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Налаз бронзане фигуралне представе три мла-
дића потиче из једне од археолошких сонди које су 
истражене 2014. године приликом реконструкције 
дела улице Краља Петра Првог у центру Сремске 
Митровице1. Пронађен је на подници објекта II–III 
века, унутар градских бедема, где се, испод слабо 
очуваног слоја IV века, налазила солидно очувана 
стратиграфија стамбених хоризоната града од I–III 
века. Композиција представља изузетно значајан 
налаз за познавање античких култова на подручју 
Доње Паноније. 

Опис предмета

Сирмијумска бронзана фигурална компози-
ција са представом три младића у клечећем ста-
ву реалативно је малих димензија 8.5×8×7.6 цм. 
Пре конзерваторског третмана, предмет је био за-
хваћен јаким кородативним наслагама2. Бронзана 
композиција ливена је у калупу, а поред бакарних 
једињења, која су коришћена за изливање, за ис-
пуњавање изливка коришћени су калај и олово. 
Постоље на ком се фигурална композиција налази 
и усадник пуно су ливени.

Композиција је израђена са великом прециз-
ношћу и са пуно детаља. Састоји се од три млађе 
мушке фигуре које се налазе на постољу у кле-
чећем ставу, усправног горњег дела тела. Предњи 

1 Археолошка истраживања и надзор извршена су за-
хваљујући средствима Града Сремска Митровица и Ди-
рекције за изградњу Града. Стручну екипу сачињавали 
су: Биљана Лучић, руководилац радова, Јадранка Вулетић, 
технички цртач, Радослав Муждека, археолог и Михајло 
Левајац. У обради покретног материјала помоћ је пружила 
Бојана Топаловић, студент археологије. Керамички мате-
ријал обрадиле су Јасмина Давидовић и Биљана Лучић, а 
нумизматички материјал Радослав Муждека. Фотографије 
је израдио Мирослав Илић.
2 Конзервацију предмета од метала извршила је Ана 
Олајош, Музеј Војводине, Нови Сад.

крај правоугаоног постоља сужава се и задебљава, 
а затим и продужава у виду правоугаоног усадника 
са кружном перфорацијом. Руке средишње фигуре 
благо су савијене у лакту са испруженим длано-
вима и палцем подигнутим на горе. Код обе бочне 
фигуре, лева рука и дланови налазе се у истом по-
ложају. У десној руци подигнутој у висини раме-
на и савијеној у лакту, ове фигуре држе мач у ви-
сини потиљка. Црте лица су изражене. Лице сре-
дишњег младића је делом оштећено корозијом ме-
тала. Коса је изведена плићим и дубљим урезима 

Бронзана фигурална композиција 

три младића из Сирмијума

Биљана Лучић

Кључне речи: ситна бронзана фигурална пластика, тријада, генији, Genii cucullati, кола, туника, 

пенула, мач, interpretatio romana, Сирмијум, Панонци, Доња Панонија

Сл. 1. Фронтални изглед

Сл. 2. Изглед одозго



8  Грађа XXXII

и делимично покрива чело. Очи су крупне са на-
значеним зеницама и наглашеним чеоним луцима. 
Лице је издужено.

Могућа интерпретација налаза

Наша бронзана фигурална композиција не 
може бити идентификована са сигурношћу. Ако 
имамо на уму да су металне фигурине биле про-
изводи које нису били израђивани у великим коли-
чинама и на којима се огледа велика разноврсност 
представа и вештина уметника, могућности за ин-
терпретацију су доста широке. Свакако, можемо 
закључити да ова композиција не копира познате 
представе класичне уметности и да не представља 
божанства римског пантеона. Стил у ком је арте-
факт израђен указује пре на локални производ 
него на импорт.

Директне аналогије нашој композицији нисмо 
успели пронаћи међу примерцима ситне римске 
бронзане пластике ни код нас, ни у ширем окру-
жењу. На први поглед, најближи нашем предмету 
у погледу композиције, прецизности израде фигу-
ра и црта лица су три мушке фигуре – два оратора 

и писара које се чувају у Метрополитен музеју у 
Њујорку3. Оне представљају украс бронзаног раз-
водника римских кола и потичу вероватно са под-
ручја данашње северне Италије.4 И наш предмет 
би, попут претходног, могао имати сличну утили-
тарну намену. Судећи према специфично облико-
ваном постољу, димензијама, сличности у погледу 
обраде са бронзаном фигуралном пластиком на 
колима из римског периода (Bolla 2010: 107–167; 
Игнатов 2018), можемо претпоставити да је наша 
композиција била украс на јарму, руди или прела-
зу предњег трапа кола у руду. Међутим, уколико 
се вратимо на представу оратора и писара из Ме-
трополитен музеја, можемо приметити да се на 
њему рефлектују струјања која су карактеристична 
за касну антику (датује се од 300 до 500. године), 
раздобље које је нешто касније од времена када се 
датује наш примерак. Такође, оно што га у великој 
мери одваја од наше композиције је одећа које фи-
гуре носе. Код сирмијумске фигуралне компози-
ције сва три мушкарца одевена су у тунику са ду-
гим рукавима, спојену на средини предње и задње 
стране, која је испод врата обликована у троугаони 

3 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/468204
4 О металним украсима на колима и кочијама, за-
ступљености бронзаних фигуралних представа на њима и 
њиховој типолошкој подели видети: Bolla 2010: 107–167.

Сл. 3. Полеђина фигуралне композиције

Сл. 4. Бочни приказ

Сл. 5. Бронзана фигурална композиција два оратора и 
писара, 300–500. година, Метрополитен музеј, Њујорк
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изрез. Директне аналогије за ову врсту ношње про-
налазимо на неколико камених стела са ширег под-
ручја Паноније из краја I и из II века. Изглед одеће 
нас асоцира на мушку представу са стеле Публија 
Елија из Музеја Срема у Сремској Митровици. 
Према тумачењу В. Даутове Рушевљан (Dautova 
Ruševljan 1983: 55), за представе на овој стели ка-
рактеристична је аутохтона – панонска ношња. Та-
кође, дугу тунику са рукавима – тзв. пенулу, про-
налазимо и на стели Елија Квинта из Аквинкума 
(Nagy 1971: 113) и у Интерциси (Alföldi, Erdélyi et 
all 1954–7: 185). На обе поменуте стеле, као и на 
нашој фигуралнoј композицији, око врата мушка-
раца може се уочити марама. Уколико се руководи-
мо наведеним аналогијама на стелама, представу 
три фигуре младића можемо повезати са култом 
свакодневног живота аутохтоних популација. Овак-
вој претпоставци иду у прилог проучавања ситне 
римске бронзане пластике Љ. Тадин која наглашава 
утицај аутохтоне традиције којом је обојена римска 
уметност у овим крајевима (Tadin 1979: 7). Међу-
тим, свакако морамо скренути пажњу и на могући 

војни карактер ових представа (sacramentum) који 
се огледа и у присуству мачева у рукама две боч-
не фигуре. Такође, морамо бити опрезни приликом 
идентификовања „панонске ношње“, јер се туника 
са дугим рукавима и марама (focale) могу пронаћи 
и у опису одеће римских војника. 

Сагледавајући фигуралну композицију као 
тријаду и узимајући у обзир њену локалну – аутох-
тону компоненту, можемо доћи до претпоставке 
да су највероватније у питању домаћа божанстава 
која се појављују у interpretatio romana. На слич-
не примере наилазимо на ширем подручју Римског 
царства од Британије до Паноније, а веома су чест 
налаз на подручју Рајне. У питању могу бити бо-
жанства слична тзв. „Genii cucullati (cuculati)“5, 
односно генијима са капуљачом (Henig 1995: 62). 
Они се појављују у римско-келтском контексту и 
за њих је карактеристичан огртач са капуљачом 
који се током римског периода посебно повезује 
са Галима или Келтима. У Дакији и Шпанији изра-
жени су, такође, локални аспекти култа божанства 

које подсећа на Телесфора (Antal 2014: 195–206; 
Domínguez, Ceballos 2015: 105–125), а контекст на-
лаза функционално асоцира на тријаду Асклепије, 
Хигија, Телесфор (Antal 2014: 195). Култ кукула-
та раширен је у Малој Азији у сличном контек-
сту, а његови почеци везују се за Галате. Поједи-
ни примерци овог божанства јављају се у Грчкој и 

5 https://en.wikipedia.org/wiki/Hooded_Spirits; Два епи-
графска натписа са њиховим поменом потичу из Норику-
ма (Аустрија): http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/
inschrift/HD042492 и http://edh-www.adw.uni-heidelberg.
de/edh/inschrift/HD042493; Представе на стелама: https://
www.pinterest.com/pin/535717318151850275/?lp=true (Сл. 
7) и др. 

Сл. 6. Надгробна стела Публија Елија, II век, Музеј 
Срема, Сремска Митровица 

Сл. 7. Представа генија кукулата у плитком рељефу, III 
век, Нетерби, Кумберленд, Велика Британија
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Италији. Верски значај генија кукулата још увек 
је недовољно јасан. Он се повезује са божанстви-
ма плодности (Богиња Мајка, Пријап), доводи се 
у контекст ратничких култова (Марс), повезује се 
се изворима и лечењем (Асклепије, Хигија, Те-
лесфор), a појављују се и у фунерарном контек-
сту. Кукулати се приказују појединачно или у виду 
више фигура – углавном као тријада. Њихов трој-
ни аспект наглашава њихову снагу, обезбеђује за-
штитничку улогу, продуктивност и плодност. 

Закључак

Уколико пођемо од основне дефиниције ге-
нија6, долазимо до доста широког контекста шта 
они могу представљати у римској религији. Генији 
(genii) према Д. Срејовић и А. Цермановић Кузма-
новић (Срејовић, Цермановић Кузмановић 1992: 

6 По А. Гербран и Ж. Шевалије (Gerbran, Ševalije 2004, 
229–230) ...„ у већини старих предања се наводи да сва-
ког човека прати гениј који је, под различитим именима, 
његов двојник“...„касније се, више или мање симболички, 
гениј приписује заједницама“...„они су посредници у не-
видљивом свету“...

94) представљају „персонификацију душе ствари, 
основни принцип једног човека, народа, колекти-
ва или места, најспиритуалније и најморалније у 
боговима, људима и стварима. Пошто се генији 
рађају истовремено када и човек или у тренуцима 
настанка једне заједнице, брзо су прерасли у неку 
врсту домаћих богова, чија је главна функција да 
очувају опстанак породице и генерација...“ Они су 
увек схваћени као искључиво мушки принцип. У 
оваквом контексту, сирмијумска фигурална ком-
позиција очито нам говори нешто више о веро-
вању аутохтоних народа који су живели на овим 
просторима и пре доласка Римљана, који су дуго 
времена након освајања успели да у новој форми 
одрже своје обичаје. Такође, утилитарна наме-
на предмета наглашава улогу генија као чувара и 
заштитника. 

Напомена: Желим да изразим своју захвал-
ност колегиницама Јасмини Давидовић, др Сари 
Зани, колеги др Адаму Црнобрњи и професору др 
Мирославу Вујовићу који су ми својим саветима, 
информацијама и предложеном литературом по-
могли приликом припреме овог рада.
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The bronze figural composition of three 

young men from Sirmium

Biljana Lučić

Key words: bronze figural composition, triad, geniuses, Genii Cucullati, tunic, paenula, sword, interpretatio 

romana, Sirmium, Pannonians, Lower Pannonia.

The bronze figural composition of three young men from Sirmium is a unique find originating from the 
2014 preservative archaeological research in Kralja Petra Prvog Street. The image is relatively small in dimen-
sion, and is made of bronze alloy by mould casting. It consists of three male figures on a base, in a kneeling 
position, with their bodies upright. The arms of the central figure are slightly bent with palms and thumbs ori-
ented upwards. The left arm and palms of the lateral figures are in the same position, while the right arms of 
both figures are raised shoulder-high, holding swords. All three men wear a long-sleeved tunic, more accurately 
a paenula, which is joint together in the middle at the front and back and folded in a triangular opening at the 
neck. Based on the analogue depictions on steles, it can be concluded that this kind of tunic was part of an au-
tochthonous Pannonian folk dress. It must be noted that long-sleeved tunics as well as kerchiefs appear in de-
scription of Roman soldiers, which, together with swords in the hands of the lateral figures, leads to considering 
a possible military character of the figures. Taking into consideration the triad form of the composition, we come 
to an assumption that it represents three geniuses, similar to the examples found across the Roman Empire in a 
Romano-Celtic context in the form of Genii Cucullati or the Hooded Spirits. Most probably, these are domestic 
deities appearing in interpretatio romana, which can be associated with the cult of everyday life of the local 
community. The very accurately executed and relatively well preserved image probably depicts three geniuses 
serving as guardians and protectors. The composition can be classified, rather safely, as a carriage ornament. The 
object is dated back to the 2nd or 3rd century.

List of illustrations:

Fig. 1. Frontal view
Fig. 2. Look from the above
Fig. 3. Backside of the figural composition
Fig. 4. Lateral depiction
Fig. 5. The Bronze figural composition of two orators and a scribe, 300–500 AD, The Metropolitan Museum of Art, New York
Fig. 6. The tomb stele of Publius Aelius, the 2nd century, The Museum of Srem, Sremska Mitrovica
Fig. 7. An image of the genii cucullati in low relief, the 3rd century, Netherby, Cumberland, Great Britain
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Увод

Локалитет Циглана у Новом Орахову нала-
зи се на источном излазу из Новог Орахова пре-
ма Торњошу, са десне стране пута Бачка Топо-
ла–Сента (Сл. 1), на месту где пут пресеца реку 
Чикер (координате 45°51’50.31»N, 19°48’2.56»E). 
Налазиште је детектовано седамдесетих година 

прошлог века, приликом радова на вађењу глине, 
проналаском остатака сарматске земунице. Мања 
заштитна ископавања извршена су 1975. године, а 

истражена је мања површина од 15х5 m, са оста-
цима три земунице и неколико пратећих јама1. 
Детектовано је да је културни слој дебљине до 2 
m, а покретни археолошки материјал и структуре 
припадају сарматском периоду. По сачуваној доку-
ментацији, истраживани део локалитета налазио 
се са северне стране пута Бачка Топола–Сента, у 
простору где су данас главни објекти циглане. Сем 

1 Руководилац ископавања био је Петер Риц. Докумен-
тација са ископавања и налази чувају се у Градском музеју 
Суботица.

Заштитна ископавања на локалитету 

Циглана у Новом Орахову

Неда Мирковић-Марић, Агнеш Секереш, Мирослав Марић

Кључне речи: Сармати, средњи век, ровови, некропола.

Сл. 1. Локалитет Циглана, КО Ново Орахово, општина Бачка Топола
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помена у чланцима који се баве животом Сарма-
та у Бачкој (Риц 1979: 25–40; Dautova Ruševljan 
1989–1990: 81–98) резултати ових ископавања 
нису публиковани.

Површински налази указали су на постојање 
живота и у средњем веку, мада приликом ранијих 
ископавања није констатовано постојање објеката 
из овог периода. 

Током година на простору око циглане вршена 
је нелегална експлоатација опекарске сировине на 
површини од око 1 ha. Тако су формирани верти-
кални одсеци у лесу просечне висине око 8 m и де-
лови локалитета су уништени. У профилима гли-
нокопа данас је могуће видети остатке пресечених 
јама и структура.

Нова заштитна археолошка ископавања на ло-
калитету извршена су током априла и маја 2018. 
године.2

2 Циглана „Лепојевић“ ДОО, Торњошки пут бб, Ново 
Орахово, општина Бачка Топола, обратила се 14. 12. 2017. 

Методологија радова

Циљ истраживања био је ископавањe остата-
ка сарматског насеља и потенцијалних средњо-
вековних структура и остатака које ће бити угро-
жене радом глинокопа, на површини 35х30 m 
(План 1). Површина терена у простору који је био 

МЗЗЗСК Суботица захтевом број 798–1/48 за услове за 
експлоатацију опекарске глине са лежишта „Чикер“ код 
Новог Орахова. Ови радови су планирани да се изведу 
директно на простору локалитета, те се он налази у опас-
ности од уништења. Решењем Завода даљи радови ус-
ловљени су у складу са чланом 110. Закона о културним 
добрима („Сл. Гласник РС“ број 71/94) обезбеђивањем 
средстава за заштитна археолошка ископавања. Ова иско-
павања реализована су у периоду од 10. априла до 10. маја 
2018. године. Руководилац радова била је др Неда Мирко-
вић-Марић, а стручну екипу чинили су Агнеш Секереш, 
др Мирослав Марић и Лена Ђурановић Сабо. Антропо-
лошку анализу остеолошког материјала урадила је Неда 
Димовски, обраду фауналних остатака Дарко Радмановић, 
а налазе је документовала Ивона Киш Малиновић.

План 1. Ситуација са дефинисаним рововима
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предвиђен за истраживања на већем делу према 
путу Бачка Топола–Сента имала је изражени пад 
од југоистока ка северозападу и само је крајње 
југоисточни део истраживане површине био хо-
ризонталан. Максимална висинска разлика на ис-
траживаном простору износила је 2.74 m на 35 
дужних метара. У том простору отворене су три 
сонде, две димензија 10x30 m (сонде 1 и 2) и јед-
на 10x35 m (сонда 3), те је укупно истражени про-
стор износио око 1050 m². Површински, хумусни 
слој, уклоњен је машински уз археолошки надзор, 
што је омогућило шири ископ, након чега се при-
ступило ручном копању до нивоа газне површине 
насеља, а потом пражњењу целина и скидању ар-
хеолошких структура, које су обележене и описане 
редним бројевима. Нажалост, ранијим радовима на 
експлоатацији глине југоисточно од истраживаног 
простора локалитет је већ био оштећен, те овим 
истраживањима није обухваћен пуни простор ње-
говог распростирања, а истражени део је, како се 
чини, периферија насеља.

Резултати истраживања

У току ископавања детектовано је укупно 19 
археолошких објеката (целина). Археолошки радо-
ви открили су присуство више објеката на истраж-
ном простору (План 1), који се могу поделити на 
три групе: 9 укопа – јама различитих димензија, 
6 ровова, као и 3 скелетна гроба, од којих је један 
сигурно двојни. Највећи део истражених цели-
на припада по налазима сарматском периоду, али 
површински налази и двојни гроб указују на по-
стојање живота и у средњем веку.

Јаме

Најбројнији археолошки објекти на истраже-
ном простору били су укопи јама различитих ди-
мензија. Шест већих јама (објекти 10, 12, 13, 14, 15 
и 19), кружног облика, од којих је једна могла бити 
и земуница економског или стамбеног карактера, 
откривено је на различитим деловима локалитета. 
Нажалост, јаму (објекат 19) која је вероватно пред-
стављала стамбени или економски објекат сармат-
ског насеља, због локације на самој ивици профи-
ла изнад глинокопа, није било могуће истражити 
у потпуности. Преостале јаме, судећи по испуни 
највероватније су биле отпадног типа, кружног об-
лика и релативно плитке и припадају периоду сар-
матског насеља. Од посебног интереса је позиција 
2 јаме (објекти 10 и 12), североисточно и северо-
западно од гроба 1 који припада сарматском пери-
оду (План 1). У јамама није пронађена значајнија 

количина покретних археолошких налаза, али је 
важно напоменути остатке костију говечета, коња, 
овце/козе из објекта 10, који се налазио непосред-
но уз гроб 1 са његове североисточне стране и мо-
гуће да представља остатке даће од сахране покој-
ника, јер је на неколико фрагмената животињских 
костију уочено постојање трагова сечења. 

У оквиру објекта 14 нађена је кружна перли-
ца од зелене прозирне стаклене пасте. Треба по-
менути и присуство неколико мањих, плитких 
укопа (објекти 3, 7 и 18), који по облику највише 
подсећају на укоп јаме за стубове (Сл. 2). У овим 
објектима проналажени су лоше очувани археозо-
олошки налази, а саме јаме су налажене у различи-
тим деловима истражног простора, без видљивог 
груписања. Функција ових објеката, као и њихова 
хронолошка припадност нису јасно одредиви.

Ровови

Приликом ископавања откривено је и 6 право-
линијских објеката (два представљају делове исте 
целине прекинуте контролним профилом), укопа 
ровова, који се протежу локалитетом правцем се-
верозапад–југоисток, а најмање два имају кружну 
путању (Сл. 3). Ширина ових објеката је око 1 m 

Сл. 2. Објекат 3

Сл. 3. Ситуација са дефинисаним рововима на терену
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на нивоу детекције, а дубина им је до 80 cm. Ро-
вови нису пражњени у потпуности целом дужи-
ном пружања, већ су рађени пресеци на одређе-
ним местима, обично ширине 1 m. На пресецима 
укопи ровова имају левкаст облик са заобљеним 
дном (Сл. 4). У пресеку испуне једног од укопа 
(објекат 5) детектовано је постојање укопа јаме за 
стуб (Сл. 4), што би могло указивати на постојање 
дрвене палисаде или ограде, чиме би се унеколико 
објаснила функција ових ровова, али не и њихови 
правци пружања (План 1). У сонди 2, пресеком је 
истражено место укрштања два рова (објекти 4 
и 5) (Сл. 5), да би се објаснио њихов хронолош-
ки однос. Ископавање је показало да је објекат 4 
старији и вероватно напуштен, након чега је извр-
шено прављење објекта 5 чијим усеком је на ме-
сту пресецања два рова негирано дно објекта 4. 
Ров 5 има кружни правац пружања и могуће чини 
целину са објектом 2 из сонде 1 (План 1). Треба 
напоменути и да северозападни крај рова 5 стоји 
непосредно уз гроб 1, те је вероватно да је гроб 1 
млађи од рова 5. Оваква позиција објеката указује 
на дужу временску окупацију простора, током које 
је његова намена промењена бар једном.

Гробови

Три гробне раке уочене у сондама 2 и 3 
указују да је простор на ободу сарматског насеља 
имао током времена вишеструку намену. 

У ракама су детектовани остаци 6 индивидуа, 
али је на основу позиција и оријентације скелета, 

гробних прилога могуће уочити да остаци покој-
ника не припадају истом временском периоду. У 
гробу 1 је на површини детектован in situ доњи 
део скелета детета (од карлице наниже) са поре-
мећеним костима торзоа местимично очуваним 
преко остатака доњег дела скелета одрасле особе 
(гроб 4), оријентације запад–исток (Сл. 6, План 2 – 
кости обојене сивом бојом). У гробу 2, који се на-
лазио са северозападне стране гроба 1, у његовој 
непосредној близини, детектована су два скелета, 
један дечији и један одрасле индивидуе, сахрање-
ни заједно или у кратком хронолошком распону, а 
по прилозима и оријентацији скелета одрасле ин-
дивидуе (глава одрасле индивидуе сахрањене у ис-
пруженом положају на леђима, са левом руком са-
вијеном у лакту и положеном на стомак, налазила 
се на западу) би припадао периоду средњег века. 
Гроб 3 детектован је у сонди 3 и по прилозима 

Сл. 4. Пресеци ровова око насеља

Сл. 5. Укрштање ровова 4 и 5

Сл. 6. Гроб 1
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откривеним у испуни раке припада сарматском пе-
риоду. Антрополошка анализа показала је прису-
ство две особе у овом гробу. Гробови 1 и 3, (тј. део 
гроба 1 који се може приписати сарматском пери-
оду) су девастирани пљачком, могуће убрзо након 
што су покојници били сахрањени.

Опис гробова и 
антрополошка анализа

Гробови 1 и 4 (сонда 2) – у два одвојена укопа 
присутни су некомплетно очувани скелетни остаци 
две индивидуе – детета старосне категорије Infans 
I (oко 4,5 године, гроб 1) и индивидуе мушког пола 
старосне категорије Adultus (гроб 4, План 2).3

Рака у коју су положени остаци детета (гроб 1) 
није детектована ископавањима, јер је укопавање 

3 Подаци преузети из антрополошког извештаја који је 
урадила Неда Димовски.

гроба извршено из хумусног слоја који је уклоњен 
машински (Сл. 6), те њене димензије и дубину 
није могуће реконструисати. По положају доњег 
дела скелета (од карлице наниже) који је затечен in 
situ, могуће је закључити да је оријентација скеле-
та била правцем запад–исток (глава на западу), са 
одступањем осе од 8˚ у правцу севера. 

Антрополошка анализа указује да би остатке 
покојника требало сместити у Infans I старосну 
категорију, а очуване кости скелета чине: 3. до 11. 
десно ребро, два сегмента тела грудне кости, не-
комплетно очувани грудни и слабински пршљено-
ви, сегменти сакрума, десни илијум, обе седалне 
и пубичне кости, кости бута и кости потколеница. 
Кости шака и стопала су некомплетно очуване. Од 
патолошких промена на костима може се издвоји-
ти криброзни дефект који је билатерално уочен на 
антериорној страни врата фемура. 

Гробних прилога није било.
Димензије неправилно правоугаоне раке у 

којој су откривени остаци одрасле индивидуе (гроб 

План 2. Гробови 1 и 4
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Сл. 7. Покретни налази из гробова
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План 3. Гроб 2
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4) из сарматског периода живота на локалитету 
биле су приближно 300x100 cm, а дубина укопа 
око 1 m (План 2). Иако је гроб био опљачкан и том 
приликом кости делимично испретуране, по пози-
цији потколеница које су откривене in situ могуће 
је реконструисати оригинални положај покојника 
који је био положен на леђа, главом ка југу (део ко-
стију лобање је откривен дислоциран у југозапад-
ном углу сонде) и ногама на северу, уз одступање 
од око 8 степени у правцу запада. Кости су откри-
вене у веома лошем стању и знатан број се распао 
још на терену. Местимично је око остатака покој-
ника било трагова дрвених дасака, а пронађено је и 
више металних закивака под јаком корозијом који 
би могли потицати од остатака дрвеног сандука.

Антрополошком обрадом скелета констатова-
не су следеће кости: делимично фрагментоване па-
ријеталне кости, сквама окципиталне кости, фраг-
менти ребара и манубријума, тело грудног пршље-
на, фрагмент латералне ивице скапуле, олекранон 
десне улне, дистални окрајак левог радијуса, лева 
пубична кост, фрагменти кортикалног ткива дугих 
костију скелета и некомплетно очуване карпалне 
и метакарпалне кости. Кортикално ткиво је веома 
оштећено. На основу очуване леве пубичне кости 
може се изнети претпоставка да је реч о индиви-
дуи мушког пола старосне категорије Adultus.

Иако је гроб био опљачкан, нешто гробних 
прилога ипак се сачувало. Цела мање terra sigillata 
посуда откривена је између потколеница покојни-
ка, ближе стопалима (Сл. 7, 5), као и остаци мача 
који су налажени у деловима широм испуне раке, 
али је један мањи комад откривен са спољне стра-
не десне потколенице, у остацима дрвене каније. 
Такође је нађена и једна перла од црне стаклене 
пасте прошарана белим нитима (Сл. 7, 3), фраг-
ментована коленаста фибула и бакарни новчић, 
оштећен и под јаком патином.

Гроб 2 (сонда 2) – присутни су скелетни оста-
ци две индивидуе – детета старосне категорије 
Infans/Infans I (око 1,5 године) и одрасле индиви-
дуе женског пола старосне категорије Adultus (35–
39 година).

Сахрана оба покојника извршена је у исту раку, 
приближних димензија 200x70 cm (План 3), с тим 
што је прво положено тело одрасле индивидуе на 
леђа у испруженом ставу, главом на западу а нога-
ма на истоку (уз одступање од око 4 степена ка југу) 
са рукама преклопљеним на стомаку. Вероватно 
убрзо након примарне сахране одрасле индивидуе, 
повише њене главе сахрањено је и дете и то главом 
на југу, у турском седу (потколенице су откривене 
савијене испод натколеница). Приликом секундар-
не сахране незнатно је поремећена позиција главе 

одрасле индивидуе, која је откривена уздигнута у 
односу на остатак скелета, али иначе у коректној 
анатомској позицији у односу на остатак скелета. 
Оваква позиција покојника указује на врло интим-
ну, највероватније блиску породичну везу покојни-
ка (могуће да су у питању остаци мајке и детета). 
Услед чињенице да је рака укопавана из хумусног 
слоја није било могуће утврдити њену тачну дуби-
ну, али је констатована дубина око 30 cm. 

Антрополошка обрада костију Infans/Infans 
I покојника показала је да су очуване следеће ко-
сти скелета: кости главе, кости кичменог стуба и 
грудног коша (делимично фрагментоване), лева 
клавикула, скапуле, хумеруси, улне и леви радијус, 
кости карличног појаса (осим леве пубичне кости), 
кости бута и потколеница. Кости шака и стопала 
су некомплетно очуване. Кортикално ткиво је ме-
стимично оштећено. Од патолошких промена при-
мећени су трагови cribra orbitalia порозног типа 
и билатерални криброзни дефект на антериорној 
страни врата фемура.

Антрополошком обрадом костију Adultus по-
којника констатован је готово комплетно очуван 
скелет, на којем су биле видљиве следеће патолош-
ке промене: фрактура дисталне трећине тела десне 
улне, фрактура главе 4. леве метакарпалне кости.

Над левом кључном кости скелета одрасле 
женске особе откривена су два лоптаста, шупље 
ливена дугмета састављена из две калоте (пречни-
ка 6,5 mm). Код оба налаза петљице су фрагменто-
ване, а у врху доње калоте налази се псеудограну-
ла (Сл. 7, 1).

Гроб 3 (сонда 3) детектован је око 7 m северо-
источно од гроба 1, у сонди 3. У питању је непра-
вилно правоугаона рака, димензија 270x90 cm на 
најширем месту (План 4). Оријентација дуже осе 
је правцем север–југ, са око 3 степена одступања у 
правцу истока. За разлику од гроба 4 који је такође 
из сарматског периода, овај гроб је знатно плићи, 
свега око 45 cm на најдубљем очуваном месту, 
али је вероватно да је гроб укопан са плиће коте, 
из хумусног слоја или непосредно испод. Гроб је 
опљачкан у прошлости и кости су у потпуности 
измештене, велики број недостаје, те није било 
могуће реконструисати положај покојника унутар 
раке. Могуће је да је и овде у питању двојни гроб, 
али обзиром да није откривен in situ, ову претпо-
ставку није могуће потврдити.

Антрополошком обрадом, на основу остата-
ка мандибула, аксиса и атласа, присутни су сла-
бо очувани скелетни остаци најмање две одрасле 
индивидуе. Очуване кости скелета детектоване у 
гробу 3 су мастоидни и петрозни наставак десне 
темпоралне кости, фрагменти две мандибуле, два 
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атласа, два аксиса, фрагменти два вратна, четири 
грудна и два слабинска пршљена, фрагменти три 
ребра, фрагментовани акромиони леве и десне ска-
пуле, тело леве клавикуле, глава десног хумеруса, 
фрагментован десни радијус, дијафиза леве улне, 
фрагмент дијафизе десног и дијафиза левог фему-
ра, фрагмент дијафизе (леве?) тибије. 

У гробу нису откривени трагови дрвета који 
би указивали на постојање ковчега, а од гробних 
прилога присутна је само једна провидна перла 
од калцедона (Сл. 7, 4), мада је на више костију 
констатовано постојање зеленкасте патине која 
указује на контакт са металом, могуће од накита 
или са делова нашивених на одећу. 

Налази

Керамика потекла са ископавања је малоброј-
на и веома фрагментована, како у оквиру објеката, 
тако и у слоју. Ради се о фрагментима сивих посу-
да рађених на витлу, карактеристичних за сармат-
ску популацију на простору Бачке и Баната. Пра-
те их фрагменти руком рађених посуда прелазне 
фактуре, које представља делове посуда за кување 
и налазе се такође у истовременом репертоару сар-
матског посуђа. 

Остали налази су малобројни и припадају 
гробним инвентарима, али се добро уклапају у 
општу слику гробних прилога сарматских гробова 
на простору северне Бачке.

Посуда тера сигилата припада типу Drag. 33 и 
произведена је у рајнској радионици, а датује се до 
средине III века (Bjelajac 1990; Brukner 1981).

Перле су чест прилог сарматских гробова. Из-
рађиване су од стаклене пасте, ћилибара, алманди-
на, јасписа, опала, калцедона и других материјала, 
а могу бити цевасте, пљоснате, округле, ваљкасте, 
призматичне са заобљеним и незаобљеним ивица-
ма, лоптасте, пљоснате троугаоне и правоугаоне, 
различитих боја, некада вишебојне или са протка-
ним нитима друге боје (Барачки 1975: 7). 

У женским гробовима перле се јављају у зони 
појаса или код доњег дела ногу и вероватно су 
биле украс на доњем делу хаљине или на обући. 
У мушким гробовима налази перли су ређи, углав-
ном се налази једна или неколико крупних перли 
у пределу струка, које потичу са малих торбица, 
ношених на струку (Секереш 1998: 117) или су 
служиле као дугмад (Vaday 1989: 103). Коришћење 
перли, као украс на одећи, тумачи се као традиција 
задржана још из сарматске прапостојбине, доне-
та са Истока и Понта (Барачки 1975: 8; Рајковић 
2009: 57).

Аналогије налазимо на бројним сарматским 
некрополама на простору Бачке и Баната и шире, 
током дугог временског периода. Тако се и налази 
пљоснате кружне перле од калцедона, црне пер-
ле кружног облика проткане белим нитима са на-
ших ископавања добро уклапају у репертоар ових 
налаза. Аналогије за прозирну перлу налазимо са 

План 4. Гроб 3
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некрополе у Мокрину (Барачки 1975: Сл. 2), из Бо-
чара (Барачки 1975: Сл. 6), на некрополи на лока-
литету Циглана у Банатском Деспотовцу (Барачки 
1975: Сл. 20), док је црна са белим нитима забеле-
жена на локалитету Двориште Епархије банатске, 
некропола III, у Вршцу (Барачки 1975: Сл. 9), у 
Ботошу, на некрополи на локалитету Живанићева 
доља (Барачки 1975: Сл. 23).

Римски новац коришћен je често за привеске, 
перфориран или је залемљена додатна алка. Чест 
је у женским гробовима, као део ниски од перли 
или окачени о торквес (Рајковић 2009: 64).

Коленасте фибуле најчешће се срећу дуж 
дунавског и германског лимеса, има их и у гра-
ничним деловима Царства на Блиском истоку, а 
јављају се чак у јужној Русији, Олбији, Херсоне-
зу (Vaday 1989: 79). Као импорт јављају се у Бар-
барикуму, па чак и у јужним областима бившег 
Совјетског Савеза. Овај типа фибула има нагли 
завој на прелазу лука у стопу, што им даје карак-
теристичан облик савијеног колена. Дистрибуција 
налаза указује на то да су их користили легиона-
ри (Bojović 1983). Коленасте фибуле са опругом и 
полукружном гредом су најомиљенији и најрас-
прострањенији тип коленастих фибула и каракте-
ристичне за западне провинције и датују се у II–III 
век (Bojović 1983: 54–55, T. XIX–XXI; Рајковић 
2009: 40–42). 

Оружје се у гробовима најранијег периода 
сарматске историје у Карпатском басену не јавља 
до II века. Најбројнији су налази мачева и копља, 
ретко стрелица и штитова. У II веку су бројнији у 
граничним подручјима сарматске територије, док 
се од III века оружје чешће налази и у средишњим 
деловима Барбарикума (Vaday 1989: 109).

Типологија мачева у Карпатској котлини из-
ведена је на основу завршетка балчака. На тери-
торији Србије дуге двосекле мачеве налазимо на 
некрополи Војловица (Batistić-Popadić 1985: 69, 
Т. VII/101, X/156), док се као места налаза наводе 
и Чапаш и Ватин где се наводи да су мачеви рок-
солански и датују се у крај III и IV век (Барачки 
1971: 305; Рајковић 2009: 62)

Ножеви су врло чест налаз на некрополама 
сарматских племена, а налажени су и у мушким 
и у женским гробовима. Бројни су гробови кас-
носарматских некропола са овим прилозима: Ве-
рушић код Суботице (Секереш 1998: 118, Т. II/1, 
IV/4, V/3, VIII/1, X/5, XI/11, XVIII/2), Тороксент-
миклош-Шурјан-Ујтелеп (Vaday 1985: Abb. 7/5, 9/8, 
10/13), Таванкут (Шулман 1952: 119, Т II/1–2), Наје-
ва циглана у Панчеву (Ђорђевић 1994: 50, Т V/3,7).

Римски налази бројни су од II века на просто-
ру Барбарикума, где су стизали или као ратни плен 

или у оквиру редовних трговачких активности, у 
зависности од момента веома промењивих односа 
сарматских племена и Римског Царства. Ова роба 
је углавном долазила из Паноније и то како копне-
ним, тако и воденим путевима. У областима север-
но од Бачке, констатовани су путеви који спајају 
Панонију и Дакију (Fitz 1962), претпоставља се 
и да је постојао пут преко Бачке који се пружао 
правцем југозапад–североисток (Sekereš 1978). Та-
кође, водени пут Тисом играо је значајну улогу и у 
смислу транспорта робе и трговине, пошто су на 
њеним обалама забележена бројна сарматска на-
сеља (Рајковић 2009: 71–72).

Сем малобројних фрагмената керамике 
средњовековном периоду припадају два дугмета 
из гроба 2 одрасле особе. Шупља лоптаста дугмад 
слична налазима из гроба 2 документована на ло-
калитетима Најева циглана код Панчева и Арача 
датују се у период од XIV до XVI века (Станојев 
2004: 41, 74; Радичевић и др. 2012: 83–84).

Зооархеолошка анализа

Зооархеолошком анализом обрађено je укуп-
но 210 коштаних фрагмената и целих костију кич-
мењака у укупно 11 археолошких целина. Број де-
терминисаних фрагмената је 64, од чега 63 припа-
дају домаћим, док дивљим врстама животиња при-
пада свега један фрагменат (што је укупно 1,56% 
детерминисаног узорка).4 Највећи део сакупљених 
коштаних елемената услед превелике фрагмен-
тисаности није било могуће одредити до нивоа 
врсте.

Карактеристика обрађеног материјала апсо-
лутна је доминација остатака домаћих врста живо-
тиња. Најзаступљенијe су две врсте са идентичним 
бројем фрагмената: домаће говече (Bos primigenius 
taurus) и коњ (Equus ferus caballus). Остаци ових 
животиња представљају укупно 75% укупног 
узорка детерминисаних коштаних елемената са 48 
фрагмента. 

Значајан део узорка, 12,5% представљају оста-
ци животиње из породице коња, значајно ситније 
грађе у односу на домаћег коња. Највероватније је 
у питању домаћи магарац (Equus asinus), или нека 
од хибридних форми између наведене две врсте. 

Од ситних преживара утврђени су остаци овце 
(Ovis aries), са значајним уделом у узорку. Услед 
фрагментисаности материјала, одређени број фраг-
мената је означен као овца/коза. На наведеном делу 
узорка није било могуће са сигурношћу извршити 

4 Подаци преузети из извештаја који је сачинио Дарко 
Радмановић.
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детерминацију до нивоа врсте. Међутим, уколи-
ко се наведена категорија узме у обзир заједно са 
детерминисаним остацима овце, добија се удео у 
узорку од готово 10%, што се поклапа са значајем 
ових животиња у економији сарматских насеља.

Специфичност овог материјала огледа се у 
чињеници да је од осталих домаћих врста живо-
тиња, у узорку пронађен још само један фрагмент, 
доња вилица домаће свињe (Sus scrofa domestica). 
Такође, остаци домаћег пса (Canis lupus familiaris) 
потпуно изостају. 

Скелетни елементи наведених врста домаћих 
животиња чине 98,44% укупног детерминисаног 
узорка, што је репрезент њиховог значаја и велике 
употребне вредности.

Остаци ловне дивљачи, птица, риба, као и 
остали карактеристични фаунистички налази нису 
пронађени у узорку. 

Од дивљих животиња које нису ловна дивљач, 
у објекту број 10 пронађени су остаци главеног 
скелета глодара из породице мишева, највероват-
није пацова (Rattus sp.).

У узорку су спорадично пронађени остаци са 
јасним траговима људске активности, тамне боје, 

горели. Такође, на појединим фрагментима уочавају 
се трагови зуба Canida, оштећења настала глодањем.

У објекту 15 пронађени су остаци домаћег 
говечета, 5 фрагмената метаподијалних костију 
младе животиње, и највероватније сви скелет-
ни елементи припадају истој јединки. Слично је 
и са остацима коња у објекту 10. Остаци лобање 
и зуба, највероватније припадају истој јединки. 
С обзиром да је материјал из објекта 10. најброј-
нији, мора се истаћи да је највероватније минима-
лан број јединки, чији су остаци детерминисани у 
оквиру овог објекта, много мањи него што то ини-
цијалне бројке показују.

Дискусија и закључак

На простору данашње Бачке и Баната ра-
нијим археолошким истраживањима констатовано 
је више некропола, насеља и појединачни налази 
који припадају сарматској материјалној култури. 
Недостају систематски истражени локалитети, те 
се о насељима не зна довољно. Локалитет Циглана 
један је од значајних локалитета са остацима на-
сеља која припадају Сарматима у северној Бачкој. 

Табела 1: Приказ остатака животињских костију по целинама.

говече koњ магарац овца/коза овца свиња

Објекат 1 1

Објекат 3 4

Објекат 4 i 5 6 2

Објекат 5 1

Објекат 7 1 7

Објекат 8 1

Објекат 10 8 14 4 1

Објекат 14 2 1

Објекат 15 5 1

Објекат 19 2 2

zaglač. osn.

Укупно:
24 24 8 2 4 1

37,50% 37,50% 12,50% 3,13% 6,25% 1,56%
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Ова насеља била су заштићена рововима, а имала 
су надземне колибе и полу–земунице са керамич-
ким пећима, огњиштима, силосима и бунарима. 
Куће су биле квадратне или елипсоидне основе, од 
коља облепљеног блатом и подом од набијене гли-
не, обично су их пратиле јаме у непосредној бли-
зини (Dautova Ruševljan 1989–1990: 83). Нова за-
штитна ископавања нису дала много података о са-
мој унутрашњости насеља, али зато су потврдила 
праксу постављања ровова око насеља. Функција 
ових ровова није јасна. 

Налази појединачних сарматских гробова 
указује на дуже коришћење простора, током које 
је његова намена промењена. Због малог обима ис-
траживања, не можемо са сигурношћу рећи да ли 

су откривени гробови део веће сарматске некро-
поле или само усамљени укопи. Такође, није јасан 
однос ископаних ровова и гробова. Гробови су ве-
роватно старији од ровова. 

Веома је мало елемената за реконструкцију 
живота на овом простору и у средњем веку. На 
основу расположивих елемената можемо претпо-
ставити да је простор локалитета био периферија 
средњовековног насеља које се налазило у близи-
ни. Иако подаци за десну обалу Чика нису позна-
ти, на основу података са нових рекогносцирања у 
оквиру пројекта „Археолошка мапа северне Бачке“ 
општине Сента, којој административно припада, 
за сада можемо потврдити да супротна страна реке 
обилује остацима из периода средњег века.
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The rescue archaeological excavations on 

the Ciglana site in Novo Orahovo

 Neda Mirković-Marić, Agneš Sekereš, Miroslav Marić

Key words: Sarmatians, Medieval period, Trenches, Necropolis.

The archaeological site Ciglana is located in the cadastral municipality of Novo Orahovo, the municipality 
of Bačka Topola, at the eastern exit from Novo Orahovo towards Tornjoš, on the right side of the Bačka Topola–
Senta road, on a hill above the right bank of the Čik River. It was detected in the 1970’s, during works on clay 
extraction. Namely, the remains of a Sarmatian pit house were recorded, after which small scale rescue excava-
tions followed.

In April and May 2018, rescue archaeological excavations on this site were carried out due to the expansion 
of brick factory and the exploitation of new clay deposits south of the original location. 

A total of 19 archaeological features (“units”) were detected during the research. The excavations revealed 
the presence of several features in the exploration area, which can be divided into three groups: 9 pits of differ-
ent sizes, 6 trenches, as well as 4 skeletal graves, one of which is undoubtedly double inhumation burial.

Six large pits (structures 10, 12, 13, 14, 15 and 19) of circular shape, one of which could be of economic or 
residential character, were discovered in different parts of the site. 

During the excavation, 6 rectilinear features–trenches were also discovered (two represent parts of the same 
feature interrupted by a control profile), which stretch across the site in northwest – southeast direction, and at 
least two of them have a circular path. 

Four grave burials detected in the trenches 2 and 3 indicate that the area on the perimeter of the Sarmatian 
settlement had different purposes over time. The remains of 6 individuals were detected in the grave pits, but on 
the basis of their position, orientation of the skeletons,  and grave objects, we can conclude that the remains do 
not all belong to the same time period. The majority of the movable archaeological material belongs to the finds 
of the Sarmatian material culture, but the surface findings and the double grave show traces of life on the site in 
the Medieval period.

Unfortunately, the site had unfortunately been partially damaged in the earlier works on clay exploitation 
southeast of the explored area, so our excavations do not include the full extent of the settlement layout, but it 
seems just its periphery.

List of fi gures:

Plan 1. Site plan with defined trenches
Plan 2. Graves 1 and 4
Plan 3. Grave 2
Plan 4. Grave 3
Figure 1. The Ciglana site, cadastral municipality of Novo Orahovo, Municipality Bačka Topola
Figure 2. Structure 3
Figure 3. The layout of detected trenches
Figure 4. Cross sections of trenches surrounding the settlement
Figure 5. Intersection of trenches 4 and 5
Figure 6. Grave 1
Figure 7. Grave finds
Plate 1. List of identified animal species and number of fragments detected on the site
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Увод
Општина Нови Бечеј се, по броју заштићених 

објеката непокретног културног наслеђа, сврстава 
у сам врх општина на територији Средњег Баната. 
Градитељско наслеђе ове општине на чијој се тери-
торији, поред Новог Бечеја, налазе још и Кумане, 
Ново Милошево и Бочар, по својој типологији је 
веома разноврсно, а обухвата период од краја XVIII 
века до почетка Другог светског рата и појаве мо-
дерне у архитектури. Поред кућа богатијих грађа-
на, њихових палата, летњиковаца и двораца, остале 
су сачуване и од великог су значаја и многобројне 
црквене грађевине – православни и римокатолич-
ки храмови. Посебну област представљају народно 
градитељство и објекти техничке културе који су 
незаобилазни елементи сеоских амбијената.

На релативно малој територији Општине 
Нови Бечеј налази се двадесет и једно утврђе-
но културно добро, односно двадесет споменика 
културе и један археолошки локалитет. Највећи је 
број евидентираних сакралних грађевина, укупно 
четрнаест, од којих је чак једанаест проглашено за 
заштићене споменике културе. Једино је Средње-
вековна базилика Арача, у односу на све остале, 
утврђена за културно добро од изузетног значаја за 
Републику Србију. 

У поступку утврђивања за културно добро 
је Просторна културно-историјска целина „Цен-
тар Новог Бечеја“, док је Просторно културно-и-
сторијска целина Стари центар Врањева, данас 
саставни део Новог Бечеја, фебруара месеца 2018. 
Одлуком Владе Републике Србије утврђена за кул-
турно добро, као и дворац Хертеленди-Бајић у Бо-
чару, који је за споменик културе утврђен почет-
ком 2019. године.1 
1 На изради предлога Одлуке о утврђивању Старог 
центра Врањева за просторно културно-историјску це-
лину, учествовали су запослени историчари-уметно-
сти зрењанинског Завода, Весна Мајсторовић и Бојан 

У вези са свим овим значајним градитељским 
остварењима, препозната је свест да је управо не-
покретно културно наслеђе носилац оних вред-
ности које истичу наше локалне специфичности, 
културолошке различитости, и чине особености 
једног народа или мање друштвене заједнице, без 
обзира на простор и време када је настало. Ове 
вредности су протоком времена постале симболи 
прошлости јер нам и данас откривају многе чиње-
нице у вези са начином живота и обичаја људи на 
подручју Средњег Баната, иако су многи спомени-
ци културе, сем црквених грађевина, потпуно из-
губили своју првобитну функцију. 

Осврт на историју и 
урбанистички развој Врањева

Средином XVIII века, након развојачења По-
тиско-поморишке војне границе, на иницијативу 
мађарског племства бечки двор је Србима понудио 
да пређу у Банат или да остану под угарском жу-
панијском управом. Од дела Срба који је прешао у 
Банат, тада је у северном Банату формирано шест 
граничарских чета за одржавање реда, одбрану 
и заштиту од Тисе и регулисање редовног реч-
ног саобраћаја. Седиште једне од тих чета било 
је у Врaњеву. Ова капетанија је убрзо пресељена 
из пустаре Вранова на узвишицу гребена који се 
простирао од рушевина бечејске тврђаве до нека-
дашњег језера Бакто (Пакто), у близини приста-
ништа на Тиси званом Густош, нешто северније од 
данашњег великог магацина на насипу поред Тисе, 
на изласку из Новог Бечеја. 

Ту се касније развило село Врањево, звано 
Шанац Врањево. На том месту постојало је насеље 

Којичић, заједно са техничким сарадником Лолом Д. Чо-
лић. Стручни саветник и консултант била је Бранка Ше-
карић, историчар-уметности из Републичког завода за за-
штиту споменика културе Београд.

Просторна културно-историјска целина 
„Стари центар Врањева“ у Новом Бечеју
Весна Мајсторовић

Кључне речи: Врањево, просторно-културно историјска целина, амбијент, Владимир Главаш, Јосиф 
Маринковић
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још из бронзаног доба, а за време турског периода 
ту су живели Срби пастири. У Пећком поменику 
забележено је место Враново 1717. године, са 13 
настањених домова. Већ 1752. године Врањево је 
имало 578 становника под војном управом, јер су 
се после развојачења Потиско-поморишке војне 
границе 1751–1752. године, као што је већ речено, 
овде населили Срби граничари, са својим породи-
цама. (Поповић 1955:100-101) (Mečkić 1989:51-52) 
(Ердељановић 2013:273-275) Поред Срба у Врање-
ву је било и Мађара од друге половине XVIII 
века, да би се од 1820–1840. године доселиле нове 
мађарске породице, вртлара и бродоградитеља, из 
мађарских покрајина Јасшаг и Куншаг. (Јанкулов 
2003:82) Поред Срба и Мађара у прошлости су 
једно време овде живели још и Буњевци и Јевреји.

Иако се становништво Врањева у прошлости 
највише бавило земљорадњом, обрадом земље и 
гајењем винограда, не мали број становника ове ва-
рошице бавио се и занатима. Забележено је да су се 
1828. године у месту, између осталих, налазиле сле-
деће занатлије: ћурчије, кабаничари, чизмари, кова-
чи, бачвари, стаклари, сапунџије, ткачи и др. Године 
1862. у Врањеву је било чак 72 занатлија, међу њима 
око педесетак Срба. Средином XVIII века било 
је и трговаца, Цинцара, који су углавном били тзв. 
дућански трговци и нису трговали житом и стоком 
на велико, већ су узимали у закуп тзв. регална пра-
ва, попут закупа крчми, касапница, право риболова 
и сл. Крајем XVIII века, помињу се од дућанских и 
први житарски трговци. (Давидовић 2018: 67-71)

На војним картама банатских насеља из 
1769–1772. године, представљен је план Врање-
ва (Franiova Militair) на северу, и Бечеја (Becsey) 
на југу, са најприближнијим изгледом тих места, 
тога времена. (Сл. 1) Ова насеља су била међусоб-
но удаљена, а имала су и различите морфолошке 
карактеристике. Изглед потвђује постојање насеља 
Врањева већ тада уређеног по плану, основе пра-
воугаоног облика, са формиране две дугачке праве 
и паралелне, и пет кратких попречних улица. Глав-
не улице су биле орјентисане правцем исток-за-
пад, али за разлику од Врањева, регулација у Но-
вом Бечеју још није била завршена. (Ћурчић и др. 
2014:113-114)

Прво језгро Врањева формирано је од угла да-
нашњих Улица Јосифа Маринковића и Ивана Ми-
лутиновића до угла Улица Јосифа Маринковића 
и 7. Јула. Касније се насеље ширило на југ пре-
ма Новом Бечеју и на север према Малом Бегеју. 
Крајем XVIII и почетком XIX века две трећине 
домаћинстава у Врањеву није имало куће него су 
становали у земуницама и колибама. Првобитна 
црква Св. Јована Претече, саграђена око половине 

XVIII века била је од плетера, покривена трском, 
а налазила се на истом месту где је и данашњи 
православни храм. (Руварац 1914:6-7) Прошло је 
доста времена док су куће од набоја и плетера за-
мењене кућама од черпића и цигле. Куће од набоја 
су преовладавале у Новом Бечеју и Врањеву све до 
Другог светског рата. 

Врањево је у оквиру Великокикиндског 
диштрикта формираног 1774. године било такмац 
Великој Кикинди, те је тражило 1777. године да се 
седиште диштрикта премести у Врањево. Диштрикт 
није премештен, али је Врањево, захваљујући по-
ложају на Тиси, брже напредовало у односу на сва 
остала околна насеља. Према подацима из 1781. 
године Врањево је имало: 1 кућу II класе (првом и 
другом класом сматране су зграде за надлештва и 
јавне зграде), 13 кућа III класе и 25 кућа IV класе 
(куће треће и четврте класе представљале су земљо-
радничке домове), или укупно 39 кућа. Домаћин-
става 77 било је без кућа. Године 1806. Врањево је 
подигнуто на степен варошице и постало је главно 
трговачко место за промет житарица у Диштрикту. 
(Mečkić 1989: 66, 72) (Стајић 1950) 

План Врањева, који је 1845. године сачинио 
инж. Јован Голубовић нешто после регулације ва-
рошице и деобе терена 1818. године, потврђује 
постојање центра образованог на данашњем тргу 
насталом на пресеку улица Јосифа Маринковића 
и Рајка Ракочевића, као и изглед осталих улица 
са уцртаним јавним објектима и кућама саграђе-
ним до тог периода.2 Представљени су први јавни 
објекти некадашње управе до данас сачувани, згра-
де старе општине и велике школе, саграђени већ 
1824. године, као и Спц Св. Јована Претече, подиг-
нута преко пута школе, крајем XVIII века. У глав-
ној варошкој Улици Јосифа Маринковића назначе-
на је и кућа Владимира Главаша, великог народног 
добротвора, такође до данас сачувана у свом ау-
тентичном изгледу, као и кућа јавног бележника, 
преко пута некадашње општинске кафане, на углу 
Улица Рајка Ракочевића и Карађорђеве. Остали 
малобројни објекти уцртани на карти, као што су 
зграда општинске кафане, зграда мађарске шко-
ле у северном делу Врањева или кућа Јосифа Ма-
ринковића, преко пута куће Владимира Главаша, 
на жалост, до данас нису сачувани, а били су већ 
до 1845. подигнути. Мали Бегеј, накадашњи речни 
рукавац Тисе, представљен на карти, у оно време 
је текао у непосредној близини данашњег главног 
трга, са његове североисточне стране. Рукавац је 

2 План је анализиран на основу репродукције објавље-
не у књизи: Mečkić, Lazar. Novi Bečej i Vranjevo kroz istoriju 
– od najstarijih vremena do 1941., Novi Bečej, 1989, 78.
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Сл. 1. Карта Врањева из 1769–1772. године. Извор: С. Ћурчић, М. Јовановић, Атлас насеља Војводине, II књига, Ба-
нат М-С, Нови Сад, 2014, 115.
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кривудао према југу ка Новом Бечеју, да би се код 
Густоша крај долме испред великог житног мага-
цина, саграђеног крајем XVIII века, до данас сачу-
ваног, улио у матични ток Тисе. Некада је тај рука-
вац био плован, док данас он више не постоји. 

На катастарској карти најужег центра Врање-
ва из 1907. године, представљене су основе нових 
објеката, куће богатијих земљопоседника, трговаца 
и занатлија, које су најчешће правоугаоног облика 
и дужом страном постављене на регулациону ли-
нију главне улице. (Сл. 2) Може се приметити да су 
још увек постојали неизграђени плацеви, као и ста-
рији објекти на њима, који ће ускоро бити замење-
ни новим. Преко пута куће др Владимира Главаша 
(на карти је означена жутом бојом), на углу Улица 
Јосифа Маринковића и Светозара Марковића, по-
дигнута је Римокатоличка црква, 1902/3. године, у 
неоготичком стилу. Родна кућа Јосифа Маринко-
вића и даље се налазила на истој парцели у главној 
улици, да би тек у каснијем периоду била поруше-
на, а на њеном месту је саграђена кућа Пецарских. 

Укидањем Диштрикта 1876. године и његовог 
прикључења Торонталској жупанији, Врањево, 
Карлово (део Новог Милошева), Кумане, Мелен-
ци и Тараш припали су новобечејском срезу. Из-
градњом железничке пруге Сегедин-Кикинда-Те-
мишвар, педесетих година XIX века, као и нешто 
касније других пруга у Банату, Врањево је потпуно 
изгубило некадашњи значај у трговини житарица-
ма у Аустријском царству, јер се транспорт роба 

више није обављао лађама, већ сада много бржим 
и јефтинијим железничким путем. 

Индустријска предузећа која су постојала у 
Врањеву још од 1869. године, изградњом циглане, 
поново су допринела привредном напретку овога 
места. Поред циглане, изграђена је и пивара 1910. 
године, као и два млина на ваљке, која су служила 
за производњу брашна.

За временски период од краја XIX века до 
Првог светског рата, везује се нови успон гради-
тељских активности и коначно дефинисање архи-
тектонско-стилске физиономије најуже заштићене 
зоне центра Врањева, изградњом још свега два 
објекта у међуратном периоду. То су кућа у Ули-
ци Јосифа Маринковића бр. 67, која је изграђена 
у традиционалном, академском маниру, 1929. го-
дине, што сведочи и натпис изнад улаза. Данас се 
користи као парохијски дом. Други је зграда Апо-
теке, на углу Улица Јосифа Маринковића и Све-
тозара Марковића, преко пута куће др Владимира 
Главаша. Саграђен је тридесетих година XX века 
у духу модерне архитектуре међуратног периода, 
као једина зграда ове зоне, у том стилу.

Године 1896. Нови Бечеј званично мења назив у 
Турски Бечеј, док је Врањево још осам година раније 
постало Арача. Ови називи остали су све до 1919. 
када су им враћени стари. После Другог светског рата 
ова два места, Нови Бечеј и Врањево, спојена су у јед-
но под називом Волошиново. Данашње име Нови Бе-
чеј носи од 1952. године. (Касаш и др. 1994:11-17)

Сл. 2. Катастарска карта најужег центра Врањева из 1907. године. (Геодетски завод Нови Бечеј)
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Главне историјско-уметничке и 
архитектонске карактеристике 
амбијенталне целине 
Стари центар Врањева

Просторно културно-историјска целина Ста-
ри центар Врањева налази се на левој обали реке 
Тисе, недалеко од центра Новог Бечеја, на гра-
ници између Средњег и Северног Баната. (Сл. 3) 
Настала је као резултат интензивнијег урбани-

стичког развоја и привредног напретка, почевши 
од краја XVIII а посебно током XIX века, у окви-
ру Аустријске и Аустроугарске монархије, када је 
захваљујући развоју пољопривреде и извозу жита 
речним путем у све веће градове средње Евро-
пе, дошло до процвата трговине и убрзаног бо-
гаћења становништва. Са вредним градитељским 
наслеђем и историјом места, окружено и данас 
плодним обрадивим земљиштем, Врањево по-
седује урбанистичке, архитектонско-стилске и 
културно-историјске вредности, као некадашњи 

центар културног и духовног живота Срба у 
Средњем Банату.

