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УГАРСКИ ПЕБЊАЦИ У БЕОГРАДСКОМ СРЕДЊОВЕКОВНОМ ДВОРУ 

Пећњаци - споJыни делови зИ\даних кэ
љених певи -- представљали су у касном 
средњем ,веку значајан део кера'Мичких 

производа !Који су се корис~или у тадашљој 
Србији. Јед<Ш:I \део ових производа настајао 
је у лок.алним радИ().Н'ИЦЭ'МЭ. То су били јед
НQСТЭ'ВНИ пеhњаци, у .оБJFИlКУ лонца, :nехара 
или посуде са четвртастим (УГвором, 'Наме

њени IИЗГРаЈДЊИ зиданих lIIећи у сюромним 

КУћама подграђа и насеља у близини утвр
ђених градова.' 

Дру:r:э група пеhњака излази из охвира 
ове једноставне г.рнчЗ!рске делатности. Она 

обу){)вата украсне, УМe'I1НИЧК'И обликоване 
леhњаке, који су, за потребе беоrpадског 

дво.ра, у в о ж е н и ТОКОМ XV 'Века из нај
бољlИХ угарских радионица. Њихова ,класи
фикациј,а 1и временск,о ,опредељење одређе

ни су на основу новије литературе која 

приказује налазе пећњака на европским 
феудалним поседима.2 Обиље ових налаза 
ОМОГУћ'ИЛО је ·саглеДЗЈВање стилскот развоја 
пећИ у времену ОД XIV дО xvr века, као и 
реконструкцију извесних типов'а луксузних 

пеli.и које су укра,шавале с-обе и дворане 
дворских и феудаЈЈ1НИХ палата, пок,азујући 

- за оно време - виши .степен културе 

становања. 

Упоређивањем европских пеhњака , а по
себно угарск'Их, с 'Материј.алом из Унутра
шњег утврђења БеограДОК10Г :nРЭф;а, 'Оовет
љени су He:m1, до сада неПQЗнати, деТtаљи 
унутрашње архитектуре ДiBopa у ,време \Вла

даВ'ИlНе деолота Стефана л.азаревића (1389-
1427), као м у периоду уnaрске доминације 
над Београдом, која је почела после !деспо

тове смрти, 1427. године, и трајала ДО тур
ског ~свајоаН>а града, 1521. године. С обзи
ром на т:о, да Ice ради о археоло:шким :на
лазима предмета који су tнастаJIIИ у угар

скиrм радионицама, [10 поруџбинама српс.ке, 
а касније и угарске властеле IНa'cтaњeнe у 
београщск,OIМ гра;ду, потребно је .осврнути се 
на развој каљевих лећи у европским зем

љама у касном средњем веку. 
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Претходница каЉ'еве лепи била је к а
м е н а пећ, слепљена бла'Ј10М. Она је слу
жила уједно за к.у.вање и греј .ање у непо

ВОЉНИМ клима/г·ским у,слооз'Има. На'супрот 

њој, намена каоније настале к .а љ е в е ле
Ни била је искључиво за:гревање собе. Ло

ЖЈ1ла се, чест:о, изван просторије у којој се 

налазила, из суседне собе 'или 'КУXlИње, т.зко 
да је кућа добила :одају ослобођену дима и 
пепела. Каљеву пеh су стога и 3'вали "душа 
собе". 

Прве ликО'Вне представе nећ.и потичу из 
XIV века. На једној повеЈЬ!И nрада Цириха 
приказане су две шематсК)и нацртане пеhи, 

засвођене, са уг.рађеним: лонцима.З Од ,овог 
времена прати се и усаврша:вање о.БЛIИ·ка 
лени. Пеhњаци кружног облика замењени 
су квадратнИЋ'I. Отвор леhњака је потом за
творен ГЛИiненом плочом, на којој се нала
зила рељефна к.омпозици}а, изведена по

м:ону матрице, а на ЗЭlдњој страни је 'на
прављен испу,ст за причвршнивање пеЋња
ка на зид пеhи. 4 Следеh!и степен у истица
њу декоративности била је примена оловне 
глеђи, зелене, жуте или мрке боје. Како се 
вен у XIV веку јавља iВеh:и број у~асних 
пеhњак.а, претпоставља .се 'да су први поку
шаји на 'OIВOM rюљу предузети јо·ш у ХIIЈ 
в е.ку. 

Најстарији мотиви :на пеhњацима били 
су флорални IИ геометриј.ски орнаменти, 'Као 

И представе животиња. Од ореД11не xrv ве
к-зсве веnи значај добијају елементи пре
узети из архитеК'Гуре. Пеn се посматра као 

грађевина, па се .као ТalК!ва 'И обликује. Гор
њи део добија ,облИiК 'Куле са зупчастим за

вршетком или се степенасто завршава, у 

виду готског 'fiарња 'на катедралама. У ка
снијем развоју, горњи део лени све 'се више 

развијао под утицајем готске ар:юитектуре. 

Перфо;рира:ни ·спољни делови пеhњака, са 
филигра.нски нежно:м: готск·ом орнаменти

КОМ, дематаријализовали су тешке облике 
лепи, на исти на чИЈН као што 'су китњасти 

прозори отварали зидове катедрала.5 

19 



I'.!АРИЈА БАЈЛЛОВИЋ - ХАЏИ-ПБШИЋ 

Присвајајући од друге половине XIV ве
ка декоративне мотиве тога доба , као и 

принципе обликовања готоке архитеl{туре, 
каљева пеh је и сама постала умеТНИЧКQ 

дело. На ЖЗЈ10СТ, умет>ници који су је ства
рали - остали су безимени . Судећи по ква
литету кФv::позициј а, међу Њ'има је БИJIО 

Беома обдареН!их керамичара, који .су ТВО-

ј 

Сл . 1. - Ре1<:О1tСТРУ1<:цuја ZОТU"Ч1<:е nеnu са сим
болима З.~шјевоz реда (по 1. НоПu). 

R econstitution du poiHe gothique а l'embleme ({е 
L'ordre du Dragon (d'apres 1. НоЩ. 

ревине своје маште успели да OC'l'Bape уса
'Вршеним среДС'l'вима рада. 

За историју каљеве пећи посебно су дра
гоцени резултати археолошких радова у 
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Мађарској . Број ни налази пећњака у кра
.љевсКl.ИМ палатама Бущима , Вишеграда, 
ОСЂРОIюна, Помаз-а, Ниека и других кра
љевских резиденција, омогућиљи су рекон

с'Гру.кцију не СЗlмо композиција на пећња
цима, већ и сагледавање свих типова пећи 
кој е су коришћене током XV века. 6 Ови 
резултати допринели ,су 11 расветљавању 

историјата каљевих пећи у Бео,градс-ком 

граду. 

