са знатно попустилим бојама и ружним 

новијим златним нимбом, више пута досликавана у старија времена, не даје, поред 

свих својих драгоцених особина, онај утисак који дају друге, боље очуване иконе из 

овог круга; и на њој, једва да нису занимљивије од саме слике минијатурне компо- 

зиције исковане на сребрном оквиру, сличне композицијама на веђ поменутој Бого- 

родици Одигитрији. Нешто мања по сразмерама (1,56x 1,22 м.), исто тако досликавана 

и још више оштећена, али веома занимљива по живом покрету малог Исуса, Богоро-
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дица са дететом која стоји 

лево од царских двери, на 

иконостасу, има врло занпм- 

љив сребрнп оков, иа коме 

је, између миогпх рељефних 

фигура светптеља, пзрађеиа 

н фигура охрпдског енископа 

Николе.

и
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Нарочпт питерес заслу- 

жује она још једиа Бого- 

родица са дететом која 

се чува уврх иконостаса нсте 

цркве св. Климента и која 

се одваја од свпју и стилом, 
п оковом, и техником. Внсока 

0,91 и шпрока 0,54 м., она је 

сликана одмах на платно, ко- 
је иије гипснрано, него је 

гипспрана само даска пспод 

платна, дебела 4 см. У ставу 

п изразу Богородпце, на ко- 
јој је црвен мафорнон н пла- 
впчаста хаљнна, и у покрету 

необнчио одраслога детета у 

неранџастој хаљнни с црве- 

ним појасом, има такве нежностп, патље н осећајности, каквнх нема ни на једној 
икони у Охрнду. И сребрнп оков је друкчпјп него у осталих икона. Мотиви биљних 

орнамената и розета су сасвим нови, а рељефне фнгуре су строго стилизоване, 
без нчега реалистнчког п пластичиог. Шго је од свега најважније и најзаним- 

љивије, четирп рељефнс фигуре иа окову претстављају личности нз наше нацн- 

оналне псторије. Поред једне је остао п натпис, који каже да је то охридски 

епископ Нпкола. Поред осталих је, свакако у новнје време, натпис намерно уни- 

штен, алн свн знацп говоре да су го фпгуре цара Душана, царице Јелене и младог 
краља Уроша.

Фото МуЈсј Кнсма Панла
ПСУС ХРПСТОС

Огкуд све ове иконе у Охрпду? Ко их је радио? Кад? За кога? Има пуно пнтаља 

у везн са охрндскнм пкомама иа која псторија уметности има још да тражи тачан 

одговор. Васадсе чпии да су — нзузимајућн Благовестн, које се најчешће датпрају
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Фото Музеј Кнсзп Паила
ДЕТАЉИ СРЕБРНИХ ОКОВА
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Фото Музсј Кпсза Паша

БОГОРОДИЦА ПЕРИВЛЕПТА

у XI—XII век, — све охридске иконе сликане у XIV веку. Значи ли то да су оне већином 

рад српских уметннка? Може се узети за спгурно да је нкону на чпјем окову су нсковани 

ликови цара Душана, царице Јелене н Уроша, царска породнца поклонила око 1345 

охрндској цркви св. Богородице. У једној својој повељп, која је око те године издата 

Богородпчниом манастнру у Охрпду, Душан се захваљује Богороднци што га је спасла 

од болести и помогла му да се учврстн на престолу. Свакако је тим поводом и с једнаким 

осећањем сликана п пкона п, на њену окову, нзрађенн ликовн царске породице на 

молитвп. С једне стране, пкона сведочи о царевој побожности, а с друге стране га слави 

као победника. Исте пдеје су пзражене, приближно у исто време, н на фресци Душана 

и његове породицс у капелн св. Ннколе у Дечанима на композицији дванаестог икоса 

Хпмне Богородпцп.
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Фото Музсј Киеча Нонла
ЛЕТАЉ АРХИВОЛТЕ

Запални нортал Богородичинс цркве у Студеиицн (1190 —1196Ј
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СРПСКА
СРЕДЊЕВЕКОВНА СКУЛПТТРА

ад се говори о нашој средњевековној уметности, обично се мисли на црквене 

грађевине и фреске. Не само да су дворци и градови, којих је било до хиљаду, једва 

коме поблпже познати, него ни наша средњевековна скулптура није дубље про- 

учена. Код нас се скулптурн поодавно обраћа мала пажња. С резервисаним ставом 

је ночела црква, н тај став, који је из века у век био одлучнији, постепено је при- 

хватио цео свет, — створило се уверење да наше црквене грађевине могу бити укра- 

шене само сликама. У средњем веку, међутим, није тако било. Готово све наше главне 

цркве подигнуте између IX и XV века украшене су поред слика и скулптурама. Истина 

је да те скулптуре немају облик издвојених статуа и биста, као што се обично данас 

зампшља скулптура. У нашнм старим црквама скулптура је подређена архитектури 

и има изразито декоративан и нлустративно-дидактнчан карактер, као и тадашње 

сликарство уосталом. Она је ограничена на портале, прозоре, консоле^. аркатура, 
капителе и базе стубова, на зидане иконостасе, саркофаге и надгробне плоче. Али 

друкчије ннје бпло нп на Западу. И тамо су главне скулптуре смештене споља, а не 

унутра у катедралама. Што многе наше цркве више личе на западњачке него на 

византиске грађевине, то је, често, баш због сличне улоге, распореда, тема и техничког 

нзвођења скулпторских радова. Наша средњевековна уметност се разликује од умет- 

ности другпх народа који су стојалн под културним утицајем Византије још највише 

употребом пластичне декорације.
Несумњнво, наша средњевековна скулптура не излази пред нас са оном импо- 

зантном множином дела са којом сликарство. Без фресака нема ниједне цркве; без 

скулпторских радова, има. Чак и кад се урачуна што је поиспропадало и’што бн се 

још могло наћп, пластнчна декорација у нас не изгледа богата у поређењу с пластиком
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западних народа. Али она није нн онако сиромашна као што се обнчно мисли. Један 

систематски репертоар наше средњевековне скулптуре претстављао би нзненађење 

и за оне који познају или верују да познају нашу стару уметност. У нас је очувано 

више скулптура из средњег века него и у једног народа на југоистоку Европе.
Привлачна је наша скулптура и ширином пластичних замнслн. Она је разнолика 

по функцији, по темама, по изради, по стилу. Њени мотиви, којн се крећу од једно- 

ставне геометриске слике до пуне пластике људских и жнвотињских фигура, нсто

....
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Фото Музсј Кнсза Паила
ФРАГМЕНТ ЦИБОРИЈА (IX ВЕК) 

Црква св. Трифуна у Котору

тако внају имати скроман облик стилизованог орнамента, као и илустровати опсежан 

циклус верских догађаја. Чак и за њен материјал, који је обично камен и мрамор, 
има разлога веровати да је био разноврснији него што се данас чини и да је дрво 

било употребљавано више него што га је дошло до нас. Кад је строго декоративна, 
она више личи на дрворезбарство него на вајарски посао; али кад је наративног илн 

монументалног карактера, она се зна испети до висине аутентичног пластичног израза. 
Истина је да се у њој може наћи сиромашних и примитивних клесарских радова, који
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не превазмлазе фолклор- 

но тумачење општих тема 

у хришћанској уметности. 
Али је истина да у љој има 

п праве пластике од вели- 

ке лепоте, — има у њој 
фигура, глава и компози- 
ција у рељефу које су 

равне делима мајстора 

светског имена.
Важност наше сред- 

њевековне скулптуре није 

само у њеној разиоврсно- 

сти н лепоти. Она је и у 

њеиој старини. Готово 

редовно се губи из вида 

да иаша уметност почиње 

давно пре појаве великог 

жупана Немање. Мп себе 

осиромашујемо за три ве- 
ка не обраћајући довољ- 
но пажње на ону богату 

н разнолпку Приморску 

школу, која је, од почет- 

ка IX до средине XII века, 
у Зети, Захумљу и на јуж- 

ном Јадранском приморју 

створила једиу од иајза- 

нимљивијих скупина дела 

у нашој уметничкој исто- 

рпји п вековима утицала 

на уметност у Рашкој. 
И у тој школи, и у целој 
нашој уметности уопште, 
најстарији споменик којн 

се може са сигурнонгћу 

датирати јесте једно ва-

Фото Музсј Кнсза Паи.та

ДЕКОРЛТИВНА Г1ЛОЧА ИЗ ЦРКВЕ СВ. МИХАИЛА У СТОНУ 
Друга половнна XI века

Фото Музсј Кнсза Панла

ДЕКОРАТИВНА ПЛОЧА ИЗ ЦРКВЕ СВ. МИХАИЛА У СТОНУ 
Друга половнна XI вска

91



јарско дело, — фрагмент једног архитрава 

који је, судећи по натпису на љему, рађен на 

прелазу из VIII у IX век. И један од првих 

наших уметника који је познат по имену јесте 

један каменар; то је некп клесар Браја, којп 

се записао на једном надгробном споменику 
XII века.

Скоро сви скулпторски радовн Прп- 
морске школе нађени су између Бојане н 

Неретве, на земљишту прве српске краље- 

вине, „краљевине од прва“, у Свачу, Улцињу, 
Богородици Ратачкој, на Превлаци, у Котору 

и околини, на острвима Колочепу и Лопуду, 
у Стону, на полуострву Пељешцу. Најзаг.ад- 

није место до којег је, по данашњем нашем 

знању, допирала та скулптура, јесте Завала 

у Захумљу. У Рашкој је досад није нађено. 
Али то не мора још значити да је онде није 

било. Петрова црква у Расу, подигнута у првој 
половини IX века, Богородичина црква у За- 

тону на Лиму и још неиндентификована црква 

у Дренови код Пријепоља, које потичу из 

IX—XI века, припадају, по архитектури, Прн- 
морској школи и могле су бити украшене 

пластичном декорацијом. Ни друге цркве, не само ове, из тога доба, нису откопаване.
Та прва наша пластика, рађена између IX и XII века, служила је скоро искљу- 

чиво као украс допрозорника, довратника и црквеног намештаја и била је изразито 

декоративна, врло плитког рељефа, могло би се реЂи дводимензионална. Највише је 

употребљавала геометриске мотиве, нарочито преплет у облику трочлане траке, — 

трочлана трака је од главних њених обележја, по коме се најсигурније врши њено 

датирање. Стилизоване животињске фигуре и птице једино оживљују ту строгу, мирну, 
скоро укочену пластику, која је и стилски и технички истоветна са тадашњом пла- 

стиком у северном Јадранском приморју и у горњој Италији; њена вредност није 

толико у инвенцији, колико у занатском искуству и вештини њених уметника. Људска 

фигура се појављује истом у другој половини XI века. У близини престонице краљева 

Михаила и Бодина, — у једном селу код Скадра, — нађена је камена плоча на којој 
је приказано како једна жена, у пратњи арханђела Михаила, прилази Христу који је

Фото Ч. КушевиК, Београл

ДЕКОРАТИВНА ПЛОЧА У ЗАВАЛИ 
(IX—XI век)
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благосиља. Ако би збиља био из овог доба, тај би 

рељеф, са фреском у цркви св. Михаила у Стону, 
био у нашој уметностн најстарија донаторска 

вотивиа композиција.
Друга епоха у историји српске скулптуре 

иастаје од средине XII века. јавља се иова, Рашка 

школа, која је, свакако, наставак Приморске школе,
— њени уметници су, каида, такође били већином 

из Прнморја. Та нова пластика је изразито ромаи- 
скога стпла. И оиа је подређена архитектури, али 

се ие исцрпљује у плиткој орнаменталној декора- 

цији и ие своди се на геометриски вез у камену. Она 

се не реже, него се клеше, њени рељефи су високи, 
облпцн пуни, светлост п сенке богато расуте, — та 

пластика се даје у простору, она је тродимеизио- 

кална. Геометриски мотиви, некад главнп, сад су 

споредни; прво место заузимају људске фпгуре у 

целом расту, људске главе, звери, стабљике, и ли- 
пгће, — скулптура се приближује прнроди п животу, 
постаје реалистичка. Њено скретање ка жпвоту 

види се и по наборима на драперијама, који су живи 

и природни, и по бојаднсању људских фигура, у ко- 
јих се очн обележавају оловом. Чак и кад су њени 

мотпвп изразнто орнаментални, они су чешће 

биљнп иего геометрпски и блнжи су свом изгледу 

у природи него траиспоновању у уметности, а људске фигуре п звериње, чак и кад су 

фантастични, имају изглед реалних бића с природним покретом. Циљеви те пластике се 

не исцрпљују реализмом, приближавањем природи и животу, слободом. Те животињске 

и људске фигуре на порталима, зидовима, стубовима, црквеном намештају, — ти лавови, 
јагањци, сирене, грпфони, кентаури, и ти апостоли и анђелн, верски догађаји, нису ту 

само ради гога да украсе површину једног зида, нн да оживе равнодушност и хладноћу 

камена. Као и свуд у свету, романска скулптура је у нас пуна верских идеја, символа, 
алузија. Она превазилази визуелну сензацнју; она поучава. И уколнко више поучава, 
утолико заузима впше места и добнва већи значај на једној црквеној грађевини: изла- 

зећи из улоге китњастог оквпра, оиа испуњава простране тимпане врата п прозора, 
осваја капителе н базе стубова, заузнма консоле лучног фриза на фасадама, - као 

и сликарство тога доба, она није само декордтивно-дидактична, већ и монументална.

Фото Музсј Кнсза Паила
БОГОРОДИЦА

Рељсф у позлаКсно.м стсатиту (XII пск) 
Музеј Кнсза Павла
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Фото Музсј Кмсча Панла
Ј^ЕТАЛз Д0Г1Р030РНИКА

Олтарска апсида Богородичинс цркве у Студеници (1190—1196)
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Фото Музсј Кнсза Павла
БОГОРОДИЦА СА ЛРХАНЂЕЛИМА. ДЕТАЉ. АРХАНЂЕЛ ГАВРИЛ 

Западми портал Богоролнчинс црквс у Студеници (1190—1196)
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Фото Музсј Кнсзп Ппплп
КОНСОЛА АРКАТУРЕ 

Богородичима црква у Студеннцн (1190—1196)



Фото Музсј Кнсза Паша

КОНСОЛЛ АРКАТУРЕ 
Богородцчнна цркиа у Студсннцн (1190—1196)



До нас је дошао само мали део наше романске скулптуре из првог њеног иерпода, 
који обухвата XII п XIII век. Ми не знамо скоро ништа о пластнцн у црквн св. Ђорђа 

у Расу, у чијим рушевинама је нађен фрагмент велике мраморне архиволте с пла- 
стичним орнаментима у облпку лозице и бршљановог листа. Прп откопаваљу Бого- 

родичине цркве код Куршумлије откривен је само један малн позлаћенн Богородпчнн 

рељеф у стеатиту. Од пластпке оних „мраморника", о којима се прича да су радили

Фото Музсј Кис2а ГЈаслп
ДЕТАЉ АРХИВОЛТЕ

Западни портал Богороднчине цркве у Студешши 
(1190—1196)

у Жичи, није остало ни комада. Још увек остаје да се истражује шта је рађено на 

скулптури у доба Стефана Првовенчанога у црквн св. Арханђела на Превлаци и Бого- 

родичиној цркви на Мљету. У Милешеви, само један оштећени лав, који се повлачи 

по манастирском дворишту, сведочи о негдашњем раскошном порталу. Добро је очу- 

вана једино скулптура Богородичине цркве у Студеници.
Скулптура Богородичине цркве у Студеници рађена је између 1190 и 1196 године. 

То су прва дела романског стила у Србији, али су занавек остала ненадмашна по
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савршенству рада. Главна пажња је обраћена западном порталу. Богородица са два 

арханђела у високом, бојадисаном рељефу у тимпану, композиције инспирисане Апо- 
калипсисом иа архпволтп, Христос, апостоли и биљни орнаменти на довратницима и 

горњем прагу, показују тако добро скројену целину, тако мајсторску обраду детаља, 
тако аутентично осећање материје и праве, чисте пластике, да нема сумње да су пред 

нама дела светске вредностп. Велика паж*ва је обраћена и парадном провору на 

олтарској апсиди. Топло и меко рађене руке у фигура монаха поред прозора, природни 

ставови тих фпгура, једноставни набори на њиховим драперијама и живи покрети

- ......■

V ,
____ _

. ј

ГГ
Ч

\

Фото Муаеј Кнсаа Панла
ДЕТАЉ АРХПВОЛТЕ

Запални портал Богороднчинс цркис у Студсннцн (1190—1196)

животиљских п људскпх фнгура на прозорском оквиру, а више свега пропорције, ред, 
чистота н мнрна хармонпја целог дела чпне тај прозор ненадмашним у српској 
средљевековној уметностп, лепшпм и од трнфоре у Дечаннма, и од трифоре у Котору. 
И коисоле аркатура, даге у облику људскпх п жнвотнљских глава, реализују најчистије 

пластичне мнсли вајара с дугом традпцпјом п добрим занатом. Ннсу те скулптуре у 

Студеннцн нн толико многобројне колико су лепе. Као и наше фреске тога доба, оне, 
пако прплагођене декоратнвној функцији која нм је намењена, имају сва обележја 

сублимне п монументалне уметпостп. Њнхова је врлнна мера. То је таква равнотежа

■

99



мисли и осећања, таква уздржаност у изразу, такво разумевање тактилних вредности 

вајарског дела, какво се може наћи само код великих мајстора. У то време нема 
лепших нн важннјих скулптура на Балкану.

У другој половнни XIII века декоративна пластика је рађена мање, или се бар 

није доста очувала. У чему је бпла активност уметника којн су радилн за краљпцу 

Јелену у Скадру, Улцињу и Дривосту, за сад се не зна. У Сопођанима, Грацу п Арпљу

Фото Мутеј Кисза Плнл.т
ДР-ТАЉ АРХИВОЛТЕ СА Г10РТАЛА ЦРКВЕ СВ. СТЕФАНА У БАЊСКОЈ (1314)

Музсј Кмеза Папла

пластика је више но скромна, она је безначајна. Најзанимљивија је у Морачи (1252). 
Није ни ту богата, и рађена је примитивно, али су теме рељефних композиција на 

порталу иконографски код нас ретке, животињске фигуре на подножју иконостаса 

доста живе, пластнчна арабеска на престолу не без декоративности. Малобројне су 

и скулптуре у цркви св. Апостола у Пећи. Привлачи пажњу скромни саркофаг архи- 

епископа Саве II, украшен крстовима и геометриским фигурама.
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Фото Муасј Кисза Паша
СВ. КЛИМЕНТ

Реласф у лрвету. Дстаљ (Срсднна XIV иска)

Поново се јавља скулптура у већем броју на почетку XIV века. С јачањем 

внзантнскнх утицаја на архитектуру п слнкарство под владом краља Милутина, рад 

на декоратпвној пластпци се ннје сузио; он се, напротив, проширио и на крајеве у 

којим га дотле није бнло. Чак и у једном таквом центру нзразито византиске умет- 

ности као што је Света Гора, у манастиру Хиландару, израђене су, над улазним 

вратмма у цркву, консоле у облику људских глава, снажне н упрошћене као да су
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тесане у дрвету или ливене у бронзи. Нигде није изведено после Богородичине цркве 

у Студеници више скулптура него баш у једној Милутиновој задужбини, у цркви 

св. Стефана у Бањској (1314). У рушевинама те цркве су нађени, — па после забо- 

рављени нли разнесени, — и лавови са портала, и капители колонета, и фрагментп 

архнволте с биљним орнаментима и сценама из анималног света; фрагмената те скул- 
птуре пронађено је и узиданих у профане грађевине нз турскога времена. Мнсли се, али 

не изгледа вероватним, да из Бањске потиче и високи бојаднсани рељеф Богородпце 

са дететом у цркви у селу Соколици. Рељеф је и сувише рустичан за једну краљевску 

задужбину, и разлнчит од фрагмената који су нађени у Бањској. Вероватннје је да је 

он пренет у Соколицу из неке друге оближње цркве, која је имала можда само ту 

сличност с црквом у Бањској, што је такође била украшена пластиком. Пластпчних 

орнамената има, у Пећи, н на саркофагу једног тако изразито црквеног човека, као 

што је архнепископ Данило 11.
Највећа скулпторска активност је код нас била за владе цара Душана. Две 

цркве се у то време истичу на прво место својом пластиком: дечанска црква н цр-;ва 

св. Арханђела код Прнзрена. У Дечанима је скулптура очувана у пуном броју п готозо 

неоштећена, — има је, можда, колико у свим другнм нашим црквама заједно. Нигде 

не скреће на себе јаче пажњу она паралелна употреба пластике и сликарства која 

је тако карактеристична по веЋину наших најважнијих црквених грађевнна. Изузев 

цркве у Италији, ретко се још где може наБи у исти мах у једној црквн толико 

скулпторских радова споља и толико фресака унутра, — фасаде византискнх грађевнна 

су, углавном, без скулптура, унутрашњост готскнх катедрала на Западу је, углавном, 
без фресака. Оригиналност српске уметности нашла је у дечанској цркви једаи од 

својих највиднијих и најтипичнијих израза.
Број дечанских скулптура би остао велик и кад се не би раднло о православној 

цркви. Три портала на нартексу, врата на улазу у наос, троделни прозор на западној 
фасади и исти такав прозор на олтарској апсиди, многобројне бифоре п прозорн на 

фасадама, фризови аркатура испод кровова, капители и базе стубова у нартексу и на 

иконостасу, украшени су са неколико стотина рељефа и фигура. „Мали брат“ Впта 

из Котора, „града краљева", који је зидао дечанску цркву (1327-1335), дао је српској 
уметности највећу скупину вајарских радова.

Дечанске скулптуре, као и дечанске фреске, немају само декоративан, већ и 

илустративан и дидактичан карактер, пун символичних идеја. Рељеф у тимпану 

западног портала, — Христос у слави, — и рељеф у тимпану троделног прозора 

на западној фасади, — св. Ђорђе убија аждају, — не прослављају само Христа 

н св. Ђорђа, веЋ и краљеве Стефана Дечанског и Душана, победнике у битци 

код Велбужда. Не скреће залуд на себе пажњу ни врло чести мотив лава, -
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Фото Му;1сј Кнсза Иаила
КЛППТЕЛ ЈЕДНОГ СТУВА У ДЕЧАНИМА (1327—1335)
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Фото Му:|сј Кнста ПаилаХРИСГОС У СЛАВИ. ДЕТАЛз. АМЂЕО 
Дечани (1327—1335)
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(!>ото Музсј Кнсза Папла
ДОИГОЗОРМИК МА ОЛТАРСКОЛ АГ1СИДИ (ДР.ТАЉ) 

Дсчами (1327—1335)
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Фото Музсј Кнсза Паила
КОНСОЛА АРКАТУРЕ 

Дечпнн (1327—1335)



лавовп су, у Дечанпма, израђенн н на западном порталу нартекса, п на вратнма од наоса, 
н поред трнфоре на олтарској апсидн, и поред трифоре на западној фасадп, — оии су нај- 

монументалнпје н најзначајније фигуре у дечанској скулптури. Поготово су богатп иде- 
јама, још недовољно протумаченим, рељефи у тимпанима портала п прозора, групе па 

капителнма стубова, п главе и фнгуре људи, фантастичннх жпвотиња н птнца на консо- 

лама аркатура. Чини се да је највећи део њиховпх идеја у везп са Апокалипснсом.