Просторно културно-историјска целина са за-
штићеном околином обухвата шест грађевинских 
блокова. Унутар границе ове амбијенталне целине 
има шест објеката од посебне вредности, двадесет 
и један објекат од вредности и један од вредности 
који се налази у заштићеној околини. Укупна по-
вршина просторне културно-историјске целине 
је 4ha, 24а и 76m2. Површина заштићене околине 
износи 4ha, 29a и 46m2. Укупна површина под за-
штитом износи 8ha, 54а и 22m2. (Сл. 4)

Овој амбијенталној целини припада простор 
између Улица Рајка Ракочевића, Јосифа Марин-
ковића и Светозара Марковића. Границама цели-
не обухваћене су грађевине на раскрсници Улица 
Рајка Ракочевића и Јосифа Маринковића, те куће са 
леве и десне стране у Улици Јосифа Маринковића, 
од раскрснице са Улицом Рајка Ракочевића до броја 
85. Највреднији објекти у целини концентрисани 
су око раскрснице Улица Јосифа Маринковића и 
Рајка Ракочевића и у Улици Јосифа Маринковића.

Просторно културно-историјска целина Ста-
ри центар Врањева представља ретко очуван стари 
центар варошких насеља организован према ад-
министративним мерама и законима XVIII века у 
Војводини, са аутентичним типским зградама старе 
општине и школе из 1824. године. Куће у главној 
Улици Јосифа Маринковића су приземне са очува-
ним аутентичним изгледом и парцелацијом. Подиг-
нуте су током XIX века до Првог светског рата, сем 
две грађевине које потичу из међуратног периода.

У оквиру ове целине појединачно су утврђени 
следећи објекти за непокретна културна добра – 
споменике културе од великог значаја, и то:

Сл. 3. Панорама центра Врањева

Сл. 4. ПКИЦ Стари центар Врањева – графички приказ (ЗЗЗСКЗ)



32  Грађа XXXII

1. Српска православна црква посвећена Св. 
Јовану Претечи, на раскрсници Улица Рајка Ра-
кочевића и Јосифа Маринковића, саграђена је 

крајем XVIII и почетком XIX века у духу класи-
цизма на месту старе цркве од плетера, подигну-
те још средином XVIII века. Средином XIX века 

је према неким показатељима дозидана припрата 
са торњем и изведени су нови украси на фасади. 
Класицистички иконостас рад је сликара Јеф-
тимија Поповића, између 1834 и 1836. године, а 
вероватно је и зидне слике радио исти мајстор; 
(Сл. 5)

2. Зграда старе општине у Улици Рајка Рако-
чевића бр. 15, саграђена је 1824. године, у стилу 
ампира (поједностављене варијанте класицизма); 
(Сл. 6)

Сл. 5. Српска православна црква Св. Јована Претече, 
крај XVIII и почетак XIX века. Угао Улица Рајка Рако-
чевића и Јосифа Маринковића

Сл. 6. Зграда старе општине из 1824. године, Улица 
Рајка Ракочевића бр. 15

Сл. 7. Кућа др Владимира Главаша из прве половине 
XIX века, Улица Јосифа Маринковића бр. 69

Сл. 8. Зграда старе школе из 1924. године, Улица Рајка 
Ракочевића бр. 17

Сл. 9. Римокатоличка црква Св. Стјепана краља, Улица 
Јосифа Маринковића бр. 71
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3. Кућа Владимира Главаша у Улици Јосифа 
Маринковића бр. 69, саграђена је у првој полови-
ни XIX века, у стилу ампира (поједностављене ва-
ријанте класицизма). Уређење и опрема ентеријера 
су у бидермајер стилу; (Сл. 7)

У категорију грађевина од посебне вредности 
уврштене су још две зграде, и један улични крст, 
и то: 

4. Зграда старе школе у Улици Рајка Ракоче-
вића бр. 17, из 1824. године, преко пута православ-
не цркве. Подигнута је у исто време када и зграда 
општине и у истом стилу; (Сл. 8)

5. Римокатоличка црква Св. Стјепана краља у 
Улици Јосифа Маринковића бр. 71, из 1902/3. го-
дине у неоготичком стилу. План цркве израдио је 
Мишка Келнер, а радове је извео Иштван Ђерки, 
под надзором инжењера Будајиа. Зидну декорацију 
је извео Стојан Лазић 1926. године, а олтар је сли-
као и све друге фарбарско-сликарске радове извео 
је Киш Ференц; (Сл. 9)

6. Крст са постољем ограђен оградом од ко-
ваног гвожђа са истим декоративним елемен-
тима који се јављају на огради порте Спц Јована 
Претече. Постављен је 1841. године на раскрсници 

Улица Јосифа Маринковића и Рајка Ракочевића. 
Код крста су у прошлости испаљиване прангије 
којима су позивани верници о већим црквеним 
празницима на богослужење. На традиционални 
начин обележава центар села и близину култног 
места; (Сл. 10)

У градитељском наслеђу Старог центра 
Врањева поред ових грађевина од посебне вред-
ности, утврђено је још за 26 објеката да поседују 
историјско-уметничке и архитектонске вредности, 
с обзиром да су сви сачувани у аутентичном, из-
ворном облику, и да су саграђени у XIX и првој де-
ценији XX векa. Неки од њих су:

7. Зграда парохијског дома Спц Св. Јована 
Претече с почетка XX века, Улица Јосифа Марин-
ковића бр. 63 (Сл. 11)

8. Кућа из друге половине XIX века у Улици 
Јосифа Маринковића бр. 65; (Сл. 12)

9. Кућа с краја XIX века у Улици Јосифа Ма-
ринковића бр. 75; (Сл. 13)

Сл. 10. Крст подигнут 1841. године, на раскрсници Ули-
ца Јосифа Маринковића и Рајка Ракочевића

Сл. 11. Зграда парохијског дома СПЦ с почетка XX 
века, Улица Јосифа Маринковића бр. 63

Сл. 12. Кућа из друге половине XIX века. Улица Јосифа 
Маринковића бр. 65

Сл. 13. Кућа с краја XIX века, Улица Јосифа Маринко-
вића бр. 75
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10. Зграда старе школе из друге половине XIX 
века у Улици Јосифа Маринковића бр. 79; (Сл. 14)

11. Кућа око средине XIX века у Улици Јосифа 
Маринковића бр. 81-83; (Сл. 15)

12. Кућа из друге половине XIX века у Улици 
Карађорђева бр. 85; (Сл. 16)

13. Кућа са апотеком саграђена између два 
светска рата у Улици Светозара Марковића бр. 25. 
представља једини објекат у заштићеној зони по-
дигнут у овом периоду у духу модерне. (Сл. 17)

За све евидентиране грађевине унутар грани-
ца заштићене целине, заједно са околином, дефи-
нисане су опште и посебне мере заштите којима 

су одређене смернице у даљем систему њиховог 
чувања. Најважније од њих су очување или реста-
урација оригиналног изгледа, стилских карактери-
стика, декоративних елемената и аутентичног ко-
лорита објекта, као и основних вредности функци-
оналног склопа и ентеријера (декоративног моле-
раја, пећи, гипсане пластике и сл.). (Сл. 18) Поред 
тога истакнута је и потреба очувања унутрашњих 
дворишта и аутентичних дворишних објеката, као 
што су, на пример, помоћни објекти и котарка у 
дворишту куће трговца Радивојевића у Улици Јо-
сифа Маринковића бр. 78, или стари голубарник у 
дворишту куће бр. 80, у истој улици. (Сл. 19) Без 
сагласности и дозволе надлежног завода изведени 
су грађевински радови на презиђивању пешачког 
улаза и уклањању оригиналних дрвених двокрил-
них врата на кући из 1929. године, у Улици Јосифа 
Маринковића бр. 67, данас парохијском дому. Како 
би се спречила даља девастација ове вредне куће, 
власници су у обавези да јој врате њен првобит-
ни изглед. Још једна од значајнијих општих мера 

Сл. 14. Зграда старе школе из друге половине XIX века, 
Улица Јосифа Маринковића бр. 79

Сл. 15. Кућа око средине XIX века, Улица Јосифа Ма-
ринковића бр. 81-83

Сл. 16. Кућа из друге половине XIX века, Улица Ка-
рађорђева бр. 85

Сл. 17. Кућа са апотеком саграђена између два светска 
рата, Угао Улица Светозара Марковића бр. 25 и Јосифа 
Маринковића

Сл. 18. Ентеријер Главашеве куће из средине XIX века, 
Улица Јосифа Маринковића бр. 69
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заштите амбијенталне целине, односи се на потре-
бу уклањања асфалтне подлоге и постављање ка-
мене коцке, до данас сачуване, у улицама које се 
налазе у најужој заштићеној зони овога места.

Протоком времена поред економског развоја 
ове вароши, деца имућнијих Врањевчана су, по 
повратку у своје родно место након школовања 
по већим градским центрима тадашње Хабзбурш-
ке монархије, уносила напредан европејски дух и 
многе промене у начину живота и обичајима поро-
дице и друштва. Познато је да се њихово пријатељ-
ство са многим истакнутим Србима тога времена 
одржавало и после завршетка школовања на сту-
дијама, па су тако у Врањево навраћали код Вла-
димира Главаша или Мије Влашкалина, Змај-Јова 
Јовановић, Ђура Јакшић, Светозар Милетић, сли-
кари Алексићи и други. Управо већ тада почињу 
са оснивањем и радом многе дилетантске дружине 
и удружења која су умногоме допринела богаћењу 

културног живота Врањева, и која су у односу на 
остала места Диштрикта била у свему прва. 

Мисли се, пре свега, на формирање дилетант-
ске позоришне дружине 1860. године, касније пр-
вог српског професионалног позоришта из којега 
ће се 1861. године основати Српско народно позо-
риште у Новом Саду. Затим оснивање Српске чи-
таонице 1879, певачког друштва и организовање 
других културних друштава и удружења. За овај 
напредак свакако су заслужни и рођени Врањевча-
ни, Јован Кнежевић – Цаца (1818–1863), који је од 
дилетантске дружине основао прво српско профе-
сионално позориште у Врањеву, Драгиња Ружић 
Поповић (1834–1903), прва српска професионална 
глумица, Арсен Пецарски (1890–1942), редитељ, 
глумац, организатор и вођа дилетантске позориш-
не дружине „Напредак“ од 1901. до 1941. године, 
др Јене Сентклараи (1843–1925), научник и акаде-
мик, дописни члан Мађарске државне академије 

наука и члан Српског ученог друштва, Јосиф Ма-
ринковић (1851–1931), композитор, диригент, хо-
ровођа, професор музике и дописни члан Српске 
краљевске академије наука од 1907. године, др 
Сава Јанковић (1887–1942), шеф рендгенолошког 
одељења Опште државне болнице у Београду, као 
и др Владимир Главаш (1834–1909), доктор прав-
них наука и велики народни добротвор. 

Закључак
Просторно културно-историјска целина Стари 

центар Врањева у прошлости је означавала пре-
познатљив урбанистички центар и оазу културног 
и духовног живота Срба у Банату, у оквиру Хабз-
буршке монархије у којој је настала. Пажљивим 
посматрањем скромне барокне и неокласицистич-
ке архитектуре Врањева, када се загледа у њене 
забате, прозоре и врата, могло би се сазнати доста 
о друштвеном животу и економским приликама 
оновремених житеља. Први је утисак да су стари 
Врањевчани, и поред тога што су живели удобније 
у односу на остале становнике околних насеља, во-
дили рачуна о својим финансијама. Куће им нису 
биле раскошне, али су складно грађене и са мером, 
управо за људе који су скромни и радни, као што су 
били земљорадници, занатлије или дућанџије ово-
га времена. Поред тога прочеља кућа нам казују да 
су имали смисла за корисно и украсно. Може се та-
кође запазити да скоро све куће имају велика дво-
ришта, што значи да се добар део живота и свако-
дневних послова одвијао у њима где се преко целог 
дана нешто радило око стоке или у башти. У ен-
теријеру, одаје ових кућа су простране и чисте, са 
првим комадима стилског намештаја и портретима, 
које су трговци и њихови еманциповани синови, 
школарци или свештеници доносили са путовања, 
као и разне украсне предмете. Ту су се сакупљале 
и књиге, певале и преписивале песме, играли позо-
ришни комади, чуле су се тамбурице и сл.

Врањевачке куће градили су добри локални 
зидари и столари, готово уметници свог заната. 
Оно што су домаћини кућа видели у великим гра-
довима овде су изводили у смањеном и поједно-
стављеном облику водећи рачуна о сваком детаљу, 
а посебно о лепоти прочеља зграде. Познавање 
стилске градње била је њихова обавеза, а користи-
ли су и сводове у подрумима, као и дебеле зидове, 
не само из практичних разлога, већ и вођени деви-
зом да куће требају дуго да трају. 

Када је реч о архитектури, овакве урбанистич-
ке целине Срба у Угарској најбоље су се сачува-
ле у варошима које су биле доста богатије, а свој 
економски напредак и уметнички барокни замах 

Сл. 19. Стари голубарник у дворишту куће Јанковића, 
Улица Јосифа Маринковића бр. 80



36  Грађа XXXII

достигле су у пуном сјају, у XVIII веку. Међу 
њима се издвајају Сентандреја, Српски Ковин, Је-
гра, Грабовац (данас у Републици Мађарској), као 
и Сремски Карловци. (Медаковић 1971:225-226) 
(Давидов 2011) За разлику од њих, много мања 
варошица Врањево свој успон ће доживети у XIX 
веку, са одјецима уметничких стилова као што су 
барок, рококо, неокласицизам, бидермајер или 
неоготика. Све ове целине пример су јасно дефи-
нисаног географског и духовног простора једног 
народа и на најбољи начин сведоче о његовој по-
треби за очувањем националног, верског, поли-
тичког и културног идентитета и увек присутних 
настојања да се не заостаје за богатијом и развије-
нијом европском културном традицијом.

Куће у Старом центру Врањева су до данас 
углавном задржале своју стамбену функцију. Међу-
тим, има и одређених новина које су биле неопход-
не да се уведу и о којима у будућности тек треба 
размишљати. Наиме, у правцу ревитализације ове 
зоне и богаћења њених садржаја, кућа др Влади-
мира Главаша је након конзерваторско-рестаура-
торских радова претворена у Спомен-музеј, да би 
2009. године била отворена за јавност, на стого-
дишњицу његове смрти. (Мајсторовић и др. 2012) 

У току је обнова зграде старе општине из 
1824. године, како би и она након радова добила 
своју нову намену и била прилагођена данашњим 
потребама младих, увођењем нових садржаја. 

На кући у Улици Јосифа Маринковића бр. 80 
планирано је да се, поред враћања фасаде у пр-
вобитно стање, тачније декоративних елемената 
на њој, отвори за јавност и некадашња продавни-
ца, која је између два светска рата радила у истој 
кући, под називом „Трговина мешовитом робом 
Иван Јанковић – Врањево“. У радњи су до данас 
остали сачувани не само сви делови њеног енте-
ријера, фијоке и рафови за робу, него и разноврс-
на првокласна роба, која се некада ту продавала. 
(Сл. 20) У дворишту исте куће је и јединствен по 
свом облику зидани стари голубарник, који је сва-
како вредан и занимљив детаљ овог домаћинства, 
и целе заштићене зоне. Иначе Иван Јанковић је, 
поред радње коју је водио и љубави према голубо-
вима, био и велики стручњак за цвећарство, најви-
ше за руже, од којих се истицала црна ружа. Тако 
су се, поред голубарника, у дворишту некада нала-
зили и стакленици за производњу цвећа. 

За поједине грађевине, као што је зграда нека-
дашње старе школе, биће потребно пронаћи нове 
садржаје и на адекватан начин их прилагодити 
данашњим савременим друштвеним потребама 
Општине Нови Бечеј. Туристички потенцијали су 
препознати и код осталих кућа из XIX века сачу-
ваних у својој првобитној намени и облику до нај-
ситнијих детаља. Сведочанство су обичаја и начи-
на живота становника овог места, које до данас от-
кривамо, и које би, заједно са вредним предметима 
примењене уметности сачуваним у овим кућама, 
могли пружити довољно материјала за формирање 
бар још неколико музеја.

Сл. 20. Ентеријер старог дућана у кући Јанковића, са-
грађеној у другој половини XIX века, Улица Јосифа Ма-
ринковића бр. 80
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The spatial cultural-historical unit
“The Old Centre of Vranjevo” in Novi Becej
Vesna Majstorović

Key words: Vranjevo, spatial-cultural historical unit, ambient, Vladimir Glavas, Josif Marinkovic

Abstract: The article about the spatial cultural-historical unit “The Old Centre of Vranjevo” in Novi Becej 
consist of several connected parts. 

The first short introductory part presents the wealth and variety of the immovable cultural heritage in the 
territory of the municipality Novi Becej, whose number of protected structures, citizens’ houses, palaces, sum-
merhouses, castles, religious structures, structures of technical culture and ambient units puts it in the very top of 
municipalities in the territory of Central Banat. 

This is followed by a presentation of a brief history of the origin and urban development of Vranjevo 
through an analysis of designs from 1769-1772, 1845 and 1907. The most important social events in Vranjevo 
were recorded when it belonged to the Wider District of Kikinda (1774-1876). 

The next part focuses on a detailed presentation of the main historical-artistic and architectural features of 
this spatial cultural-historical unit, whose value and importance earned it a designation of immovable cultural 
property in February 2018 by a decision of the Government of the Republic of Serbia. In its protected zone there 
are six structures of special value, twenty-one structures of value and one structure of value in a protected envi-
ronment. The total surface area of the spatial cultural-historical unit is 4ha, 24a and 76m2. 

The architectural heritage of Novi Becej and Vranjevo were written about by Svetlana Bakic in her article 
entitled “The architectural heritage in the territory of the municipality Novi Becej” in GZPSKV XX in 1999, as 
well as by Vesna Majstorovic in her monograph “The House of Vladimir Glavas in Vranjevo – The Memorial 
Museum” in 2012. 
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Увод

У првим годинама после Првог светског рата 
Велики Бечкерек се нашао у новим историјским 
околностима. Повлачење границе према Румунији 
и Мађарској пресекло је некадашње живе економ-
ске, саобраћајне и културне везе града са Темишва-
ром и Сегедином.1 Делови некадашње Торонталске 
жупаније, чије је седиште био Велики Бечкерек, 
сада су се нашли ван границе државе. Велики Беч-
керек је постао центар новоформиране Торонтал-
ско-тамишке жупаније која је обухватала делове 
ових административних јединица који су остали на 
територији новонастале Краљевине Срба, Хрвата 
и Словенаца. Град је задржао примат у Банату, док 
је на ширем плану потпао под утицај Новог Сада 
и Београда. Увођењем поделе државе на области 
1922. године, Велики Бечкерек се нашао у Београд-
ској области, док је поделом државе на бановине 
1929. године постао део Дунавске бановине чије је 
седиште било у Новом Саду (Радловачки 2015:1–3).

Прва југословенска држава преузела је правне 
системе и прописе свих земаља које су 1918. годи-
не ушле у њен састав, а тиме и различите систе-
ма грађевинског права. Овај плурализам правила 
очигледно је доносио проблеме у функционисању 
на различитим пољима. Градска управа je, на 
1 Од 1331. године, када се први пут помиње у писаним 
изворима, па до краја Првог светског рата, Зрењанин се 
налазио у склопу неколико држава: до средине XVI века 
био је у саставу феудалне Угарске, наредних век и по у 
Отоманском царству, од почетка XVIII века у оквиру Ха-
бзбуршког царства и напослетку у Аустроугарској монар-
хији. Распадом Аустрoугарске у Првом светском рату на-
стала је заједничка држава Јужних Словена. Према попи-
су из 1921. године Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца 
бројала је 11,984.919 становника, међу којима и око два 
милиона припадника националних мањина. Овај етнички 
конгломерат ушао је у састав Краљевине са сасвим разли-
читим историјским искуствима, као и различитим степе-
ном економске развијености.

пример, вршила сву првостепену општу управу и 
самоуправу на свом подручју по Закону о општи-
нама, односно законском члану 22. Аустроугарске 
монархије из 1886. године, који је био на снази 
(са мањим изменама) за Банат, Бачку и Барању до 
доношења Закона о општој управи 1929. године, 
када је држави промењен назив у Краљевина Ју-
гославија (Радловачки 2015:77). У погледу грађе-
винске делатности, Зрењанин се такође ослањао 
на угарско грађевинско право. Закони и правил-
ници који су били на снази крајем XIX века при-
мењивани су и након Првог светског рата обзиром 
да друге законске регулативе није било до 1931. 
године. Овако неусаглашен систем правила ново-
настале државе у погледу грађевинске делатности 
резултирао је многобројним потешкоћама: при-
тужбама, молбама Министарству у Београду да 
„нареди“ да се одреди делокруг рада лицима која 
се баве грађевинском струком, (ИАЗ Ф-97: 16061–
1922) забране радови уколико недостаје технич-
ка документација или казне неовлашћена лица у 
грађевинарству (ИАЗ Ф-97: 18915–33). Иако се 
Министарство грађевина у Београду између оста-
лог перманентно бавило и унификацијом прави-
ла у грађевинарству (ИАЗ Ф-97: 19085–25; Ф-97: 
3945–29; Ф-97 25184–24) било је нужно да се ство-
ри чврст, заједнички систем грађевинског права. 
Рад на унификацији техничких прописа започет 
је објављивањем „Југословенске техничке тер-
минологије“ 1920. године, а настављен ступањем 
на снагу Грађевинског закона из 1931. године 
када је донет и јединствени „обртни закон“, За-
кон о радњама, који је између осталог регулисао 
и грађевинску делатност. Свеобухватни Закон о 
овлаштеним инжењерима од 30. децембра 1937. 
коначно је заокружио ову област. (Kahle 2006:118)

Дакле, током двадесетих и тридесетих годи-
на прошлог века поступно је стваран јединствени 
систем грађевинског права на подручју прве ју-
гословенске државе. Било је потребно десет и више 

Законске грађевинске регулативе између 

два светска рата са освртом на Зрењанин

Весна Каравида

Кључне речи: Грађевински закон Краљевине Југославије, Закон о радњама, Грађевински правилник 

Великог Бечкерека, Закон о овлашћеним инжењерима
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Сл. 1. Грађевински закон Краљевине Југославије из 1931.
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година да се и правно-формално област данашње 
Војводине укључи у новонасталу државу. И док је 
делокругу Министарства грађевина била, између 
осталог, и унификација целокупног грађевинског 
законодавства и послови спровођења јединствене 
грађевинске политике и поједностављења адми-
нистрације, тек је 1931. године Грађевински закон 
донео стварне помаке (Тошева 2018: 53). На својих 
шездесетак страна Закон је образлагао све аспекте 
изградње и био основ за доношење Грађевинског 
правилника града Великог Бечкерека из 1936. годи-
не. Закон о радњама прецизирао је ко је, и под којим 
условима, могао да обавља грађевинску делатност, 
док је Закон о овлаштеним инжињерима из 1937. 
године заокружио правну регулативу у овој области.

Грађевински закон и 
Грађевински правилник Великог 
Бечкерека/Петровграда

Јуна месеца 1931. године донет је Грађевин-
ски закон Краљевине Југославије, најважнији 
правни документ који се тицао изградње. (Сл. 1) 
Све његове одредбе ступиле су на снагу Одлуком 
из фебруара 1932. године, чиме су коначно ставље-
не ван снаге све уредбе које су биле у супротности 
са њим. (Demeter i dr. 2008: 294) 

Закон се састојао из четири поглавља: Градо-
ви и варошице (трговишта) који је био срж зако-
на и уједно његов најобимнији део; Села; Инду-
стријска и рударска насеља, бање и лечилишта, 
климатска и туристичка места и последњег, под 
називом Прелазна и завршна наређења. Како је у 
великој мери ово био „урбанистички закон“, про-
писано је да сваки град и варошица морају имати 
регулациони план, уредбу о његовом извођењу и 
грађевински правилник. Дефинисани су појмови 
као што су: грађевински реон, грађевинске зоне, 
заштитни појасеви, јавно зеленило, паркови, ви-
сине зграда. Закон се у члану 24. и 25. осврнуо и 
на историјско-уметничке градове и историјско-у-
метничке грађевине. У посебним одељцима бави 
се хигијенским и техничким прописима изградње, 
дефинише појам градилишта и регулише њего-
во уређење, образлаже поступке комасације, ек-
спропријације и парцелације земљишта, затим 
регулише област планова за изградњу, издавања 
грађевинских дозвола и одобрења пројеката. Чла-
нови 122. до 126. дотичу се градске инфраструк-
туре и регулишу израду тротоара, водовода и 
канализације.

Велики Бечкерек/Петровград, за разлику од 
нпр. Суботице (Aladžić 2008: 67–79; Demeter i dr. 

2008: 294–298), није добио нови регулациони план 
(Станојловић 1938: 317), али је 1936. године Град-
ско веће на основу чл. 3. Грађевинског закона, а 
у вези са наређењем Краљевске банске управе из 
1932. донело Грађевински правилник града Вели-
ког Бечкерека (Ф-97, 35466–36). Израда грађевин-
ског правилника у многим градовима иницирана је 
тек након усвајања Закона о општинама из 1933. 
године који је дефинисао 75 градова за које су ва-
жили дотадашњи прописи. Међу њима нашао се и 
Велики Бечкерек. У Закону о градским општина-
ма из наредне, 1934. године коначно су дате дефи-
ниције градског насеља. Ови критеријуми такође 
нису били јединствени. Утицај поменутих закон-
ских регулатива био је пресудан и тек након њихо-
вог усвајања су створени сви потребни услови за 
израду грађевинских правилника. 

Грађевински правилник Великог Бечкерека 
из 1936. године свеобухватан је документ на више 
од 60 куцаних страница, са преко 80 чланова. Он 
је регулисао прописе о градилишту, висине обје-
ката, дворишта и дворишних зграда за становање, 
светларнике, грађевинске материјале, прописе за 
темеље и зидове, таванице и кровове, димњаке, 
столарију, хигијенске прописе за стамбене и инду-
стријске објекте, безбедносне прописе итд.

Одељак „Прописи о градилишту“ садржи три-
десет чланова који детаљно образлажу најмање 
величине градилишта у зависности од густине 
градске зоне; најмање дужине фронтова по зонама; 
степен искоришћености парцеле (од 60% у густо 
насељеним деловима града и индустријским зона-
ма до 10% за веће виле). У погледу висина зграда, 
Правилник дефинише да у појединим улицама ви-
сина може бити једнака ширини улице (уз извес-
не изузетке где висина иде до 1,5 ширине улице). 
Правилник даје јасне смернице како се рачунају 
висине зграда, али и набраја улице и тргове где 
„није слободно зидати кућу нижу од једнокатне“ 
(Трг краља Петра, Житни трг, Вилсонов трг, Трг 
принцезе Јелене и у улицама краља Александра 
Првог, војводе Мишића, принца Ђорђа и кнеза 
Арсена). Правилник дефинише у којим случајеви-
ма може доћи до непоштовања регулационе улич-
не линије. У пракси се то дешавало најчешће код 
монументалних јавних грађевина које су окренуте 
јавним трговима чије су основе разуђене ризали-
тима, порталима са стубовима и степеницама. За 
овакве пројекте било је потребно добити дозволу 
општинске грађевинске власти, уз плаћање одређе-
не таксе за употребу. Надаље, балкони, галерије и 
затворени балкони могу се примењивати у улица-
ма ширине преко 10 м и то на најмање 4 м виси-
не. У овом одељку надаље се дефинишу излози, 
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Сл. 2. Закон о радњама из 1931. године
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капије, кровови, да би уследило регулисање изу-
зетно важне области насловљене „Хигијенски про-
писи“ где се детаљно регулише и област изградње 
индустријских предузећа. 

Заштита градитељског 
наслеђа у оквиру Грађевинског 
закона и Правилника

Заштитом градитељског наслеђа, као што је 
напоменуто, баве се чланови 24. и 25. Грађевин-
ског закона који је ову област покушао да што 
прецизније дефинише и стога прави разлику из-
међу „Историјско-уметничких градова“ (члан 24) 
и „Историјско-уметничких грађевина“ (члан 25). 
У оквиру члана који се бави историјским градови-
ма стоји да ће за свако поједино место општина, у 
споразуму са надлежном влашћу за чување стари-
на, уредбом утврдити који су делови града. У овом 
документу, област заштите градитељске баштине 
разрађена је од 22. до 26. члана, прецизно дефини-
ше област „архитектонске обраде грађевина“, као 
и „Историјско-уметничке градове/грађевине“. Тако 
се Закон дотакао и области естетике градње где у 
члану 22. каже да новоизграђени објекат мора бити 
„архитектонски обрађен и имати што правилнији 
облик на свим странама које су видне“. Надаље, 
„свака нова грађевина, у колико је видна, има бити 
тако пројектована и споља тако изведена и обрађе-
на, да буде у складу са местом и околином“. Веома 
је интересантна тачка 3. овог члана у којој се каже 
да „Општина може за поједине улице, тргове, као и 
унутрашњост блокова и места прописати и нарочи-
ту архитектонску обраду и тражити од пројектанта 
да своје пројекте саобрази са овим прописима“, те 
да се грађевинска дозвола може ускратити грађеви-
нама које руже слику града или улице.

У оквиру Грађевинског правилника Великог 
Бечкерека такође је дефинисана и потреба очувања 
вредних грађевина и историјски формираних ам-
бијената. Историјске и „уметничке“ грађевине су 
предмет чл. 63. где се каже да је потребно да се са-
чувају ови објекти тако што се неће дозволити „про-
мена/надоградња/адаптације/преуређивања отвора 
за излоге које би квариле карактеристичну слику 
улице и околине.“ Градски правилник се штуро до-
тиче ове области јер очито није постојала потреба да 
се област додатно „локално разради“ него су се про-
писи у овој сфери ослонили на виши државни акт. 

У вези са изгледом „ужег грађевинског реона“ 
чланом 23. прописано је да сва неограђена имања 
морају имати ограде на регулационој линији, а „по 
типу који општина пропише“.

Инжењери, градитељи и 
мајстори зидари (Закон о 
радњама Краљевине Југославије)

Део Закона о радњама, усвојен 9. новембра 
1931. године, јасније дефинише област грађевин-
ског предузетништва у смислу да прецизира раз-
лике међу протагонистима изградње. (Сл. 2) Овај 
закон, који се умногоме ослањао на аустроугарски 
обртни закон из 1884. године (ком је град по свом 
дотадашњем положају припадао), имао је велики 
значај за градове попут Великог Бечкерека. Грађе-
винско предузетништво се у мањим градовима, 
па тако и у Великом Бечкереку, ослањало на ниже 
образован технички кадар у већој мери него на 
факултетски образоване инжењере. Носиоци из-
градње су махом били овлашћени грађевинари и 
грађевински мајстори.2 Тако у члану 36. Закона 
о радњама стоји да грађевинске послове могу да 
обављају инжењери, градитељи (грађевинари) и 
мајстори зидари. У односу на поменути аустроу-
гарски обртни закон из 1884. године готово да није 
било измена у том домену, јер се и по „старом“ за-
кону грађевински обрт делио на грађевинаре, ов-
лашћене зидарске мајсторе и мале зидаре. 

Инжењери грађевинске или архитектонске 
струке, да би обављали делатност пројектовања и 
извођења, морали су да прибаве овлашћење, об-
ртничку дозволу за „техничко–пројекциону или 
комерцијалну канцеларију“ која је потом бива-
ла заведена у тзв. „обртнички регистар“. (ИАЗ; 
Ф-97: 28329–25; 28023–25) Градитељи (грађеви-
нари) су, да би обављали исту делатност, морали 
да, пред надлежном комисијом, положе посебан 
испит за грађевинску струку коју обављају. Овај 
испит је могло да полаже лице које је завршило 
одговарајући одсек техничког или сличног факул-
тета, уз доказ да је практично обављало ову де-
латност најмање три године. Такође, градитељ је 
могло да буде и лице које је с успехом завршило 
средњу техничку школу, градитељски (архитектон-
ско-грађевински одсек) или другу школу грађевин-
ске струке, положило завршни испит и након тога 
провело пет годинама на раду у струци.

Испит за градитеља полагао се пред испит-
ном комисијом код банске управе. Испитна ко-
мисија, како је налагао параграф 39, састојала се 

2 Ако изузмемо „гостујуће“ архитекте: Ђорђа Таба-
ковића, Драгишу Брашована, браћу Боривоја и Зорана 
Томића, Злату Зебић и друге који су извесним значајним 
пројектима били везани за Велики Бечкерек, носиоци 
међуратне изградње у граду били су локални градитељи 
Јанош Пањи, Јозеф Вајтершан и Михајло Матерн.
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од председника и три члана за сваки појединачни 
испит. Председник комисије био је чиновник бан-
ске управе са пуном техничко-факултетском спре-
мом, а чланови испитне комисије су се бирали 
из реда чиновника инжењера техничког одељења 
банске управе, професора техничког факултета, 
средње техничке школе и овлашћених инжењера, 
архитеката и градитеља. У управи је било бирано 
укупно петнаест чланова испитне комисије, на две 
године.

Градитељ је, за разлику од инжењера, имао и 
нека ограничења. Члан 41. Закона о радњама про-
писује ове изузетке. Грађевине са „статички више 
него једноструко неодређеним конструкцијама 
чије израчунавање не улази у наставни програм 
и није предмет испита зрелости на техничким 
средњим школама, односно испита за градитеље“. 
Такође су овој категорији придодате и грађевине 
посебног (државног) значаја из разлога њихове 
монументалности. Градитељ ипак може изводи-
ти и ове грађевине по пројектима овлашћених 
инжењера, ако осигура сарадњу овлашћеног ин-
жењера или архитекте. За мање захтевне објекте, 
међутим, они могу да потписују нацрте, прорачуне 
и обрачуне. Но, они се не могу бавити искључиво 
пројектовањем као самосталним занимањем.

Трећа категорија грађевинских радника су 
мајстори зидари. Они пред надлежном комисијом 
полажу мајсторски испит за струку коју раде, да 
би потом били овлашћени да изводе грађевине 
максималне висине од једног спрата, једностав-
не конструкције. Њихов испит био је организован 
у оквиру надлежне коморе. Испитна комисија се 
састојала од председника (чиновник инжењер тех-
ничког одељења банске управе) и два члана.

Закон о овлашћеним инжењерима

Док је Закон о радњама покушао да преци-
зира и раздели инжењере, градитеље и мајсторе 
грађевинске струке, свеобухватни Закон о ов-
лашћеним инжењерима објављен у „Службеним 
новинама“ Краљевине Југославије 13. октобра 
1937, прецизно формулише ову област деловања. 
(Сл. 3) Овлашћени инжењер, према овом закону 
је лице које је на основу стечене теоријске и прак-
тичне спреме добило овлашћење за обављање ин-
жењерске праксе и као такво било уведено у спи-
сак овлашћених инжењера. Закон је познавао два-
наест инжењерских струка, међу којима су били 
инжењери грађевинске струке, инжењери за архи-
тектуру, културно-технички инжењери, инжењери 
геодетске, машинске, рударске струке итд. Закон 
је ову област регулисао кроз девет поглавља и 

укупно 128 чланова. Прецизно је регулисан начин 
стицања права овлашћења, престанак овлашћења 
и права и дужности овлашћених инжењера, док су 
оснивање и рад инжењерских комора, дисциплин-
ски прописи и надлежности Изабраног суда, регу-
лисани чак кроз осамдесетак чланова. 

Право да постану овлашћени инжењери за 
неку од инжењерских струка могла су да остваре 
лица која докажу да су у земљи или у иностран-
ству завршила одговарајући факултет, да су др-
жављани Краљевине Југославије, да говоре и 
пишу „државним језиком“, да су положили испит 
за овлашћеног инжењера или државни испит те 
да су по стеченој дипломи стекла радно искуство 
у струци у трајању од најмање три године. Да ли 
је стечено радно искуство будућег овлашћеног ин-
жењера било адекватно, оцењивала је инжењер-
ска комора. Испит се полагао у ресорном мини-
старству а пријављивао се тако што би се упутила 
молба надлежној инжењерској комори која је, уз 
своје мишљење о кандидату, молбу достављала 
надлежном министру. Декрет о овлашћеном грађе-
винском инжењеру, инжењеру за архитектуру, кул-
турно-техничком, геодетском, машинском, бродар-
ском и електротехничком инжењеру издавао је ми-
нистар грађевина. По добијању звања, овлашћени 
инжењер је имао право да самостално у свим по-
словима стручно-техничке природе заступа стран-
ке и буде саветник странкама, властима и судови-
ма; да самостално пројектује и води све техничке 
радове и да као одговорни пословођа предузећа 
извршава за то предузеће све техничке и техничко 
економске радове. Искључиво су овлашћени ин-
жењери могли самостално пројектовати, те сходно 
томе им је било забрањено да својим потписом и 
печатом оверавају техничке елаборате које нису 
сами радили (или који нису рађени у њиховим би-
роима под њиховом контролом).

Изузетно важан сегмент Закона био је одељак 
о инжењерским коморама које су имале задатак 
„да прате развој техничке науке и њене примене, 
старају се о унапређењу техничке делатности, али 
и о угледу и части овлашћених инжењера“. Ко-
море су бирале своје органе: скупштине и одборе 
(чије је чланове са двогодишњим мандатом бирала 
Скупштина инжењерске коморе). Ради једнообраз-
ности у пословању биран је и Савез инжењерских 
комора са седиштем у Београду. Попут инжењер-
ских комора, и Савез је бирао своју скупштину и 
одбор. Дисциплинске мере овлашћеним инжење-
рима утврђивали су чланови Инжењерског дис-
циплинског већа, а казна је ишла од писмене опо-
мене до новчане казне или чак „обустаја вршења 
праксе“.
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Сл. 3. Закон о овлашћеним инжењерима из 1936. године
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Закључак

Прва југословенска држава (Краљевство Срба, 
Хрвата и Словенаца) преузела је правне системе 
и прописе свих земаља које су 1918. године ушле 
у њен састав, а тиме и различите система грађе-
винског права. Овај плурализам правила који је, 
у новонасталој држави, оптерећеној различитим 
историјским наслеђем својих делова, владао чак 
петнаестак година, доносио је очигледне про-
блеме у функционисању на различитим пољима 
делатности. 

Почетак хармонизације означен је ступањем 
на снагу Грађевинског закона 1931. године. Су-
дећи по оценама савременика, али и критича-
ра са временске дистанце, овај правни акт био је 

свеобухватан и модерно конципиран са попри-
личним утицајем предратних закона, посебно ау-
строугарског грађевинског права (Kahle 2006:127). 
Исте 1931. године донет је и „обртни закон“ (За-
кон о радњама) који је између осталих регулисао 
и грађевински обрт. Коначно, Велики Бечкерек/
Петровград је 1936. донео Грађевински правил-
ник, што је била обавеза свих градова и вароши 
проистекла из Грађевинског закона. Хармониза-
ција грађевинских прописа у држави правно је 
довршена 1937. године Законом о овлашћеним 
инжењерима. Њиме је детаљно дефинисано по-
требно факултетско образовање, начин добијања 
звања овлашћеног инжењера, делокруг послова, 
формирање и рад инжењерских комора и сви оста-
ли аспекти који се тичу рада инжењера.
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digitalizovanaizdanja.sluzbenenovine.rs/DigitalizovanaIzdanja/viewdoc?uuid=788a47a3-d2b0-4e10-8dad-304b00cea5c5
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Legal Construction Regulations between two 

World Wars with a Consideration of Zrenjanin

Vesna Karavida

Keywords: Construction Law of the Kingdom of Yugoslavia, Law on Activities, Construction Rulebook, 

Authorised Engineers Law

The first Yugoslav state (the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes) took over the legal systems and regu-
lations of all the countries that came to constitute it in 1918, and consequently their varying systems of construc-
tion legislation. This pluralism of rules and a coherent common system that governed legislation for over fifteen 
years invited obvious functional problems in various fields, the domain of construction included. As a result 
there were numerous complaints, requests from competent local institutions addressed to the Ministry in Bel-
grade to “order” prescribing the scope of work of persons engaged in the construction profession, to ban works 
without technical documentation, etc.

The entry into force of the 1931 Construction Law marked the beginning of harmonisation process. The 
same year saw adoption of the Law on Activities, which was another contribution to the unification of regula-
tions and the definition of the scope of work of those engaged in construction business. Finally, in 1936, Veli-
ki Beckerek/Petrovgrad adopted the town’s Construction Rulebook, which was an obligation of all cities and 
townships under the Construction Law. The unification of construction regulations in the state was legally com-
pleted in 1937 with the Authorised Engineers Act.

Illustrative examples

Figure 1. Construction Law of the Kingdom of Yugoslavia from 1931
Figure 2. Law on Activities from 1931
Figure 3. Authorised Engineers Law 1936
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Токови међуратне 
архитектуре у Великом 
Бечкереку. Двадесете 
године XX века

Најинтензивнији развој у грађевинарству у 
Великом Бечкереку одиграо се у периоду Аустро-
угарске монархије, у последње две деценије 19. 
и прве деценије XX века, када се подижу велики 
индустријски комплекси и најзначајније грађеви-
не – јавне институције и приватне палате. Након 
Великог рата, због прилива новог становништва, 
град се шири скоро ка свим правцима (посебно 
према Фабрици шећера, затим део данашњег Ба-
гљаша око железничке станице), граде се нова 
насеља, пробијају се нове улице (Пушић 1987: 
126). Због последица рата које су се одразиле на 
економске токове, градске власти су настојале да 
помогну изградњу нових кућа тако што су грађа-
не који су подизали своје домове ослобађале по-
реза на десет година. Период након Првог свет-
ског рата обележен је великим друштвенo поли-
тичким променама. Формирана је нова држава 
Краљевина СХС и исцртана гранична линија која 
је поделила некад јединствен политички, економ-
ски и културни простор. Град се нашао у новој 
држави, али су и даље у многим друштвеним 
односима важила стара правила. Осим у поли-
тичком смислу и административном реорганизо-
вању, континуитет је ипак оно што дефинише ову 
деценију. То се односило и на област урбанизма 
и грађевинарства. Аустроугарска монархија је 
била држава са уређеним системом, развијеним 
чиновничким апаратом и добро организованом 
администрацијом. Закон који је у Аустроугар-
ској монархији уређивао област грађевинске де-
латности, односно Oбртни закон из 1884. годи-
не, и даље је био на снази, али сада преведен на 

српски језик.1 Иако је било покушаја реваншизма 
од стране нових власти, већина предратних гра-
дитеља је и након рата наставило са својим по-
словним активностима. Многи од њих су били 
немачке или мађарске националности, и тек по-
неки Србин. У тој деценији ипак се издвајају 
тројица градитеља, што продукцијом, што архи-
тектонским делима; Драгиша Брашован, који је, 
у периоду од маја 1919. до септембра 1920. годи-
не, обављао функцију градског архитекте, грађе-
вински мајстор Јанош Пањи и грађевинар Михаљ 
Матерн.

Михаљ Матерн, грађевинар 
из Великог Бечкерека

Михаљ Матерн2 (Mattern Mihaly) рођен је 7 
септембра 1885. године у Чакову (данашња Руму-
нија). Завршио је вишу зидарску школу 1908. го-
дине у Будимпешти. Након школовања преселио 
се у Велики Бечкерек где од 1909. године ради 
као грађевинар, односно пројектант и грађевин-
ски предузимач.3 Први, до сада, пронађен план у 
Историјском архиву са његовим потписом је из 

1 Током целе треће деценије XX века Краљевина СХС 
је покушавала да спроведе јединствену грађевинску по-
литику на целој својој територији кроз доношење закона, 
уредби, правилника и прописа који су се ослањали на бо-
гату традицију аустријског законодавства и закона доно-
шених у Србији у XIX веку (Грађевиснки закон Краљеви-
не Србије из 1896. године). (Тошева 2019:54)
2 Михаљ Матерн био је Немац римокатоличке вероиспо-
вести, ожењен Немицом католикињом Јеленом Вајсман из 
Фрајдорфа (Румунија, данас предграђе Темишвара). Са њом је 
имао двоје деце: ћерку Илму (1911) и сина Михеал – Матија-
са (1912) који је био инжењер. Примио је југословенско др-
жављанство тек 1937. године. (извор ИАЗ, Ф 97 ГПП (1919–
1941), Пописни листови, слово М, 9828. Михаљ Матерн)
3 ИАЗ, Ф 97 ГПП (1919–1941), Пописни листови, сло-
во М, 9828. (Михаљ Матерн)

Вила Сијанке Ђермеков у Великом Бечкереку (1929) 

– прва модерна једнопородична кућа на тлу Војводине

Бојан Којичић

Кључне речи: Сијанка и др Душан Ђермеков, Михаљ Матерн, грађевинар, Велики Бечкерек, 

архитектура модерне
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1912. године.4 (Сл. 1) У питању је стамбена кућа 
са фасадом изведеном у тада актуелном стилу се-
цесије. Годину дана касније проширује своју кућу 
у Juranics utsa (данас Корнелије Радуловића), те 
захваљујући овом плану знамо где је живео када 
се доселио у Бечкерек.5 Матерн је најактивнији 
у периоду између два светска рата. Пројектује 
породичне куће (и даље) у стилу сецесије, али у 
сведеном облику, са геометризованим пољима на 
фасадном платну, изведеним у плитком малтеру.6 
(Сл. 2) У својим пројектима насталим током два-
десетих година не показује готово никакву креа-
тивност – фасаде ових кућа наликују једна на дру-
гу и више представљају варијацију на једну јасно 

4 ИАЗ, Магистрат 319/1912, план куће Тот Јозефа. На овој 
кући влада асиметрија. Плитка малтерска пластика уоквирује 
отворе, док је бочни плитки ризалит обрађен у рустичним те-
саницима са бифором сужених отвора у горњем делу.
5 ИАЗ, Збирка карата и планова Х – 243, План куће 
Матерн Михаља.
6 До сада је пронађено 25 планова са његовим потпи-
сом у Историјском архиву Зрењанин.

утврђену схему, него било какво креативно анга-
жовање аутора. Међутим, пројекат виле Сијанке 
Ђермеков представља значајан преокрет, не само 
у његовом стваралаштву, него у много ширим 
оквирима.

Вила Сијанке Ђермеков

У лето 1929. године Матерн пројектује поро-
дичну вилу на Соколском кеју бр. 6 (данас Кеј 2. ок-
тобра бр. 15) Сијанки Ђермеков, супрузи адвоката 
др Душана Ђермекова. Овај значајан искорак у про-
мишљању архитектонске форме посве је неочекиван. 
Од скоро типске и безличне архитектуре, какву је 
пројектовао током треће деценије, до остварења које 
у скоро свим постулатима потпада под модерни пра-
вац у архитектури, а који ће се појавити на овим про-
сторима тек у четвртој деценији. (Сл. 3, 4 и 5) Важно 
је истаћи следећу чињеницу: у престоници Краљеви-
не СХС само годину дана раније подигнута је прва 
зграда изведена у модерном правцу (вила архитек-
те Злоковића), још увек у потпуности неослобођена 
орнаментике (Перовић 2003:84-86), а у Новом Саду, 
годину и по дана касније, вила др Минића, архитек-
те Лазара Дунђерског, за коју се сматра једном од пр-
вих дела интернационалне архитектуре у Војводини 
(Митровић 2010:175). У овом раду покушаћемо да 
одговоримо на питање да ли је вила Сијанке Ђерме-
ков плод инвентивности пројектанта, или резултат 
јасно дефинисаних смерница и сензибилитета инве-
ститорке која је тада имала свега 29 година. 

Сијанка Ђермеков 

Сијанка је рођена у Идвору 1900. године у 
богатој трговачкој породици Тодоровић. Пресели-
ла се у Велики Бечкерек са братом Обрадом који 
је 1924. године купио кућу у насељу „Америка“ 
у Гундулићевој улици бр. 10.7 Сијанка се потом 
удала за познатог бечкеречког адвоката др Душа-
на Ђермекова,8 а пре изградње своје виле, живела 
је са супругом у делу братовљеве куће у којој је 
Душан имао самосталну адвокатску канцеларију.9 

7 Подаци се налазе у Изводу из земљишних књига за 
ту катастарску парцелу бр. 5872 КО Зрењанин.
8 Душан Ђермеков рођен је у Ремети (данас у Руму-
нији) 8. јануара 1896. године. Једно време је живео и шко-
ловао се у Будимпешти где је и завршио Факултет прав-
них наука. Након завршетка рата, од 1918. до 1920. године 
борави у Новом Саду, а у Велики Бечкерек долази након 
тога. Душан је био германофил. Године 1935. основао је 
Југословенско-немачки клуб у Бечкереку и био његов 
председник првих годину дана. (Станојловић 1938:418)
9 Градски водич Петровград 1936, стр. 10

Сл. 1. План куће Тот Јозефа

Сл. 2. План зграде Николе Килбаха
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Сл. 3. Вила Сијанке Ђермеков, фронт (3Д модел, реконструкција првобитног изгледа). Aутор: Жељко Попов маст. инж. арх.

Сл. 4. Вила Сијанке Ђермеков (3Д модел, реконструкција 
првобитног изгледа). Аутор: Жељко Попов маст. инж. арх.

Сл. 5. Вила Сијанке Ђермеков (3Д модел, реконструкција 
првобитног изгледа). Аутор: Жељко Попов маст. инж. арх.
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Године 1927. Душан Ђермеков је купио стару кућу 
са парцелом од око 45 ари (исто у насељу „Аме-
рика“) на Соколском кеју10 бр. 6, за 160 000 дина-
ра, са намером да је сруши и изгради породични 
дом. Међутим, околности нису биле тако једно-
ставне. На основу сачуване документације из 
Историјског архива и извода из земљишних књи-
га, можемо реконструисати след догађаја који иде 
у прилог тврдњи да је идеја за ексцентричан и не-
обичан изглед будућег породичног дома уствари 
потекла од његове супруге. Душан Ђермеков је 
од градског поглаварства тражио грађевинску до-
зволу за изградњу куће одмах након што је постао 
власник некретнине. Првобитно, план је био да се 
кућа зида унутар парцеле, да би уследила измена 
захтева за добијање грађевинске дозволе у којој се 
ипак одлучује за градњу куће на регулационој ли-
нији улице (на месту старе куће). План на жалост 
није сачуван, те можемо само нагађати каквом се 
идејом тада водио. Међутим, и од ове идеје је оду-
стао. У међувремену, 1928. године, Душан је извр-
шио деобу парцеле и годину дана касније (почет-
кoм августа 1929.), предњи део је продао Сијанки 
за 80 000 динара.11 Из честих измена пројекта сти-
чемо утисак да је постојало извесно колебање и 
неслагање брачног пара око будућег изгледа њихо-
ве виле, те нам можда указује да је Сијанка имала 
ту намеру још две године раније.

10 Соколски кеј је назив улице у међуратном периоду. Да-
нашњи назив је Кеј 2. октобра. Простире се левом страном 
некадашњег корита Бегеја, а сада Језера III и једним делом 
Језера II. Уз саму обалу језера је шеталиште и градски те-
ниски терени. Кеј представља залеђину, односно гранични 
и визуелни оквир Просторне културно-историјске цели-
не „Старо језгро Зрењанина“, а чини га низ кућа високих 
амбијенталних вредности. Сачувани су објекти грађени 
у временском интервалу од једног века и у различитим 
стилским правцима – од класицизма до архитектуре мо-
дерне. Овај део града урбанистички се развија тек од три-
десетих година XIX века, када је град донео одлуку да на 
простору бегејске окукe формира ново насеље. Пре тога, 
ово је био земљиште под шумом, а у ранијој прошлости је 
у једном његовом делу било турско гробље. Прво је посе-
чена шума и исушена мочвара, затим је град испарцелисао 
земљиште и дао на продају. У наредних сто година, овај 
део града ће бити у потпуности урбанизован, а изграђене 
куће постављене у уличном низу. Управо овај континуитет 
у изградњи сведочи о атрактивности овог дела града, који 
је близу центра али ипак довољно далеко да обезбеди мир 
и интимност станара у окружењу зеленила и близини воде. 
Плацеви су били пространи, а улични фронтови широки. 
11 Oвaj расплет догађаја може се протумачити на два 
начина: или се брачни пар разишао, али је и поред тога 
остао у добрим односима, јер је Душан и даље држао кан-
целартију у Обрадовој кући, или су у питању биле меше-
тарске радње око некретнина.

Млади брачни пар је могао себи приуштити 
честа путовања по европским престоницама, где 
су имали прилике да „ин ситу“ посматрају куће 
грађене у стилу архитектуре модерне (тада их 
није било много), или посећују изложбе радова 
тада највећих аутора нове архитектонске естетике 
(Гропијус, Ван де Рое, Оуд, Штрам, Стевенс итд). 
Сијанка и Душан били су припадници оснаженог 
грађанског сталежа српских интелектуалаца који 
су своје погледе усмеравали ка државама Западне 
Европе и тако постали преносиоци модерних идеја 
у својим срединама. Не треба занемарити утицај 
домаћих и страних часописа и остале приступач-
не литературе о савременим токовима и расправа-
ма о архитектури, које су засигурно поседовали у 
својој породичној библиотеци. Сијанка, необична 
жена необичног имена била је модерна и образова-
на млада жена свог доба, у деценији када је женска 
еманципација у Европи тек била у свом зачетку.12

Са друге стране, Матерн је тада имао 45 година 
и двадесет година искуства у пракси, односно био је 
у животном добу у ком је формирао професионал-
ни профил, али свакако је израда овог пројекта и за 
њега био изазов.13 Матерн није био модерниста, он 
је традиционалиста и прагматичар, али је умео да 
слуша инвеститора и успешно се прилагоди потпуно 
другачијој естетици (пројектним задацима) од оне на 
коју је навикао и која је, у крајњој линији, одговара-
ла његовом сензибилитету. Да ово дело више говори 
о инвеститору него о пројектанту, сведочи чињеница 
да више није пројектовао такве објекте. Исте године 
(1929), скоро истовремено кад и вилу Сијанке Ђер-
меков, пројектује кућу Оскару Кеменешу у Петров-
градској улици,14 (данас Иве Лоле Рибара 1) (Сл. 6) 
али овај пут се удаљава од схватања модерне архи-
тектуре и враћа традиционалнијим формама које се 
огледају у примени косог крова и орнаменталној фа-
сади. Ова кућа спада у прелазни стил, на којој ипак 
наглашава прозорске отворе малтерском пластиком 
у маниру ар декоа. То потврђује и пројекат сопстве-
не куће из 1936. године коју гради у насељу „Аме-
рика“.15 Иако се осећа утицај ар декоа (прозорски 

12 На основу казивања још увек живих припадника 
предратних генерација бечкеречана, Сијанка је била жена 
веома привлачне спољашности. Будући да немамо њену 
фотографију и не знамо како је изгледала, можемо себи 
дати слободу да је визуализујемо као једну од женских 
ликова са платна пољске сликарке Тамаре Лемпицке. 
13 Драгиша Брашован је са 43 године живота постао 
архитекта модерног правца.
14 ИАЗ ГПП (1919–1941) 4459/1930, план куће Оскара 
Кеменеша, Петровградска улица.
15 ИАЗ ГПП (1919–1941) 26998 /1938, план куће Ми-
хаља Матерна, Ул. Ђорђа Стратимировића.
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отвори у приземном делу фасада уоквирени су про-
филисаним прозорским рамом у малтеру унутар 
кога је фасадна опека), он пројектује сопствени дом 
на традиционалан начин, са класичним вишеводним 

кровом. (Сл. 7) То је далеко од идеје модернизма. 
Иако се у том тренутку гради прва модерна вила у 
Бечкереку, припадници грађанског сталежа прихва-
тали су је постепено. Веома изненађује чињеница да 
се у Великом Бечкереку гради кућа у стилу модерне 
архитектуре пре Новог Сада који је управо те године 
постао центар новоформиране Дунавске бановине 
и да је инвеститор првог таквог објеката била жена. 
То нас наводи на закључак да ова средина ипак није 
много заостајала за тадашњим центрима Краљевине 
Југославије, центрима као што су Београд, Загреб, 
Љубљана и Нови Сад. Велики Бечкерек, иако про-
винција, био је развијен индустријски и политички 

центар Торонталске жупаније, погодно тло и ам-
бијент у коме су се могле брзо прихватати и реали-
зовати нове идеје.16 Тридесетих година све више 
имућних грађана прихвата модернизам, те се утицај 
модерне архитектуре ипак уочава и на Матерновом 
раду. Кућа Михаља Полића из 1937. године,17 осим 
равног крова, има све елементе архитектуре модер-
не; безорнаменталну фасаду, полукружни еркер и 
окулус (Сл. 8) и нереализован пројекат једноспрат-
нице са равним кровом индустријалаца браће Дра-
ган, на ком је радио заједно са инжењером Тодором 
Сенцијем.18 (Сл. 9)

Архитектура – узори и утицаји

Као што је већ напоменуто, у лето 1929. го-
дине, одмах након куповине некретнине од свог 

16 Већ 1931. године јеврејски лекар Јулие Кинстлер, 
према пројекту архитектонског бироа браће Томић из 
Панчева, подиже себи спратну кућу са ординацијом у цен-
тру града у духу умереног модернизма, али се не одриче у 
потпуности орнаментике на фасади. Панчево је још увек 
неистражена средина када је у питању период међуратне 
архитектуре. Грађевински фонд „Градско поглаварство 
Панчево“ у Историјском архиву Панчева још увек није об-
рађен те из тог разлога није доступно јавности и истражи-
вачима. Како је грађевинско предузеће браће Томић (Бори-
вој који је био инжињер и Зоран архитекта) пројектовало 
овакву кућу, сасвим је могуће да у Панчеву у тој години 
већ постоји кућа изведена у стилу модерне архитектуре.
17 ИАЗ ГПП (1919–1941) 26880/1938, план куће Ми-
хаља Полића, Бегејски ред 21
18 ИАЗ ГПП (1919–1941) 3638/1936, план зграде Браће 
Драган, Руварчева улица. 

Сл. 6. План куће Кеменеш Оскара

Сл. 7. План куће Михаља Матерна
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(бившег) супруга, Сијанка Ђермеков је коначно 
имала слободу и започела градњу своје виле опре-
деливши се за архитектонски стил који до тада 
није био виђен на овим просторима. Кубична фор-
ма и безорнаменталне фасаде са плитким скри-
веним кровом чинили су ову вилу јединственом, 
не само у Бечкереку, него у много ширим окви-
рима. Приземна слободностојећа вила повучена 
је од уличне регулације и постављена на средину 
предњег дела парцеле. Иако савремена по форми, 
грађена је на традиционалан начин. Према пројек-
ту, вила је зидана циглом старог формата (дебљи-
на спољних зидова је 45 цм, а преградних носећих 
30 цм) класичне дрвене међуспратне конструкције 
са кровом благог пада који је покривен лимом, али 

скривен надзитком – атиком. Намеће се питање из 
ког разлога је коришћен стари формат цигле, ако 
је двадесетих година XX века уведен нови фор-

мат. Одговор можда лежи у економичности. На 
парцели се налазила приземна грађанска кућа ви-
соког партера која је уличним фронтом заузимала 
парцелу целом ширином и, судећи према једној 
старој фотографији, била је солидно грађена са 
тремом избаченим ка улици изван уличне регула-
ције. (Сл. 10) Нови власници су прво морали по-
рушити ову стогодишњу кућу па тек након тога 
кренути у изградњу објекта. Највероватније је за 
градњу искоришћена (рециклирала) стара цигла 
доброг квалитета, а можда и део старе грађе. Ис-
под једног дела виле (кухиње) је подрум засвођен 
пруским сводом, што је такође већ превазиђена 
техника градње, јер се за подрумске етаже у то 
време почео користи армирани бетон. Међутим, 

Сл. 8. План куће Михаља Полића

Сл. 9. План зграде браће Драган

Сл. 10. Изглед старе куће, фотографија са почетка XX века
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будући да Матерн није био грађевински инжињер 
или архитекта, он није имао овлашћење да ради 
сложене армиранобетонске конструкције.19Анга-
жовати грађевинара или овлашћеног зидарског 
мајстора сигурно је мање коштало од услуге ин-
жењера или архитекте. У то време су само наји-
мућнији грађани могли себи приуштити архи-
текту, а било их је врло мало у граду, тако да су 
пројектовање и зидање породичних кућа изводи-
ли овлашћени зидарски мајстори. Молба за из-
давање грађевинске дозволе, уз коју је приложен 
план, поднета је градским властима 14. августа 
1929. године, а дозвола за усељење је издата 13. 