Прве к,аљеве пеhи у Мађа.рској lНалазиле 
су се у палатама краља Лајоша 1 (1342-
1382), у Будиму и Вишеграду. За време 
краља Жигмуњда (1387-1437) производња 
пеhи је усавршена. Да би што трајније 0 -
белењ.""'Ио епоху своје влада,вине и на пред
:vI€'DИма уметничког занатства , краљ је, са 
свој их путовања по Европи , доводио У кра
љевске радионице све врсте занатлиј а, ме
ђу њима "и познате керамичаре. У обю.1.НУ 
грађевинску делатност ово]' доба било ј е 
укључено и преуређење постојеhих просто
рија у резиденција'ма. Керамичке радиони
це за израду пеfiњака појачале 'су своју 
ак'Гивн с,ст. То доказују бројни остаци си
l'ypHO датираних пеfiи, с разноврсним моти

вима . 

Пеhњаци су УКЈраШЗlвани сценама ИЗ 
сваrюодневног живота феудалног света, из 
областiИ лова, турнира или љубавног живо
та. Често су прикаЗИlване реалне или але

горичне жиnоти:ње, о којима се опширно 

говорило у " Физиологу" , поучно...,морализа
торс.ком делу средњовековне књижевности. 

Биле су заступљене и композиције с лико
вима светаца и легендарних јуна-ка. Најста
рији пећњаци с представама грбова потичу 
с краја XIV века. ИзвеШiIИ. прецизни дета

љи на овим предметима говоре да су мај
croри - кера'Ј.U1чари :позн-а'Вали хералди.ку 

свога времена 'И да с.у били добро обаве
штени о цереМOIНијалу турнира ЈИ других 

свечанос'fIИ на двору. 

Поред наведених тема, широко распро

страњених у већИНIИ европских земаља , по

четкю.м XV века на угарским пећњацима 
по}а'В'Или су се хералдички а'l\тблеми краља 
Жигмунда, грбо"Ви феудалаца из краљеве 

пратње, ,нпр. грофо.ва Цељских, као и 'КОМ
позициј.е појединих оновремених догађаја 
из "витешког света. 

Међу О!ВИМ темама, на пећњацима, по 
друшreено:м и политичком значај у свака·ко 
предњач.е оне са ·амблемом 3мајевог реда. 
Оа СВОМ помnезношhу к,ој-а му је била 1Iада 
могућа , краљ Ж!иnмунд је 1408. године 
основао посебном повељом овај ред угар
ских витезова, познат као 3мајев ред - да 
штити ,интересе РИiмоке цркве, краљевске 

породице и највише властеле. Деспот Сте-
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Сл. 2. - Део nећ:ња'Ка са сu...чБОЛОо\t З..чајевоz 
реда и zрбо.м 'Краља }I{U ZJ.tY?ida, варијанта 1, 

Унутрашње утврђење Беоzрадс%оz zpada 

Fragтent а'un can e{l'U йе poeZe avec l'em.bleme 
ае ['отате аu Dr agon et l e blason аu roi Si
gismond. v ari an te 1. Enceinte i nterie1Lr e ае [а 

jorte1'esse ае BeLgrade. 

Сл. 4. - Део nећ:њака са сu.мб ол.о.At З.lшјевоz 
реда, варијанта 2, Унутрашље утвРаење Бео

zрадскоz zpada. 

Fragment ае carтeau du poele av ec ['етЫете ае 
['отате аи Dragon, v ari ante 2. Encetnte i nte

rieH.re ае [а forteresse ае BeZgrade. 

Сл. 3. - Реконструисани nећ.ња'К .:а сu.Atбо ... о.ч 
Зol\шјеооz реда и zрбо,д 'Краља )Kuze\tyn da, 'Кра -

љевска nа.л.аТQ у Будu..чу (по 1. НоНи) 

Recon:> titution аu carreau ае poele av ec ['ет
Ыеmе ае ['отате аu Dragon et [е blason аu Toi 
Si gtsm ond. Palais royat ае вuае (d'apr es 1. НоЩ . 

С.л. . 5. - Реконструисани nећ:ња'К са cuM6oJto.·\t 
3.мајево? реда и zрбоџ'.t краља Жuz.Atунда, јсра -

љевска палата у Будиљу (по I. НоНu). 

Reconst i tuti on аu сагтеаu de poele avec ['ет
Ыёте ае l'ordre аu Dragon et [е blason аu ro i 
Si gismond. Palais тоуа! ае Bttde (d'apres I. НоЩ. 
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је краљев грб . Њих је у велИlЮМ броју щю
ИЗВ'ОДiила радионица керами:ке у близини 

КrpaљeBoг ловачког 'замка у Nyeku. Веома 
аКТИlВна у првој ПQЉО'ВИНИ XV ЈБека, 'Она је 
прещњачила, по броју произведених пећ
њака, lИооред ,оста,rnих радионица 'Овог раз

добља . 

Пећи из Nyeka iЦеловале су :монумен
тално. На основу 'Цртеж:а рекон,С1Wуисаде 

пеhи, оне су имале Щ,ОЊИ део у 'Вищу ста
биљне коцке, оплаћене наизменично .nope
ђаним пеhњацима с мотивима Змајевог ре-

r да, представа замк·а са фЛЮilК!ираним ку-

[~ ~" N~"O'N""~'''~'~''''''~''''''''~ 

СА. 6. Део nел.ња1Са са zAaBO~t змаја, вар'и
јаuта З, Уuутрашње . утвР5ење БеO'lрадс1СОZ 

zрада. 

Fragment а'un саттеаu ае poele avec la tete аu 
Dragon, variante З. Enceinte interieure ае l a 

forteresse ае Belgrade. 

фан Лазаревиh је први међу феудалцима 
примио ово ОДликовање 3мајевог реда, пр
вог степена, к.ао израз највише краљеве по

части. 7 На ордену 'овог врхунског реда, који 
се носио на верижици око врата, био ј е 

приказан змај пламеног језика, са дугим 
репом обавијеним око врата. На леђима му 
се iналазио штит 'с ПОЛОЖ8НИМ К:РСТОМ, с ·а 

више штита усправан КЈрст 'с НaJNIИСОМ: »0 
quam misericors est deus, iustus et paciens«.8 
Ускоро, по оснивању Змајевог реда, на пеh
њацима су се пој аЂИЛИ његови симболи -
змај с репом обавијеним око врата штитио 

СА. 7. - Део nел.њака са деАО.lrt lрба краља 
Жuzмунда, Унутратње утвР5ење БеоzрадСКОl 

zрада" 

Fragment а'un саттеаu ае роае avec unе ратНе 
аu blason Ји roi Sigismond. Enceinte interieure 

Је la forteresse ае Belgrade. 
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СА. 8. - Реконструкција nел.њака са кру'Њиса

'Н,o~~ uајадо.м. краљевска nаАата у Будu.му (1Ю 
1. НоПи). 

Reconstitution аu саттеаu ае poele avec la nai:ade 
соитоnnее. Palais royat ае ВиЈе (d'apres 1. НоЩ. 