Фото Мушј Ктма Паила

КАПИТЕЛ ЈЕДИОГ СТУБА 
Дечапн (1327—1335)

Мпсао о Страшном судији н судњем дану једна је од доминантних мисли п скулитура 

и фресака у Дечанима. Нема сумње да је оиа на првом месту израз оног велпког мпсти- 

цизма који је обузимао људе тога доба у очекивању конца света.
Давно је указано на сличност пластике у Дечанима с пластиком у Студеници, 

и те сличности сигурно има. Али, разлика је још већа. Скулптура је у Дечапима 

разноврсннја по темама, друкчија у њихову тумачењу, богатија бројем дела, јача но 

идејама, — колико је она у Студеници једноставна, толико је у Дечанима комплексна.
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Консоле аркатура, у Студеници, малобројне п једнолике, имају скоро искључино 

функцпју украса; у Дечанима, исто гако има лепих, скоро класичних глава које служе 

као коисоле аркатура, али је још више оних консола које имају облик фантастичних 

људских бића пунпх моралног зиачења. Дечаиске групе на капителнма стубова у нар- 

тексу, којих пема у Сгуденици, јер је црква сасвим друге основе, — као и рељефи у 

тпмпаинма бифора, претстављају не само новину у српској скулптури, него значе и
I

/ 4 

■ ^

Фото Му.Јој Кис »а Наша

ГРНФОН НА ПОРТАЛУ У ДЕЧАНИМА 
Ц327-1335)

символе верског садржаја. Поготову се разликују дечанске скулптуре од студеннчких 

стилом. За њпхове мајсторе нису толпко важие пропорције, обрада детаља, лепота 

заната, беспрекорност рада, колпко ригмична нарација, живост покрета и непо- 

средиост пластичног пзраза. У Студеници, пред Богородицом у тимпану западног 

портала, анђелп су уздржани, мирни, достојанствени; у Дечаннма, пред Христом у 

славп, онн нмају на лпцу нзраз истинског узбуђења, — за дечанске скулпторе није
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важна само пластичност облнка, већ и израз људског осе!лаља. Поредити пластику у 

Студеници с пластиком у Дечанима, то је исто што поредити фреске XIII са фрескама 

XIV века п што ставитн књижевне списе архиепископа Саве I или краља Стефана I 
до списа архиепископа Данила II и његових настављача. У XIII веку, уметност и 

књижевност су лаконске, строге, пуне достојанства и отстојања, одмерене, сиажне, 
скоро хладне. У XIV веку, оне су слободне, говорљиве, пуне динамичности, бојаднсане, 
готово ннтимне. Ишло се од општег к појединачном, од статичног к динампчном, од 

лаконског ка речитом, од резервпсаног ка непосредном, од спокојног ка живом.

Фото Музсј Кнсма П-тила

ДЕТАЉ ЦИБОРИЈА (1362)
Црква св. Трнфуна у Котору

Дечанске скулптуре су сведочанство, и једно од најважнијих, о путу српске уметности 

ка изразу хуманих осећања.
Нису биле такве среЂе, да нам се целе очувају, скулптуре у цркви св. Арханђела 

на Бистрици код Призрена (1348—1351). И њих је био велик број. У рушевинама цркве, 
која је руинирана још на измаку средњег века, а откопана пре две деценије, нађено 

је неколико стотина вајарских фрагмената. Нађени су делови фриза украшеног биљним 

мотивима, бојадисане фигуре арханђела и светитеља, људске маске, птице, животињске 

главе, капители стубова и колонета, архиволте на порталима, плутеји на олтару.
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Нађеии су и одломци једне ста- 

туе, о којој се, не без разлога, 
мисли да претставља цара Душа- 
на. Драгоцени су ти разбацани 

и оштећенн фрагменти. У њима 

љубав ка природн, оличена у 

биљнпм мотивима, и интересо- 

вање за човека, обелодањено 

у хуманом пзразу лпца, прева- 

зплазе непосредношћу и топлп- 

ном сву дотадашњу српску сред- 

њевековну скулптуру.
С црквом св. Арханђела 

монументална пластика роман- 

ског н готског стпла долазн до 

највнше гачке. После тога, опа- 

да. Али се њена раширеност 

још дуго не смањује. Ни у доба 

Душаново, ни за време расту- 

рања Царства, она се не огра- 

ничава на краљевске задужбпне 

и пма је и у оним крајевима 

у којпм се не бн очекивала. Има 

је у Љубогену, Леснову, Лешку,
Маркову манастиру. Чак је н у 

Охриду, средпном XIV века, изра- 

ђен од дрвета један бојадисанп 

високп рељеф св. Климента, скул- 

пторско дело ретке лепоте, рав- 

но фигурама готских катедрала 

на Западу по знању заната и осе- 

ћању стнла. Поготово мора битн да су скулпторп у XIV веку билн доста запосленн 

у зетском Прнморју, одакле их је можда већина и потицала. 0 њиховим радовима у 

Улцпњу, Скадру и Бару зна се међутпм још увек мало. Несумњиво је да су били 

траженп п иа гласу. Један уметник из Бара, каменар Миха, нашао се да ради фра- 

њевачкн клаустар у самом Дубровнику (1360), у коме је спгурно бнло добрнх уметника. 
Непознат је по пмену, алн је добро познат по раду, онај мајстор којн је, под царем

Фото Мудсј Кисза Панла
БЛАГОВЕСТИ. 

Рељеф у дрвету (1389)
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Урошем, радио рељефе иа цп- 
борију у цркви св. Трифуна 

У Котору (1362). Ти малн ре- 
љефи, који личе на фреске 

пренесене у камеи п којп су 

пуни наивне дражп, једно су 

од последњих наших дела ро- 
манског стпла н иаративног 
карактера.

ЈГ*Џ

У последњој четвртиип 

XIV века извршеи је четвртн 

(и последњи) преображај срп- 
ске средњевековне скулптуре. 
До њега је дошло паралелно 

с преображајем архитектуре 

и сликарства, као и у раиијпм 

епохама. Она изразпто деко- 

ративна пластика, с претеж- 

но геометрискпм мотивима, 
каква је бнла пластика Прп- 
морске школе од IX до средпне 

XII века, настала је као украс 

скромних црквнца подигиутпх 

од ломљеног камеиа, којпма 

је давала утисак раскошп п 

ведрине, као што чипке дају 
дражи скромној хаљинп. Моиу- 
ментална пластика романског 

стила, у XII и XIII веку, рађена је у пуној хармонији са црквама Рашке школе, у којих 

су п димензије монументалне, а фасаде изведене од тесаног камена. Још увек романска 

у основи, али с јаким обележјем готског стила, живописна и богата скулгггура прве 

половине XIV века била је и по стилу и распореду смишљена као украс катедрала 

с фасадама од разнобојног мрамора. Друкчије није било ни у четвртој епохи, за 

активности Моравске школе, чији уметници раде у последњој четвртини XIV и у првој 
иоловини XV века: с декоративним фасадама од камена, опеке и јаког слоја малтера 

јавља се изразито декоративна, плитка пластика претежно геометрискога 

Скулптура н сликарство су у целој српској средњевековној уметности

Фото Музеј Киеза Пап-К!
ПРОЗОР ПА ЦРКВИ СВ. СТЕФАИА У КРУШЕВЦУ 

(Око 1374)

стила.
СМПШЛЊЧ10
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,:Жподређени архитектури и 

чине с њоме хармоничну 

целину.
Основна одлика де- 

коративне пластике на црк- 

вама Моравске школе јесте 

превласт линеарне и биљне 

орнаментике. Нема више 

лавова на порталима, ни 

наративних композиција на 

архнволтама, сасвим су рет- 

ке и консоле у облику 

људскмх глава на аркату- 

рама. Украшавају се готово 

искључиво допрозорници и 
довратиици и, као нов архи- 

тектоиски елемент, архи- 

волте слеппх аркада на фа- 

садама, а скоро сав украс се 

своди на разврежалу лози- 

цу, палмете и геометрпске 

мотиве. Али је зато обнље 

тог украса тако велико, ње- 

гова функцпја тако истак- 

нута, његови мотивп тако 

раскошни, као да смо на му- 
слимаиском Истоку или у 

племићком двору. Свршено 

је с пластиком монументалног стила. У Крушевцу, Раваници, припрати цркве манастира 

Хиландара, у Љубостињи, Велућу, Дренчи, Руденици, Каленићу, по свим црквама кнеза 

Лазара, деспота Стефана и њихових велможа, пластични украс више даје утисак рада 

у фајаису, па и дрвету и металу, но у камену. Можда је то утицај профане умет- 

ности, можда је то декоративни систем несталих двораца.
Није декоративна пластика Моравске школе сасвим ни без људских и живо- 

тињских фигура. Физиолог п Апокалипсис и даље дају узбудљиве мотиве дидактичког 

садржаја и илустративног карактера. Фантастичне зверн нарочито не престају да 

сећају верне на дане Страшног Суда. Човек је у другом плану. Али уколико су сада

Фото Музсј Кпеза Паша

ПР030Р НА ЦРКВН У ЉУБОСТИЊИ 
(Око 1400)
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ретки, утолнко су више лепн рељефи издужених витких фигура датих у готском стилу. 
Благовести на царскпм дверима од дрвета из цркве манастпра Андрејаша (1389) н 

фигурални рељефи у тпмпаннма прозора у Каленићу (1407—1417) нису само последњн, 
већ н најрафпнованпји отсјај наше фнгуралне пластнке средњег века. Хумаиост, која 

се јавила на фигурама романског стнла у XII веку, прелази на скулптурама Моравске 

школе скоро у неку женску нежност и осећајност.
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Фото Мучсј Кнета Пан.та
ТИДШАН ПРОЗОРА НА ЦРКВИ У КАЛЕНИЋУ 

(1407—1417)

Што губи у монументалности, та скулптура добива у декоративности. Никад 

китњастија архитектура није имала китњастију пластику. Рад архитектов је толико 

спојен са скулпторовим радом, они се толико сједињују и изједначују, да је за извесне 

елементе, — за архиволте слепих аркада и за розете например, — тешко рећи да ли 

су за њих давали цртеж архитекти или скулптори. Ни сликар није био отсутан. 
Бојадисање фигура, које се у ранијим вековима вршило ретко и дискретно, постало 

је скоро опште и једнако важно. Бојадишу се не само фигуре, већ каткад и ориа-
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менти, п боје се тако измењују, од преплета до иреплета, од једног поља до другог, 
као да се радн не о пластичиом украсу, већ о пејзажу или сцени на некој фресци. 
То иије впше она строго црквена, теолошка, дидактична, илустративна и наративна 

пластпка, која се знала испети до монументалности, каква је била пластика од сре- 

дине XII до средиие XIV века. Чак и онда кад садржи фигуралне претставе верског 

садржаја, као на цркви у Каленићу, њене претставе су изгубљене у бујности украсног

Фото Музсј Кисза Папла
ТИМПАН ПРОЗОРА IIА ЦРКВМ У КАЛЕНИЋУ 

(1407—1-117)

оквира, а пластнчност се разнежила у делнкатннм бојама. И надгробнп споменици, 
као плоча Родопова у Бањи у Метохпји, сва засута геометриском п бпљном орна- 

ментиком, н саркофаг младог племнћа у Љубостпњн; сав окићен љиљанима, имају у 

себи нечега ведрог. Слути се дух оне нове, племићке п грађанске Европе XV века, 
која ће тежнтн за удобнпм животом, за луксузом, и за ужпвањем.

Нарочпто се две цркве у ово време пстпчу својом пластиком: у Љубостињи н 

Каленнћу. У Љубостињн, пластнчна орнаментпка је исто тако одмерена, јасна и добро
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пропорцпонисана, као н архитектура те цркве. Али, ма како била лепа, она је мо- 
нотона н статнчна због отсуства сваке фигуралне претставе. Пластика у Каленићу, 
иако претрпанија, разноврснија је, потпунија, жнвља, пзразптнја, и пма за XV век 

онај значај, ону вредност, оне типске, карактеристичне црте једне школе и епохс, 
које имају скулптуре у Студеници за XII и скулптуре у Дечанима за XIV век.

т.\ ;■: I

Фото Музој Кнсза Паила
ТИМПАН ПРОЗОРА НА ЦРКВИ У КАЛЕНИЋУ 

(1407—1417)

Последња дела наше средњевековне скулптуре, — на дрвеним вратима у Нере- 

зима, у Слепчу и Охриду, — или уопште више не садрже фигуре или су ове резане 

оштро и дводимензионално. Хиљаде стећака, расејаних по земљи војводе Сандаља 

н Стефана Вукчића, херцега од Светог Саве, рађених у некој вековној традицији 

протумаченој на фолклоран начин, и онда кад су с фигурама, више личе на пластичну 

арабеску, него на скулптуру. Али те мале композиције на огромним монолитима, ти 

плитки рељефи, те гравире у камену, иако старим дијалектом, говоре о новом времену 

и другом осећању: витешки мотиви потискују символичне, индивидуалност се потен-
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<1>ото Музсј Кнс*а Паи.та

ТИМПАН ПР030РА НЛ ЦРКВИ У КАЛЕНИЋУ 
(1407—1417)

цира, ли.чност, појединац, његова вредност, његово херојско дело, његова слава стоје 

у првом плану.
Крајем XIV и почетком XV века, наша скулптура је толико живописна, она 

тако личи на везове и на чипке у камену и мајолику, како ретко која скулптура 

тога времена у Европн. Као што се човек пред смрт радо сеЋа свог детињства, тако 

и наши последњн скулптори као да нмају пред очима дела својих претходника из 

. IX—XI века, која васкрсавају у поетизованом и разнеженом виду. Кад је, с пропашћу 

наших самосталнпх средњевековних држава, нестајало наше средњевековне скулптуре, 
њен рондо кроз нсгорију бно је потпун, и завршен.
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ЦИВИЛНА И ВОЈНА 

АЈРХИТЕ КТАРА
У СРЕШЉЕВЕКОВНОЈ СРБИЈИ

ј|"‘Цаше црквеие грађевине углавном су све познате, и новијих чиљеница, у 

областп релпгнозие архптектуре, може донетп само проучаваље цркава из IX—XI века, 
којпма се још ннко није систематски бавно. И по сво.м сликарству средљевековна 

Србија престаје бпти „нова земља“ за иаучнн свет. Фресака Не се, иесумљиво, још 

проналазнтп, нарочпто по црквама закреченпм у турско време; алп није вероватно 

да ће се начпнптп таква открпћа која ће из основе измеиптп схватаље о нашем 

средљевековном слпкарству. Оно што је сад пред нама, у областп црквеие уметности, 
то је разрађпваље материјала којп је сабран за последљих двадесет годнна, аналпза 

грађевпискпх п слпкарских дела, утврђпваље љихове вредносги п одређиваље љиховог 

места у псторији европске уметности. Свакако да тај посао нпје малн и да је исто 

толпко важан колико прикупљаље материјала, који се, уосталом, н прпкупља ради 

доношеља спнтетичких закључака. Али п кад буде готов, он неће показивати него 

само једпо лице наше уметнпчке прошлости. Исторнја наше старе уметностн бнће 

потпуна истом оида када буде проучена п наша цивилна п војна архитектура, која 

једина претставља, данас, наше старе очуване профане споменике. То је, за наше 

уметничке нсторичаре, и необрађена н важна тема, која ће у новој светлости показатн 

не само иашу уметиост, него п нашу материјалну н духовну културу у средљем веку.
Почетак ипје тежак. Обнлату прву помоћ у проучаваљу наше цивилне и војне 

архитектуре пружају писани податци, којн, за исторнчара уметности, нису нн оскудни 

ии малобројнн. У делима нашпх старпх биографа, Св. Саве, Стефана Првовенчанога, 
Доментпјана, Теодосија, Даннла, Константнна Фнлозофа, затим у повељама наших 

владара, у Законику цара Душана, у дубровачким писмима, у документима из 

страних архпва п, не иајпосле, у Коистантина Порфирогеннта, Кпнама, Метохпта,
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Јована Кантакузена, и других византиских хроничара, нма драгоцених података о 

нашим утврђеним градовима и дворцима. Страни европски посланици, који су у XVI 
и XVII веку пролазили кроз Србију, оставили су о нашим градовима незаменљивих 

пзвештаја, с којима нас је, поодавно, упознао, у Раду, П. Марковић. Од нарочнте 

користи су цртежи, очуванп по средњеевропским архивама, до данас неискорншгћенп,

'

. V
• ■■

Фото А. Дсроко
СКАДАР

Подигнут на нзоловано.м брду којс јс са три странс осигурано рско.м. Од 1042, седиште кнеза Стефана Војислава; у 
другој половини XI века, престоница прве српске краљевине, седиште крал^ева Михаила и Водина. Основа овална. Иа 
нсточној страни четири, на северној три, на јужној једна кула. У цитаделн, црква св. Стефапа; у подграђу, Богородичина 
цркиа н црква св. Влаха; на ушћу Дримца, дворац српских средњевековних владара; на Бојани, .манастир св. Ср1>а н

Вакха и манастир св. Николе.

који показују изглед наших утврђених градова у турско време. Одличан материјал 

садрже и путописи које су у XIX веку објавили Буе, Гиљфердинг, Јастребов, Хам, н 

Ипен. Нимало нису за мимоилажење ни топографске белешке које су дали Каниц, 
Милићевић, Алексић, А. Поповић,,Цвијић, М. Шуфлај, и сарадници Цвијићевих Насеља. 
За ориентацију добро служе и историске расправе К. Јиречека, Љ. Ковачевића н 

Ст. Новаковића. 0 прошлости и географском положају наших световних споменика
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има, дакле, доволјно података за мсторичаре уметности. Оно што недостаје, то су 

стручни н систематски радови на терену.
Са нешто стручности, пре пола века, нашом војном архитектуром покушао је 

да се бави генерал Јован Мишковић. Али његов рад је бно н случајан и краткотрајан. 
Стојан Новаковнћ, својом опсежном расправом о немањићским престоницама, — у

Фото Путинк
ЗВЕЧАН

Изпад уш1,а Сптницс у Ибар, па купасто.м брду чнја јс над.чорска пмспна 797 .ч. Поднгнут најкасинјс у XI веку; послс, 
лозн1)Нпан. И.чао оажпу улогу под рашкн.ч жупано.ч Вукано.ч н Нсман>о.ч; ту сахран.сн краљ Константин, снн Мнлу- 
тпнон, ту у.чро Стсфан Дсчанскн. Иа нрху брда цнтадсла, нсшто нпжс заштитнн зид, у подножју подграђе. У цнтадслн 
била пл.адарска палата, сагра1,сма на спрат п украшсна фрсска.ча, п цркна св. Ђорђа; у подгра1,у, црква св. Ди.чптрија.

Гласу, — унео је само забуну у ово питање. Расправа Новаковићева, рађена без 

стручног познавања средњевековне профане архитектуре и без теренског испитивања 

самих споменпка, оставила је готово утисак да Немањићи нису ималн ни правнх 

престонпца нп честнтог двора. Нпшта од тога није нетачннје; истина је обратна. Не 

само у доба Немањпћа, него п пре и после њих, у средњевековној Србији било је и 

престоннца и дворова, п утврђених вароши, и двораца, који нн по чему нису заостајали

121



за већином споменика профане архитектуре у тадашњој Европп. Још најважније што 

је пред светскп рат учињено за нашу цивилиу н војну архитектуру у средњем веку, 
то је матерпјал п литература које је К. Јпречек прпкуппо у својој неупоредивој 
Исторпји Срба.

По свегском рату, у један мах је пзгледало да ће се јавити већи број стручних 

сарадннка на овом послу. Нарочпто су биле запажене белешке које су објавилп, —

Фото Музсј Кнсза Паила
РИБНИЦА

На ушКу Рибшшс у Морачу. Једиа од престоница дукљанских владара. Подигнута, вероватио, у XI сску; ту сс родио 
Стефан Нс.чања. Има основу у облнку четвороугаоннка, са по једном округлом кулом на сваком углу н са петостраном 
кулом на јулном знду. У граду, остатци гра^енина; преко рекс, стари мост; у близнни, црква св. Ђорђа, иодигнута

• у X — XI пску.

највише у Старинару, — прво г. А. Дероко, а потом г. Ђ. Бошковић, специјално о 

градовпма у старој Зети. Г. Рад. М. Грујмћ трудио се да нас упозна с Вншеградом 

код Призрена, а г. М. Радовановић је подробно описао град Маглич. Угледала је света 

п једна монографија, — о Смедереву, — од г. П. ПоповиЋа. Али се после застало, и 

ие само што се није прпступило исцрпним проучавањима, него се готово престало и 

с давањем сумарних извештаја. Откопавања ни иначе нису нигде вршена. Топографска
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карта није пзрађена. Нико се није подухватио да стрпљиво потражн на терену нрве 

наше градове из X века: Међуречје, Брезник, Црни Врх, Даштаннк, Соли. Нико није 

проучио ни очувани град Рнбницу, у којем се родио нико мањн него Немања. И залуд 

се очекивало да неко пажљиво потражи краљевске дворце по Косову, од којих и 

данас, посигурио, има остатака. Један од најлепшпх наших профаних споменика, велики 

град на ушћу Бистрице у Лим, није ни идентификован. У Призрену, нпје још утврђено

Фото Музеј Кмсза Паила
ЦРНА СТЕНА

Иа пугу нз Пријсиоља у Сјс.чмцу, иа сгрчо.ч брду, над рекоч Мтсшсикоч. У касмо.ч срсдњс.ч вску, град служио 
за заштиту .чаиастира Мнлсшсис, у ко.ч јс лсжало тсло св. Савс. Можда јс идснтмчан с Црнн.ч Врхо.ч, којн Кон- 

стантин Порфнрогсннт паиоди као јсдан од најстарнјнх српскнх градоиа, нассљсннх у X вску.