19 У међуратном периоду, по вежећем правилнику којег 
је град Велики Бечкерек усвојио, а који је преузет из Ау-
строугарског Обртног закона из 1884. године била је уређе-
на област о различитим делатностима и о томе ко је могао 
обављати послове око изградње објеката. Поред архитека-
та и инжењера, пројекте су могли потписивати грађевина-
ри и овлаштени грађевински мајстори, али са одређеним 
ограничењима – могли су пројектовати објекте приватних 
наручилаца висине до једног спрата, класичне конструк-
ције. Грађевинари су завршили више зидарске школе, а ов-
лашћени зидарски мајстори средње зидарске школе.

септембра 1930 године.20 Вила је изграђена за го-
дину дана. (Сл. 11) Захваљујући сачуваним фото-
графијама из приватне колекције породице Герин-
гер, која је вилу купила од Сијанке на самом по-
четку рата 1941. године, знамо да је изведена тач-
но према пројекту. (Сл. 12 и 13) Прочеље је скоро 
симетрично компоновано са средишњим трактом 
који је виши у односу на бочне, где је предвиђен 
и тавански простор.21 Два симетрично постављена 
димњака, односно вертикале, који се високо изди-
жу, део су архитектонске композиције грађевине. 
Kубична форма виле асоцира на најсавременије 
виле тог периода. Приближавање модернистич-
ком схватању архитектуре остварено је применом 
„слободног плана“, концепцијом безорнаменталне 
кубичне структуре и динамичним компоновањем 
маса, али су ипак приметни трагови претходних 
стилова. Строгу геометријску форму и оштре ли-
није ублажава средишња партија објекта која има 
20 ИАЗ ГПП (1919–1941) 24409/1930, план куће Сијанке 
Ђермеков, Соколски кеј 6.
21 Судећи према старим фотографијама и сећањи-
ма станара, „торањ“ није претворен у таван, већ у 
водоторањ. 

Сл. 11. План Виле Сијанке Ђермеков
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сегментно залучене зидове. Главни улаз у вилу 
није централно постављен и наглашен, као на ви-
лама класичне архитектуре, већ је скривен, по-
стављен са бочне стране ризалита. Оно што га на 
неки начин открива, посматрано са прочеља, је 
пет полукружних степеника. У оваквом пoзицио-
нирању главног улаза очитава се идеја Ф. Л. Рајта 
да кућа треба да буде заклон, интиман свет поро-
дице која у њој живи (Gesel, Lojthojyer 2008: 94). 
Са фронталне стране налази се још један улаз који 
је био намењен послузи, повучен у задњи план. 
Са дворишне стране куће издигнута је тераса са 
каменим степеништем и надзитком. У подрум се 
улазило са дворишне стране. Кров је у средишњој 
партији био двосливан, док је на бочним једносли-
ван, покривен лимом, а за термоизолациони слој 
користила се пресована пиљевина. Да овакав кров 
представља изазов за одржавање, показало се врло 
брзо након изградње.22 Завршна обрада фасада је 

22 На основу казивања станара, кров је често про-
кишњавао. „Било је тешко санирати све пукотине, јер би 
се при стајању на кров често стварало још штете. Није 
било лако пронаћи место где продире вода, а и кад би се 
пронашло, то би углавном било касно јер би вода већ про-
дрла и увелико се накупила у слоју пресоване пиљевине. 

била омалтерисана монохромно у кречном малте-
ру боје песка.

У дворишту је постојала једна помоћна згра-
да у којој је била гаража, веш кухиња и стан 
хаусмајстора. 

Сасвим је могуће да је Сијанка на честим пу-
товањима по Европи добила инспирацију за своју 
кућу, али који је конкретно то објекат био и где се 
он налазио, тешко је утврдити. Можда за инспи-
рацију није ни био потребан одлазак у иностран-
ство, довољно је било показати пројектанту слику 
из часописа.23 Иако можда нема директног утицаја, 
не можемо се одупрети утиску да је елевација маса 
слична оној на павиљону „Сецесија“ у Бечу архи-
текте Ј. М. Олбриха, а сличност би била још изра-
женија када би се са павиљона уклонила сва сеце-
сијска орнаментика. Ово рашчлањивање објекта 
на троделни корпус и наглашено степеновање маса 
ка средишњем језгру објекта у којем и димњаци 
имају декоративну функцију je карактеристика ар 
деко стила. Вила Сијанке Ђермеков је изузетан 
пример умереног европског модерниза у својој ар 
деко варијанти без секундарног украса. Mожда 
је власница виле била инспирисана зградама во-
дећег париског архитекте Малет-Стевенса (Robert 
Mallet-Stevens), чија је геометризована, степенаста 
али декоративна архитектура у растерећеној фор-
ми, имала одјека у Берлинској и Бечкој архитекту-
ри, али и међу Југословенским међуратним архи-
тектима.24 (Просен 2014)

Ентеријер

Распоред просторија и организација простора 
је конвенционална, типична за буржоаске рези-
денције претходних деценија. Конципирана је као 
богата породична вила са разуђеним унутрашњим 
простором. Просторије су постављене око цен-
тралног салона, односно дневног боравка – трпе-
зарије. Вила има четири собе, модерно купатило, 
кухињу, антре и зимску терасу. Антре, салон и 

Та пиљевина би се натопила и улегла и стварала још про-
блема, попут „џепића“ са водом, који би правили велика 
оштећења на плафонима. На кров се приступало са дво-
ришне стране преко мердевина“. На кров су морали да 
приступају и због регулације сигурносног вентила који се 
налазио на резервоару за воду.
23 Антал Бенце, власник фабрике намештаја у Великом 
Бечкереку, који је, када је градио своју робну кућу у глав-
ној улици, прекопирао један портал берлинске робне куће 
Вертхаус. (Којичић 2010: 119–123) 
24 Посебну захвалност исказујем професору др Алек-
сандру Кадијевићу, доценту др Милану Просену и Дејану 
Радовановићу на помоћи око прецизног атрибуисања сти-
ла и могућих узора за архитектуру виле.

Сл. 12. Предња фасада (приватна колекција фотогра-
фија Герингер)
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Сл. 13. Дворишна фасада (приватна колекција фотографија Герингер)
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зимска тераса чине једну репрезентативну целину 
повезану отворима који су фланкирани канелира-
ним ступцима са сведеним капителима. Да би се 
обезбедило довољно светлости централној просто-
рији, јер један прозор није био довољан, издигну-
та је за један метар у односу на остале просторије 
и на тај начин је преко светларника од стаклених 
призми омогућен продор светлости. (Просторије 
су високе 3,40 м док салон – трпезарија достиже 
висину од 4,30 м). Власница није имала деце, а 
две одвојене спаваће собе (мушка и женска) биле 
су повезане купатилом. Трећа соба је била гостин-
ска, четврта девојачка. Судећи према архитектури 
виле, логично се да закључити да је ентеријер био 
опремљен у духу модернизма. Међутим, према 
појединим архитектонским елементима и детаљи-
ма она је ипак била конципирана више у ар деко 
маниру. (Сл. 14) У преградним зидовима који раз-
двајају антре и зимску башту од салона, налазе се 
уградне витрине са фурниром од oраховине. Пре-
ма сећању послератних станара, зимска башта се 
користила као продужетак салона у свечаним при-
ликама. Била је повезана са кухињом преко отвора 

за сервирање хране, а имала је и декоративну че-
сму, попут оних у старијим кућама, која је, поред 
основне функције, користила и за пуњење канти-
ца за биљке. Још једна иста таква чесма, намење-
на гостима, налазила се у антреу. На поду антреа, 
ходника, купатила и кухиње биле су Гутманове 
црно-беле и плаво-беле „Fix“ плочице попут оних 
у многим зградама из тридесетих година XX ве-
ка.25 На зидовима салона су се налазиле тапете на-
ранџасто-жуте боје.

Техничка опремљеност

Вила је била технички добро опремљена. То-
рањ зграде (који је првобитно био планиран за та-
вански простор) претворен је у водоторањ у коме 
се налазио резервоар од 1000 л пијаће воде која 
је цевима допремана до купатила и кухиње. Ре-
зервоар је воду добијао из артешког бунара преко 
25 Творница цемента браће Гутман (Даниел и Јохан) из 
Великог Бечкерека основана је 1896. године. Производила 
је цементне плоче, стубове, цеви, валове од бетона и сте-
пенице од вештачког камена. (Станојловић 1938: 296)

Сл. 14. Трпезарија (приватна колекција фотографија Герингер)
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пумпе која се налазила у подруму. Постојао је и 
систем за скупљање кишнице и подземни резер-
воар за техничку воду. У вили је постојао систем 
централног грејања са котларницом у подруму и 
радијаторима у просторијама. Леви димњак био 
је повезан са централним грејањем и кухињом, а 
десни са купатилом. Систем грејања воде у купа-
тилу и кухињи састојао се од пећи која је загре-
вала воду у бакарном резервоару, односно про-
точни бојлер система „Нараг класик“. Цео систем 
централног грејања, купатило, браве, али и улич-
на ограда са колском и пешачком капијом израђе-
ни су у радионици Адама Енгела.26 Сачуване су 
оригиналне ролетне марке „Бенце и син“ на свим 
прозорима и све имају оригиналне плочице са 
натписом фирме.

Судбина виле и њених станара 

Сијанка је вилу након једанаест година про-
дала немачкој породици Герингер, августа 1941. 
године, која је ту остала до (ослобођења) пролећа 
1944. године, када су са немачком војском напу-
стили град. После ослобођења вилу је користи-
ла УДБА и Југословенска војска, а једно кратко 
време је становао један официр, који је, када је 
требало да се исели због усељења нових стана-
ра, у току ноћи довео војнике из касарне који су 
покупили преостали намештај, али и све кваке 
и лустере. Након тога, у децембру 1948. године, 
у вилу се уселила породица Јеноваи,27добивши 
је као компензацију за њихову национализовану 
имовину. Јеноваи су затекли вилу у лошем стању 
и потпуно празну. Једино је остао квалитетан, али 
похабан (и исфлекан уљем) орахов паркет, и по-
цепане тапете. Деградација виле је настављена и 
након послератних дешавања. Несвесни изузет-
не архитектонске вредности коју вила поседује, 
а због потребе проширења стамбеног простора, 
али и константног проблема са прокишњавањем 
крова, Лајош и Ержебет (Јеноваи) Енглер су пе-
десетих година XX века28 надзидали вилу за један 
спрат. (Сл. 15 и 16)

Шта се даље дешавало са брачним паром 
Ђермеков, тешко је утврдити због недостатка 

26 Адам Енгел је ове системе грејања рекламирао у не-
дељним локалним новинама Торонтал и Вохемблат.
27 Јеноваи су угледна велепоседничка породица из 
Српског Итебеја. Имре Јеноваи, по занимању агроном, 
успео је од комунистичких власти да добије вилу као ком-
пензацију за огромно имање које им је одузето. 
28 Љубазношћу породице Енглер, која живи на спрату 
виле, дошли смо до ових занимљивих детаља у вези са 
послератним дешавањима.

података. Не знамо њихово кретање и место бо-
равка након продаје виле, јер су наступила ратна 
времена. У ратном вихору, трагично су им преки-
нути животи. Према казивању Сијанкине рођаке, 
за време рата налазили су се у Београду. У савез-
ничком бомбардовању Београда 1944. године, 
Сијанка је изгубила живот, док се Душану губи 
сваки траг, али због чињенице да је био Љотићевац 
(претпоставимо осуђен као сарадник окупатора), 
највероватније је ликвидиран на непознатој лока-
цији. Није сахрањен поред своје жене на право-
славном гробљу у Зрењанину.29

29 Захваљујући стицају срећних околности у приземљу 
виле живи млади истраживач Стефан Бирдић, студент 
историје уметности, без чије помоћи би овај рад био си-
ромашнији за многе податке о самој вили, али и брачном 
пару Ђермеков. Љубазношћу породице Бирдић, омогуће-
но нам је и да извршимо техничко снимање објекта на ос-
нову чега је израђена тродимензионална презентација мо-
дела виле Сијанке Ђермеков, аутора колеге Жељка Попова 
архитекте – конзерватора из Завода за заштиту споменика 
културе Зрењанин.

Сл. 15. Предња фасада данас. Фото: Бојан Којичић

Сл. 16. Задња фасада данас. Фото: Бојан Којичић
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Закључак

Пре деведесет година у Великом Бечкереку 
започета је изградња прве куће обликоване у сти-
лу модерне архитектуре на просторима данашње 
Војводине. Многе чињенице у вези са архитектон-
ском продукцијом и стилским кретањима у међу-
ратном периоду на овим просторима још увек су 
скривене у необрађеним (недоступним, прим. аут.) 
и неистраженим фондовима градских архива, или 
породичним документима и фотографијама. Сасвим 
случајан проналазак архитектонског нацрта на јед-
ном листу папира, довео је у питање досадашња 
сазнања историчара архитектуре и открио да су и 
у мањим градовима постојали веома рани примери 

објеката изграђених у модерном правцу у архитек-
тури, односно да су утицаји из европских центара 
доспели и до мањих средина, и то раније него што 
се претпостављало. Испоставило се и то, да је међу 
првим преносиоцима нових идеја у архитектури 
била једна млада жена. Откриће да је Прву предрат-
ну модерну у Војводини подигла жена и то у про-
винцији, а грађевинске планове потписао локални 
грађевинар, до недавно потпуно непознат, даје овој 
области истраживања посебну занимљивост. Из тог 
разлога, Михаљ Матерн и Сијанка Ђермеков за-
служују своје место у националној историји архи-
тектуре. Ова нова сазнања потврђују чињеницу да 
су управо породичне куће они објекти који доносе 
суштинске промене у архитектури.
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The Villa of Sijanka Djermekov in Veliki Beckerek (1929) – the 

first modern single-family house in the territory of Vojvodina

Bojan Kojičić

Key words: Sijanka and Dr Dusan Djermekov, Mihalj Matrn, builder, Art Nouveau architecture 

According to research and interpretations so far, it is considered that the first residential house in the style 
of Art Nouveau architecture in Vojvodina was built in 1931 in Novi Sad, which was the capital of the Danube 
Banovina at the time. However, this research study sheds a new light on this consideration shifting the centre of 
avant-garde movements to Veliki Beckerek, the administrative centre of the former Torontál County. Namely, in 
the summer of 1929, Sijanka Djermekov, a wife of lawyer Dr Dusan Djermekov from Veliki Beckerek, accord-
ing to designs of the local builder Mihalj Matern, started the construction of her villa choosing the architectural 
style previously unseen in this area. The cubic form, the façade without ornamentation and with a low hidden tin 
roof made this villa unique not only in Beckerek, but wider.

In the 19950s another floor was added, which resulted in the villa losing its stylistic wholeness, and con-
sequently the architectural value, while the only testimony to its original appearance is preserved in the design 
kept at the Historical Archive and several old photographs.

List of illustrations:

Fig. 1. Design of Tot Josef’s house
Fig. 2. Design of Nikola Kilbah’s building
Fig. 3. Sijanka Djermekov’s villa, front (3D model, reconstruction of the original appearance). Author: Zeljko Popov MSc 
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Fig. 4. Sijanka Djermekov’s villa (3D model, reconstruction of the original appearance). Author: Zeljko Popov MSc 
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Fig. 5. Sijanka Djermekov’s villa (3D model, reconstruction of the original appearance). Author: Zeljko Popov MSc 
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Fig. 7. Design of Mihalj Matern’s house
Fig. 6. Design of Kemenes Oskar’s house
Fig. 9. Design of the Brothers Dragan’s building
Fig. 8. Design of Mihalj Polic’s house
Fig. 10. The appearance of the old house, a photograph from the early 20th century
Fig. 11. Design of Sijanka Djermekov’s villa 
Fig. 12. Front façade (private collection of photographer Geringer)
Fig. 13. Yard façade (private collection of photographer Geringer)
Fig. 14. Dining room  (private collection of photographer Geringer)
Fig. 15. Front façade today. Photo: Bojan Kojicic
Fig. 16. Rare façade today. Photo: Bojan Kojicic
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Увод

Три породичне куће које је архитекта Нико-
ла Стојковић пројектовао у Шиду издвајајају се од 
осталих породичних кућа из тог периода у месту, као 
и у широј регији, естетским и градитељским квали-
тетом, као и тежњом да се прилагоде градитељском 
амбијенту и конфигурацији терена. Иако су све три 
разматране куће различитог обликовног решења и 
уметничког израза, оне све својим облицима спајају 
регионалне и интернационале вредности, традицио-
налне и савремене материјале и принципе градње.

Бурна историја Шида, рубног насеља које 
спаја различите географске, привредне, админи-
стративне и културне области може се пратити 
од XVIII века и изградње цркве Светог Николаја. 
Архитектуру места од мање од 10 000 становни-
ка, колико их данас има, у воћарско – виноград-
ском крају, карактерише пре свега нискоградња (са 
преовлађујућим породичним кућама) и дугачким 
улицама. Градић који је изнедрио велик број зна-
чајних људи за српску културу, у коме су грађеви-
не пројектовали неки од најзначајнијих архитеката 
регије, након Другог светског рата није успео да 
очува свој грађански слој, као ни да очува и уобли-
чи архитектонски идентитет града. Шид се урба-
нистички није значајније мењао од XIX века. На-
кон Другог светског рата без сензибилитета према 
градитељском наслеђу, на месту некадашњих обје-
ката грађени су нови, тако да је историјско језгро 
града задржано тек у траговима.1 Шидски архи-
тектонски бисери расути су по граду, чини се, без 
реда и логике која постоји у већини других регио-
налних центара, али очигледно следећи околности 
великих друштвених промена и изазова са којима 
се Шид суочавао током XX века, почев од ратних 
страдања до занемаривања од стране политичких 
и културних елита у мирнодобском времену.

1 Из разговора са Радованом Сремцем, археологом и 
хроничарем развоја Шида.

После Другог светског рата настала су на-
сеља „Шести децембар“ и – са друге стране гра-
да – насеље „Исток“, компактно, плански уређено 
градско насеље које је почело да се гради седам-
десетих година прошлог века (иако je јасно омеђен 
улицама тек прошле године), а чине га стамбе-
не вишеспратнице и породичне куће. Имућнији 
грађани од седамдесетих година градили су куће у 
Улици Перице Станковић, Теодора Станивуковића 
и у околним улицама. Куће су грађене пре свега 
према типским пројектима. Преовлађују једнос-
пратнице, забатним делом окренутим ка улици, 
са терасама на спрату. Чест пример је једноспрат-
ница чија је десна половина измакнута, односно 
увучена у масу зида која садржи у спратном појасу 
излаз на терасу. Тек понека кућа показује инвен-
тивнији приступ архитектонској конструкцији и 
обликовању.

Никола Стојковић је у Шиду пројектовао своју 
породичну кућу на Тргу Републике и две куће у 
Школској, једној од најстаријих улица у Шиду, 
која повезује цркву Светог Николаја и Улицу Саве 
Шумановића. Куће у Школској улици пројектоване 
су тако да прате специфичну конфигурацију тере-
на ове улице, али и да у датим условима омогућа-
вају максимално коришћење простора, при чему 
се обликовно и у габаритима прилагођавају гради-
тељском амбијенту. 

Породична кућа у Школској 9

Кућа на углу Школске и Саве Шумановића са-
грађена је 1967. године на терену који се спушта 
ка дубини плаца. Кућа има три етаже: подрум и 
сутерен који обухвата просторије дуж леве дво-
ришне фасаде одакле се и улази у кућу, приземље 
са просторијама на десној половини куће и висо-
ки партер изнад сутерена. У сутерен, који садржи 
две собе кухињу и купатило, води улазна партија 
с дворишне стране. Приземље, у које се улази са 
леве уличне стране, садржи кухињу и купатило 

Шидски архитектонски бисери:

породичне куће архитекте Николе Стојковића

Валентина Вуковић

Кључне речи: Никола Стојковић, архитектура, породичне куће, традиција, регија
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Сл. 1. Породична кућа у Школској улици број 9; ситуација. Извор: Породична архива архитекте Николе Стојковића.

Сл. 2. Породична кућа у Школској улици број 9; основа сутерена. Извор: Породична архива архитекте Николе 
Стојковића.
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на задњој страни куће и на десној страни – днев-
ну собу, трпезарију и кухињу која има улаз и са 
крајње десне стране дворишне фасаде. Остава и 
купатило су на задњој страни куће. Из ходника, 

степениште води у високи партер кога чине собе и 
купатило који се нижу дуж леве дворишне стране.

Лева страна уличне фасаде куће је увучена 
у односу на десну. Фасада сутерена обложена је 

Сл. 3. Основа приземља и високог партера. Извор: Породична архива архитекте Николе Стојковића.

Сл. 4. Данашњи изглед породичне куће у Школској ули-
ци број 9. Извор: Архива аутора рада.

Сл. 5. Данашњи изглед породичне куће у Школској ули-
ци број 9. Извор: Архива аутора рада.
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каменом, приземље црвеном фасадном опеком, 
док су горњи део приземља (изнад отвора) и та-
вански простор обложени алуминијумском обло-
гом која имитира дрвене летвице. И сама фасада 
наговештава унутрашњи распоред, јер отвори су-
терена и приземља на левој и десној половини 
фасаде нису у истом нивоу, као ни кровне равни. 
Отвори на левој страни куће су постављени на ви-
шој коти, као и камена оплата. Једноводни кров 
прекрива десну половину куће, док двоводни на 
вишој коти прекрива леву половину. Кров је пре-
кривен теголом. Терасе опасују кућу са леве дво-
ришне и задње стране, иако је пројектом било 
предвиђено да тераса буде дуж десне дворишне 
фасаде. Отвори на десној страни уличне фасаде 
чине три спојена прозора: два двокрилна и један 
једнокрилни уз које је и излаз на терасу. Дуж леве 
дворишне фасаде на горњој етажи су из обе собе 
прозори и излази на терасу. 

Кућа има истакнуте стрехе које заједно са ис-
такнутим забатима евоцирају изглед традиционал-
не куће. У дворишту је гаража која се обликовно 
прилагодила изгледу куће, као и ограда која опа-
сује плац с уличне и десне стране, а чији зид се 
завршава фалцованим црепом. Доњи део плаца, ка 
Улици Саве Шумановића има ограду коју чини ни-
ски зид и једноставна црвена метална ограда.

Породична кућа у Школској 13

Ниво терена на којем је саграђена кућа на 
броју 13. у Школској улици 1968. године знатно 
је нижи од нивоа улице, тако да од капије до ула-
за у кућу води мост. Кућа је у основној концепцији 
решена слично као и претходна. Чине је два дела: 
леви виши, наткривен двосливним кровом који са-
држи сутерен и приземље, и десни нижи наткри-
вен једносливним кровом који садржи само високо 
приземље. Улаз у сутерен је са десне стране, док 
је улаз у кућу на десном делу, увученом у односу 
на десни, а до којег води мост наткривен надст-
решницом од капије до улаза. С обе стране улич-
не фасаде су прозори и излази на терасе. Као и код 
претходне куће, собе су са предње стране куће, 
док су трпезарија, кухиња и купатило распоређени 
у задњем делу. Кровови имају истакнуте стрехе, а 
забатни зидови, односно врхови калканског зида 
испуњени су дрвеним летвицама, евоцирајући ру-
рални тип куће. Интересантним, инветивним и 
динамичним решењем, кућа се одлично уклопила 
у градитељски амбијент нудећи најстаријем делу 
Шида спој традиционалног и савременог концепта 
градње. Динамици просторног решења доприноси 
и полихромија фасада.

Породична кућа 
стамбено-пословне намене 
на Тргу Републике 24

Кућа коју је архитекта Стојковић пројектовао 
за своју породицу на Тргу Републике 24 саграђе-
на је 1974. године, а слично је конципирана као и 
претходне две. Леви део обухвата две етаже: суте-
рен и приземље, док десни, који је на вишем нивоу 
обухвата једну етажу – приземље, али је због јед-
не етаже нижи од левог. Двосливни кров прекрива 
читаву кућу с тим што је лева раван знатно краћа. 
С леве стране уличне фасаде је улаз у сутерен, где 
је смештен локал из којег се улази у купатило. На 
задњој страни куће је соба за коју постоји улаз и 
са дворишне стране куће. Улаз у кућу је са десне 
стране који води у ходник из којег се степеништем 
стиже на етажу изнад сутерена где се нижу про-
сторије: спаваћа соба, две мање дечје собе и најзад 
на задњој страни куће мања спаваћа соба и купа-
тило. На десној страни куће, на нивоу улазног ход-
ника су трпезарија, која је уједно и дневна соба, 
као и кухиња из које се излази на терасу на задњој 
страни куће. До терасе наткривене засебним дво-
сливним кровом води и степениште из дворишта.

Сл. 6. Данашњи изглед породичне куће у Школској ули-
ци број 13. Извор: Архива аутора рада.

Сл. 7. Данашњи изглед породичне куће у Школској ули-
ци број 13. Извор: Архива аутора рада.
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Сл. 8. Породична кућа на Тргу Републике број 24; основа подрума и сутерена. Извор: Породична архива архитекте 
Николе Стојковића.
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Сл. 9. Породична кућа на Тргу Републике број 24; основа приземља и високог партера. Извор: Породична архива 
архитекте Николе Стојковића.
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Сл. 10. Породична кућа на Тргу Републике број 24; изгледи. Извор: Породична архива архитекте Николе 
Стојковића.  
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Ова кућа стамбено – пословне намене и поред 
компактне основе и крова, као и наглашених хори-
зонталних линија, делује живописно и динамично 
захваљујући измакнутим нивоима етажа, зидним 
испустима, хроматским вредностима, различитим 
материјалима. Отвори горњом ивицом прате ли-
нију крова. Динамичност је постигнута алтерна-
цијом површина обложених жутом фасадном опе-
ком и бело малтерисаног зида, као и истакнутом, 
црвено обојеном стрехом опшивеном дрветом. На 
задњој страни куће је улаз у гаражу прекривен 
фалцованим црепом, као и просторија одмах до га-
раже у којој је смештен котао за етажно грејање, 
изнад које је димњак. Ова кућа највише показује 
интересовање за детаљ, као и стилску усклађеност 
куће са помоћним просторијама, оградом, димња-
ком итд.

Породичне куће у Војводини у 
седмој и осмој деценији XX века

Од друге половине шездесетих година, у 
Војводини је све већи број кућа чији су пројек-
танти желели да искораче из шаблона, традицио-
налног начина размишљања, али и из окошталих 
принципа интернационалног стила, желећи да 

равне кубичне форме оплемене обликовном смис-
лу, али и у материјализацији. Интернационални 
стил модернизма наставио се и у осмој деценији, 
али само као основа која се сада богатила, ломила, 
деконструисала захваљујући чему су се стварали 
нови градитељски облици. Ово напуштање кон-
цепта праћења и стриктне интерпретације интер-
националног стила отворило је путеве и перспек-
тиве аутономног израза. Осим тога, аутори осме 
деценије више су водили рачуна о структури, по-
зицији, традицији, као и о потенцијалу и могућно-
стима коју вишеслојни, вишенационални амбијент 
Војводине нуди. Све више се водило рачуна о при-
родном и историјском контексту. Јављају се забат-
ни кровови као карактеристика војвођанске тради-
ционалне архитектуре. У овом периоду све више 
се водило рачуна о градитељском, природном и 
историјском контексту архитектуре. (Hiel, 2004; 
Mitrović, 2010: 218). 

Од средине шездесетих година све више се ко-
ристила опека, дрво, камен, сиров бетон и стакло. 
Фасадна опека пуну примену имала је од 1965. го-
дине.2 Њој су прибегавали готово сви водећи архи-
текти тога времена, између осталих и Александар 
Келемен, брачни пар Митровић, Ђорђе Јелача. Од 
седамдесетих година куће су веће квадратуре, че-
сто са вишком просторија, па и читавих етажа. И 
даље се градило пре свега по типским пројектима. 
Почињу да се користе нови материјали, пре свега 
сипорекс и шупљи блокови. Највеће промене су 
се догодиле у увођењу нових изолационих мате-
ријала и кровних покривача. Јављају се разигра-
ни архитектонски облици и кровови. Измакнуте 
етаже, односно полуспратови све су учесталији у 
војвођанској архитектури од почетка шездесетих 
година. Њих су примењивали почетком шезде-
сетих година архитекте Андраш Гуљаш (Aladár 
Gulyás) и Вендел Борош-Ђеви пројектујући виле 
у Улици Анте Парчетића у Суботици (Вуковић, 
2018). 

Никола Стојковић – 
сензибилни неимар Срема

Никола Стојковић је међу најзначајнијим ар-
хитектама који су стварали у Шиду и који је уз 
архитекте, брачни пар – Бранку и Милорада Ми-
тровића, као и Ђорђа Јелачу у Руми – обележио 
градитељство Срема након другог светског рата. 

2 Ова опека је имала дугу традицију у Војводини и као 
тзв „клинкер“ опека често се користила као облога на фа-
садама ајнфорт улаза крајем XIX и почетком XX века.

Сл. 11. Данашњи изглед породичне куће на Тргу Репу-
блике број 24. Извор: Архива аутора рада.

Сл. 12. Данашњи изглед породичне куће на Тргу Репу-
блике број 24. Извор: Архива аутора рада.
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Никола Стојковић (1936, Мали Раденци) завршио 
је студије архитектуре на Архитектонском факул-
тету у Београду, у класи Милана Злоковића (1964), 
а радни век провео у „Срем Пројекту“ у Сремској 
Митровици, а потом на Пољопривредном инсти-
туту у Сремској Митровици где се бавио пројекто-
вањем индустријских објеката, и најзад, од 1991. 
године, као самостални пројектант. Док је радио 
у „Срем пројекту“, углавном се бавио пројекто-
вањем индивидуалних и колективних стамбених 
зграда. Од 1965. године пројектовао je десетак 
породичних кућа у Сремској Митровици. Куће су 
простране, пројектоване по одређеним стандарди-
ма тако да прате композицију улице, уклапају се у 
затечени градитељски амбијент улица, али и шире 
области. 

Док је архитекта Ђорђе Јелача, кад су у пи-
тању породичне куће, препознатљив пре свега по 
румским кућама у низу, а брачни пар Митровић 
по једноспратницама прекривеним наглашеним 
двосливним кровом, од којег је једна страна знат-
но дужа, код Стојковића је приметна тежња да се 
што више приближи традицији и обликовно и ко-
ришћењем традиционалних материјала. Архитекта 
Стојковић је међу првим ауторима који се прили-
ком пројектовања породичних кућа враћао тради-
цији и посезао за неким регионалним мотивима и 
историјским цитатима, што је у Војводини дошло 
до изражаја осамдесетих година прошлог века.

Све три куће Николе Стојковића у Шиду садр-
же подрум, сутерен, приземље и високо приземље. 
Конструисане су тако да се димензијама, окрену-
тошћу забата, облицима прате композицију улице, 
али и да могу својим корисницима да пруже ком-
фор, прозрачност и пространост. Оне се такође 
као приземнице наглашених хоризонталних ли-
нија одлично уклапају у шидски природни и гра-
дитељски пејзаж. Разуђеног кровишта, истакнутих 
стреха и забата евоцирају традиционалну архитек-
туру, рурални тип градње породичних кућа који је 
и даље присутан у Шиду. Све имају по неколико 
тераса и велике отворе, чиме обезбеђују прозрач-
ност, довољно сунчане светлости, али и осећај ла-
коће. Осећају лакоће ових ипак пространих обје-
ката доприносе још разуђеност облика и полихро-
мија фасада постигнута коришћењем различитих 
боја и материјала: опеке, фасадне опеке, камена, 
дрвета и других. Класичне пропорције и склад 
облика добијен је применом модуларног система 
пројектовања. 

Куће Николе Стојковића доживљавамо као ор-
гански део шидског поднебља и тла, део оне идеа-
листичке предстве Шида која се урезала у колек-
тивно сећање људи захваљујући пејзажима Саве 
Шумановића. Ове куће својом ликовношћу, функ-
ционалношћу, естетским и конструктивним вред-
ностима и данас представљају високе стандарде 
градње породичних кућа у Војводини.
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The architectural pearls of Šid: family 

houses of architect Nikola Stojković

Valentina Vuković

Key words: Nikola Stojković, architecture, family houses, tradition, region

Nikola Stojković, one of the most important architects of Vojvodina who created after the Second World 
War and left a significant mark on the architecture of Srem, designed three houses in Šid - two houses in Školska 
street, one of the oldest streets in Šid, in 1967 and 1968, and a house for his family, for residential and business 
purposes, in 1974 at 24 Trg Republike Square. All three houses of Nikola Stojković in Šid contain a basement, 
ground floor and a semi-basement. They are designed in such a way that their dimensions, their gables and 
forms follow the composition of the street, but also that they can provide comfort, airiness and spaciousness to 
their users. Stojković was one of the first architects in Vojvodina who returned to traditional architecture and 
evoked a rural type of building characteristic of the region of Šid. 

Polychrome facade is achieved by using different colors and materials: brick, facade brick, stone, wood and 
other materials. The classic proportions and shape of the form were obtained by using a modular design sys-
tem. Three family houses stand out from other family houses of that period in the town and in the wider region 
because of their aesthetic and architectural quality, as well as the aspiration to adapt to the architectural back-
ground and configuration of the terrain. They combine regional and international values, traditional and contem-
porary materials and principles of construction.

List of illustrations:

Fig. 1. Тhe family house in 9 Školska Street; situation. (The family archive of architect Nikola Stojković)
Fig. 2. Тhe family house in 9 Školska Street; basement floor plan. (The family archive of architect Nikola Stojković)
Fig. 3. Ground floor and semi-basement floor plan. (The Family archive of architect Nikola Stojković)
Fig. 4. Тhe appearance of the family house in 9 Školska Street today. (The article author’s archive)
Fig. 5. Тhe appearance of the family house in 9 Školska Street today. (The article author’s archive)
Fig. 6. Тhe appearance of the family house in 13 Školska Street today. (The article author’s archive)
Fig. 7. Тhe appearance of the family house in 13 Školska Street today. (The article author’s archive)
Fig. 8. Family house at 24 Trg Republike Sq; cellar and basement floor plan. (The family archive of architect Nikola Stojković)
Fig. 9. Family house at 24 Trg Republike Sq; basement and semi-basement floor plan. (The family archive of architect Nikola 

Stojković)
Fig. 10. Тhe family house at 24 Trg Republike Sq; appearances. (The family archive of architect Nikola Stojković)
Fig. 11. Тhe appearance of the family house at 24 Trg Republike Sq today. (The article author’s archive)
Fig. 12. Тhe appearance of the family house at 24 Trg Republike Sq today. (The article author’s archive)
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Трговачки објекти настали 
у првој половини XX века

Архитектонска делатност у Крагујевцу са 
почетка XX века наставља да прати дух еклекти-
цизма под утицајима пре свега средњоевропских 
тенденција. Све до 20-тих година XX века урбани-
стички развој града заснива се на одредбама „Пла-
на регулације вароши Крагујевац“ из 1891. године, 
од 1931. године ради се према новом „Генерал-
ном регулационом плану“. Након рата, почетком 
20-тих година долази до постепеног напуштања 
еклектицизма, тежи се ка функционалности и 
упрошћавању орнаментике што представља при-
прему за прихватање модерних схватања. У складу 
са овим, 30-тих година XX века долази и до про-
мене у градитељском обрасцу, па се тако већина 
објеката гради у духу модерне. (Станишта 1991: 
58–59)

У Крагујевцу је 1904. године било 395 тргова-
ца. (Бакић 1972: 153)

Све већи развој државе у првој половини XX 
века огледа се и у трговачким објектима где са-
гледавамо све већи избор робе. Објекти почињу 
да поседују све већи избор гардеробних артикала 
из иностранства, као што су штофови из Енгле-
ске и Француске, Борсалино шешири из Париза, 
(Народна слобода, Крагујевац, 1927. год. бр. 1, 
стр. 4) атлас из Италије, (Народна слобода, Кра-
гујевац, 1911. год. бр. 66, стр. 4) итд. У складу са 
овим уместо мануфактурних радњи и помодних 
мануфактура до средине XX века све више јачају 
помодне трговине.

У оквиру истраживања биће заступљени сле-
дећи трговачки објекти: Помодна трговина Мило-
вана Павловића, Објекат Саве Николића абаџије, 
Помодна трговина код Београђанина или Палата 
Милана Николића, Зграда са Атласима – Помодна 

Значај трговачких објеката насталих 

у првој половини XX века у формирању 

аутентичне слике града Крагујевца

Бојана Пашајлић

Кључне речи: Трговачки објекти, идентитет места, медији, Крагујевац.

Сл. 1. Поглед на крагујевачку линеарну чаршију у чијем склопу се налазе најрепрезентативнији трговачки објекти
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трговина Косте Јаковљевића и синова, Јаковљевић 
и комп., Помодна трговина Тимотија А. Вучковића.

Идентитет трговачког објекта

Развојем језгра града трговачки објекти 
освајали су све већи простор у оквиру централне 
зоне града. Градска чаршија је и даље својим цен-
тралним делом била линеарног типа, али су поред 
главне улице на значају добиле и бочне улице које 
су се налазиле са њене леве и десне стране. (Сл. 1)

Да би се увидело шта је карактерисало, однос-
но спадало у идентитет трговачких објеката, мора 
се прво дефинисати сам појам идентитета.1 Ако 
говоримо о идентитету данас, исти можемо да де-
финишемо као особину или карактеристику која 
је аутентична, односно која прави разлику између 
два елемета, појединца, продукта итд.

Поред појмова који су наведени у склопу де-
финиција, свака групација људи успоставља нове 
појмове које подразумева под појмом идентите-
та. Тако, ако анализирамо трговачке објекте, под 
идентитетом можемо да подразумевамо појмове 
као нпр. назив фирме, позиција објекта, рекламе, 
идентитет власника, дизајн предмета итд.

Идентитет трговачких објеката изграђиван 
је путем расположивих средстава у датом исто-
ријском периоду. 

У складу са овим, као битне елементе иденти-
тета примарне функције трговачких објеката де-
финисаћемо кроз следеће појмове: примарна упо-
требна намена трговачких објеката (односи се на 
тип производа који се пласира у оквиру објекта), 
диспозиција објекта у оквиру језгра града, облици 
фасаде и њихова организација у односу на околи-
ну урбане структуре, пластика на фасадама трго-
вачких објеката, отвори на фасадама трговачких 
објеката, рекламни систем и његово позициони-
рање у склопу фасаде трговачког објекта, стилске 
карактеристике рекламног материјала трговач-
ког објекта. Ако размотримо ове фундаменталне 

1 Према једној од дефиниција идентитет је дефини-
сан као: „Идентитет (на лат. identitas) истоветност; закон 
идентитета (на лат. principium identitas) лог. Сваки појам, 
сваки предмет јесте оно што јесте, значи оно што значи 
(А=А, чита се А је А); филозофија или систем идентитета 
је филозофски правац који сматра да материја и дух, теле-
сно и духовно, субјекат и објекат, мишљење и биће нису 
две начелно различите ствари, него идентичне, истоветне, 
само два различита начина појављивања и схватања једне 
јединствене супстанције (Спиноза, Шелинг, Фехнер и дру-
ги) – Лењин: „Свестрана, универзална еластичност појмо-
ва, еластичност која иде до идентитета супротности, – у 
томе је оно што је битно.“ (Вујаклија 1980: 320)

елементе идентитета трговачког објекта можемо 
да их сврстамо у две категорије: прва категорија 
односила би се на физички односно архитектонски 
изглед објекта, док га друга компонента дефинише 
у идеолошком и маркетиншком смислу.

У даљем тексту размотрићемо примарну упо-
требну намену трговачких објекта као елемент 
који формира другу компотенту идентитета трго-
вачких објеката у Крагујевцу.

Примарна употребна намена 
трговачких објеката

За град Крагујевац издата су два водича 1925. 
и 1938. године. Садржај првог водича под називом 
„Путовођа кроз Крагујевац“ дефинисан је већ од-
ређеним трговачким и угоститељским категорија-
ма наведеним по азбучном реду. Ако анализирамо 
овај списак можемо да разликујемо два главна типа 
објеката размене артикала, радње и трговине. Под 
радњама су се подразумевали објекти који су прода-
вали занатлијске предмете или су мајстори и занат-
лије својим занатом нудили услугу у самој радњи.

После мало више од једне деценије, од стра-
не истог издавача, штампан је други водич „Вођ 
кроз Крагујевац“ 1938. године. У овом водичу сви 
објекти трговине нису сврстани у већ одређене ка-
тегорије него су дефинисани под један појам „Тр-
говачке радње“. 

Према њиховој употребној намени трговачке 
радње у овом водичу можемо да поделимо у седам 
главних категорија.
1. Објекти који располажу са гардеробним пред-

метима (мануфактуре, помодне трговине, га-
лантеријске радње, ситничарске радње итд.)

2. Трговачки објекти који располажу са прехрам-
беним производима (бакалске и деликатесне 
радње)

3. Трговине и занатске радње које располажу са 
предметима за покућство и рад (гвожђарске 
радње, дашчарске радње, радње готовог на-
мештаја итд.)

4. Трговине лекова и производа за негу и лепоту 
(апотеке, парфимерије и дрогерије)

5. Књижаре
6. Погребна предузећа
7. Продавнице бицикала

Интересантно је споменути да је под кате-
горијом „Трговачке радње“ у „Вођу за град Кра-
гујевац“ из 1938. године као један тип трговачких 
објеката наведен и бископ у улици Краља Петра 
бр. 46 власника Фофонко Јарослава. (Драгићевић 
1938: 55)
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Помодна трговина „Код 
Београђанина“ или Палата 
Милана Николића

Помодна трговина „Код Београђанина“ на-
лазила се у склопу објекта који је подигнут 1912. 
године од стране познатог крагујевачког трговца 
Милана Николића и представља један од најрепре-
зентативнијих примера архитектуре који осликава 
економски полет Србије са почетка XX века. Го-
дине 1924. у „Шумадијском радикалу“ налазимо 
нови назив за ову трговину „Трговина Симовића и 
Јововића, пређе код Београђанина“. (Сл. 2)

Трговина „Код Београђанина“ завршно са го-
дином 1934. вођена је од стране трговаца Драго-

мира Симовића, некадашњег трговачког помоћ-
ника Милана Николића и Јововића, а располагала 
је са женским мантилима, свиленим тканинама, 
мушким штофовима, борсалино шеширима, галан-
теријском робом итд. (Јавно мњење, Крагујевац, 
1934. год. бр. 13, стр. 4) (Сл. 3, 4 и 5)

Од године 1935. у листу „Јавно мњење“ нала-
зимо нову информацију која се тиче промене на-
зива трговине, а уједно и власништва које остаје 
само на трговцу Симовићу (председник општине 
у Крагујевцу од 1938. до 1939. године) (Радовано-
вић 2017: 602), па тако у огласу за мушке штофове 
пише „Трговина код „Београђанина Драг. Ј. Симо-
вића“ (Јавно мњење, Крагујевац, 1935. год. бр. 10, 
стр. 3), а касније 1937. године трговини се додаје 
још један епитет, тако да је назив гласио „Помод-
на трговина „Код Београђанина Драгомира Ј. Си-
мовића“. (Народна самоуправа, Крагујевац, 1937. 

Сл. 2. Разгледница Помодне трговине „Код Београђани-
на“, приватна колекција Дејана Лекића

Сл. 3. (лево) Оглас за трговину „Код Београђанина“, 
Јавно мњење 1934. год. бр. 13, стр. 4. Народна библио-
тека „Вук Караџић“, Крагујевац

Сл. 4. (десно) Оглас за борсалино шешире код Симо-
вића и Јовића, Народна слобода 1927. год. бр. 1, стр. 4. 
Народна библиотека „Вук Караџић“, Крагујевац
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год. бр. 64, стр. 4) (Сл. 6) Иако су се власници тр-
говина мењали, примарни назив који је настао при 
оснивању објекта „Код Београђанина“ налазио се 
у склопу свих назива до Другог светског рата.

Према начину на који је фасада обликована и 
компонована увиђа се велика сличност са „Палатом 
породице Вучо“ у Београду коју је пројектовао ар-
хитекта Димитрије Т. Леко. С обзиром да је архи-
текта у годинама настанка „Палате Милана Нико-
лића“ био у Крагујевцу, сматра се да би овај објекат 
могао да буде његово дело. (Трифуновић 2008: 173)

Објекат поседује приземље и спрат. Фасада 
објекта богато је декорисана другостепеном пла-
стиком која се може приписати art nouveau стилу. 
У приземном делу објекта налази се локал са ве-
ликим дрвеним порталима, декоративно обрађе-
ним. Приземни део фасаде обрађен је малтером 
са наглашеном хоризонталном поделом. Објекат 
поседује један засечен угаони део окренут према 
раскрсници на коме се налази лучно засведен улаз 
у локал објекта. На крају дужег дела фасаде при-
земља налази се улаз у стамбени део објекта. Први 
спрат одвојен је од приземља хоризонталним вен-
цем у чијој се висини на краћем делу фасаде на-
лази балкон од кованог гвожђа. До балкона излази 
се кроз врата до којих се налази прозор. Прозор-
ски отвори различито су обрађени, већина њих су 

равни док су они који се налазе на угаоном делу, 
као и лево и десно од њега, лучно засведени. Из-
над прозора налази се јако профилисан кровни ве-
нац са отворима за вентилацију тавана. На угаоном 
делу налази се засведен део у облику четвртасте 
куполе. На врху објекта налазе се три декоратив-
но обрађене атике од којих се две налазе дуж дуже 
фасаде и на којима је наведена година изградње 
објекта. На краћем делу фасаде налази се већа ати-
ка скромније орнаментике. Објекат поседује дрве-
ну кровну конструкцију која је покривена црепом.

Објекат је стамбено-пословног карактера.

Зграда са Атласима – Помодна 
трговина Косте Јаковљевића

Објекат је настао 1915. године и захвата уску 
угаону парцелу у оквиру језгра града. (Елаборат о 
старој градској архитектури Крагујевца, стр. 43)

Прве писане информације о трговини Косте 
Јаковљевића налазимо у листу „Јавно мњење“ 
1934. године где у огласу стоји наведен назив 
„Помодна трговина Косте Јаковљевића“. (Јав-
но мњење, Крагујевац 1934. год. бр. 13, стр. 4) У 
„Вођи кроз Крагујевац“ из 1938. године налазимо 
мало измењен назив трговине, па у огласу стоји 
„Позната трговина Косте Јаковљевића и синова“. 
(Драгићевић 1938: 80) (Сл. 7) Помодна трговина 

Сл. 5. Разгледница Помодне трговине „Код Београђани-
на“, приватна колекција Дејана Лекића

Сл. 6. Оглас за Трговину „Код Београђанина“ Драг. 
Ј. Симовића, Крагујевац, Народна самоуправа 1936. 
год. бр. 27, стр. 4. Народна библиотека „Вук Караџић“, 
Крагујевац

Сл. 7. Оглас за „Помодну трговину Косте Јаковљевића и 
Синова“, Јавно мњење 1934. год. бр. 13, стр. 4. Народна 
библиотека „Вук Караџић“, Крагујевац
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Косте Јаковљевића и синова располагала је са ро-
бом из Француске, где се могао пронаћи велики 
избор мантила за даме, затим одела, мантили и 
тренчкотови за господу и раднике као и велики из-
бор одела за децу. (Јавно мњење, Крагујевац, 1934. 
год. бр. 13, стр. 4) (Сл. 8) У овом облику трговина 
је заузимала комплетно приземље објекта. (Сл. 9) 
Претеча ових трговина била је „Помодна тргови-
на код Јаковљевића“, власника Милоја К. Јаковље-
вића, која је трговала 1925. године текстилом у 
мањем делу локала у „Згради са Атласима“. (Диги-
тална архива етнолошке збирке Народног музеја у 
Крагујевцу, без каталошког броја.)

Објекат осликава актуелни утицај средњоев-
ропске архитектуре тог периода. Здање се састоји 
из приземља и спрата, док у фасадном делу окре-
нутом према улици Краља Александра Карађорђе-
вића, објекат поседује и мансардни део. Објекат 
је подигнут од опеке. Улична фасада објекта бога-
то је украшена другостепеном пластиком у малте-
ру. Ово је објекат са највише геометријских орна-
мената у граду. (Трифуновић 2008: 170) Приземни 

део објекта намењен је локалима. Први локал 
обухвата угао две улице и у њега се улази вратима 
централно постављеним на сам угао објекта. До 
овог локала налазе се двокрилна врата која воде 
ка спратном унутрашњем делу објекта. Локали 
се настављају целом дужином Масарикове улице 
следећим редоследом: мањи локал са излогом и 
једнокрилним улазним вратима, већи локал који 
се у фасадном делу састоји из четири блока, ве-
ликог излога, затим двокрилних улазних врата са 
два мања излога и друга два блока великих из-
лога. Након ових локала објекат се завршава са 
још једним мањим локалом који сачињавају јед-
нокрилна врата и мањи излог. Излози који су са-
чували свој аутентични изглед поседују дрвене 
рамове. Спратни део објекта разграничен је од 
приземља хоризонталним венцем који се прости-
ре целом дужином. Угаони део фасаде на првом 
спрату поседује балкон од кованог гвожђа који 
држи две фигуре Атласа. Балкон се налази на ар-
мираноj бетонској плочи која је можда најстарија 
у Крагујевцу. (Трифуновић 2008: 170) „Стилски 
непримерени овој згради они су ипак допринос 
њеној репрезентативности. Античке фигуре су 
преко ренесансе и еклектичких стилова доспеле 
до XX века. Та два Атласа дају извесну ноту по-
четку пешачке зоне Крагујевца.“ (Трифуновић 
(2003: 54)

Остали спратни део фасаде објекта прекри-
вају дрвени прозори са богатом профилацијом. 
Кров објекта је двоводан док је сама конструкција 
дрвена. На угаоном делу кров објекта поседује 
кубе. 

Објекат је стамбено-пословног карактера. Ло-
кали објекта увек су били коришћени као трговач-
ки простори.

Сл. 8. Оглас за „Помодну трговину Косте Ја-
ковљевића и Синова“, Вођ кроз Крагујевац 
1938, Крагујевац, Штампарија Шумадија, 
А. Јовановића стр. 75. Народна библиотека 
„Вук Караџић“, Крагујевац

Сл. 9. Разгледница „Помодне трговине Косте Јаковље-
вића и синова“ са околним објектима, приватна колек-
ција Дејана Лекића
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Помодна трговина 
Тимотија А. Вучковића

Објекат „Москва“ подигнут је у период од 
1911. до 1912. године као власништво трговца 
Влаја Николића и заузима угаони блок који је на-
стао просецањем улице која спаја пешачку зону и 
објекат Окружног начелства. 

Помодна трговина Тимотија А. Вучковића2 ос-
нована је 1911. године у Крагујевцу. Тако у огласу 
за ову трговину у листу Народна слобода из 1911. 
2 Тимотије А. Вучковић био је један од десет чланова 
управног одбора трговачког удружења од 1919. до 1926. 
године. Фотографија из збирке Народног музеја у Кра-
гујевцу, инв. бр. 5262.

године стоји опис: „Ново отворена помодна трго-
вина Тимотија А. Вучковића“. (Народна слобода, 
Крагујевац, 1911. год. бр. 66, стр. 4) (Сл. 10) У 
даљем тексту огласа стоји да је трговина распо-
лагала са великим избором мануфактурне и плат-
нарске робе из иностранства где су се могли наћи 
штофови за костиме и хаљине, сомот за блузе, 
платна, тепих гоблени, вунице, шешири, кишобра-
ни, хаљинице за девојчице итд. Већ 1919. године 
у Крагујевачком гласнику налазимо да је објекат 
променио локацију из улице Кнез Михајла бр. 36 
у Главну улицу бр. 64а, што представља дућански 
простор објекта Влаје Николића окренут према пе-

шачкој зони. (Крагујевачки гласник 1919. год. бр. 
22, стр. 4) (Сл. 11 и 12)

Од године 1921. трговина мења свој назив у 
„Мануфактурна – Галантеријска трговина Тимотија 
А. Вучковића“ (Шумадијски гласник 1921. год. бр. 
6, стр. 4) који задржава до краја свог постојања.

Објекат представља одјек бечке и пештанске 
сецесије која се огледа у богатој декоративној пла-
стици на три фасаде објекта. (Сл. 13)

Приземље објекта намењено је локалима. 
Фасада приземног дела оскудније је декорације 
са масивним четвртастим порталима начињеним 
од дрвених елемената у чијим се горњим зонама 
налази орнаментална декорација од кованог гво-
жђа. На угаоним деловима приземног дела фа-
саде налазе се улази у локале који се састоје од 
двокрилних врата лучно засведених. Исти тип 
улаза налази се на централном делу дуже фаса-
де у правцу испод еркера првог спрата. Насупрот 

Сл. 10. Оглас за новоотворену помодну трговину Тимо-
тија А. Вучковића у Крагујевцу, Народна слобода 1911. 
год. бр. 66, стр. 4. Народна библиотека „Вук Караџић“, 
Крагујевац

Сл. 12. Оглас за помодну трговину Тимотија А. Вучко-
вића у Крагујевцу, Нови покрет 1920. год. бр. 8, стр. 4. 
Народна библиотека „Вук Караџић“, Крагујевац

Сл. 11. Оглас за помодну трговину Тимотија А. Вуч-
ковића у Крагујевцу, Крагујевачки гласник 1919. год. 
бр. 22, стр. 4. Народна библиотека „Вук Караџић“, 
Крагујевац
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приземљу објекта, спратна етажа далеко је репре-
зентативнија у својој декорацији. Спратни део 
фасаде обилује флоралним и апстрактним моти-
вима изведеним у малтеру који су у највећој мери 
сконцентрисани на средишњем делу који је због 
тога најистакнутији. Спратност је истакнута хори-
зонталним венцем који се пружа целом дужином 
објекта. На средишњем делу првог спрата на нај-
дужој фасади налази се балкон од кованог гвожђа 
у чијем склопу се налазе двокрилна врата и два 
прозора. Лево и десно од балкона налазе се ерке-
ри. На засеченим угловима објекта налазе се ими-
тације еркера где се код угла окренутог према пе-
шачкој зони налази људска фигура у ниши оивиче-
ној потковичастом орнаментиком изнад чијег врха 
је купола. Објекат поседује широку атику са једно-
ставним кровним венцем. Прозори горњег спрата 
различитих су димензија, од којих су неки украше-
ни тимпанонским натпрозорницима. Бочне фасаде 
такође поседују мање балконе који се ослањају на 
мале волутне конзоле.

Објекат је стамбено-пословног карактера.

Помодна трговина 
Милована Павловића

Објекат је настао у међуратном периоду од 
стране трговачке породице Павловић и захвата 
угаону позицију у склопу језгра града. Ова тргови-
на првобитно је функционисала под партнерством 
два трговца, па је у складу са тим и њено име гла-
сило „Трговина Павловића и Боранијашевића“ 
(Нови покрет, Крагујевац 1920. год. бр. 8, стр. 4). 
Године 1925. у листу „Шумадијска демократија“ 
налазимо да „у пријатељском споразуму“ Милован 
Павловић прима целокупан асортиман и наставља 
новопротоколисану фирму под називом „Помодна 

трговина Милована Павловића“. (Шумадијска де-
мократија 1925. год. бр. 23, стр. 3) (Сл. 14)

Објекат поседује приземље и два спрата. При-
земље објекта намењено је локалу који се у фа-
садном делу састоји из пет блокова. Централни 
блок поседује двокрилна врата са два мања излога, 

Сл. 13. Разгледница помодне трговине Тимотија А. Вуч-
ковића са околним објектима, приватна колекција Деја-
на Лекића

Сл. 14. Оглас поводом раскидања партнерства између 
пословних партнера Боранијашевића и Павловића, Шу-
мадијска демократија 1925. год. бр. 23, стр. 3. Народна 
библиотека „Вук Караџић“, Крагујевац

Сл. 15. Оглас за помодну трговину Милована Павло-
вића, Шумадијска демократија 1925. год. бр. 23, стр. 3. 
Народна библиотека „Вук Караџић“, Крагујевац
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док се са леве и десне стране налазе по два блока 
предвојена пиластрима. Први спрат од приземља 
одвојен је хоризонталним венцем. Први и други 
спрат по вертикали издељени су пиластрима који 
се настављају са приземља објекта. Бочни дело-
ви фасаде првог и другог спрата поседују блокове 
сачињене од трокрилних прозора, што се јавља и 
на угаоном делу другог спрата за разлику од уга-
оног дела првог спрата где су прозори подељени 
у три целине двокрилних прозора. У парапетном 
делу прозора налазе се колонете. На угаоном делу 
другог спрата налази се балкон сачињен од истих 
колонета који подупиру четири конзоле. У висини 
крова налази се атика са тимпаноном која се про-
стире целом дужином објекта. Улаз у стамбени део 
објекта налази се из споредне улице.

„Помондна трговина Милована Павловића“ из-
лагала је своје артикле у приземљу и на спрату. У 
приземљу су се налазили готови одевни предмети, 
док се на спрату налазила метража.3 Помодна тргови-
на располагала је са енглеском робом, где су могли да 
се набаве мушке кошуље, шешири, машне, тканине 
од свиле и вуне, дамски мантлови итд. (Јавно мњење, 
Крагујевац, 1934. год. бр. 15, стр. 6) (Сл. 15 и 16)

Објекат је стамбено-пословног карактера. 
(Сл. 17)

3 Из интервјуа са Оливером Петровић, савременицом 
обрађиваног временског периода.

Објекат Саве Николића абаџије 

Објекат у улици Краља Александра бр. 2 на-
стао је на захтев Саве Николића абаџије из Кра-
гујевца 1931. године и поседује приземље и спрат.4 
(Сл. 18) Према својим стилским карактеристи-
кама објекат је најближи еклектичном приступу 
у архитектури. Фасада објекта пројектована је у 
бетону. Приземље објекта намењено је локалима 
са великим излозима уоквиреним дрвеним рамо-
вима. Објекат поседује два заобљена угаона дела 
у чијим зонама првог спрата се налазе балкони на 
које се излази двокрилним вратима која воде из 
салона стамбених јединица. На дужем делу при-
земног дела фасаде налази се централни улаз који 
води у стамбени део објекта. Изнад првог спрата 
у висини крова налази се кровни венац са атиком 
која је сегментарно украшена колонетама. На уга-
оном делу окренутом ка раскрсници налази се ис-
такнути део кружног облика засведен куполом.

Објекат је стамбено-пословног карактера. 
Објекат који је био у власништву породице 

Николић није био њихов дом већ је представљао 
простор који су власници давали у закуп другим 
фирмама, трговцима итд. Приземни део објекта 
који је намењен локалима најкарактеристичнији је 
за обрађивани период по два закупца. 

Први део дућанског простора, који је уједно 
и највећи локал у склопу приземља објекта, зау-
зимала је продавница обуће „Пеко“. Продавни-
ца обуће „Пеко“ располагала је са различитим 
врстама обуће, као што су собне ципеле, гумена 

4 Податак, преузет из Обрачуна који је у породичном 
власништву унука Саве Николића, Саве Николић за наве-
дени објекат.