лама и флораљног орнамента. Горнm део, 
круж:ног облика, ,био је мањег обима ОД ба
зе. Он је дел,овао лако и прозрачно са сво
јим перфорир.аним предњим ~еловима пеh
њака у 'виду малих бифора, надJ3lИШElli'Их 

чипкастим розетама. Круна пећи састојала 

се од ТРОУГЛИХ пеЋЊ3К1а, заrшиљених lНa 

'врху, са розетом :на предњој 'страни. (СА. 1). 
Пеhи овог типа Нiису к;ра:силе ,сам,о Дlюр.а
не 'краљеве пал,ате 'у Будиму, 'већ и дворце 

краљевске породице у другим I1радо.вима, 

као и ле1iЊИЈковце појединих Iвитезов'а из 
најближе краљеве пратње. Било је случа
јева да је КЈраљ поклањао пеh неком {том 



вазалу, као израз захвалности за верну 

службу.9 

Пос'Vојање ових ,врста пеh!и на нашој те
риторији може 'се УТВРДИТИ на ОСН()(ВУ ОКО
рашњих налаза фрагмената nећњаок.а мз 
УНУ'I1рашњег утв;рђења БеОI1ра\дскот града, 
jeдJ1lНlOГ ,сред.њсхвековног српског лоюал<Итета 
на којем су досада !Нађени. Той су делови, 
уједн'о, И најстаријих д'Ворских пеh,и, на
сталих у српској деспO'I1ОВИН'И, по-ч:ет.кОЈ."\II 

XV века. Београд, нова престоница Србије, 
ДОЖfИвљаrвао је тада урбанистИ"Чки и архи

тектонски препород. У оквиру обнове твр
ђаве и града, достојна пажња lIIосвећена је 
и двору. Промене 'се нису односиле ,caMQ на 
а1рхитектонску ДОI1Ращњу, изведе,ну, веро

ватно, у стилу Моравске школе, 'Већ и lНa 

измену ентеријера. У .одаја'ма замк·а постав
љене 'СУ пећи, увезене 'Из угарсюих двор
СКИХ радионица, најк.асније до 1415. године. 
Ова горња хро.нолошка граница О\д;ређена је 
на основу ,сиг:урног дarrирања пеh:и 'Истог 

типа 'у юраљевск·ој палати Будима у време 
између l408. и 1415. године. 

Композиције на .овим ,пећњацима ,овоЈом 

оадРЖИlНJОМ говоре ,о укусу једног !Времена и 
утицај у највиших фе:удалнЈИХ юругова на 

произво;цњу предм~а материјалне културе. 

На тај lНа'Чин ј а'ке lВазалне ·везе деопота 
Стефана Љазаревића са будимским .Щвором 
п;от.врђене 'су и материј,алним ,налазима. 

За историј.ат београlдСКИХ д'ВО'РСЮИХ пе
ћи посебно су за.н>имЉ'Иви налази фрагме
на'l'а пећњака са aIМблемом 3мај еваг реда. 
Они 'сведоче о доvaђа'ју који је од.јеюнуо у 
феудаJDНИМ круговима, не само Средње 

СА. 9а. - Део nеh.ња1Са са 'КруnисаnоЈС. nајадо.м 
- део 'Круnе. 

Fragment de саттеuих de poele avec ta naiade 
соuтоnnее - unе partie de la соuтоnnе. 

, 

Сл. 10. - Део nеh.ња"Ка са фраz~\(.е1tТО.м. zрба 
nородШЈ,е Цељскu, Уnутрашње утвРаење Бео

zрадс'Коz zрада. 

Fragment а'un саттеаu ае poele avec unе partie 
аи. blason des comtes de еitи. Enceinte interieure 

ае [а jOTteresse ае Belgrade. 

Европе, В8ћ iИ lНа'lliИХ КipajeBa. авај ТИП ком
позиције дефинитивно је утврђен 'Гоком 
археолошко,г исПИТ>ивања УНУЋРЗlJJњег у-

Сл. 96. - Део nеh.ња'Ка са 'КРУnUСG1ЮЈС. пајадо.м. 
- део nераја. 

Fragment ае саттеаих ае poele avec ta naiade 
соuтоnnее - unе ратНе ае [а ·nageoire. 
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Сл. 11. - Делови nећи са 20Т1t"Ч.ке nели 1.tз дру
ze половине XV века, Уuутрашње утвР!Јење 

БеоzрадС'КО2 zрада. 

Fragments du poele gothique de la deuxif~me 
тoitie du XVc siecle. Enceinte interieure de [а 

forteresse de Betgrade. 

•• 

тврђења 1971-1973.10 године. Тада су на
ђени фрагменти пеЋњака са делимично 0-

ЧYiваним главама змај ева к.ојlИ ,бљују rвaт-py, 

као и деловима угарских грбова из времена 

краља Жигмун.да. ПажљИВ"Им Iсастэвљањем 
дељиhа .ових пећња.ка, 01'крИ!Вених у поре
меhеним стратиграфоким: слоје'вима, издво
јене су три ЛИЈ<оовне обраде пећњака са 
знамењем 3ма1евог реда. 

Иако је гл'авНlИ МОТИЈЕ змај огњеног јези
ка, који својмм дугим телом у,о:квирује грб 
краља ЖИГМу<Нда, У 'ВИДУ штитног поља, 
све 'Гри композиције су с'Гилс.ки, а и садр
жајно, раЗЛИЧИТIQ ·конципиране. На првом 

фрагменту (варијанта 1) очуваНIЭ је разј ап
љеиа чељуст змаја из које излази пламен. 
Крај узаног репа свија се окю врата. На хе
ралдичком пољу била је представа једно

главот орла, раширених крила. Вищљиви су 
део оТ>вореног кљуна и .део десног ПОДiИгну

тог крила (сл,. 2) Овом пеh'ЊЭlКУ ј е наз;веро

ваТ:Нlије припадао и 'Мали фраI1мент на ко
јем се ра'зазнаје 'средњи део тела змај а, по
кривен дугим, чек:ињаст.им праменоrвима , 

као :и део ка'Нџе. Композицији из Беоrpад
ског двора вео,ма 'су сличне реконструкције 

пеЋњака из замка у Nyeku 1-1 Будиму , свр
стане у четврти тип '"!етврте груле пећња

ка Жигмундо'Вог временаl1 (сл . 3). На дру
ГОМ !Пеhњаку ове врсте (варијаt{'Г.а 2) на исти 
начин је представљена чељуст, с.амо. пла

мен излази у виду усталасarних JDИнrи:ј а, а 
место орла 'на грбу су била чети:ри поља, у 
којЊ""\iа су дија I1ОНално биле постављене хе
ралдичке животиње са грба краља Жиг
му.ида и ВОДОР3'вне пруге. На нашем при
мерку сачувано је само поље с InpymMa (сл. 
4). У будимској палати нађен је тип са 
оваквом компо.:зицијом, с 1Х)М разликом ш'Го 
је на београдок.Оrм фрзгменту распоред по

ља различит!' (с.л . 5). Од ~peћeг пећњака 
сачувана је цела глarва зм,а'ја, веома слична 

КРОКОДlИлској , али се пламен овог nYT·a ра
диј-ално 'шири иа чељусти (варијанта З; 
с.л. 6). 