ни шта је зидано у доба нашег Царства, а шта у турско време. Не десетине, — као 

што се обпчно мнсли, — него, према моме спнску, стотине нашпх средњевековних 

градова п дворова чекају на своје проучаваоце.
Има један нарочнт разлог пз којег би требало похптатн са пспптнвањем наше 

профане архитектуре у средњем веку. У очуванпм црквама се и данас служи, према 

релнгпозним руинама народ н данас има поштовања, око њих ипак неко жнви н колико 

голико се брине о њнма. Градовп н дворови, међутпм, одавно напуштенн н не служећи
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Фото Л. Дсроко
ДРИВОСТ

На леиој сграми рекс Дри.мца. Ол најтврђс изграђсних и најимпозамтнијнх градова у средљсиеконној Србији. И кулс, и 
зндошј, п плочннци, свс од ка.мсна н у камснито.м прсдслу. Први пут сс по.мшве у IX иску. Даиашњи изглед добио кад 
га јс обновила крал.ица Јслсна (1282—1304). Основа полигонална. Иснод цитадсле, на стр.мој тсраси, утврђсиа варош,

с рушсвииама цркве из IX — XI века.

више ничему, руше се и нестају са лица земље, изложени невремену и развлачељу 

околнога света, по једва приступачним висовима и усамљеним брдима. За последље 

пола века, пропали су споменици од неоцењиве вредности и значаја. Још крајем 

прошлог столећа, у Звечану је постојала’краљевска палата и видели се у њој трагови 

фресака. На Дримцу је, све до 1881 и, чини се, са сликама на зиду, стојао дворац у
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Фото С, РадојчиК
ПРИЛЕП

Подигнут ма лиа граннтна врха иулканског порскла, чнјс јс стсњс нскорншКсно за зндоис. Јсдно од најстрашннјнх н 
иајсурооијих утврНсња којнм су располагалн српскн владарн XIV вска. Всома пространа ШЈтадела, с нскадашњим двором 
цара Душана. У подграђу, црквицс и црквс, задужбинс н гробшшс властслс и грађана. Ту и манастир св. Арханђсла, 

с цркиом краљсва Вукашнна и Марка (жнвописаном око 1371), којима јс Прилсп био прсстоница.

којем је, као наследник престола, живео цар Душан. И у Сталаћу су се, средином 

XIX века, налазили одломци фресака. Последњи остатци Дебрца, двора краља Драгутина, 
разнесени су, тако рећи, у наше дане. Свакако да је врло тешко, можда и немогућно, 
чувати све руине у једној земљи; за то би билн потребни и велики стручни сервиси 

п замашнн издатцн. Алп се, са нешто органпзације н преданости културном послу,
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главне руине могу побележити, откопати, описати п фотографисати, н могу се од њих 

начинити планови п цртежи. То су досад учинили безмало сви народи у Европи, и 

мањи од нас. Французи имају н уџбенике, као што је приручиик Камија Анлара, 
објављен још пре тридесет пет година. Немци имају и специјалан часопис — Оег 

ВигјЈшаг! — посвећен цивилној п војној архитектури у средњем веку.
Истрајан рад на испптивању световне архитектуре није само велпк и тежак, 

него н многостран посао. На њему треба да се нађу окупљенп и археолози, н исто-

!

Фото Музсј Кнсиа Папла
НОВО БРДО

Главни срнски рударски центар у другој половини XIV н у првој половини XV нека. Једно време бројао око 40.000 
становника. Лежи на надморској висини од 1.124 м. Цитадела има облик шестоугаоника, са по једном четвоространом 
кулом на сваком углу. Испод цитаделе, утврђена варош и више иодграђа с рушевннама цркава. У оближњем утврђеном

месту Прилепцу родио се кнез Лазар.

ричари уметности, и архитекти, и урбанисти, и геометри, — и то је можда главни 

разлог што смо толико заостали на томе послу: код нас свако воли да ради за себе, 
и увек једном не ваља оно што ради други. Ми немамо још ни терминологије у овој 
области, и служимо се тако неодређеним појмовима као што су „градина", „град“, 
„градиште“, „тврђава“, не разликујући утврђену варош од утврђеног двора, ни утврђеии 

двор од летњиковца, и једва правећи разлику између илирских, римских, византиских, 
наших и турских грађевина. Ако игде, овде збиља треба све почети испочетка.
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Куле и градска платна нису сва профана архитектура, него само њен део, који 

се иајбоље очувао. Језгро се налази између њих. Наши главни градови у средњем 

веку, — Рас, Скадар, Котор, Звечан, Скопље, Призрен, Прилеп, Охрид, Ново Брдо, 
Београд, — који су, већином, служили и као повремене престонице, — нису били ' 
једноставне тврђаве и градићи, него утврђена велика насеља која су знала 

бројати по више хиљада становника и заузимати каткад простор ондашњег Париза. 
У њима се налазио владарев или властелински утврђени двор и, готово без изузетка,

Лг.

Фото Путииккозник
На лссмој страни Расинс, на путу нз Крушевца у Брус. Поднгнут на нздвојсном купастом брду чнја је надморска 
ннснна 963 м. Сазндан, всроватно, у XIV веку. Типнчан властсоскн замак, којн домшшра цслом жупом. Очувало сс 

пст чствртастнх кула, безмало цсло градско платпо, остатцн лпора за становањс н других грађсвина.

у непосредној вези с двором, зидом опасана варош. Подигнут, обично, на врху брда 

које је доминирало околином, или, ређе, у равници на ставу двеју река, владарев или 

властелински двор, опкољен зупчастим градским платном и појачан кулама, састојао 

се не од једне, већ од неколнко грађевина, — од палате, придворне цркве или капеле, 
зграда за стражу и послугу, кујне, коњушнице, и од других здања. Њих нн данас 

није тешко на1ш, јер су се безмало по свим нашнм градовима очували зидови и темељи 

дворова. У томе што су тн споменнцн у рушевинама има и једна повољна околност:
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они нису, као што је чест случај у нностранству, презиђивани у доба Ренесанса и 

Барока, нити „рестаурисани" у новије време; они јесу у руинама, али су бар онакви 

какви су билп кад су сазидани. Откопавање и пажљиво претраживање терена дали 

би јасну слпку о српском двору у средњем веку. По томе што се зна да је краљевска 

палата у Звечану била на спрат, засведена п имала полуобличасте прозоре и врата п

Л"
Г-'*— 4 _ • г
Г'.т <~.г;

...

с])0то Музсј Кмсча Панла
СМЕДЕРЕВО

Прсстопица деспота Ђурђа БранкоииКа. На ушћу Лезаве у Дуиав. Основа троугаона. Један од ретких српских градоиа 
који је ирнродио брањен са.мо водом. Два реда зндоиа, са еише десетина кула, всНином четвороугаоних. Кулс с дунаиске 
стране изузетно живописнс, због наизменичне употребе камена и опекс. Очувани остатци деспотоиог двора; иа свсчаној 
днорани се и сад индс романске бифоре. Један од највеличанствснијих споменика српске војнс и цивилнс архитектурс

средњег века.

била украшена фрескама, и да је палата краља Милутина у Скопљу била застрта сви- 

леним н златом извезеним тканинама, може се већ сада рећи да српски двор у Х1У_веку 

није био ни снромашан ни мали.
Двор, међутим, у „тврђави" није све. Само лични, издвојени „градови" и „гра- 

дићи“, који су, већином, припадали властели или црквеним људима, и у чијој непо- 

средној блпзини није било варошког насеља и трга, — као Црна Стена, Маглич,
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Козник и Сталаћ, — састојали су се једино од утврђеног двора. У престоницаиа и вели- 

ким градовима, непосредно од самог двора, — то се најбоље види у Новом Брду и Охриду 

и зна по савременим описима Скопља и Београда, — спуштали су се зндовн који су 

обухваталп варош и, такође, били појачани многобројним кулама, и те варошн су 

бмле пуне куЋа и цркава. Какве су знале бити варошке цркве кад су их подизали 

владари, види се по Богородици Љевишкој у Призрену и Св. Стефану у Крушевцу.

■/

■

.

__ *___ 'Ј

Фото Путннк
ГОЛУБАЦ. ПОГЛЕД С РЕКЕ

На Дунаву; вспслик, али врло лсп; лобро зидап и од доброг латсријала; н у лепом пределу. Ређи случај града којн јс 
у нстн мах иа брду и непосрсдно на ноди. Одлнчно очуван. Има девст разноврсних кула, — четвоространпх, шссто- 

страннх н полукружних, — всзаннх зупчастнм зндовима; нмао н цркву. Главна улога у првој половннн XV века.

Алп нису по варошима подизали цркве само владари, него и велможе и грађанн, и много- 

бројне црквнце н цркве нису нншта друго него задужбпНе богатих варошкнх породнца. 
И Дубровчани и Саси, прнпадннци „латинскога закона", пмалн су по варошпма цркве. 
Можда ће боље познавање тнх варошких цркава у по нечем нзменитн мишљење о 

црквама по нашим манастнрнма. У сваком случају, нспнтнвање п откопавање варошких 

кућа, спецпјалпо у Расу, Улцпњу, Бару п Новом Брду, бацпће нову светлост не само 

на профаиу архптектуру, већ п на урбанизам у нашем средњем веку.
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Не треба, даље, заборавити да је поред пздвојеног утврђеног двора, и поред 

утврђеног двора с варошким насељем које је било опасано зидом, постојала н трећа 

врста профане архптектуре: дворци пли летњиковци. Они ннсу били поднзани по 

висовпма п тешко прпступачнпм брдима, него у равници, у питомим, „жупским“ 

крајевима, где је било шума п воћњака, речица, потока. И то је прва разлика 

пзмеђу њпх н утврђених дворова нли „градова“ н „градиЋа«. Друга је у томе што

Фото Мучсј Киоиа Панла
РЕСАВА

Утвр!;ени .манастир с црквом, монументалном трнезарнјом и другим грађевинама (зове сс и Манасија). Подигао га 
(1406—1418) деспот Стефан ЛазаревиК, који јс ту и сахрањен. Основа полигонална. Од једанаест кула, којс су веНином 
четвороугаонС| главна кула, на којој је очуван балкон на консолама, висока око 30 м. Један од најлешпих архнтек-

тонских објеката у Србнји.

дворци или летњиковци нису имали ни куле ни градска платна, него, вероватно, само 

нешто јачу зидну ограду, — они су били изразито цивилног карактера, нимало 

војнпчког. Само на основу писаних података, пре теренских истраживања и копања, 
не може се са сигурношћу рећи како су изгледали краљевски дворци у Дежеви, Сјеници, 
Врхлабу, Сврчину, Паунима, Рибнику, Некудиму, али је сигурно да нису били онако 

једноставНИ као што их је замишљао Новаковић. Кад су се у њима могла вршити
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крунисања и држати сабори, и кад су се крај њих подизале црква и кућа за архи- 

епископа и зграде за дворјане, и када се у њима служило из златног посуђа, онда су 

они морали бити и пространи и лепи. Што нису очувани, то није стога што су били 

рђаво зидани. Нестало је и утврђења чији зидови су били широкн по више метара. 
Него су дворци порушени зато што се у њима живело, радпло и борило; куЋа није

Фото Музеј Кнсза Иаила
БЛАГАЈ

Данашњи изглсд добио у врс.мс војводс Сандаља ХраниКа и Стефана ВукчиКа. хсрцега од Свстог Савс, у XV вску;
град хумске области још од IX до XII века, кад јс ту седсо и Нс.мањнн брат кнсз Мирослав. Основа 

овална. Зидан на камсну н камсном. Унутра у граду рушевннс владарскс палатс, ризницс н других грађевина; очувани 
монумснтални столови са којих сс вршнло суђењс. Градски зид дсбсо местимнцс прско шсст мстара. Узбудљив утисак 

од масс употрсбљеног матсрнјала, нагомиланог као ни у једног другог архнтсктонског спомсннка.

иначс главнн

црква. Има од двораца, уосталом, још увек рунна. Требаће их само потражити 

и откопати.
Објеката цпвплне и војне архитектуре нма и пц манастирима. Првобитни мана- 

стирски конаци нису канда нигде очувани, али на многим местима има траговз од 

јаког зида око манастира, који су и пре турске опасности били брижљиво чувани, 
нарочито кад ннје бнло у бливинн „градића** да их заштитн. У последњој четвртини XIV
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п у првој половини XV века, поједпнп манастири, као Раваннца н Ресава, бнли су 

утврђенн градскпм платном н кулама као и владарекп п властелннскп дворови. У њима 

је знало битп п монументалнпх профанпх грађевина, као у Ресавп, у којој се н данас 

впде добро очуване рушевнне једне велпке зграде о којој се ја усуђујем да помишљам 

да није само „трпезарија" нн „књи>кница“, као што хоће традицнја н прнхвата наука,

Фото Путпик
СТАЛАЋ

Ма тераси изнал става Јужнс п Западне Мораис. Подигнут, веронатно, у XIV веку. Оснопа у облнку трапеза. Ол 
пространог града, који јс и.мао два рсда 
јс 6 м 50 широка, 5 м 80 дуга и прско 12 .м висока. Други, треКн и чстврти спрат куле био јс украшсн фрескама; 

на трсКс.м спрату и.мпозантан, мону.мснталан прозор, извсдсн на византнски начин, опском.

био пун грађсвина, очуваиа јс само јсдна чствороугаона кула. Оназидова н

него можда п палата која је деспоту Стефану служила за саборе и свечане пријеме 

или имала неку слнчну репрезентативну и церемоиијалну намену.
Наша средњевековна профана архитектура, цивилиа и војна, претстављаће 

право откриЋе кад буде темељно проучена. Она није ни онако једноставна, ни онако 

једнолика, као што изгледа по њеним руинама. При подизању и уређењу једног вели- 

кога града, — његових обимних зидова с кулама и мостовима, његових палата, цркава I
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соко
Вишо Соко Баљс, па сутссци кроз коју сс нробнја Моравпца. Остатци од ист кула, обимних зндова и камснитих стс- 
псннца којс су воднлс у град. Омаљп, али сиажно утврђснн властсоскн замак, савршсно прилаго1)СН тсрсну, и с про-

•страннм виднком на околнну. Прсгра1)нван у турско врсмс.

п кућа, његових сликарских, вајарских п занатскнх украса, - било је запослено внше 

н разповрсннјнх уметника него прп зидању једног манастпра. Лепота цркве у Кру- 

шевцу свакако ннје бнла једнна лепота Лазареве престоннце, н Денанн, ма како да 

су велики, нису претстављалн онакав напор као нзграђивање једне утврђене варошн,
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У чијем подизаљу су учествовале целе генерацнје. Истина је да ми не повнајемо 

у детаље наше старе градове. Али је већ сад поуздано да се Немањин Рас није са- 
стојао само од оног насеља које је нађено у близинп Новог Пазара и које је познато 

под пменом Пазарпшта. Те рушевпне су само подграђе Немаљине престонице, која је, 
на брду впше тог подграђа, пмала цитаделу с владаревим двором н црквом и, у не- 
посредној околинп, била окружена манастиром св. Ђорђа, епископском црквом св. Петра,

Фото Путник

ЖАБЉАК
На ушКу Мораче. Један од најмлађих и најбол>с очуваних српских срсдњевсковних градова. Подигли га ЦрнојсвнКи 
у нрвој половини XV вска. Импозантнс масс обимних зидова и добро очувана округла кула с балконом на консолама. 
Типичан примср града за који сс чини да продужујс природну творевину, као израстао из пирамидалног

чијем врху јс сазидан.
блока на

градиђем Бијелим п дворцем у Дежеви. Ни Призрен се није састојао само од трга, 
на који су долазили Дубровчани, ни само од кула и зидина, ни од двора царева; испод 

цитаделе, у вароши, биле су профане и црквене грађевине, — међу којима нису биле једине 

Спасова црква и Богородица Љевишка, — близу града царев летњиковац на Рибнику, 
близу летњиковца царев врт, а нешто даље царев манастир св. Арханђела с тврђавом 

Вишеградом. Наши стари градови нису само архитектонски проблем, веђ и урбанистички.
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Важност цивилних и војних грађевина у Србији средњег века истицали су још 

савремени писци. Најстарија сведочанства страних и наших *хроничара говоре више 

о градовима и дворцима него о манастирима. Византиски цар-књижевник Константин 

Порфирогенит средином X века каже за требињску област не без респекта: „Ова 

земља има много утврђења.“ Али више од свих речи говоре сами споменици, којима 

је заиста време да се сви почнемо обраћати. Историски извори нису само они који

ВРШАЧКА КУЛА
Од некадашњег града из доба деспота Ђурђа БранковиНа остала је само ова тврда кула. која јс утолико величанственија. 
што се диже у иределу пуном пнтомине к благих брежуљака. Јсдаи од последњих споменика српске војне архитектуре

средњсг вска.

су писани, већ и којн су зидани и вајани, и који су слнкани. Под срушеним зндинама 

средњевековних градова леже стотине страница културне историје. српског народа. 
Својом сложеношћу н важношћу, ширином проблема н функција, дубином задатака, 
наша профана архитектура средњег века превазилази историју уметности и обухвата 

сву велику област друштвене културе, онако као што њени споменици изла8е из 

оквира усамл>ених грађевнна и уткнвају се у саставнн део прнродних лепота.
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Фото Мучсј Кисча Ипнлл
ГЛЛВМЛ КУЛА ГРАДА МАГЛИЧА



4Ј

ГРА1 МАГЛИЧ

У свом Путешествнју по Србији Јоаким Вујић прича да је у Ибарској 
клисури посетио п стари порушени град „који се равним нменом Маглич зове“, али 

да није могао у њему приметнтн ништа што би бнло „примјечанија достојно" 

својствено дознати, тко би овог порушеног града морао основатељ бити“. На отсуство 

традиције тужи се н Каниц, чпја је путничка белешка такође кратка н без стварних 

података, а цртеж узет.из даљине. Милићевић зна да каже само толико да је Маглич 

„замак“ н да је „јамачно грађен да може затворити пролаз нз моравске долине у Рашку“. 
Први којн је нешто опширннје описао Маглич бно је А. Алексић (у Годишњици, 
1879, књ. 111, стр. 60—62). Алексић је покушао да пзради и план града. Али је његов 

план исто толико фантастпчан колнко је његов опнс овлашан. Важније је Јире- 

чеково указивање на сигуран податак да је Маглич припадао српском архиепископу 

и да је Данило 11 подигао у њему палате п брпнуо се о његовој цркви св. Ђорђа. 
Василије Марковић, који се нпје нарочито бавио градом, погрешно је из тога закључио 

да је ту био манастир. Пншућн на основу такве литературе уНародној Енцикло- 

педији, Ђуро Сабо ннје могао да каже о Магличу ништа тачно, јер није имао 

прилике да га види. Арх. Ђ. Бошковић је бно на терену, али тако кратко време, да 

је његов план неминовно морао пзаћн произвољан (у С т а р н н а р у, књ. VIII—IX, стр. 288). 
У истину користан прилог за познавање Маглнча дао је досад једино арх. М. Радова-- 

новић (у Гласнику земаљског музеја, 1934, књ. ХБУ1, стр. 83—89): арх. Радо- 

вановић је израдио савестан техннчки опис града, добар ситуациони план, тачну 

основу и успеле фотографске снимке. Ни том приликом Маглич није посматран с гле- 

дншта исторнје уметности. Ннсу му гражене аналогије код нас и на страни; није 

истакнута нн сва његова лепота; ннтп обележено његово место у историји наше војне

нити9 П
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средњем веку, нп улажено у његово датирање. Желео бихн цивилне архптектуре у 
то укратко покушати у овом чланку.

I
Гледан пз даљнне, Маглич чннн, као п свакн град на брду, један јединствен 

блок II лпчп на једну једпнствену грађевину, потсећајући својом лепотом на прнродну 

појаву која је нзрасла нз земље п увек ту бпла. Изблиза он чини још снажинји утисак. 
У томе н јесте привлачност града, н разлнка пзмеђу њега п једне цркве, што се његов 

нзглед мења према нашем отстојању п што се смањивањем отстојања утнсак поја- 

чава. Спрва само узбудљива тачка на хоризонту, град се, по мерп нашег приблп- 

жења, постојано ширп н расте н, постепено открнвајућн облпке и боју, покаже на 

крају сву своју сложену лепоту, обнмност и снагу. Кад му се подиђе под зидпие, оме 

поразе својом масом. Нпшта толпко као град на брду не пзазпва осећање моћног 

н трнумфалног.
Одмах при првом обплажењу Маглича, пада у очи трајашност града, пуноћа 

зидова, виснна кула, разноврсност унутрашњнх грађевина. Граднтељи су моралп 

уложитп огроман напор п располагатн великим знањем да поднгну овај утврђени 

двор. По колнчиин материјала којн је употребљен, по радној сназн која је морала 

бити запослена, по дужпни времена које је утрошено на зпдање, Маглнч превазнлази 

сваку нашу цркву и неутврђенп манастпр. Наша војна и цивилна архнтектура у 

средњем веку премашала је црквену.
Терен на коме је подпгнут Маглич тежак је за зндање. Град се налази на 

уској косп која се оштро спушта према Ибру, тако да је већ н прилаз, а поготову 

довлачење камена, креча и грађе, веома мучан. Па ни сам плато на коме је изведено 

зидање нпје раван. Његова надморска впспна се креће од 366,8 м до 353,8 м, — град 

се, дакле, спушта од истока ка западу за 12 м. Има тако стрмих места да се чннн за 

зндове да су продужење стена.
Основа града оцртава неправилан полпгон. Слпчне основе имају готово свп 

нашп градови поднгнутн на брду. Само они којн су сазндани у равнпци јављају се 

са правплнпм основама, — на пр. Рибница, чија основа има облик правоугаоника са 

округлим кулама на угловима, и Смедерево, чија основа нма облнк троугла. Градовн 

на брду, — а њпх је већина, — имају основу не само неправилну, него и веома разно- 

врсну, сваки пут другачнју. Насупрот нашим црквама, које се могу по основама 

сврсгати у два-три типа, наши градови показују неисцрпно богатство основа.

1 Ја сам Маглпч посетио у лето 1929 и том приликом узео о п.сму прнбелешке и извршио фотографисап.а. Како се у то време 
градила железннчка пруга кроа ибарску долину, замолио сам шефа секције инжии.ера г. Д. ‘ДимитријсвиКа да ми се изради ситуациоии 
план и оснона града. Г. Димитријеви!. се нај.губазнијс одазвао мојој молби. на чему му н овдс захвал.ујем. Ти планопи се у нонсчем 
разлнкују од оних које је израдио арх. РадовановиК. и стога их објављујем. Оии се сада налазс у абирцн Музеја Кнеза Павла.
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Као материјал за зидање служио је само камен везан малтером, ломљени 

серпентин који је вађен у околини н нији блокови су каткад импозантних димензија, 
на угловнма кула редовно притесани. Употребљена је и сига, али искључиво за сво- 

дове, лукове, довратнике и допрозорнике. Нпгде нема опеке, која даје тако живо- 

писаи н ведар изглед зидовима н кулама или унутрашњим гра-ђевинама у Звечану, 
Крушевцу, Раваницп, Сталаћу, Смедереву, Купинику. Рашка се држала камена у војној 
н цпвилној архитектури исто као црквеној.