Сл. 16. Оглас за обућу „Мињон“ у помодној трговини 
Милована Павловића, Вођ кроз Крагујевац 1938, Кра-
гујевац, Штампарија Шумадија, А. Јовановића стр. 75. 
Народна библиотека „Вук Караџић“, Крагујевац

Сл. 17. Разгледница Крагујевца, приказ улице Краља 
Александра, издање књижаре „Напредак“, Крагујевац, 
поглед на Помодну трговину Милована Павловића, 
приватна колекција Бруна Гашија
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роба итд. (Одјек Шумадије, Крагујевац, 1939. 
год. бр. 1, стр. 11) (Сл. 19) Продавница „Пеко“ 
постојала је на истој локацији од почетка настан-
ка објекта до 2000-тих година што је чини трго-
вином која се са својом иницијалном наменом и 

називом фирме најдуже задржала у једном про-
стору.5 (Сл. 20)

Други закупац који се налазио у дућанском 
простору до овог је Алберт Фишер који је према 
Вођу за Крагујевац из 1938. године био једини 
продавац бицикала у Крагујевцу.

Закључак

Савремено друштво можемо дефинисати као 
друштво са посебно израженом потребом за конзу-
меризмом. У овом смислу трговачки објекти имају 
посебну важност јер постају места фреквенције 
великог броја људи. 

Сагледавајћи различите примере градова који 
су трговачки део града искористили као посебна 
места идентитета, можемо да закључимо на који 
начин треба адекватно направити равнотежу из-
међу очувања традиционалних елемената и вред-
ности (како архитектонских тако и дизајнерских и 
идеолошких) и савремених потреба корисника.

Трговачки објекти у Крагујевцу представљају 
најзаступљенији тип објеката у оквиру самог јез-
гра града. Као такви они граде визуелни идентитет 
места и презентују друштвени, политички, култур-
ни и историјски идентитет града.

Пролазећи кроз различите облике транформа-
ције, трговачки и угоститељски објекти у оквиру 
језгра града тренутно не задовољавају естетске 
критеријуме који говоре о било каквом аутентич-
ном идентитету или целини. Објекти су трансфор-
мисани индивидуално без законске регулативе и 
осмишљеног визуелног идентитета места.

Како би ови простори били употребљени на 
прави начин и како би поред своје основне намене, 
трговине, односно једноставне размене, били упо-
требљени и као преносиоци одређене идеје иден-
титета места, потребно је дефинисати одређене 
естетске критеријуме и прописе.

Дефинисањем одређених уредби и правил-
ника који би одредили визуелни идентитет места, 
подстакло би се очување комплетног градитељског 
наслеђа које би се рефлектовало даље на сферу 
одрживог развоја друштвене заједнице где би еко-
номски и физички потенцијал објекта могао бити 
искоришћен као покретач. Оживљавањем примар-
ног идентитета објекта и неговањем његове особе-
ности, ови простори не само да би подстакли до-
датни економски развој, већ би тиме допринели и 
развоју града као аутентичне туристичке локације.

5 Информације добијене у интервујуу са Савом Нико-
лић, унуком Саве Николића абаџије

Сл. 19. Оглас за продавницу обуће „Пеко“, Одјек Шума-
дије 1939. год. бр. 1, стр. 11. Народна библиотека „Вук 
Караџић“, Крагујевац

Сл. 20. Излог продавнице обуће „Пеко“, приватна ко-
лекција Дејана Лекића
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The significance of trading facilities created in the 

first half of the 20th century for the formation of 

an authentic image of the city of Kragujevac

Bojana Pašajlić

Key words: Trade facilities, Identity of the city, Media, Kragujevac.

The text problematizes the role of trading facilities created in the first half of the 20th century in Kraguje-
vac, as the most common type of facility within the central core of the city and their role in creating the authen-
tic identity of the city. Trade facilities created in this period represent the most beautiful and most representative 
trade objects created within the core of the city of Kraguejvac, and as such they “carry the attribute of the civil 
urban identity of Kragujevac.” 

The city of Kragujevac reflected a new civic style with core and the facilities in it, whose visual identity was 
designed with the special attention. Structures that were built in the linear structure of the city core were subject to 
certain rules and regulations in order to make a compact urban unit together and make a unique identity of the city.

The architecture of Kragujevac, built during the mid-20th century, was marked by a strong penetration of cultural 
influences from the West. The trends towards the influence of other cultures and countries that were expressed in the 
structures’ façade aesthetics, which were accompanied with similar influences in the market offer of the shops they 
housed. Trade shops sold textile goods and factory produced footwear that came mostly from France and England.

The identity of a firm was developed through all the available means in the given historical period, the most 
massive of which were daily or weekly newspapers. In this printed media, shops advertised listed items that they 
had on offer as well as other important information their customers needed.

This paper analyses the most important trade facilities of the mentioned period such as: the Fashion Shop at 
the Belgradian’s, the Fashion Shop of Milovan Pavlovic, the Fashion Shgop of Timotije A. Vuckovic, The Atlas 
Building – the shop of Kosta Jakovljevic and the Sons, and the Building of Sava Nikolic, the tailor.
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Брачни пар Злата Марков-Барањи и Карло 
Барањи (Baranyi Karoly) оставили су дубок траг 
у војвођанској међуратној скулптури а потом, у 
времену после Другог светског рата, керамици, 
керамопластици и керамосликарству. Били су јед-
ни од пионира вајарства и керамике у Војводини. 
Тема ове студије је мапирање њиховог међуратног 
скулпторског опуса, док каснији ток њихових бо-
гатих уметничких и педагошких каријера није био 
предмет детаљне анализе.

Мада о раду брачног пара Барањи, посеб-
но оном између два светска рата, до данас не по-
стоји целовита и систематична студија, бројни се 
текстови односе на њихово рано стваралаштво, 
а посебно на послератно деловање. О њиховом 
животу и раду писали су историчари уметно-
сти на српском (О. Микић, Љ. Ивановић, М. Ар-
сић, Ђ. Јовић, Б. Дуранци, С. Степанов, О. Кова-
чев Нинков, В. Митровић) и мађарском језику 
(Balazs-Arth, 2007: 118–119, 120–121). У новосад-
ском „Дневнику“ објављено је више интервјуа 
са Златом Марков Барањи који, између осталог, 

представљају квалитетни извор за реконструк-
цију њиховог предратног уметничког деловања 
(Г. Дивљак-Арок, С. Басић, В. Урбан, М. Савић, 
Н. Савковић). Из свих наведених текстова и нат-
писа могуће је детаљно реконструисати њихов 
животни пут и уметничко деловање, чак и када је 
у питању међуратни период, мада се већина нат-
писа односи на њихову уметничку делатност из 
шездесетих и седамдесетих година. Наравно, била 
је приметна чињеница да за све врсте уметности, 
па и друштвена дешавања из времена међурат-
не Краљевине, ни домаћа историографија као ни 
штампа тога доба нису показивали посебно инте-
ресовање. Ипак, Злата Марков, у тексту моногра-
фије Карла Барањија, детаљно је забележила број-
не податке из њиховог живота током предратних 
година. (Baranyi Markov 1974; 1974а) У касније 

Карло Барањи и Злата Марков-Барањи: 
Међуратни скулпторски опус
Владимир Митровић

Кључне речи: Карло Барањи, Злата Марков-Барањи, међуратна скулптура, фасадна пластика, Нови Сад

Сл. 1. Злата Марков-Ба-
рањи (Дан 15. децембар 
1937); Документација Му-
зеја савремене уметности 
Војводине, Нови Сад

Сл. 2. Карло Барањи (fotо: 
Моrе Szilveszter); Baranyine 
Markov Zlata, Baranyie Ka-
rol: Elete es muvei, Forum 
Konyvkiado, Ujvidek, 1974.

Сл. 3. Злата и Карло Барањи (foto: Маgyаr 
Szо); Документација Музеја савремене умет-
ности Војводине, Нови Сад
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објављеним новинским интервјуима, уметница 
такође помиње још занимљивих чињеница о себи, 
супругу и тада већ митском породичном атељеу на 
Телепу, у Вршачкој 25. Радови брачног пара Ба-
рањи, настали у времену после Другог светског 
рата, налазе се у више музеја на подручју Војво-
дине. Легат Злате Марков Барањи чува се у Народ-
ном музеју у Зрењанину, док се њихов заједнички 
легат налази у Темерину и садржи десет Златиних 
и четрдесет један Карлов рад. (Чорба 2014). Њи-
хови радови налазе се и у Галерији Матице српске 
(Кулић 2012: 33–35), Градским музејима у Субо-
тици и Новом Саду, Музеју савремене уметности 
Војводине и Галерији савремене уметности „Ли-
ковни сусрет“ у Суботици.

Карло Барањи (Нови Сад, 3. новембар 1894 
– Нови Сад, 13. март 1978) осмогодишњу школу 
завршио је у Сремским Карловцима. Гимназију је 
похађао у Новом Саду, а матурирао у Врбасу. Прве 
поуке из сликарства добио је у Врбасу од Јожефа 
Пехана (Pechan Joszef, 1875–1922) и Шандора Ола-
ха (Olah Sandor, 1886–1966). После гимназије, сту-
дирао је на Филозофском факултету у Будимпешти 
до почетка Првог светског рата, када прекида сту-
дије и враћа се у Врбас. Већ опредељен за ликов-
ну уметност, убрзо одлази у Минхен (1917) и учи 
код сликара Петера Корде (Corde Peter). Две године 
касније, прве сликарске радове излаже на изложби 
у Будимпешти, где поново долази 1922. да би учио 
вајарство код Бела Фаркаш Панкотаиа (Pankotai 
Farkas Bela, 1885–1945) и Ференца Међешија 
(Medgyessy Ferenc, 1881–1958). У то време, Ба-
рањи се бави и ситном пластиком, израдом медаља, 

плакета и портрета, популарним вајарским форма-
ма у мађарској уметности тога времена. Током на-
редне године окупља више војвођанских уметника 
у неформално удружење и са њима излаже у више 
градова Војводине. Удружење се убрзо распада, а 
Барањи одлази у Паризу, где у периоду 1923–1925. 
године ради у атељеу француског архитекте и ваја-
ра Камила Гарнијеа (Camille Garnier), сина гра-
дитеља париске Опере Шарла Гарнијеа (Charles 
Garnier). Поред скулптуре, Барањи се паралелно 
бави и керамиком. Са Иваном Табаковићем, изра-
дио је керамичке паное које су на изложби у Па-
ризу 1937. године освојиле Grand Prix. (Награде 
нашим излагачима на Париској изложби 1938: 14; 
Поповић 2018: 151–169). После рата, Барањијеви 
радови су рађени у поједностављеним формама, 
сведени на равни са декоративним елементима. Та 
дела су монохромно бојена и прилагођена савре-
меној архитектури у слободном простору, са доста 
примењених, фолклорних и рустичних елемената, 
што одаје утицај керамике којом се и даље успеш-
но бавио. Послератне скулптуре је изводио у каме-
ну, дрвету, шамоту и гвожђу, а неке од њих изложе-
не су у парковском простору на Палићком језеру, 
као и у заједничком легату у Темерину.

По наредби мађарских окупационих власти, 
у лето 1941. године, Барањи је организовао укла
њање споменика Светозара Милетића са централ-
ног градског трга, рад вајара Ивана Мештровића, 
који је свечано откривен 2. октобра 1939. године. 
Барањи је тај, свакако немили, задатак извео про-
фесионално, уз све мере физичког обезбеђења 
везаног за премештај једног тако великог јавног 
споменика. Том приликом, Барањи је пажљиво и 
стручно демонтирао и спаковао све делове спо-
меника, подмазао завртње и добро их заштитио и 

Сл. 4. Карло Барањи, Глава 
Христа, гипс, 1932; Barany-
ine Markov Zlata, Baranyie 
Karol: Elete es muvei, Forum 
Konyvkiado, Ujvidek, 1974.

Сл. 5. Карло Барањи, Глава 
мушкарца, гипс, 1935; Bara-
nyine Markov Zlata, Baranyie 
Karol: Elete es muvei, Forum 
Konyvkiado, Ujvidek, 1974.

Сл. 6. Карло Барањи, Камена декорација, Српска право-
славна црква у Добоју, 1932, Документација Музеја сав-
ремене уметности Војводине, Нови Сад
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конзервирао. (Степанов 2014: 92). Непосредно по 
ослобођењу Новог Сада, споменик Светозару Ми-
летићу је, захваљујући тој пажљивој Барањијевој 
интервенцији, а на иницијативу Васе Стајића, нео-
штећен враћен на своје првобитно место и свечано 
(поново) откривена већ 10. децембра 1944. године.

У Новом Саду, током Другог светског рата, 
Карло улази у Удружење (Бачких) уметника (Delvi-

deki Szepmeres Ceh), које у време окупације орга-
низује изложбе (Нови Сад, Будимпешта, Палић, 
Сегедин), те вероватно због тога, по ослобођењу, 
бива третиран као ратни заробљеник и депорто-
ван у затвор у Фочи. По записима његове супру-
ге, Карло се убрзо обрео у Мађарској, већ током 
лета 1946. године. До поновног повратка у Нови 
Сад 1958. године, предавао је анатомију, вајање и 
керамику у уметничким и занатским школама у 
Чонграду и Сегедину, а био је активан и у мађар-
ском удружењу уметника. Ипак, као и остали ста-
новници Новог Сада, Барањијеви су четрдесетих 
године живели у великој неизвесности. У перио-
ду 1935–1940. већ су били релативно етаблирани 
уметници, као сасвим ретки вајари и керамичари 
који су повремено обављали и уметничко-занатске 
послове. Били су познатији као уметници керами-
ке и керамопластике, тада сасвим нових уметнич-
ких дисциплина на овим просторима. У априлу 
1940. године, приликом великих поплава у Војво-
дини и Новом Саду, Дунав је однео њихову кућу са 
атељеом на Телепу, заједно са свим скулптурама, 
макетама, одливцима, керамиком, алатом и свиме 
оним што чини један уметничко-занатски атеље са 
радионицом. Мада су током рата успели да поново 

Сл. 7. Карло Барањи, Радник / Победа / Апотеоза / Ко-
совка девојка / фасадни украс, 1930. Мирослава Антића 
7, Нови Сад (фото: Орфеј Скутелис, Марко Ерцеговић); 
Документација Музеја савремене уметности Војводине, 
Нови Сад
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из пепела подигну стару кућу са радионицом и да 
је оспособе за нормалан живот и рад, у савезнич-
ком бомбардовању Новог Сада 6. септембра 1944. 
године Барањијеви поново губе кућу са атељеом. 
Барањи је био цењени уметник, а нарочито су га 
поштовали млађи уметници, који су се још то-
ком окупације и у првим данима по ослобођењу, 
окупљали у његовом атељеу у Змај Јовиној ули-
ци. И касније, Барањи је подржавао талентоване 
уметнике млађих генерација, међу којима су били 
Бошко Петровић, Јован Солдатовић, Милан Керац, 
Стеван Максимовић, Радмила Рис Граовац и друге. 
(Степанов 2014: 93).

Злата Марков-Барањи (Житиште, 17. март 
1906 – Нови Сад, 15. март 1986) рано је остала без 
родитеља, а врло брзо и без сестара, али јој солид-
на породична финансијска ситуација обезбеђује ре-
довно школовање. Прво у интернату у Букурешту, 
да би потом основну и средњу школу завршила у 
Великом Бечкереку (Зрењанину). Школовање је на-
ставила у Темишвару и Бечу где је учила сликар-
ство, музику и језике. После упознавања са својим 
будућим супругом Карлом Барањијем, док је још 
боравио у Паризу, уследила су дописивања, ин-
тензивни контакти, потом и венчање (1925), а код 
њега је и учила вајарство. У некој врсти породич-
ног атељеа у Будимпешти, Злату су још подучавали 
и Карлови ментори и пријатељи уметници Ференц 
Међаши и Бела Фаркаш Панкотаи. У Нови Сад, 
брачни пар Барањи коначно се пресељава 1931. го-
дине, купивши виноград на периферији града да би 
могли сазидати керамичку пећ, јер се у то време, по 
њеним сећањима, од скулптуре није могло живети.

За Злату Марков-Барањи везане су многе ак-
ције и извесне почетне иновације у Новом Саду 
између два светска рата. Једна од њих је и учешће 

у иницијативи Трговачко-индустријске и занатске 
коморе за оснивање школе за аранжирање излога, 
рекламну и примењену уметност, која је и осно-
вана после ослобођења. После рата, Злата се са-
свим посвећује керамици и керамопластици, мада 
је учествовала још на првој изложби керамике у 
Војводини, одржаној у Новом Саду у јесен 1934. 
године. Током 1948. године, учествовала је у осни-
вању Одсека уметничке керамике у новосадској 
Школи за примењену уметност, где је потом, све 
до 1961. године, преносила своје богато искуство 
рада у керамици. Једна је од оснивача Удружења 
уметника примењене умeтности Србије и Војводи-
не, а била је и председницa тог уметничког удру-
жења. Настојећи да одржи излагачку активност, 
учествовала је већ на једној од првих изложби ке-
рамике у Југославији у Београду (1954). Следеће 
године, на првој изложби Удружења примењених 
уметника Србије 1955. године, потврдила је свој 
излагачки полет и кроз активно учешће у органи-
зацији саме изложбе. Њени радови, у форми ке-
рамопластике и керамосликарства из тога доба, 
одишу благом осећајношћу и уметничком занесе-
ношћу, што је остала карактеристика и каснијег 
стваралаштва у овим техникама. Награђена је сре-
брном медаљом на колективним изложбама у Бри-
селу „Association Royale des Artistes Professinnels 
de Belgiqe“ (1958, 1969), Златном формом (1965) 
и Октобарском наградом Новог Сада, са супругом 
(1969). Заједно су, током шездесетих и седамдесе-
тих година, излагали на самосталним и колектив-
ним изложбама у Новом Сад, Суботици, Бачкој То-
поли, Сегедину и Будимпешти.

Карло Барањи се вајарством бавио од почет-
ка двадесетих година израдом портрета, плакета, 

Сл. 8. Карло Барањи, Меркур, Дом новосадске трго-
вачке омладине, Булевар Михајла Пупина 7, Нови Сад 
1931; Документација Музеја савремене уметности 
Војводине, Нови Сад

Сл. 9. Злата и Карло Барањи, Конкурсни радови за На-
родну скупштину: краљ Томислав, персонификација 
Индустрије, цар Душан, 1936. (Дан 8. новембар 1936); 
Документација Музеја савремене уметности Војводине, 
Нови Сад
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рељефима, а потом и пуном пластиком у скло-
пу архитектуре. Плакете и фигурине је радио у 
академском, реалистичком стилу са лирским то-
новима, док су му портрети изведени у духу кон-
структивизма и неосецесије са пренапрегнутим и 
експресивно деформисаним лицима. Гипсана по-
прсја – „Албанац“, „Глава Христа“, „Мушкарац“ 
и „Војник“ – настала у периоду између 1930–1936. 
године, речито говоре о континуитету Барањије-
вог међуратног рада на класичној скулптури. Ова-
ко наглашени гестикуларни прикази личности, 
крајње специфичне стилизације, били су сасвим 
ретка појава у југословенској скулптури прве по-
ловине XX века.

Када је реч о јавним скулптурама, најранији 
Карлови радови потичу са самог почетка триде-
сетих година, када је учествовао на неколико кон-
курса за религиозне скулптуре, али без изведе-
них радова. Први значајнији успех доживљава са 
скулптуром Меркура, на згради новосадске Трго-
вачке омладине, која је пројектована и подигнута у 
периоду 1931–1932. по пројектима арх. Ђорђа Та-
баковића. (Митровић 2005: 56–58). Поред, за град 
сасвим новог модернистичког приступа савременој 
архитектури, ова грађевина је била значајна и због 
деловања овог активног привредног удружења. Ба-
рањи је представио фигуре античког бога, у кла-
сичној, полулежећој пози. Били су присутни и сви 
Меркурови симболи и атрибути као гласника бого-
ва и бога трговине, профита и путовања – крилате 
сандале и кацига као и штап са змијом (кадуцеј). 
Композиција је била широка око шест метара, а ви-
сине око два, тако да је у то време, почетком три-
десетих година, била једна од највећих (кровних) 
скулпторских апликација у читавој земљи. Мада 
предвиђена да буде изведена од чврстог материја-
ла, тада популарног вештачког камена, скулптура 
је због тежине и евентуалног нарушавања статике 
читаве зграде, на крају изведена од порозног мате-
ријала, бојеног гипса, који је потом премазан од-
ређеним заштитним средствима, те се могло оче-
кивати да неће преживети неко озбиљније време. 
Тако се и десило, те је скулптура, већ после годину 
дана, неповратно уклоњена. Једино сведочење о 
њеном постојању су ретке фотографије Дома трго-
вачке омладине, на основу којих је тешко дати њен 
прецизнији опис. Свакако да Барањи није инсисти-
рао на детаљима, јер је реч о скулптури предвиђе-
ној да буде постављена на високу позицију, чиме 
је њено детаљно сагледавање практично немогуће. 
Тако је пионирски поступак постављања скулптуре 
на неку грађевину неславно пропао, али се не могу 
искључити повољни ефекти овог поступка, јер ће 
се на бројним новосадским фасадама наредних 

година појавити скулпторска остварења, у пуној 
форми скулптуре или, још чешће, у виду плитких 
рељефа.

У исто време, када је ангажован око Мерку-
рове скулптуре, Барањи ради на нацртима, а по-
том изради пластичне декорације цркве Светих 
апостола Петра и Павла у Добоју, која је уједно 
замишљена и пројектована и Спомен-костурни-
це палих бораца у Првом светском рату, изведена 
је у том духу, овога пута у директној вези са тра-
дицијом каменорезачких дела насталих по угле-
ду на споменике из моравске стилске групе, са 
чиме Барањи свакако није био детаљно упознат. 
(Нова црква у Добоју 1938; Кадијевић 1997: 194–
195). Сама црква, пројектована 1931. и грађена 
до освећења 1938. по пројектима арх. Душана Ба-
бића (Бањалука, 1894 – Београд, 1948), једног од 
најистакнутијих представника (ране) српске мо-
дерне архитектуре, у ствари, представља симпли-
фиковану и сажету верзију његовог конкурсног 
пројекта за Светосавски храм у Београду из 1926. 

Сл. 10. Карло Барањи, Фигура Ђорђа Натошевића, 
1936. Учитељски дом, Војводе Путника 1, Нови Сад 
(фото: М. Ерцеговић); Документација Музеја савремене 
уметности Војводине, Нови Сад
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године (Маневић 2008: 17–19). Барањи је посао у 
Добоју, како изгледа, обавио коректно, занатски 
квалитетно и прецизно, што указује да је већ на 
почетку тридесетих година постао солидан кле-
сар који се могао ухватити у коштац са сложеном 
каменом декорацијом бројних стубића, капитела и 
розета добојског храма.

Такође, у време око 1930. године, Карло ради 
на рељефима и слободним скулптурама за фаса-
ду породичне куће инж. Стевана Радивојевића 
у новосадској улици Мирослава Антића бр. 7. – 
две стојеће скулптуре – „Победа“ и „Радник“ – и 
два рељефа – „Апотеоза“ и „Косовска девојка“. 
(Уметничка топографија Новог Сада 2014: 541–
542). Ова сасвим необична и у граду јединствена 
фасадна композиција, детаљно планирана и изве-
дена, садржи и декоративну анфору. Ова скулптор-
ска и рељефна композиција није високих уметнич-
ких достигнућа и вероватно је једна од лошијих 
Барањијевих радова. У каснијим обновама фасаде, 
скулпторске апликације су изгубиле првобитну 
боју вештачког камена, чиме је анулиран првобит-
ни колорит.

По записима Злате Марков, скулптура др 
Ђорђа Натошевића, изведена у вештачком камену, 
настала у периоду 1934–1935. године, и фактич-
ки је последњи Карлов самостални рад у чијој за-
мисли и изради она није учествовала. Сви потоњи 
радови, настали до почетка Другог светског рата, 
без обзира како су потписани, документовани или 
поменути у текстовима, могу се сматрати продук-
тима њиховог заједничког рада, од одлука да се 
учествује на неком од споменичких конкурса, до 
самих уметничких и извођачких замисли. Радећи 
заједно, сећа се Злата Марков, били смо уметнич-
ки пар који се духовно и стваралачки допуњавао. 
Имала сам често утисак да ни оно што сам пот-
пуно сама замислила и остварила, није само моје, 
толико смо били једна мисао, подвлачи ауторка. 
Скулптура Ђорђа Натошевића (1821–1887), школ-
ског реформатора и писца првог уџбеника по Ву-
ковом правопису, висока 220 цм, постављена је 
на врху улазног портала зграде Учитељског дома 
1936. године. (Митровић 1999: 61–63). Гипсани 
модел исте скулптуре налази се у истоименој ос-
новној школи у Новом Саду. (вис. 200 цм, сигн. 
на плинти лат: Барањи К. 1935). Током исте, 1936. 
године, када настаје Натошевићева фигура, Ба-
рањијеви организују чак две изложбе у Новом 
Саду – Карлових (галеријских) скулптура, без от-
купа, а потом и изложбу својих керамичких радо-
ва, прву у Југославији, на којој су сви изложени 
експонати нашли своје купце. Поред тог комер-
цијалног успеха, нису наставили са праксом тзв. 

Сл. 11. Карло Барањи, Рељеф на старој железничкој ста-
ници, 1936. Нови Сад (фото: М. Ерцеговић); Документа-
ција Музеја савремене уметности Војводине, Нови Сад
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ситне, утилитарне керамике. Од те изложбе, под-
влачи Злата Барањи, дефинитивно почиње њихов 
заједнички рад.

На великом југословенском конкурсу, ор-
ганизованом за уметничку декорацију Народне 
скупштине у Београду (1936), вајарски пар Ба-
рањи је, од преко три стотине пристиглих радова, 
награђен другом и трећом наградом – статуе цара 
Душана и краља Томислава, као и за персонифи-
кацију „Индустрије“. Ипак, и поред заједничког 
рада, у дневним извештајима Политике и новосад-
ског Дана, Карло се помиње као аутор статуа цара 
Душана и краља Томислава, док је „Индустрија“ 
приписана Злати. (Награде за сликарске и вајар-
ске радове у новој скупштини 1936: 8; Новосадски 
вајарски пар г-ђа Злата Марков-Барањи и г. Карло 
Барањи награђени су другом и трећом наградом 
1936: 6).

Слична је ситуација и са конкурсом за спо-
меник краљу Петру I Карађорђевићу у Новом 
Саду из 1936/37. године, где се помиње само Зла-
тино ауторство приликом извештаја да је њен 
рад освојио откуп. Прву награду жири је доде-
лио хрватском вајару Ивану Радаушу (Винковци, 

1906 – Загреб, 1975). Другу награду освојио је 
српски вајар Илија Коларић (Велико село код Бе-
ограда, 1894 – Београд, 1968), док је трећа награ-
да додељена хрватском скулптору Франи Крши-
нићу (Лумбарда, 1897 – Загреб, 1982). Поред три 
главне награде, додељена су и четири откупа под 
шифрама „Ка правди“, „Бор“, „Споменик Краљу 
Ослободиоцу“ и „862“ за које је једино сачувано 
име аутора – млада новосадска скулпторка Злата 
Марков Барањи. (Нов успех новосадске вајарке гђе 
Марков 1937: 9). Новосадски „Дан“ је пренео ову 
вест за коју је владало велико интересовање грађа-
на са освртом на рад суграђанке Злате Марков, а 
том приликом је објављена је и фотографија маке-
те њеног конкурсног рада која је уједно и једина 
представа неког од радова са конкурса која је до 
данас позната. (Митровић, 2018. 35–41).

Од осам идентичних рељефа, изведених у 
материјалу вештачког камена (150 x 150 цм), пр-
вобитно постављених на обновљеној и проши-
реној железничкој станици у Новом Саду, које је 
израдио Карло Барањи током 1936. године, једини 
преостали је изложен испред некадашњег улазног 
дела станице, према оближњем булевару. Ина-
че, стара зграда железничке станице је подигнута 
1883. године, обновљена и проширена средином 

Сл. 12. Злата Марков-Барањи, Конкурсни рад за споме-
ник краља Петра I у Новом Саду, 1938 (Дан 28. фебру-
ар 1938), Документација Музеја савремене уметности 
Војводине, Нови Сад

Сл. 13. Злата Марков-Барањи, Конкурсни рад за спо-
меник краља Петра I, непозната локација, 1938; Ђорђе 
Јовић, Злата Марков Барањи: Керамопластика, Керамо-
пластика, Скулптура, Ликовни сусрет, Суботица, 1980.
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тридесетих година, да би коначно била делимич-
но срушена 1964. године и преуређена у зграду 
поште. Форма плитког рељефа била је идеална 
као избор за украшавање станичног објекта, јед-
ноставна за израду и ефектна својим изабраним 
мотивом. Мушко тело, дато у профилу, набреклих 
мишића и увећаног грудног коша, у великој мери 
подсећа на немачку скулптуру тога доба, посебно 

на рељефе Арна Брекера (1900–1990) или пак Јо-
зефа Торака (1889–1952), који су остали упамћени 
као водећи вајари из периода Трећег рајха.

Свакако најмонументалнији рад Злате Ба-
рањи, који је извела заједно са супругом Карлом, је 
скулптура „Икарус“ (1938) на згради Ваздухоплов-
не команде у Земуну архитекте Драгише Брашова-
на (Вршац, 1887 – Београд, 1965). Ипак, ондашња 

Сл. 14. Злата Марков-Барањи, Дечаци и Девојчице, 1938. Горе: оригинална локација; доле: О.Ш. Жарко Зрењанин, 
Нови Сад; Документација Музеја савремене уметности Војводине, Нови Сад
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штампа експлицитно, са ауторкиним изјавама, 
говори у више написа да је на конкурсу победила 
Злата Марков-Барањи: „Ја сам себи дала највише 
труда да израдим леп модел и због тога сам и по-
бедила. Без обзира на став осталих, познатијих и 
рекламираних уметника“. Скулптура Икаруса, која 
израња из зидне равни, уздигнутих и раширених 
крила, представљена је у јаком експресивном на-
боју у коме су хоризонталне и вертикалне масе за-
тегнуте скоро до пуцања. Тело је извајано у форми 
јуначког торза, док геометрија крила читаву фигу-
ре усмерава према посматрачу. Нема сумње да је 
земунски Икарус једна од најуспелијих вајарских 
композиција на неком од јавних објеката у српској 
међуратној архитектури.

Сл. 15. Злата Марков-Барањи, Улазак српске војске у 
Нови Сад, рељеф, 1938. Београдска капија, Петровара-
дин (фото: М. Ерцеговић); Документација Музеја савре-
мене уметности Војводине, Нови Сад

Сл. 16. Злата Марков-Барањи, Орач и Жетеоци, рељефи, 1939. Институт за ратарство и повртарство, Максима Гор-
ког 30, Нови Сад (фото: О. Скутелис); Документација Музеја савремене уметности Војводине, Нови Сад
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Фигуре „Дечаци“ и „Девојчице“ (1938) изве-
дене од тада актуелног скулпторског материјала, 
вештачког камена (1,25 м x 1,70 м / 1,55 м x 1,28 
м), урађене су у широким и чистим потезима, док 
су површине благо укошене, чиме је повећана њи-
хова укупна динамика. Скулптуре су биле прво-
битно постављене испред Огледне школе краље-
вића Андреја, данас Гимназија Исидора Секулић. 
(Милошевић 2007: 76–77; Митровић 2010: 193). 
Током осамдесетих година, из непознатог разло-
га, скулптуре су измештене на другу локацију, 
испред осмогодишње школе Жарко Зрењанин на 
Лиману III. Мада измештене са своје првобитне 
локације, скулптуре су се сасвим уклопиле у ново 
окружење. Пажљиво одабран мотив, замишљен и 
изведен као нека врста дидактичко-декоративног 
симбола школства (педагогије). Групе фигура су 
наглашене у гесту, радозналост девојчица и де-
чака који са детињом страшћу посматрају отво-
рене књиге, као заједничког симбола обе групе. 
Без сувишних детаља које би додатно оптеретили 
скулптуре, ауторка је успела да одабраним мотиви-
ма искаже основне замисли. Ове љупке скулптуре 

својим једноставним гестом представљају је-
динствени пример скулптуралног приказа деце у 
српској скулптури међуратног доба. 

Рељефи са приказима војних јединица потичу 
још из предантичког времена док су старовековну 
кулминацију доживели бројни споменици наста-
ли током трајања Римског царства – тријумфалне 
капије, стубови, рељефи и споменици посвећени 
освајачким успесима римске војске. Тако је мо-
тив освајања, а тек потом, ослобођења био при-
сутан у меморијалној архитектури и скулптури 
све до средине XX века. У европској споменичкој 
уметности чести су прикази везаних за прика-
зивање војних јединица. Како је временом Бео-
градска капија постала својеврсни свечани улаз 
у Нови Сад, јер је Подграђе до краја интегрисано 
у град подизањем (сталног) моста између Петро-
варадина и Новог Сада крајем двадесетих година 
протеклог века, не чуди што је њена источна фа-
сада изабрана за локације ове спомен-плоче са 
меморијалним рељефом. (Уметничка топогра-
фија Новог Сада 2014: 807–808). Рељеф у служ-
би пропагандно-историјског наратива приказује 
свечано тренутак уласка српске војске у Нови Сад 
9. новембра 1918. године, коју је предводио мајор 
Војислав Бугарски и славне Прве армије војводе 
Петра Бојовића. Иначе позиција на источној стра-
ни Београдске капије била је, по сазнањима исто-
ричара Ђорђа Србуловића, током Првог светског 
рата предвиђена за постављање споменичког зна-
мења које би подсећало на аустро-угарско наслеђе 
ових простора. Како се то није остварило, остаје 
тема за неке будуће истраживаче. Спомен-плоча је 
свечано постављена 9. новембра 1938. године, на 
двадесетогодишњицу уласка српске војске у Нови 
Сад. Дневне новине су годишњицу обележиле де-
таљним подсећањем на дешавања из јесени 1918. 
године, када се само у Петроварадину, за исхрану 
великог броја ослобођених српских заробљеника 
који су се ту нашли непосредно после окончања 
рата, „пекло двадесет хиљада хлебова и клало че-
трдесет волова.“ (На данашњи дан пре 20 година 
српска војска ушла је у Нови Сад 1938: 7). Посеб-
на пажња је посвећена самој свечаности на којој 
је било присутно преко двадесет (на лицу места) 
или пак четрдесет хиљада грађана (у читавом гра-
ду). Све градске улице и куће биле су декорисане 
заставама, а школе и државне установе нису ради-
ле. Већ од раног јутра сви су хитали у Петровара-
дин да заузму што лепше место, да би посматрали 
свечано откривање спомен-плоче на Београдску 
капију у чијој близини је била импровизована ве-
лика трибина где је, између осталих званица, се-
део и потпуковник у пензији Војислав Бугарски, 

Сл. 17. Злата и Карло Барањи, Икарус, 1938. Коман-
да Ратног ваздухопловства, Земун; Baranyine Markov 
Zlata, Baranyie Karol: Elete es muvei, Forum Konyvkiado, 
Ujvidek, 1974.
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који је предводио српску војску приликом уласка 
у град 1918. године. Говоре су одржали др Игњат 
Павлас, учесник Велике народне скупштине, и ге-
нерал Милорад Петровић, краљев лични изасла-
ник који је и открио спомен-плочу. Потом је војна 
музика интонирала државну химну, док је почас-
на чета испалила плотун, чиме је објављено да је 
спомен-плоча откривена. Манифестација је окон-
чана грандиозним дефилеом трупа, у коме су узе-
ле учешће све трупе новосадског гарнизона. Као 
и обично, у новинским извештајима аутор није 
поменут нити су новинари коментарисали изглед 
споменика. (Нови Сад свечано је прославио дваде-
сетогодишњицу уласка победоносне српске војске 
1938: 9–10; 20.000 грађана учествовало у прослави 
ослобођења Новог Сада 1938: 7). Одмах по окупа-
цији Срема, у пролеће 1941. године, усташки ре-
жим је рељеф скинуо и уништио. Фигурални део 
композиције на масивном бронзаном рељефу (125 
цм x 300 цм) дефинисан је у три целине. У сре-
дишњем делу су приказана два српска официра на 
пропетим коњима како предводе групу војника. У 
левом делу је симболична представа породице са 
класјем жита и корпама воћа у рукама како у све-
чаном чину дочекују ослободилачку војску. Рељеф 
је изведен у широким потезима, без сувишних де-
таља са акцентом на фигуре пропетих коња, вој-
ничке униформе и оружје. У левом горњем углу 
представљен је државни грб, а поред њега је име 
ауторке, исписано штампаном ћирилицом (Злата 
Марков). Рељеф је реконструисан 2012. године под 
руководством академског вајара Николе Мацуре и 
изведен је у Смедереву, у уметничкој радионици 
„Кузман“ академског вајара Зорана Кузмановића. 
Том приликом рељефу је прикључен и ћирилични 
натпис који тече у дну: „Деветог новембра 1918. 
године, за време Краља Петра I Великог Ослобо-
диоца, а под врховном командом Престолонаслед-
ника Регента Александра, кроз ову капију прођоше 
први одреди победоносне српске војске, доносећи 
слободу Војводини“. (Србуловић 2013: 5). Репли-
ка рељефа је свечано постављена на исто место 9. 
новембра 2013. године, уз присуство великог броја 
званица и грађана Новог Сада и околних места. 
(Спомен-обележје поново на Београдској капији 
2012: 7). 

Мотиви из сеоског живота су позната тема у 
светској скулптури, посебно када је реч о реље-
фима, кроз појединачне сцене, приказ годишњих 
доба или као део неких других композиција (Ка-
лендар). Тај мотив повремено срећемо и код до-
маћих вајара, на пример код Франгеша Михано-
вића („Орач“, 1902). Избор сцена „Орач“ и „Же-
теоци“ био је очекивани и природни одабир за 

објекат Института за ратарство и повртарство, 
основаног 1938. од Министарства пољопривре-
де Краљевине Југославије, под именом Пољо-
привредна и контролна станица у Новом Саду. 
(Гајинов 1997. 143–146). Овога пута самостално, 
Злата Марков изводи два масивних рељефа од 
вештачког камена (120 цм x 250 цм), током 1938. 
године на згради Института у данашњој улици 
Максима Горког бр. 30. Већ у пројекту објекта арх. 
Светозара Матијашевића, кога је градило познато 
грађевинско предузеће Паквор и Халер, била је 
предвиђена локација за скулптуралне апликације, 
о чему говори и сама архитектонска структура фа-
саде на оригиналном пројекту. (Уметничка топо-
графија Новог Сада 2014: 524–525). Ипак, уместо 
статуа које су, вероватно биле предвиђене да буду 
одређене персонификације, изведени су рељефи. 
Постављени у строгој симетрији око главног ула-
за и ослоњене на масивни фасадни сокл, рељефи 
својим галеријским положајем у висини очију про-
лазника, временом су постали саставни део визу-
елне свакодневице тога дела града. Композиција 
„Орач“ дата је у две повезане рељефне фигуре, са-
мог орача и удвојених коњских фигура, док „Же-
теоци“ приказују у правилном ритму три фигуре 
жетелаца. Средишња женска фигура у руци држи 
сноп класја, што би могла бити персонификација 
грчке богиња жита и плодности Деметре. У рим-
ској митологији то је богиња Церера и увек се 
приказује са (аграрним) симболом класја, често и 

Сл. 18. Карло Барањи, Икарус, Управна зграда фабрике 
Икарус, Земун, 1940. (https://tangosix.rs)
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са рогом изобиља препуним плодова. Наглашена 
симболика, присутна већ на први поглед, појача-
на је и пажљивим одабиром јединственог ритма 
рељефа, као и фокусирањем на изабране детаље. 
Поново без сувишних детаља ауторка је створила 
сведену композицију, широких површина и нагла-
шених контура, док су фигуре заустављене у на-
глашеном покрету у виду геста.

Прилику за извођење рељефа „Икарус“, на 
фасади управне зграде Фабрике авиона Икарус у 
Земуну, Карло добија после победе на интерном 
конкурсу који је организовала ова фабрика крајем 
1938. године. Монументални рељеф (око 2 м x 1,8 
м) изведен је од Барањијевог омиљеног материјала 
– вештачког камена. Рељеф је изведен стилизацијом 
извијеног Икарусовог лика, са наглашеном муску-
латуром и прецизно дефинисаних крила, сасвим у 
стилу арт декоа. Барањи се и потписао на рељефу, 
доле десно, ћириличним писмом (К. Барањи).

На фасади новосадске палате Бановине, Ба-
рањијеви су у периоду 1938–1940. године изве-
ли шест медаљона са ликовима војвода из Првог 
светског рата – Живојин Мишић, Радомир Пут-
ник, Степа Степановић, Петар Бојовић и краљеви 

Петар I и Александар I Карађорђевић – који су 
уклоњени у пролеће 1945. године. Успешно их је 
обновио конзерватор Ратко Кулић 2007. године. 
Као инспирација за рељефе вероватно су послужи-
ли аверси са српских и југословенских кованица са 
ликовима краљева Петра и Александра. Краљ Пе-
тар I је приказан на кованицама из 1904. (50 пара 
и 2 динара) и 1912. (1 динар), као и на јубиларној 
кованици од 5 динара (1904), заједно са ликом Ка-
рађорђа, изведеној по медаљи Петра Убавкића. 
Лик краља Александра I појављује се на ковани-
цама из 1925. (50 пара), 1931. (10 динара) и 1932. 
(20 и 50 динара), као и на неколико јубиларних 
кованица. (Мандић 2013: 26–27, 58–64). Као и на 
неким од наведених кованица, сви ликови на реље-
фима смештени су у плитке, профилисане рамове 
(промера око 1,10 цм) и дати су у класичној пози 
профила. На рељефима се виде крагне униформи 
као и Ордени Карађорђеве звезде (са мачевима) 
чиме је потенцирана војна улога војвода и краљева 
у стварању нове државе. Уосталом, сама структу-
ра ових медаљона асоцира на увеличане аверсе ко-
ваница или пак на, такође увеличане, медаље или 
плакете, од којих су неке радили познати српски 

Сл. 19. Злата и Карло Барањи, Медаљони, рељефи, 1939. Дунавска бановина (Данас Зграда АП Војводине): Војводе 
Живојин Мишић, Петар Бојовић, краљ Петар I, краљ Александар I, Радомир Путник, Степа Степановић (фото: О. 
Скутелис); Документација Музеја савремене уметности Војводине, Нови Сад
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и југословенски вајари – Ђорђе Јовановић, Петар 
Убавкић, Рудолф Валдец. (Јовановић 2005: 203, 
212, 215; Јовановић Чешка 2009: 28; Поповић, Су-
ботић 1981: 67–69, 121). После одлуке да фасада 
Бановине уместо опеком буде обложена (брачким) 
мермером, Брашован се свакако морао наново ба-
вити украсним репертоаром, па је будући украс 
концентрисао изнад централног улаза са Булевара 
и у обради здања Већнице. Програм је морао бити 
одобрен на највишем месту, јер се радило, не само 
о ликовном сегменту, већ и о идеолошкој одлуци 
да се улаз у нову Бановину маркира са ликовима 
војвода из Првог светског рата и српских, касније 
југословенских краљева. У исто време, Барањије-
ви су већ били високо позиционирани вајари, па 
одлука да се њима додели овај задатак, изгледа са-
свим природно. Заправо, реч је о две композицио-
не целине: рељефи са ликовима војвода и краљева 
и украсни, фасадни програм на згради Већнице – 
шездесетак стилизованих лављих глава смештених 
у поткровном венцу, као и украсни медаљони ис-
под спратних отвора. Током окупације Новог Сада, 
мађарске власти су преко рељефних медаљона 
поставили заставе, али их нису уклониле. Постоје 
чак и фотографије дефилеа мађарске окупационе 
војске испред Бановине на којима се виде рељефи. 
Ипак, непосредно по завршетку рата, већ у про-
леће 1945. године, рељефи су уклоњени од стране 
нове, револуционарне власти. Рељефи на Банови-
ни су имали бурну историју – непуне две године 
красили су централни улаз, потом су преживели (у 
мраку) Други светски рат, одмах после су уклоње-
ни, да би, шездесетак година касније реконструи-
сани и враћени на своја првобитна места. 

Већ је напоменуто да је брачни пар Барањи 
повремено био ангажован на изради споменика и 
пропратног мобилијара за појединачне и породич-
не гробнице на новосадским гробљима – Алмаш-
ко, Католичко гробље у Новом Саду и Католичко 
гробље на Транџаменту у Петроварадину. Ипак, до 
данас, није потврђено ауторство и поред чињенице 
да на сва три поменута гробља постоје споменици 

који би по својој структури и изгледу могли припа-
дати њиховом опусу.

Међуратни вајарски опус Злате и Карла Ба-
рањија снажно је обележио јавну скулптуру тога 
периода у Војводини, Новом Саду и Земуну. Као 
аутентични, домаћи вајари, школовани на богатим 
традицијама мађарске уметности, скулптуре и сит-
не пластике, брачни пар Барањи је такође успеш-
но учествовао на више конкурса као и укупном 
ликовном животу Краљевине Југославије. Ипак, 
услед слабог познавања њихове вајарске каријере 
и изведених радова, ретко су спомињани у контек-
сту међуратне јавне скулптуре. Ни један од њи-
хових радова није визуелно обележен, а означени 
једноставним легендама или пак већ уобичајеним 
бар-кодовима, задовољили би основне принципе 
заштите непокретних уметничких дела што би био 
и предуслов да се, у будућности, третирају као део 
уметничке баштине Новог Сада и Земуна, као и да 
коначно буду стављени под законску заштиту као 
врхунска уметничка дела. Један део њихових радо-
ва, својим високим уметничким квалитетом свака-
ко заслужује такав третман, на првом месту реље-
фи на Београдској капији, Институту за ратарство 
и повртарство и Бановини, као и монументалне 
фасадне скулптуре и рељефи у Земуну.

Сл. 20. Парада мађарских окупационих снага испред 
зграде Бановине, кадар из филма „Ujvidek“, 1942. Из-
вор: https://www.youtube.com/watch?v=iWh-ow5Ggx4
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Karlo Baranji and Zlata Markov-Baranji: 
Interwar Sculptural Work
Vladimir Mitrović

Keywords: Karlo Baranyi, Zlata Markov-Baranyi, interwar sculpture, facade plastics, Novi Sad

The married couple Zlata Markov-Baranyi and Karlo Baranji (Karoly Baranyi)  left a deep mark in Vo-
jvodina’s interwar sculpture and facade plastics, and then, in the period of the Second World War, in ceramics, 
ceramoplastics and ceramopaintings. They were one of the pioneers of sculpture and ceramics in Vojvodina. The 
topic of this study is their interwar sculptural oeuvre, while other parts of their rich artistic and teaching careers 
were not the subject of this discussion. Karlo Baranji was involved in sculpture since the early twenties, produc-
ing portraits, plaques, reliefs and then in full plastic as part of architecture. He created the plaques and figurines 
in an academic, realistic style with lyrical tones, while his portraits were done in the spirit of constructivism and 
neo-secessionist movement with overstressed and expressively deformed faces. Zlata Markov Baranji was first 
Karl’s student and then a life partner and partner in the art work. Although she occasionally signed the works on 
her own, she remembers that they were all a product of joint efforts. In the area of Novi Sad and Zemun, they, 
together, created about twenty works of different dimensions and for different purposes - facade sculptures, me-
dallions or reliefs as well as individual, freestanding sculptures.
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У раду се разматра ктиторска делатност пле-
мићке породице Пејачевић на територији Војво-
дине. Њихова сакрална ктиторска активност на 
овом простору највећим делом везана је за четири 
римокатоличке цркве – цркву Узвишења Светог 
Крижа у Руми, цркву светог Ивана Непомука у 
Торди, цркву светог Петра у Инђији и цркву светог 
Ивана Непомука у Путинцима. Три цркве налазе 
се на простору некадашње Сремске жупаније, од-
носно алодијалног румског властелинства породи-
це Пејачевић, док се једна црква налази на терито-
рији некадашње Торонталске жупаније, подигнута 
на пустари Торда, која је међу породичне поседе 
највероватније дошла путем мираза. 

У досадашњој историографији која се бави 
породицом Пејачевић, њена ктиторска активност 
на овом подручју углавном је остала занемарена. 
Детаљније је обрађена једино црква у Руми, док 
се за цркве у Инђији и Путинцима тек узгредно 
помиње да су их утемељили Пејачевићи. Торда 
се наводи само као топоним приликом набрајања 
породичних имања, a црква je остала потпуно изо-
стављена. Стога је циљ рада да се, на основу заса-
да расположивих документа и литературе, поставе 
основе за даља истраживања и расветљавање ове 
теме. Највише простора за истраживање остало 
је у погледу цркве у Торди. Ауторки текста оста-
ла је недоступна црквена документација везана за 
градњу и опремање ове цркве и детаљније проуча-
вање патронског односа Пејачевића према њој.

Црква Узвишења Светог 
Крижа у Руми

Римокатоличку жупну цркву у Руми подигао 
је Марко III Александар барон Пејачевић 1748. го-
дине као дрвену грађевину посвећену Узвишењу 
Светог Крижа. Црква је била један од првих обје-
ката које је Марко Александар подигао након што 
је 1746. године поставио темеље новог насеља 

Руме, у које је преместио седиште свог митровач-
ког властелинства. До овог премештања дошло је 
након што је Митровица 1745. године потпала под 
војну власт по разграничавању Срема на Војну 
крајину и провинцијал, а властелинство се од тада 
назива румско (Bošković, 2013: 267). Патрон је дао 
новац и дрвену грађу за подизање цркве, а жупља-
ни радну снагу. Одмах поред цркве био је подиг-
нут и жупни дом од черпића са тршчаним кровом, 
а патрон је давао и новац за издржавање жупника. 
Марко Александар је пред крај живота 1762. годи-
не цркви поклонио три звона и три нове свеште-
ничке одежде (Гавриловић 1969:157–158; Bošković 
2013: 267). Године 1763. када је обављена прва ка-
нонска визитација румске жупе, у цркви су се на-
лазила три олтара: главни олтар св. Крижа и два 
бочна Блажене Девице Марије и Пресветог Трој-
ства (Sršan 2006: 215).

Јосип II гроф Пејачевић преузео је патронат 
над црквом, након што је од Марка Александра, 
брата од стрица, наследио румско властелинство. 
Он је 1769. године цркви поклонио нову позлаћену 
одежду и друге богослужбене предмете, дванаест 
форинти годишње за уље које се користи прили-
ком богослужења, облигацију од 1.700 форинти и 
сесију земље од двадесет и четири јутра ораница 
и осам коса ливаде (Гавриловић 1696: 158–159; 
Bošković 2013: 268). Године 1770. цркви је покло-
нио и икону свете Ане (Јанковић 2015:139). Мо-
жемо претпоставити да је икону поклонио у част 
своје друге супруге Ане Марије рођене Франко-
луки, која је носила име ове светитељке.1 Опору-
ком из 1780. године обавезао је свог наследника да 
подигне нову цркву од чврстог материјала. Након 

1 У вези са овим занимљиво je поменути податак да је 
Ана Марија донирала цркви Светог Рока у Вировитици 
олтарску слику Света Ана подучава Марију (изведену око 
1770. године), за бочни олтар Свете Ане. Ова донација је 
једна у низу породичних ктиторија Јосипа и Ана Марије 
везаних за вировитичку цркву Светог Рока (Lučevnjak 
2006: 129–131; Najcer Sabljak i Lučevnjak 2013:19). 

Ктиторска делатност племићке 
породице Пејачевић у Војводини
Душанка Гојић

Кључне речи: племићка породица Пејачевић, ктиторска делатност, Рума, Торда, Инђија, Путинци
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Јосипове смрти, румско властелинство је насле-
дио његов најстарији син Жигмунд. Он је 1791. 
године хтео да приступи градњи нове цркве, међу-
тим, општина је одбила да обезбеди раднике и 
превоз. Грађење цркве је одложено2, али је новац 
предвиђен за то стављен под камату, тако да је ка-
питал временом растао (Гавриловић 1696: 161; 
Bošković 2013: 268). 

Нова црква подигнута је под патронатом Жиг-
мундовог сина, грофа Ивана Непомука. Наводи 
се да је цркву пројектовао један бечки архитек-
та (Гавриловић 1969:161), али његово име засада 
остаје непознато. План и понуду за градњу цркве 
поднео је 28. марта 1807. године Андреас Хин-
термајер, градски и тврђавски зидар из Петрова-
радина, а уговор о градњи цркве склопљен је са 
румским властелинством 18. марта 1808. године. 
Надзор над градњом обављао је Алберт Бајер, 

2 Дубравка Ђукановић у својој књизи Архитектура 
римокатоличких цркава Војводине од 1699. до 1939. го-
дине наводи да се у Надбискупијском архиву у Ђакову у 
фонду Духовни стол, у групи докумената без инвентарног 
броја који су извађени из својих књига, чува цртеж црк-
ве у Руми (Ђукановић 2015: 76). У рецензији овог текста 
прецизирала је да се ради о цртежу бочног изгледа црк-
ве, који је вероватно део нереализованог плана за градњу 
цркве, а који је 1784. године потписао гроф Пејачевић. 
Франц Вилфелм у својој књизи Rumaer Dokumentation на-
води да су план и понуду за градњу цркве поднели и 1791. 
године Јохан Ебекс, зидар из Сремских Карловаца, Франц 
Зигел, зидар из Сремске Митровице и петроварадински 
столар Јохан Киндл (Wilhelm 1997: 249). 

зидарски мајстор из Беча (Wilhelm 1997: 229, 251, 
253). Изградња цркве завршена је 1813. године. 
Благословио ју је 14. јуна румски парох и архиђа-
кон Иван Ковачевић (ХР-НАЂ-24 КВЖР 1865). 
Гроф Иван Непомук је 1815. године одмах уз црк-
ву подигао и нови велики жупни двор (Bošković 
2013: 268). 

У канонској визитацији жупе Рума из 1811. го-
дине, која је обављена у време док је градња нове 
цркве била у току, наводе се и подаци да је патрон 
Иван Непомук подигао на гробљу капелу од чвр-
стог материјала, као и да је између румског власте-
линства и иришког подручја подигао камени крст 
са два камена кипа, Светим Димитријем и Светим 
Роком, у знак захвалности Богу што је поштедео 
Руму у време док је харала куга (Sršan 2008: 365).3 

Патронат над црквом наставио је Петар гроф 
Пејачевић, који је као Непомуков најстарији син 
наследио властелинство након очеве смрти. Све-
дочанство о његовом ктиторству над новим глав-
ним олтаром Светог Крижа представља мермерна 

3 У регистру Завода за заштиту споменика културе 
Сремска Митровица овај крст назива се Споменик куги 
– „Кипови“. Наводи се да су га подигли грађани Руме 
1797. године након престанка куге која је харала Сремом 
1795/96. године, у знак захвалности Богу што их је поште-
део те пошасти. Споменик се састоји из два дела, мањег 
и већег, који су постављени један наспрам другог са обе 
стране пута. На врху већег дела споменика постављено 
је Распеће, док су испод њега фигуре за које је наведено 
да се сматра да представљају светог Рока и Себастијана, 
који се у римокатоличкој цркви поштују као заштитници 
здравља <http://zavodsm.rs/spomenik-kugi-kipovi-pit-ruma-
irig/> 3. 6. 2019. Међутим, као што је горе поменуто, у 
канонским визитацијама из 1811. године наведено је да је 
крст подигао патрон Иван Непомук, а за светитеље да су у 
питању Свети Димитрије и Свети Рок: „Crucem lapideam 
cum duabus statuis itidem lapideis nempe S. Demetrii et S. 
Rochi, intra terrenum suum et Irregiense tempore quo pestis 
grassabatur, quod Ruma salva manserit a Peste in gratiarum 
actionem Deo erexit“ (Sršan 2008: 364).

Сл. 1. Римокатоличка црква и жупни двор у Руми. 
Фото: Душанка Гојић (2019)

Сл. 2. Грб породице Пејачевић изнад главног портала 
цркве у Руми. Фото: Душанка Гојић (2019)
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плоча са натписом из 1829. године постављена на 
зид олтарске апсиде. Вредност зидарских радо-
ва које је извео Антон Хениг из Руме током 1826. 
и 1827. године износила је 700 форинти, док је 
мраморисање олтара извео 1828. године Карл Ин-
гликхофер из Апатина за 3.010 форинти. Слику 
Узвишења Светог Крижа насликао је бечки умет-
ник Винцес Дојчер за 1.159 форинти (Гавриловић 
1696: 162–163).4

4 Осликавање и опремање цркве трајало је неколико де-
ценија. Средства намењена томе прикупљана су донација-
ма жупљана, цехова, породице Пејачевић, као и позајми-
цама. Године 1805. од сликара Јована Пантелића купљене 
су неке слике, а 1829. године на осликавању цркве био је 
ангажован његов син Константин. Пантелић је насликао и 
слику светог Венделина 1841. године (Гавриловић 1969: 
161, 163, 164). Пештански сликар Јозеф Пешки у првој 
половини XIX века остварио је низ дела у бидермајерском 
стилу у многим војвођанским црквама, а између осталих и 
у цркви у Руми (Милановић Јовић 1989: 18). Дрвене кон-
струкције за два бочна олтара и оквире за олтарске слике 
урадио је дрворезбар Јозеф Хинтершек 1836. године. Ор-
наментику је извео скулптор Едуард Владарш, а позла-
ту сликар Пантелић 1843. године. Олтарску слику светог 
Ивана Непомука насликао је Хуго Конрад фон Хецендорф 
1834. године. Кип Доброг пастира урађен је 1847. године, 
а десет кипова за главни олтар (данас постоје само четири) 
урадио је бечки скулптор Јозеф Кемпел 1847–1848. годи-
не (Гавриловић 1696: 164, 176). У канонским визитацијама 
из 1836. и 1853. године наводи се да је други бочни олтар 
посвећен Блаженој Девици Марији (ХР-НАЂ-24 КВЖР 
1836), али немамо података ко је урадио олтарску слику 
Богородичиног безгрешног зачећа. Потребно је детаљније 
истражити шта би евентуално могле бити донације поро-
дице Пејачевић. Слободни смо да изнесемо хипотезу да 
би се ангажовање Хуга Хецендорфа, осјечког сликара и 
ликовног педагога цртачких школа у Руми и Осијеку, за 

Патрон Петар гроф Пејачевић подмирио је 
трошкове обнове крова и торња цркве 1833. го-
дине. У канонским визитацијама за 1836, 1853. и 
1865. годину наводи се да је патрон дужан да сно-
си трошкове поправке цркве и жупног дома, те да 
своје дужности увек испуњава. Забележено је и да 
у цркви постоји ораторијум за породицу покрови-
теља цркве Петра грофа Пејачевића (ХР-НАЂ-24 
КВЖР 1836, 1853, 1865). 

Након очеве смрти, патронске дужности над 
црквом испуњавао је Ладислав гроф Пејачевић. 
На основу спомен плоче постављене на зид апси-
де иза главног олтара сазнајемо да је цркву поно-
во осликао 1893. године сликар Јохан Клаузен у 
време док је Ладислав био патрон цркве. Гроф је 
сносио трошкове доградње звоника 1905. године, 
пошто је био оштећен у пожару који се догодио 
приликом прослављања дана небеског заштитника 
грофа Петра 1872. године (Wilhelm 1997: 254, 263). 

Последње помене Пејачевића као патрона 
цркве у Руми налазимо у канонским визитација-
ма из 1912. године, где се наводи да је жупник од 
патрона добио сесију земље од двадесет и чети-
ри јутра, и 1922. године, где се наводи да жупник 
има сесију земље од румског властелинства као 
бившег патрона (ХР-НАЂ-24 КВЖР 1912, 1922). 
Патронско право над црквом откупљено је 1916. 
године патронском откупнином од педесет и седам 
јутара земље (Wilhelm 1997: 239).