Иако су сличности ових пеhњак.а са 
објављеним угаРС1{1И:М пеhњацима нес.умњи
ве, ОНИ :нису иденти'iНЈИ, што доказује да су 
радионице за израду пеЋИ, нај вероватније 
у Nyeku, производиле :већи брОј Iваријанти 
пеЋњака са амблемом 3мајев.ог !реда него 
што је тоо до сада билозна'но. 

Међу бројним керамичК"Им 'lo'fатеријало)'I 
ове врсте из "Унут-рашњег ynвpђeњa, нађе
но је још неколико фрагмената који су 

Ј\ЮГЉИ припадати свом типу пеhи из lП'рвих 
деценија XV века: део тела космате )l{]ИВО

тиње с канЏЗЈМа ( с.л.. 7), глава орла с круном, 
делови канџи у једном делу л.у:ка шти'NЮГ 
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поља, делови витких готичких лукова од 

бифора 1и розета. 

Налази три различита типа пеhња'К!а са 
амблемом 3мајевог реда у Београ,дском гра
ду, наводе на помисао да је у двору .,цеспота 

Стефана Лarзаревић.'а постојало више пећи 
овог 'М1па, али је il\'I·oryha и претПОСТЭlВка да 
су пећњаци у о·ве три ,варијанте наизменич
но ређани на једној к,аљевој пеhiИ . У сва
K'OiМ случају ова ОIГк,риfi.а потврђују широки 
значај 3мајевог реда, као и чињеНlИЦУ да је 
моду ист>ицања хералдичких мотива на 

предметима уметничког з·анатства ПРИХЈва-

1'ила и српска -властела, са деспо~ом Стефа

ном на челу, првим iнооиоцем ордена 3ма
јевог реда првог 'степена. 

А.рхеолошки радови у "УiНутрашњем у
тврђењу Београдок<ог града ПРУЖlJ.1ли су 
могуhности реконсТtруК!ције и \дРУiГих моде
ла леhњака с најст,аријих пеhи двора. Ме
ђу њима се издвај,а крунисана наомеј ана 
најада - познати мотив готичке скулптуре. 

Она је обучена у кратку сукњу 'с набори
ма, а 'рукама придржаrва крајеве своја два 
репа, зarвршена перај;им·а у 'Виду кр.ина (сд. 

8). Од ОВОГ т.ипа пећњЗ'ка нађени су делози 
круне (сл . 9а), део сукње с набор.wма и деа 
репова с перајима (сл. 96). АнаЛ.QI1ије су и у 
овом 'случају веома блиске пећњацИ'ма из 
Будим-а, датиранИ!М после 1408. године.13 

Трећа тема на ,пеhњацима овor времена 
је ПР6Дста-ва чешког ла'Ва, У1справљеног на 
две задње ноге, с КРУНОМ :на гл·ави. На бео

градском терену .од њега је сачу,вЗ1Н само 
део ГЛа!Ве ,са оком и део гриве. Примерци 

овог модела на пећима у Будиму !и Nyeku 
слични 'су по 'стилизацији с крунисаном на
ј адам, нарочито у .облику кру.не, па ,се прет
ПОС'Nl1Вља да 'су и настали у истој ,радиони

ци.н Ваљ'а натласит.и да су ·ова три lНaBeдe
на модела пећњак.а 'била ове бројнија после 
1408. ГО;ЦiИне, ШТО је значај.но IИ за щатова
ње каљеrвих пећи у београдском \Ц'ВОРУ. 

Од оредине XV lВeKa, у беОl1радском Гор
њем граду по}а'виле су се 'Лећи IC !Н.оВИМ, та

даа'ктуелним, хераЛДИ'Чким -са;држајем на 
пеhњацима. Њих је на.јаlВИО iНалаlЗ пеhња
ка са фрагментом грба породице Цељски. 
Тек недавно дефинисан у угарској керамо
графијlИ, овај тип пећњака је био квадрат
ног облика, са I1рбом 'кюмпоновЭЈНИМ од че
тири поља, испуњених, 'На'иэменичн:о, звез

дама (.по три у сваком пољу) и рељефним 
водора.в.Ю1м ПРУГЗlма. Изнад грба високо се 
уздизала кацига С визиром, укор.ашена кру

нам с перјем15 (сд. 1 О) . 

От.криhе пећњака ,са грбом I1рофова 

ЦеЈЬСКИХ значајlН'О је за .освеТЉЗIВање пе
риода по'сле смрти деспо.та Стефана Л-аз,а-

ревоиhа, када је његов наследник, деспот 
Ђурађ Бранк'овић, већ. био предао Београд 
Угрима. "у веома не.стаб.илњом и немирном 
времену сук,оба двеју странака - Хуњади
јеве (која ј е држала Београд) и Кјраљеве (са 
грофом "Улрихом Цељск.им, као ГЛа!ВНQМ 
присталицо.м) - тешко да би се 'Могло по

М'ишљати на преправке у унутраlШЊОСТИ 

палата, lН,арочи'Го не ,са елементима којм са

-држе грб противничке странке. Остаје 0-

творе:но питање да ли се 'Го збило у лето 
1451. године, када ,су 'вршени покушајlИ да 
се две странке измире жењидбеном везом 
Матије, сина Јанка Хуњадија, с Јелисаве
ТОМ, ћеРIЮМ ~рофа Улриха П Цељок:ог и 
унуком деспота Ђурђа. Ка'о ш'Го је познато 
из писаних извора, ови сукоби за'вршеНIИ су 
трагично , убиством грофа "Улриха Цељскот 
у Београду , 1456. године у; 

Сл. 12. - Део nећњака са представом zpaQeau-
1(е у стuлу ZOTune, друzа nОАовииа XV века, 

Уuутрашње утврђење Беozрадсnоz zpada . 

Fragment d'un саттеаи de роНе avec un bdti
ment еn style gothique, deuxieme moitie du XVe 
siec~e. Enceinte interieure de la forteresse de 

Belgrade. 

Мо,же се претпо.ставити, са доста веро
в аТНОће, да ,се пећ украшен а грБОiВима гро
фова Цељских налазила у њиховој палати 
у Горњем граду. Она се ПОМИiње у извешта
ју млетачк,ог посланика из БУДИ1ма, пово
дом турске опс-аде Београда 1521. ro~'ИlНе. 
Турци су тада копали 1{'~нал испод Горњег 
грщца, како би га што пре ·о,свој илlИ. Међу

ТИМ, у току радова дворац Цељских се сру

шио, тако да су сви који ,су се налазили у 
ка~налу, изгинули.!7 Остаци ове грађевине 
сва·како су касније растурени по терену. 
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МАРИЈА БАЈАЛQВИЋ - ХАЏИ-ПЕШИЋ 

МаЛ\И фрагмент са пећrи доспео је до Уну
трашњег утврђења . 