Градско платно је само једно. Два реда зидова су била непотребна, јер је 

терен толико сгрм, да претставља јаку прву заштиту од нападача. Око града нема 

ии рова с водом, — једно стога што је град на брду, а друго што готову препреку 

од воде иружа Ибар, који тече у полукругу испод града, са потоком Магарашницом, 
која протиче с јужне стране. Та прилагођеност терену, та природност и та једно- 

сгавност конструкцпје само придоносе достојанствености н непосредности утиска.
Обпмни градски зидовп не налазе се баш тако у руинама, нити је уопште 

град „порушен”, као што се неким путницима однекуд учинило. Квар је велик, и 

град није какав је био. Али је са земљом сравњен само део грађевина које су биле 

поднгнуте унутра у граду. Иначе, изузев једног ширег места на северу, обимни 

зидови су свуда очувани, великим делом у првобитној дебљини од 2 м и у висини 

која иде до 10 м. Чак се виде, на јужном зиду, местимице и зупци којима се градско 

платно завршавало. Очувана је на њему и „саобраћајница", на коју је посада изла- 

зила кроз бочие отворе на кулама и која је била спроведена дуж свих обпмних 

зпдова. Маглич је сасвим довољно очуван за студије и за реконструкцију.
На обцмним зндовима нема ннкаквпх отвора, сем на једном месту на северу, 

где је капија, висока 3 м и, споља, шпрока 2 м, засведена полуобличастнм сводом и, 
са спољашње стране, украшена једним тнмпаном, у ком је свакако била фреска све- 

гитеља заштитннка. Впше је него вероватно да је ту био наслнкан св. Ђорђе, коме 

је била посвећена црква градска. Један св. ратник на коњу, као градски заштитник, 
насликан је тачно у оваквом пстом тимпану нзнад капије једног града на фресци 

погубљења св. Нестора у цркви у Старом Нагоричину. То је, чини се, била једина 

бојена и светла тачка на сурпм маспвннм зндинама града Маглича.
Куле, којнх пма у свему осам, распоређене су н изведене по нстом принципу 

ефикасне одбране по коме п градско платно. На највншој тачци, на истоку, подигнута 

је главна кула, која доминнра целпм градом. Она је огромна. Северна страна њене 

основе у облпку неправилног шестоугаоннка дуга је споља 11,60 м, а јужна 10,20 м,‘ 
— главна кула покрива површпну просечне наше цркве. Дебљином зидова главна 

кула се не разликује од градског платна, алн је од овог знатно виша, и још увек ]е 

споља внсока до 20 м. На њој има два отворд, и оба су окренута ка градском дво-

I
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ришту: у прнземљу су једна врата, широка метар п засведена (данас зазидана), а на 

последњем спрату су друга, такође засведема, само мања врата, н нпша у којој је, 
вероватно, опет била фреска градског заштптнпка. Тако разборито постављеној, ви- 
сокој, снажно и добро нзведеној главиој кулп могла је сметати само једна незгода: 
са источне стране, планинска коса је сасвим равна, тако да бп прплазак био веома 

лак за нападача. Та природна незгода је отклоњеиа огромннм ровом који је ископан

СИТУАЦИОНИ ПЛАП

иза куле и чија дубина варира од 12,70 до 17,30 м, а ширина достиже на врху око 

14 м. Посматрана из тога рова, главна кула је у истини импозантна и личи на неки 

модерни „облакодер“, — беље рећи, модерни „облакодери“ сећају на овакве куле.
Друга тачка која је могла бити опасна по одбрану и морала се добро зашти- 

тити налазила се на супротној страни од главне куле, на западном делу града: ту 

се терен спушта према Ибру релативно благо и непријатељ би се могао без великих 

тешкоћа попети горе. Стога су ту подигнуте три снажне куле које су постављен^

Ј
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безмало једиа до друге, тако да претстављају моћан штит противу нападача, 
ономе како је на сличном терену учињено у Благају, граду херцега Стефана Вук- 
чића. Те три куле са основом у облику неправилног правоугаоника, оне две на 

угловима још и затворене са свих страна, — једино је средња кула у својој горњој 
половини отворена према истоку, — претстављају једно од најузбудљивијих архи- 

тектонских дела српског средњег века.
Остале четири градске куле, размештене, две по две, на северном и јужном 

обимном зиду, све четири са основом у облику неправилног четвороугаоника и отворене 

према унутрашњости града, и данас високе до 15 м, имају приземље и по три спрата, 
— главна кула је имала, можда, и свих пет спратова, — а источна кула на јужном зиду

слично

3
I

ОСНОВА ГРАДА

још и осматрачнице на ибарску долину. С великим 'знањем је предвиђено и с великим 

умењем нзведено све што је било потребно за одбрану од нападана.

II
Маглии се међутим није састојао, као ни други градови средњег века, само 

од тога једног елемента, градског платна са кулама, које чини његову љуску; он се 

састојао и од другог елемента, који је чннио његово језгро: од палате, цркве и других 

грађевина. Са архитектонског становишта, та два елемента су једнако важна; можда 

је први и претежнији; али за познавање интимног живота у средњем веку други је 

отсуднији. Ма како било величанствено, градско платно са кулама ипак је само оклоп 
двора; срце је унутра, у зградама у којима се живело.
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Од профаних зграда у Маглиму, најбоље се омувала грађевнна уз севернн 

градски зид. Она је, свакако, бнла п најважннја. То се впдп не толико пз тога што 

јс најмање руинпрана, — пако бп то могло сведомнтн да је бпла најсолндннје зидана, 
— колико што се налазн на најлепшем месту у граду п у непосредној близпни цркве, 
а наромпто шго је дебљнна градског платна на том месту проширена на 2,50 м; — 

кад је та зграда тако снецијално заштпћена, до ње се, несумњнво, највпше п 

држало.
Правоугаоне основе, споља широка 9,20 м и 17,50 м дуга, грађевина је пмала 

спрат и подрум у којн се улазнло кроз засведен ходник са нстомне стране. Спрат се 

састојао од једие једине дворане, изнутра дуге 15,40 м п 8,10 м широке, која је бпла 

покрнвена равнпм плафоном. На њој су бпла врата на источном и јужном знду, 
а прозорн само на јужном; прозора је било метнри и сва метирп засведена. По један 

прозор је бпо п на забатима зграде, која је била покрнвена стрмпм двослнвним кровом. 
Из дворане, кроз врата на западном зиду, улазило се у једно друго, мање одељење, 
у одају 3,40 м шпроку п 8,10 м дубоку, у мнјим је југозападном углу била ниша, веро- 

ватно за смештање кампна.
За шта је служила ова велика дворана. са подрумом и одајом? Њена основа 

н конструкцпја су псте као у тзв. великнх илп парадннх дворана у средњевековним 

дворовпма у западној Европи. Један одлпчан познавалац цнвилне н војне архптектуре 

у средњем веку каже о тпм дворанама ово. Сваки утврђени двор у западној Европн 

н.мао је по једну велику дворану која је служила за прнјеме, свечаности, аудпјенције 

н суђења, а по потреби н за становање. Ничим непреграђена, покрнвена равним пла- 
фоном, велика дворана је заузпмала цео спрат, али се могла претворити и у више 

одељења, на таЈЈ1ачин што су се у њу поставили параванп или завесе. Дуж зидова 

бпла су седишта, — најчешће у облику дрвених сандука, — али се седело и на поду, 
којн се покрпвао ћилимима, јастуцима, асурама од рогоза, н посипао травом, па и цвећем. 
Зидовп овпх велнкнх дворана, редовно добро осветљених, били су украшени слнкама 

плн тапнсернјама. Приземље или сутерен великих дворана обично је био засведен 

н служно у разне сврхе: за подрум, кухињу, стражу, ризницу, коњушницу, нли там- 

ницу. У директној вези с велнком двораном биле су мање одаје, које су служиле за 

„приватни апартман" господара града (С. Еп 1 агђ Мапие1 б’ агсћео1о8Је 1гап- 

9 ај б е, Париз, 1904, књ. II, стр. 65 и даље).
Цитирани опис велике дворане у градовима западне Европе толико одговара 

палати у Магличу да се чини да је изведен према њој. Пред нама су, очевидно, остатци 

двора српскога апхиепископа: велика дворана за саборе и пријеме и одаја за стано- 

вање. Да ли је било и других приватних одељења, могло би се утврдити 

павањнма, које још нико није предузимао.
само отко-
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Аналогије за палату у Магличу могу се наћи и у Византији. По истим прин- 

циппма, само у веЋим размерама и од раскошнијег матернјала сазидана је и позната 

палата у Цариграду из XI века којој су Турци дали име Текфур-серај, а тако исто и 

деспотска палата у Мистри. Аналогија има и код нас. По опису Гиљфердингову, кра- 

љевска палата у Звечану такође је имала велику н ничим непреграђену дворану. 
Разлпка између палате у Звечану и Магличу изгледа да се састојала углавном само у 

томе, што је она у Звечану била озидана од опеке и имала два спрата, што значи да 

је бнла нзведена на византиски начин, а не на начин западњачки, као палата у 

Магличу.
Прозори и врата на палати у Магличу толико су руиннрани, а малтер и споља 

п изнутра на зидовима тако опао, да се, пре но што се раскрчи срушено камење, не 

може рећи да ли је на згради било декоративне пластике. Има, међутим, разлога 

вероватп да је дворана била украшена фрескама, иако од њих данас више нема 

трага. Нашн дворци су у средњем веку нсто тако били украшаванп фрескама и ико- 

нама као н наше цркве. Остатци фресака на неким нашим профаним грађевпнама 

внделн су се још пре нешто више од пола века: Јастребов их је запазио у Душанову 

дворцу на Дримцу, а Гиљфердинг на палати у Звечану; и кула у СталаЂу је била 

украшена фрескама. Оне многобројне иконе жупана Десе, сина краља Владислава, за 

које знамо пз пописа његове оставе у Дубровнику, нису могле стајати нигде на 

другом месту него у двору жупанову. За архиепнскопа Данила изреком се каже да 

је у краљевом двору у ком је говорио са Стефаном Дечанскнм била икона. Поуздано 

се зна п да је велика дворана у кући војводе Сандаља била украшена сликама. 
С друге стране, по сведочанству Метохнтову, двор краља Милутнна био је застрт 

скупоценим тканинама, — и драперије су на нашим дворовима биле дакле у употреби, 
нсто као и у западним земљама н у Византнји.

Није много што се може рећн о руннпраној палати у Маглнчу. Алн и ово нешто 

придоносн да се добнје јаснија слнка о нашој профаној уметностн средњег века.

III

Сем велпке дворане са одајом за становање, у Магличу је бнло н других 

грађевина. Просгор је то допуштао, јер површина коју ограђују обнмнп градскп 

зпдови п куле износн преко два хектара. Алн су те друге профане грађевине данас 

у таквом стању, да се о њнма тешко може говоритн док се терен не раскрчи. Рела- 

тнвно велика зграда, — око 8 м шпрока н око 16 м дуга, — чији се темељи разазнају 

У углу десно од капнје, вероватно је, с обзпром на место на коме је подигнута, слу- 

жпла за касарну и оружје или, можда, коњушницу. И оне две мање зграде у дну 

западнога дела града, од којих се под гомнлом камења слуте основе, бнле су, ваљда,
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намењене потребама војске и економије. Има остатака п од неких других зпдова, чија 

намена би се могла утврдити кад би се откопали.
Боље се разазнаје црквпца, подигнута између палате и јужног градског зида, 

која је, без олтарске апсиде, око 10 м дуга. Судећн по остатцнма њених обимних 

зидова, пиластара н делова свода нзведеног од спге, бнла је то једиобродна засведена 

базилика, са слепим аркадама на западној фасади, у којима су биле фреске, — још се 

види комад жугог ннмба на плавом позађу.

Фото Музеј Кнеза Машз
СИИМАК ИЗ АВИОИА

На десиом крају, главна кула; на левом. „штит** од три куле; у срелиии, у дну, остатци палатс

Није можда без занимљивости што црквица у Магличу има основу у облику 

једнобродне базилике. Истина је да су такве основе врло честе у Србији средњег века, 
али је исто тако истина да их у овом једноставном и неразрађеном облику немају 

цркве великих манастира. Мале једнобродне базилике најчешће се сретају у утврђеним 

варошима, — почевши од цркве св. Луке у Котору до црквица у Охриду, — и по оним 

местима где оне нису биле манастирске, него припадале властели и свештенству. 
Можда не би била без основе слутња да су једнобродне базилике биле код нас изравито
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везане за краљевске и властеоске дворове. Тим би се онда објаснио и дуг живот 

једноброднпх базилика, у љиховом разрађеном и комплпкованијем облнку, безмало 

код свих наших краљевских задужбина које су служиле као гробиице: владари су 

желели да им гробнице личе на њихове дворске цркве.
Поуздано је да је црквицау Магличу била посвећеиа св. Ђорђу, и тај је податак 

важан. Истом светитељу је била посвећена и црква у граду Звечану. Из списка који 

је саставпо г. Пурковић (Попис цркава у старој српској држави, Скопље,

М
Ј* !Г^1I

-нг &

Фото Музсј Кнсза Паила

ПОГЛЕД С РЕКЕ

1938) внди се да је највећн део нашпх средњевековннх цркава, после св. Нпколе, био 

посвећен св. Ђорђу. То ннје случајно. Св. Ђорђе је сматран за помоћннка и саборца 

у бпткама. По речпма Стефана Првовенчанога у бнографнји Немањиној, које после 

понавља Доментијан, св. Ђорђе је, на коњу н у војничком облику, лично учествовао 

на странн Немањнној у битцп код Пантнна, н благодареЋн његовој помоћн Немања 

је и победпо. Колнко је култ св. Ђорђа бпо у вези са ратннм успеснма види се и по 

томе, што у натпнсу над вратнма цркве у Старом Нагорпчину, посвећене овом светн- 

тељу, стојн забележено да је црква поднгнута оне годпне кад краљ „нзбн Турке“, н
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што на фресци донаторске композицнје у истој цркви св. Ђорђе пружа краљу Милу- 
тину мач за уздарје што подиже задужбину у његову славу. И краљ Стефан Дечански, 
полазећп у битку код Велбужда, свратио је у цркву у Старом Нагоричину и пред 

сликом св. Ђорђа затражио светитељеву помоћ ујборби. Очевидно, св. Ђорђе је био 

не само светитељ коме је бпла посвећена црквица у Магличу, него п „брзи помоћник" 

и „саборац", заштитник посаде и магличког града уопште.

.-V :
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Фото Музсј Кнсза Панла
ЈУЖНО ГРАДСКО ПЛАТНО СА ОСТАТЦИМА ЗУБАЦА И СА КУЛАМА

Из црквице се улазило, кроз засведена, широка врата у њеном јужном зиду, у 

одељење за које ми се чини да је служило за ризницу. Чини ми се то по томе што 

се то одељење налази између цркве н оне куле на којој су тајна врата, — једина те 

врсте на целом граду, — тако да се право из ризнице могло утећи са стварима доле 
на пут који уз Ибар води у унутрашњост Србије.

IV
0 постанку Маглича нема никаквих података. Али то што је архиепископ 

Данило затекао у Магличу цркву св. Ђорђа и што је у њему подигао нове палате,
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Фото Музсј Кисјо Паила

ТРИ КУЛЕ НА ЗАПАДНОЈ СТРАНИ ГРАДА, КАО ШТИТ ОД НЛГ1АДАЧА

значи да су утврђење п црква несулмвиво сазидани пре Данилова доласка за архиепи- 

скопа н да је он затекао палате нлн ратом порушене нлн дотрајале. У које време је, 
онда, Маглнч могао битп сазпдан? И ко га је могао сазидати?

Византинцп су пскљученп. Локалитет има чисто српско име, а н долина Ибра 

није бнла за Внзантију нарочнто важна. Не изгледа вероватним ни да је Маглич
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иодигнут пре Немање. Не види се који би га српскн владар пре Немање подигао, иого- 

тову кад се има у виду да су градови п утврђени дворови, не само код нас, већ и у 

западној Европп, до под крај XI века бпли релативно мали и највише грађенп од 

дрвета. Чини мп се да све околности говоре за то да је Маглпч зидаи у првој н другој 
децепији XIII века. У то доба је Стефан Првовенчани крунпсаи за краља, а српска 

архиепископпја, са седнштем у Жичи, постала самостална, — у оној Жнчп која се 

налазн тако близу Маглича. Не треба уз то заборавитп да су се моћи Немањине 

од 1208 налазиле у Студеннцп, која такође ннје далеко од Маглнча, и да су оне

Фото Музсј Кпсза Мапаа
УНУТРАШЊОСТ ГРАДА

Лево, западни знд палатс; у срсдини, у дну, главна кула; десно, остатци црквс и прва јужна кула

пренесене у Студеницу пз Хпландара између осталога и зато што су у Светој Горн 

насталп немнрп, тако да је требало пренети моћи заштитника српске државе на 

снгурно место. Немогуће је претпоставити да би два тако важна манастира као што 

су Жнча, у ком је била архиепископија, и Студеница, у ком су биле моЋи Немањине, 
остала без утврђенога града у близини; географски положај је опредељивао Маглич 

за заштиту и једног и другог манастира; сви наши средњевековни манастири били 

су нли добро утврђени или у близини имали утврђење. Узевши најзад у обзир да се 

Маглич помиње искључиво као град српског архиепископа, с правом се може претпо-
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ставити да је он од самог почетка припадао архиепископији п да је и подигнут 

због ље. У прво време, за владе синова и унука Немањиних, он је, истина, могао 

у псти мах послужити и као краљевски град: зна се да су први НемањиЋи често 

боравили у околини Жиче и Студенице и, што је још важније, да су архиепископи 

Сава I и Сава II били краљевска браћа. Али са премештањем престонице на Косово 

и у Скопље, под краљем Милутином, Маглич је свакако постао искључиво архиепи- 

скопски град. Таквим га је затекао и архиепископ Данило и, вероватно у исто време 

кад је дозиђивао и поправљао Жичу, подигао и палате у Магличу, које нису биле 

тако мале ни незнатне као што се обично каже, п које су, истом сазидане и намештене, 
у истнну могле бити, како стоји забележено у Даниловој биографији, прекрасне.
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Фото Музсј Кисча Паила
БОГОРОЛИЦА СА ДЕТЕТОМ

Главни олтар у цркви на Данчама л
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ОЛТАРСКЕ СЛИКЕ 

ПРКВИ НА ДАНЧАМА

Лети 1936, у Дубровнику су скинуте „завјетне плоче" са слика на главном 

олтару у цркви на Данчама. Тим плочама су слике биле тако покривене, да су се 

видела готово само лица светитељска. Дивне боје слика, деценијама заштиЋене од 

прашине и дима, показале су се, одједанпут, у првобитној свежнни.
Слика има шест. У средини је Богородица са дететом, десно од ње св. Стефан и, 

поврх њега, св. Никола; лево су св. Фрања Асишкн и, впше њега, св. Влахо; сасвим 
у врху је Бог Отац у кругу анђела. Сам олтар је од дрвета, местимице позлаћеног, 
и у барокном стнлу.

Највећа, најстарија и најбоље очувана је средња слика, Богородица са 

дететом, висока колико две слнке до ње заједно. 0 њој се зна п ко ју је и кад 

радно. Сликао ју је Ловро нз Котора, 1465. Она је и најзначајнија.
Сликар Ловро нз Котора ннје нн загонетно ни празно нме. Захваљујући архив- 

ским истражнвањима К. Ковача, жнвот н рад слпкара Ловра је прилично осветљен. 
Ловро се родио у Котору и припадао породпцн у којој се сликарски занат преносио 

с колена на колено: и његов отац Марин н његовн синови Марин и Вицко били су 

сликари, — једино се његов треЋи снн, Димитар, одао на трговину. Не зна се сигурно 

код кога је и где учио, али се зна да се рано настанио у Дубровнику и за увек остао 

у њему. По једном мишљењу, нзгледа да је Ловро, у младости, боравио у Венецији, 
јер се 1444 помиње онде један слнкар под нменом Ловра из Котора. У сваком случају, 
по досељењу у Дубровник, Ловро је постао доста тражен и прилично заузет мајстор, 
чији рад се добро плаћао. Као и неки другн уметници тога доба, бавио се уз сли- 
кање и дрворезбарством, а поруџбине је добивао не само за цркве у Дубровнику, него 

н у Боснп и Котору. Слатп су п младићи у његову радионицу, да их, као добар мајстор,
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спрема за сликарски занат: његов ученпк је био Божидар Влатковић, отац Николе Божи- 

даревића, затим Влахо, син слнкара Ивана Огњановића, п неки Петар, син Косте „музи- 

канта". По тадашњем обичају, неки пут је радио с другим слнкарпма у заједници, и као 

његовп другови у послу забележени су Вукац Рајановић, Божидар Влатковић и Стјепан 

Угриповнћ, којп су такође били на гласу као уметннци. У другој половнни XV и на 

почетку XVI века дубровачки сликарп су уопште билн у тесиој вези међу собом, било 

као учптељп п ученпци, било као рођаци и сарадннци. Заједннчки рад, међутим, уколико 

је олакшавао бржу израду слика, утолико је носпо у себн опасност неслоге п спорова. 
Некадашњн ученик п потоњн сарадннк Ловров, Божидар Влатковнћ, још и после 

смрти мајсторове водио је парнпцу са његовим наследницима око псплате хонорара 

за неку слику на којој су њих двојица заједннчкн радпли. Није сликарски посао ни 

иначе ишао без тешкоћа. Кад је завршио једну олтарску слнку, Ловро није могао за 

њу да добпје од поручиоца уговоренн хонорар, п био је прпспљен да је задржи иеко 

време код себе. Умро је 1478.
Радови Ловра из Когора већином су се погубили, али Богородица са 

дететом на олтару у црквп на Данчама ппак није једино његово дело које је 

дошло до нас. Прве његове очуване слике датирају из 1456. То су оне две иконе, 
рађене по поруџбини Ђурђа Стјепановића, које и сад стоје у врху главног олтара 

у цркви дубровачких доминиканаца, лево п десно од Распећа, п од којих је на једној 
насликана Богородица, а на другој Хрнстов ученик Јован. Називам те слике иконама, 
јер оне то запста јесу; обадве су изведене у византискоме стилу. Рађене су на златном 

фону, Богородпца у црвеиој хаљини и плавом огртачу, св. Јован, обратио, у црвеном 

огртачу п у плавој хаљини. Оне нису онако лепе као ваиредни распети Христос, с 

којим чине идејну целину, али сведоче о потпуном познавању једног традиционалног 

заната, Ловро Марпнов је, вероватно, одрастао у оној школи домаћих уметника, 
која је радила у духу српског средњевековног сликарства.