сликање олтарске слике Светог Ивана Непомука могло 
приписати Петру грофу Пејачевићу. Сам светитељ би мо-
гао бити додатна потврда хипотези да је гроф слику дони-
рао у част свога оца и ктитора цркве грофа Ивана Непо-
мука. Више о Хугу Хецендорфу видети у монографији Ота 
Швајцера (Švajcer 1982), а о његовом раду у цртачкој шко-
ли у Руми и вези са грофом Петром, као патроном школе, 
у књизи Славка Гавриловића Рума трговиште у Срему 
1718–1848/49 (Гавриловић 1969: 175–176).

Сл. 3. Заветни споменик „Кипови“. Фото: Душанка 
Гојић (2019)

Сл. 4. Унутрашњост римокатоличке цркве у Руми, по-
глед на главни олтар. Фото: Душанка Гојић (2017)
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Црква Светог Ивана 
Непомука у Торди 

Пустара Торда била је у власништву породи-
це Пејачевић од краја XVIII века. Међу ауторима 
постоје неслагања око начина на који је овај по-
сед дошао у породично власништво. По једнимa, 
имање је 1781. године купио Јосип II гроф Пеја-
чевић (Borovszky 1894: 126). Други аутори износе 
податак да је Торду као мираз донела Ана Марија 
Дешан фон Ханзен након удаје за Јосиповог сина, 
Жигмунда грофа Пејачевића (Гешева 2012: 263; 
Najcer Sabljak i Lučevnjak 2013: 37, 105). С обзи-
ром да је у питању земљишни посед који је обух-
ватао једну пустару, склонији смо прихватању на-
вода оних аутора који сматрају да је имање било 

мираз. У време када Торда долази у власништво 
породице Пејачевић, они су се са својим поседи-
ма усталили на простору Славоније и Срема, те 
се чини нелогично да би купили земљишни посед 
веома удаљен од главних породичних имања. Како 
су пустаре биле мање територијалне јединице у 
оквиру великих властелинстава, извеснијим се 
чини да је Торда била део већег имања породице 
Дешан фон Ханзен, те да га је грофица Ана Ма-
рија донела као мираз. 

Жигмунд гроф Пејачевић је 1797. године на 
пустару Тордa населио Мађаре из Сегедина, Чон-
града и Сентеша и тиме је утемељено насеље 
(Borovszky 1894: 126). Локални хроничар Добаи 
Јозеф наводи, на основу рукописа Historia Domus 
Имре Бенака, да је прва римокатоличка црква у 
Торди подигнута 1803. године захваљујући Ивану 

Непомуку грофу Пејачевићу и посвећена његовом 
свецу заштитнику и имењаку. Црква је била малих 
димензија, зидана од набоја, прекривена тршча-
ним кровом и без звоника (József 2012: 37). 

Данашња црква, такође посвећена светом Ива-
ну Непомуку, подигнута је у време када је Тор-
дом господарио Непомуков син Петар. Првобитна 
црква је постала превише скучена за нарастајући 
број верника. Према Добаи Јозефу, Петар је посе-
тио Торду у априлу 1846. године, и услишио жеље 
мештана да се богослужење одвија у храму који је 
достојан Бога. Камен темељац положио је Јосип 
Михаловић,5 тадашњи секретар бискупа, а потоњи 
загребачки надбискуп и кардинал, 2. јуна 1846. 

5 Јосип Михаловић рођен је у Торди 1814. године, а 
његов отац Иштван био је земљорадник на имању грофова 
Пејачевић (Јózsef 2012:43).

Сл. 5. Спомен плоче из 1829. и 1893. године које сведо-
че о ктиторству породице Пејачевић над црквом у Руми. 
Фото: Душанка Гојић (2017)

Сл. 6. Римокатоличка црква у Торди. Фото: Душанка 
Гојић (2017)
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године. Црква је завршена и освештана 22. децем-
бра 1848. године (József 2012: 37, 45).

Последњи власник Торде био је Ладис-
лав гроф Пејачевић, до 1904. године, када је 
земља продата локалним пољопривредницима 
(Borovszky 1894: 126). Немамо података да ли 
је од оца наследио патронат над црквом, као и 
да ли је, када и на који начин то патронско пра-
во откупљено. Судећи по аналогијама са осталим 
црквама вероватно да јесте, с тим што је у овом 
случају то морало наступити раније. Румско вла-
стелинство остало је у породичном власништву и 
након Првог светског рата, тако да су патронска 
права над црквама откупљивана приликом ликви-
дације властелинства. Како је до отуђења Торде 
дошло већ почетком XX века, свакако да је и пи-
тање патроната тада било разрешено.

Црква Светог Петра у Инђији
Римокатоличка жупа у Инђији основана је за 

потребе немачког становништва 1835. године на 
иницијативу Петра грофа Пејачевића. Досеља-
вање Немаца из Бачке у Инђију почело је дваде-
сетих година XIX века (ХР-НАЂ-24 КВЖИ 1836). 
У Надбискупијском архиву у Ђакову сачувано је 
Петрово писмо од 14. марта 1833. године упућено 
из Руме тадашњем ђаковачком и сремском биску-
пу Павлу Сучићу (ХР-НАЂ-10-192/1833). Петар 
истиче неопходност оснивања жупе због пораста 
броја немачког становништва у Инђији. Гроф се 

обавезује да ће као патрон дати инђијској жупи 
сесију земље, коју би за жупника обрађивали 
жупљани и од које би он добијао хиљаду форин-
ти. Осим тога гроф би му на годишњем нивоу да-
вао 300 форинти. Обећао је и да ће подићи жупни 
стан и цркву, али не одмах јер се не зна колико би 
велика требала да буде, с обзиром да насељавање 
немачког становништва још траје, а тренутно има 
и превеликих трошкова око обнове и покривања 
црквеног торња у Руми. Напомиње да засада у 
Инђији постоји мала капелица и да је опремљена 
литургијским сасудама и одећом.

На основу канонске визитације из 1836. годи-
не сазнајемо да је жупа основана годину дана ра-
није. За цркву се каже да још није подигнута, већ 
да постоји само капела, зидана од набоја, у част 
Светог апостола Петра. Благословио ју је митро-
вачки декан Јосип Целчић 12. јула 1835. године. У 
капели се налази олтар Светог апсотола Петра, а у 
близини је подигнут и дрвени звоник са два звона. 
Патрон цркве Петар гроф Пејачевић врши своје 
патронске дужности тако да црква има све потреб-
не литургијске ствари (ХР-НАЂ-24 КВЖИ 1836). 

У канонској визитацији из 1865. године на-
води се да је богомољица у веома лошем стању 
и при томе премалена, те није вредна да се по-
правља. Истиче се да се мора зидати нова црква, 
као и жупни двор, а то су дужни да ураде патрон 
гроф Пејачевић и општина. У цркви су сада два 
олтара, велики у част Светог апостола Петра и 
мали у част Блажене Девице Марије (ХР-НАЂ-24 

Сл. 7. Писмо Петра грофа Пејачевића бискупу Павлу Сучићу из 1833. године. Извор: Надбискупијски архив у Ђако-
ву, ХР-НАЂ-10-192/1833.
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КВЖИ 1865). Након ове канонске визитације бис-
куп Штросмајер је међу одредбама које је издао 
на првом месту навео да се нова црква и жупна 
кућа морају сазидати, јер ако то жупљани не учи-
не, свешће их на ранг филијале неке друге жупе 
(ХР-НАЂ-10-1431/1865). 

Камен темељац нове цркве постављен је 25. 
маја 1868. године. Каноник и петроварадински 
жупник Бартол Лешић, пише бискупу Штросмаје-
ру поводом прославе постављања камена темељца: 
„Онамо позван присуствовао сам и ја код те све-
чаности, те сам се заиста дивио, кад сам видио 
како ће темељита, пространа и красна та црк-
ва бити, кад се буде саградила; бити ће сигурно 
једна од најлиепших црквих у обсегу бискупијах 
Преузвишености Ваше“ (ХР-НАЂ-10-749/1868). 
Изградња цркве довршена је 1872. године, а бла-
гословио ју је иришки декан и жупник Ђуро Мала-
ковски 29. јуна (ХР-НАЂ-24 КВЖИ 1922). 

На основу посредних документа могуће је 
донекле расветлити начин на који је гроф Петар 
финансирао подизање нове цркве. У горе помену-
том писму каноника и жупника Лешића наводи се 
да је немачка општина купила одмах поред нове 
цркве лепу кућу са пространим вртом за жупни-
ка. Међутим, из писама инђијског жупника Фрање 

Турковића Духовном столу у Ђакову 1869. године, 
сазнајемо да је општина била дужна да то учини 
јер је без дозволе патрона саградила школу на пла-
цу који је он дао за градњу жупног дома. Такође, 
патрон је уступио један виноград да се на том 
земљишту подигне нова црква. Како је приходе од 
винограда до тада убирао жупник, патрон је одре-
дио да му се као надокнада годишње даје дваде-
сет акова вина. (ХР-НАЂ-10-646/1869). У писму 
инђијског жупника Шизма Чизмаревића Духовном 
столу у Ђакову 1885. године, проналазимо пода-
так и да је патронат 1869. године одобрио продају 
земљишта уз цркву за потребе финансирања њене 
изградње. Међутим, до продаје тог земљишта тада 
ипак није дошло. Оно је, уз дозволу патроната и 
бискупског ординаријата, продато за 2.500 форин-
ти у сврху подмиривања трошкова подизања новог 
олтара 1885. године (ХР-НАЂ-10-3/1885). 

Нацрт за нови главни олтар урадио је сарајев-
ски архитекта Јосип Ванцаш за 330 форинти, док 
су радови вајара Ивана Новотнија, Ванцашевог 
сарадника из Осијека, износили 3.017 форинти. 
Зидарски послови при постављању олтара изно-
сили су 200 форинти. Патронат је обезбедио по-
требне цигле, песак, креч и зидаре. Новац који 
је недостајао за исплату радова подмирен је из 
црквене благајне и благајне капелице на гробљу 
(ХР-НАЂ-10-248/1886). 

Петар гроф Пејачевић је, у својој опоруци 
од 18. јуна 1878. године, инђијској цркви оста-
вио мисну закладу како би се након његове смр-
ти два пута годишње служили свечани реквијеми 
за покој његове душе и покој душе његове супру-
ге Франциске на дан њиховог преминућа. Мисна 
заклада је износила 5% камате од закладне глав-
нице од 1.000 форинти од 1. новембра 1868. го-
дине (ХР-НАЂ-10-3/1889). Свечани реквијеми са 

Сл. 9. Унутрашњост римокатоличке цркве у Инђији, по-
глед на главни олтар. Фото: Душанка Гојић (2019)

Сл. 8. Римокатоличка црква у Инђији. Фото: Душанка 
Гојић (2019)
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три свештеника служили су се и у цркви у Руми 
(ХР-НАЂ-10-333/1890).

Након очеве смрти, патронат над црквом на-
следио је гроф Ладислав. У допису жупника Јоси-
па Оберлајтнера Духовном столу у Ђакову 1896. 
године, наводи се да ће славно румско властелин-
ство намирити трошак од шездесет форинти за 
рестаурацију олтарске слике Светог апостола Пе-
тра на главном олтару, која је услед влаге испу-
цала (ХР-НАЂ-10-173/1896). Из писма жупника 
Павла Влаховића 1910. године сазнајемо да је те 
године обнављан кров и грађен нови торањ црк-
ве, а да је патрон радова Ладислав гроф Пејачевић 
(ХР-НАЂ-10-245/910). Такође, у канонској визита-
цији из 1912. године наводи се да ће се кров црк-
ве највероватније поново поправљати, а да трошак 
сноси патрон гроф Пејачевић (ХР-НАЂ-24 КВЖИ 
1912).

Гроф Ладислав се нарочито старао о подмири-
вању религиозних потреба кметова на пустарама 
румског властелинства. Жупник Јосип Оберлајт-
нер у писму бискупском Ординаријату 1902. годи-
не наводи да се инђијска жупа веома умножила од 
времена када је подигнута црква и да је формира-
но пет нових пустара са близу хиљаду верника. Из 
тог разлога је 1901. године славно румско власте-
линство саградило капеланску собу, а гроф Ладис-
лав је утемељио и закладу од 200 круна годишње 
за издржавање капелана (ХР-НАЂ-10-725/1902). 
Из дописа жупника Карла Павличића 1906. го-
дине сазнајемо да је гроф Ладислав, као патрон 
инђијске жупе, купио преносни олтар, „такозвани 
Мissions Кasset, какав имају војни капелани“. Овај 
олтар је купљен да би на пустарама у близини 
Инђије, где има око 800 римокатоличких верника, 
могле да се одрже свете мисе једном месечно, као 
и на други дан Божића, Ускрса и Духова. Жупник 
наводи да службу на тим пустарама треба да пре-
узме свештеник из земунског фрањевачког само-
стана, као и да је гроф обећао достојан хонорар за 
те екскурзије и покривање путних трошкова (ХР-
НАЂ-10-333/1906). У записнику канонске визи-
тације из 1912. године овај преносни олтар се по-
миње као altare portatile који се користи за потребе 
римокатоличког становништва на пустари Моја 
Воља. Наводи се да на пустару сваки месец дола-
зи страни свештеник, који од властелинства добија 
четрнаест круна да служи мису и држи проповед 
(ХР-НАЂ-24 КВЖИ 1912).

Пејачевићи су патронско право над црквом 
откупили 1919. године (Dević необјављена грађа: 
23) Патронску откупнину чинило је шездесет ју-
тара земље која је дата за издржавање цркве и 
осталих зграда, те су се будуће поправке на цркви 

и жупном двору вршиле од патронске откупни-
не, односно приходима оствареним са поклоње-
не земље. За издржавање жупника дали су девет 
јутара земље на пустари Лидвинци (ХР-НАЂ-24 
КВЖИ 1922).

Црква Светог Ивана 
Непомука у Путинцима

Римокатоличка жупа у Путинцима је, као и 
инђијска жупа, основана на иницијативу грофа 
Петра 1845. године, за потребе немачког станов-
ништва које се доселило из Бачке. У канонским 
визитацијама из 1853. године наводи се да је жуп-
ну цркву подигао патрон Петар гроф Пејачевић 
заједно са жупљанима. Жупљани су учествовали 
тако што су давали ручне радове и превоз за ма-
теријал, а патрон је обезбеђивао новчана средства. 
Црква је била зидана од набоја и посвећена Све-
том Ивану Непомуку, а осветио ју је, као и инђиј-
ску цркву десет година раније, митровачки декан 
Јосип Целчић 22. октобра 1845. године. Имала је 
звоник са два звона, као и један олтар посвећен 
Светом Ивану Непомуку. Такође, гроф је подигао 
жупни дом, а био је дужан и да сноси трошкове 
његовог одржавања и поправки. За издржавање 
жупника давао је 300 форинти годишње, као и ора-
нице и ливаде које је жупник обрађивао сам (ХР-
НАЂ-24 КВЖП 1853). 

Папа Пије IX одликовао је Петра грофа Пеја-
чевићa орденом Реда Христовог витеза због за-
слуга за утемељивање две римокатоличке жупе 
на територији румског властелинства, у Инђији и 
Путинцима. Ђаковачки и сремски бискуп Јосип 
Јурај Штросмајер је дана 22. јуна 1852. године у 
жупној цркви у осјечкој Тврђи одржао свету мису 
и том приликом је испред великог олтара предао 
овај орден грофу Пејачевићу, тада великом жупа-
ну Сремске жупаније (Sršan 1993: 184, Lučevnjak 
2006: 132). Петар је са овим орденом приказан на 
портрету насталом 1870. године.6 Портрет се данас 
чува у фонду Хрватског повијесног музеја у Загре-
бу, а дело је мађарског уметника Ђуле Удвардија. 

Након канонске визитације жупе Путинци 
1865. године, бискуп Штросмајер је међу одред-
бама које морају да се спроведу, на првом месту 

6 На овом допојасном портрету Петар је приказан у 
старијој животној доби, одевен у тамну племићку одору 
са црном доламом. Око врата на лентици носи папски ор-
ден Реда Христовог витеза, на грудима одликовање малог 
Витешког крста Реда Леополда и орденску звезду Реда же-
лезне круне, а преко прса носи ленту Реда железне круне 
(Najcer Sabljak i Lučevnjak 2013: 173).
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навео да жупник треба да настоји да се нова црк-
ва сагради и да за два месеца извести Духов-
ни стол шта је по том питању испословао (ХР-
НАЂ-10-1431/1865). Међутим, како је путинач-
ка црква била у добром стању, а бискуп је исте 
године издао наредбу да се по хитном поступку 
сагради нова црква у Инђији, јер је стара била у 
изузетно лошем стању, патрон је прво приступио 
њеној изградњи. Нова жупна црква у Путинцима 
биће подигнута деценијама касније, у време када 
је патронско право над црквом имао Петров син 
Ладислав.

Пројекат за нову цркву у Путинцима урадио је 
краљевски надинжињер Фрањо Сеч (Damjanović 
2005: 541) 1896. године, док је камен темељац 
постављен тек у мају 1898. године (ХР-НАЂ-10-
72/1898).7 Нацрт новог главног олтара урадио је 
Коломан Мас из Осијека 1898. године. Израда 

7 Путиначки жупник Антун Витановић, у допису од 
1. априла 1898. године упућеном бискупијском ордина-
ријату у Ђакову, моли за овлашћење да освети темељ 
нове цркве који треба да се постави почетком маја (ХР-
НАЂ-10-72/1898). Жупник је уз допис послао и нацрт 
парцеле, која је сада четвороугаоног облика с обзиром да 
је докупљено земљиште уз првобитну парцелу, са пред-
логом постављања темеља и положаја цркве. Ординаријат 
је одобрио жупников нацрт, уз напомену да се камен те-
мељац мора поставити на место где ће се налазити главни 
жртвеник (ХР-НАЂ-10-362/1898). Из жупниковог писма 
сазнаје се да је нацрт за саму цркву ординаријат одобрио 
6. јула 1896. године под бројем 834, а одобрен је и од 
стране Одељења за богопоштовање и наставу Краљевске 
земаљске владе. Жупник Витановић ординаријату у Ђако-
ву послао је и нацрт главног олтара уз допис од 8. авгу-
ста 1898. године (ХР-НАЂ-10-149/1898). Ови нацрти нису 
сачувани у Бискупијском архиву у Ђакову, већ су враћени 
назад у жупу, како пише у одговорима Духовног стола.

олтара коштала је 500 форинти и финансира-
на је из црквене благајне са 300 форинти, а оста-
так од прилога жупљана (ХР-НАЂ-10-149/1898). 
Градња цркве је довршена 1900. године, а бла-
гословио ју је 16. маја Павле Милер, опат и жуп-
ник митровачки. Поводом завршетка градње црк-
ве, путиначки жупник Антун Витановић, у писму 
упућеном бискупу Шторсмајеру 8. маја 1900. го-
дине, пише: „Моја нова црква лиепо и красно је 
саграђена какове у ниједном селу у Сриему нема 
те је провиђена красним жртвеником, проди-
каоноцом и крстионицом у готичком стилу, те 
ће и опет постављена бити под моћну заштиту 
угодника Божијега св. Ивана Непомуценскога“ 
(ХР-НАЂ-10-537/1900).

За сада нисмо пронашли документа која би 
ближе расветлила улогу Ладислава грофа Пеја-
чевића у подизању нове цркве, али свакако да је 
она била значајна. Из одговора Духовног стола на 
молбу путиначког жупника од 8. августа 1898. го-
дине, да му дозволи да из црквене благајне подиг-
не 300 форинти за нови олтар, сазнајемо да му је 
за то био потребан и писмени пристанак патрона 
цркве (ХР-НАЂ-10-1376/1898). У записнику ка-
нонске визитације из 1912. године наводи се да 
веће поправке на цркви подмирује патрон, а мање 
се финансирају из црквене благајне и прилозима 
жупљана. Патрон је дужан да сноси трошкове и за 
поправку жупног дома, док су жупљани дужни да 
дају ручне и довозне радње. Жупни дом је те го-
дине обновљен и проширен, јер је био у рушевном 
стању. Такође, патрон је за издржавање жупника 
давао 630 форинти годишње (ХР-НАЂ-24 КВЖП 
1912). 

Пејачевићи су патронско право над црквом за-
држали до 1912. године. У записнку визитације из 
те године наводи се да ускоро треба да се састане 
поверенство ради преноса патронских права. Нема 
тачних података колико је износила патронска от-
купнина за одржавање цркве и осталих зграда, али 
се из канонске визитације 1930. године сазнаје да 
је патрон за издржавање жупника дао девет јутара 
земље (ХР-НАЂ-24 КВЖП 1930), а из канонске ви-
зитације 1938. године да се жупни стан одржава од 
патронске откупнине (ХР-НАЂ-24 КВЖП 1938).

Просторна композиција и 
стилске карактеристике цркава

Задужбине породице Пејачевић на простору 
Војводине грађене су у временском распону од 
једног века – Рума 1808–1813, Торда 1846–1848, 
Инђија 1868–1872, Путинци 1898–1900. Цркве у 

Сл. 10. Римокатоличка црква у Путинцима. Фото: Ду-
шанка Гојић (2018)
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Инђији, Торди и Руми одликују се сличним про-
сторним и стилским, барокно-класицистичким, 
концепцијама карактеристичним за прву половину 
XIX века, док је црква у Путинцима представник 
замаха неоготичке обнове у последњим деценија-
ма XIX века. 

Цркве у Руми, Торди и Инђији једнобродне 
су грађевине чији је брод подељен на три једнака 
травеја. Олтарски простор се састоји од олтарске 
апсиде и презбитерија. Код цркве у Руми олтар-
ски простор је формиран у ширини главног брода, 
док је у Торди и Инђији ужи у односу на ширину 
брода. Све три цркве са бочне стране олтарског 
простора имају призидану сакристију. У Инђији и 
Торди то су приземне грађевине, док је у Руми у 
питању једноспратна конструкција. Спратна етажа 
била је намењена олтарској ложи, односно „ора-
торијуму за породицу покровитеља грофа Пејаче-
вића“, како се наводи у канонским визитацијама. 
Код све три цркве травеји брода су покривени по-
луобличастим сводовима подухваћеним попреч-
ним луцима ослоњеним на бочне зидове ојачане 
прислоњеним ступцима. Из улазног прочеља фор-
мираног у ширини брода израња једноспратни 
звоник квадратне основе. Подзвонични простор 
је интегрисан са простором наоса преко низа от-
вора у приземљу и галерије. Хор је формиран у 
подзвоничном простору, док код Руме и Инђије 
хорска галерија залази и у простор првог травеја 
брода. У спољашњем обликовању улазног прочеља 
карактеристично је наглашавање зоне звоничког 
торња формирањем централног ризалита са плит-
ким портиком надвишеним троугаоним забатом 
над пиластрима. У обликовању улазног прочеља 
ових цркава доминира класицистички израз, с тим 
што цркве у Инђији и Руми носе закаснеле одли-
ке барокног концепта, док је за цркву у Торди ка-
рактеристичан једноставнији барокно-класици-
стички стилски израз (Дамјановић 2005: 156–158; 

Мајсторовић 2011: 24–42; Ђукановић 2015:194–
224, 370–372).

Црква у Путинцима грађена је као једнобродна 
грађевина крстообразне основе формиране дода-
вањем трансепта. Полигонална олтарска апсида ди-
ректно се наставља на травеј испод укрснице бро-
дова, од кога је одвојена тријумфалним луком, а уз 
бок јој је призидана и приземна сакристија. Подуж-
ни брод је подељен на два травеја. Црква је засведе-
на крстастим сводовима ослоњеним на витке про-
филисане ступце повезане луковима преломљеним 
у темену. Хорска галерија формирана је као дрвена 
конструкција у простору првог травеја брода. На 
прочељу је призидани масивни звоник, у доњим 
деловима изведен у ширини подужног брода, а ка 
врху постепено се сужава. Приземљем домини-
ра дубоки, степенасто увучен портал рашчлањен 
низом прислоњених стубова повезаних архивол-
тама преломљеним у темену. Спратним етажа-
ма приступа се кроз степениште изведено у виду 
уске полукружне куле на бочној страни звоника. У 
рашчлањивању спољашњих фасада кључну улогу 
имају масивне контрафоре (Дамјановић 2005: 541–
542; Ђукановић 2015: 194–224; 376–378).

Закључна разматрања
Породица Пејачевић је на простору Војводи-

не у периоду од средине XVIII века до првих де-
ценија XX века остварила богату ктиторску актив-
ност. Подизали су, обнављали и опремали цркве и 
капеле, жупне дворове и оснивали нове жупе. До-
нирали су један пoкретан олтар за подмиривање 
богослужбених потреба на филијалним пустарама 
и подигли један заветни споменик. Разлози за ово 
су били вишеслојни. Како су стално настојали да 
повећавају број кметова на својим имањима8, мо-
рали су да воде рачуна да им обезбеде услове за 
живот, а један од њих је био и задовољавање рели-
гијских потреба. Према законима Хабзбуршке мо-
нархије, властелини су имали законске обавезе да 
испуњавају своја патронска права и дужности пре-
ма већини католичких жупа на територији својих 
властелинстава, односно да граде, обнављају и 
делимично опремају католичке цркве. Укидањем 
феудализма након 1848. године, ове законске оба-
везе престају, међутим, властелини су углавном 
наставили да испуњавају своја патронска права 
(Damjanović 2018: 178, 185). Наравно, не може се 
8 Више о њиховим колонизаторским активностима 
у Руми у књизи Славка Гавриловића Рума трговиште у 
Срему 1718–1848/9 и тексту Ђорђа Бошковића Румско 
властелинство обитељи Пејачевић (Гавриловић 1969: 12–
52; Bošković 2013: 268).

Сл. 11 Основе цркава у Руми (лево), Торди (средина) и 
Инђији (десно). Извор: Ђукановић 2015: 253, 271, 289.
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занемарити ни лична потреба чланова породице 
Пејачевић за задовољавањем и изражавањем соп-
ствене побожности. 

Приликом одабира небеских патрона цркава 
које су подизали, Пејачевићи су се најчешће опре-
дељивали за своје свеце имењаке и заштитнике, 
или чланова своје породице. Тако је Иван Непомук 
гроф Пејачевић за патрона цркве у Торди одабрао 
свог свеца имењака. Занимљиво је напоменути да 
су Пејачевићи 1791. године подигли кип светог 
Ивана Непомука преко пута свог дворца у Ретфали 
код Осијека. Кип је подигао или гроф Жигмунд у 
част најстаријег сина Ивана Непомука, или он сам 
у част свог свеца имењака. Побожност према Ива-
ну Непомуку била је нарочито изражена у Осијеку, 
где је његово чашћење заживело одмах након ка-
нонизације 1729. године. Гроф Жигмунд је у Кра-
вицама код Осијека подигао и капелу посвећену 
овом светитељу 1792. године (Roth 2016: 16). Пе-
тар гроф Пејачевић је за патрона цркве у Инђији 
одабрао свог имењака и заштитника апостола Пе-
тра, а за цркву у Путинцима Светог Ивана Непо-
мука у част свога оца. 

Марко III Александар барон Пејачевић цркву 
у Руми је посветио Узвишењу Часног Крижа. И 
овде би се упоришта могла тражити у породич-
ној традицији и везаности за култ Светог Крижа. 
Пејачевићи су имали ктиторског удела у изградњи 
и опремању цркве Светог Крижа у Осијеку (1709–
1732), а неки чланови породице су и сахрање-
ни у њеној крипти. Иван Пејачевић, отац Марка 

Александра, донирао је овој цркви помоћни олтар 
Блажене Девице Марије.9 Сам Марко Алексан-
дар је, по жељи брата Фрање Ксавера Пејачевића, 
припадника исусовачког реда, финансирао поди-
зање помоћног олтара Светог Крижа за исусовачку 
цркву Светог Миховила у осјечкој Тврђи, између 
1733. и 1740. године. На овом олтару налазиле су 
се олтарске слике Госпе Жалосне и Светог апосто-
ла Ивана, који је био имењак и заштитник њиховог 
оца. Гроф Јосип II, један од ктитора румске цркве, 
донирао је 1772. године новац за завршетак олтара 
Светог Крижа у нашичкој капели Светог Антуна 
Падовског (Najcer Sabljak i Lučevnjak 2013: 17, 19). 

Јасно је да су Пејачевићи сложено промишља-
ли, градили и изражавали личну и породичну по-
божност, ослањајући се на вишевековну породич-
ну традицију и константно је надопуњујући. Стога 
би се у будућим промишљањима њихова ктитор-
ска активност на територији Војводине требала 
тумачити у кључу ширег породичног, временског и 
просторног оквира.

9 Традиција породичног штовања Богородичиног култа 
има корене још у времену њиховог боравка у Бугарској и 
везаности за фрањевачки самостан Блажене Девице Ма-
рије у Ћипровцима. Више о томе и о ктиторским даро-
вима у Богородичину част видети у каталогу изложбе 
Ликовна баштина обитељи Пејачевић (Najcer Sabljak i 
Lučevnjak 2013: 15–56; 255–259). Цркве у Руми, Инђији и 
Торди имају помоћне олтаре посвећене Блаженој Девици 
Марији, међутим засада нисмо успели да пронађемо пода-
таке о њиховим приложницима.
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Patron activity of the noble family Pejačević in Vojvodina
Dušanka Gojić

Key words: the noble family Pejačević, patron activity, Ruma, Torda, Inđija, Putinci

In the period from the mid-eighteenth century to the first decades of the 20th century, the noble family Pe-
jačević had a rich patron activity in the territory of the Vojvodina Region. They built, renovated and equipped 
churches and chapels and parish houses, and founded new parishes. Also, they donated one movable altar for 
services in the parochial branches and raised one votive monument. Their most important patron activity was 
erecting four Roman Catholic churches - the Church of the Exaltation of the Holy Cross in Ruma, the Church of 
Saint John of Nepomuk in Torda, the Church of Saint Peter in Inđija and the Church of Saint John of Nepomuk 
in Putinci. Three churches are located in the territory of the former Srem County, that is, on the Ruma allodial 
land of the Pejačević family, while one church is located in the territory of the former Torontál County, erected 
on the Torda Estate. The reasons for their rich patron activity are multi-layered. As they constantly strived to 
increase the number of farmers on their land, they had to provide them with living conditions, meeting their reli-
gious needs included. The noblemen had the legal obligations to fulfil patronage rights and duties towards most 
Catholic parishes in the territory of their lands, that is, to build, renovate and equip Catholic churches. Of course, 
one cannot ignore the personal needs of the Pejačević family members to satisfy and express their own piety. 
Relying on a centuries-old family tradition, they contemplated, constructed and expressed personal and family 
piety in a complex way, constantly supplementing it.

List of fi gures:

Fig. 1 The Roman Catholic Church and Parish House in Ruma. Photo by Dušanka Gojić (2019)
Fig. 2 The Coat of arms of the Pejačević family above the main portal of the church in Ruma. Photo by Dušanka Gojić (2019)
Fig. 3 The votive monument “Kipovi”. Photo by Dušanka Gojić (2019)
Fig. 4 The interior of the Roman Catholic Church in Ruma, the view of the main altar. Photo by Dušanka Gojić (2017)
Fig. 5 The memorial plaques from 1829 and 1893 testifying to the patronage of the Pejačević family of the church in Ruma. 

Photo by Dušanka Gojić (2017)
Fig. 6 The Roman Catholic Church in Torda. Photo by Dušanka Gojić (2017)
Fig.7 A letter written by Count Petar Pejačević to Bishop Pavle Sučić from 1833. Source: Diocese Archive in Đakovo, 

HR-NAĐ-10-192/1833
Fig. 8 The Roman Catholic Church in Inđija. Photo by Dušanka Gojić (2017)
Fig. 9 The interior of the Roman Catholic Church in Inđija, view of the main altar. Photo by Dušanka Gojić (2019)
Fig. 10 The Roman Catholic Church in Putinci. Photo by Dušanka Gojić (2018)
Fig. 11 Ground plans of churches in Ruma (left), Torda (center) and Inđija (right). Source: Đukanović 2015: 253, 271, 289.
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У претходном броју Грађе за проучавање спо-
меника културе Војводине публикован је први део 
прилога о изградњи и уређењу ентеријера като-
личке цркве св. Јана Непомука у Великом Бечке-
реку, данашње зрењанинске катедрале. Повод за 
његово објављивање био је јубилеј 150-годишњи-
це од завршетка њене изградње и 200-годишњице 
од рођења њеног мало познатог архитекте Фран-
ца Ксавера Брандајса. У наставку следи други 
део прилога, којим је обухваћен сâм период њене 
градње до свечаног освештања у јесен 1868. Упо-
редо са тим, текао је и процес прикупљања при-
лога за уређење црквене унутрашњости, у окви-
ру ког су набављене оргуље, звона и крст који је 
инсталиран на крову богомоље, као и велики број 
предмета коришћених у богослужењу. 

Наставак и завршна 
фаза градње

Непосредно након полагања камена-темељца 
нове католичке цркве, ондашњи администратор 
Торонталске жупаније Стеван Петровић је неоче-
кивано 1864. године обуставио радове на њеној 
изградњи. Тачни разлози ове обуставе нису позна-
ти, али ни она није била дугог века: већ после пар 
година, упоредо са променом политичке ситуације 
и сменом Петровића са чела Торонталске жупа-
није, дошло је и до наставка градње, која овога 
пута није била прекидана и која је дала очекиване 
резултате. 

Тако се у пролеће 1866. јавља оглас Чанад-
ског бискупског ординаријата, којим се за 1. мај 
у Темишвару заказује лицитација за грађевин-
ског предузимача који би на себе преузео посао 
изградње (GBWb 16/1866: 1; GBWb 17/1866: 1; 
GBWb 28/1866: 8). Неколико дана по одржаној 
лицитацији, локални немачки недељник Гросбеч-
керекер вохенблат (Gr.-Becskereker Wochenblatt) 
је обавестио своје читаоце да је посао поверен 

Стевану Ђорђевићу из Великог Бечкерека, који 
је дао најповољнију понуду, те да ће радови за-
почети у току идуће недеље, а да ће нови храм 
бити рађен по узору на заиста лепу цркву у Св. 
Ани, уз напомену да ће торањ бити изнад улаза 
(GBWb 18/1866: 9). Према склопљеном уговору, 
Ђорђевић се обавезао да ће по цени од 36.700 фо-
ринти аустријске вредности завршити све радо-
ве и испоручити сав материјал, који је потребан 
за изградњу и целовито уређење речене цркве, те 
градњу започети до јесени 1867. Истовремено је 

Изградња и уређење католичке цркве 
св. Јана Непомука у Великом Бечкереку (II део)
Филип Крчмар

Кључне речи: Велики Бечкерек, Зрењанин, црква св. Јана Непомука, Алојз Хербигер, Игнац Хилцер

Сл. 1: Изглед нове католичке цркве у Великом Бечкере-
ку (инсерт објављен 1866. године у локалном немачком 
недељнику Гросбечкерекер вохенблат (Gr.-Becskereker 
Wochenblatt Nr. 28, 14. Juli 1866).
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преузео већ постављене темеље и обезбеђени ма-
теријал у вредности од 9765 форинти и 20 крајца-
ра аустријске вредности (GBWb 28/1866). Недељу 
дана касније, четворочлана делегација, састављена 
од чланова католичке црквене општине, упутила 
се у Темишвар како би у име католичких верни-
ка Великог Бечкерека изразила своју захвалност 
због скорог почетка градње цркве; Вохенблат 
(Wochenblatt) је забележио да је ово посланство 
било срдачно примљено и видно изненађено након 
бискуповог уверавања да ће црква бити освештана 
већ идуће године (GBWb 20/1866: 8). 

О томе да се градња нове цркве коначно по-
мерила са мртве тачке, сведочи и апел који је нови 
председник комисије за њену градњу Едуард 
Келнер упутио католичким верницима почетком 
јуна 1866, умољавајући их да дају добровољне 
прилоге у виду грађевинског материјала, пред-
мета за уређење ентеријера и новца; прикупљање 
новчаних прилога поверено је великобечкеречком 
трговцу Паулу Штагелшмиту, који је обављао 
функцију благајника Комисије (GBWb 23/1866: 
1; GBWb 24/1866: 1; GBWb 25/1866: 2). У чланку 
под називом Градња римокатоличке цркве у Вел. 
Бечкереку у свом издању од 30. јуна 1866, Вохен-
блат (Wochenblatt) је својим читаоцима најавио да 
ће почев од тог дана па све до завршетка изградње 
редовно обавештавати своје читаоце о свим де-
шавањима везаним за овај подухват, као и за уну-
трашње уређење цркве (GBWb 26/1866: 6). Том 
приликом је лист подсетио да се код благајника 
Штагелшмита могу оставити добровољни прило-
зи, уједно обавештавајући своје читаоце да ће се 2. 
јула у дворишту комуналне женске школе продава-
ти старо гвожђе које је остало од старе цркве – ме-
талне плоче, жичани прозори и решетке итд. По-
ред тога, јављен је и један значајан податак у вези 
са уређењем ентеријера – чувени градитељ оргуља 
Алојз Хербигер (Hörbiger) из Беча, који је дот-
ле израдио већ 78 оргуља, послао је писмо у ком 
моли да се узме у обзир време које му је потребно 
за изградњу овог инструмента (GBWb 26/1866: 6)1. 

1 Алојз Хербигер (нем. Alois Hörbiger) родио се 1810. 
године у Тирбаху (Тирол), у сељачкој породици. Од ране 
младости показао је интересовање према музици (наро-
чито оргуљама), уметности и занатству. У више наврата 
путовао је у Италију, како би се упознао са оргуљама у та-
мошњим црквама, а своје прве оргуље израдио је за цркву 
у свом родном месту. Касније је постепено почео да шири 
делатност на читав Тирол, па и на Штајерску. Најпре је 
живео у Цељу, да би се касније са својим братом Барто-
ломејем преселио у Ацгерсдорф крај Беча, где је отворио 
радионицу. За оргуље које је израдио за потребе цркве у 
бечкој општини Алтлерхенфелд одликован је златном 

У идућем броју, под истим насловом, Вохенблат 
(Wochenblatt) јавља да се по повољној цени про-
даје 5 великих жичаних прозора са старе цркве, 
високих 9,5, а широких 4,5 стопа, јаких, у добром 
стању, који би се могли корисно употребити у 
баштама или за ограђивање; за више информација, 
лист је заинтересоване упућивао на господу Вилч-
гоа и Хаузера (GBWb 27/1866: 6).

О изгледу нове цркве у самом центру града, 
Великобечкеречани су добили прилику да сазнају 
у следећем броју свог немачког недељника, који је, 
уз комплетан историјат католичке верске заједни-
це у граду, у опширном прилогу донео и историјат 
старе и градњу нове цркве, уз илустрацију исте у 
боји (Сл. 1, GBWb 28/1866). Аутор овог изузетно 
драгоценог прилога остао је непознат, али је са-
свим могуће и врло вероватно да је у питању био 
Јохан Хајнрих Швикер, историчар, педагог и 
публициста, који ће се у наредном периоду значај-
но ангажовати на изградњи и уређењу цркве, а по 
њеном окончању неко време обављати и дужност 
председника католичке црквене општине2. Текст 
у Вохенблату (Wochenblatt) донео је и димензије 
нове богомоље: ширина чеоне (предње) фасаде из-
носила је 14 хвати; дужина бочних фронтова – 25 
хвати (нем. Klafter)3, 5 стопа (нем. Schuh)4 и 3 цола 
(нем. Zoll)5; а висина торња – 31 хват, 3 стопе и 6 
цола. Уз напомену, да је унутрашњост тробродна, 
оцењено је да црква одише величанственошћу и 
оставља на посматрача пријатан утисак (GBWb 
28/1866).

Након тога, радови су изгледа кренули брзо 
(Сл. 2) и у априлу 1867, председник Комисије за 
изградњу цркве Едуард Келнер, поново се огла-
сио позивом својим католичким суграђанима да 
своје прилоге за унутрашње уређење цркве доста-
ве Паулу Штагелшмиту, уз напомену да ће црк-
ва бити довршена још ове године (GBWb 15/1867 
a; GBWb 16/1867: 1; GBWb 17/1867: 1). Том 

медаљом за уметност и науку од цара Фрања Јосифа. 
Умро је 1876. године у Земуну. Осим оргуља за цркву Св. 
Јана Непомука у Великом Бечкереку, у Банату је био ан-
гажован и на изради оргуља за цркве у Сечњу и Вршцу 
(WURZBACH 1863: 124–125).
2 Швикер је живео у Великом Бечкереку од 1857, а у 
то време је већ стекао лепу репутацију историчара, обја-
вивши 1861. свој првенац – Историју Тамишког Баната. 
О његовом јавном деловању у овом граду види: КРЧМАР 
2011: 233–244; FASSEL 1999: 190–208.
3 Хват (нем. Klafter) – стара аустријска мера за дужи-
ну, око 1,9 m (прим. Ф. К.). 
4 Стопа (нем. Schuh) – стара аустријска мера за дужину, 
око 32 cm. Шест стопа чинило је један хват (прим. Ф. К.)
5 Цол (нем. Zoll) – стара аустријска мера за дужину, от-
прилике истоветна енглеском инчу – 2,6 cm (прим. Ф. К.).
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приликом је јављено и о смрти бившег чанадског 
бискупа, а тадашњег калочког надбискупа Јоже-
фа Лоновића, Бонацовог претходника; реквијем је 
одржан у привремено-жупној Пијаристичкој цркви 
(GBWb 15/1867 б).

Прикупљање прилога за 
уређење ентеријера

Уследила је вишемесечна пауза док се почет-
ком августа у новинама није појавио списак да-
рованих предмета за уређење ентеријера, који је 
саставио већ поменути Рудолф Вилчго (GBWb 
31/1867: 10). На том списку су се нашли, између 
осталог: једна лампа за главни олтар, једна лампа 
за бочни олтар; два крста; једна монстранца6; један 
циборијум7; један црни крст од ливеног гвожђа, два 
јастука за олтар; један четворотомни Римски бре-
вијар (Breviarium romanum); два пехара са подмета-
чима; једна кадионица; једна посуда за тамјан; јед-
на посуда за свету воду; једна гарнитура свећа; јед-
но звоно за главни олтар и једно за сакристију; две 
кутијице за држање хостија (GBWb 31/1867: 10).

Двадесет и првог августа, рано ујутру, у Вели-
ки Бечкерек је дошао бискуп Бонац, тихо и без ве-
лике помпе, како би се лично уверио у ток радова 

6 Монстранца – у католичкој цркви, посуда богато 
украшена златом или сребром, често звездастог облика, у 
којој се држи освештана хостија, како би се показала вер-
ницима да би јој се они могли поклонити; отуда се назива 
још и „показница“ (лат. monstrare – показати).
7 Циборијум – посуда налик пехару у којој се чувају 
хостије. Назив потиче од грчке речи κιβώριον, што значи 
посуда за чување хране.

на цркви. Том приликом је, према писању Вохен-
блата (Wochenblatt), изразио велико задовољство 
виђеним. Након тога је посетио великог жупана 
Карачоњија, примио неколицину грађана у ау-
дијенцију и послеподне напустио град, отишавши 
за Перлез (GBWb 34/1867: 14). 

Пар месеци касније, Рудолф Вилчго је среди-
ном новембра објавио и други списак предмета 
поклоњених црквеној општини за уређење енте-
ријера новог храма (GBWb 46/1867: 8)8, из ког се 
видело да је ова акција дала лепе резултате. Ипак, 
већ тада је морало бити јасно да црква неће бити 
довршена у 1867, па се њена изградња наставила и 
у наредној, 1868. години. У прикупљању прилога 
за уређење нове цркве прибегло се новој тактици: 
организовању друштвених приредби забавног са-
држаја, чији је чист приход од наплате учешћа био 
намењен опремању нове цркве; тако су 18. јануара 
и 8. фебруара у градском позоришту уприличена 
два грађанска бала, чији је исход био толико охра-
брујућ, да је врло брзо – 22. фебруара – приређен и 
трећи (GBWb 7/1868: 9). 

Постављање крста на 
црквени торањ

Након тога, вести о радовима на цркви нема, 
све до средине маја, када је на црквеном торњу 
постављен крст, уз претходни благослов жупника 
Варадија (GBWb 21/1868 a). Чин постављања кр-
ста на кров цркве протекао је уз пригодну музику 
и уз присуство чланова Одбора за изградњу црк-
ве, грађевинског предузимача Стевана Ђорђевића, 
столарског мајстора Агоштона Напхолца и бројних 
окупљених мештана; након тога, уследио је бан-
кет са ког су упућене здравице – владару Фрањи 
Јосифу и Његовој екселенцији чанадском бискупу 
Шандору Бонацу, у аналима великобечкеречке црк-
ве за вјеки вјекова убележеном и незаборавном до-
бротвору (GBWb 21/1868a). Примећено је да је чи-
тав подухват постављања крста на врх цркве био 
опасан и да је захтевао велику храброст и одлуч-
ност извођења, будући да црквени торањ још увек 
није био у потпуности довршен: разлог томе била 
је чињеница да громобран, који је наручен у Бечу 
и чија се израда – по најсавременијим стандар-
дима – тих дана приводила крају, још није стигао 
(GBWb 21/1868 a). Остатак новинског извештаја 
8 Из другог списка види се да је приложено шест ве-
ликих и две мале светиљке за главни олтар, два крста, две 
гарнитуре свећа – једна за главни и једна за бочни олтар, 
два звона, једна лампа за бочни олтар и две крстионице у 
облику шкољке, направљене од црвеног мермера. 

Сл. 2. Католичка црква св. Јана Непомука у изградњи. 
Љубазношћу г. Ференца Немета
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био је посвећен прикупљању прилога за уређење 
црквеног ентеријера. Ту је констатовано да, иако 
се изградња нове цркве ближи крају, питање ње-
ног унутрашњег уређења још увек није решено. 
Напоменуто је да су сачувани предмети из старе 
цркве неупотребљиви, као и да би набавка новог 
намештаја – макар он не био и раскошан, али ипак 
прикладан времену, стилу и намени – била скопча-
на са великим додатним издацима. Примећено је 
такође да су прилози верника скромни, упркос ве-
ликом пожртвовању и труду које је у њихово при-
купљање уложио Одбор за изградњу цркве. Стога 
су се надлежни обратили за помоћ владајућим кру-
говима, високом свештенству и земљопоседници-
ма и из других крајева Монархије. На крају је још 
једном апеловано на католичке вернике да дају 
своје прилоге уз стару пословицу: двоструко даје, 
ко брзо даје (GBWb 21/1868a).

Исти број Вохенблата (Wochenblatt), који је 
објавио вести о постављању крста на кров нове 
цркве, пренео је и наставак списка дарованих 
предмета за ентеријер, у ком су се нашла два ве-
лика лустера за бочни олтар, један комплет свећа, 
кадионица, једна посуда за држање тамјана, две 
светиљке за табернакл9, те напослетку – комплетна 
одећа за мису за коју је напоменуто да је поклон 
Његовог царског височанства надвојводе Карла 
Лудвига10 (GBWb 21/1868 б).

Црквена звона
Следећи важан моменат у изградњи нове црк-

ве био је 4. јул, када су свечано освештана њена 
звона (GBWb 28/1868; GBWb 29/1868). Њих, међу-
тим, није освештао великобечкеречки жупник 
Варади, већ свештеник из оближње Ечке – Карл 
Крист. Након свечане церемоније, наставници 
Пијаристичке гимназије Лајош Хеђеши и Едуард 
Јанчик одржали су пригодне беседе на мађарском, 

9 Табернакл (од лат. tabernaculum – шатор) је у като-
личкој цркви фиксирана кутија, ковчег или уопште про-
стор где се чувају посвећене хостије за причешће; такође 
може да означава заштитни кров или нишу за кипове, ол-
таре и сл.
10 Надвојвода Карл Лудвиг Аустријски (нем. Karl 
Ludwig von Österreich) је био млађи брат цара Фрање Јо-
сифа и трећи син надвојводе Карла и надвојвоткиње Со-
фије. Родио се 1833. године у Бечу, где је и умро 1896. Ва-
жио је за веома конзервативног и горљивог католика. Због 
старије браће – Фрање Јосифа и Максимилијана – који су 
увек били у првом плану, углавном је имао подређену уло-
гу у политичком животу – махом као гувернер Тирола и 
представник цара у јавним приликама. Био је отац будућег 
аустроугарског престолонаследника Франца Фердинанда 
(HAMMAN 1988: 223–225). 

односно немачком језику, у којима су објаснили 
значај и сврху звона. Захваљујући детаљном пи-
сању Вохенблата (Wochenblatt) од 18. јула, данас 
су познате практично све важније појединости које 
се тичу овог сегмента нове цркве: израђена су у 
реномираној и надалеко познатој ливници звона 
Игнаца Хилцера из Винер Нојштата11; било их 
је укупно четири: свако је имало сопствени тона-
литет и било названо по једном католичком свецу 
– Александар (G) је био највећи и тежио је 4794 
бечке фунте; затим, Елизабета (Es) – 2881 фунта; 
Марија (As) – 1248 фунти, те Рудолф (G) – 610 
фунти12. Свако звоно је на себи, поред приказа све-
титеља по ком је названо, имало у барељефу угра-
вирано следећи натпис:

Fideles Nagy-Becskerekiensis anno 1868 
Верници Великог Бечкерека, 1868. године

In honorem sancti(ae) Alexandri (Elisabethae, 
Mariae, Rudolfi)
У част светог / свете Александра (Елизабете, 
Марије, Рудолфа)

Ignatius Hilzer, caes. reg. aulicam panarum artifex 
me fecit Neostadii.
Направио ме Игнац Хилцер, царски и краљевски 
мајстор звона из Винер Нојштата.

Ови детаљи се донекле и могу видети на са-
чуваним фотографијама из времена Првог свет-
ског рата, када су звона скинута са звоника и пре-
топљена у ратне сврхе13. Трошкови њихове израде 

11 Игнац Хилцер (нем. Ignaz Hilzer, Сент-Берхард 
код Хорна, 24. јул 1810 – Винер Нојштат, 25. март 1880) 
је 1838. године преузео малу ливницу звона покојног Јо-
зефа Швајгера коју је дотле водила Швајгерова удовица; 
временом ју је Хилцер развио у најпознатију ливницу зво-
на у читавој Монархији, добивши чак почасно звање ц. и 
к. дворски звоноливац (нем. k. u. k. Hofglockengießer). У 
посао је 1871. укључио и свог сина Петера, који ће преу-
зети ливницу након очеве смрти 1880. и водити је све до 
1907, када је и сам преминуо. Тада је ливницу преузео ин-
дустријалац из Љубљане Макс Самаса, који ју је водио 
до 1931, када ју је затворио. До марта 1906. Хилцерова 
ливница је излила преко 6600 звона укупне масе пре-
ко 1800 тона. Између осталих, нарочито се истичу звоно 
Цар Франц пречника 2,12 метара за цркву у Маријацелу 
(Аустрија) и звона за Вотивну цркву у Бечу. Фирма је до-
бијала бројне поруџбине, како у земљи, тако и у (далеком) 
иностранству – из Турске, па чак Индије, Кине и Јапана 
(ÖBL 1959: 319).
12 Бечка фунта (нем. Wiener Pfund) – стара мера за 
масу, 0,56 kg (прим. Ф. К.).
13 Овим путем аутор се захваљује г. Ференцу Немету 
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износили су укупно 5985 форинти и 60 крајцара 
аустријске вредности, од чега је на изливање от-
падало 5199 фор. и 20 кр., на трошкове израде но-
сача од ливеног гвожђа 649 фор. и 90 крајцара14, а 
на превоз 136 фор. и 50 кр. Међутим, ц. и к. при-
ватно паробродарско друштво одобрило је попуст 
на трошкове превоза у износу од 96 форинти и 44 
крајцаре (GBWb 29/1868). Занимљиво је да су три 
звона, која су била скинута са старе цркве (укупне 
тежине 2500 фунти) била стављена на продају, уз 
напомену да би их – у случају да се за њих не нађе 
купац – уговорно требало ставити на располагање 
Хилцеровој ливници (GBWb 29/1868).

Нова звона су се по први пут огласила у сре-
ду, 19. августа 1868, у предвечерје верског праз-
ника – дана Св. Стефана, оснивача средњовеков-
не угарске државе (GBWb 34/1868). Вохенблат 
(Wochenblatt) је тим поводом одао признање 
мајстору Хилцеру, наводећи да су звона ремек-де-
ло његове фирме, те да је мало звона на простору 
Чанадске бискупије која се могу мерити са „Алек-
сандром“ по звуку, узвишености, а и величини. 
Том приликом је демантована вест коју је пренело 
неколико листова – да ће црква бити освештана на 
сам дан Св. Стефана – уз објашњење да радови на 
унутрашњости, као и на спољашњости захтевају 
још времена, а Његова екселенција велечасни бис-
куп Александар пл. Бонац се изјаснио да ће црква 
бити освештана тек када у потпуности буде го-
това (GBWb 34/1868).

на уступљеној фотографији реквизиције звона из његове 
приватне колекције. 
14 Носач је био израђен по најновијим трендовима и 
повремено би се окретао, чиме се звоно ударало на више 
места, док је клатно остајало фиксирано. На тај начин су 
постигнути смањено коришћење и уједначеност звука. 

Наставак прикупљања прилога. 
Организовање црквене општине

У међувремену је настављено и прикупљање 
предмета за уређење ентеријера. Списак од 8. ав-
густа 1868. наводи: одећу за мису са свом припа-
дајућом опремом; две мале и једну велику све-
тиљку за бочни олтар, шест великих свећа, 42 
хвата ужета за звоно, два јастука за главни олтар, 
једну крстионицу, торбу за прикупљање прило-
га међу верницима, једну тканину од овчје вуне 
(за чишћење сребрнине), две мермерне шкољке 
за свету водицу, један пехар, монстранцу за ре-
ликвије и једну икону св. Јакова за бочни олтар 
(GBWb 32/1868)15. У новом списку, од 3. октобра, 
нашли су се једна посуда за уље, шест ваза за 
цвеће, један украс за циборијум, украсни покривач 
за олтар, једна бројаница, уже за звоно, две албе 
са тракама16, једна патосница-отирач, шест столи-
ца за свештенство, комплетна декорација за главна 
улазна врата у цркву и једно уже за звоно (GBWb 
40/1868).

У јесен 1868, како се датум освештања цркве 
све више приближавао, јавили су се и први гла-
сови који су позивали на организовање црквене 
општине и постављали питање њеног устројства 
и вођења. У Вохенблату (Wochenblatt) је крајем 
октобра освануо апел упућен католицима Великог 
Бечкерека, у ком је са дубоким жаљењем конста-
товано да су од свих верских заједница које живе 
у том граду, они најгоре организовани, те да их 
ништа – осим вере – не држи на окупу; стога је 
насушна потреба да они организују своју црквену 
општину када се једном већ заврши изградња црк-
ве (GBWb 43/1868). Анонимни аутор чланка по-
ставио је питање: ко ће плаћати вероучитеља, вођу 
црквеног хора и оргуљаша, када црква ускоро буде 
почела да прима вернике; ко ће и како управљати 
црквеном имовином? Стога је предложено неод-
ложно конституисање црквене општине по узору 
на друге средине у Угарској (GBWb 43/1868). 

15 Рудолф Вилчго, који је био задужен за прикупљање 
прилога, напоменуо је да су већ забележени случајеви у 
којима су дародавци донирали предмете који нису при-
кладни за цркву, нити од неког нарочитог значаја, те је 
стога позвао вернике да се код њега увере у величину и 
изглед предмета који се траже, утолико пре што се по по-
себном бискупском налогу нису смели примити никакви 
предмети који би нарушавали унутрашњи изглед цркве 
(GBWb 32/1868).
16 Алба – код старих Римљана – дуга бела туника; у ка-
толичкој цркви: бела, најчешће ланена дуга кошуља коју 
свештеник носи током мисе. 

Сл. 3: Реквизиција звона католичке цркве св. Јана Непо-
мука у Првом светском рату. Приватна колекција г. Фе-
ренца Немета.
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Оргуље
У то време, црква је већ била довршена споља, 

око ње су рашчишћени шут и грађевински мате-
ријал, а на њеном торњу је инсталиран сат. По-
следњег дана октобра 1868. јављају се нове вести 
о оргуљама за цркву, које сведоче о томе да је њи-
хов произвођач, Алојз Хербигер из Беча, у то вре-
ме боравио у Великом Бечкереку (GBWb 44/1868). 
Оргуље које је израдио за овдашњу католичку 
цркву биле су осамдесет и треће које су изашле из 
његове радионице, а биле су урађене по старом 
италијанском мајсторском систему, који је дале-
ко надмоћнији у односу на новија решења (GBWb 
44/1868). Састојале су се из двеју спојница и 24 
звучна регистра, од којих се 18 налазило у двема 
клавијатурама, а 6 у педалама. (GBWb 44/1868). 
Од тога су нарочито похваљени регистри Violin, 
Viola di Amora и Flauto di Corpo. Механички део је 
такође био уникатан и направљен од гвожђа и ме-
синга (а не од дрвета као обично) (GBWb 44/1868). 
Тонска проба и свечана примопредаја оргуља од 
стране Одбора за изградњу цркве били су заказана 
за 18. новембар (GBWb 44/1868).

Освештање цркве
Међутим, већ тада се знало да ће недуго на-

кон тонске пробе бити одржана и свечаност ос-
вештања цркве. На насловној страни Вохенблата 
(Wochenblatt) од 14. новембра осванула је најава 
– позив верницима да 24. присуствују овој свеча-
ности, који им је упутила у међувремену форми-
рана католичка црквена општина (GBWb 46/1868). 
Позив је, у име Организационог одбора потписао 
председавајући овог тела, Макс Михаловић, уз 
напомену да ће након освећења у просторијама 
бечкеречке Касине бити одржан пригодан банкет, 
па су поштована браћа у вери замољена да се за њ 
у великом броју пријаве (GBWb 46/1868).

Макс (Микша) Михаловић није нимало слу-
чајно изабран за председника Организационог од-
бора, будући да је његов брат Јосип Михаловић 
– иначе високи црквени великодостојник и викар 
Чанадске дијецезе – био делегиран од стране бис-
купа Бонаца да у његово име присуствује чину 
освећења (GBWb 47/1868)17. У понедељак 24. но-

17 Јосип Михаловић (мађ. Mihalovics József) родио се 
у Торди, у Торонталској жупанији 1814. године, изворно 
српској породици (Михајловић) која се временом кроатизо-
вала. Похађао је гимназију у Темишвару и Сегедину, а студи-
рао теологију у Темишвару. За свештеника је заређен 1836, 
након чега је 15 година служио чанадског бискупа Лоновића, 
пратећи га у својству секретара на његовим путовањима. За 

вембра, локално свештенство се рано ујутру са 
градским нотабилитетима извезло у сусрет Миха-
ловићу, да га, у складу са устаљеним обичајима, 
дочека на граници бечкеречке општине; Михало-
вић је у град стигао у 11 сати, дочекан црквеном 
звоњавом и пуцањем из прангија (GBWb 48/1868). 
Након што се сместио код свог брата, упутио се 
на главни градски трг, како би узео учешћа у це-
ремонији освећења цркве. Најпре је поставио зав-
ршни камен, иза чега је уследила проповед капе-
лана Хеђешија (на мађарском језику), а онда и бо-
гослужење у ком су учествовали и католички ду-
ховници из Бечкерека (директор Гимназије Каје-
тан Рапенсбергер, гимназијски професори-пија-
ристи Еде Јанчик и Михаљ Поларић, те капелан 
Рудолф Ронге) и околине – Турског Бечеја (Карл 
Бицек), Елемира (Фриђеш Халас, Гашпар Ол-
твањи), Лазарфелда (Ј. Вајтерсхајм), Клека (Ал-
берт Фабер), Катрајнфелда (Алојз Ебнер), Бе-
геј Св. Ђурђа (Елијас Тренчењи) и др. (GBWb 
48/1868). На новим оргуљама изведена је миса, 
коју је компоновао диригент црквеног хора Карл 
Месник. На банкету који је после церемоније 
одржан у просторијама бечкеречке Касине, забе-
лежено је 120 гостију; они су упутили поздравне 
телеграме чанадском бискупу Бонацу (који је у то 
време био у Будимпешти), наздравивши у њего-
во име и име цара, Јожефа Михаловића и других 
појединаца заслужних за изградњу цркве.