У !Другој половини XV <века, угарске 
дВ'орске радионице радиле ·су пуном паром. 

ПеfiЊ'tЩИ су постај али све к'Итњаст.иј-и и 
маштовит:ији, у складу с новим ,СЂрујажима 
у ГОТ1Ичкој уметности. Ове промене могу се 

пратити и на пећима ·београдског щ:вора, та-

СА. 13. - Рек,оnструкуuја ZOTU'\iKe nећu са 11:0-
ња1iU'\iКU.4t сценама (по 1. НоНu). 

Reconstitution d'un poe~e gothique avec des sce
nes equestres (d'apres 1. НоЩ. 

да у рукама угарских феудалаца. Узор је 
био нови модел пеfiи с коњаничким сцена
ма, постављен између 1454. и 1457. юД'ине 
у краљевск'ој палати у Будиму . Јединствен 
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у ев'Оме жанру, он је представља,о rвpxYlНaц 

разуђене ГO'I'ичке уметности у прављењу 
пећи. Пећњаци нису вИ'Ше заТ<вореНЈИ на 
предњој страни, већ су били перфориран'И, 
ими-тирајУћИ .своји,\\{ 'Облицима .ове више 

ар:х,итек-то'Нске елементе са готских: кате

драла. ЛУКQвим.а, бифораllVIа IИ виооким ТРО
углим заlВршецима, а.киће:ним СТИЈИ1ЗQ.ВаЈНИМ 
листовима, потенциран је вертикализам 
готск,ог .стилаl8 (сл. 11, 12). 

КQмпозиције на пеhњацима биле су по
стављене следећим редом: :на \Доњем делу 
пеhи био је ред пећњака, на к,ојима ICY се 

смењивали грифани 'с лаво'Вим:а. Изнад њих 
су постаrвљени пеhњаци у :виду ниша са 
ГОТСКИМ С'80Щ·ОМ и ло jeДiНoM статуом овети
теља са CB·aIKe ,стране. ГOlрњи делови пећи 

били су још богатије украшени и подсећа
ли су на портале ГО'Т'СКiих цркава. Најбога
тије је деловао централни део ·са фигурама 
наоруж,аних коњаника, опремних за борбе 
на турниру. У горњ-им 'редовима 'ПОНО:ВО су 
се јављали светитељ'и у архитектоiНСКИМ 

ОКIВИР11lма. Последљи ред сачиња!В·али 'су 
аНђели, носећИ грбове (сл. 13). 

Остаци 'Овог модела :каЉ6ве 'l1ећИ својом 

бројношhу говоре да су .керам:ичари у град
скlИМ раЈДИОlНицама имали 3'начајlНУ улогу 

ј ош од прве половине XV 'Века. Међу'Т'им, 
доминантан и ДУГОт'рај ан утицај имале су 

ипак дворске ради'ОН)ице, које су извозиле 
пеhи у разне градове У'ГаЈрске. На тај на

чин, У'Nщај лев.,и ·с К'оњаничким сценама ра

ширио се щ·алеко изван БУДИЈма - у пала
там,а Вишеграда, Шопрона, Остроrона и 
других угарш{:их феудалних среД:Ишта, ИН

опиришуhи истовремено разне европске ра

дионице . У Југо-славији је 'кО'Нстатозан на 
тери'Т'орији Хрватске (Само.бор и Су.седград) 
и Словеније (Птуј и Љубљана)." У Србији, 
кој-а је у овом: времену пос'Гепено губила са
мосталност, ПQiстајуhи 'део турске империје, 
остаци ·овог типа пеfi:и нађени су једино у 
Београду, тада Iюграничном уг,арском гра

ду. На деЛИЋ'Има пев.њака виде се делови 
тела наоруж'аних: .юОЊЗЈН1Ика - 'доњи део 

ноге с мэмузом, рука к,О'њаника Xloj а щ!ржи 
копље, прек:ривене коњске сапи, фЛOiрални 
орнаменти ,са завршних пеhњака, делови 

лукова са архитектуре.2О 

Последље п'Огшmље развоја к.аљеве пе
hи у каснюм средњем l8еку 'везано је за вла
давину Матије Карвина (1458- 1490). Овај 
угарск'И краљ био је први европски CytВepeH 
кюјrи је на свој двор позвао италиј'анске ху

манисте и ПРИХ1Ватио утицај ;ренесансе 
Сликари, скулптори и керамич.ари !Који су 
дошли !На двор, донели .су овај но!ви стил, 
својСТiВеи италијанск.ој У1метности. У скла
ду с променама у 'свим гранама уме'DНIJ1ЧКОГ 
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занатства, и лепи мењају свој облик. Оне 

губе >своју изразиту вертикалу, постају 
ква'дратне, са истаК'нутИlМ профилисаним 

венцима и вишебојном глЭ'зуром. 21 

АрхеОJIОШКИ радови у Унутрашњем у
тврђењу Београдск,ог града ПРУЖ'ИЛИ су из 
овог времена материјалне доказе 'о преуре

ђењу ентеријера двора, постављ·а,њем nећи 
у духу новог 'стила. Иако је .нађен само је
дан делиh пећњака .из свет времена, на ње
му је остао поштеђен нај значајнији део 
украсне композиције - глава \Краља Мати
је Корвина (СА. 14). По 'начину презентаци
је, овај се ЛИ'К везује за пећњаке палаrrе у 

Будиму, :веhих димензија, на к·ојима 'Владар 
у свечаној пози ,седи на престолу, обучен у 

лростран!И плашт , с периком lНa глави и 

знацима краљевског досroјанства у рука

ма. 22 

Пратеhи хронол-ошки редослед настаја
ља ·каЉе&ИХ лепи у утврђеном замку Бео
градског града, може се закључити да је 

свака 'Измена доносила 'новине, Iвезане за 

нова 'струјања у европској уметности 'сред
њега ~Beкa. Политичка ·ситуациј а овог вре

мена погодовала је увозу не само пеhи, већ 
и многих других предмета У'м:етничкюг за

натства са Запада. 

у раздобљу између XIV и XV века, су
седна У,гарска имала је веома значај!ну уло
гу посреДIН'Ик·а у 'односима Орбије са Евро
пом. Политич,ка зависност СРПСКИХ !Владара 
од угарског двора, њихове l!Iородичне везе 

са члановима угарсюих краљевсюих поро

дица, вазалска улога 'срnск'их деспота, при

суство угароке властеле и нај Эiмника из 
разних крајева Европе у у'Гврђеним гра,до

вима Подунаlвља - ,све су то историјске 
чињенице које су створиле воома погодне 

услове за увоз предмета материјалне кул
туре у Србију . 