Друго очувано Ловрово дело су четири слнке намењене олтару Богородичине 

цркве на Омбли, рађене 1469. И оне су важно сведочанство о расположењу поручилаца 

и уметника у Дубровнику XV века. На једној од тих слика, три четвртине текста у 

књнзи коју држи Богородица исписане су на латинском, а последња четвртина на 

старословенском. На другој од тих слика, натписи поред светитељских фигура исписани 

су на грчком. Очевидно, у Дубровиику је постојала уметничка и духовна веза не само 

с „прекоморским крајевима", него и са приморским залеђем. Везу с тим залеђем је 
одржавао, после, и Ловров син Вицко, који је, непосредно после израде олтарских 

У Фр&њевачком манастиру у Цавтату 1509, радио фреске у православном мана- 
стиру Тврдошу код Требиња 1510. Отац и син су само настављали вековне обичаје. 
ЦрквУ манастира Давидовице на Лпму зпдали су, 1281, мајстори из Дубровника; рКДоп

слика
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Фото Музсј Киеза Паи.ш
ОЛТЛР У ЦРКВИ НА ДАИЧАМА 

Целокупан изглсд

егаес! који су радили у XIV веку у Котору свакако су потицалн нз унутрашњостн 

Балканскога полуострва; цркву у Деманима градпо је фрањевац Впта из Котора; 
фрањевачки клаустар у Дубровннку нзвео је Миха пз Бара; слнкар Ћулиновнћ, пз 

Скрадина, употребљавао је и у туђнни као орнаменте на хаљинп светитеља ћнрнлска 

слова; ћирнлским словпма као орнаментима служио се н онај непознати дубровачкн 

уметник који је радпо св. Влаха на једној слнци у прнватној збпрци у Београду.
Слнка Богородпце са дететом у цркви на Данчама рађена је по поруџбинн 

четворпце Дубровчана пз веома угледних породпца. Бнлп су то Марпн Иван Гунду-
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лић, Марин Влахо Гундулић, Никола 

Рањпна и Франо Павле Пуцић. По 

уговору којп је склопљен 27 априла 

1465, уметннк је добивао за посао 

двадесет дуката, од којих десет уна- 

пред, уз обавезу да ће слика бити 

добро израђена, да је поручиоци не 

морају примити ако не буду њоме 

задовољни, и да је у томе случају 

слпкар дужаи да врати хонорар.
Ова слика се разлнкује на први 

поглед од икона које је Ловро, девет 

годнна раније, радно за олтар цркве 

домнннканаца: Богородица саде- 

тетом је у стилу раног ренесанса. 
Откуда та разлнка? Није искључено 

да је у том правцу ишла сликарева 

еволуција. Средином XV века у Ду- 
бровнику се вршио прелаз из визан-
тиског у ренесансно схватање сли- 

карства, п Ловро је могао бити баш 

један од оних уметника који су изво- 

дили тај прелаз. Али се разлог може 

тражпти и на другој страни. Ико- 
нама у цркви доминиканаца било је 

унапред намењено да дођу поред 

једне слике Распећа које је сликано 

у XIV веку и изведено у византиском 

стилу; можда су оне требале да буду 

подешене према Распећу ида чине

жЕг Ј •I 1

Фото Музеј Киеза Паила
СВ. ВЛАХО

Олтар у цркви на Данчама
с њиме целину. У цркви на Данчама,

сликар је бпо слободан од таквог суседства и могао је радити по својој вољи. Исто 
тако је вероватно, међутим, да су у оба случаја важан удео у одређивању стила 
имали поручпоци. Дубровчани, који су, у уговорима (са сликарима, онако детаљно 
одређивалн тел\у, техничку израду, димензије, рок испоруке и висину хонорара, сва- 
како су утицали и на концепцију и стилско схватаи>е поручених сликарских радова. 

мање слободни У извођењу својих делаУметници XV века уопште су били много
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него што се то данас обично мисли, 
и.морали су водити строгог рачуна 

о жељама поручилаца.
У сваком случају, Б о г о р о- 

дица са дететом је важно дело 

у историји дубровачке уметности: 
оно је по времену једно од првих 

које је изведено по схватањима ра- 

ног ренесанса. Истина је да су 

слпке Матеја Јунчњћа, на олтару 

цркве Госпе од Шуња на Лопуду, 
рађене нешто раније, — 1452, — али 

су оне још пуне готских и визан- 

тпских успомена. Слика Ловра из 

Котора је без резерве изведена у 

новом духу.
Нови дух слнке се показује 

у слободном, неконвенционалном 

типу Богородице, изведеном по жи- 

вим моделима, а не по традиционал- 
ном узору, у пластичностн модели- 

сања, у природности и љупкостн 

покрета, а нарочито у оној личној 
и интимној човечности, коју једва 

да су познавали сликари средњег 

века, — фнгуре на слици су исто 

толико мати и дете колико Богоро- 

дица и син Божји. Чак је ублажен 

и четвртасти облик слике, на тај 
начин што се око Богородице свија 

овалан венац од анђела. Испуњена
су п доња два угла на слици, десни анђелом којн удара у харфу, а леви анђелом који 

свнра у оргуље. Та два мала анђела у сивнм хаљпнама н с црвеним ципелицама, 
са дугнм, подигнутнм крнлима и црвеном траком у коси која има боју бакра, крај 
све своје манирнраности, имају драж фигура из рукописних књига.

Слика је сва у контрастима. Богородица седи на престолу и оборених очију 

гледа у малог Хрнста којн јој стоји на колену, придржавајући га десном руком за

Фото Музсј Киеза Мапла
СВ. НИКОЛА

Олтар у црквн на Данчама
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раме, а левом за руку. На Богоро- 

дпци је тежак, дубоко модар плашт 

са крупмим златиим орнаментима, 
црвена хаљииа са златнпм порубом, 
отворена златна круиа украшена дра- 

гпм камењем, — црвеним, плавим н зе- 

ленпм, — п зеленкаст мафорион нео- 

бично деликатиог тона. Насупрот Ма- 
тери у томе тешком, китњастом, ра- 

скошном оделу, Дете је наго, у прови- 

дној крагкој копрени, и само његову 

главу украшава златан нимб са упи- 

саним црвеним крстом. И насупрот 

тој истој благој, мирној, тнхој Мате- 

ри, несташно и весело дете као да ће 

се сад скинути с њеног крила, тако 

се лако држи левом руком за њену ха- 

љину испод врата и тако је одлучно 

закорачило десном ногом, загледано 

у посматрача искоса и са осмехом.
У контрастима је и колорит 

слике. На блештавом златном фону, 
чијој једноставностн тако добро 

одговарају одмерени покрети у фи- 

гура, стоје нежие, благе боје, које 

сећају на акварел, — плава, жута, 
зелена, црвена, — и румени тон лица, 
руку и нагог тела малог Христа по- 
стаје због таквог колорита и позађа 

још свежији, још светлији, још весе- 

лији.Сликар је, неоспорно,осетљив за 

боју. Сасвим је мајсторски зампслио да се, при дну, испод плавог плашта Богородичина, 
поново укаже комад њене црвене хаљине са златним порубом. Нежност и богатство коло- 

рита је једна од главних врлнна те љупке слике, која је више декоративна него пластична.
Свакако, Ловрова Богородица са дететом није дело светске вредности. 

У њеној егзекуцији има нечег бојажљивог, можда и несигурног. Савршено владање 

занатом није она њена особпиа која се не примећује. Али је она изишла из руку доброг

____.
Фото Му-Јсј Кнста Паила

СВ. ФРАЊА АСИШКИ 
Олтар у цркви на Даича.ма
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мајстора и једна је од првих која је 

унела у дубровачко сликарство ону 

свежину, ону лакоћу, ону ведрину и 

слободу која је гранула где год је 

залепршао дах Ренесанса.
Осталих пет слика на олтару 

нису ни тако лепе, ни тако значајне.
Оне су и позније, и може бити по- 
зније за више од једног века. У њих 

је већ позађе другачије него у Бо- 

городице са дететом. Оно је 

златно само у свом горњем делу; у 

доњем имитира мраморну инкруста- 

цију. Поготову се ових пет слика 

разликују од централне својим изво- 

ђењем. Здепаста фигура св. Ннколе, 
који мма на себи црвенкасту одежду 

н бео епитрахнљ украшен црним 
крсловима, н иста таква фигура 

св. Влаха, који носи бео стихар, 
црвену одежду и црн омофор, истичу 

се само снажно моделованнм и изра- 

зптим лнковима, пуннм збпље и стро- 

гости. Св. Фрања Асишки, који је 

живљи у покрету, није најбоље цртан.
Св. Стефан је најлепшн. Његова мла- 

далачка, свежа фигура с црвеним пла- 

штом и плавом хаљнном са златним 

појасом, његова дуга светла коса, 
дијадема од бисера, то како он стојп 

н како држи у десној руци мач а у 

левој крст, говори о слнкару који уме да „постави фигуру1' п којн нма развијено 

осећање префињених боја.
Барокни мајстор који је правио олтар знао је добро да повеже н уоквнри слике, и 

даствори од њпх целнну. Дубровннк је пун прнмера да се днспаратне ствари обједине н 

покажу у оквнру који је нов, а прикладан. Врлина није честа. Тогапмасамо онде где има 

континуитета у културном животу и где нсто толнко радн траднцнја колико раде људи.

,

Фото Музсј Кнста Паила
СВ. СТЕФАН

Олтар у црквн на Данча.ма
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Фото Музсј Кмеза Папла

1НИКОЛА БОЖИДАРЕВИЋ, ПОЛИПТИХ (1517) 
Дубровник, Црква на Данчама



НИКОЛА БОЖИЛАРЕВИК

Око средине XV века, кад је турска најезда учинила да нестане српског средње- 

вековног сликарства, у дубровачкој републици се формирала једна сликарска школа 

на сасвим другим основама и с друкчијим циљем. Врхунац активности те дубровачке 

сликарске школе пада пред крај XV и у прве две десетине XVI века. Она је ив тог 

времена оставила важних имена и правих ремек-дела.
У XIV н у првој половини XV века дубровачки сликари су радили у византиској 

традицији, које се ни дуго после нису сасвим ослободили. Распеће с Богородицом и 

Христовим учеником Јованом у цркви доминиканаца, Богородица са два светитеља у 

цркви св. Николе на Пријеком и Богородица са дететом у цркви Госпе од Шуња на 

Лопуду изведени су сасвим у византиском духу. С нестајањем српске државе у залеђу 

и услед све тешњих веза Дубровника с Венецијом, дубровачки сликари су постепено 

налазили узоре у италијанским ренесансним мајсторима и прихватали од њих и теме 

и фактуру. Од 1450 по прилици, с триптихом у црквн св. Јакова у Пелинама, са олтар- 

ским сликама у цркви Госпе од Шуња на Лопуду и с Богородицом на Данчама, дух 

ранога Ренесанса сасвим преовлађује. Он Ђе отад бити доминантан и незаменљив 

другим утицајем.
Дубровачка сликарска школа^није мала. Које по писаним документима, које 

по самим делима, познато је близу сто имена из XV и XVI века. Иван Угриновић, Ловро 

Маринов, Матеј Грончњћ, Петар ОгњановиЋ, Мнхаило Хамзњћ, Влахо Држић, тако се 

зову неколики од главних слпкара. Ничије име, личност н дела нису тако велика и 

важна као она која је створио Никола Божидаревић.1

;

■

.
3 1 О Ннколн Божидаревииу нома до данас псцрпне монографнје. Ни поједние »кегове сликс ннсу ваљано проучене н честнто 

објављенс. Најпажније што постоЈи о Божидарепнћу н дубровачкнм сликарнма. то је богат архквски матсрнјал којн је стрпљиво исписао 
и аналачки објаиио рано умрли научник К. Коиач у сиојој студији Д7А*о/а«5 Кади51'пи$ ипп $ејпе 2еИ (ЈаћгђисИ 4е$ Кип$1ћ1$1ог1$сАеп 
1п$(Ни1е$, I—IV, Беч, 1917, Ве№1аи, стр. 0—94).

■

=
з
: 159

з



Нпкола Божидаревић је бпо родом, или пореклом, из Котора, и прппадао једној 
пзразито уметипчкој породпцп, која је живела у Дубровнпку и по дубровачким острвима. 
И његов отац, н браћа, н спн, и ујак, сви су се бавнлн сликањем. Божидар Влатковић, 
његов огац, коме су бнлн учптељи у слпкању (1462—1468) Вукац Рајановић н Ловро 

Марпнов, био је ие само виђен слнкар, него, чнни се, помало н скулптор, и које сам, 
које у друштву с Матком, спиом Радослава Вукчића, н са својнм сином Николом,

Фото Музсј Кисза Папла
ДУБРОВАЧКА ШКОЛА, ТРИПТИХ (1481—1485)

Дуброшшк, 11рква ло.миниканаца

пзрадио је знатан број слпкарских и дрворезбарских дела по Дубровнику и Котору. 
Нема сумње да је Нпкола Божпдаревпћ љубав ка сликарству наследио од оца. Али 

како је у Дубровнику било забрањено да неко учи занат код блиског сродника, то је 

Нпкола, 2 септембра 1476, ступно у радионицу Петра Огљановића, такође угледног 

сликара. По уговору, младн Никола Божидаревић је требао да учи код Огњановића 

трн године. Он ннје код њега осгао међутим ни пет месеци. Отишао је у Венецију, 
и изгледа да се ннје враћао кућп пуннх дванаест година. Где је био толико дуго, да лн
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у једном истом месту или по разним градовима, и шта је п како је радпо за то време, 
досад није утврђено. Сигурно је само толико да је поново у Дубровнику од 1494. Те 

године се обвезао да изради, у заједници са својим оцем, у доминиканском манастиру, 
о трошку Јеронмма Градића, једну олтарску слику сачетнри фигуре. И идуће, 1495 године, 
склопно је један уговор, овај пут са Николом Пуцићем, старешином фрањевачког 

манастира у Цавтату, п примио се том прилнком да изведе. опет у друштву са својим

Фото Мулсј Кноча Паила

НМКОЛА ВОЖИДАРЕВНЋ, БЛАГОВЕСТИ (1513) 
Дуброшшк, До.чшшкански мамастир

оцем, велику олтарску слнку са десет фигура, међу којима н св. Влаха са моделом 

Дубровнпка у руцп. Од то доба, Нпкола БожндаревиЋ је жпвео стално у Дубровнику 

и, сликајућн без нчије сарадње, бпвао све више цењен п све боље наплаћнваи за свој 
рад, — добпвао је по четрдесет н педесет дуката за један полнптпх, више него иједан 

дубровачкп сликар тога времена. Био је чувен, н ученнцн су му долазили са свих 

страна, — Иван Ннколнћ пз Железннка, Петар Марковнћ из Конавла, Марнн, син
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п пз године у годпну је имао внше н бољихРадоја Вукчића, пз Требпња, — 
поруџбина. Последњи уговор је закљунио 17 јула 1517; крајем те године већ није више
био међу живима. Ул\ро је пре свог оца Божндара, кад је могао имати нешто преко
педесет годпна.

Сухи податцп о животу Николе Божндаревића сасвпм су у складу са сухим
псторија Божпдаревнћевпх радова је впше мучна негоподатцима о његову делу, 

непозмата. Чпни се да нпједна од његових првпх слнка нпје очувана. Мало је веро-
да је његов, као што то некп мнсле, онај велнкн достојанствени триптих 

у цркви домнннканаца на којем се, са златног позађа, нздваја лпк Богородице са 

дететом између четпрп свегптеља, међу којпма је и св. Влахо с моделом Дубровника 

на томе трпптиху је цртеж тврђп, боје спровије, моделовање мало- 
душннје него на слпкама Божидаревпћевим, и тај трнптих је, чнни се, рађен негде 

пзмеђу 1481 п 1485, када Божндаревић, по свој прнлпци, п није био у Дубровнику. 
Дуго треба чекати да нам се са снгурношћу јавп аутентпчни Никола Божндаревић, 
п да нам се јави само са трн-четнрн очувана рада. Од толиких његовнх слика, највећи 

део их је неповратно изгубљен, п мала нам је утеха што о њима причају писани 

документи. Унстину, шта много имамо од тога што знамо да Божндаревић није довршио 

слику за коју се, 1497, обвезао Пасквалу Растнћу да ће му је пзрадити за четири 

месеца? И да ли је то каква замена за пропала дела што је остало забележено да се 

1501 примпо да пзрадп једну велпку слпку за старешине фрањевачког манастира, 
а 1508 једну другу за капелу Ивана Вучпћа? Уместо пословних уговора, ми бисмо 

више волели да су се очувале оне две слике од којих је, 1510, једну радио за дубро- 

вачку кагедралу, а другу за салу Малог Већа, н она трећа његова слика за коју се, 
1514, погодпо са пзвршноцпма тестамента требињскога бискупа. Шта је радио још, 
о чему нема помена у архпву? И је ли стнгао да пре смрти доврши за олтар св. Јосифа 

у дубровачкој катедрали слику за коју је, јула 1517, обећао да ће је нзрадити за осам 
месеци ?

ватно

на рукама:

Само за трп сликарска дела је сигурно да су Божидаревнћева. Она сва три 

потичу из доба зрелостп слпкареве, из 1513 и 1517, — и сва три имају облик великих
олтара, на којима је главна компознцнја у средиии, споредна у тимпану, а цео низ 

мајушних композиција у предели пспод централне слнке. То није много, — то је свега
алн је доста да се упознају главнепетнаестак слика п сличица неједнаке вредности, 

врлине једног ретког уметника.
Најранија очувана слика Божидаревићева, Благовести, која је недавно са 

ЈТопуда, где се првобптно налазила, пренесена у доминикански манастир у Дубровник, 
и која је рађена за капетана Марка Колендића, сигнирана је н датирана 16 марта 1513. 
Она је оштећена временом п рђавим чишћењем; нарочито је пострадао на њој предео,
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Фото Музсј Кнсза Паол«
НИКОЛА • БОЖИДАРЕВИЋ, БЛАГОВЕСТИ (ДЕТАЉ) (1513) 

Дубровннк, Доминикански .маиастир
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Фото Мучеј Кпс »а Папла
НИКОЛА БОЖИДАРЕВИЋ, ЂОРЂИЋЕВ ОЛТАР. ЦЕНТРАЛНИ ДЕО (1513) 

Дуброшшк, Црква

чије су боје исгрвене. Од фриза малих 
в е с т и и 
нас
с плавим велом, у црвеној хаљпнп 

покрет је тако кротак, бело цвеће

доминикаиаца

композиција, које су се ређале испод Благо- 
којпх је било седам, две су се изгубиле, а ове које су се очувале нису до 

дошле у иајбољем стању. Лепота слике је умањена; али није нестала. Богородица 

и златом извезеним огртачем тако је љупка, њен 

у плавој вази таК° иежно, зеленкасто плави
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иредео у иозадпни тако дискретан, као ни на једној другој слици у дубровачком 

слнкарству. Недостатци у цртежу, слаба веза пзмеђу фигура и предела п невешто 

стављање фнгура у просгор заборављају се пред таквом отменошћу и толиком дели- 

катиошћу колорита. И мале композиције испод слике, рађене овлашније, пуне су 

дражи и занимљивости, нарочито онај неочекивани предео који претставља острво

!

I

Фото Мујсј Кисиа Павла

НИКОЛА БОЖИДАРЕВИЋ, ПОЛППТИХ. ЦЕНТРАЛНН ДЕО (1513) 
Дубровник, Црква на Данча.ма

Лопуд. Главна врлнна Божидаревићева, која га ставља пзнад свнх сликара дубро- 

вачкнх, — нежност п непосредност осећања, која се пре свега показује у грацнозним 

покретнма његовпх фпгура н у префнњеностн колорита, — дошла је на овој слици 

до велнког пзраза.
Друга очувана слика Божндаревпћева, коју је он, по погодби од 4 маја 1513, 

радно за Орсата Ђорђпћа, п данас је на првобптном своме месту, у салн капитула
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*|)ото Муасј Кис јп Папла

НИКОЛА БОЖИДАРЕВИЋ, ЋОРЂИЋЕВ ОЛТАР. ДЕТАЉ. СВ. ЈУЛИ.ЈАИ И СВ. ЈАКОВ (1513)
Дуброшшк, Црква доминикаиаца



Фото Муаеј Кнеаа Паша
НИКОЛЛ БОЖИДАРЕВИЋ, ЂОРЂИЋЕВ ОЛТАР. ДЕТАЉ. СВ. ДОМИНИК II СВ. МАТЕЈ (1513)

Дубровник, Црква ломшшканаца



Фото Музсј Кнсзп Паптл !
НИКОЛА БОЖИДАРЕВИЋ, ЋОРЂИЋЕВ ОЛТАР, ДЕТАЛз. БОГОРОДИЦА СА ДЕТЕТОМ (1513)

Дуброшшк, Цркна доминиканаца
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Фото Музсј Кнсза Паол*

НИКОЛА БОЖИДАРЕВИЋ, ПОЛИПТИХ. ДЕТАЉ. СВ. МАРТИН (1513) 
Дубровннк, Цркпа на Данчама



доминиканаца у Дубровнику. Ни она није остала у некадашњем стању. У доњем делу 

је пзрезана, а њен тимпан, који се некад завршавао полукружно, добио је облик 

троугла. Срећа је што није допала још и руку рђавог рестауратора. Внше него иједна 

друга, она је очувала свој орпгпналнп, првобитнн топли златни тон, у ком је Божи- 

даревић био у Дубровнпку ненадмашаи мајстор. Истина је да веза између фигура 

није јака и да предео не долазп до пзраза, тако да у целој композицији има више 
немнра но жпвота. Алп је целина пуна свечане збиље, а детаљн су ванредно сликани. 
На чему да се дуже задржн поглед, на младом, гнздавом св. Јулнјану са мачем и 

соколом у руци, плн на кроткој Богородпци са дететом, пли на благом ученом лицу 

старог св. Матеје, нли на пејзажу којп се губи у даљпни као музика на мору? 

Конграст између нежних фигура и тешкнх одежда, подударност у свежпнн ликова и 

боја, љупкост покрета н нзраза, и, впше свега, осећање стила, чине ову слику Божи- 

даревпћеву, чнју је лепоту време само повећало својом патнном, једном од најдраго- 

ценпјих у дубровачкоме сликарству. Њену важност употпуњује Полагање Хри- 

стово у гроб, које је наслнкано у тимпану. Таква једна драматична сцена, изузетна 

у идилпчном сликарству Божидаревнћеву, открпва и једну другу, мање изражену и 

познату страну његова дара, која сведочи да је у њему било не само нежности, веЋ 
и дубпне н снаге.