*

И након довршетка градње, освештања и де-
лимичног опремања, питање уређења ентеријера 
нове цркве је још дуго остало отворено и биће ре-
шавано у ходу, постепено, практично до избијања 
Првог светског рата. Осликавање њених зидова, 
уграђивање витража, прикупљање нових новчаних 
прилога и црквених предмета итд. описани су у 
трећем, последњем делу рада чије је објављивање 
планирано у следећем броју Грађе за проучавање 
споменика културе Војводине.

каноника и викара Чанадске бискупије именован је 1848. 
Био је одликован Великим крстом Леополдовог реда (1868) 
и Реда св. Стефана (1877), а носио је и звање поверљивог 
краљевског саветника. Недуго након освећења цркве у Ве-
ликом Бечкереку, 1870. године постао је загребачки надбис-
куп, а седам година касније (1877) и члан кардиналског ко-
легијума у Риму. Иако није био задовољан својим боравком 
и службом у Загребу, стекао је велике заслуге за обнову За-
гребачке катедрале која је пострадала у земљотресу 1881, а 
учествовао је и у оснивању Југословенске (данас Хрватске) 
академије знаности и уметности. Умро је у Загребу 1891 
(BOROVSZKY 1911: 284–285; KALAPIS 2003: 281–282).
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Construction and interior decoration of Saint John 
Nepomuk’s church in Veliki Bečkerek (part two)
Filip Krčmar

Keywords: Veliki Bečkerek, Zrenjanin, Saint John Nepomuk’s Church, Alois Hörbiger, Ignaz Hilzer

In 1864, soon after the cornerstone of the new Catholic church in Veliki Bečkerek had been laid by Bishop 
of Csanád Alexander von Bonnaz, construction work was briefly suspended by the acting Torontál grand prefect 
at the time, Stefan Petrović. However, that has proven to be only a short delay, as in spring of 1866 construction 
finally began, this time without further interruptions. Simultaneously, the most important items of the church 
inventory were acquired; these included bells made by Viennese master Ignaz Hilzer, as well as organs produced 
by another well-known Viennese master of craft, Alois Hörbiger. Church supplies such as liturgy vessels, furni-
ture, altar accessories etc., were provided by churchgoers themselves. Each and every donated item was meticu-
lously recorded and made known to public by Rudolf Wiltchgo, who was a member of the church building Com-
mittee put in charge of collecting donations.  In early 1868, construction was completed, with the new Catholic 
church being solemnly consecrated on November 24th of the same year.

List of fi gures:

Figure 1: The new Catholic Church in Veliki Bečkerek (article published in 1866 in a local German weekly newspaper Gr.-
Becskereker Wochenblatt Nr.28, July 14 1866).

Figure 2.  Saint John Nepomuk’s Catholic church under the construction. Courtesy of Mr. Ferenc Nemet
Figure 3. Requisition of the bell of the Saint John Nepomuk’s Catholic church in World War I. Private collection of Mr. Ferenc 

Nemet.
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Увод

Сазнања о српским војним меморијалима у 
Северној Добруџи, односно Југоисточној Руму-
нији сакупљена су током теренског истраживања 
у два наврата, 2015. године и 2017. године. Истра-
живачку екипу чинили су Ђорђе Стошић, истори-
чар Завода за заштиту споменика културе Ниш, и 
Милан Марковић уметнички фотограф и истори-
чар Милоје Николић, из Завода за заштиту споме-
ника културе у Ваљеву.

Поменута истраживања урадили су Завод за 
заштиту споменика културе из Ваљева и Покрајин-
ски завод за заштиту споменика културе Петро-
варадин. Теренска истраживања обављена су за-
хваљујући разумевању и финансијској подршци 
Министарства културе и информисања и Мини-
старства за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања државе Србије. Велику захвалност ду-
гујемо и: Зорану Вапи, директору Покрајинског за-
вода за заштиту споменика културе из Новог Сада, 
Радославу Симеонову, бившем кустосу на Међуна-
родном војничком гробљу у Добричу – Бугарска, 
доценту др Стефану Анчеву са Великотрновског 
универзитета, др Софији Заховој, етнологу, бив-
шем сараднику Етнографског института Бугарске 
академије наука и уметности и др Ненаду Лајбен-
шпергеру, историчару Републичког завода за за-
штиту споменика културе из Београда.

С обзиром на то, да је Краљевина Србија оку-
пирана крајем новембра 1915. године, да би се 
олакшао притисак Централних сила, Царска Ру-
сија је на своју страну привукла Румунију, која је 
потписивањем Букурештанског уговора 17. ав-
густа 1916. године ушла у рат на страни сила Ан-
танте (Мицић 2016: 99.). Тим договором Румунији 
су обећана велика територијална проширења на 
рачун Аустроугарске монархије. Овде се мисли на 
Ердељ, односно Трансилванију и целокупан Банат 
до река Тисе и Дунава. Од Бугарске јој је обећана 

такође плодна Јужна Добруџа. Према Букурештан-
ском уговору Румунија је морала да отвори и држи 
фронт према Ердељу, али и да са Руским трупама 
отвори војиште на доњем Дунаву, односно у Јуж-
ној Добруџи. Румунско-руској армији придружила 
се и Српска добровољачка дивизија, састављена 
углавном од Срба руских ратних заробљеника, по-
даника Хабсбуршке монархије. Српска добро-
вољачка дивизија под командом пуковника Стевана 
Хаџића, налазила се у саставу Руског 47. мешови-
тог корпуса под заповедништвом генерала Зајанч-
ковског. Ратно стање између Румуније и Бугарске 
започело је ноћу 31. августа – 1. септембра 1916. 
године. Добровољачка дивизија сударила се са је-
диницама Бугарске 6. Бдинске (Видинске) дивизије 
на прилазима граду Добричу 7. септембра 1916. го-
дине (Митровић и други 1983: 218). Добровољци 
су скоро уништили непријатељску дивизију, иако 
су морали да се боре и против Бугарске коњице. 
Око тог града вођене су тешке борбе и следећег 8. 
септембра, али то није вредело, јер се због лошег 
војевавања Румуна фронт под притиском Бугарске 
треће армије померио дан хода према северу. На тој 
линији фронта код села Кара Синан и Осман фак 
(данашње Росеново и Козлодујци) дивизија је до-
чекала тешке борбе 13. – 14. септембра. И у овим 
борбама добровољци су разбили неколико неприја-
тељских јединица, али због неуспеха на осталим 
деловима фронта поново је наређено повлачење. 
То је деловало разочаравајуће на српске ратнике, 
јер су се непрестано повлачили упркос сјајним по-
бедама и великим губицима. Током 34 ратна дана у 
обе Добруџе септембра и октобра 1916. савезнич-
ка војска се непрестано повлачила. После прве две 
борбе добровољачка дивизија имала је 2.600 војни-
ка избачених из строја. Она је у тим бојевима успе-
ла да потуче 25, 36, 16. и делове 8. Бугарског пука 
наневши им губитке од 5000 ратника избачених из 
строја (Мицић 2016: 107). Трећу велику борбу во-
дила је српска добровољачка дивизија код Кокарџе 

Српски војни меморијали у Југоисточној Румунији 

(Северна Добруџа)

Милоје Ж. Николић, Ђорђе Стошић

Кључне речи: Срби, Бугари, Румуни, Руси, Северна и Јужна Добруџа, ратници, костурница, гробље, 

војска
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и Сосуси Беја од 18. до 20. септембра. Ова места се 
налазе у Северној Румунској Добруџи, а Кокарџа 
се данас зове Pietreni. И тада су српски ратници 
непријатељу нанели велике губитке, претрпевши 
и сами такође озбиљну штету. Командант дивизије 
пуковник Стеван Хаџић јавио је Руској врховној 
команди Ставци, као и својој врховној команди да 
су се добровољци одлично држали и да се у будуће 
морају боље чувати да не би нестали. Због тога 
су повучени у резерву да се мало одморе. После 
кратког одмора (22–30. септембар) добровољачка 
дивизија се нашла у саставу добруџанске армије, 
која се састојала од пет савезничких дивизија (Ми-
цић 2016: 112). Добровољци су тада учествовали 
у борбама од другог до шестог октобра 1916. год. 
код Амзаче и Едилкјоја. Оба места се налазе у Се-
верној Добруџи, а Амзача се на румунском пише и 

изговара као Amzacea. У боју код Амзаче 2. брига-
да српске дивизије освојила је Амзачу и примора-
ла на повлачење турску 25. низамску дивизију која 
је састојала од три пука. У овим тешким борбама 
дивизија је имала стравичне губитке: из строја је 
избачено 1020 ратника, од тога 115 погинулих, 727 
рањених и 178 несталих. У последњу битку на До-
бруџанском фронту код Енџи Махале и Едикјоја 
између 19. и 21. октобра Добровољачка дивизија 
је ушла веома ослабљена, заморена и проређе-
на. После тродневних борби, Дивизија се повукла 
21. октобра. И тада је имала озбиљне губитке: 128 
погинулих, 835 рањених и 472 нестала, укупно 
1435 војника и официра. Комплетна добруџанска 
армија се од 22. до 27. октобра непрестано повла-
чила према Дунаву, па је са њима исту судбину 
делила и наша Добровољачка дивизија. Српска 

Сл. 1. Карта Добруџе на којој су приказана војна дејства током септембра и ок-
тобра 1916. године. Фото: Милан Марковић, 06. 07. 2017.
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добровољачка дивизија прешла је Дунав код Икса-
че новембра исте године нашавши се у Исмаилу.

Добровољачка дивизија је за 34 ратна дана у 
обе Добруџе претрпела губитке од 53% од укупног 
бројног стања. Из строја је избачено 9349 војника, 
од тога 722 погинула, 6147 рањена и 2480 нестала. 
Од несталих се касније појавило 657 добровољаца у 
Допунском батаљону. Током тешких борби Добро-
вољачка дивизија је избацила из строја 14800 бу-
гарских ратника, запленивши 4 топовске батерије, 
8 митраљеза и 1450 пушака. За испољено јунаштво 
Дивизија је одликована са 2.408 високих одликовања 
српских, руских и румунских (Мицић 2016: 117). 

Током Добруџанске епопеје Бугари су добили 
помоћ од савезничких армија Немачке и Турске 
(Симеонов 2006: 15). Захваљујући тој околности 
успели су да одбране Јужну Добруџу од руско-ру-
мунског напада, али то их је скупо коштало, а са-
мим тим је олакшало Бугарски притисак на Со-
лунском фронту. Одбрана Јужне Добруџе подигла 
је самопоуздање Бугарске армије и народа, јер су 
до тада стално имали пред очима чињеницу да 
су им Руси седамдесетих година XIX столећа до-
словно подарили државу и слободу.

Српска добровољачка 
спомен-костурница у 
граду Меџидија

Град Меџидија налази се у Северној Добруџи, 
између црноморске луке Констанце и Дунава. Ос-
нован је средином XIX столећа када су насеље-
ни Татари, вероватно са Крима, у доба Кримског 
рата (1854–1856). Град је добио име по тадашњем 
султану Абдул Међиду I (1839–1861). Данас у 
овом месту живи седамдесетак хиљада становни-
ка, махом потомака приспелих Татара, који су у 
међувремену прешли у православље, говоре ру-
мунским језиком и изјашњавају се као Румуни. 

Спомен-костурница је подигнута 1926. године, 
на узвишењу изнад Меџидије, где се некада нала-
зио дивизијски бивак. Градња костурнице траја-
ла је месец дана, а над њом је изведен споменик у 
облику четворостране пирамиде, који је изграђен 
од венчачког мермера довезеног из Србије, као дар 
инжењера Милошевића (Обреновић, 2013, 374). 
Пројекат за споменик урадио је вајар Доријо, иако 
је планирано да споменик буде изведен од зеленог 
гранита са капелицом и костурницом испод, према 
пројектима архитекте Ђ. Бајаловића. Крипта, од-
носно костурница смештена је у бетонском квадрат-
ном постољу 10,60 х 10,60 висине 5,00 метара.

Спомен-пирамида са источне стране има грб 
Краљевине СХС, а испод следи посвета:

ЈУНАЦИМА
ПРВЕ СРПСКЕ ДОБРОВОЉАЧКЕ ДИВИЗИЈЕ

ПАЛИМ У ДОБРУЏИ У БОРБАМА
ОД 25. АВГУСТА ДО 12. ОКТОБРА 1916
ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ И УЈЕДИЊЕЊЕ

ЗАХВАЛНА ОТАЏБИНА
КРАЉЕВИНА СРБА

ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА.

Испод се налази истоветни текст написан ру-
мунским писмом и језиком:

EROILOR
DIVIZIEI I-A DE VOLUNTARI SARBI

CAZUTI IN DOROGEA
IN LUPTELE DE LA 25 AUGUST
PANA LA 12 OCTOMVRIE 1916

PENTRU ELIBERARE si UNITATE
PATRIA RECUNDSCTOARE

REGATUL SARBILOR,
CROATILOR si SLOVENILOR

На западној страни пирамиде исписана су 
имена већине места где је Дивизија ратовала:

Сл. 2. Фото: Милан Марковић, 21. 07. 2015.
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DOBRIČ – KARA SINAN
HARDALI – TEKEDERESI
KOKARDJA – AMZACEA

ENGE MAHALE – EDILKJOJ

Споменик је освећен 8. септембра 1926. годи-
не (Обреновић, 2013, 374). 

Општина Меџидија поклонила је 4 хектара 
земљишта око споменика за уређење спомен-пар-
ка. Аташе Краљевине СХС у Румунији генерал 
Чолак Антић уступио је по хектар: Београду, За-
гребу, Љубљани и Сарајеву, да би сваки град 
имао могућност да уреди и одржава свој простор. 
Овакво поступање открива присилно настојање 
Краљевине СХС да наметне заједнички именитељ 
борбе за слободу и уједињење. Да ли су, и шта су 
радиле поменуте општине са поклоњеном земљом 
није познато. Познато је да је на том простору по-
сле 89 година затечено пространо и лепо уређено 
православно гробље. На његовој средини нала-
зи се спомен-костурница са пирамидом. Костур-
ница је затрпана земљом по којој расте негована 
трава и црни борови. Костурница је правоугаоне 
основе 10,60 х 10,60 м, а по њеним горњим иви-
цама постављено је дванаест бетонских стубића 
0,50 х 0,50 висине 0,70 м, међусобно удаљених од 
2,18 до 2,48 метара. Стубићи су повезани тешким 
ланцима. Унутар те ограде постављена је пира-
мида у основи 6,52 х 6,52, висине 7,00 м. Од тла 
до постоља пирамиде урађено је 17 мермерних 
степеника.

На спомен-костурници су 2006. године изве-
дени конзерваторско-рестаураторски радови према 
пројекту Републичког завода за заштиту спомени-
ка културе из Београда, који је обављао и надзор. 
Лево од поменутог степеништа постављене су 
две спомен-плоче, на левој је написана посвета на 
српском:

ОВДЕ ЈЕ ВЕЧНА КУЋА РАТНИКА
ЈУНАКА ПРВЕ СРПСКЕ ДОБРОВОЉАЧКЕ
ДИВИЗИЈЕ ПАЛИХ НА ТЛУ ДОБРУЏЕ

У ЖЕСТОКИМ БИТКАМА 1916. ЗБРАТИМЉЕНИХ
СА РУМУНСКИМ ВОЈНИЦИМА У ВЕРИ И ЖРТВАМА

НЕКА ИМ ЈЕ ВЕЧНА СЛАВА
ЛИГА РУМУНСКО-СРПСКОГ ПРИЈАТЕЉСТВА

30. 01. 2007.

На десној спомен-плочи налази се истоветан 
текст на румунском језику:

AICI ODIHNESC INTRU VESNICIE
OSEMINTE ALE BRAVILOR OSTASI

DI DIVIZIEI I SARBA DE VOLUNTARI,
CAZUTI PE PANIANTUL DOBROGEI

IN APRIGEL........ DIN 1916,
INFRATITI.......... SI CROADINTA

CU.... ROMANI
VESNICA POMENIREA

LIGA DE..... SARBA
30. 01. 2007.

Сл. 4. Фото: Милан Марковић, 21. 07. 2015.

Сл. 5. Фото: Милан Марковић, 21. 07. 2015.

Сл. 3. Фото: Милан Марковић, 21. 07. 2015.
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Десно од степеништа постављена су три јар-
бола за заставе, а у њиховом подножју налазе се 
две спомен-плоче. На десној је српским језиком, 
латиничним писмом исписана посвета:

RADOVE IZVELA FIRMA
S. C DU MANAGEMENT
CONSTRUCT S. R. L 2006
GODINE, SREDSTVIMA
KOJE JE OBEZBEDILA

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
I MINISTARSTVO RADA,

ZAPOŠLJAVANJA I
SOCIJALNE POLITIKE

2007

На левој спомен-плочи уписан је истоветан 
текст преведен на румунски језик:

LUCRARILE AU FOST EXECUTATE DE
FIRMA S. C. DUO MANAGEMENT
CONSTRUCT S. R. I. IN ANUL 2006

ASIGURATE
DE GUVERNUL REPUBLIII SERBIA

SI MINISTERUL MUNCII
ANGAJARILOR SI POLITICII SOCIALE

2007.

Спомен-костурница у 
Пиетренију (бивша Кокарџа)

Код Кокарџе и Сосуси Беја вођене су тешке 
борбе између руско-румунских и српских ратника 
против Бугарске треће армије потпомогнуте савез-
ничким турским и немачким трупама од 18. до 20. 
септембра 1916. године. Српски добровољци су и 
тада нанели Бугарима велике губитке, претрпевши 
и сами такође озбиљне губитке. Током жестоких 
борби пало је са обе стране преко хиљаду ратника. 

Њихови земни остаци су сакупљени и сахрањени у 
спомен-капелу у средишту Кокарџе, која се данас 
зове Пиетрени (Pietreni). Спомен-капела је освеш-
тана 26. октобра 2006. године.

Према сведочењу нашег колеге Радослава Си-
меонова кустоса на међународном војном гробљу у 
Добричу, у костурници се чувају, поред посмртних 
остатака, и спискови страдалих ратника. Радослав је 
преписао имена палих бугарских војника, напоме-
нувши да се тамо налазе и имена српских ратника.

Српски ратници на 
Међународном војничком 
гробљу у селу Мирча Вода

У селу Мирча Вода (Mirca Voda), поред пруге 
која води у луку Констанцу и канала Дунав – Црно 
море, налази се Међународно војничко гробље. Оно 
је успостављено и на његовом улазу је подигнута 

Сл. 6. Костурница у селу Кокарџа (Пиетрени). Фото: 
Милан Марковић, 27. 06. 2017.

Сл. 7. Капела на гробљу Мирча Вода. Фото: Милан 
Марковић, 21. 07. 2015.

Сл. 8. Међународно војничко гробље у Мирча Вода. 
Фото: Милан Марковић, 21. 07. 2015.
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спомен-капела са звоником између 1925. и 1928. го-
дине. Одмах иза капеле постоји костурница, а оста-
ли простор подељен је на парцеле: румунска, руска, 
немачка, бугарска и руско-бугарска. Српски добро-
вољци, њих шесторица, сахрањени су на Руском и 
Бугарском сектору. На гробљу је укупно сахрањено 
око пет хиљада и двеста ратника. На Руској парцели 
сахрањена су два Српска ратника.

НАДГРОБНИ КРСТ 
ГАВРИЛА ДИМИТРИЈЕВИЋА

Гаврило Димитријевић је погинуо као војник. 
Осим имена и презимена нема других чињеница о 
овом ратнику.

Димитријевићева посвета, односно име и пре-
зиме исписани су румунским писмом и језиком.

Његов надгробни крст је од бетона широк 100, 
а висок 70 и дебљине 10 сантиметара. Надгробни 
крстови свих ратника су исте величине.

SOLD
DIMITRIEVICI GAVRIL

ПРЕВОД НА СРПСКИ:
ВОЈНИК

ДИМИТРИЈЕВИЋ ГАВРИЛО

НАДГРОБНИ КРСТ ВОЈНИКА 
МИЈАТА ВОЈВОДИЋА

Мијат такође нема других података осим име-
на и презимена.

Војводићево име и презиме уписани су румун-
ским писмом и језиком.

SOLD
VOIDIVITGE MIJAT

29 10 917

ВОЈНИК
ВОЈВОДИЋ МИЈАТ

29 10 917

НАДГРОБНИ КРСТ ДРАЖЕ ИЗ САРАЈЕВА

Дража је родом из Сарајева. Он нема ни пре-
зимена, али има годину погибије 1918.

Сл. 10. Фото: Милан Марковић, 21. 07. 2015.

Сл. 11. Фото: Милан Марковић, 21. 07. 2015.

Сл. 9. Фото: Милан Марковић, 21. 07. 2015.
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Његово име и име града порекла написани су 
румунским писмом и језиком.

DRAJA SARAVO
1918.

ДРАЖА САРА(ЈЕ)ВО
1918.

На Бугарској парцели сахрањена су три српска 
војника.

НАДГРОБНИ КРСТ МАРИНА ГОРАНОВИЋА

Марин нема других података осим имена и 
презимена.

Његови основни подаци исписани су румун-
ским писмом и језиком.

GORANOFF MARIN
11 10 917

ПРЕВОД НА СРПСКИ:
ГОРАНОВИЋ МАРИН

11 10 917

НАДГРОБНИ КРСТ 
ТЕОДОРА ГЕОРГИЈЕВИЋА 

Теодор је вероватно страдао непосредно на 
фронту јер му то пише на крсту.

Георгијевићеви лични подаци исписани су ру-
мунским писмом и језиком.

FRUNTA
GHEORGHEEFF TEODOR

R 4. CAL 5.6.917

ПРЕВОД НА СРПСКИ:
ФРОНТАШ

ГЕОРГИЈЕВИЋ ТЕОДОР
R 4. CAL 5.6.917

НАДГРОБНИ КРСТ ЈОРДАНА МАКЕДОНЧИЋА

Јордан је погинуо 3. јула 1917. године.

Сл. 12. Фото: Милан Марковић, 21. 07. 2015.

Сл. 13. Фото: Милан Марковић, 21. 07. 2015.

Сл. 14. Фото: Милан Марковић, 21. 07. 2015.
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Његови подаци уписани су такође румунским 
писмом и језиком.

PLUTMAJ
MAGHEDONCIC IORDAN

11 MITR
3 7 1917

ПРЕВОД НА СРПСКИ:
ПЛУТ МАЈ (Непознато значење)

МAКЕДОНЧИЋ ЈОРДАН
11 МИТР (Непознато)

3 7 1917

Закључак

Српска Добровољачка дивизија ратовала је у 
Јужној и Северној Добруџи у саставу Руског ме-
шовитог корпуса од 7. септембра до 22. октобра 
1916. године. Она је током ратних операција пре-
трпела велике губитке, изгубивши 53% људства. 
Из строја је избачено 9349 војника, од тога 722 

погинула, 6147 рањена и 2480 нестала. 657 неста-
лих добровољаца касније се појавило у Допунском 
батаљону, али су многи од њих помрли од накнад-
но задобијених рана.

Пали ратници сахрањивани су тамо где су ги-
нули, па су кости српских добровољаца расуте по 
обе Добруџе, односно у Бугарској Јужној и Румун-
ској Северној. Дакле, српски добровољци почивају 
од Међународног војничког гробља у Добричу, 
преко спомен-костурница у Росенову и уништене 
костурнице у Козлодујцима у Бугарској, па до спо-
мен-костурнице у Меџидији, спомен-капеле у Ко-
карџи (Пиетрени) до међународног војног гробља 
у месту Мирча Вода у Југоисточној Румунији.

Током теренских истраживања и обраде 
српских војних меморијала у Бугарској 2015. и 
2017, проширена су истраживања и на Север-
ну Добруџу. Мора се поменути, да се од обрађе-
них меморијала, до посете истраживачке екипе у 
Румунији знало једино за спомен-костурницу у 
Меџидији. Преостала два меморијала у Пиетре-
нију и Мирча Води била су непозната.
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Following the occupation of Serbia in the end of November 1915, Russia started negotiating with Romania, 
attempting to attract it to the Entente forces. Although the negotiations were prolonged, the Bucharest contract 
was signed on August 17th 1916, which formalized the entrance of Romania and the alliance with the Imperial 
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Russia and other countries of Entente. According to the contract, Romania was promised to acquire great territo-
ries belonging to Austro-Hungary and Bulgaria. In return, Romania had to launch and keep the front in Transyl-
vania against Austro-Hungary, and to start a war against Bulgaria. 

The Russian detachment, under the command of General Zajanckovsky, was joined by a Serbian volunteer 
division consisting mostly of Orthodox Serbs, Austro-Hungarian subjects who had fallen into Russian slavery. 
Battles between the Romanian and Russian units against the Bulgarian Army were fought from September 7 
until October 22, 1916, when Romanians, Russians and Serbs retreated to the Danube, and then, in early No-
vember, crossed over to its left bank, leaving the Northern Dobruja to the Bulgarians. The Serbian Volunteer 
Division proved itself in the most beautiful light of warfare, suffering terrible losses. Serbian soldiers fallen 
fighting in South (Bulgarian) Dobruja were buried at the Dobrich International Soldier’s Cemetery, as well as in 
some ossuaries with Bulgarians. Volunteers killed in Northern (Romanian) Dobruja were buried in one cemetery 
and two memorial ossuaries. Most of them rest in the ossuary in the city of Medgidia, but there are also in the 
common ossuary in Pietreni and in the cemetery in the village of Mircea Vodă.
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Увод

Свечаним отварањем изложбе „Лазар Воза-
ревић“ у Сремској Митровици у новембру 2017. 
године окончан је петогодишњи пројекат рестау-
рације цртежа и слика овог нашег значајног умет-
ника. Због великог броја слика, од којих је више 
од половине прелазило стандардан галеријски 
формат, као и због композитне структуре свих сли-
ка, пројекат је реализован у више фаза од којих је 
најкомплекснија била куративна конзервација сли-
карских дела. Реализацију пројекта су подржали 
Министарство културе Републике Србије и По-
крајински секретаријат за културу.

Обогаћивање садржаја изложбеног простора 
Галерије „Лазар Возаревић“ је планирано да се из-
веде на потпуно иновативан начин, презентацијом 
неинтервентног метода рестаурације слике „Без 
назива“ из 1961. године. На овај начин би се по 
први пут код нас приказало да је могуће поврати-
ти претходни, оригинални изглед применом нових 
медија (Aleksic and Jovanovic, 2019). Виртуелна 
рестаурација слика односи се на поступак прикри-
вања оштећења на сликаном слоју без физичких 
интервенција на самој слици. Уместо ретуша, на 
слику би се пројектовао одговарајући светлосни 
шаблон чији је циљ да, услед рефлексије са слике, 
код посматрача створи илузију оригиналног изгле-
да дела. Интервенција на слици спада у ред неин-
ванзивних и неконтактних метода. Комплетан по-
ступак ове нове методе би био сниман за потребе 
монтирања краткометражног документарног фил-
ма. Завршна реализација и промоција слике „Без 
назива“ била би медијски пропраћена, а за стручну 
и ширу јавност би се организовала предавања чија 
тема би била примена иновативних технолошких 
решења у презентацији културног наслеђа. Због 
свега наведеног, Министарство културе Републике 
Србије је 2019. године одобрило средства за реа-
лизацију прве фазе овог пројекта.

Енформел1 као дуализам идеје

Лазара Возаревића (1925 – 1968) историчари 
уметности сврставају у средњу генерацију модер-
ниста, генерацију која ступа на уметничку сцену 
одмах после II светског рата. У колекцији Мемо-
ријалне галерије у Сремској Митровици налази се 
мањи корпус дела из енформел фазе, а нарочито 
занимљива је слика датована у 1961. годину: „Без 
назива“. Слику карактерише аплицирање несли-
карских материјала у виду плоча од метала, зага-
сити колорит у свега три тона: златасти, мрко-цр-
ни и тамно пурпурни. 

За разумевање ове сликарске етапе потреб-
но је анализирати текстове различитих аутора али 
и неке од Возаревићевих изјава из штампе, попут 
оне коју Маркуш сматра најважнијом: „Када су 
узели један делић Рембрантове слике и ставили 
под микроскоп – добили су енформел. То је била 
тотална анализа материје“ (Максимовић, 1964).

Маркуш настоји да објасни изворе за енфор-
мел етапу сликарства Лазара Возаревића, који 
евидентно јесу иконе, што њени делови, мање или 
више покривени наносима времена, чађи, воска, 
што иконе у целости, опет покривене и нагрижене 
зубом времена, и јесу (Маркуш, 1986). Такав дуа-
лизам у приступу објашњава паралелно постојање 
потпуно апстрактних слика и може се сумњати 
да ли је то прави енформел. Међутим, поступак 
грађења слике који је анализирао Трифуновић 
смешта Возаревића међу осам уметника који чине 
нуклеус енформела (Трифуновић, 1990: 121–127). 
Према истом ликовном критичару 1960. година је 
празна, без слика, постоје само експерименти, те-
стирања, технолошке анализе, припреме и цртежи. 
У овој фази Возаревић је започео нови приступ 

1 Енформел или информел („неформална уметност“) је 
грана апстрактног сликарства, која се развила после Дру-
гог светског рата. 

Рестаурација слике Лазара Возаревића – од 

Брандијеве теорије до виртуелне рестаурације

Вања Јовановић, Марко Алексић, Ива Суботић Красојевић

Кључне речи: рестаурација слике, теорија рестаурације, конзерваторска етика, модерне слике на 

платну, литол црвена, деградација бојеног слоја, виртуелна рестаурација
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који укључује нове материјале и нове начине ства-
рања слика који се приближавају врху светске 
историје уметности (Станојевић, 2013: 179). Да-
кле, око 1960. године дошло је до значајне проме-
не у Возаревићевој техници када он преноси идеје 
средњовековних икона у контекст модернистичког 
сликарског концепта (Мереник, 2010: 113).

Ако се анализирају апстрактне слике, долази 
се до закључка да је за Возаревића то био повод 
за „разарање и разбијање“ форме а које Маркуш и 
Трифуновић сврставају у најбоља остварења ове 
етапе. Пошто се ни у енформелу не одриче визан-
тијског наслеђа већ само прелази са фресака на 
иконе, треба имати у виду сведени колорит ових 
слика – доминантну мрку боју коју разбијају део-
нице пурпура и злата. Ако прикључимо томе изја-
ву о Рембранту под микроскопом, може се закљу-
чити да су ово ти делићи које је он подразумевао 
под енформелом, под анализом материје – пресеци 
злата, чађи и фрагмената боја са икона. 

У напорима да остане у савременим тра-
жењима, Возаревић ће неговати дуализам у ства-
ралаштву остајући увек веран репертоару визан-
тијске уметности и балансирању између рацио-
налног и спиритуалног бића у себи. Спиритуал-
ни део бића најснажније се осећа у овој етапи. 
А већ 1964. године почиње постенформел етапа 
у којој рационални Возаревић постепено захте-
ва елиминацију аморфних форми и враћање на 
геометрију.

Фазе у реализацији пројекта 
– од традиционалне до 
виртуелне рестаурације

Карактеристике слике „Без назива“

Како је сликар унео многе новине у свој умет-
нички израз и експериментисао са формама и ма-
теријалима, рад на конзервацији сусретао се са 
многим ограничењима. Возаревић је почео да ко-
ристи бакарне плоче током периода енформела, и 
то за композиције „Човјек у свемиру“ (1960) и „Без 
наслова“ (1961). И даље их користи у наредном 
периоду, а посебно на слици „Краљ и краљица“ 
(1963/64). Међутим, на слици „Без назива“ Воза-
ревић користи бакарне плоче са танким тамним 
слојем преко оригиналне површине како би одго-
варале доминантном тону слике. Истовремено, он 
задржава металик црвенкасту рефлексију тако да 
визуелно обогати композицију.

Резултати анализе слике 

Слика „Без назива“ је због својих специфич-
ности, али и због одређивања адекватних метода 
и материјала за њену конзервацију, морала бити 
подвргнута физичко-хемијским анализама. Ана-
лизе су биле усмерене на одређивање пигмена-
та, везива и премаза нанетих на носилац слике 
и за то су коришћене различите технике (SEM/
EDS, XRPD, micro-Raman, IR spectroscopies). 
Анализе и испитивања материјала су спроведе-
не у сарадњи са институтима и факултетима који 
поседују инструменте неопходне за анализе. Упо-
треба и комбиновање различитих пигмената које 

Сл. 1. Без назива, Лазар Возаревић, 1961.
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је откривено наведеним анализама потврдило је 
постојање нестабилних пигмената Burgio, Lucia 
and Clark, Robin, 2001: 1491–1521) (Lomax, 2010: 
331–346). Овде се пре свега мисли на литол црве-
ну, која не само да је веома осетљива на светлост, 
већ је и хемијски нестабилна и осетљива на топло-
ту (Standeven, 2008: 1–8). Управо овај азо пигмент, 
најчешће коришћен у графичкој индустрији, учи-
нио је слику „Без назива“ додатно подложном ус-
ловима околине и механичким оштећењима. 

Проблеми су се највише односили на дезинте-
грацију лепка, слабљење везе између различитих 
материјала током процеса старења, пуцање дебе-
лих слојева различитог порекла итд. 

Увођењем научних метода у област конзервације 
и рестаурације подиже се ниво рада конзерватора на 
виши ниво, рад је квалитетнији и усваја се тренд у 
уметности који се у свету широко примењује.

Карактеристике конзерваторско-
-рестаураторског третмана

Према резултатима физичко-хемијских ана-
лиза слике „Без назива“, поступак чишћења је мо-
рао бити минималан и неинвазиван, јер је могао 
изазвати нови процес унутар слоја боје. Без ана-
лизе, лако би се могла проузроковати неповратна 
оштећења на местима деградације. 

Конзервација слике „Без назива“ је изведена 
на класичан начин и традиционалним материја-
лом. На основу резултата испитивања, нечистоћа 
са лица слике је уклоњена дестилованом водом, 
док су бакарне плоче очишћене вештачком пљу-
вачком. На оштећења је постављена нова основа, 
која је структурирана према рељефу оригиналне 
површине. Ретуширање је изведено квалитетним 
акварел бојама а завршено је са рестауро боја-
ма – пигментима са кетонском смолом и одабра-
ним угљоводоничним растварачима (MAIMERI® 
Restauro colours). Између ове две врсте ретуша 
постављен је ретуш лак (J. G. VIBERT retouching 
varnish; LEFRANC & BOURGEOIS). Обе тех-
нике ретуширања рађене су у техници тратеђо 
(tratteggio) – вертикалним линијама различитих 
боја. Деградиране површине на површини бојеног 
слоја нису ретуширане. Третирање деградираних 
површина као уобичајена оштећења бојеног слоја 
и обављање и извођење ретуширања на тим мести-
ма угрозило би интегритет оригиналног слоја. 

Виртуелна рестаурација – 
припрема и реализација

Међутим, дигиталне технологије пружају 
могућности за развој решења за излагање сли-
ке и виртуелни ретуш. Пројекцијом светлосног 

Сл. 2. Стање пре третмана, конзерваторски третман и УВ снимак након третмана
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шаблона са ретушом на лице слике, посетилац 
види њен првобитни изглед у галерији или на ин-
тернету и упознаје се са уметниковом идејом. Како 
је лице слике тродимензионално, шаблон се прави 

на основу 3Д модела слике и пројектује се из два 
правца под углом и одређеним осветљењем, да би 
потпуно прекрио циљане површине сликарског 
слоја. Пројекциони шаблон се састоји од светлости 

Сл. 3. Пројекција виртуелног ретуша на слику

Сл. 4. Позиција инсталације – коморе за пројекцију
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одређене боје и интензитета који рефлексијом и ви-
зуелним стапањем са подлогом треба да резултира 
у тону боје који је постојао пре оштећења. 

Пре саме реализације, почетну фазу чини испи-
тивање утицаја светлосне пројекције на сликарски 
слој, како би се одредило максимално могуће време 
излагања слике оваквој активности, као и да би се 
дефинисали дозвољени параметри осветљења. 

Пошто је замишљено да слика буде изложена 
унутар коморе, активирање пројекције би било ау-
томатизовано сензорима и ограничено само у вре-
мену док се неко налази унутар овог простора. Тон 
боје који је потребно реконструисати добио би се 
анализом старења пигмената који су коришћени, 
као и израдом упоредног модела – реконструкције 
сликарских слојева са истоветним материјалима 
примењеним на слици.

Виртуелна рестаурација – од теорије до праксе 

Важно је размотрити овај пионирски рестаура-
торски покушај у нашој средини са становишта те-
орије рестаурације, полазећи од основних принци-
па које је поставио Чезаре Бранди. Како сам аутор 
наводи, свака рестаурација мора бити заснована на 
теоријским принципима, како бисмо је укључили 
у историју „као критичку и научну свест тренут-
ка у коме се рестаураторска интервенција изводи“ 
(Бранди, 2007: 72). Ово је посебно важно у поступ-
цима који чине важан историјски тренутак у смис-
лу уношења иновација у рестаураторску праксу. 

Након завршене класичне конзервације и ре-
стаурације, у којима су примењене већ много пута 
потврђене методе, овде је реч о једном сасвим ино-
вативном поступку када је у питању реконструкција 

Сл. 5. Изглед коморе за пројекцију
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оригиналног изгледа слике. Мора се нагласити 
да овај поступак спада у пионирске покушаје, и у 
оквирима светске рестаураторске праксе, те је зна-
чај, а тиме и одговорност овог експеримента поја-
чана. Специфичност вирутелне рестаурације по-
моћу 3Д модела јесте и у томе што она уједињује 
супротности које се тичу „виртуелности“ и физич-
ке интервенције на слици. Наиме, рестаурација по 
дефиницији имплицира на активност која изискује 
физичку трансформацију, док виртуелност импли-
цира на нешто супротно од стварног, опипљивог, 
видљивог. Иако је овај терминолошки проблем у 
теорији већ превазиђен (Limoncelli, 2017: 2–3), у 
нашем конкретном случају поново добија на зна-
чају. Као што је показано, овај процес рестаурације 
заправо следи реверзибилан процес који материјал-
ност слике преводи у виртуелни простор у коме 
исправља њене недостатке, и најзад, ту виртуелно 
произведену слику „сједињује“ са материјалном, не 
чинећи никакву физичку измену у њеној материјал-
ној структури. Неинванзивност виртуелног поступ-
ка самог по себи, овде је појачана тиме што диги-
тална/виртуелна слика не чини ентитет за себе, већ 
представља начин да се изврши измена физичког 
оштећења слике.

Дакле, размотрићемо кључне принципе Бран-
дијеве теорије рестаурације у односу на наш пред-
лог виртуелне рестаурације Возаревићеве слике. 
Први аксиом рестаурације, према Брандију, каже 

да се рестаурира само материја уметничког дела 
(као преносилац свих вредности којима је умет-
ничко дело дефинисано). Међутим, важно је на-
гласити да материју не смемо свести само на 
њену структуру, већ морамо узети у обзир и њен 

(појавни, представни) аспект, који структура до-
бија у конкретном уметничком делу. Дакле, прили-
ком рестаурације материје уметничког дела, мора-
мо водити рачуна и о материји као структури (ма-
теријалу) и о њеном аспекту. Оне представљају 
две функције материје у уметничком делу (као 
verso и recto једне медаље), не супротстављају се 
једна другој, иако конфликт међу њима постоји, и 
мора бити разрешен истицањем надмоћи аспек-
та над структуром (Бранди, 2007: 40–41).2 Бранди 
упозорава да су многе рестаураторске грешке на-
стале због чињенице да није обављено испити-
вање материје дела у овој биполарности (аспекта 
и структуре). 

Првобитна испитивања и конзервација сли-
ке, као и идентификација литол црвене и њене 
структуре, као и немогућност да се она „обнови“ 
у складу са прихваћеним захтевима и принципима 
рестаурације, до скора би нас оставила пред не-
могућношћу да слику даље спашавамо од пропа-
дања и заборава, због специфичне структуре боје-
не материје. Међутим, искуства америчких колега 
у случају Роткових слика која садрже исту боју/
пигмент, отворила су пут превазилажењу пробле-
ма. Идентификација структуре боје и немогућност 
њене рестаурације, превазиђене на предложен 
начин, њеним виртуелним надомештањем, врше 
управо рестаурацију аспекта боје, без интервен-
ције на измени њене структуре. 

2 Као пример, Бранди наводи грешку изједначавања 
необрађеног мермера из мајдана са мермером који је већ 
постао статуа. Оно што је исто јесте структура, а разли-
кује их управо аспект који је мермер добио претрпев-
ши радикалну трансформацију и „поставши преносилац 
уметничке представе“ (Бранди, 2007: 41).

Сл. 6. Тест мапирања сликарског слоја
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Даље је важно Брандијево гледиште о дру-
гим елементима који чине материјални аспект 
дела, који се налазе између дела и посматрача, 
као што је светлост или атмосфера, који такође 
представљају „физичка средства која преносе 
уметничку представу“ (Бранди, 2007: 42).3 Ова 
врста виртуелне рестаурације омогућава један ко-
рак даље, заправо средства ван слике постају, не 
само чиниоци атмосфере, већ и сами учесници у 
процесу рестаурације и формирања слике. У пре-
ношењу уметничке представе, заправо у консти-
туисању саме слике и њеној рецепцији, овде ди-
ректно учествује (обојена) светлост, специјално 
конструисана за рестаурацију бојене материје. 
Светлост тиме добија улогу материјалне структу-
ре слике.

Други аксиом рестаурације, према Брандију, 
односи се на поновно успостављање потенцијал-
ног јединства уметничког дела, без чињења умет-
ничких или историјских фалсификата и без по-
ништавања сваког трага пролазности уметничког 
дела кроз време (Бранди, 2007: 39). 

Разматрајући успостављање потенцијалног 
јединства уметничког дела, Бранди је део своје 
теорије посветио решавању проблема третирања 
лакуна, у коме се позива на принципе Гешталт 
психологије, која целину (у овом случају уметнич-
ко дело) посматра више него збир њених делова. 
Према томе, виртуелна рестаурација даје једно ре-
шење којим се избегава „двосмисленост лакуне“ и 
њено апсорбовање у уметничкој представи.4 Вир-
туелна рестаурација чини оно што се, још за Бран-
дијево време, чинило незамисливим: боја/светлост 
која испуњава лакуне налази се на различитом 
нивоу од површине слике, толико да је (приликом 
приближавања слици, а посебно при искључењу 
пројектора) лакуна и даље присутна, у свом неиз-
мењеном стању. Заправо, још даље, она остаје ма-
теријално потпуно присутна и неизмењена, али са 
становишта боје/материје као аспекта, она пости-
же стање најближе оригиналном стању слике, од-
носно постиже јединство слике као целине. Према 
свему објашњеном, виртуелна рестаурација изве-
дена на овај начин, чини се као добро (у овом тре-
нутку и једино могуће) решење проблема наведене 
Возаревићеве слике.

3 Занимљиво је поређење са Партеноном, где је као 
физичко средство, поред пентеличког мермера, коришћена 
и атмосфера, односно светлост која га окружује: (Бранди, 
2007: 42).
4 Ово подразумева обавезу да испуњавање лакуне увек 
мора бити изведено тако да се она налази на различитом 
нивоу од нивоа слике и да интервенција мора бити видљи-
ва приликом будућих рестаураторских поступака. 

Оваква интервенција спада у ред индиректних 
интервенција, која се тиче простора у коме се из-
лаже уметничко дело (Бранди, 2007: 55). Прва ин-
тервенција коју треба разматрати неће бити изве-
дена на самој материји дела, већ стреми ка томе да 
обезбеди неопходне услове у којима просторност 
дела неће бити ометена његовим истицањем уну-
тар физичког простора (Бранди, 2007: 69).5 Ово 
чини веома актуелном Брандијеву тезу да, свака 
интервенција, од постављања слике на зид, преко 
стварања амбијента, до мера заштите, такође пред-
ставља „рестаураторске чинове“ (Бранди, 2007: 
70). Овом врстом виртуелне рестаурације обухва-
тају се сви аспекти „који се тичу конзистентности 
уметничког дела у његовој материјалној струк-
тури, као и аспекте који се односе на (...) услове 
у којима се дело налази, на његову презентацију, 
која укључује осветљење позадине или простора у 
коме је дело изложено“ (Бранди, 2007: 85).

Закључак

Описаним поступком виртуелне рестаурације 
била би испоштована сва теоријска начела реста-
урације, о успостављању потенцијалног јединства 
уметничког дела, и према захтеву историчности и 
естетике, без чињења фалсификата, чувајући дело 
за будућност. Посебно ваља нагласити то да су 
сви рестаураторски поступци видљиви. Виртуелна 
рестаурација заснована на основним теоријским 
принципима представља „један предлог који се 
подвргава критичком суду других особа“ (Бранди, 
2007). Овај експериментални пионирски покушај 
изазов је за рестаураторску праксу, како поједни-
чаних извођача, тако и за ширу заједницу која се 
брине о очувању наслеђа. Представља једно ино-
вативно могуће решење, засновано на примени но-
вих медија и технолошким научним достигнућима, 
као и на принципима теорије рестаурације и свим 
њеним аксиомима. Тиме је избегнуто прављење 
(историјског и естетског) фалсификата (Бранди, 
2007: 41), слика је враћена у првобитно (визуел-
но) стање, а будућим рестаураторима омогућава, 
не само прегледност и видљивост конзерватор-
ско-рестаураторских поступака, већ им и пружа 
јасне могућности за даље иновације у третирању 
проблема.

5 Уметничко дело је одређено, будући да је ликовно по 
својој природи, пре свега, својом аутономном просторно-
шћу, које је предуслов чисте реалности која се разликује 
од реалности ван дела. Други аспект је физички простор у 
који се дело укључује, а које се мора узети у обзир прили-
ком наше рецепције дела (Бранди: 66; 69)
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Restoration of Lazar Vozarević’s Painting – 

From Brandi Theory to Virtual Restoration

Vanja Jovanović, Marko Aleksić, Iva Subotić Krasojević

Keywords: paintings restoration, theory of restoration, conservation ethic, modern canvas paintings, lithol 

red, paint layer degradation, virtual restoration

Around 1960, a significant change occurred in painting technique of Lazar Vozarević (1925-1968), when 
the artist started transposing ideas of medieval icons into the context of the modern art concept. Paintings from 
this stage are characterized by the use of non-traditional materials, such as copper plates, synthetic glues and 
paints, mixtures of different adhesives (natural and manufactured), etc. An experiment that characterizes the art-
work of many artists from that period internationally and domestically often resulted in rapid artwork degrada-
tion. Such problem was observed on the painting named ‘Untitled’ (1961) – surface layers are partly discolored 
and impact the artwork’s visual impression, while the artist’s idea does not correlate with the painting’s condi-
tion. Chemical analyses confirmed that this issue was created through process of interaction of the pigments 
used. One of the used pigments is found to be lithol red, which is not only very sensitive to sunlight and heat, 
but it is also chemically unstable.

Theory and restoration principles founded by Cesare Brandi are explicit in finding a solution for such prob-
lems – restoration that aims to return the potential integrity of an artwork, only if it is achievable without artistic 
or historic forgery, and without destroying any traces of artwork aging. Considering this postulate as the starting 
point for the treatment of the degraded painting surface, only cleaning of superficial deposits was performed on 
that area. An alternative to traditional retouching of painting damages is found in virtual restoration.

The basic concept of this virtual restoration is to project specially created colored light pattern on the paint-
ing, which visually changes color parameters on degraded surfaces and creates a visual impression that the 
painting is in pristine condition. The plan is to create an exhibition box chamber for this painting, which will 
be a part of the entire collection, and where the planned virtual restoration would be performed, the first of that 
kind in our country.

List of fi gures:

Figure 1. Untitled, Lazar Vozarević, 1961.
Figure 2. Painting condition before the treatment, conservation treatment and an UV image after the treatment.
Figure 3. The painting with the projected visual retouch.
Figure 4. Position of the installation –projection chamber
Figure 5. The projection chamber view
Figure 6. A mapping test for the painting layer.
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Историјат католичке цркве 
Св. Тројства у Футогу и 
њених олтарских слика 

Царица Марија Терезија је 1771. године, као 
накнаду за заслуге, поклонила Футог свом највер-
нијем витезу, генералу и грофу Андрашу Хадику 
(Gróf Hadik András, Острогон, 1711 – Беч, 1790), 
доживотном жупану Бачко-бодрошке жупаније 
(Merényi-Metzger 2010: 81). Камен темељац ка-
толичке цркве постављен је 1773. године, а 1776. 
године здање је посвећено Пресветом Тројству 
(Moullion 1951: 15). Камен темељац дворца грофа 
Хадика постављен је 1777. године (Donoszlovits 
1885: 5). Барокна црква срушена је почетком XX 
века, а поред ње је изграђена монументална нова 
црква у стилу неоготике, која је 1907. године по-
свећена Пресветом Срцу Исусовом. Фотографија 
старе и нове католичке цркве у Футогу публико-
вана је у монографији Бачко-бодрошке жупаније 
(Borovszky 1909:167). Мобилијар старе цркве 
привремено је био депонован, а у међуратном пе-
риоду, након рестаурације 1939. године, уграђен је 
у привремену цркву у Новом Футогу која је пре-
грађена од магацина за жито. Те рестаурације је 
извео сликар-рестауратор Андрија Кујунџић из 
Суботице. Око 1990. године верници су, због веће 
сигурности, олтарске слике и делове главног ол-
тара и предикаонице пренели у „нову“, неоготску 
футошку католичку цркву. Барокне олтарне слике 
су раније биле приписане будимском сликару Јо-
жефу Ференцу Фалконеру (Joseph Franz Falkoner 
/ Falkoner József Ferenc, 1765–1808) (Момиро-
вић 1986: 42, Милановић-Јовић 1989: 15). Четири 
слике са бочних олтара касније су атрибуиране 
будимском сликару Францу Ксаверу Фалконе-
ру (Franz Xaver Falkoner / Falkoner Xavér Ferenc 
1737–1792) (Korhecz Papp – Kovačev Ninkov 2005: 
18), а аутора главне олтарне пале, Јозефа Игнаца 

Раба (Joseph Ignaz Raab, 1715–1787) усмено је по-
тврдила 2009. године др Ана Јавор (Jávor Anna), 
стручњак барокног сликарства Мађарске нацио-
налне галерије (Magyar Nemzeti Galéria) из Будим-
пеште, водећи се стилским појединостима (Škorić 
2009: 101), што је чешка стручна литература неко-
лика година касније потврдила и архивским изво-
рима, који ће бити наведени у даљем тексту. Свих 
пет олтарских слика су великог формата, сликане 
уљем на платну, у црно мермеризованим украс-
ним рамовима са резбареним и позлаћеним кар-
тушама на врховима, са записима изворних сце-
на на латинском језику (Sacrosanctaet in Dividua 
Trinitas, St. Andreas, St. Francisca, Familia Sаcra, 
Consumatum est).

Главна олтарска слика

Гроф Андраш Хадик је некадашњу главну 
олтарску слику са представом Поштовање Све-
тог Тројства (димензија 413x218 cm) наручио од 
чешког језуитског сликара Игнаца Раба већ 1772. 
године посредништвом свог колеге, чешког гро-
фа генерала Игнаца Доминика Хоринскија (Ignác 
Dominik Chorynský), што описују оригинални до-
кументи на немачком језику из архива у Опави 
(Slavíček 2013: 182). У међувремену, 1773. године 
језуитски ред је распуштен, што је уметнику про-
узроковало велике потешкоће и због њих није мо-
гао да заврши дело великих димензија на време. 
Слику је завршио почетком 1774. године, кад је 
добио смештај код премонтстраната у Обрдовици 
где су му обезбедили одговарајуће место за сли-
кање. Опремљена специјалним паковањем, о чему 
је грофа Хоринског редовно и стручно извештавао 
његов секретар, сазнајемо да би слика без бриге 
могла стићи и до Африке. Слика, величине 13x7 
стопа, за коју су исплаћена 23 златника господи-
ну уметнику Рабу, Дунавом je допловила у Футог 
1774. године.

Историјат и рестаурација олтарских слика барокне 

римокатоличке цркве Св. Тројства у Футогу

Жужана Корхец Пап

Кључне речи: рестаурација-испитивања, барокно сликарство, Игнац Раб, Франц Фалконер, Андраш 

Хадик, Футог
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Веома ретки иконографски приказ Пресве-
тог Тројства надахнут је делом „Iconologia“ Чеза-
реа Рипе, у коме аутор из XVI века појам божан-
ственог жели да изрази могућностима ликовне 
уметности: у округлом пољу сунца је хебрејским 
писмом написано име Божје: Јахве (Ripa 1971: 3). 
У првом плану олтарске пале појављује се све-
ти Аугустин са дечаком. Ова два основна детаља 
су употпуњена венцем малих и великих анђела и 
крилатих главица. Два велика анђела држе књи-
гу у којој стоји Јовов цитат: „Ecce Deus magnus 

vincens scientiam nostram“, или „Већи је Бог но 
што појмит’ можемо“. Небеско привиђење са 
анђелима спушта се све до земље. На левој стра-
ни композиције приказан је бискуп из Хипона 
са својом пратњом како се шета на обали мора. 
Према легенди, једном таквом приликом док је 
размишљао о отајству Пресветог Тројства, наи-
шао је на неког дечачића који је очито настојао да 
преточи море у малу јамицу коју је био ископао 
у песку. Светац је упозорио дечака да без сумње 
покушава нешто немогуће. На то дечак одговори: 
„Исто је тако теби немогуће разјаснити отајства 
о којима размишљаш – па нестадоше“ (Badurina 
1985: 134–135). Ова мала згода се често приказује 
у иконографији светог Аугустина, који је био је-
дан од највећих црквених учитеља. Чешки сликар 
на овој лепој каснобарокној композицији при-
виђења небеског, показује све своје сликарске вр-
лине, појављују се сви типови његових анђелчића, 
од којих се велики анђео у сивој хаљини на дес-
ној страни слике посебно издваја лепотом. Склад 
сивкасто-плавих боја са наранџасто-окерастим 
нијансама и хармонија облика сврстава ово дело 
међу најквалитетније у корпусу црквеног наслеђа 
(Korhecz Papp 2015: 122). (Сл. 1)

Бочне олтарске слике

Гроф Андраш Хадик је од будимског сликара 
Франца Фалконера наручио слике бочних олтара 
цркве у Футогу и оне представљају заштитнике 
чланова његове породице. О настанку појединих 
дела до сада није пронађен никакав архивски по-
датак. Једино jе позната цена Фалконерових спо-
редних олтарних пала у Нашицама и у Вацу (Vác), 
које су коштале 30–40 форинти (Korhecz Papp 
2018: 86, 96). Франц Фалконер, исто као и њего-
ви савременици, своје композиције је израђивао 
помоћу графичких предложака, пратећи најквали-
тетније узоре. У случају дела из Футога, будим-
ски мајстор је користио дела Саделера (Sadeler) за 
приказ Распећа и де Росија (D. de Rossi) за приказ 
Св. Андрије, а у Нашицама Ђусепа Баронија (G. 
Baroni). Уметник је вероватно израдио скицу пре-
ма жељи наручиоца – прво цртеж, па уљану вер-
зију тзв. „боцето“ – и кад је она била прихваћена 
почео је да остварује коначно уметничко дело. 

Св. Андрија апостол у центру композиције 
стоји у контрапосту у сиво-плавој туници, раме-
на му обавија црвени плашт, десном руком грли 
свој атрибут: Андријин крст у облику слова X, а 
левом руком прави гест према гледаоцу. Поглед 
диже према анђелчићу, који слеће према њему са 
гранчицом палме у руци. Лик Св. Андрије је веома 

Сл. 1. Игнац Раб: Поштивање Пресветог тројства, 1774, 
након рестаурације
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маркантно и вешто насликан, са богатим сликар-
ским ефектима. Две крилате главице посматрају 
светитељев лик. У позадини поред апостола види 
се градић. Слика је у левом доњем углу сигнирана: 
F. Falconer pinx: Budens. (Сл. 2)

На другој бочној олтарској пали, лик Св. 
Франциске Шантал (Francisca Chantal, Дижон, 
1572 – Моулинс, 1641) статичнији је од лика Св. 
Андрије. Светитељка је обучена у сиво-плаву 
хаљину калуђерица, која је кројена према рококо 
моди. Глава јој је покривена црним велом, на вра-
ту јој виси златни крст на златном ланцу. У прекр-
штеним рукама држи мали молитвеник, а поред 
ње на столу покривеним црвеним столњаком лежи 
венац од ловора, симбол њене небеске славе коју 
је заслужила због душевних искушења и болова. 

Са десне стране приближава се лебдећи анђелчић 
који у руци држи свећу, чији пламен симболизује 
дубоку веру Св. Франциске. У позадини у прозо-
ру види се црквица са самостаном. Св. Франциска 
је 1610. године основала ред Сестара похода Ма-
ријина у Анесију (Annecy). Франциска Шантал 
је 16. јула 1767. године проглашена светом, а њен 
празник је уведен у католички календар 1769. го-
дине. Поштује се као заштитница од желудачних 
болести и парализе. Гроф Андраш Хадик посветио 
је бочни олтар св. Франциски Шантал због своје 
супруге Марије Ане Франциске рођ. Лихновски 
(Lichnowszky, 1722? – Футог, 1787), али је и њена 
мајка носила исто име: племенита Франциска Хар-
ди (Hardy). Слика је у десном доњем углу сигнира-
на: F. Falconer pinx: Budens. (Сл. 3)

Сл. 2. Франц Фалконер: Св. Андрија, 1776, након 
рестаурације

Сл. 3. Франц Фалконер: Св. Франциска, 1776, након 
рестаурације
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Бочна олтарска слика Св. Породица најслабије 
је изведено Фалконерово дело у Футогу. Олтар је 
био посвећен Св. Породици као што гласи ори-
гинални запис на картуши („Familia Sacra“), нак-
надно пресликан у „Sа. Anna“, јер је композиција 
проширена верзија популарне сцене Маријиног 
подучавања. Гроф Андраш Хадик је са супругом 
и петоро деце (Јозефа, Аранка, Јанош, Карољ и 
Андраш) живео у каштелу у Футогу (Donoszlovits 
1885: 16). На олтарској композицији девица Ма-
рија клечи пред својом мајком Аном, иза њих стоји 
Св. Јосип у светлоплавој туници и жутом плашту, 
у руци држи свој атрибут, процветали штап. По-
гледом прати симбол Светог духа, који је приказан 
у лику белог голуба на врху композиције како се 
спушта међу жуте облаке. Девица Марија држи 
руке укрштене на грудима – како је то уобичајено 

код композиција Благовести – а не књигу. Прика-
зана је у светлоружичастој, скоро белој хаљини, 
са плавом марамом око струка. Света Ана је грли 
и охрабрује, учи је много више од умећа читања. 
Матрона седи у фотељи, тапацираној црвеним тек-
стилом, обучена је у плаву хаљину, обавија је жути 
плашт који се спушта у великим наборима поред 
ноге, док око главе има бело-жуту мараму. Иза Св. 
Ане препознаје се брадати, седи лик њеног супру-
га Св. Јоакима. Његово плаво и смеђе одело теш-
ко се може разабрати од позадине, а изнад њега 
је велика повијена зелена завеса која даје интим-
ност сцени. На другој страни је прозор са призо-
ром прелепог врта. Иконографска тема Маријиног 
подучавања је постала популарна за време барока, 
када је велики број графичких предложака проши-
рио композиције шпанских и холандских мајсто-
ра. Слика је у десном доњем углу сигнирана: F. 
Falconer pinx: Budensis. (Сл. 4)

Веома добро одабране боје и сталожена ком-
позиција Распећа неутралише Фалконерову слабу 
тачку, несигурно анатомско знање, које се очитује 
у сликању тела. Од измученог тела Исуса Христа 

Сл. 4. Франц Фалконер: Св. Породица, 1776, након 
рестаурације

Сл. 5. Франц Фалконер: Распеће, 1776, након 
рестаурације
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одвлачи нам пажњу, вијорећи плави плашт Бого-
родице, која стоји полуокренута према нама, гла-
ве обавијене жутом марамом. На њеном лицу, које 
је приказано у профилу, виде се огорченост и бол, 
као и у позицији њених руку – једну држи затворе-
ну у грчу а другу безнадежно диже увис. На дру-
гој страни распећа стоји Св. Иван Евангелист у 
зеленој туници, а његов јаркоцрвени плашт се, од 
великог вихора, снажно таласа. У ставу са склуп-
чаним рукама, молећи се диже свој поглед према 
Свемогућем. Слика је у левом доњем углу сигни-
рана: F. Falconer pinx: Budens. (Сл. 5)

О ауторима олтарних слика 
Игнацу Рабу и Францу Фалконеру

Раб је био веома плодан уметник. Своје сту-
дије почео је поред јичинског (Jičín) сликара Ј. Г. 
Мајора (Johann Georg Major), а након кратког вре-
мена проведеног у Прагу ступио је у Брну 1744. 
године у језуитски ред. Живео је и стварао у раз-
ним самостанима језуитског реда, где је прво ра-
дио као шегрт, а након 1756. године самостално. 
Његово обимно стваралаштво можемо изучавати 
скоро у сваком самостану језуитског реда у Чешкој 
и Моравској, али и у црквама других редова који 
су поручивали од њега. Након распуштања језуи-
тског реда, примљен је међу цистерците. Познате 
су наруџбине и са подручја Мађарске краљевине. 
Утицај италијанског барока је препознатљив на ње-
говим олтарским сликама изведеним у рококо сти-
лу са пуно ликова (Јávor 1993:325).1 Иако се није 
школовао у Бечу, Рабово стваралаштво се не може 
одвојити од утицаја дела бечких мајстора, видљи-
вог на територији целе Мађарске краљевине, па се 
може сматрати да је његово место у том кругу.