.одноои Србиј е са 'Угарск,ом посебно су 
ојачани за време краља Жигмунда (1387-
] 437). ПОIНто је претходно учврстио овоју 
власт у 'Угарској , он је уложио много тру
да да оснажи свој углед lJ1 на Балкану. 
Област Орбије требало је да буде ,бедем юд

бране про.тив Турака. Због ,овак,вих поли
ТИЧК'ИХ тежњи 'Угарске, тадЭiШЊИ владар 

Србије, деспот Стефан Лаза'Ревиfi (1389-
1427), постао је виоок-о цењена личност на 
будимоком двору И једа.н 'од најбогатијих 
феуд3'ЛН'ИХ поседника у Угарској.23 

Повољне политичке и ек,ономске прили

ке у Деспотовини утицале су , и на привред

ни положај Београда. Налазећи се у сре
дишту балканско-угарске саdбраfiајне мре
же, он постаје не са-м{) значајан трг, :већ и 
важ·ан траН'З-итни центар у ,обимној међу-

4' 

I • 

Сљ. 14. - Део nећња'Ка са zAasoJl(. Матије Кор
виnа, У'Н.утрашње утвр!Јење БеоzрадС1(ОZ zрадn.. 

Fragment д'un саттеаи de potile avec la jigul"e 
де Mathias Corvin. Enceint'e i n terieurs де La 

forteresse де Betgrade. 

народној троовини, место у коме су се са
купљали дубровачки, угарски и ,српоки Т.р
говци, доносеhи робу с Iразних ,CТipaHa. Тр

говина с ПанОНСК'ОIМ низијом текла је, у
ГЛаЈВlНОМ, током Дунава. Роба је доношена 

СА. 15. - YzapCKU nећњак из Беоzрадс1СОZ До
fuez zрада, прве деценије XVI века. 

Саттеаu ае potile hongroi s де la premiere аесеn
'I'l ie аu XVl e siecte. Forteresse base ае la for te 

resse ае Belgrade. 

27 
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бродовима из Регенсбурга, Беча Iи Будима, 
преко Сланкамена, Беог.рада и Браничева.24 

Преласком београдскот подручја по\Ц уг·ар
СКУ власт, после 1427. године, вероватно је 
ув·оз предмета са Запада Још 'више појачан. 
Добро је познато да је К'р·атко вореме ПО пре
узимању Београда краљ Жигму.нд боравио 
у њему 3 месеца и одавде упутио писмо 
граду Шопрону, са захтевом да упуте из 
св-оје 'средине разне занаТЈГИје ,да 'се населе 
у Београду са својим породицама. Дуб.ров·· 
чаии су и даље .nродужил:и да тргују са У
гарс.ком, 1]Реко БеОf!рада. 

Иако је улози Београда у 1МeђyrнapoДHoj 
трговини средњег lВeK'a поклоњена пажња у 

научlНlИiМ 'студијама,,25 писани извори још 
нису дали потпун од:юво:р !На питање nrrа се 

све увозила, за кога и у к,ојој мери. То се 

пvсебно односи и на питање YlВvза керамич
Кlих предмета, потпуно за!нема'Рених у пи

саној грађи, насупрот юбилним налазима на 
терену. Постоји, 'међуТlИМ, једа!Н архив-ски 
ПОIЦатак, који указује !На МОГУћНОСТ да је у 

Че'Г!Вртој деценији XV ,века дошл·о до !Нове 
грађеВИlнске активноС'Ги у Београду, }(Јоја се 
није оtД\pазила ,само на iПодизању утв:рда. 
Забележено је, наиме, да је међу 3аЈНатли
јама који су 1437. ;године дошли 'Из Примор
ј а у Београд, на шеСТlQмесечни уговорни 
рад, било и MajcТlQpa за изградњу пеtilи.26 

Може се претпоставити да је у '1'10 \Време већ 
БИiО складиран и !Материјал за ·:изградњу но
вих пећи у г.отичком етилу, по овој прили
ци у палатама Горњег I1рада. Следеhа, а 

веро!Ватно и последња, изградња средњо

векоцнiИХ каљевих пеhи на 'овом терену, 

констатована ·само .археолошким р-atдовrима, 

везује се ;већ за време юраља Ма'I1Ије Кор
вина. "У времену .КЈОје је наилазил<о, све "Че

шhе и јаче осеfiали су се та-ла,си туроког 
лритиск,а на ПQграаi11чне угарске крајеве. 
Обузети припремама око одбране града, 
његови браниоци су cBaKaКlO занемарили у
лепшarвање ентеријера у својим KyћalМa. 

"У (8еэи оа увозом предмета, занимљиво 
је забележити да је YlCKOpa, по турском 
освајањ.у Београда, 1521. llодине, наставље
на 'Грllовина ,са "Уга'РСКЮМ, прењо нових ТУ'Р
оких граница. То 'сведочи лећња.к из Доњег 
града. Квадра'Dне основе, украшен рељеф
нам шестолисном розе'JIOlМ и глеђоеан белом, 
жутом и зеленом 'бојом, ,ов ај пећњак је ТИ

личан производ стила њоји је обликован 

између 1500. 'и 1550. године !На теРИ'JIори:ји 
ОД Дунава и Тисе до Ка.рпата. ИдеН'liИчан 

с nећњаком к'оји је нађен у улици CsaJo
gany у БуДИlМУ, предмет из беОГРatдскш' До
њег ~paдa говори о стилу и а,кт:ивнос'JIИ неке 

будимске 'РаДlионице у времену око 1530. го
дине27 (сл. 15). 

28 

Утврђујуfiи порекло и време наСТЭIнка 
пеhи у дворанама утврђеног замка БеОI1рад
ск'ог града, истовремено 'се сатледавају и 

неки видови трговине са Угарскюм. Архео

Л'Ошк'Им радовима .откривено је 'Оно ·ШТlО пи
сани извори још 'Нису потврдили - да је 
било увоза керамике, каюо посуда за сва
к'О'днев-ну употребу, тако и у'красних пећ
ња,ка !Који својим .ювалитетО'м 'и еадржајем 
КЮМ'ПОЗИЦlИја 'Одају да ,су били намењени 

:ВИСОким феудалним K-РУI10вим·а. Настали, 
нај'верова'f\Није, У двароким !радионицама 
Будима и Nyeka, lави фрагментарно очува
ни пеhњаци доносе на наше подручје ЋО(8У 
умет.нпст у стилу го'ГИке. Њиховим прона

л-ажењем поново се IRpahaMLo проблему, још 
отвореном: у нашој биб.rnиографији - про
блему удела Угарске у пренО'шењу ев.ро.п
сroих .стилова на Ба'лка'Н. 

У љага Угарске, каоо посредника у прено
шењу кул'Гурњих утицаја, утолико је зна
чајЈВЈија, што ·се ради о []родирању стила -го
тике .на 1Подручје кюје је 'вековима било у 
кругу зрачења в'ИзаН'I1иј;ске rКулту;ре. Мада 
је овај утицај био сла'бији у маргиналним 
IПРОСТlо.рима Балкана, [lрихватање западне 
уметНО'СЂИ значило је ипак ,скретање од до

тадЗ!шњег утабаlНОГ пута. 