Последњп рад Божидаревићез, сигннран н датнран 2 фебруара 1517, који се 

такође налазп у Дубровнику, — у црквн на Данчама, — исто тако је један велики 

олтар, чији средњи део има облнк триптнха, изнад којег је, у полукружном тимпану, 
Распе ће, а доле, у предели, три мале композпције. То је најсавршеније дело Божи- 

даревићево, најбоље компоновано као целина и најсигурније цртано. Мање смело 

од Благовести, и мање топло од Ђорђићева олтара, оно је по богатству мо- 
тива, по живостн, по зрелости мисли и извођења, и по уравнотежености знања 

и осећања, можда најлепше дело које је дубровачка сликарска школа уопште дала. 
Ма да су боје на многим местима упропашћене, тако да ни забавни мотив малог 

Исуса са гроздом п влатовима жита у руци, ни глава Богородичина, немају данас 

еквивалента у колориту, у целпни се још увек види БожидаревиФева топлина тонова, 
п како златни н свечани, блештави фон на централној слици стоји у супротности 

са интимним пејзажем у Распећу, пуном дубине, оживљене игром плавих и мрко 

црвених боја. РаспеФе је можда шематично и нешто сувише геометриски строго 

У размештању фигура, које су лепе само кад се посматрају свака за себе, особито 

оне две жене које клече на левом и десном крају слике; и леп је у Распећу 

предео, са силуетама ванредно живих фигура у другом плану. Централна сличица у 

предели, Св. Ђорђе убија аждају, смештена између двеју још мањих слика, 
композициски несавладаних, у целом дубровачком сликарству стоји усамљена по
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полету и слободи и по уснелом постављењу фигура у простору. На тој сличици 

долази до ивраза и онај типично Божидаревићев начин сликања дрвеЂа, неба и 

планина, оно његово стидљиво и присно осе1гање природе, у којем има нечег бојаж- 

љивог и неодољивог. Најлепша јо, на целом олтару, фигура св. Мартина на коњу, 
аутентично ремек-дело мајстора у сликању. Покрет у те фигуре је тако отмен и 

једноставан, израз лица тако природан, орнаменти на костиму тако сређени, осећање 

лепих боја тако високо развијено, да нема сумње да је пред нама комад слике какав 

се налази само на делима великих уметника.
Има најпосле и један триптих који се с правом може довести у везу с Николом 

Божидаревићем, иако би му га било тешко директно приписати. То је остатак оног 

олтара у фрањевачком манастиру на Лопуду, на коме стоји записано да је рађен по 

поруџбини неког занатлије Божидаревића, 1513. У средини је наслнкана Богородица 

са дететом, одевена у златну хаљину с црним везом, десно св. Ђорђе, пешак, у плавом 

оклопу и с мрко црвеним плаштом, а лево св. Јован Крститељ у хаљини отворено зелене 

боје. На Николу Божидаревића не упућује само исто презиме у њега и у поручиоца, који • 
му је могао бити рођак, нити само година кад је тај триптих сликан. Има и других 

разлога. И формат и концепција триптиха је као у Божидаревића; тип Богородичин је 

сличан његовом; има и Божидаревњћеве грације у покрету фигура. Израда ових трију 

слика, међутим, нарочито њихове пресне боје, не потврђују да би то био Божидаре- 

вићев рад. Истина, слике су радикално рестаурисане у непознато време, и несимпатич- 

ност њиховог колорита долази, данас, на првом месту од те рестаурације. Али је 

ипак вероватније да овај триптих потиче од неког ученика, а не од самог мајстора.
Никола Божидаревић је, несумњиво, највећи сликар дубровачки. Складност 

облика и нежност боја, финоћа потеза и лепота сликарског заната, љубав ка 

савршенству у природи и сликарском раду, ни у једног другог уметника у Републици 

св. Влаха нису били тако високо развијени као у њега. Он је много научио у Вене- 
цији, али је сликао и осећао друкчије него Виварини н Кривели, који су му можда 

били узори. Као и један његов савременик из Лигурије, Луј Бреа, што је, крај свих 

својих ренесансних тежњи, љубоморно чувао елементе готике, тако је и Божидаревић, 
поред оног што је примио у Венецнји, носио у себи траднцију Дубровника и наследство 

Византије,- Он није био, п није могао бити у малој средини у којој је живео, смели 

откривалац нових путева у сликарству, као што су били велики уметници великих 

народа. Он је просто био један фини уметник, један редак дар, сликар који није 

тежио ни за чим другим него да ради за своје Дубровчане оно што су они волели и 

што су тражили од њега у погодбама које су с њим чинили: да слика на добром 

дрвету, добрим златом, добрнм бојама, онако како приличи ваљаном сликару, — „1п 

1о1а регЈесИопе, а(1 1 аис!ет ђот' рЈс1оп'з“.

■
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МИХ4ИЛ0 ХАМЗИБ

ГТажња наших историчара уметности беамало сва је упуБена на црквену 

уметност средњег века. Монографије, истраживања, студије, чланци, белешке, као по 

неком договору, проучавају, скоро увек, само најважнију епоху наше уметничке исто- 

рије, средњм век. Истина је да и у том знатно увећаном познавању наше средњевековне 

уметности има великих празнина: још непрестано се зна врло мало о цивилној и 

војној архитектури тога доба, и готово је сасвим занемарена цела једна велика епоха, 
време пре Немањића. Али је још више неоспорно да се нарочито мало испитује, попу- 

ларише и познаје ренесансна уметност, чија су главна сликарска дела остала у Дубров- 

ннку и на дубровачким острвима. И данас се готово сва наша знања о тој епохи 

састоје од објављеног архивског материјала наших и страних научника од пре четврт 
века, и чланци о њој у јавности су више него ретки.

Већ једанпут раније, ја сам покушао да дам портрет Николе Божндаревића, 
најзначајнијег дубровачког сликара с краја XV и с почетка XVI века. Данас бих желео 

да скренем нажњу на једног другог сликара дубровачког, савременика Божидаревићевог, 
Михаила Хамзића. Он је још мање познат од Божидаревића и још теже судбине од 

њега као уметник. И по својој вредности, међутим, н по својој улози и значају, 
Михаило Хамзић је важно име у доба Ренесанса. Из велике множине дубровачких 

сликара с почетка XVI века, његова личност се издваја у први план.1
Михаило Хамзић није био словенског порекла. То се види већ по његовом 

презимену, изведеном од имена његовога оца Ханса, кога су Дубровчани звали „Хамза“

1 Ни о Мнхаилу Хамаићу, као нв о другим с.шкарнма дуоровачким, не.ча снецијилнс студвјс. Архннски .чатеријал о свима 
Н.ИМИ оОјипио јс К. Конач у ЈаћгОисЛ *1ех КипхМШогШћеп /п$Ши1е$, Бсч, 1917, кн». 1 -IV. додатак, стр. в и >.
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п „Камза“. 0 томе сведоче п два писана документа у дубровачком Архиву, у којима се 

пзричито наводн да је Михаило син једног Гевтонца. Радп се свакако о једном од 

Сакса којп су, као рударп, заиатлнје н трговцн, били насељени по 

средњевековној Србијн, и одатле, повремепо, а нарочпто после пропасти српских 

држава, прелазнлп у Дубровник.
Отац Хамзпћев је био златар н, чинп се, на добром гласу, пако свакако не 

колико један његов савременик, славнп Иван Прогоновнћ, најславнијп златар дубро- 

вачкн, за кога се зна спгурно да је у Републпку св. Влаха дошао из Новог Брда у 

Србпјп, нз „славног града Новог Брда“, како бн се рекло по једном старом запису.

потомака онпх

Фото Муасј Кнеза Панла
.МИХЛИЛО ХЛ.МЗИЋ. КРПЈТЕЊЕ ХРИСТОВО

Дуброшшк, Кнсжев Двор

У сваком случају, стари Хамза је нрнпадао једнол\ од најнапреднијих еснафа дубровачких, 
чијп члановп су, пред крај XV века, били многобројни и све наши људи, — Мароје 

Ратковић, Марнн Хераковпћ, Никола Ратковић, Вукашнн Раденовић, и други, — и чију 

успомену п данас чува назпв једне улице у Дубровннку у којој су они радили.
У Хамзнној кући је уметнички посао морао бити или у породичној традицији 

нли на великој цени. Осим најстаријег сина Михаила, који се одао сликарству, умет- 

ничким радом се бавио н средњи спн Хамзин Антоније, веома тражен за израду везених 

тканина. Године 1504, за Столну цркву и, 1512 и 1515, за цркву св. Влаха, Антоније се 

примио да изведе неколико скупоцених црквених одежда. Иако оне нису очуване, — 

или баш зато што нису, — уговори које је Антоније поводом њих склопио врло су
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важни за историју уметности. Из тих уговора се детаљно види како су изгледале те 

тешке одежде од броката, пуне орнамената и везеннх слика, које су с толико умеш- 

ности израђивали дубровачки мајстори. Тп уговори сведоче још и то да су дубровачки 

сликари одевали своје светачке фигуре у одежде које су везли и шили њихови савре- 

меници и познаници у самом Дубровннку: Антоније Хамзић је морао израђивати онакве 

везове какви се виде на одеждама св. Николе и св. Стефана на Т р и п т и х у његовог 

брата Мнхаила у цркви доминиканаца.
0 животу Михаила Хамзића зна се мало. Није познато ни кад је рођен, ни где 

и код кога је учио да слнка. СудеЋи по обичају који је у његово време владао у Ду- 
бровнику, свакако је прво учио' код неког домаћег слнкара, а потом у Италији. Први 

писанп помен о њему, из 1509, наводи га веЋ као готовог сликара. Из тога првог 

помена, — као што је то чест случај у архивскнм документима судског и трговачкбг 

карактера, — сазнаје се и за један забаван случај из уметниковог живота. Вицко Ловрин, 
претседник сликарског еснафа у Дубровннку, пзрадио је код Кнеза и Малог ВеЋа пре- 

суду којом се Хамзићу забрањивало свако сликање док не буде платио чланарпну 

коју је дуговао еснафу, — Хамзић је, 1509, илн био велпк сиромах или стојао у сукобу 

са својом сликарском браћом.
Везе Хамзњћеве са уметничком Италијом су, нначе, несумњиве. Зна се сигурно 

да је бно у Венецнји, одакле је довео себн н помоћника, неког Петра, с којим је, 1512, 
склопно уговор да му помаже у раду. И очувана дела Хамзнћева показују да их је 

радио уметник којн је добро познавао слпкарство с оне стране Јадрана.
Миханло Хамзпћ се ннје бавпо само израдом слика за дубровачке цркве и госпаре. 

Једно време је био запослен п као писар у Царннарнпцн, — по свој прилици не због 

тога што је од слнкарства добро живео. Нарочито много се бавно трговином, — опет, 
или зато што ннје могао да живи од уметностн, или што му је то било у крвн: његов 

млађи брат Јаков је бно трговац. Алн ни у трговини Мпханло Хамзић ннје имао среће. 
Неко неспретно руковање менпцама свршило со по њега катастрофално. Била му је 

заплењена цела његова имовина, п он је, 1514, морао бежатп пз Дубровника. Истом 

пред пролеће 1515 дао му је Сенат трн месеца рока да се вратп п да се оправда.
То је безмало све што се данас са снгурношћу може рећи о Хамзићу као човеку. 

Из последњег помена о њему, нз 1517, вндн се само да је поново у Дубровнику и да 

опет тргује. После тога му се губн сваки траг. Не зна се ни кад је ни где је умро, ни 

да ли је оставио за собом потомства, ако је уопште био жењен. Поуздано је још 

толико да му се један ученнк звао Влахо Николнн.
Није пмао много среће Мнханло Хамзић ни после смрти. Највећн део његових 

радова је, очевпдно, изгубљен, п ми нм не знамо ни наслове; његов уметнички лик 

је за нас торсо као н његов лпк човечјн. Из велпке дубровачке сликарске школе,
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тако богате именима и поруџбинама у другој половпни XV и на почетку XVI века, 
уопште је до нас дошло мало дела. Од Михаила Хамзића су очувана свега два.

Један рад Хамзићев је Крштење Христово, слика велнких дименвија 

(2 м. 92 1 м. 41) н нзведена темпером на платну. Њу је Хамзић, најкасније 1510, 
израдио за дворану Велнког Већа у Кнежеву Двору у Дубровнику. Само случају се 

нма захвалпти што досад није пропала. Изузевшп њу, и изузев Адониса н Венеру 

Париса Бордона, временом су нестала сва сликарска дела из дубровачког Двора. Па и 

ове две последње слике, Хамзнђева и Бордонова, дочекале су нас запуштене, не- 
урамљене н рђаво рестаурисане. Истом 1938, брпгом Музеја Кнеза Павла, оне су обадве 

очишћене и доведене у ред, у Парнзу, да бп опет, једва једанпут, заснјале у Кнежеву 

Двору првобптном лепотом.
Крштење Хамзићево пма о.блик тимпана н можда је у своје време стајало у 

некој нпшн. Компознција је једноставна, али за дубровачку сликарску школу ретка. 
Дубровачки слнкарп су, још и на почетку XVI века, по иконописној традицији коју 

су им оставили њихови претходницн, најчешће стављали своје светачке фигуре на 

златно позађе. Чак п најнапредннји међу њима, Никола Божидаревић, плашљиво и 

с муком је решавао проблем простора. Хамзић је слободно ставио у Крштењу своје 

три фигуре у предео, додавши им, у првом плану, још и једну срну и једну птицу, 
са разумевањем перспектнве и осећањем природе који су реткн у дубровачком сликар- 

ству XV и XVI века.
Има Хамзић још једну особину која га одваја од његових савременика у Ду- 

бровннку. Поред осећања природе, он има н врло развијено осећање материје н људског 

тела. Ванредна готска драперија на рукама анђела у Крштењу, наго тело Хри- 
стово и коштуњава фнгура св. Јована Крститеља дати су са мннуциозношћу и реа- 

лизмом који су код дубровачкнх сликара внше него ретки. Нешто слично се може 

наћн ваљда још само на великом полиптиху непознатог мајстора у капели до ризнице 

манастпра дубровачких доминиканаца.
Осећање ирнроде и људског тела нису сметале Хамзићеву осећању стила. 

Догађај н прнрода су, у Крштењу, транспоновани У једну сасвим пречишћену ре- 

лигиозну, сликарску и поетску атмосферу. Облици су упрошћени и сведени на своје 

битне елементе, али су утолико јасније обележени и више убедљиви. Хладни, а нежни 

и дискретни, зеленкастн и сивкасти тонови неба, хумова, стења, воде, траве и дрвећа 

хармоннзирају се у ванредну целину са топлим, живим, наранџастим и мрким тоновима 

драперије на рукама анђеловим, са дубоко зеленом хал>ином и њеном црвеном поставом 

св. Јована Крститеља и златним нимбом с црвеним крсТ0М оКО главе Христове. Истина 

је да је цртеж малко оштар, и боје да су нешто су*с> и да има неУРавноте>кености 

У односу између предела и фигура; али је слика, неОсПОрНО, пуна светачког Досто*
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јанства и племенитог мира, сва озарена неком чистом и префињеном светлоигћу, која 

као да не долази споља, већ изнутра. Дивна глава анђелова је од најнзразитијих и 

најодуховљенијх глава које су створене у дубровачкоме сликарству.
Где је Хамзић видео овакве композицнје и пејзаже, и од кога је добио овакво 

осећање стила? Не изгледа у Вемецији нн од венецнјанских сликара. Његов узор ће

Фото Муасј Кнста Панла
МИХАИЛО ХАМЗИЋ, ТРИПТИХ

« Дуброшшк. Црква домшшканаца
■

се најпре наћи у кругу Мантењнних ученика и сликара из северне Италије уопште. 
У самоме Дубровнику не чини се да је Михаило ХамаиЂ пмао такве претходнике код 

којих би могао да све то вндп и узме за пример. Чак ни његови савременици и вршњаци, 
Вицко Ловрин у предели свог великог полиптиха у фрањевачкој цркви у Цавтату 

(1509), и Нпкола Божидаревић у предели својнх Благовести (1513) и у тимпану 

Ђорђнћева олтара у цркви домпннканаца (1513) и гимпану полиптиха у цркви на

.
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Фото Му јсј Кнспа Панла
ЛШХАИЛО ХАМЗИЋ, КРШТЕЉЕ ХРИСТОВО (ДЕТАЛЛ

Дуброшшк, Кнежеп Днор

Данчама (1517), нису дали такав пејзаж као Хамзић у Крштењу. Истина је да не 

треба превидетц да је код Хамзића већ сама тема изискивала овакву композицију, 
и да је више него вероватно да је и Божидаревићев изгубљеии С в. Ј е р о н и м, који је, 
од 1511, чинио у дворани Великог Већа пандан Хамзићеву Крштењу Христовом, 
морао претстављати сцену у пејзажу. Дубровачка сликарска школа је очувана тако
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Фото Музсј Кнсза Паола

МПХАИЛО ХАМЗНЋ, КРШТЕЊЕ ХРИСТОВО (ДЕТАЉ) 
Дуброшшк. Кнсжсв Двор

фрагментарно, да је тешко са сигурношћу пратнтн љен развитак. Алн при данашњем 

стаљу стварн, и нрн нашем садашњем знању, Хамзнћ је први унео у дубровачко 

сликарство пејзаж оврлнкпх дпмензпја п овакпх квалнтета.
Друга слнка Мнханла Хамзнћа је велики Трнптих у дубровачкој цркви доми- 

ннканаца. Уметнпк је ту слику радно по поруџбпнн породице Лукарића. Као и Ђорђићи 

и Пуцнћи, и Лукарнћп су пмали своју породичну капелу у цркви, и обратили су се
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Фото Музсј Кнсза Паила
МИХАИЛО ХАМЗИЋ, ТРИПТИХ (ДЕТАЉ) СВ. НИКОЛА

Дуброшшк, Црква доминиканаца

за израду њене слике Хамзићу. Уговор између сликара и породице Лукарића склопљен 

је 12 октобра 1512. Хамзић се обвезао да изради Триптих за годину дана, и обећао 

да ће слика бити од ваљаног материјала и добро сликана. За свој рад је добио тридесет 
пет дуката.

Триптих је толико друкчији од Крштења да би се могло посумњати да 

је обе слике радио исти уметник. Компонован у чистој дубровачкој традицији, форми-
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раној, с једне стране, угледЗ,6,^м на 

стране, задржавањем византИсК,1х елемената, тако снажних у Дубровнику у XV веку, 
Триптих је састављен од тр,Ј ^исоке симетричне иконе, од којих свака чини целину 
и безмало може да буде слиКа за себе. Произвољно одабране личности светитеља 

повезане су само толико што четири фигуре са стране — св. Јован Крститељ и св. 
Стефан лево, и св. Петар и маГДалена десно — гледају или показују према централној 
фигури св. Николе, која је дата еп Јасе. Цела слика има више духовног и религиозног 

него материјалног сликарског јединства, и њена лепота је у строгости и хармонији 

ритма, а не у слободи композиЦије.
Хамзића је, очевидно, иу Трпптиху заннмао проблем пејзажа и пластичностИј 

и он није употребио ни овде златан „фон“. Св. Никола се налази у ниши, на постољу, 
као нека статуа; светитељи лево и десно стављени су у „ентеријере" са подом од 
разнобојних мермерних коцкица и са отворима кроз које се види комад неба, земља 

и дрвеће. То бн требало да да илузнју природе и перспективе. Алн у простору нема 

ширине, п личностп су скоро непокретне. Фигура св. Николе помало личи на обојени 

кип од дрвета.
Гама боја којом се Хамзић служн у Трпптиху такође је друкчнја него 

у Крштењу. Нема оие префињености у тоновнма, ни њихове нежности; интензивна 

црвена, плава н златна боја доминирају. Изузев у пзради косе н браде св. Ннколе 

и у израдп одежде на њему п на св. Стефану, ни цртеж ннје онако сух и минуциозан 

као раније. Форме су заобљене, пуне, снажне, скоро скулпторске, и први утнсак од 

слике је утнсак монументалностп. Једнно у овалном лицу п у погнутој глави Магдале- 

ниној н у младалачком лику св. Стефана има нежности н грације; н једино у танушном 

дрвету, за које бп се рекло да расте пз вазе а не из земље, толнко је оно нежно, има 

деликатности. Хамзић је, у Триптиху, сав свечаност, мирноћа н ред.
У овој својој другој слнци Миханло Хамзић се показује већи мајстор у изради 

материје него у пзрадп природе н људског тела. Тамно црвена одежда на св. Стефану, 
пуна златних орнамената и везеннх слика, и исто тако раскошна одежда и китњаста 

бискупска штака св. Ннколе', слнкане су не само с великом вољом и умењем, него и са 

савршеннм познавањем материјала од којег су начињене. Чак би се можда могло рећи 

да су везене слнчнце на одеждама слнкане лепше н топлије него светнтељске личности 

које их носе, и да то ннје ннмало случајно. Светитељске фигуре је Хамзић ндеали- 

зирао и сликао из главе; одежде на њима ннје. Он је такве одежде внђао сваког дана и, 
може бити, давао за њнх нацрте. Треба се само сетити да је његов брат Антоније 

бно мајстор за израду уметничког веза и шнвења.
Према К р ш т е њ у X р и с т о в о м, Хамзићев Т р н п т и х не значн напредак 

У знању компоновања н у освћању простора п пејзажа. Сликар је сад скучен

сликарство у Венецији и Маркама, и, с друге
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и конзервативан у томе погледу, иако 

је иначе еигурнији и слободнији у цр- 
тежу и снажнпјп у колорнту. То вра- 

Кање траднцијн не мора међутим дола- 

зптп толпко по наклоности уметника 

колпко по жељи његовнх клиената. 
Правећн југоворе са сликарнма, дубро- 

вачкн госпарн су бнли врло одређени 

п одлучни у захтевнма које су им 

стављалп. Они су волелп да им слике 

које су поручпвали буду сјајне п рас- 

кошне, и никад нису заборављали да 

у уговору буде нзричнто наведено да 

уметник употребп злато прп сликању. 
То су и Лукарићи тражилп од Хамзића, 
н Хамзић га је употребно п природног 

п слпкајући га бојом. На његову Т р и п- 
тиху, златнп су п нимбови п одежда 

св. Николе и вез на одежди св. Стефана. 
Уопште је цела слпка богата, топла, 
сјајна. Можда су уметника впше при- 
влачнли перспектива п предео, и можда 

је он внше волео да слика покрете 

у простору. Али је он овде морао во- 

дити рачуна о укусу својих клиената 

и поштоваги традицију која се тешко 

мењала. Његов случај је само први, а 

никако једини. Још и иаши романти- 

чари, средином XIX века, ретко су могли 

да сликају композиције пз националне 

историје, народне јунаке, пределе, 
мртве природе и „актове", у малогра- 

ђанској средини која је од њих тра- 

жила искључиво иконе и портрете.
У сваком случају, Хамзић је и у 

Триптрху дао значајно дело, једно

МИХА^ЛО ХАМЗИЋ, ТРИПТИХ (ДЕТАЉ).
Фото Музеј Кнста Па Дубровник, Црква доминнканацанла
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од најлепших, најважнијих и пајре- 

презентативнијих у дубровачком сли- 
карству. Његова личност је утолико 

сложенија, и његова уметничка актив* 

ност утолико занимљивија, што су ље- 
гове слике различите по фактури, ком- 
ПОЗИЦИЈИ, II стилу.