Делатност Ксавера Франца Фалконера није 
значајна само за мађарску престоницу, већ је опу-
сом квалитетног и вишестраног барокног уметни-
ка она саставни део историје уметности Средње 
Европе. Будимска сликарска породица шкотског 
порекла била је активна током целог XVIII века. 
Франц Фалконер стекао је основе знања у радио-
ници деде Георга (Georg Falkoner, 1646–1741), и 
од очуха Ј. Шулца (Johann Schulz), због ране смр-
ти свог оца Поликарпa (Policarp, 1706–1739). На 
Бечку академију, коју је тада водио Михаел Анђе-
ло Унтербергер, уписао се 1756. године. Из Беча 
се вратио у свој родни град 1759. године и 1761. 
године је постао мајстор и будимски грађанин. Био 

1 О Рабу опширније: (Schenková – Olšovský 2001:61–
64, Suchánková 2008, Kameníčková 2013)

је веома поштован и обасут бројним наруџбинама. 
Његову радионицу наследио је син Франц Јозеф 
Фалконер (Korhecz Papp 2011).

Уметност Франца Фалконера може се пратити 
првенствено преко његових oлтарских слика које 
се налазе у црквама на некадашњој територији 
Мађарске краљевине: поред Мађарске (Будимпеш-
та, Будакеси, Баја, Сегедин, Дунафелдвар, Вац, 
Вацхарћан, Пипишчаба) има их у Србији (Бач, 
Футог) и у Хрватској (Осијек, Нашице, Славонски 
Брод, Шаренград) (Korhecz Papp, 2018). Она су 
доспела и у јавне збирке. Франц Фалконер првен-
ствено је радио за фрањевачки ред, највише за тзв. 
капистранску провинцију. О његовом портретном 
сликарству пишу извори из XIX века, који су се 
на жалост изгубили у бурним временима XX века 
(Repanić Braun 2004: 196).

Рестаураторска испитивања 
и сликарска техника Игнаца 
Раба и Франца Фалконера

Захваљујући удруженим истраживањима у об-
ластима историје уметности и природних наука, 
као и подацима добијеним током рестаураторског 
третмана, може се утврдити стваралачки поступак 
барокних сликара, који допуњава детаљне архивске 
податке од наручивања до испоручивања, као што 
је случај са главном олтарском сликом католичке 
цркве у Футогу. Мајстор Раб је компоновао помоћу 
графичких предложака, а потом је уљану скицу 
показао представнику наручиоца. Сам је припре-
мао носилац, ручно ткано ланено платно (густоће 
12/11 нити на 1cm²), састављено шивењем од три 
комада (84+91+45 cm) платна.2 Платно напето на 
помоћном раму прво је изоловао туткалом, а након 
сушења је нанео двослојну, црвено тонирану уљану 
подлогу (алумосиликат, дебљине 60–100 μm), што 
потврђују микроскопски снимци попречних пресе-
ка узорака3 и резултат XRF-анализе. (Сл. 6) Везиво 
подлоге је биљно уље, потврђено FTIR анализом.4 

2 Материјал носиоца је идентификован микроскопским 
истраживањем као лан.
3 Три узорка су узета са жуте, црвене и зелене површине.
4 Фототехничка испитивања (фотографисане помоћу 
дифузног и бочног осветлења, луминисцентни снимак и 
IR рефлектографија) некадашње главне олтарске слике су 
урађена у Суботици (Светлана Коловић и Ференц Хорват), 
а микроскопска испитивања је аутор извео у лабораторији 
Мађарског ликовног факултета (Magyar Képzőművészeti 
Egyetem) у Будимпешти. Проф. Јоњауа Раногајец извела је 
XRF и FTIR анализе на Технолошком факултету у Новом 
Саду. Захваљујем се и на овом месту на сарадњи.
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Након сушења подлоге, нанео је сиву импри-
митуру у танком слоју (20–30 μm). Сликање је 
наставио на радном раму, јер се композиција на-
ставља и на бочним ивицама слике. Користио је 
уобичајене пигменте XVIII века, приступачних 
цена: оловно бела, жути и црвени окер, цинобер, 
краплак, зелена земља, пруско плава, чађаво црна, 
која су идентификоване SEM-EDX анализом и 
аналитичким хемијским тестовима.5 Скупи ултра-
марин не налазимо на његовој палети. Дебљина 
оригиналних бојених слојева је 10–20 μm. Након 
сушења, слика је била напета на слепи рам помоћу 
ручно кованих ексера, од којих је неколико остало 
укуцано у доњој лајсни (Korhecz Papp 2016).

Оригинални носиоци Фалконерових олтарних 
слика (221x125 cm) ручно су ткани, груба (густоће 
8/9 нити на 1cm²) ланена платна, састављена ши-
вањем од два комада (102+23 cm, ширина тканине 
је око 105 cm), причвршћена ручно кованим ексе-
рима на фиксни слепи рам. Тонирана подлога је 
жуте боје, нанесена на платно напето на радном 
раму. Подлогом су заштићени спојеви платна и са 
полеђине. На UV снимцима цела површина под 

5 SEM-EDX анализе је урадио Данијел Мадарас 
(Madarász Dániel) у лабораторији на Универзитету у Сеге-
дину (Szegedi Tudományegyetem).

лаком има равномерну луминисценцију, што по-
казује да је након ранијих рестаурација, цела по-
вршина била заштићена лаком. Само се код слике 
св. Франциске појављују тамније флеке, које по-
казују места накнадних интервенција. Са сваке ол-
тарске слике узета су два узорка.6 (Сл. 7–10) Ми-
кроскопски снимци и резултати SEM-EDX испи-
тивања попречних пресека7 показују да је мајстор 
користио двослојну тонирану уљану подлогу 
жутог окера (гвожђе оксида) просечне дебљине 
180–200 μm. Први слој је тамнији. На ову подлогу 
нанео је један или два веома танка пигментирана 
слоја. Дебљина слојева је између 10–30 μm, а први 
слој је увек дебљи. Фалконер је користио доступ-
не пигменте који су били у широкој употреби у 
XVIII веку: оловнобела, окер-жута, окер-црвена, 
минијум, цинобер, краплак, зелена земља, чађа-
во-црна и пруско-плава. Зелену боју је добијао ме-
шањем жутог окера и пруско-плаве. Исте пигменте 

6 Попречни пресеци су испитивани на Мађарском ли-
ковном факултету од стране аутора
7 SEM-EDX анализе узорка узетог из Фалконерове 
слике Госпе доброг савета (1776) из Баје, која је иден-
тичне припреме као олтарне слике из Футога, урадио је 
Данијел Мадарас (Madarász Dániel) у лабораторији на 
Универзитету у Сегедину (Szegedi Tudományegyetem). 
(Korhecz Papp 2018: 239–240)

Сл. 6. Микроскопски снимак попречног пресека (осветлење: UV, PLM, BV) узорка бр. 1 (10х), узетог са жуте 
позадине. Слојеви: 1–2. тонирана двослојна уљана подлога црвене боје, 3. сива импримитура, 4–5. оригинал-
ни пигментни слој (оловно бела и окер жута), 6. оригинални лак, 7. преслик (цинкова бела и окер: љуспице 
цинкове беле луминисцирају током УВ-осветљена), 8. лак (И. Раб: Поштивање Пресветог тројства, 1774)
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је користио и код подсликавања и код моделовања 
на површинама инкарната, само у другачијој ме-
шавини: оловно бела, окер жута и цинобер, а на 
засенченој страни и пруско-плаву (Imrik 2014:61).8

Сликарски стил Франца Фалконера не прати 
методу сликања породичне радионице, него ствара 
самостални „модус“. Упоредивши његово најра-
није дело, олтарску слику Св. Кларе која је наста-
ла исте 1756. године када се уписао на бечку ака-
демију, са касније насталим палама, не уочава се 
значајна разлика. Већ је био присутан његов пре-
познатљиви стил који долази до изражаја првен-
ствено код обликовања ликова, руку и ногу. Тела и 
одела су такође заобљени и благо моделовани. Ве-
лика је разлика у обликовању осветљених делова 

8 За изложбу „Будимски сликар Франц Фалконер“ 
рестаурирано је укупно 11 олтарских слика из Србије 
и Мађарске, кроз пројекат Градског музеја Суботица 
(Korhecz Papp 2018). Ауторка је 2008. године рестаурира-
ла и споредну олтарну слику Франца Фалконера у фрање-
вачкој цркви у Бачу, Св. Фрању Серафског (1774). Микро-
скопске снимке узорака тада је извела Милица Стојановић 
у Народном музеју у Београду (Korhec Pap 2008). Микро-
скопска и аналитичка истраживања носилаца, подлога и 
бојених слојева 5 бочних олтарских слика и 8 фрањевач-
ких портрета су изведена у лабораторији Мађарског ли-
ковног факултета у току дипломског рада (Imrik 2014).

и позадине која је најчешће зелене боје. Очи, усне 
и руке су обликовани црвеним тоновима, док су 
сенке инкарната изведене хладним, зеленкастим 
тоновима. Контуре заобљених очију су оштре, 
код подигнутих погледа на дну ока се појављује 
пастозни бели акценат. Усне су попуњене, јагоди-
це наглашене, ноздрве заобљене, а уши типично 
таласасто обликоване. Дуги прсти су веома про-
фињени. Ликови су моделовани мешавинама беле, 
црвене, зелене и смеђе боје. Типичне љупке глави-
це анђелчића, аскетски ликови мушких светитеља 
и лепи портрети светица одликују препознатљиви 
стил Франца Фалконера. Набори и преламање дра-
перија увек су заобљени. Његове дијагоналне ком-
позиције понекад не успевају најсавршеније, али 
најчешће остварује равнотежу ослањајући се на 
добре предлошке. 

Карактеристична зеленкаста позадина Фалко-
нерових композиција резултат је коришћења жуто 
тониране подлоге. Захваљујући рестаураторским 
истраживањима можемо потврдити узрок и резул-
тат коначних ефеката боја. Франц Фалконер, као и 
његови савременици, користио је тонирану подло-
гу, али за разлику од осталих мајстора, који су на-
носили два црвена слоја или на црвени слој боју 
штављене коже, он је користио двослојну жуту под-
логу на 90 % испитиваних дела. Тон жутих слојева 

Сл. 7. Микроскопски снимак попречног пресека (осветлење: UV, PLM, BV) узорка бр. 2 (20х), узетог са 
зелене површине испод светитељеве ноге. Слојеви: 1–2. тонирана двослојна уљана подлога жуте боје, 3. 
оригинални пигментни слој (зелена земља), 6. лак (Ф. Фалконер: Св. Андрија)
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Сл. 8. Микроскопски снимак попречног пресека (осветлење: UV, PLM, BV) узорка бр. 3 (20х), узетог са ру-
жичастог инкарната (из оштећења на челу светице). Слојеви: 1–2. тонирана двослојна уљана подлога жуте 
боје, 3–4. оригинални пигментни слој (оловно бела и цинобер), 6. лак (Ф. Фалконер: Св. Франциска)

Сл. 9. Микроскопски снимак попречног пресека (осветлење: UV, PLM, BV) узорка бр. 4 (20х), узетог са 
црвене површине (плашт св. Јоакима). Слојеви: 1–2. тонирана двослојна уљана подлога жуте боје, 3. ори-
гинални пигментни слој (цинобер), 6. лак (Ф. Фалконер: Св. Фамилија)
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зависио је вероватно од врсте жутих окерних руда 
које су се могле тада набавити у Будиму. Први слој 
је тамнији, а други светлији. У неким случајевима, 
у жути слој је мешао и креду. Ређе је користио и 
двобојну тонирану подлогу, као, на пример, на сли-
кама из капеле Флоријан у Будиму (1764), на боч-
ним олтарским палама у цркви Св. Антуна Падо-
ванског у Баји (око 1780) и на слици Св. Катарине 
Александријске у Осијеку. Код двобојних тонира-
них подлога први слој није имао никаквог утицаја 
на дело, те се може једино правдати тренутном мо-
дом. Просечна дебљина Фалконерових подлога је 
између 200–250 μm. У два досада документована 
случаја израдио је слике на црвено тонираној под-
лози: слику Св. Хелена код фрањеваца минорита у 
Сегедину и скицу за бочну олтарну слику Смрт Св. 
Јосипа за цркву у Табану (Korhecz Papp 2018: 238). 
Поред тога што карактерише сликарску технику 
једног аутора, подлога има изузетно важну улогу, 
јер су оптички ефекат подлоге уметници уградили 
у своја дела, што се током старења могло и проме-
нити, пошто је слој уљане боје постао временом све 
транспарентнији. На површинама које је мајстор 
изоставио у даљем грађењу слике, боја подлоге је 
постала суштински део композиције. 

Франц Фалконер би најчешће композицију 
„набацао“ на жуту подлогу тамносмеђом уљаном 

бојом, кратким потезима уске четке. То је посеб-
но уочљиво код анђела на слици Св. Антун Пу-
стињак у фрањевачкој цркви у Баји. Црте се на-
зиру испод инкарната, захваљујући транспарен-
цији која је настала током старења бојеног слоја. 
На делима Франца Фалконера са подсликавањем 
се сусрећемо једино код осветљених делова ин-
карната. Сликар је унапред измешане две свет-
лије нијансе дограђивао на самом делу. Мајсто-
ри барокног сликарства су постепено градили 
своје слике: почињали су са израдом позадине и 
тоновима тела, потом је следило сликање одела 
и драперија, затим косе и браде и на крају наки-
та, где се појављују пастозни светлећи акценти. 
Изградња слојева тена на светлој и засенченој 
страни једно је од важних обележја ауторства. 
Сликање драперија је изведено из тамнијих то-
нова према светлијим површинама, да би још пре 
сушења били нанесени завршни светли рефлекси. 
Ова техника се раширила од XVI века из Италије, 
а примењивали су је и на француској академији. 
Овај манир „покривајућих мрља-тврдог моде-
лирања-финог довршавања“ може се препозна-
ти и на сликама великих бечких мајстора (Koller 
1984: 354). Барокно сликарство је у поређењу са 
ранијим техникама користило веома брзу методу 
сликања (prestezza).

Сл. 10. Микроскопски снимак попречног пресека узорка бр. 5 (20х), узетог са црвене површине (плашт 
Богородице). Слојеви: 1–2. тонирана двослојна уљана подлога жуте боје, 3. оригинални пигментни слој 
(цинобер), 6. лак (Ф. Фалконер: Распеће)
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Опис затеченог стања и 
конзерваторско-рестаураторски
третман

Свих пет олтарских слика из католичке цркве 
у Футогу рестаурирано је у току изложбе „Дела 
бечких барокних мајстора у Војводини“ и током 
припреме такође ауторске изложбе „Будимски 
сликар Франц Фалконер“ између 2015. и 2017. 
године. Део радова публика је могла да прати у 
простору изложбе, као метод популаризације и 
додатног разумевања значаја конзерваторско-ре-
стаураторског рада. То није била и једина реста-
урација у њиховој историји, будући да су раније 

више пута рестауриране. Последњи рестауратор 
био је А. Кујунџић, који се на свима потписао 
(REST. Kujundžić A. 1939). Слике су биле слич-
ног стања, потамнелe због оксидираног лака и 
наслага на њему. Целе површине покривене су 
мрежом пукотина, бојени слојеви су клакелирани, 
потклобучени и на више места се љуспају. Узрок 
пропадања главне олтарне слике, који је изазвао 
трајно оштећење, јесте сливање воде са полеђи-
не. (Сл. 11–12) Оригинални бојени слојеви слика 
су на више места пресликани, преслици углав-
ном прате оригиналне форме, изузев зелене заве-
се на слици Св. Франциске која је била комплет-
но пресликана, што се то могло документовати 
само након пробних чишћења. Површине слика 

Сл. 11. И. Раб: Поштивање Пресветог тројства, 1774, 
„in situ“ пре рестаурације

Сл. 12. Луминисцентни снимак (И. Раб: Поштивање 
Пресветог тројства)
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Св. Породица и Распеће су побелеле услед вели-
ке влаге. Ранија механичка оштећења носилаца 
слике Пресветог тројства исечена су у правилним 
облицима из носиоца (34x10 cm, 40x23 cm), исто 
као и код слике Св. Франциске. Носиоци бочних 
олтарских слика су на више места били механич-
ко оштећени, а неке рупе неадекватно закрпљене 
са полеђине. Главна олтарска слика и две боч-
не (Распеће и св. Фамилија) дублиране су током 
задње рестаурације смесом од мешавине туткала 

и брашна. Недостајуће површине подлоге и боје-
ног слоја су тада надокнађене кредно-туткалним 
китом беле боје. Ранија китирања су била црвен-
касте боје и уљаног везива. Платна су причвршће-
на за рамове фабричким ексерима. Оригинални 
слепи рамoви су израђени од јеловине, ниcу били 
кајл-рамoви већ су летве рамова биле спојене кру-
том везом, лепљењем и дрвеним чеповима. Сав 
дрвени материјал нападнут је црвоточином, али су 
се након консолидације оригиналне летве могле 

користити.9 Рам главне олтарnе слике прерађен је 
у кајл-рам са додатком нове ивице која спречава 
да се носилац налегне на унутрашњу ивицу и при 
том се деформише. Једна уздужна летва њеног 
украсног рама била је деформисана па је урезана 
попреко на више места и ојачана уздуж удубље-
ном лајсном од тврдог дрвета. Позлаћени делови 
свих украсних рамова су очишћени од поцрнелог 
бронзаног праха, а резбарени делови који су не-
достајали реконструисани су од липовог дрвета 
(Korhecz Papp 2015a).10 (Сл. 13–17)

Ток конзервације свих споменутих слика био 
је истоветан. Радови су започели заштитом боје-
ног слоја лепљењем јапан папира лепком од ме-
тил-целулозе и 3 % желатина. Након сушења, 
платна су скинута са слепих рамова. Следило је 
9 Слепи рамови имају историјску вредност и по новим 
тенденцијама конзервације они се требају сачувати, ако је 
то икако могуће. (Koller-Vigl 2005)
10 Слепи рам је прерадио столар Дејан Јарамазовић, а укра-
се који су недостајали резбарио је Мирко Молнар из Суботице.

Сл. 13. Ф. Фалконер: Св. Андрија, 1776, „in situ“ пре 
рестаурације

Сл. 14. Ф. Фалконер: Св. Франциска, 1776, „in situ“ пре 
рестаурације
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Сл. 15. Луминисцентни снимак (Ф. Фалконер: Св. Франциска, 1776)
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чишћење полеђине, одстрањивање дублир платна 
и остатака лепка механичким путем и помоћу на-
тапања гелом на бази метил-целулозе. Ивице сли-
ка су ојачане лепљењем нових трака платна, а као 
лепак је коришћена мешавине водене дисперзије 
синтетичног лепка (Moment) и метил-целулозе. 
На рупе платна постављени су платнени инсер-
ти, залепљени по ивицама за оригинално платно 
лепком (Moment). Након сушења слике су напете 
на радне рамове ради одстрањивања деформација 
платна кроз процесе влажења и натезања. Слике 
су затим импрегниране смесом пчелињег воска и 
дамар смоле (60:40 %). Након тога одстрањен је 
заштитни слој папира са лица слике. Оксидисани 
лак је уклоњен алкохолом, а уљани преслици ди-
метил-формамидом. (Сл. 18–20) Реконструкција 
подлоге изведена је кредно-туткалним китом, а 
код Фалконерових слика кит је тониран у жуто. 
Китови су изоловани шелаком. Слике су након 
тога поново пеглане, још увек напете на радним 

рамовима, а потом дублиране новим слојем лане-
ног платна. На крају поступка, слике су напете на 
оригиналне, дорађене слепе рамове и верниране 
дамар лаком. Реконструкција бојеног слоја је изве-
дена испошћеним уљаним бојама које су мешане 
са лаком. Након сушења, нанесен је заштитни слој 
ретуш лака у спреју.

Рестаурација украсних рамова укључила је и 
уклањање преслика на картуши Св. Породице, што 
је такође изведено диметил формамидом. Након 
чишћења, рамови су импрегнирани Paraloid-ом B72. 

Након рестаурације и реконструкције санира-
ни су недостаци сликане површине које су веома 
сметали сагледавању целине, а високе уметничке 
вредности дела постале су уочљивије. Некадашња 
главна олтарна слика, са необичном иконографијом 
која приказује привиђење у рококо стилу и висо-
ким сликарским вредностима, паралелно са боч-
ним олтарским сликама Ф. Фалконера, представља 
изузетно дело нашег католичког црквеног наслеђа.

Сл. 16. Ф. Фалконер: Св. Породица, 1776, „in situ“ пре 
рестаурације

Сл. 17. Ф. Фалконер: Распеће, 1776, in situ“ пре 
рестаурације



Грађа XXXII  157

Сл. 18. Пробно чишћење (И. Раб: Поштивање Пресве-
тог тројства, 1774)

Сл. 20. Пробно чишћење (Ф. Фалконер: Св. Франциска, 
1776)

Сл. 19. Стање након конзервације, чишћења, и рекон-
струкције подлоге (И. Раб: Поштивање Пресветог трој-
ства, 1774)
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History and conservation of the altar paintings of the 

baroque Roman Catholic Church of St. Trinity in Futog

Žužana Korhec Pap

Keywords: conservation-investigations, baroque painting, Ignaz Raab, Ferenc/Franz Falkoner, count András 

Hadik, Futog/Futak

The baroque Roman Catholic church was built by the Hungarian count and a member of landed gentry 
(Gróf) András Hadik, (1710-1790), and it was dedicated to the Holy Trinity in 1776. The main altar painting 
depicting the scene of Venerating the Holy Trinity was painted by the Czech Jesuit painter Joseph Ignaz Raab 
(1715-1787) during 1773 and 1774, while the four lateral altar paintings are work of Budapest painter Ferenc 
Xavér Falkoner (1737-1792) done around 1775-1776. They depict St Andrew, St Frances, The Holy Family and 
The Crucifixion. After the construction of a new, neo-Gothic Roman Catholic church in Futog in 1907, the origi-
nal baroque church was devastated and its baroque movable property was relocated and conserved several times 
during the 19th and 20th centuries.

The study presents the painters, history and iconography of these altarpieces, as well as conservation and 
restoration works performed by the text author between 2015 and 2017 in preparation for exhibitions at the Sub-
otica City Museum (the main altarpiece for the exhibition “Works of Viennese Baroque Masters in Vojvodina”, 
and ancillary ones in preparation of another authorial exhibition entitled “Franciscus Falkoner pictor Budensis”). 
The state of the paintings and conservation methods are described in detail, as well as the results of investigation 
and analysis of painting materials and painting techniques by destructive and non-destructive methods (SEM-
EDX, XRF and FTIR). The analytical data have been compared with detailed archival sources on the creation of 
the central altar painting recently published in the Czech Republic, and with recent studies of Ferenc Folkoner’s 
painting technique conducted by the authors and students of the Hungarian Academy of Fine Arts, Budapest.
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List of fi gures:

Fig. 1. Ignaz Raab, Veneration of the Holy Trinity, 1774 after conservation
Fig. 2. Ferenc Falkoner: St Andrew, 1776, after conservation
Fig. 3. Ferenc Falkoner: St Frances, 1776, after conservation
Fig. 4. Ferenc Falkoner: The Holy Family, 1776, after conservation
Fig. 5. Ferenc Falkoner: Crucifix, 1776, after conservation
Fig. 6. Microscopic image of a cross-section (illumination: UV, PLM, BV) of sample no. 1 (10x), taken from yellow surface. 

Layers: 1-2. Tinted two-layer red oil base, 3. Grey imprimatura, 4-5. Original pigment layer (lead white and amber), 6. 
Original lacquer, 7. Pentiment (zinc white and amber: zinc white flakes show luminescence under UV light), 8. Lacquer (I. 
Raab: Veneration of the Holy Trinity, 1774) 

Fig. 7. Microscopic image of a cross-section (illumination: UV, PLM, BV) of sample no. 2 (20x), taken from green surface 
under the Saint’s foot. Layers: 1–2. Tinted two- layer yellow oil base, 3. Original pigment layer (green earth), 6. Lacquer 
(F. Falkoner: St. Andrew) 

Fig. 8. Microscopic image of a cross-section (illumination: UV, PLM, BV) of sample no. 3 (20х), taken from pink incarnate 
– flesh representation (from the damaged section on the Saint’s forehead). Layers: 1-2. Tinted two-layer yellow oil base, 
3-4. Original pigment coat (lead white and vermilion), 6. Lacquer (F. Falkoner: St. Frances) 

Fig. 9. Microscopic image of a cross-section (illumination: UV, PLM, BV) of sample no. 4 (20х), taken from red surface (the 
cape of St Joachim). Layers: 1–2. Tinted two-layer yellow oil base, 3. Original pigment layer (vermilion), 6. Lacquer (F. 
Falkoner: The Holy Family)

Fig. 10. Microscopic image of a cross-section of sample no 5 (20х) taken from red surface (the cape of St Mary). Layers: 1–2. 
tinted two-layer yellow oil base, 3. original pigment layer (vermilion), 6. lacquer (F. Falkoner: The Crucifix)

Fig. 11. I. Raab: Veneration of the Holy Trinity, 1774, “in situ” before conservation
Fig. 12. Luminescent image (I. Raab: Veneration of the Holy Trinity)
Fig. 13. F. Falkoner: St Andrew, 1776, “in situ” before conservation
Fig. 14. F. Falkoner: St. Frances, 1776, “in situ” before conservation
Fig. 15. Luminescent image (F. Falkoner: St. Frances, 1776)
Fig. 16. F. Falkoner: The Holy Family, 1776, “in situ” before conservation
Fig. 17. F. Falkoner: The Crucifix, 1776, “in situ” before conservation
Fig. 18. Test cleaning (I. Raab: Veneration of the Holy Trinity, 1774)
Fig. 19. Situation after conservation, cleaning and reconstruction of the base (I. Raab: Veneration of the Holy Trinity, 1774)
Fig. 20. Test cleaning (F. Falkoner: St Frances, 1776)
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Увод
Подземне и атмосферске воде, те капиларна 

влага, велики су непријатељи културних добара, 
посебно у Војводини, у којој су скоро сви стари 
објекти, а међу којима су најзначајнији манасти-
ри, угрожени и деградирани дејством наведених 
фактора. 

Да су монаси уочили погубно дејство влаге на 
манастирске грађевине још у XVIII веку сведочи 
дренажни систем у манастиру Раковац. (Милоше-
вић 1957: 24-27) Изграђен је вероватно када и зво-
ник1, јер је један крак приљубљен уз западну стра-
ну крипте, испод звоника. Систем прати природни 
пад терена од шуме на источној страни порте, ка 
западу паралелно са јужним зидом цркве, на од-
стојању од 4,2 м, поред звоника скреће према се-
веру, а потом опет према западу и даље према по-
току. Канали су зидани и засведени опеком, шири-
не су 60 цм, а висина се креће од 170 до 50 цм, од 
истока до одводног јарка. Систем је очуван и још 
увек врши своју функцију– зидови цркве су суви, 
без капиларне влаге.

Савремени дренажни системи изграђени су у 
неколико фрушкогорских манастира где је, услед 
врло стрмог нагиба терена, велики прилив воде у 
виду бујица при великим падавинама. Дренаже су 
допринеле да се прилив капиларне влаге у зидови-
ма конака и храмова значајно смањи.

Манастир Крушедол
Положај манастира у односу на пад терена

Вишедеценијским активностима управе мана-
стира Крушедол и Покрајинског завода за заштиту 
споменика културе (ПЗЗЗСК) рестаурирана је и за-
штићена црква са зидним сликарством и иконоста-
сом, отклоњени су статички поремећаји, комплекс 

1 Звоник је подигнут 1735. године

доведен у задовољавајуће стање за одвијање са-
кралних и профаних дужности и саслужења мана-
стирског братства, те свакодневни пријем великог 
броја верника, ђака и туриста.

Ипак, остао је нерешен проблем: штетни ути-
цај подземних и атмосферских вода, пре свега на 
конаке, али и поред све заштите цркве, и на зид-
но сликарство. Један од узрока је сам положај 
комплекса.

Манастир Крушедол се налази на југоисточ-
ном ободном делу фрушкогорског масива, у доли-
ни Крушедолског потока који пролази кроз мана-
стирски комплекс. Коте терена у залеђу западног 
крила конака благо расту и достижу висину од 230 
мнм. У подножју источног крила терен је на виси-
ни од 174 мнм до 175.50 мнм. На западној страни 
је терен усечен и формиран је плато на висини од 
180.5 мнм, а лесни одсек се уздиже од 5 до 7,5 м 
на удаљености од 9-10 м од спољашњег зида за-
падног крила конака. 2 (Сл. 1)

2 Подаци из Елабората геотехничких и хидрогеолош-
ких истраживања за потребе заштите манастира Кру-
шедол од штетних утицаја површинских и подземних 
вода, стр. 7

Разарајуће дејство влаге на материјалну супстанцу 
манастира Крушедол и мере за отклањање
Светлана Бакић

Кључне речи: подземне воде, капиларна влага, хидротехничка истраживања, дренажни систем

Сл. 1. Лесни одсек који се уздиже изнад платоа иза за-
падног крила конака. Фото: С. Бакић
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Претходни радови на отклањању штетних 
утицаја подземних и надземних вода

Основна геотехничка истраживања терена из-
вршена су још 1986. године, а резултати су презен-
товани у књизи: „Елаборат о геотехничким и хи-
дрогеолошким истраживањима на ужем подручју 
манастира Крушедол“ (Саковић 1986). У оквиру 
ових истраживања избушене су 4 истражне бушо-
тине у које су уграђене пијезометарске конструк-
ције, урађена су два опита статичке пенетрације, 
ископане су 3 истражне јаме у зони темеља, урађе-
на комплетна лабораторијска испитивања узорака 
тла и подземне воде и интерпретација добијених 
резултата. Потом је урађена студија санације са 
техничким решењима за отклањање штетних ути-
цаја.(Хидрозавод 1986.)

У септембру 2002. констатовано је да се 
источни зид и контрафор слежу и појачавају пу-
котине, те је саниран североисточни угао конака 
проширивањем стопе темеља на дубини од 1,4 м. 
Такође, изведен је систем вертикалних и хоризон-
талних серклажа, чиме је угао стабилизован и зау-
стављено даље слегање. 

Дренажни систем око цркве изведен је 2004. 
године.

Управа манастира је 2010. године предузела 
активности на уређењу саобраћајница и одводног 
канала који постоји унутар дворишта. Изведене 
су: санација постојећег приступног пута и одво-
дног канала у дужини од 270 м; стазе до новоиз-
грађеног стамбеног објекта у североисточном углу 
дворишта; паркинг и коловоз испред манастира. 
Колска саобраћајница је, услед дотрајалости и не-
адекватног одржавања, била оштећена пукотинама 
и местимичним ударним рупама, док је канал био 
отворен, урушених косина, обраслих у шибље и 
коров. Канал је скупљао воду са околних падина, 
али због стања у којем се налазио, одвођење није 
било ефикасно. 

Радови су изведени исте године према Глав-
ном пројекту санације објеката у заштићеној око-
лини манастира Крушедол, који је израдио „Шид-
пројект“ из Шида. 3 

Пут је саниран поправљањем пукотина и рупа, 
премазивањем битуменском емулзијом и нано-
шењем асфалт бетона. Коловоз има једнострани пад 
од два посто, оивичен је упуштеним ивичњацима, 
чиме је омогућено отицање воде у зелену површину.

Канал је зацевљен бетонским пропустом 
дим 160х160 цм, са пет ревизионих окана. Преко 

3 Пројектант: Маја Ђуричић, диг, бр. пројекта 
ТК–01С/2010

тампон шљунка на дну канала изведена је АБ пло-
ча дебљине 20 цм. Канал је затрпан земљом око 
пропуста тако да је остала видљива само горња 
плоча са отворима. 

За саобраћајнице испред манастира урађен је 
пројекат атмосферске канализације. 

Рецентни истраживачки радови 

Прелиминарна испитивања 
влаге у 2014. години

Поводом уочених промена на зидном сликар-
ству уследио је позив Епископа сремског, госпо-
дина Василија, екипи стручњака Покрајинског и 
Републичког завода за заштиту споменика културе, 
која је обишла манастир у октобру 2014. године и 
уочила оштећења на зидним сликама, поду цркве 
и зидовима крила конака, за која је претпоставље-
но да су узрокована утицајем капиларне влаге. Том 
приликом је договорено да екипа сликара и хеми-
чара из Републичког завода изврши прелиминарна 
испитивања и утврђивања присуства влаге у зидо-
вима цркве.

Тим Републичког завода је у истом месецу 
сачинио извештај о стању пода и резултатима ме-
рења влаге у храму манастира Крушедол. Конста-
товано је да су плоче у поду поломљене, оштеће-
не и одвојене од подлоге, да се подлога улегла 
и да постоји опасност од запињања верника и 
свештенства.

Такође, визуелним прегледом дренажног си-
стема око цркве утврђено је да се вода ефикасно 
одводи од зидова цркве. Потом је мерена влага у 
северном, јужном и источном зиду припрате. Ме-
рење је вршено до висине од 2,5 м од коте пода, 
целом дужином зидова, до дубине од 5-30 цм. 
(Сл. 2)

Сл. 2. Промене на доњој зони зидног сликарства. Фото: 
С. Бакић
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Резултати мерења су показали да је већи садр-
жај влаге на површини зида него у дубини, услед 
веће хигроскопности кречног малтера од материја-
ла којим је зидана црква.

Присуство капиларне влаге у зидовима конака 
је јасно видљиво на оштећењима малтерског слоја 
који се потклобучује и отпада. Влага је присутна 
у великој мери о чему сведочи висина до које се 
подигла (на неким местима и преко 3 м). Овим је 
угрожено и здравље монаха који живе у мемљи-
вим просторијама. 

Како је терен у који су укопана крила конака 
веома стрм нарочито су угрожене подрумске про-
сторије, а услед сливања воде од запада ка источ-
ном крилу које нема укопан подрум, угрожена је и 
приземна етажа овог крила. (Сл. 3)

У јужном крилу је дубоко укопан подрум чији 
зидови су натопљени водом те опека губи носива 
својства, круни се и постаје веома порозна. Упра-
ва манастира решава овај проблем зидањем но-
вог унутрашњег зида који је одвојен од старог 

ваздушним простором ширине око 15 цм, чиме 
се добија сува подрумска просторија, смањених 
димензија, али се не решава проблем капиларне 
влаге која се пење кроз стари зид на горње етаже. 
(Сл. 4)

На основу резултата прелиминарних испити-
вања присуства влаге, те с обзиром на значај ма-
настира Крушедол и стања појединих делова ком-
плекса, договорено је крајем 2014. године са Епар-
хијом сремском и управом манастира да се посве-
ти посебна пажња отклањању штетних последица 
дејства влаге на зидове конака и цркве, уз примену 
најновијих сазнања и технологија из области кон-
зервације и природних наука. Као први корак дого-
ворено је предузимање комплексних истраживач-
ких радова на зидном сликарству и грађевинској 
супстанци цркве и конака ради утврђивања ствар-
ног стања и фактора деградације. 

На основу добијених података уследила би из-
рада пројеката за рестаурацију зидног сликарства, 
те архитектонско конзерваторских пројеката за ра-
дове на цркви, конацима и порти ради довођења 
комплекса у стање без недостатака и штетних 
утицаја.

У циљу реализације овако амбициозно за-
мишљеног пројекта сачињен је акциони план који 
је имао за циљ обезбеђење средстава за извођење 
појединих фаза у периоду од 2015. до 2020. 
године.

Акциони план за отклањање 
штетних утицаја на грађевински 
супстрат манастира 

Почетком 2015. године закључен је споразум 
између Покрајинског и Републичког завода за за-
штиту споменика културе о пословној сарадњи на 
изради техничке документације заштите зидног 
сликарства у манастиру Крушедол, ангажовањем 
запослених стручњака. Послови из овог споразума 
обухватили су следеће:
– мапирање оштећења на зидовима цркве; 
– уградњу дата логера и праћење промена ми-

кроклиме у цркви; 
– израду пројекта конзерваторско-рестауратор-

ских радова на зидном сликарству цркве на 
основу резултата испитивачких радова, као и 
геотехничких и геохидролошких истраживања 
терена око конака;

– израду пројекта конзерваторско-рестаура-
торских радова на отклањању оштећења на 
зидовима конака, те дренажног система за 
одвођење воде од конака.

Сл. 3. Присуство капиларне влаге у приземној етажи 
источног конака. Фото: С. Бакић

Сл. 4. Зид у подруму јужног крила конака. Фото: С. Бакић



166  Грађа XXXII

Акциони план4 је обухватио и завршетак ра-
дова на ентеријеру ризнице смештене у западно 
крило конака чиме би се омогућила презентација 
вредних уметничких и историјских артефака-
та који се чувају у манастиру. Радови су започе-
ти у поводу обележавања петстогодишњице од 
оснивања манастира, а завршени су сви грађе-
винско занатски радови на формирању простора 
ризнице.5 

Реализација акционог плана

одвијала се у неколико сегмената: 
Први сегмент је обухватио преглед целокуп-

не документације Покрајинског завода за заштиту 
споменика културе, у циљу сачињавања хроно-
лошког прегледа свих радова на цркви и конацима 
манастира Крушедол у периоду од педесетих годи-
на прошлог века па до 2000. године. Ова активност 
је урађена од стране ПЗЗЗСК.

Други сегмент у реализацији плана чинили 
су испитивачки радови на зидовима цркве и кона-
ка манастира Крушедол, узорковање и карактери-
зација материјала, са израдом елабората. Испити-
вања је спровео Технолошки факултет, Катедра за 
инжењерство материјала Универзитета у Новом 
Саду, под руковођењем проф. др Јање Раногајец и 
у сарадњи са стручњацима Покрајинског и Репу-
бличког завода за заштиту споменика културе. Ис-
питивања су обухватила, између осталог:
– In-situ испитивање стања и процеса дегра-

дације зидних слика у унутрашњости и 
спољашњости цркве (западни зид);

– узорковање и испитивање присутних соли;
– узорковање и испитивање материјала на ме-

стима претходних конзерваторских интервен-
ција (старе пломбе);

– узорковање и испитивање стања бојених 
слојева на узорцима малтера;

– узорковање и анализа присутних микроорга-
низама на зидном сликарству;

4 Акциони план је урађен у ПЗЗЗСК. Руководиоци 
пројекта су биле Светлана Бакић, за грађевински део и 
Оливера Брдарић, за сликарски део. Екипу ПЗЗЗСК чи-
нили су још: Дејан Радовановић, ист. уметности, Маја 
Величковић, сликар конзерватор, Милош Вујаклија, 
вајар конзерватор, Растко Влајковић, архитекта конзерва-
тор. Екипу РЗЗЗСК чинили су: Војин Николић, технолог, 
Алекса Јеликић, хемичар, Татјана Трипковић, хемичар, 
Соња Послушни, сликар конзерватор, Др Светлана Пејић, 
ист. уметности, Брана Стојковић Павелка, архитекта 
конзерватор. 
5 Пројекат: Сава Стражмештеров, извођач: Bulevar 
company Нови Сад

– одређивање састава малтера као композитног 
материјала и расподеле величине честица пу-
ниоца и везивног материјала; 

– мониторинг и израда елабората са резултати-
ма испитивања материјала уграђених у зидове 
цркве и конака манастира Крушедол и мера-
ма за избор материјала за чишћење и консо-
лидацију зиданих структура и методологију 
заштите.
Од опреме су купљена три дата логера (два 

унутрашња и један спољашњи) за праћење про-
мена микроклиме у цркви и уграђени су у зидове 
цркве.

Сви наведени радови су завршени до краја 
2015. године.6 

Трећи сегмент пројекта односио се на геоме-
ханичка испитивања терена око конака. За потребе 
израде пројектно-техничке документације сана-
ције објеката манастирског комплекса Крушедол 
од утицаја површинских и подземних вода, било 
је неопходно урадити допунска геотехничка и хи-
дрогеолошка испитивања терена и лабораторијске 
анализе, те израдити елаборат. Најважнији задаци 
су били: 
– утврђивање литогенетских врста стенских 

маса и тла, границе и просторни положај;
– хидрогеолошка својства терена: режим нивоа 

подземних вода, водопропустљивост лито-
лошких чланова и

– утврђивање параметара њихових физичко–хе-
мијских својстава.
Посао је добила фирма Хидрозавод из Новог 

Сада. Радови су обухватили следеће: 
– бушење три истражнe бушотинe у зони око 

манастирског комплекса, дубине 10 м, конти-
нуалним језгровањем; јаме су копане за триде-
сетак центиметара дубље од коте фундирања и 
крећу се од 90 до 150 цм; извршено је карти-
рање зидова јама и ископаног материјала као и 
снимање темеља;

– детаљно инжењерско-геолошко картирање 
језгра, регистровање појаве и нивоа подземне 
воде, са одабиром репрезентативних узорака 
тла за лабораторијска геомеханичка испити-
вања. Из сваке бушотине узет је по један ре-
презентативни, непоремећени узорак;

– уградња пијезометарске конструкцијe у три 
бушотине, ради систематског дугорочног ос-
матрања нивоа подземне воде као и хемизма 

6 Финансијска средства обезбеђена су преко Конкурса 
за финансирање и суфинасирање пројеката из области ис-
траживања, заштите и коришћења непокретног културног 
наслеђа Министарства културе и јавног информисања, у 
2015. години.
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подземних вода (агресивност на бетон и дру-
ге грађевинске материјале). По успостављању 
пијезометарске мреже, вршено је осматрање 
нивоа подземних вода у пијезометрима два пута 
недељно у периоду извођења истражних радова 
и израде елабората, а касније једном недељно. 
Лабораторијским испитивањима, вршеним на 

25 репрезентативних, непоремећених узорака, из-
ведени су опити идентификације, класификације и 
дефинисања параметара унутрашње чврстоће, при 
чему је одређен:
– гранулометријски састав (СРПС У.Б1.018)
– природна влажност (СРПС У.Б1.012)
– запреминска маса (СРПС У.Б1.017)
– специфична маса (СРПС У.Б1.014)
– Атербергове границе консистенције (СРПС 

У.Б1.020)
– коефицијент водопропустљивости (СРПС 

У.Б1.034)
– висина капиларног пењања (СРПС У.Б1.036)
– параметри чврстоће на смицање (СРПС 

У.Б1.028)
– едометарска стишљивост (СРПС У.Б1.032)

Израђен је елаборат геотехничких карактери-
стика тла на основу ранијих геотехничких истра-
живања расположивих у документацији ПЗЗЗСК 
и резултата нових теренских истражних радова и 
лабораторијских испитивања. (Хидрозавод 2015) 

Такође, урађено је геометарско снимање те-
рена око конака у ширини од 15 м, са свим објек-
тима и висинским котама.

На основу података добијених радом на тере-
ну и из елабората хидротехничких истраживања 
терена израђеног 2015. године урађени су следеће 
године: Пројекат хидротехничке инсталације и 
Пројекат дренажног система, са препорукама у 
погледу предузимања мера за заштиту конака од 
штетног утицаја вода.7

Констатације из прегледа конструкције 

Игуман манастира, Сава, предузео је током 
2015. године мере у циљу санирања последица 
дејства капиларне влаге: обијање влажног малте-
ра са спољашње фасаде источног крила конака и 
капеле, уклањање скоро свих „контрафора“ са ове 
фасаде и малтерисање зидова паропропусним мал-
тером после периода сушења зидова. Статичком 

7 Пројекте је израдио Хидрозавод д.о.о. Нови Сад, јавна 
набавка број:01-16-XXXIV/12-2016 од 03. 10. 2016. године.
Финансијска средства обезбеђена су преко Конкурса за 
финансирање и суфинасирање пројеката из области ис-
траживања, заштите и коришћења непокретног културног 
наслеђа Министарства културе и јавног информисања, у 
2015. и 2016. години.

провером утврђено је да контрафори нису никада 
били у функцији подупирања зидова, да су накнад-
но озидани, вероватно у убеђењу тадашње управе 
манастира да ће се тиме спречити аномалије у кон-
струкцији. Страдали су услед дејства атмосферске 
воде, замрзавањем и одмрзавањем опека се круни-
ла, а зазор између зида и контрафора је постао ви-
дљив. (Мајорош 2016) (Сл. 5)

На основу визуелног прегледа и резултата гео-
механичког испитивања констатовани су проблеми 
стабилности и конструктивне целовитости: 
– фундирање конака је на недовољној дубини и 

у геолошки најнеповољнијем слоју; 
– ниво подземне воде колеба се око коте фунди-

рања, па су темељи некада у води, а некада на 
сувом;

– део терена у којем су темељи фундирани на-
сут је лошим материјалом (отпадни шут од 
земље, парчад опеке и другог отпадног мате-
ријала), ради ублажавања нагиба падине;

– неквалитетно решење одвођења атмосферских 
вода, као и неадекватно дренирање подземних 
вода;

– материјал од којег су израђени темељи хетеро-
ген је (опеке различитог квалитета., малтер са 
глиненим и кречним компонентама).

Сл. 5. Одвајање контрафора од источног зида и 
оштећења опеке. Фото: С. Бакић
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При прегледу конструкције нису утврђена 
структурна оштећења ни нарушавање стабилности 
на цркви и звонику, а зидови конака су у прилично 
добром стању. У закључку се констатује да се про-
блеми конструктивне стабилности своде на регу-
лисање нивоа и одвођење подземне и атмосферске 
воде ради превентивне заштите зидова и темеља 
објекта, као прихватљиво и рационално решење, 
јер би друга солуција – санација темеља била прак-
тично немогућа због карактера и обима радова. 

Резултати геотехничких истраживања

У погледу литолошког састава тла утврђене 
су три средине које се битно разликују по својим 
својствима: лес, глиновита средина и муљевито 
барска глина. 

Падину изнад манастира изграђује типски, не-
измењен лес, претпостављене дубине од око 8 м. 
Са хидрогеолошког аспекта ова средина је посеб-
но значајна. У конструкцији терена доминантно 
место заузима глиновита средина, доста уједна-
ченог састава и параметара чврстоће на смицање, 
модула стишљивости, средње до високе пластич-
ности, мале водопропустљивости и високог капи-
ларног пењања.

Муљевита барска глина регистрована је само 
на једној пијезометарској бушотини. У истражној 
јами која је у близини ове бушотине није утврђе-
но присуство ове врсте седимената у подножју те-
меља.(Богданов 2016:7–10) 

У циљу праћења и прикупљања података о 
режиму подземних вода уграђена је, око комплек-
са, мрежа пијезометара коју су чинила три нова и 
један постојећи. На основу релевантних мерења 
нивоа подземних вода урађена је карта хидрои-
зохипси која представља положај издани у вре-
ме мерења. На основу хидроизохипси утврђен је 
правац и смер подземних вода које се крећу низ 
падину у правцу југоистока и дренирају се у Кру-
шедолски поток. Утврђено је да је на предметном 
терену формирана стална издан, у глиновитим се-
диментима, са слободним нивоом воде. Ови седи-
менти имају веома малу пропустљивост и прилив 
воде је спор. Али, како су присутне многобројне 
пукотине, изражене вертикалне порозности, врши 
се знатно брже кретање воде које се спроводи у 
дубље делове терена, до мање пропусних слојева 
глиновитих седимената. (Богданов 2016: 11)

У закључцима и препорукама овог елабората 
стоји да је потребно вршити редовно мерење ни-
воа подземних вода, минимум два пута месечно у 
трајању од једне хидролошке године, ради дефи-
нисања максималних и минималних нивоа под-
земних вода; воду са објекта прикупљену олуцима 

одвести што даље од објеката; санирати спољне 
одводе отпадних вода из санитарних чворова и 
септичке јаме удаљити; а на платоу иза западног 
крила конака урадити дубоки дренажни ров који 
би пресекао доток подземних вода до објекта, при-
купио их и одвео бочним одводом до потока. (Бог-
данов 2016:13–14)

На основу четири истражне јаме утврђене су 
дубине темеља. Две јаме су урађене на западној 
страни конака, где нема подрума а иза конака је 
раван плато, усечен у веома стрми терен, ширине 
9–10 м. Темељи на југозападној страни конака су 
дубине 1,1 м испод коте терена, а ширине око 70 
цм. Зидани су ломљеним каменом. Слој насутог 
материјала на платоу је исте дубине од око 1,1 м, 
а испод је лесоидно–прашинаста глина мале пла-
стичности, релативно хомогена. 

Друга јама је на северозападној страни кона-
ка, иза порте. Дубина темеља је до 3 м у односу на 
коту терена са спољашње стране западног конака. 
Ширине је 70 цм и зидан је ломљеним каменом. 
Испод темеља је глина мале до средње пластично-
сти, добро збијена.

Преостале две јаме постављене су у подруми-
ма јужног и северног крила. Зид у јужном крилу 
је ширине 150 цм, а темељ је дубине 3,0 м испод 

Сл. 6. Дејство капиларне влаге на камене делове порта-
ла у зиду северног крила конака. Фото: С. Бакић
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коте терена. У подруму је насут под у дебљини од 
25 цм уситњеним шутом од опека, а испод је слој 
лесоидно–прашинасте глине, мале пластичности. 

Зид северног конака је исте дебљине, а темељ 
је на дубини од 160 цм, јер је терен нижи у односу 
на терен на западу. Темељ је зидан опеком, у дубини 
од 135 цм, а 25 цм је ломљени камен. Подлога пода 
подрума је камена дробина са фракцијом песка, ве-
зана цементом. Испод је слој лесоидно–прашинасте 
глине, мале пластичности, дебљине 20 цм, а испод 
слој глине средње пластична, релативно тврда.

Ови подаци такође указују на кретање подзем-
не воде, где лако пролази, а где теже. 

У складу са препорукама из геотехничке до-
кументације израђен је Пројекат хидротехничке 
инсталације 2016. године. Обухватио је израду фе-
калне канализације за прикупљање отпадних вода 
из конака и измештање постојећих и изградњу 
нове водонепропусне армирано–бетонске септичке 
јаме са упојним бунаром.

Траса нове канализације налази се на око 1 м 
од постојећег тротоара који опасује конаке, а око 
1,5 м од трасе новопројектованог дренажног си-
стема на западној страни. 

Канализација има два крака, укупне дужине 
270 м, септичка јама је у економском дворишту 
манастира. Пад и положај канализације условљен 
је конфигурацијом терена и могућношћу прикљу-
чења свих санитарних вертикала.

Септичка јама се састоји од три коморе са пре-
ливима. Пројектом је предложено да се у близини 
септичке јаме изгради пакетно постројење за трет-
ман фекалне канализације, што би у будућности 
решило проблем евакуације фекалних вода са про-
стора манастира. 

Пројекат дренажног система

Техничко решење дренажног система 
предвиђа мрежу дренажних цеви око три крила 
конака за прикупљање подземних вода и снижа-
вање њиховог нивоа, а за прихватање и одвођење 
атмосферских вода риголе поред тротоара и испод 
олучних вертикала. Рецепицијент прикупљених је 
Крушедолски поток. 

Трасу дренаже чине два крака: крак 1, удаљен 
за око три метра од западног крила, а за око чети-
ри од северног, и крак 2 удаљен за око четири ме-
тра од јужног крила. Крак 1 је дужине 150 м и од-
лази у поток, са падом цеви који се креће од 0,3% 
до 8,2%. Крак 2 је дужине 78,80 м и такође се ули-
ва у Крушедолски поток. 

Дренажне цеви су пречника 110 цм, перфори-
ране целом дужином и увијене у геотекстил. Пола-
жу се у ровове ширине 80 цм, а дубине за 30 цм 

ниже од доње коте темеља. По полагању дренаж-
них цеви ровови се затрпавају природном мешави-
ном шљунка, који се набија, до коте која је за 15 
цм нижа од коте терена. Остатак висине рова по-
пуњава се земљаним материјалом, хумусом. 

Дуж трасе испројектована су четири армирано 
бетонска шахта преко којих је омогућена ревизија 
дренажне мреже и евентуалне интервенције.

Поред постојећих тротоара, на одстојању од 
око један метар од зидова конака, планирано је по-
стављање ригола од префабрикованих бетонских 
елемената. 

Закључак 
Подземне и атмосферске воде, те капиларна 

влага, велики су непријатељи културних добара, 
посебно у Војводини, у којој су скоро сви стари 
објекти угрожени и деградирани дејством наведе-
них фактора. Манастир Крушедол, један од најзна-
чајнијих на Фрушкој гори, али и у целокупном 
корпусу српских светиња, озбиљно је угрожен де-
ловањем надземне и подземне воде чији токови су 
делимично регулисани, али они нерегулисани зах-
тевају хитну интервенцију. 

У овом тренутку најважнија је интервенција 
на постављању мреже дренажних цеви око мана-
стирских конака, чиме ће се знатно снизити ниво 
подземних вода, смањити подизање капиларне 
влаге и штетни утицај на носива својства опеке 
и малтера, на услове живота монаха у келијама, 
те избећи промену оригиналне супстанце уну-
трашњих зидова конака који се дозиђују у циљу 
заклањања мемљивих површина и добијају про-
сторије смањених димензија. 

Стога, потребно је што пре извести дренажни 
систем око манастира Крушедол према пројекту 
који је заснован на јасном, једноставном и уоби-
чајеном инжењерском решењу, искуству и добрим 
резултатима у пракси. Тиме ће се спречити штетни 
утицај подземних и површинских вода на грађе-
вински супстрат овог бисера међу српским ма-
настирима у чијим просторима се чувају нека од 
најзначајнијих дела примењене уметности, непро-
цењиве уметничке и историјске вредности. 

Реализацијом акционог плана, којим је 
предвиђено извођење конзерваторских захвата на 
зидном сликарству на основу резултата испити-
вања, затим на санацији оштећења на зидовима 
конака узрокованих дејством капиларне влаге, као 
и на уређењу ризнице у западном крилу конака, 
заокружили би се сви неопходни конзерватор-
ски радови на санацији и презентацији манастира 
Крушедол.
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утицаја површинских и подземних вода, бр. Е–103/15, Хидрозавод дтд Нови Сад, одговорни пројектант Бранислава 
Богданов, дипл. инж. геолог.

Истраживачки радови на зидном сликарству цркве Благовештења у манастиру Крушедол, аутори: Војин Николић, 
дипл. инж. технологије, Алекса Јеликић, дипл. хемичар, Татјана Трипковић, дипл. хемичар-мастер, Соња Послуш-
ни, сликар-рестауратор, Републички завод за заштиту споменика културе 2016, документација ПЗЗЗСК, досије 8/Г.

Пројекат постојећег стања конструкције манастира Крушедол са анализом и предлогом мера санације, аутор: Ч. 
Мајорош, диг. Нови Сад 2016. Документација ПЗЗЗСК, досије 8/А.

Пројекат хидротехничке инсталације, Е–68/16, Хидрозавод ДТД Нови Сад, одг. прој. Александар Радовановић, диг.
Пројекат дренажног система манастира Крушедол, Е-69/16, Хидрозавод ДТД Нови Сад, одг. прој. Никола Зрнић, диг.

Destructive Influence of Moisture on the Material Substance of 
the Krusedol Monastery and Measures for Elimination

Svetlana Bakić

Key words: groundwater, capillary moisture, hydrotechnical research, drainage system

A multidisciplinary project aimed at determining the state of the fresco paintings and masonry structures 
of the Krušedol monastery was launched in 2015, based on several years of research into the effects of 
groundwater. 

The expert team consisted of conservators- architects, painters and chemists of the Provincial and Republic 
Institutes for the Protection of Cultural Monuments. The research of wall paintings was carried out by experts of 
the Faculty of Technology, the University of Novi Sad.

The dormitories, like the church itself, are endangered by groundwater and capillary moisture in the walls. 
The issue of eliminating these impacts was an integral part of the project. It is possible to clearly detect the 
destructive effects of moisture by visual inspection: salting, submerging and falling of mortar, settling, cracks, 
rinsing and sliding of terrain, etc. Extremely negative consequences were observed on the west side of the 
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dormitory, whose entire ground floor is buried in very steep terrain, so that this wing appears as two-storied 
from the yard and one-storied from the outside. The structural elements were examined and their condition was 
described according to the influence of moisture.

The hydrotechnical installation project in the Krusedol Monastery was completed at the end of 2015 on the 
basis of data obtained from new groundwater level measurements and hydro technical surveys of the terrain. 
The project contains recommendations for taking measures to protect the dormitories from the harmful effects of 
surface and groundwater.

The solutions proposed by the Hydro-institute from Novi Sad indicated that very simple interventions, 
which primarily concern the construction of a drainage system from the outside of the west dormitory, can 
significantly reduce the danger of the effects of above-ground and groundwater and thus protect the structure of 
the complex, and above all the fresco painting in the church from further devastation and degradation.