Но\ва CXlВaTaњa ЛИК'овнот юбљик.стања, 
намет.нута политичк-о:м Iситуацијом, одрази
ла су се неуједначено и спорадич'Но на про

изводе уме'11НИЧКОГ 'занатства локаJIlНИХ ра

дионица Србије у XIV .и XV веку. При по
писивању елемената го'Г>ичког стила, ,који 

су У'11ВрђffilИ У последњим студијама о овом 
прО'блему,28 треба узети у обзир да се до 
да!Нас саЧј'1валО' веома малО' драгоцених 

предмета из вис-оких феудалних кругова, 
К'Оји су били и највеhи оПOТiраЖИIQЦИ пред

мета увезеНlИХ са Запада. СYlдеhи по депо
ЗИТИiМа ризница ,српске 'И босанске власте

ле, 'забел.еженИiМ у архивским Документ.и
ма,29 ynищај ГQтике био је MH0I10 'с.нажњији, 
него Ш'I10 се може за:кљуЧlИ'I1И на .основу до

садЭЈШЊ'Их остатака материјалне културе. 
Разлози :нестанка [l\редмета :ЮТИЧ1ке умет
носТIИ су јасни. Њ:их је условио ст.ратегиј 

ски значај .овог терена, на ГрalНИци Балка
на и Панонске н.изије. У освиту несигур

них ратних година, :најбољи комади НаКЈЈ1та, 

rюсуђа и ДРУI1Их Д\раI10цености брижљmю су 
склањаiНИ у Дубровник. Оно што је остало 

у палатама, било је врло при.мамJывоo за 

све налете страних З3lвојевача, а њих је би

ло 'безброј на о:вом ве'I1РOlВИТОМ тлу. Када су 
све ра-гне олује средњег века .прохујале, од 

српских \Дд,арова и палата ,остале су разва

лине, а предмети разнети, уништени или 

СЭЈКРИЕени. Так'о су њихoQВИ облици остали 



УГАРСКИ ПЕЋЊАЦИ из БЕОГРАДСКОГ СРЕДЊЕВЕКОВНОГ ДВОРА 

и даље недокучИЈ3И за нас. Стога се и сва 
разми.шљања о преПJFитању утицаја Исто
ка И Запада у уметничком занат.с~ву сред

љовековне Србије заснивају са'мо :на дели
мичном познавању правог стања с'Гвари . 

у т.рагању за ГОТИКlОМ, ЧИНИ се 'да угар
ски пеhњаци из Београдокюг двора пружају 
нов и значајан прилог у одређивању прав

ца rrродирања нове културне климе током 

XV века у овим деловима Баљкана. 

НАПОМЕНЕ 

t Анализа ове групе пеhњака биће објав
љена у посебном напису аутора овог рада 
(Средњовековни пеh.њаци српских утврђених 
подграђа), Зборник радова Народног музеја (у 
припреми). 

2 1. НоН, K5zepkori kalyhacsempek mаgую'
orszagon, Budapest regisegei, XVIII , 1958, 211-
300. 

Исти, K6zepkori kalyhacsempek magyarol'
szagon, П, Budapest t'egisegei, ХХП, 1971, 161-
207. 

Р. Voit- I. НоН, Anciens саггеаих de poele 
hongl'ois, Budapest, 1963. 

R. Franz, Kachelofen, Graz, 1969. 
3 1. НоН, нав. дело, Bud. reg. XVJII , 1958, 

сл. 1. 
4 О теХНИ<.Јкој обради пећњака види N. Ра

radi , Stove tile Moulds о! the late Middle Ages, 
Folia archeologica, IХ, 1957, 185, pl, ХХХ) .N'I! 1, 
lа, 2-3, 4. 

5 R. Franz, нав. дело, 38-39. 
6 Р. Voit- l. НоН. нав. дело, 1В. Према свим 

досадашњим налазима из угарских палата, 

пеhњаке из времена краља Жигмунда сврстао 
је 1. НоН у пет група, са бројним типовима уну

тар сваке групе - види нап. 2 овог рада. 
1 Број витезова првог степена био је огра

ничен иа 24 лица. То су могли да буду само 
домаhи световни властелини, који су тиме по
стали краљеви тајни саветници. За витезове 

другог степена могли су краљ и краљица име

новати неограничен број витезова, па и ту

ђинце. У оснивачкој повељи Змајевог реда на
бројани су поименце витезови првог степена, 
готово сви ОНИ који су стекли наРО<.Јите заслу
ге за краља и његов престо. То су били: срп

ски деспот Стефан Лазаревић, гроф Херман 
Цељски и његов син Фредерик, палатин Ни

кола Горјански, Шhибор Шhи60рић, Иван Та
маси и Јаков Лацковиli де 3анто, мачвански 
бан Иван Моровиh, северински бан ПИПО де 
Озора (Пипо Слана), Никола Сеч, кнез Карло 
Кр6авски, Симон Коњевиh Се<.Јен, кнез и гроф 
Иван Крбавски (магистар краљевских убруса

ра), Иван Јурјев де Алсан, Петар Чех од Ле

вањске вароши, бивши ердељски војвода Ни
кола Чак, бивши хрватски банови Павао Ви

сен и Павао де Пећ сикулски гроф МихајJIО 
Надаџ, мармарошки жупан Петар Перењ, Еме-

рик Перењ, Иван Горјански, брат палатинов -
цитирано по В. Клаиhу, Повијест Хрвата, књ. 
П , Загреб, 1972, 389-390. 

Поред деспота Стефана, који је по редо
следу именовања предњачио испред свих феу

дала ца, чланови Змајевог реда били су код нас 
још: херцег Хрвоје ВУК<.Јиh, види Ф. Шишић, 
Војвода ХрвОје Вукчић Хрватиниh и његово 
доба, Загреб, 1902, 205; В. Клаиh, иав. дело, књ. 
П, 391. књ. ЈП, 83. 

Краљ Остоја (139В-1418), на основу налаза 
надгробне ПЛО<.Је у Бобовцу са хералди<.ЈКИМ 
знаком змаја, види П. Анђелиh, Вобовац и 
Краљева Сутјеска, Сарајево, 92. 

Витез Прибислав Вукотиh , саветник хер
цега Стефана Вукчиhа Косаче, вероватно, на 
основу дела написа из тестамента који гласи: 

"" item lasso ипа insegna сће ћа еl Dragon 
Arma de Re ~'Uпgагiа ala dite ... ", види S. Cir
kovit, Pocteni vitez Pribislav VukotiC, ZborHik 
Filozofskog fakulteta, Х/l, Beograd, 1968, 260. 