Ни мали број очуваних дела Хам- 
зићевих не смета да се утврди његов 

значај, улога и вредност. Он је, са Ни- 
колом Божидаревићем, највећи сликар 

дубровачки у прве две десетине XVI 
века. Истина је да се из дубровачке 

сликарске школе очувало тако мало 

дела да је тешко доносити сигурне 

закључке и поређења. Али у овом слу- 
чају има и једно савремено сведочан- 

ство, из којег бп се дало извести да је 

Хамзић био веома цењен за живота н 

стављан п изнад Божидаревнћа. За дво- 

рану Великог Већа Хамзић је пре добио 

поруџбину да изради своје Крштење 

Христово него Божидаревић свога 

Св. Јеронима. И не само то. Јер бп 

се можда могло претпоставпти да је 

Хамзић пре добио поруџбину стога што 

је био старији. Него је у уговору, који 

је Божидаревић склопио 12 децембра 

1510, изричито наведено да његова слика 

мора битн не само исте величине као 

Хамзићева, већ и истог квалитета.Данас, 
по делима која су дошла до нас, Никола 

Божидаревић је,несумњиво,савршенпјн 

и дубљи сликар од Хамзића. Али је Ми- 
хапло Хамзић, може битн, имао вишс 

рудиментарне снаге.

МИХАИЛО ХАМЗИЋ, ТРИПТИХ (ДЕТАЛјЈ. . 
Луброшшк. Цркпа домшшкапаца Фото Музсј Кксза Пзша
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РЕМБРАНТОВ 

КВИНТ ФАБИЈЕ МАКСИМ!

Од 1931, Квинт Фабнје Максим, по сразмерама једна од највећих слпка 

Рембрантових (179'197), налази се у Краљевској колекцији у дворцу на Дедпњу. 
Одржана у врло добром стању, — сем што је местимице ретуширана, слика је н 

снгнирана п датирана. Последња цифра од године није јасна, п може да буде н 3 н 5; 
судећн по сликарским поступцима, вероватније је да је дело из 1653 него из 1655. 
Претходни цртеж налази се у Кабинету гравира у Берлину.

Бредиус мислн да је ова слика рађена за Општински дом у Амстердаму и да је 

стојала пзнад камнна. Сигурно је да није онде стојала дуго. Из разлога који су остали 

непознати, она је веЋ 1656 замењена истоветном мањом композицијом коју је за 

амстердамски Општински дом израдио Рембрантов друг Ливенс. После тога настаје 

њено путовање по Холанднјн и свету, које није могуЂно стално пратитн. У новије 

време је припадала колекцијн Њугаса у Лондону. К нама је дошла из Минхена, нз 

чувене Немешове збирке.
Садржај за ову своју велику компознцију Рембрант је нашао, или су му други 

нашли, у Ливијеву делу Ађ игђе солсШа (Нђ. XXIV, сар. 44, 9) пли у делу Рас*огит 

е! сПс 1 огит тешогађШит ПђН Валернја Максима (Нђ. II, сар. II, § 4). Реч је о 

једном класичном примеру поштовања власти н ауторитета. У логору код Суесе, ван 

градских зидова, млади римски консул Квинт Фабије Максим дочекује свога оца, кога 

Сенат шаље с порукама, и заповеда му да сјашн с коња н ода дужно поштовање 

једном консулу и онда кад је тај консул његов снн, — на што стари отац одговара: 
„Не омаловажавам ја, сине, твоју велику власт, него сам само хтео да те искушам 

да ли знаш поступатн као консул: знам ја колико треба волетн отаџбину и разумем 
да јавне установе треба више поштовати од прнватних".

!
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РЕМБРАНТ, ЈАН СИКС (1654)
Амстерда.м, Породица Сикс

С формалног гледишта, тема је за Рембранта доста ретка. Изразито портретпст 

н сликар библиских сцена и људи, Рембрант је само по изузетку сликао лпчности и 

догађаје из римске и грчке историје и митологије. И не само тема, него је и фигура 

централне личности ретка за овог сликара. Рембрант није имао ни по крви ни по 

духу ничега од Латина и Медитеранца: он је свагда впше волео животну збиљу и 

религиозну мистику него идиличну поезпју и историску причу, и радије је сликао 

људе које је виђао сваког дана и знао их у душу, него што је комбиновао или из-
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РЕМБРАНТ, КВИНТ ФАБИЈЕ МАКСИМ (1653) 

Крал»свска збнрка у дворцу на Дсднљу

I мишЈвао идеализопаие лнмности. У овој слнцп, међутим, не само што је Квинг Фабијс 

Макснм постављеи у средпну композпцпје, снажнпје можда него пједна друга личност 

Рембрантова, и не само што је на њега сручена безмало сва јарка светлост којом је 

слпкар располагао, тако да је млади консул скоро пзолован п да свн други људи и 

сви другн предметн остају у позадпни п готово у мраку, него је у Квинту Фабију 

Максиму Рембрант дао једну сасвнм идеалну фпгуру младог човека и, поврх тога, 
поноситог рнмског консула, чијн су израз и држање пунп достојанства н самопоуздања. 
Мало на којој слнцп Рембрантовој се може наћи нечега слнчног.

;

►
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композицнја је занимљнва по сликарскојЈош више него по самој теми 
изради. То је природно кад се зна да је она постала на отсудној прекретници Рем- 
брантова живота и рада, на почетку једне од најузбудљивијих драма које је преживео

ова

један уметник. На људе кова Рембрантова, дубок утисак остављају животни дога*ђаји,
сликарско искуство п открића других уметника.

РЕМБРАНТ, ЦЕНТУРИОН КОРНЕЛИЈЕ
Лондон, Волосова збирка

У време кад је сликао Квинта Фабија Максима, Рембрант већ више није 

био онај самозадовољни млади човек који је онако радознало стајао пред огледалом 

и са нескривеним самољубљем и самоувереношћу сликао себе самог. Још од 1642, кад 

је изазвао узбуну својом грандиозном Ноћном стражом и кад је умрла његова 

жена Саскија, Рембрант је почео да све мање води рачуна о свету и да све бевобзир-
I
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није афирмира свој лични живот, који се није састојао само од рада и благостања 

него м од порока и ћудп. Он је 1653 већ увелико био везан са својом служавком 

Хендрикјом Стофелс, коју је волео и сликао као и пре ње своју венчану жену, и све 

впше се одавао спекулацијама са уметничким предметима и са новцем, никога не ште- 

де1н1 у исказивању својих смелих уверења и у свом јетком сарказму. Кад човек има 

такву природу и кад води такав живот, сукоби са околином су неизбежни, и први су 

Ван Ојленбурзи, негдашњи пријатељи Рембрантови по његовој жени Саскији, похитали 

да оптуже Хендрикју Стофелс пред Магистратом и, преко ње, да ударе на самог умет-

РЕМВРАНТ, НОЋНА СТРАЖА (ДЕТАЉ) (1642) 
А.мстсрдам, Рсјксмузсу.м

ника (1654) и да се забрину за будућност малог Тпта, којег је Рембрант имао са Саскијом. 
Доста је бацнтн један поглед на Рембрантове аутопортрете који су настали између 

1650 н 1655 п пореднти их са ранијим, па вндетн шта је живот учинио од њега; то 

није, чини се, исти човек, тај подбули п угојени сабрат Карамазових и онај негдањи 

ведри младић с перјаницом за шешпром.
Занатско пскуство је 1653 у Рембранта било врло велнко. Његово доба младости, 

кад је, још сав у траднцпјн својих претходннка, неговао глатку фактуру, било је 

далеко за њнм. Он је већ бно пребродио и период академског натурализма, праћеног
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РЕМБРАНТ, АУТОПОРТРЕТ (ДЕТАЉ) (1635) 
Галернја у Дрездену
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РЕМБРАНТ, АУТОПОРТРЕТ (1654) 
Лондон, Национална Голсрија



РЕМБРАНТ, СЛИКАРЕВ СИН ТИТ (1655) 
Нзу-Јорк, Музеј Метрополитен

контрастима светлости и сенкп. Око 1650, он почиње занавек напуштати своју дота- 

дашњу палету, која је каткад знала бити скоро деколорнсана и монохрома, и стварати 

сасвим личан, богат и дубок колорит на бази златних, црвенкастих и сивнх боја, које 

имају племенитост и сјај драгога камења.
Није искључено да је у еволуцији Рембрантовој бпло и туђег утицаја. Има 

историчара уметности који мисле да је на Рембранта велик утисак учинио његов 

ученик Карел Фабрициус, онај ванредно даровити сликар који је млад погинуо при-
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РЕМБРАНТ. ХЕНДРИКЈЕ СТОФЕЛС (око 1653)
Париз, Лувр

ликом експлознје једне барутане у Делфту и оставно пза себе само десетак слика, 
али необично важнпх по нсторију холандског слнкарства. Исто онако као што је, — 

кажу ти биографи, — младп Рембрант, у своје време, утицао на старог Халса да пред 

крај живота знатно промени свој начин сликања, тако је н на Рембранта у зрелим 

годинама утицао Фабрпциус. Фабрнциус је био тај који је први прекинуо са кара- 

вађовским натурализмом и прогнао нз својнх слнка сенке. Без Фабрициуса се не да 

замислитн оригинална п сјајна делфтска школа која је дала великог Вермера.
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У сваком случају, нема сумље да Рембрант у другој половпни свога живота 

слика знатно друкчије него што је слик&о у првој. Са унутрашњом жнвотном ватром 

која је расла у уметнику, расла је п ватра у бојама, и Рембрантов колорит је постајао 

све топлији, све дубљи, све звучнији. Изванреднн Портрет брата (1650, Мауриц- 

хојс, Хаг) већ је сав у том новом треперељу и сијаљу боја и у дубоко искреном 

и човечном откриваљу пред светом. Светлост је за Рембранта и даље увек важна,

'

!
1

1

!

Фото Алинари, Фирониа

РЕМБРАНТ, ВИТСАВЕЈА (1654) 
Париз, Луир

као што се види на Портрету Хендрикје Стофелс (око 1653, Лувр), али је она 

сада нежнија и природнија него раније: у њој нема више ничег вештачког и театралног, 
— она као да не долази споља, већ као да извире из саме личности која је насликана.

Обе те нове особине Рембрантове, — богатији и дубљи колорит и нежнији 

контраст светлости и сенке, — особине које се код њега тако снажно развијају
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послс 1650, праћене све искренијим и све дубљим душевним изразом насликаних 

лица, — у великој мери се виде на Квинту Фабију Максиму. На тој уравно- 

теженој, мирној композицији, — која једва чиме да сећа на разбијеност величанствене 

НоЋне страже, — око централне личности младог консула, као ауреолом обасјаног 

топлом и нежном светлопгћу, из мрака светлуцају са свих страна колористичке 

пеге, продирне и живе, као да је слика посута прахом од бисера и злата. Али тај 
„нови начин" Рембрантов у потпуности обелодаљују истом слике које датирају

Фото Ханфштснгл. Минхсн
РЕМБРАНТ, СУКНАРИ (1661) 

Амстсрдам, Рсјксмузсум

из 1654: тешка п сјајна Витсавеја (у Лувру), устрептали ваздушасти Предео 

(у музеју у Каселу) п неупоредпви Портрет Јана Снкса (у прнватној колекцији у 

Амстердаму), најсрећннја оркестрација црвених и снвих тонова која се нкад видела 
у сликарству.

Пошавшп једанпут тнм новпм путем, Рембрант се више није заустављао. Што 

га је живот јаче стезао н што су га људи више спутавалн, он је постајао све шири 

и слободнији, потезн његове четке све смелији, наслага његових боја све пастовнија, 
сонорност његовог колорнта све пунија и узбудљнвија. А живот га није штедео, ннти му
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РЕМБРАНТ, ПОРТРЕТ (ДЕТАЉ) (1663-1665) 
Лондон, Национална Галерија
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РЕМБРАНТ, ПОРТРЕТ (ДЕТАЉ) (1659) 
Лондон, Нацнонална Галерија
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људи ираштали: 1656, Рембрант је проглашен за банкрота; 1657, сви његови уметнички 

предметп п драгоцеиости су продати на добош; 1658, отншла му је п кућа. Не збу- 

љујући се нп најмање, Рембрант је баш у тим тешким годинама створио неколико 

иајзиачајнијих својих дела: ону своју другу, несрављнву, далеко важнију од прве, 
Анатомпју (1656, Рејксмузеум, Амстердам), у којој је, после Мантеље, дато нај-

:

■

Фото Ханфштсигл, Минхси

РЕМБРАНТ, ПРЕДЕО (1654) 
Музеј у Каселу

срећније скраћење наге човечје фигуре, и свога Давида н Саула (1657, Маурицхојс, 
Хаг), у коме као да је сликао себе где таре сузе и свога сина Тита где му удара у харфу.

Овом чуду од човека, Рембранту Харменсзону ван Рајиу, несреће у животу 

као да су биле највећи потстрек и повод за рад, и као да су се прво морале исцрпети 

оне да би се он исцрпео. Године 1661, кад му је умрла његова друга, невенчана жена 

Хендрикје Стофелс, он је насликао своје ремек-дело — и ремек-дело портрета уопште, 
— своје Сукнаре (Рејксмузеум, Амстердам), а 1668, кад му је умро јединац Тит,

1»
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своје Веренике (у истом музеју), у коме је дао суму свих својих напора. После 

свега тога, уистину, један човек, у животу, није могао више Иишта изгубити, и један 

уметник, у сликарству, није могао дати ништа впше; годнну дана касније, умро 

је и Рембрант.

Фото Рејксмузсум. Амстсрлам
РЕМБРАНТ, ВЕРЕНИЦИ (1668) 

А мстсрдам, Р с ј ксмузсум
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ВЕЛАСКЕЗ, КРАЉЕВСКА ПОРОДИЦА
Мадрид, Прадо



ПРто У ШЕНЕВИ

У градском музеју у Женевн, од пролећа до јесени 1939, приређена је изложба 

слика из мадридског Прада. Донесено је око тридесет ремек-дела Веласкезовпх, двадесет 

и пет Ел Грекових, грндесетак Гојнннх, впше слпка Рибериних, Мурилових, Морале- 
совнх,- Зурбарановпх. Показане су п главне слнке фламанскнх н италијанских мајстора. 
Изложба није бпла толпко нн велпка, колнко велиманствена.

Кад сам први пут прошао кроз све дворане и хтео једном једином мишљу 

обухватитн шта су шпанскп слпкарп наслнкалп и какве слнке су шпански владари 

набављали од туђих сликара, нисам се могао отети утиску да је за шпанског човека 

живот трагнчно позориште. Сетно сам се Дон Кпхота, Хрнстифора Коломба и Лојоле, 
андалузиских пграчпца н певача. И сетно сам се Трагичног осећања живота 

од Унамуна, ког је моја генерацпја толико читала.
Ни италијанске ведрнне нн француске мере, нн фламанске распусности нн 

холандског чистунства. У свакој слнци, на сваком лицу, у сваком погледу и покрету, 
само поноситост н играње судбом, пркосна театралност. Нема разлнке између маске 

и човека, између сна и реалностн. И не зна се где престаје живот, а почиње кошмар. 
Шпанска лепота је пуна сарказма, гордости н очајања.

Чини мн се да погађам зашто се Ел Греко могао задржати у Шпанији, а у 

Италији нпје. Он је у Шпаннјп нашао другу Впзантнју, другу једну отацбнну распри 

и церемонијала. И нашао је у њој поново земљу у којој се раде не слике, ве-ћ иконе. 
Цело шпанско слнкарство је пконоппсно сликарство. Ни нагих фпгура, ни исторнских 

сцена, ни митолошкога света, ни пејзажа, — или, нма их тачно толико да се види 

да нх нема. Све сам портрет, чак н онда кад се сликају светнтељи. Као у Византији.

!
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ЕЛ ГРЕКО, ВАСКРСЕЉЕ ХРИСТОВО (ДЕТЛЛЛ 
Мадрид, Прадо

Изненадило ме је у шпанском сликарству отсуство вере. Изузевши Мурила, и 

не бројећи Ел Грека, Грка по пореклу, ни код једнсг сликара нинег небеског ни 

утешног, ничега идиличног. Рибера и Зурбаран су страховито земаљски и људски, и 

кад сликају светитеље и небески свег. Веласкез и Гоја једва да имају коју тему 

религиозног садржаја, — два највећа и најаутентичиија сликара у земљи инквизиције 
као да нису знали да постоји црква.
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ЕЛ ГРЕКО, ВАСКРСЕЊЕ ХРИСТОВО (ДЕТАЉ) .
Мадрид, Прадо

Ннкоји стари слпкарп ннсу нам ближн од Шпаиаца. Најстаријем међу великима,
Ел Греку, могли би позавидптп п Сезан н свн модерни слнкари на начину како је

\
поставио п наслнкао задивљеног апостола у Силаску св. Духа. У својим пор- 
третима, Ел Греко не пзлазн нз рафниованог одиоса бело-црно-сивог; у религиозним 

композицијама, сав је у силовптом пнтензптету осветљеТних и осенчених бојених 

површина. Има дакле два Ел Грека, н обадва велика: једаи који долази нз Италије,
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ЕЛ ГРЕКО, ПОГУБЉЕЊЕ СВ. МАУРИЦИЈД
Ескоријал



■ Фото Андсрсои, Рим

ЕЛ ГРЕКО, САХРАНА ГРАФА ОРГАЗА 
Толсдо, Црква си. Томс



п један 1<оји долазн из Впзан- 

тнје. Овај други је дубљи и 

оригпналнпјн. Његове светле, 
чнсте боје, његова чудна пер- 

спектпва, његоведеформацпје, 
не потичу нп од каквог „ма- 
нијаштва" и незнања, нпти од 

ненормалности његових очнју, 
као што се покушало доказп- 

вати. То је византиско наслед- 
ство код њега; С а н Ф п л п п а 

II п Крунисање Богоро- 
дичнно, то су само преобра- 

>кене критске иконе. И можда 

није смела претпоставка да 

би впзантиско и српско слн- 
карство, у додиру са Западом, 
у XVI и XVII веку, било слнчно 

Ел Грековом, да није било 

најезде Турака.
И Веласкеза има два. 

Један је дужник Италијнн п 

нсто толико припада Напуљу 

и италијанском слпкарству 

XVII века колико себи и Шпа- 

нији. Свакако је и тај ве- 
лик, и Света три краља, 
Вулканова ковачница 

и К р у н и с а њ е Б о г о р о д п- 
ч и н о не знам заш го би били 

мање лепи од слика Карава- 

ђових. Али то није врхунац 

његов, ту није он сав, то чак 

није ни аутентични Веласкез 

коме се дивимо. И више од 

тих славних дела привукла ми 

је пажњу сличица о којој се

■

ЗУРБАРАН, СВ. КАСИЛДА 
Мадрид, Прадо
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мисли да је Веласкезов ауто- 

портрет из младих година. Тај 
аутопортрет је мало познат, 
не доносе га нн опсежне моно- 

графије о Веласкезу, и још 

увек стоји под питањем. Али 

ако је то збиља његов ауто- 

портрет, онда је то велико 

сведочанство, важније од ау- 

топортрета из познијих дана, 
кад је Веласкез био отмени 

дворанин Филипа IV. Неиз- 
бриснв је из сећања тај млади 

човек из народа, црномањаст, 
нелеп, уман, можда туберку- 

лозан, сигурно страстан, несу- 
мњиво несрећан, — коштуњав 

јужњак горких уста и упалих 

образа, младић који не гори, 
него сагорева.

Без инвенције, без фан- 

тазнје, без разноврсности и 

богатства у „садржају", „ком- 

позицији" и „теми“слике, ни по 

чему слнчан Тинторету ни Ру- 

бенсу, Веласкез је ненадмашан 

у постављању својнх фнгура, 
у избору, варпрању н осећању 

тона. Ваљда ннко, нн Тицијан 

у Младићу с рукавнцама 

п Ч о в е к у с п л а в п м о ч и м а, 
ни Халс у оним фасцпнантним 

портретима старица у Харле- 

му, није такав мајстор у црно* 

белом као Веласкез у портрету 

ннфанта дон Карлоса, ни тако 

вечит п савремен, тако раско-

ЗУРБАРАН, ПОРТРЕТ МОНАХА ПЕРЕЗА 
Мадрид, Прадо

207



I

I

<• • I

ВЕЛАСКЕЗ, КРАЛјЕВСКА Г10Р0ДИЦА. ДЕТАЉ, ИНФАНТКИЊА МАРГАРИТА
Мадрид, Прадо
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ВЕЛАСКЕЗ, ДОИ АИТОНИО 
Мадрид, Прадо





Фото Аидсрсон, Рил

ВЕЛАСКЕЗ, ВИЛА МЕДИЧИ 
Мадрид, Прадо
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ВЕЛАСКЕЗ, КРАЉЕВСКА ПОРОДИПА. ДЕТАЉ. ДОНА МАРИ.ЈА АГОСТИНА
Малрил* Прало

шан и савршен као што је он у портрету патуљка дон Антонија и инфанткиње Марга- 

рите. Само јошГједан човек се толико разумевао у вармјацпјама м тако суверено се 

понашао на тлу апсолугне уметностм, па и гај један ван сликарства: Бах.
Као и Тицијан, као и Рембрант, Веласкез је, с годинама, сликао све боље, све 

зрелије, светлије, раскошније, и ја видим љегов врхунац у сликама из старости, у 

Краљевској породици и у Прељама. Онакве фигуре као што су жене у дну
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Преља, као од паре начи,*>ене» пР°зрачне и сјајне, ннје насликао ннкад нико,. ни
Вато, и ко хоће да види Ш^** Ј® »транспоновање"1 н „превођење стварности на умет- 
нички план“, видеће овде, или нефје видети нигде.

Отсуство мучења и немира, отворености и саучешћа, запрепашћује код Вела- 
скеза, који је нпак Шпанац. Он није темперамент, већ прнрода, 
резигниран, „свему наредан". Толико скривања својнх сопственнх осећања и немешања 

у туђ живот, толико узвпшености п савршенства, такво осећање светлости и боје, 
имао је још само Вермер из Делфта, а можда ни он.