 Translated by
 Cormac Franklin

List of fi gures:

Fig.1 Loess section above the plateau behind the west wing of the dormitory for visitors 
Fig.2 Changes in the wall painting lower zone 
Fig.3 Presence of capillary moisture in the ground floor of the eastern dormitory for visitors 
Fig.4 Wall in the cellar of the south wing of the dormitory for visitors
Fig.5 Separation of the buttress from the eastern wall and brick damage 
Fig. 6 Capillary moisture effects on the portal’s stone elements in the wall of the northern wing of the dormitory 

for visitors
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Након низа пројеката и изложби којима је Га-
лерија Матице српске нудила другачији, у нашој 
средини углавном нов начин презентације уметно-
сти и то публици најразличитије доби, уследила је 
једна класична тема и класична поставка – Ђура 
Јакшић. Између мита и стварности ауторке др 
Снежане Мишић коју је Галерија реализовала у 
сарадњи са Народним музејем у Београду. И како 
то некад бива, управо нас је ова изложба овог про-
лећа можда и највише тргла, освежила, замислила. 
Међу разлозима су сигурно блискост и привлач-
ност теме, дуготрајан рад на њој јер је у питању 
реализација ауторкине докторске тезе, али и богат 
пратећи програм прилагођен свим узрастима који 
је Галерија обезбедила укључујући велики број 
стручњака, волонтера, грађана. 

Ђура Јакшић, добро познато име свим гене-
рацијама домаће јавности, ипак је била магловита 
и нејасна појава, више у домену мита, пре свега 
позната и призната кроз свој књижевни рад. Овом 
изложбом личност Ђуре Јакшића је добила јасно 
тумачење, тежину и озбиљност, а његово ствара-
лаштво је заокружено јер је представљен као сли-
кар, песник и драмски писац. Изложба обухвата 
више од 40 његових уметничких дела, сакупљених 
из Галерије Матице српске, Народног музеја у Бе-
ограду, Музеја Југославије, Музеја града Београда, 

Народног музеја у Зрењанину, Народног музеја у 
Крагујевцу, Народног музеја Црне Горе, Скупшти-
не града Београда, манастира Гргетега и Враћевш-
нице, Српске православне црквене општине 
Српска Црња, као и из једне приватне колекције. 
Изложбом су обухваћени Јакшићев књижевни рад, 
као и архивска грађа попут писама, фотографија и 
рукописа из фондова Матице српске, Музеја гра-
да Београда и Библиотеке Матице српске. Излож-
бу употпуњује српско/енглески каталог у коме су 
текст, хронологија и каталог изложбених радова. 

Привлачност пројекта у великој мери пред-
ставља актуелност теме, заправо личности која у 
себи и свом делу сублимира многе наше (српске) 
тежње, трауме, преокупације – немогућност оства-
ривања личних талената и амбиција, егзистенцијал-
не страхове, незадовољство недовољним признањем 
јавности, социјалним неправдама, борбом за људско 
и национално достојанство. Иако су у питању гото-
во константна одређења нашег друштва, дирљива је 
искреност и упорност којима Јакшић приступа про-
блемима, покушавајући да их превазиђе, крећући 
увек изнова и изнова. Његов однос према нацији и 
држави у значајној мери је другачији од онога на 
шта смо навикли данас јер се он патриотизмом не 
дичи, не кити; он га исказује кроз своје одлуке, по-
свећење, уметничка дела, критике, па и непосред-
ним учествовањем у револуционарној борби. 

Изложба је јасно конципирана; састоји се из 
три тематске целине које обухватају: портретно, 
религиозно и историјско сликарство. Допуњују 
је текстуални прилози, као и јасно представљена 
хронологија животног пута Ђуре Јакшића. У тек-
сту каталога, поред праћења уметничког и идејног 
формирања Ђуре Јакшића, стилске анализе дела, 
ауторка даје и анализу политичких и друштвених 
прилика и уметничких тенденција, налазећи у ев-
ропском сликарству паралеле и узоре за Ђурина 
сликарска решења. Портрети људи које је сретао у 
местима где је живео – трговци, занатлије, свеш-
теници, официри, учитељи, показују плурализам 
тадашњег друштва, предстaвљајући на тај начин 

Приказ изложбе: Снежана Мишић
Ђура Јакшић – Између мита и стварности
Галерија Матице српске (5. април – 21. јун 2019)
Валентина Вуковић

Извор: Галерија Матице српске
(Source: Matica Srpska Gallery)
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извесну хронику обреновићевске Србије. Највише 
домете Јакшићевог сликарства ауторка препознаје 
у историјским композицијама. Разлоге за његово 
интересовање и посвећеност види у лично про-
живљеном ратном искуству, утицају савремене 
уметности с којом се упознао у Бечу и Минхену, 
као и политичкој клими позивања на златно доба 
српске нације која је подстицала тежње за нацио-
налним ослобођењем. Ђурино историјско сликар-
ство евоцира пре свега доба Немањића, Таковски 
устанак и савремено доба. Главни јунаци њего-
вих дела су средњовековни владари и хероји, по-
пут Цара Душана, кнеза Лазара, Краљевића Мар-
ка и других. Овековечио је и историјске догађаје 
као што су Први и Други српски устанак, Све-
тоандрејска скупштина, Црногорско-турски рат, 
остављајући визуелно сведочанство о кључним 
историјским и политичким догађајима српског на-
рода у времену од 1848. до 1878. године.

Изложбу допуњују бројна предавања. Поред 
ауторских вођења, организована су предавања 
стручњака који се баве историјом и теоријом ли-
ковних уметности, историјом, књижевношћу, кон-
зервацијом, а која осветљавају поједине аспекте 
стваралаштва Ђуре Јакшића. Историчар др Ми-
лан Мицић говорио је на тему Ђура Јакшић, ро-
дољубива поезија ‒ историја и мит. Историчар 
уметности др Игор Борозан одржао је предавање 
Уметник у служби династичке пропаганде: Ђура 
Јакшић и српске династије средином XIX века, 
препознавајући портрете и историјске представе 
као прворазредно пропагандно средство у служби 
легитимисања владајуће династије, што је произ-
вело тезу о Ђури Јакшићу као првом медијском 
стратегу у модерном добу. Борозан је говорио и 
на тему Први модерни: Ђура Јакшић и стварање 
мита о уклетом уметнику. Др Мирјана Д. Стефа-
новић у свом предавању Кад би мома звезда била 
подсетила је јавност да се Јакшићева поезија чита 
у стереотипном кључу упркос томе што је песник 
неговао модерне стилске поступке, модеран стих и 
неуобичајене кованице. Хроничар Новог Сада Зо-
ран Кнежев говорио је на тему Новосадске кафа-
не ‒ стецишта српске интелигенције у XIX веку. 
Конзерватор др Даниела Королија Црквењаков из 
Галерије Матице српске и физичар Бојан Миље-
вић из Лабораторије за испитивањa материјала 
у културном наслеђу Технолошког факултета у 
Новом Саду, одржали су предавање на тему: Пиг-
менти на сликама Ђуре Јакшића. О митској сли-
ци хероја – Баје Пивљанина говорио је мр Дани-
ло Вуксановић. Посластичарница Времеплов је за 
потребе ове изложбе осмислила „Ђурин колач“, а 
у јединственом амбијенту локала, који евоцира 

атмосферу прошлих времена и боемштине, одржа-
но је и једно од ауторских предавања.

Изложбу су пратили и бројни едукативни про-
грами за децу различитог узраста, осмишљени с 
идејом да им се на едукативан, забаван и интерак-
тиван начин кроз слике, песме и приче приближи 
личност, стваралаштво и време у ком је живео је-
дан од најзначајнијих српских уметника XIX века. 
У укупном билансу, за 70 дана трајања изложбе у 
Галерији Матице српске, одржано је 52 предавања 
односно тумачења изложбе, а 60 стручњака је ра-
дило на њеној реализацији; забележено је 10 250 
посетилаца, од којих је преко 1000 деце и младих, 
а изложби је посвећено 180 медијских прилога.

Снежана Мишић, дугогодишњи кустос и про-
грамски директор Галерије Матице српске, позната 
јавности као аутор бројних изложби и пројеката, и 
овог пута, реализацијом свог докторског рада у пу-
ном светлу показује свој таленат, зрелост, одлично 
познавање ондашњег времена и уметничких токо-
ва, као и трендова у светској уметничкој теорији и 
критици. Уз представљање ликовног опуса Ђуре 
Јакшића и указивање на вербално-визуелно про-
жимање у његовом стваралаштву, ауторка детаљно 
представља његов узбудљив, турбулентан живот-
ном пут, посебно се осврћући на митове и разло-
ге због чега је он у колективној свести запамћен 
као несхваћена личност и боем. Упознајући се са 
друштвеним и уметничким токовима, ми имамо 
прилику да сазнамо разне занимљивости и о другим 
значајним протагонистима тога времена. Желећи да 
представи све аспекте аутентичне стваралачке лич-
ности Ђуре Јакшића, ауторка нам га представља на 
начин на који је и он приступао својој уметности и 
друштвеном деловању – надахнуто и снажно. 

Личност Ђуре Јакшића пуна противуречности 
коју ауторка вешто представља документујући је 
бројним цитатима, његова осетљивост, нежност, 
страст, пркос, заправо су одлике људи обликова-
них друштвеним приликама и природом Балкана. 
Његове опсесије су и наше опсесије. Опчињени 
Европом, разочарани истом, одани свој земљи, али 
с тешкоћама да и у њој нађемо своје место, дубоко 
саосећамо са уметниковим борбама и дилемама. 
Откривајући личност и дело Ђуре Јакшића, конач-
но можемо да сагледамо место и значај овог умет-
ника; одлазимо кући срећни јер осећамо да смо му 
слични, тужни зато што ипак људи такве моралне 
чврстине готово да више нема, дирнути његовом 
искреношћу и борбом, замишљени над понуђеним 
путевима у одгонетању уметника, његове уметно-
сти, нас самих и нашег друштва које је и даље не-
где између мита и стварности.
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After a number of projects and exhibitions with 
which the Gallery of Matica Srpska offered a different 
and new to our environment presentation of art for the 
viewers of all ages, a classic topic and installation fol-
lowed – Đura Jakšić – Između Mita i Stvarnosti (Be-
tween Myth and Reality) by the author Snežana Mišić, 
PhD. The exhibition was done in cooperation with the 
National Museum in Belgrade. As usual, it is exactly 
this exhibition that nudged us the most this spring; it 
refreshed us and threw us into pondering. The reasons 
are certainly the closeness and attractiveness of the 
topic, long-term work that was invested into it, as it 
is the realization of the author’s doctoral thesis, along 
with the rich accompanying contents adjusted to view-
ers of all ages, provided by the Gallery, as well as a 
large number of experts, volunteers and citizens.

Đura Jakšić, although a well-known name to all 
generations domestically, happened to be a foggy and 
unclear concept, closer to a myth, but nevertheless 
famous and affirmed through  his literary work. The 
personality of Đura Jakšić acquired a clear interpreta-
tion, comprehensiveness and seriousness through this 
exhibition, while his work has been encompassed as 
he was presented as a painter, poet, and writer. The 
exhibition comprises of more than 40 of his artwork 
pieces, collected from the Gallery of Matica Srpska, 
the National Museum in Belgrade, the Museum of 
Yugoslavia, Belgrade City Museum, the National Mu-
seum in Zrenjanin, the National Museum in Kragu-
jevac, Belgrade City Museum, the City Assembly of 
Belgrade, the Monastery of Grgeteg and Vraćevšnica, 
The Serbian Orthodox Church Municipality of Srpska 
Crnja, as well as from a private collection. The exhi-
bition comprised Jakšić’s literary work, as well as ar-
chival material such as letters, photographs and manu-
scripts from the collections of Matica Srpska, the Bel-
grade City Museum and the Matica Srpska Library. 
The exhibition is supplemented by a Serbian / English 
catalog containing text, chronology and a catalog of 
exhibition works.

The attractiveness  of the project largely corre-
sponds to the contemporariness of the topic, in fact a 
personality that in himself and in his work sublimates 
many of our (Serbian) aspirations, traumas, preoccupa-
tions – an inability to realize personal talents and ambi-
tions, existential fears, dissatisfaction with insufficient 
public recognition, social injustices, the struggle for 
human and national dignity. Although these are almost 
constant determinations of our society, the honesty and 
persistence with which Jaksić approaches problems, 
trying to overcome them, starting over and over again, 
is heartfelt. His relationship to the nation and the state 
is significantly different from what we are used to to-
day because he does not brag about patriotism, he does 
not boast of it; he expresses it through his decisions, 
dedication, art, criticism, as well as through his direct 
involvement in the revolutionary struggle.

The exhibition is clearly conceptualized; it con-
sists of three thematic units that cover: portrait, reli-
gious and historical art. It is supplemented by textu-
al annexes, as well as a clearly presented chronology 
of Đura Jakšić’s life path. In catalog text, in addition 
to reviewing the artistic and conceptual formation 
of Đura Jakšić, stylistic analysis of his work, the au-
thor also provides an analysis of political and social 
circumstances and artistic tendencies, finding in Eu-
ropean art parallels and models for Djura’s painting 
solutions. Portraits of people he met in places where 
he lived – merchants, craftsmen, priests, lieutenants, 
teachers, show the pluralism of the society of that 
time, thus presenting a chronicle of Obrenovic’s Ser-
bia. The author recognizes the greatest achievements 
of Jaksic’s art in historical compositions. She sees rea-
sons for his interest and commitment in his personal 
experience of war, the influence of contemporary art 
he met in Vienna and Munich, as well as the politi-
cal climate of invoking the golden age of the Serbian 
nation, which fostered the pursuit of national libera-
tion. Djura’s historical painting evokes, above all, the 
Nemanjic era, the Takovo uprising and modern times. 

Exhibition review: Snežana Mišić
Đura Jakšić – Između Mita i Stvarnosti 
(Between Myth and Reality)
Тhe Gallery of Matica Srpska (April 5 – Jun 21 2019)
Valentina Vuković
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The main heroes of his works are medieval rulers and 
heroes, such as Dušan the Emperor, Prince Lazar, 
Marko Kraljević and others. He also immortalized 
historical events such as the First and Second Serbian 
Uprising, Saint Andrew’s Day Assembly, the Monte-
negrin-Turkish War, leaving visual testimony to key 
historical and political events of the Serbian people 
from 1848 to 1878. 

The exhibition is complemented by numerous 
lectures. In addition to the authors’ guidance, lectures 
were organized by experts dealing with the history 
and theory of the fine arts, history, literature, conser-
vation, which shed light on some aspects of Djura 
Jakšić’s work. The historian Milan Micić, PhD, spoke 
on the topic: Djura Jakšić, Patriotic Poetry - Histo-
ry and Myth. Art historian Igor Borozan, PhD, gave 
a lecture on Artist in the Service of Dynastic Propa-
ganda: Djura Jakšić and Serbian Dynasties in the 
mid-19th century, recognizing portraits and histori-
cal performances as the first-rate propaganda tool in 
the service of legitimizing the ruling dynasty, which 
produced the thesis of Djura Jakšić as the first media 
strategist in the modern age. Borozan also spoke on 
the topic of the First Modernism: Djura Jakšić and 
the Creation of a Cursed Artist Myth. Mirjana D. Ste-
fanović, PhD, in her lecture: If a Young Man were a 
Star reminds the public that Jaksic’s poetry is read in 
a stereotypical key despite the fact that the poet nour-
ished modern stylistic practices, modern verse and 
unusual word-formations. Novi Sad chronicler, Zoran 
Knežev, spoke on the topic of the Novi Sad Taverns 
- the Meeting Places of Serbian Intelligence in the 
19th Century. Daniela Korolija Crkvenjakov, PhD, 
a conservator, from the Matica Srpska Gallery and 
Bojan Miljević, a physicist, from the Laboratory for 
Testing Materials in the Cultural Heritage of the Fac-
ulty of Technology in Novi Sad gave a lecture on the 
topic: Pigments on Djura Jakšić’s Paintings. Danilo 
Vuksanović, MA, spoke about the mythical image of 
the hero - Baja Pivljin. The cake shop Vremeplov de-
signed the “Đura’s cake” for the purposes of this exhi-
bition, and one of the author’s lectures was held in the 
unique ambience of the cake shop, which evokes the 
atmosphere of past times and bohemian times. 

The exhibition was accompanied by numerous 
educational programs for children of different ages, 
designed with the idea to familiarize them with one 

of the most important Serbian artists of the 19th centu-
ry in an educational, fun and interactive way through 
pictures, poems and stories. In total, for 70 days of the 
exhibition at the Matica Srpska Gallery, 52 lectures 
and interpretations of the exhibition were held, and 
60 experts worked on its realization; 10 250 visitors 
were recorded, of which over 1000 were children and 
young people, and 180 media items were dedicated to 
the exhibition.

Snežana Mišić, a longtime curator and program 
director of Matica Srpska Gallery, known to the pub-
lic as the author of numerous exhibitions and proj-
ects, this time, through the realization of her doctoral 
work, shows her talent, maturity, excellent knowledge 
of the time and artistic trends in full light, as well as 
trends in world of art theory and criticism. In addition 
to presenting the artistic oeuvre of Djura Jakšić and 
pointing out the verbal-visual permeation in his work, 
the author presents his exciting, turbulent life path in 
details, especially referring to the myths and reasons 
why he is remembered in the collective conscious-
ness as a misunderstood personality and bohemian. 
By learning about social and artistic trends, we have 
the opportunity to find out various interesting things 
about other significant protagonists of the time. Want-
ing to present all aspects of Đura Jakšić’s authentic 
creative personality, the author presents him in the 
way in which he himself approached his art and social 
activity - inspired and powerful.  

The personality of Djura Jakšić, full of contra-
dictions, which the author skillfully presents, docu-
menting it with numerous quotations, his sensitivity, 
tenderness, passion, defiance, are in fact qualities of 
people shaped by the social circumstances and nature 
of the Balkans. His obsessions are our obsessions as 
well. Fascinated by Europe, disappointed with it, loy-
al to their country, but with difficulty to find his place 
in it, we deeply sympathize with the artist’s struggles 
and dilemmas. By discovering the personality and 
work of Djura Jakšić, we can finally see the place and 
importance of this artist; we go home happy because 
we feel that we are similar to him, sad because af-
ter all people of such moral solidity are almost gone, 
moved by his honesty and struggle, thoughtful over 
the offered ways in figuring out the artist, his art, our-
selves and our society that is still somewhere between 
myth and reality.



Сећања
In memoriam
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После завршене III женске гимназије у Бео-
граду, уписала је студије на Катедри за археологију 
Филозофског факултета Универзитета у Београду, 
где је дипломирала 1954. године. Недуго по завр-
шетку студија, запослила се у Покрајинском заводу 
за заштиту споменика културе, где је провела цео 
радни век до одласка у пензију 1990. године.

Олга Брукнер била је изузетни стручњак, ве-
ома посвећена истраживачком и научном раду, а 
своју делатност обављала је са великом љубављу. 
На територији Војводине обављала је, самостално 
или у сарадњи са колегама из других институција, 
археолошка истраживања, валоризацију и заштиту 
појединачних споменика и споменичких целина 
од праисторије, античког, касноантичког до касно-
средњовековног периода.

Између 1957. и 1962. године руководила је те-
ренским заштитним истраживањима Сирмијума у 
Сремској Митровици. Својим активним учешћем 
у валоризацији откривене античке архитектуре и 
утврђивању граница градског језгра Сирмијума, 
заштити и научној обради налаза, те учешћем у из-
ради пројеката конзервације и презентације подних 
мозаика Сирмијума и комплекса виле рустике на 
широј територији Сирмијума, дала је непроцењиви 
допринос открићу и заштити једног од најзначај-
нијих античких локалитета у тадашњој Југославији. 

Као носилац посла на заштити археолошких 
налаза у оквиру вишегодишњих инвестиционих 
радова: изградња хидросистема Дунав–Тиса–Ду-
нав, одбрамбених насипа на Тиси и Дунаву, за-
штити приобаља Ђердап I у Ковину, експлоата-
цији лапора на подручју лимеса фабрике цемента 
у Беочину, изградњи ауто пута Београд–Загреб 
кроз Срем, савесним и стручним ангажовањем до-
принела је открићу, заштити и презентацији мно-
гобројних археолошких локалитета чији је значај 
за употпуњавање сазнања о далекој прошлости и 
народима који су насељавали простор данашње 
Војводине немерљив и незаобилазан за све истра-
живаче, њене савременике, као и наследнике. Јед-
но од најзначајнијих открића је римска гробница 
из Бешке чије фреске су конзервиране и презен-
товане према пројекту у чијој изради је активно 
учествовала.

Истовремено је континуирано вршила топо-
графска истраживања насеља у Војводини, у оквиру 

редовне делатности Завода. Сва наведена активност 
обезбедила је Олги Брукнер изузетно богату архе-
олошку грађу са значајним резултатима, што ју је 
определило ка научно истраживачком раду и проу-
чавању споменика из античког периода, којим се ба-
вила између 1969. (као носилац пројекта на проуча-
вању римске керамике Сирмијума у оквиру југосло-
венско–америчке сарадње) и 1978. године, када је 
одбранила докторску дисертацију на Одељењу ка-
тедре за археологију Филозофског факултета у Бе-
ограду, као једна од првих стручњака запослених у 
институцијама заштите споменика културе. Дисер-
тација „Римска керамика Сирмијума“ објављена је 
1981. у серији монографија и дисертација Савеза 
археолошких друштава Југославије (SADJ).

Звање саветника конзерватора стекла је 1976. 
године, а вишег научног сарадника 1980. од Науч-
но-наставног већа Филозофског факултета у Бео-
граду, пред комисијом којом је председавао проф. 
др Милутин Гарашанин.

Сарађивала је на другом издању енциклопедије 
Југославија. Била је председница Античке секције 
Југославије (1977–1981), члан Издавачког савета 
САДЈ (1980–1986), члан редакција Археолошког 
прегледа (1959–1990), зборника „Сирмиум“ и Грађе 
за проучавање споменика културе Војводине, те 
члан Одбора за друштвене науке Матице српске.

Од признања додељена јој је 1975. диплома са 
медаљом СДКЈ, следеће године диплома САДЈ и 
1977. диплома Војвођанског музеја. Награда за це-
локупан рад ДКС, 1992. године. 

Олга Брукнер била је, не само изузетан 
стручњак у области археологије, него и изузетна 
жена, ерудита, племенита, благе и ведре нарави, 
духовита, мајка двојице синова који су израсли у 
признате научнике у оквиру светске научне зајед-
нице. Својим односом према послу и науци била 
је узор млађим колегама у Покрајинском заводу, не 
само археолозима, него и архитектима, историча-
рима уметности, конзерваторима који су је гледали 
са дивљењем, уживали у њеном друштву и упија-
ли њене савете и приче из богатог животног иску-
ства које је обиловало и тешким тренуцима.

О томе сведоче и речи које је изговорио, у 
своје и у име свих колега, Дејан Радовановић при-
ликом опроштаја од Олге Брукнер марта 2018. на 
београдском Новом гробљу:

ДР ОЛГА БРУКНЕР (РОЂ. МИЛУТИНОВИЋ) 
(1930–2018)
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Дрaги приjaтeљи и кoлeгe, 
дaнaс су нaс oкупили пoштoвaњe, љубaв и зaхвaл-
нoст прeмa Oлги Брукнeр, изузeтнoj oсoби кojу, 
eтo, бaш нa њeн 88. рoђeндaн, прaтимo у сeћaњe. 
Дaнaс нa први дaн прoлeћa, снeг нe прeстaje, 
тaкo дa сe кoнтрaсти прoстo рeђajу и нaдoпуњуjу. 
Тужнa je приликa кaдa нaс нaпусти приjaтeљи-
цa, кoлeгиницa, мajкa, пoгoтoву кaдa je oсoбa 
кoja нaс нaпуштa тaкo знaчajнo oбeлeжилa нaшe 
живoтe, a oпeт, дaнaс прaтимo jeдaн рaзмeрнo 
дуг, испуњeн, oствaрeн и пoствaрeн живoт. Пo-
чињeмo дa сe сeћaмo Oлгe кoja je зa нeштo мaњe 
oд дeвeт дeцeниja испунилa и oствaрилa живoт 
зa вишeструкo врeмe трajaњa. Интeлигeнтнa, 
рaдoзнaлa, пoслушнa, мaрљивa и лeпo вaспитaнa 
свeштeничкa ћeркa, шкoлoвaњeм je стeклa кoри-
снa знaњa, рaзвилa изузeтнe рaднe нaвикe, стeклa 
и извeжбaлa упoрнoст. Свe тo сa урoђeнoм 
рaдoзнaлoшћу и интeлигeнциjoм, пoмoглo joj 
je дa изaбeрe свoj живoтни пoзив – aрхeoлo-
гиjу кojу je вoлeлa и кojoj je пoсвeтилa цeo свoj 
прoфeсиoнaлни и рaдни вeк. Aрхeoлoгиja je Oлги 
пoнудилa узбуђeњa и aвaнтурe истрaживaњa, 
рaдoст oткривaњa и прoнaлaжeњa свeдoчaн-
стaвa и oстaтaкa прoшлoсти, уз интeлeктуaлнe 
изaзoвe aнaлизe и синтeтисaњa знaњa у кaсниjим 
фaзaмa дoкумeнтoвaњa и интeрпрeтaциje. Ис-
тинитa aнeгдoтa кaкo je млaду, крхку, смeрну 
дeвojку мaмa, пoпaдиja, зa руку дoвeлa нa пoсao 
у Пoкрajински зaвoд зa зaштиту спoмeникa кул-
турe у прoлeћe 1955. гoдинe, oзнaчилa je пoчeтaк 
Oлгинoг свeoбухвaтнoг и дубoкoг прoфeсиoнaл-
нoг нaпoрa нa прeпoзнaвaњу, дoкумeнтoвaњу, 
зaштити и интeрпрeтaциjи aрхeoлoшкe бaштинe 
Вojвoдинe. Зajeднo су рaсли и сaзрeвaли Oлгa 
и Пoкрajински зaвoд зa зaштиту. Зaпрaвo Oл-
гинa гeнeрaциja je ствoрилa и oднeгoвaлa oнo 
штo je сaдa Пoкрajински зaвoд. Прeлaзили су 
и рeкoгнoсцирaли нaсeљe пo нaсeљe, oпштину 
пo oпштину, ствaрajући кoрпус бaштинe Вojвo-
динe, припрeмajући пoдлoгe и улaзнe пoдaткe 
зa систeмaтскa истрaживaњa и зaштиту. Чeстo 
су испрeд и прoтив бaгeрa и зaхуктaлих пoдвиж-
никa изгрaдњe и рaзвoja мoрaли дa oтимajу врeмe 
и рaд дa спaсу врeднa свeдoчaнствa прoшлoсти, a 
упoрeдo су сe бoрили дa устaнoвe систeм oднoсa 
у друштву и зaкoнскe oснoвe истинскe зaштитe 
aрхeoлoшкoг нaслeђa. Упoрeдo сa тeрeнским ис-
трaживaњимa, пуњeњeм тoмoвa дoкумeнтaциje 
у рeгистрaтoримa, плaнoтeци и фoтoтeци, Oлгa, 
тeмeљнo oбрaзoвaнa и изузeтнo писмeнa, a oд-
гoвoрнa и дoбрoнaмeрнa прeмa струци, рeдoвнo 
je oбjaвљивaлa рeзултaтe истрaживaњa и aнaлизe 
мaтeриjaлa. Смaтрaлa je тo oбaвeзoм и jeдиним 

нaчинoм дa aрхeoлoшки мaтeриjaл дoбиje aдeквaт-
нo тумaчeњe, синтeтичкe студиje и oнo штo дaнaс 
вoлимo дa кaжeмo – дa сe кoнтeкстуaлизуje. Нa 
тeрeнимa кoje je Oлгa вoдилa сa сaрaдницимa, 
гeнeрaциje aрхeoлoгa су училe тeрeнску прaксу 
нa нajбoљи нaчин, дoбиjaли прилику, oхрaбривa-
ни, a чeстo и пoдгуркивaни, нeжниje или грубљe, 
зaвиснo oд њихoвe рeaкциje, дa oбjaвe рeзул-
тaтe и сaзнaњa. Дeљeњe стeчeних знaњa Oлгa je 
смaтрaлa oбaвeзним, зaтo ни њeнe синeтскe сту-
диje, мoнoгрaфиje и књигe нису сaмo рeзултaти 
њeних сaзнaњa и интeрпрeтaциja, вeћ пoнудa зa 
дaљу кoнтeкстуaлизaциjу и рaспрaву, нoвe синтeзe 
и зaкључкe. Кaдa сa мaкaр минимaлним иску-
ствoм у зaштити и лeтимичним увидoм у oбим-
ну и oзбиљну рaдну биoгрaфиjу и библиoгрaфиjу 
Oлгe Брукнeр, при тoмe нe пoзнajући Oлгу, зa-
мислитe њeн живoт, пoмислили бистe дa сe рaди 
o зaхуктaлoj, чeстo oсoбeњaчкoj, крупној, нeмaр-
нo oбучeнoj и нaрaвнo сaмoj чудaкињи кao из 
бритaнских сeриja. A ми гoвoримo o крхкoj, eлe-
гaнтнoj, дружeљубивoj, гoстoљубивoj, духoвитoj, 
жeнствeнoj Oлги, кoja je уз тo нeжнa, пoсвeћeнa 
и скoнцeнтрисaнa мajкa двa синa, у нajoсeтљи-
виjeм пeриoду њихoвoг oдрaстaњa – сoлидaрaн 
рoдитeљ. Кaкo сeби брaк и рoдитeљствo ниje 
узимaлa зa oлaкшицу и oпрaвдaњe зa aрхeoлo-
гиjу и oбрнутo, тaкo ни у вaспитaњу ниje сeби и 
синoвимa дaвaлa oпрaвдaњa и сурoгaтe. Oлгa je 
прoстo вoлeлa живoт у цeлини, свe свoje љубaви – 
брaк, пoрoдицу и aрхeoлoгиjу вoлeлa je цeлe и oр-
гaнизoвaлa свe свoje снaгe и нaпoрe дa их oствaри 
дo крaja. Снaгe je црплa из љубaви и вoљe, и, 
успeлa o чeму пoрeд рaднe биoгрaфиje и библиo-
грaфиje, свeдoчe Ивaн и Чaслaв сa свojим биoгрa-
фиjaмa и пoрoдицaмa. 

Дaнaс ми je зaпрaвo нeмoгућe дa сe у имe Пo-
крajинскoг зaвoдa и свoje имe oпрoстим oд Oлгe, 
jeр oнa у сeћaњу, aли и мaтeриjaлнo крoз знaтaн 
инициjaлни кoрпус дoкумeнтaциje o бaштини 
oстaje дeo Пoкрajинскoг зaвoдa и нeмaтeриjaлнe 
бaштинe Вojвoдинe, дeo бeз кoгa ни њих нeмa, или 
су мaкaр битнo oсaкaћeни. Пoпoднeвa кoja сaм дe-
лиo сa Oлгoм нa мoм пoчeтку, a у зaвршнoj фaзи 
њeнoг рaдa у Зaвoду, пaр интeрвeнтних тeрeнa сa 
њoм, дружeњa и причe кoд њe и мeни су oбoгaтили 
живoт и oдрeдили пaр вaжних oдлукa. Зaтo дaнaс 
прaтeћи Oлгу у сeћaњe, сeћaм сe aнглo-сaксoнскoг 
oбичaja дa сe при испрaћajу слaви живoт, штo ми сe 
чини oдгoвaрajућe jeр сe Oлгин живoт имa рaштa 
и слaвити. И дa сe пoдсeтимo, aкo смo у зaвoдскoj 
читуљи нeтaчнo рeкли дa сe oпрaштaмo, ипaк сa 
пoнoсoм и тугoм пoнaвљaм дa ДAНAС ПРAТИМO 
ПOСЛEДЊEГ ВEЛИКAНA ХEРOJСКOГ ДOБA 
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ЗAШТИТE. У другoj смo пoлoвини вaскршњeг 
пoстa, нa хришћaнскoм испрaћajу, пa дa сe зa утeху 
пoдсeтимo дa je oвaj рaстaнaк приврeмeн, мoждa je 
знaмeњe бaш дaтум рoђeњa кao дaтум сaхрaнe. 

Нa сaмoм крajу: Хвaлa дрaгa Oлгa зa приja-
тeљствo и сaв труд и рaд кojи стe нaм oстaвили, 

хвaлa зa примeр дa сe мoжe кaд сe хoћe и кaд сe 
нa тoмe рaди. Дaли стe нaм oчиглeдaн примeр, кo-
ликo смo схвaтили, пoкaзaћe врeмe. Oвo ниje збo-
гoм, вeћ, нaдaмo сe, дoвиђeњa.

 Светлана Бакић и Дејан Радовановић
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Вукица Могин се запослила у Покрајинском 
заводу за заштиту споменика културе 1979. го-
дине, као технички цртач. Завршила је гимназију 
„Јован Јовановић Змај“ и Средњу балетску школу 
у Новом Саду. Као балерина била је члан Хрват-
ског народног казалишта Иван пл. Зајец у пери-
оду од 1968. до септембра 1970. године. Повреда 
је прекинула њену уметничку каријеру што је био 
ударац од којег се никада није опоравила. Умет-
ничке склоности преусмерила је на израду цртежа 
археолошких артефаката у чему се истакла висо-
ким дометом и постала веома тражена од руково-
дилаца археолошких ископавања не само на тлу 
Војводине. 

Првобитно је била спољашњи сарадник По-
крајинског завода (1975. и 1976. године на обради 
археолошког материјала, налаза и објеката, са тра-
се ауто–пута Е–5), да би на неодређено време била 
примљена 1979, где је остала до одласка у пензију. 

Под њеним рукама посао обраде археолошких 
налаза постао је специфичан и креативан, умет-
нички, са јасним одликама личног стила. Креирала 
је неколико хиљада прелепих цртежа који су без-
мерно обогатили документацију Покрајинског за-
вода, а тиме и археологију Србије.

Била је радо приман члан многобројних ар-
хеолошких екипа са којима је остваривала добар 
професионални и пријатељски однос. Ма колико 
да је ван терена била затворена и неприступачна, 
на терену је била потпуно друга особа, ведра, ду-
ховита, боемски настројена, спремна да истрпи 
све неудобности и тешкоће које археолошки тере-
ни пружају, свесна да ће за узврат добити лепоту и 
вредност уткану у своје цртеже.

Редакција Грађе за проучавање 
споменика културе Војводине

ВУКИЦА МОГИН
(1949–2018)
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ГАБОР ДЕМЕТЕР
(1957–2019)

ДЕМЕТЕР, Габор1 (Dömötör Gábor, Суботица, 
2. 7. 1957 – Суботица, 18. 1. 2019.), живео је 62 го-
дине, архитекта, конзерватор. Син Ласла и мајке 
Иде, девојачко Брaза. За своју животну сапутницу 
одабрао је Гордану Грчки, са којом има три сина: 
Давида, Рубена и Армина.

Гимназију је завршио у родном граду, а дипло-
мирао је на Архитектонском факултету Универзи-
тета у Београду (1984). На Универзитету „Бауер 
Марцел“ у Печују (Мађарска) уписује докторске 
студије (2011), а након завршетка истих (2013) 
пријављује и докторску дисертацију са темом 
Обнова синагоге у Суботици, споменика културе 
– могућности ревитализације засноване на при-
мерима карпатског базена2, урадивши за њих и 
портфолио3. Дисертацију је припремио, али је није 
стигао и одбранити.

Рано се опредељује за стил сецесије, те са 27 
година објављује свој први чланак „Тамо где више 
ни сова не хуче“4 о појави новог стила – мађарске 
варијанте сецесије.

У Међуопштинском Заводу за заштиту споме-
ника културе (МЗЗСК) у Суботици радио је у више 
нaврата. Прво се запошљава на одређено време (1. 
8. 1985. до 11. 11. 1987.) да би континуирано про-
дужио радни однос на неодређено време све до 30. 
6. 1991. када одлази у Сегедин (Мађарска), где от-
вара своју приватну фирму.

Након повратка из Мађарске враћа се у МЗ-
ЗСК, те од 14. јануара 2002. (до одласка у пензију) 
наставља активни рад на заштити градитељске 
баштине, пројектима и извођењу радова, како 
појединачних објеката тако и на изради студија за-
штите урбаних целина, популаришући их писаном 
речју и(ли) одржавањем реферата на тематским 
саветовањима диљем овог поглавито јужнопанон-
ског региона.5

1 https://gabordomotor 147.wixite.com/demeter-gabor/bio
2 Оригиналан назив је „A Szаbаdkаi zsinagóga műemlé-
ki helyreállitása – a revitalizáció lehetőségei kárpát-medencei 
példák nyomán“
3 Видети белешку бр. 1. – Dömötör Gábor, PORTFÓ-
LIÓ, PTE PMMOK Breuer Marcell Doktori Iskola (DLA/
PhD) képzése, Kattints a képre, hogy a következőre léphess
4 Dömötör Gábor, – „Ahol már bagoly sem huhog“, Új 
Simposyum, Újvidék, 1984, 3-4. old.
5 Видети белешку бр. 1 – ПУБЛИКАЦИЈЕ

Како сам наводи у својој аутобиографији, 17 
година радио је као архитекта конзерватор у прак-
си и теорији, а (у том периоду) 15 година био је 
„активно укључен у процес рехабилитације сина-
гоге у Суботици“. До године 2015. био је и члан 
Националног комитета ICOMOS за Србију, а исте 
године одлази у пензију из здравствених разло-
га, настављајући и даље континуирано да се бави 
својим позивом – својом животном преокупацијом 
– суботичком синагогом, да би на крају, коначно, 
2018. објавио књигу „Синагога у Суботици“ за 
коју му Градска библиотека Суботица – Завичајно 
одељење додељује признање.6 

За време боравка у Мађарској наставља већ 
раније успостављене стручне и пријатељске одно-
се и комуникације са колегама из OMF-а (Országos 
Műemléкvédelmi Felügyelőség – Budapest) у оквиру 
међународне сарадње, успостављене још 1985, али 
сада као житељ Мађарске унапређује своја знања и 
активно учествује на „Летњем универзитету Егeр“ 
(као позвани и признати стручњак). Захваљујући 
тој активности, стекли су се и услови да учествује 
на VII Бијеналу у Венецији7 као гост из Србије са 
својим приказом „Суботица, један град на реци“8. 
Изложивши овај свој рад на Венецијанском бије-
налу 2000. године, он је суботичко градско језгро 
изнео на европску сцену урбанистичко-архитек-
тонске мисли. 

На овај успешан подухват из домена теорије 
и визионарства свакако је утицала његова по-
сета Јапану, о чему и сам пише шест година кас-
није9, којом je изнедрио могућу-утопијску визију 

6 Габор Деметер, „Синагога у Суботици“, Суботица /
Забадка/ Суботица, 2018., Interreg-IPA-CBC Hungary-
Serbia – оп. аут. – Градска библиотека Суботица, сваке 
године за Дан библиотеке – 13. октобра додељује ово при-
знање за књигу која се односи на град Суботицу.
7 Изложба је била на VII Бијеналу у Венецији 2000, 
17. јуна – 29. октобра – Мађарски павиљон „Ка новој 
Атлантиди“
8 Demetеr, Gabor, Subotica jedan grad na reci, Novi Sad, 
DaNs br. 35, decеmbar 2000, 19–22
9 Gabor Demeter: „Grad na reci“, „Subotičke novine“, 
broj 11, 2006, str. 2, пише о свом боравку у Јапану 1986. 
у граду Курашики и водотоку реке Кухаши, која тангира 
његово заштићено градско језгро, чији је водоток ревало-
ризован, у дужини cca 300 м, што му је 1999. дало идеју 
након читања...
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очувања и ревитализације градског центра Субо-
тице, враћајући свом граду одузету „реку“.10

Ову своју архитектонско-урбанистичку визију 
реализовао је са групом коаутора и изложио је у 

10 Оп. аут. – Кроз Суботицу, непосредно поред исто-
ријског језгра је до краја XVIII века уистину протицао от-
ворени водоток, средиштем града у настајању, спајајући 
Келебијско језеро – на северу, са Малим Палићем и Па-
лићким језером – на југу. Овај водоток је регулисан отво-
реним током до краја истог века, а зацевљен до краја XIX 
века и формирана данашња Штросмајерова улица
 Видети – Rudinski Ante: Еgy utca, amely nem is az, 
Szabadka, Üzenet, 1999. XXIX évfolyan, 1–2, 115–132, на 
шта се и Деметр позива – видети белешку бр. 8.

Суботици, у галерији Уметничке колоније „Bucka- 
Gányó“, 10. јула 2001. године. У каталогу изложбе 
записао је: „Oво је покушај приказа једне хипоте-
тичке, хомеопатске терапије у оквиру бескрај-
не маште, помоћу које покушавамо решити неке 
кључне проблеме за урбану структуру, екологију 
и регулисање подземних и атмосферских вода у 
ужем градском језгру. Jeдним резом смо отвори-
ли артерију Мајке Земље да би пречишћени сокови 
донели исцељење – OСЛОБОДИЛИ смо заробљену 
реку давно потиснуту у мрак подсвести. Тражимо 
извор, тражимо архетип идентитета града...“ 11

11 Magyar Szó, 2001. július 12., csütörtök, Szabadka, 7. old.
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Постављањем КАПИЈА на деградираним ло-
кацијама приступу заштићеном центру Града / 
URBS/ „отворио је пролазе између паралелних 
светова и амбијената“.

На насловници позивнице за ову изложбу 
графички је дизајнирао ЛЕПТИРА, у стилу Art 
Nouveau, који својим крилима покрива читаво за-
штићено градско језгро и симболички га штити, 
дајући му наду и веру у могуће...12

Тако је рад, претходно приказан у Венецији и 
Будимпешти, представљен и у Суботици.13

Његова потпуна оданост и приврженост субо-
тичкој Синагоги била је испочетка сан, коме је по-
светио цео свој радни опус, да би на крају доживео 

12 Оп. аут. –видети белешку бр. 2, стр. 23, где је за-
право тај лептир дизајниран преко геодетске подлоге 
заштићеног градског језгра, тако да га својим телом и кри-
лима у потпуности прекрива. 
13 Оп. аут. –Једини визуелни приказ ове идеје је слика 
од сламе под називом „Река Штросмајерове улице“, која 
приказује перспективни изглед ове бајковите реке са „из-
мишљеним“ мостићима и стварно постојећим и препо-
знатљивим објектима. Слику су израдили чланови „LUSA 
SUBOTICA“ (Likovno udruženje slamara amatera) и њихово 
је трајно власништво.

њено враћање у изворно стање и видео је у целини 
обновљену, ревитализовану, како ју је и замишљао. 
Сан се остварио! 

Стога на крају једна његова мисао: 14 „По јед-
ној причи из давнина, испод подрума Градске куће, 
тамо међу дрвеним шиповима темеља, постоји 
једно дубоко и мрачно језеро на којем Комор и Ја-
каб15 у чамцу веслају у круг и вечно траже пут 
избављења“. 

Причу је вероватно сам измислио, јер је нико 
никада није чуо, али доследно Гaборовом духу и 
промишљању, наставимо ову њeгову мисао :„... и 
онда им се Габор придружио...“

Уторак, 17. септембар 2019.

 Мр Антун Рудински, диа

14 Оп. аут. – Из каталога изложбе у Суботици. 
15 Оп. аут. – Комор Марцел и Јакаб Деже, градитељи 
су репрезентативних објеката у граду у стилу мађарске ва-
ријанте сецесије – Синагоге, Градске куће у Суботици, Во-
доторња, Велике терасе, Женског штранда на Палићу. Ови 
су објекти временом постали симболима града и Палића, 
а појединачно су заштићени споменици културе.





Упутство за ауторе
Instructions for Authors





Грађа XXXII  191

Упутство за aуторе1

Рукопис за Грађу за проучавање споменика културе Војводине шаље се у електронској форми 
снимљен на компакт диску уз то, треба доставити и један примерак текста одштампаног на папиру, као 
и Изјаву да рад није (нити ће бити) објављиван или понуђен неком другом за објављивање, на адресу: 
Редакција Грађе за проучавање споменика културе Војводине, Покрајински завод за заштиту споменика 
културе, Штросмајерова 22, 21131 Петроварадин, Србија. 

Рад треба да буде написан ћирилицом у Microsoft Word-у, дужине (укључујући сажетак на 
српском и апстракт на енглеском, слике, табеле и друге прилоге) до 35.000 словних знакова; врста слова: 
Times New Roman; проред: 1,5; величина слова: 12. Раду приложити и сажетак (од 10 до 15 редака) на 
српском и на енглеском (или једном од распрострањенијих страних језика) са четири до шест кључних 
речи, у прореду 1, величине слова 11. Фусноте (напомене уз текст, спуштенице): проред 1, величине сло-
ва 10. 

Страна имена у раду писати онако како се изговарају, с тим што се при првом навођењу у загради 
име даје изворно. 

Илустративни прилози уз радове (фотографије, графикони, географске карте, ...) морају бити 
адекватно скенирани (300 dpi). Свака илустрација мора бити означена бројем, мора да има легенду и на-
значено место унутар текста где ће се наћи. Формат илустрације може бити: bmp, jpg или tiff. 

Напомене користити само за пропратна објашњења, а не за цитирање или навођење референци. За 
цитирање или само позивање на нечије дело користити библиографску парентезу.

Библиографска парентеза
Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која упућује на потпуни библиографски 
податак о делу које се цитира, наведен на крају рада, састоји се од отворене заграде, презименa аутора 
(обично, не капителхеном!), године објављивања рада који се цитира, те ознаке странице с које је цитат 
преузет и затворене заграде. Презиме аутора наводи се у изворном облику и писму. На пример:

(Ивић 1986: 128) за 
библиографску 
јединицу:

Ивић, Павле. Српски народ и његов језик. – 2. изд. Београд: Српска 
књижевна задруга, 1986.

Ако се цитира више суседних страница истог рада, дају се цифре које се односе на прву и последњу стра-
ницу која се цитира, а између њих се ставља црта, на пример:

(Ивић 1986: 128–130) за 
библиографску 
јединицу:

Ивић, Павле. Српски народ и његов језик. – 2. изд. Београд: Српска 
књижевна задруга, 1986.

Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре које се односе на странице у цитираном 
раду, одвајају се запетом, на пример:

1 Ово Упутство је сачињено на основу Акта о уређивању научних часописа, који је сачинило Министарство за науку и технолошки развој у 
сарадњи са Народном библиотеком Србије, као и Упутства за ауторе које је припремило Уредништво Зборника Матице српске за друштвене 
науке. Примена овог Упутства првенствено служи унапређењу квалитета Грађе… и потпунијег укључивања ове серијске публикације у међуна-
родни систем размене научних информација.
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(Ивић 1986: 128, 130) за 
библиографску 
јединицу:

Ивић, Павле. Српски народ и његов језик. – 2. изд. Београд: Српска 
књижевна задруга, 1986.

Уколико је реч о страном аутору, презиме изван парентезе транскрибовати на језик на коме је написан 
основни текст рада, на пример Џ. Марфи за James J. Murphy, али у парентези презиме треба давати према 
изворном облику и писму, на пример:

(Murphy 1974: 95) за 
библиографску 
јединицу:

Murphy, James J. Rhetoric in the Middle Ages: A History of Rhe torical Theory 
from Saint Augustine to the Re naissance. Berkeley: University of California 
Press, 1974.

Када се у раду помиње више радова које је један аутор публиковао исте године, у текстуалној библио-
графској напомени потребно је одговарајућим азбучним словом прецизирати о којој је библиографској 
одредници из коначног списка литературе реч, на пример (Мurphy 1974а: 12).

Уколико библиографски извор има више аутора, у уметнутој библиографској напомени наводе се презиме 
првoг аутора, док се презимена осталих аутора замењују скраћеницом и др. (односно et al., ако је библио-
графски извор на страним језицима који користе латинично писмо):

(Ивић и др. 2007) за 
библиографску 
јединицу:

Ивић, Павле; Иван Клајн, Митар Пешикан и Бранислав Брборић. Српски 
језички приручник. 4. изд. Београд: Београдска књига, 2007.

(Poss et al. 2000) за 
библиографску 
јединицу:

Poss, Christopher; Bryan Lowes & Leslie Chadwick. Dictionary of Economics. 
3rd ed. Glasgow: Harper Collins, 2000.

Ако је из контекста јасно који је аутор цитиран или парафразиран, у текстуалној библиографској напоме-
ни није потребно наводити презиме аутора, на пример:
Према Марфијевом истраживању (1974: 207), први сачувани трактат из те области срочио је бенедикти-
нац Алберик из Монте Касина у другој половини XI века. 

Ако се у парентези упућује на радове двају или више аутора, податке о сваком следећем раду треба 
одвојити тачком и запетом, на пример (Белић 1958; Стевановић 1968)

Ако је у тексту, услед немогућности да се користи примарни извор, преузет навод из секундарног извора, у 
парентези је неопходно уз податак о аутору секундарног извора навести и реч: према:
„Усменост“ и „народност“ бугарштица Ненад Љубинковић доводи у везу са прилагођеношћу средини (према Килибарда 
1979: 7) ...

Цитирана литература
Цитирана литература даје се на крају рада у засебном одељку насловљеном Цитирана литература. У 
том одељ ку разрешавају се библиографске парентезе скраћено наведене у тексту. Библиографске једи-
нице (рефе ренце) наводе се по азбучном или абецедном реду презимена првог или јединог аутора како је 
оно наведено у парентези у тексту. Прво се описују азбучним редом презимена првог или јединог аутора 
радови објављени ћирилицом, а затим се описују абецедним редом презимена првог или јединог аутора 
радови објављени латиницом. Ако опис библиографске јединице обухвата неколико редова, сви редови 
осим првог увучени су удесно за два словна места (висећи параграф).

Цитирана литература наводи се према стандарду за цитирање Матице српске (МСЦ):

Монографска публикација
Презиме, име аутора и име и презиме другог аутора. Наслов књиге. Податак о имену преводиоца, при-
ређивача, или некој другој врсти ауторства. Податак о издању или броју томова. Место издавања: изда-
вач, година издавања.
Пример:

Милетић, Светозар. О српском питању. Избор и предговор Чедомир Попов. Нови Сад: Градска библиотека, 2001.
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Aко није дат податак о издању подразумева се да је реч о првом издању. У случају 2, 3, 4. … n-тог издања 
редни број издања може се навести као у првом параграфу упутства за монографске публикације („Пода-
так о издању или броју томова.“) ...
Пример:

Белић, Александар. О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка испитивања. Књ. 1. - 2. изд. Београд: 
Нолит, 1958.

... или (економичније) као експонент броја који означава годину издања. 
Пример:

Белић, Александар. О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка испитивања. Књ. 1. Београд: Нолит, 
19582.

У том случају напред наведени примери би изгледали овако: 
Ивић, Павле. Српски народ и његов језик. Београд: Српска књижевна задруга, 19862.
Ивић, Павле; Иван Клајн, Митар Пешикан и Бранислав Брборић. Српски језички приручник. Београд: Београдска 

књига, 20074.
Poss, Christopher; Bryan Lowes & Leslie Chadwick. Dictionary of Economics. Glasgow: Harper Collins, 20003.

Монографска публикација с корпоративним аутором
Комисија, асоцијација, организација, уз коју на насловној страни није наведено име индивидуалног ауто-
ра, преузима улогу корпоративног аутора:

Београдска филхармонија. Сезона 2005─2006: Циклус Ханс Сваровски. Београд: Београдска филхармонија, 2005.
Република Србија: Републички завод за статистику. Два века развоја Србије: Статистички преглед. Београд: 

РЗС, 2008. 

Анонимна дела
Дела за која се не може установити аутор препознају се по своме наслову: 

Српске народне загонетке. Уредио и издао Стојан Новаковић. Београд: Задужбина Чупићева, 1877.

Зборник радова с конференције
Пантић, Мирослав (ур.). Ресава (Горња и Доња) у историји, науци, књижевности и уметности. На-

учни скуп, Деспотовац, 20─21. август 2003. Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 
2004. 

Монографске публикације с више издавача
Палибрк-Сукић, Несиба. Руске избеглице у Панчеву, 1919─1941. Предговор Алексеја Арсењева. 

Панчево: Градска библиотека и Историјски архив, 2005.
Ђорђевић, Љубица. Библиографија дела Десанке Максимовић, 1920─1971. Београд: Филолошки фа-

култет, Народна библиотека Србије и Задужбина Десанке Максимовић, 2001.

Монографске публикације с више издавача и више места издања
Пример:

Јеринг, Рудолф фон. Циљ у праву. Београд: Службени лист СРЈ, Подгорица: ЦИД и Сремски Карловци & Нови 
Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1998.

Монографске публикације с једним издавачем 
лоцираним у више места издања
а) у два места издања – наводе се оба места. 
Пример: 

Black, John. A Dictionary of Economics. Oxford & New York: Oxford University Press, 20022. 
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б) у више од два места издања – наводе се само једно место (седиште издавача) и додаје итд. (односно 
еtc, ако је публикација објављена на језику који користи латинично писмо). 
Пример: 

Bannock, Graham et al. Dictionary of Economics. London etc.: Penguin Books, 20037. 

Фототипско издање
Презиме, име аутора. Наслов књиге. Место првог издања, година првог издања. Место поновљеног, фото-
типског издања: издавач, година репринт издања.
Пример:

Соларић, Павле. Поминак књижески. Венеција, 1810. Инђија: Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“, 2003.

Секундарно ауторство
Зборници научних радова описују се према имену уредника или приређивача.
Презиме, име уредника (или приређивача). Наслов дела. Место издавања: издавач, година издавања.
Пример:

Радовановић, Милорад (ур.). Српски језик на крају века. Београд: Институт за српски језик САНУ и Службени 
гласник, 1996.

Његован, Драго (прир.). Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини. V Група масовних злочина у Срему. 
Акција Виктора Томића и покретни преки суд у Срему 1942. Нови Сад: Прометеј и Мало историјско друштво, 
2009. 

Рукопис
Презиме, име. Наслов рукописа (ако постоји или ако је у науци добио општеприхваћено име). Место на-
станка: Институција у којој се налази, сигнатура, година настанка.
Пример: 

Николић, Јован, Песмарица. Темишвар: Архив САНУ у Београду, сигн. 8552/264/5, 1780–1783.
Рукописи се цитирају према фолијацији (на пример, 2а–3б), а не према пагинацији, изузев у случајевима 
кад је рукопис пагиниран.

Прилог у серијској/периодичној публикацији 
Презиме, име аутора. Наслов текста у публикацији. Наслов часописа број свеске или тома (година, или 
потпун датум): стране на којима се текст налази.
Пример:

Рибникар, Јара. Нова стара прича. Летопис Матице српске књ. 473, св. 3 (март 2004): 265–269.

Чланак или поглавље у књизи
Спиридоновић, Срђан. Како је метар настао и како је доспео у Србију, у: Тодор И. Подгорац (ур.) 

Наука и техника у Србији друге половине века 1854–1904. Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу, 
1998: 868–884.

Прилог у новинама
Презиме, име аутора. Наслов текста. Наслов новина датум: број страна.
Пример:

Кљакић, Слободан. Черчилов рат звезда против Хитлера. Политика 21. 12. 2004: 5.
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Архивски извори (необјављени) 
По правилу податке о архивским изворима би требало наводити следећим редоследом: 
1. Име архива (пуно и/или скраћено); пример: Архив Србије (АС)
2. Назив фонда или збирке (пуно и/или скраћено); пример: Министарство финансија (МФ)
3. Година 
4. Одељци и серије у оквиру фондова и збирки
5. Подаци о количини грађе. 

Количина је изражена бројем књига, кутија, фасцикала, свежњева, регистратора и слично. За техничке 
инвентарске јединице, које су најчешће употребљаване као јединице мере, користе се скраћенице:

д. — досије
књ. — књига
ком. — комад
кут. — кутија
о. — омот
пак. — пакет
п. — повез
рег. — регистратор
св. — свежањ
свес. — свеска
ф. — фасцикла

Ако се име архивске установе, назив фонда/збирке и одељка/серије у оквиру фонда/збирке наводи само 
скраћено, потребно је одмах после наслова АРХИВСКА ГРАЂА навести списак свих скраћеница које се 
под тим насловом користе. То се односи и на податке о архивској грађи у страним архивима, односно на 
архивске податке који се наводе на страним језицима. 

Објављена архивска грађа
Као монографске и/или друге сличне публикације.

Цитирање правних прописа и судских решења 
Пуни назив прописа (скраћени назив прописа – акроним). Гласило у коме је пропис објављен број (бр.) 
гласила и година објављивања (обично скраћено – задње две цифре). 
Примери: 

Закон о облигационим односима (ЗОО). Службени лист СФРЈ бр. 29/78. 
Закон о извршном поступку (ЗИП). Службени гласник РС бр 124/04. 

Ако је пропис мењан и допуњаван, наводе се сукцесивно бројеви године објављивања измена и допуна. 
Пример: 

Закон о основама система васпитања и образовања (ЗОСВО). Службени гласник РС бр 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04. 

Члан, став и тачка прописа (у библиографској парентези, а и другде) означава се скраћеницама чл., ст., и 
тач., а иза последњег броја се не ставља тачка: 

Чл. 5, ст. 2, тач. 3 или чл. 5, 6, 9 и 10 или чл. 4-12 ...

Навођење судских одлука треба да садржи што потпуније податке (име суда, врста и број одлуке, датум 
када је донесена, ...), ако су оне архивиране, онда их наводити као (необјављене) архивске изворе, а ко су 
објављене, онда их наводити као монографске и/или друге публикације. 

Монографска публикација доступна on-line
Презиме, име аутора. Наслов књиге. <адреса с Интернета>. Датум преузимања.
Пример:

Veltman, K. H. Augmented Books, knowledge and culture. 
<http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d/6d.> 2. 2. 2002.
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Прилог у серијској/периодичној публикацији доступан on-line
Презиме, име аутора. Наслов текста. Наслов периодичне публикације. Датум периодичне публикације. 
Име базе података. Датум преузимања.
Пример:

Tоit, A. Teaching Infopreneurship: students’ perspective. ASLIB Proceedings. February 2000. Proquest. 21. 2. 2000.

Прилог у енциклопедији доступан on-line:
Назив oдреднице. Наслов енциклопедије. <адреса с Интернета>. Датум преузимања.
Пример:

Wilde, Oscar. Encyclopedia Americana. < http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-92614715.html > 15. 12. 2008.

Дигитални идентификатор објекта / Идентификатор дигиталног објекта 
(DOI = Digital Object Identifier)
Монографске публикације и прилози у серијској/периодичној публикацији доступни on-line (уопште: 
е-текст, слика, аудио/видео запис, софтвер, итд.) могу током времена да промене адресу на Интернету 
(или се промени име веб странице), тако да се јавила потреба да им се додели трајан идентификатор по-
моћу кога је тражени објект могуће пронаћи. У те сврхе најчешће се користи DOI систем (в. en.wikipedia.
org/wiki/Digital_object_identifier). 
Презиме, име аутора. Наслов текста. Наслов периодичне публикације. Датум периодичне публикације. 
DOI
Пример: 

Nikolic, Ivana. Publishing in Serbia. Slavic & East European Information Resources, Volume 1, Issue 2 & 3 February 
2001: 85-126. DOI: 10.1300/J167v01n02_03 

< www.informaworld.com/smpp/.../content~db=all~content=a904437540 > 30. 1. 2010. 

У том случају не треба наводити < Име базе података > и Датум преузимања (у горњем примеру – 3. ред).

Прилог у енциклопедији и његов DOI
Презиме, име аутора. Назив oдреднице. Наслов енциклопедије. Податак о издању или броју томова. DOI:
Пример:

Paskin, Norman. Digital Object Identifi er (DOI®) System. Encyclopedia of Library and Information Sciences. Third 
Edition. DOI: 10.1081/E/ELIS3-120044418

Табеларни и графички прикази
Tреба да буду дати на једнообразан начин, у складу с одабраним дисциплинарним стандардом опремања 
чланaка. Пожељно је да наслови свих приказа, а по могућству и њихов текстуални садржај буду дати 
двојезично, на језику рада и на енглеском језику.

На посебном листу навести име и презиме аутора, назив установе у којој је запослен, поштанску и елек-
тронску адресу, број телефона и кратку биобиблиографију.
Рукописи се не враћају.
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