и, као и природа,

Рибера мн је туђ. Његови мученнцн којп лпче на голијате, н његови светитељи 

који личе на просјаке, његова лишеност духовности, монохромија његових слика, 
гломазност његових атлетских фпгура, остављају ме хладннм. Алн о коме од данас
друкчије мислим, то је Мурило. Нпкад ннсам волео његове сладуњаве Богородице, 
јагњад и дечаке; две велнке композицнје, међутнм, које овде први пут видим, —

достојне су Тннторета п стављају Мурила међу велике сли-П а т р н ц и ј е в с а н,
каре. И свнђа ми се Зурбаран. Његова Св. Касилда дата је с таквом чистотом
пластпчнога говора н префпњеним осећањем стила п колорпта за какве су знали само 

велики шпански прнмитнвци, — Моралес, чијн је он далек настављач, и мајстори
колорнсаних светачких скулптура.

Ко нам је најближн, то је Гоја, с којнм почиње велпкн неред у сликарским . 
духовима у Европи. Обратно од свих портретпста овог света, он не ласка моделима, 
он им се потсмева. И што је прн том најтужнпје, то је што се његов потсмех, може 

битн, чпнно ласкањем. Алн је Гојнн корен дубок, и нма сличностн чак нзмеђу Гојиних 

портрета и Ел Грекових светптеља, сличностн у држању, у немиру, у жестокој обо- 
јеностн, у страсном изразу. Јединствен је Гоја по нзазнвачком ставу, нескривању 

својих мислп, проннчном презнру. Све Венере у сликарству мпрно показују своју 

лепоту и дочаравају блаженство, само Гојнна Нага Маха пркосно гледа и обећава 

муку и борбу, тако охола п претворна „као да нпкад ипшта бпло није“.

Ако ико, онда је Гоја слпкао како је осећао: сензуално, непосредно, с насладом, 
иронично. Он је топал и раскошан чак н онде где бн други био хладан н монохром, 
као у портрету Марије-Лујзе, којп је сав у црном, п слпкара Бајеа, који је сав у сивом.
И као што се његове фпгуре крећу од ветропнра до вештица, — од доне Ариас де 

Еурнкез до госпође Чинчон, гако се његова гама боја, од Веласкезове фине палете, 
која му је служила за базу, шпрн до таквпх страсннх наранџастнх и свилених зелених 

тонова за какве до њега нпје знао ннједан шпанскн слнкар, а зна се какве је пре 

њега Шпанија пмала слпкаре. Међу великнм Шпанцнма Гоја ннје ни најсавршенији 

ни најдубљп, алп је, и као уметннк п као човек, несумњиво најразноврснији и нај-
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шири, са способношћу осећања од детета до звери. Његова Породпца Карлоса IV 

је иајузвишенија комедија у светском сликарству.
Од Гоје до Боша п Брухела, а можда и од Веласкеза до Мемлинга, па чак н 

од Ел Грека до Пантинпра, — од Шпанаца до Фламанаца, — размак није тако велик 

као што би се очекивало, и приређивачи изложбе су добро учиннли што их ничим

МУРИ/ЈО, ПАТРИЦИЈЕВ САН 
Мадрид, Прадо

нису оделили, него се из шпанских дворана непосредно прелази у фламанске. Нигде 

се окрутност и мучеништво толико не мешају с маскарадом и безазленошћу као код 

старих фламанских сликара, и зато су их Шпанци ваљда толико и волели. У великом 

Скидању с крста Ван дер Вејдена, свештеник присуствује трагичној сцени 

савршено равнодушан или, још пре, с тобожњим болом који је дирлшво професиоиалаи. 
Фламанско сликарство је, као и шпанско, више огледало човечје злоНе него доброте; 
и једно и друго је „људско, одвише. људскоа.
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У начину сликања, међутим, разлика између ова два народа је заиста огромна. 
На фламанским сликама нема пишта од портрета и иконе, а има све од минијатуре 

п од илустрације. Још и на почетку XVI века, грађани Брисела, Брижа и Ганатражили 

су од уметиика да им, као некад минијатуристи по књигама, на што мањем простору 

насликају што више личности и догађаја. Данима се може пред тим сликама застајати

<1>ото Лмдсрсои, Ри.м
ГОЈЛ. ПОРОДИЦА КАРЛОСА IV 

Мадрнд, Прадо

н увек откритп на њима нешто ново, п увек забавно. Сцене су безбројне и нижу се као 

приче плп поглавл>а романа. Слпке фламанских слпкара се не гледају, него читају.
Не ограничавајућн се на човека, као Шпанци, фламанскп мајсторп воле и 

прнроду н, можда још впше него њу, човеково пребпвалнште, „ентернјер". Готово 

на свакој слнци се внде градовн н села, на свакој другој цркве п куће, на свакој
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Фото Анлсрсон, Рим
ГОЈА, ИГРАЊЕ ЛУТКОМ 

Мадрид, Прадо



I

I

ГОЈА, АУТОПОРТРЕТ 
Мадрид, Прадо

I



трећој камин, тепих, књнга или огледало, светлост која улази кроз прозор п расипа 

се по зидовима н по поду. Фламанцнма ннје ништа тако драго као сан о човеку 

у природи, ни тако драгоцено као породични мир.

!

ХИЈЕРОИИМ БОШ, ИСКУШЕЊЕ СВ. АНТОИИЈА 
Мадрид, Прадо

Да је, међу фламанским сликарима, Мајстор из Флемала велик интимист, Ван 

дер Вејден ненадмашан у монументалном стилу, а Бош јединствен у кошмарским 

визијама, то се знало и досад. Али колико Патинир уме битн сублиман, грандиозан, то се
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видело истом овде, у његову Бегству у Египат и Искушењу св. Антонија, 
сликама које су нешто више од изненађења, које су откриће.

Рубенс, крај све своје речитости, у овом одабраном, неупоредивом друштву, 
не казује много, а Рафаел је хладан. Ко се међу свима сјајно држи, то је онај који

ПАТИНИР, ИСКУШЕЊЕ СВ. ЛНТОНИЈА 
Мадрид. Прадо •

к о њ у, ваљда најлепшаие тамнп нпгде п нн поред кога: Тицијан. Његов Карло V на
засењује н Веласкезове коњанике, прннцаслика коњанпка која је икад насликана,

Карлоса Балтазара и војводу Оливареса, а Тицијанов Баханал нзазива узбуђење и
у париском Лувру, мннхенској Пина-после свнх лепота које је човек вндео од њега
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Л.п 1"Ј

котеци и лондонској Националној галерији: својим бојама, својом темом, својим 

тешкпм плавпм морем, својпм старнм Паном на врху брда, женама, дрвећем, та

ТИЦИЈАН, КАРЛО V ИА КОЊУ 
Мадрид, Прадо

Тицијанова радосна слика лежн међу шпанским и фламанским као неочекивано острво 

блаженства у мору очајања.
Заиста, нигде, ни у једном музеју и ни на једној изложби нисам видео толико 

ремек-дела на тако малом простору. Ниједне слике која није савршена и ниједног
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нмена које није велико, ниједног дела које би реметило ово неупоредиво духовно 

јединство. Страх ме је да нећу све запамтити, да ће ме за месец, за два, издати 

сећање. Око је најзаборавније од свих наших чула. Човек може чути у себи целе 

ставове из једне фуге, из једне сонате, из једне симфоније, и на изуст поновити

ТИЦИЈАН, БАХАНАЛ 
Мадрид, Прадо

хиљаде стихова. Али нико не може склопити очн и видети пред собом слику онаква 

каква је. Нп рођену своју слику не може ни сликар насликати поново и напамет. Опет 

се враћам у дворане н, ма да сам већ уморан, опет се заустављам. Можда ћу све ово 

п видети још једанпут у животу, алн је сигурно да нећу више никад видети први пут.

I
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МБМЛИНГОВА ИЗЛОЖБА
У БРИШУ

Најбоље је видети једног уметника онде где је живео, — Тинторета у Венецији, 
Рембранта у Амстердаму, Реноара у Паризу. Нигде Ван Дајк није лепши но у Виндзору.
И ништа не личи на Моцарта колико Салцбург. Неизгладиве су везе између града и 

човека, генија и завичаја.
Гледам изложбу Мемлингову и исто толико мислим о Брии<у колико о уметнику. 

Као п пре пет векова, кад је Мемлинг живео овде, једнако стоје у Брижу звоници, 
огромни и црнп; и стоје канали који не теку, него се провлаче између кућа, мостова 

и дрвећа; и стоје чипке по дућанчићима, сушена риба на трговима, у прозорима 

цвеће. Стоји и болннца св. Јована, у којој је Мемлннг век провео и, за винаре и банкаре, 
монахе, кожаре н берзанце, сликао слпке на њихово и своје задовољство. И двориште 

„бегинажа" још увек стоји, давнашње и пусто; и када кроза њ прођу жене, у белим 

убрадачима и празног погледа, као да ннсу нзашле из својих соба, него да су сишле 

с Мемлингових слика. Чини се да нн трава није пролетос никла, него да ту, увек ' 
иста, стоји од памтивека.

Идући на нзложбу Мемлингову, задржао сам се дан у Гану, да видим славни 

Ван Ајков олтар. Али сам дуже но у цркви остао у тврђавн. Ван АЈков олтар ме је, 
својим нескладом и сухоћом, разочарао, — он је значајнији по улози коју има у 

историји него по својој лепоти. Тврђава ганска мн је открила, међутим, трајне пер- 

спект.иве. Са својнм зпдинама од камена, свечаннм салама и тамницама, светлоигћу са 

хладног неба и непокретним сенкама од оловних облака, тврђава ганска и данас 

стоји иза лпчностн Ван Ајкове, иза његове уметности, иза његове беспримерне 

мнрноће и снаге, као што је некад стојала иза њега цела та варош трговаца, море-
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пловаца н сукнара, судија п крсташа, којп су волелн тешка одела, живе боје, добро 

јело, здраву монету, драго камење п молитвеник, сопственост и нравду. Уверио сам 

се, једанпут више, — исто као сад у Брпжу, као лане у Фпренцн, зпмус у Атинн, — 

да нема без дома домовпне, нп уметностп без традиције, културе без градова, н да 

су свуд, у сва времена, бнлп и остали нераздвојнн предели н људн.

I

Фото Ханфштемгл, Мннхсн

МЕМЛИНГ, ПОКЛОЊЕЊЕ МАГА 
Бриж, Болница св. Јована

Ханс Мемлинг није рођеи у Брижу, као шго није ни Ван Ајк у 1'ану, ни 

Рафаел у Рпму. Он је угледао света, не зна се када, у Зелигенштату на МаЈнн и, 
вероватно, преко Келна и, може бити, Брисела, дошао у Бриж, ту остао, ту радио, 
па ту и умро (1494). Али ниједан фламански сликар иије тако дубоко носио у себи 

лице Брижа, ни осетио његову женску лепогу, ни ослушкивао куцање његова срца, 
као тај намерник и прослављач једног неизрециво љупког града у чијим каналима
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се, као риме, смењују слике сетних дрвета и осмехнутих кућа. Отаџбина је само оно 

што личи на нас.

Фото Ханфштснгл, Минхсн
МЕМЛИНГ. МИСТИЧНО ВЕНЧАЊЕ СВ. КАТАРИНЕ

Бриж, Болница св. Јована

Грађаии брпшкн су, несумњиво, волели Ханса Мемлннга, и као што су се удру- 

живалн да отворе трговачку радљу, или банку н бродарско предузеЋе, тако су се 

удруживалн п да поруче код љега слику н плате ј.е у злату. Лепоту немаштнне и дар
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божји у уметности и кљижевности пзмислплп су романтнчарн, а са одушевљењем их 

прихватнло грађанско друштво XIX века. Мемлпнг, као п свп велнкн уметнпцп њего- 

вог доба, није био ни геније ни сиромах. Он је био мајстор, — мајстор виђен н нму- 
ћан, и поштован од својих суграђана.

I

МКМЛИНГ, СТРАПЈНИ СУД. ДЕТАЛ>. ПОРТРЕТ КТИТОРА 
Данцмг, Маријима цркпа

Не зна се ни кад је ни како је Мемлинг почео да слика; и хронологија њего- 

вих дела је врло несигурна. Није међутим тешко утврдити његово сликарско поре- 

кло. У једној од најранијих његових слика, — у малим Благовестима, — види се
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добро шта Мемлинг дугује својим фламанским претходницима. Као и на сличној слици 

Мајстора из Флемала у мадридском Праду, на Благовестима Мемлинговим нису 

важни ни Богородица ни благовести, него „ентеријер", — важна је соба и постеља,

МЕМЛИНГ, СТРАШНП СУД ДЕТАЉ. ПОРТ^РЕТ ЖЕНЕ КТМТОРОВЕ 
Данциг, Маријнна цркга

столнчак са црвенпм јастучетом, књига, ваза с цветом, — важан је кут у ком се живи, 
човеково гнездо. Треба заменнти, на тој слицп, Богородицу са грађанком, нли, место 

једне, аампслитн внше личности, и пред нама је друга Ван Ајкова Породица Ар- 

нолфннн, сцена нз холандског живота Питера де Хоха. Ни типичнијег мотива ни
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композиције са аутентичнијом традицијом п дужпм животом у сликарству северних 

народа! У уметности је мање тема но што би се човек надао. Тема за уметника и није 

важна, чак иије ни завнсиа толико од њега колпко од друштва у коме он живн. За 

уметника је једино важна и искључиво завпсиа од њега само количина његовога

л
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МЕМЛИНГ, СЕДАМ РАДОСТИ БОГОРОДИЧИНИХ. ДЕТАЉ. ПОКОУБ НЕВИНИХ
Минхен, Пинакотека

осећања и каквоћа његовога рада. Ми не сликамо што видимо, него оно што, гледа- 
јући, у себи осећамо.

Свом родном крају и европском југу дугује Мемлинг исто толико, а можда 

и више, колико својој другој отаџбини Фландрији. На њега су оставили неизгладив
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утисак Стефан Лохнер и ренански сликари, и цела његова уметност је прожета дахом 

медитеранске културе. За незаборавни Портрет једног Италијана дуго се 

мислило да га није сликао Мемлинг, него Антонело из Месине, — толико има у њему 

италијанске поезије и јужњачке климе. Лиризам и нежност Мемлингова беспримерни
!
I

.

!

I

МЕМЛИНГ, СЕДАМ РАДОСТИ БОГОРОДИЧИНИХ. ДЕТАЉ. РОЂЕЊЕ ХРИСТОВО
Мннхсн, Пннакотска

су у северној Европи XV века. Све човек може заборавити сем свога детнњства.
И минијатурнстн су били Мемлингови учитељи и, може бнти, међу првим и 

главннм. Његове хваљене (н прехваљене) композицпје из живота св. Уршуле нису 

друго до увећане миннјатуре, које су, пре него да буду засебне слике, створене да
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<1>ого Ханфштснгл, Минхс|г

јМЕМЛИНГ, БОГОРОДИЦА С ЈАБУКОМ 
Бриж, Болница сн. Јонана



Фото Ханфштснгл, Минхен

МЕМЛИНГ, МАРТИН ВАН ЊЕВЕНХОВЕ 
Бриж, Болннца св. Јована



прате рукоппс легенде. Кроз 

цео жпвот, и готово у свим 

својим делима, Мемлинг је 

сачувао особине аутентич- 

ног минијатуристе. И у томе 

је драж његова, можда један 

од главних узрока што се 

он толико пздваја у фла- 

манском сликарству XV ве- 
ка. Техника н фактура, у сва 

времена, имају већу улогу 

п значај иего што се то 

обпчно види из историја 

уметности и монографија о 

уметницима. Уљеиа боја, не- 
миновно, води ка реализму 

п чулности, фреска ка мону- 
менталности п слободи, мо- 
заик ка строгости и канону, 
мпнијатура и акварел ка 

нежности и бајци. Немогуће 

је замислити Курбеове сли- 
ке као фреске, Тпцијанове 

као мозаике, Утамарове на
платну. Фламански „прими- 

тивци“, — и велики, као Ван 
напуштајућидер Хус, 

минмјатуре и прихватајући
МЕМЛИНГ, ПРЕДЕО. ДЕТАЉ БОГОРОДИЦЕ СА ДЕТЕТОМ

Бсч, Исторнско-уметнички музсј

уљено сликарство, знали су
бити сировп у-боји, изгубљени у простору, збркани у композицији. Мемлинг, никада. 
И многи Фламанци, — и велики, као Дирк Баутс, — у жудњи за што потпунијим 

реализмом, за што снажнијим изразом живота, нису презали ни од сликаља брутал- 

них сцена и вулгарних лица. Мемлинг, напротив. Нема сумње да га је при том руко- 

воднла и његова урођена осетљивост, којој је било страно све што је дивље, свирепо, 
разуздано. Али је неоспорно да су и највеие његове композиције тако прегледне у 

распореду, његов цртеж тако идеалних и чистих контура, његов колорит тако свеж 

и јасан, као да уметник није имао пред собом олтар, веЋ листак пергамента. Мемлинг
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је, као можда ниједан савремени 

сликар, носио у себи традицију 

средњевековних занатлија, који 

су осећали сву лепоту минуциозног 

рада на стаклу, слоновој кости и 

брокату, у кованом сребру, злату.
То су морале бити најфиније чет- 

кице на свету којима је он сликао, 
п најуглачаније тврде даске које 

је одабирао да на њима ради. Слој 
његових боја је тако танак, п оне 

су тако јасне, прозирне и сјајне, 
као да пред нама нису слике, него 

емаљи. Није у уметности сва ле- 

пота у замисли и надахнућу; има 

је н у материји; има је и у занату.
Као п сви велики уметници,

Мемлннг је почео давати своје 

најбоље ствари кад је прешао 

четрдесет година. Мпстично 

венчање св. Катарине, које 

заузима централно место у њего- 

вој зрелој продукцији, ннје само 

једио добро слпкарско дело, него 

је то једно слнк&рско савршенство.
Слнка сва врп од живих боја, сва 

шушти оц скупоцених материја, 
сва певушп од раскошног веза. По 

наслову п по теми, требало би 

да буде религиозног карактера, н она то јесте; али је исто толико дворска и светска, 
по достојанствености и отмености светих девојака, по ставу светитеља што личе на 

стражаре, по концертном расположењу, по сличности сцене вечеру крај камина. 
Мемлинг је збиља недостнжан у превазилажењу теме. Он се никад не задовољава 

једном сценом, нити икад каже све у првом плану. С неупоредивим осећањем перспек- 

тиве, он ставља у позађе, у дубину, небројене догађаје, у којима учествују људи, 
жене, монаси, коњаници, расутп по пределу пуном градова, дрвећа и звоника. Оче- 
видно, са Мемлингом, фламанско сликарство прелази у артизам п у виртуозност.

МЕМЛИНГ, СВ. ЂОРЂЕ. ДЕТАЉ БОГОРОДИЦЕ СА ДЕТЕТОМ 
Лондон, Национална Галсрнја
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Портрети Мемлингови 

су строжији и, можда, тежи 

од његовпх религиозних сли- 

ка, иако немају, скоро никад,
— нлп баш зато што немају,
— ни њихову умнљатост ни 

њнхов мар легенде. ЈТик Мар- 
тина ван Њевенхова неизбри- 

спв је из сећања по свечаној 
збиљи грађанина који је н на 

молитви свестан свог богат- 

ства, моћи и угледа. Лице Ма- 
рије Мореел је тако умно, сме- 
ло п енергично, њеке црте су 

тако у складу са њеннм оде- 
лом и његовом бојом н једно- 

ставним „фоном“, сликар је 

тако оживео ту личност и 

учинио је трајном и незамен- 

љивом, да се чини да нам то 

није непозната и први пут 

виђена жена, него рођака коју 

смо волели и поштовали, давно, 
у детињству. Франческо де 

Ројас, иако клечи, чврст је 

као и грађевина у првом 

плану, органски као и предео 

у позадини, — тај човек је 

сигуран у себе и нераздвојан 

од свога имања. Велико умет- 

ничко дело је оно за које из- 

гледа да у њему није ништа 

заборављено и ништаслу чајно.

:

МЕМЛИНГ, ФРАНЧЕСКО ДЕ РОЛАС 
Принатна збиркаФото Бруселе. Брил
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У врлинама Мемлинговим леже 
и границе камернога музичара из сли- 
карске области. Колико год он, својим 

лиризмом, својом женском осетљиво- 

игћу, својом оркестрацијом неупоредиво 
чистих боја, светли кад се упореди са 

Герардом Давидом, својим прозаичним 

наследником, пуним несклада и дивљи- 
не,толико бледи поред свога недостиж- 

ног претходника Јана ван Ајка. По 

целу изложбу Мемлингову опасна је 

једна једина слика Ван Ајкова, изло- 
женау истом Градском музеју у Брижу, 
Богородица вен дер Пала, која 

запрепашћује дубином и снагом. Мем- 
линг је и сувише кротак и нежан, он 

компонује и одвише геометриски стро- 

го, он се претерано често плаши да ће 

му слика остати празна, да на њој нема 

доста фигура, тврђава, дрвећа, да гле- 
далац неће на љој имати шта дуго да 

посматра. И све је то сувише умивено, 
претерано углачано, фантастично чи- 
сто, крајње пуританско, — у овом вели- 

ком уметнику има нечег малограђан- 

ског. Само под старост, у триптиху 

Распећа из Либека, његове темепо- 

стају трагичније, линије немирније, 
боје звучније, п само једанпут, двапут, 
као у Коњима на појилу, код њега 

се осећа жудња за слободом н за сме- 
лошћу. Мемлинг више очарава него 

што узбуђује, и више задивљује него 

што загрева. Средњевековни певач је 

присутан у свакој слнци, но нема 
внтеза.

МЕМЛИНГ, КОЊИ НА ПОЈИЛУ 
Прнпатиа збнрка Ф<МО БруССЛС, ВрИА



Ненагледана је лепота добре слике, као п лепота младе жене н старинског 

града. Давно сам изашао са изложбе и пошао сокачнћи.ма пуним деце п светлости и 

јеке од звона, а још внднм Мемлпнгове чаролпје п не скидам очп с високих звоника,

МЕМЛИНГ, ВАЗНЕСЕЊЕ. ДЕТАЉ СТРАДАЊА ХРИСТОВА
Либек, Маријина црква

Овај град и овај сликар нису само нераздвојни; они су незаменљиви. Гледам чипкасте 

мале куће, мостове у мемли и у сенци, вијугаве канале у трави, весео свет на тргу, 
и, сећајући се љупкости, сјаја и стидљивости Мемлингове, ко зна који пут застајем 

да кажем себи: јединствено.
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