Према попису витезова првог степена (ко
јем недостају још 2 <.Јлана до броја 24), наве
дени феудалци били су највероватније витезо
ви другог степена Змајевог реда. ТО се посебно 

односи на Хрвоја Вукч:ића, првобитног приста
лице краља Ладислава, коме је краљ Жигмунд 

великодушно опростио раније понашање тиме 
што га је, између осталог, уврстио у витезове 
Змајевог реда. Бивши неприј атељ у оновреме
ној ситуацији свакако није могао доh.и у обзир 
као носилац ордена првог степена; види В. 
Клаиh., нав. дело, књ. ЈП, 39'1. 

8 Ј. Radonic, Западна Европа и балкански 
народи према Турцима, Нови Сад, 1905. 145-
147, нап. В. 

9 Р. Voit- I. НоП, нав. дело, 18, реконструк
ција пећи на сл. VII. 

10 Фрагменти пеhњака из времена краља 
Жигмунда налажени су током систематских 
археолошких радова 1971-1973. у дворишту 

замка. испред двора, у шуту рова око Унутра
шњег утврђења и испред бедема на јужној 

страни овог утврђења. У археолошким радо

вима пре 1971. године постојање ових пећи је 
само наслуhивано - М. Бирташевиh, Средњо

векоена керамика , Београд, 1970, 24. 
11 1. НоН. нав. дело, Bud. reg. ХVПI, 2ВВ, 

сл. 60. 
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t2 Исти, Bud. reg., XVH!. 
13 Према мађарској класификацији кру

нисана најада припада IV групи. тип 1 пеhња
ка из Жигмундовог времена; види Т . НоН, нап. 
дело, Bud. reg., ХVПI, 287, сл. 56. 

14 И овај модел пеhњака припада истој 
групи IV, тип 3; види 1. НоН, нав. дело, Bud. 
reg. XVIII, 288, сл. 59. 

15 Bud. reg. ХХII, 197, сл. 126. Овакав грб 
налазио се и на печату краљице Барбаре, ћер
ке грофа Хермана Цељског и жене краља 
Жигмунда; види В. Кл.аun, нав. дело, књ, IП, 
103. 

16 Ј. Калиll.-М'ltјуuисовиll., Београд у сред
њем веку, Београд, 1967, 122- 123. 

11 М. Дн'н/нn, Грађа за историју Београда у 
средњем веку, I , Београд, 51-53. 

18 Сачувани делови појединих грађевина у 
Будиму, нарочито у улицама Uri i Orszagbliz, 
показују колико су керамичари XV века ими
тирали архитектонске елементе готичког сти

ла на пеhњацима; види Budapest Miiemlekei , Т , 
Budapest, 1955, сл. 67, 68, 70, 86. 

19 Е. Cevc, Srednjeveske pecnice z motivom 
leva па Slovenskem, Tkalcicev zbornik, 1, 1955, 
112-117. 

Т. Stahuljak, О . Klobucar, P ecnjaci starih 
gradova Samobora i Susedgrada, Tkalcicev zbor
nik, Н, Zagreb, 1958, 205-242. 

20 М. Бuрташевun, Средњовековна керами
ка, 24, Т. ХХ!I , 3, 8. 

21 Р. Voit-I. НоН, нав. дело, 30. 
22 Фрагмент је нађен током ископавања 

1972. године у слојевима касног средњег века, 

испред преградног зида који је делио двори

ште од замка. Реконструисана композиција 
пећњака у Budapest MUemlekei, т. IП. 

23 Ј. Радоnиn, Западна Европа и балкански 
народи, 15. 

24 Ј. Калun, Београд у међународној трго
вини средњег века, Зборник САН, Ослобођење 
градова од Турака 1862- 1867, Београд, 1970, 47. 

25 Иста, нав. дело. 

26 Ј. КаЉUn-М'ltјУШ1Совuh, Београд у сред
њем веку, 292. 

27 Р. Voit-I. ноn, нав. дело, 51, сл. 40. 
28 Западни утицаји долазили су са разних 

етрана на Балкан - са југа Италије, преко 
Млетака и Дубровника и преко 'Угарске. Сва
ка од ових струја имала је свој правац шире
ња и своје специфичности. Прилив мотива са 
Запада, највише преко предмета које су доно
сили дубровачки трговци, био је врло интензи
ван од 70-тих година XIV века. Њихов одраз 
на примењену уметност XIV и XV века у Ср

бији и Босни анализирала је Б. Радој1Совил -
"Накит код Срба од ХП до крај а ХVПI века, 
Београд, 1969, 161-162, 170 и д. 

Иста - .. Западни утицаји на примењену 
уметност Босне у XIV и XV веку, симпозијум 
"Средњовековна Босна и западна култура", 
Музеј града Зенице, ПI, 1973, 207, 227. О спо
радичним утицајима готике који су стизали 
посредништвом Дубровника и Угарске и ути

цали на разне гране примењене уметности 

средњовековне Србије, види У. Нап, Tendances 
gothiques dans les ю·ts mineurs de la Serble те
dievale, Actes du XIV Congres iлtегпаtiопаl des 
etudes byzantines, IП , Вuсагеst, 1976, 327-331. 

29 Е. Lilek, Die Schatzkammer der FаmШе 
НгапiCi-Коsаса, Wiss. Mitt. a us Bosnien, Sara
jevo, 1894, 125-151; Љ. Стојановull., Старе срп
ске повеље и писма, Београд - Ср. Карловuи, 
]934, бр. 340, 341, 347, 356 (остава војводе Сан
даља Хранића), бр. 637, 638, 639 (остава деспота 
Ђурђа Бранковиhа). 

CARREAUX DE POELE HONGROIS Аи PALAIS MEDIEVAL DE BELGRADE 

Ma,.ija Hadiii-Pesic 

Les саггеаих de роНе еп fa'(ence етаШее 
etaient а lа fin du Moyen Age en Serble ип im
рогtалt produit ceramique tres иtшsе. Les ate
liers du pays avaient fabrique des сапеаих tres 
simples еп forme de pots, coupes ои sortes de 
boites а ouverture carree destines а. des тШеих 
modestes. Un autre gl'oupe de сапеаих а formes 
plus d e1icates et ornes avait servi роиг les 
besoins du palais princier de Belgrade. Ces 
carreaux etaient fabriques раг les meilleur s ate
liers de Hongl'ie et furen t importes аи xve 
siecle. Leur classification, Неих et epoques, а 
ete fa ite suivant les derniers travaux europeens 
publies а се sujet. 
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En comparant les сапеаих fabriques en Еи
rope et specialement en Hongl'ie avec сеих tгоu 
ves dans l 'enceinte interieure de lа forteresse de 
Belgrade оп est parvenu а decouvrir certains 
detaHs inconnus de l 'architecture interieure du 
palais аи temps du despote Stelan Lazarevic 
(1389-1427) ainsi qu'a celui de la domina tion 
hongroise ayant duree de lа mort du despote а 
lа conquete par les Turcs еп 1521. 

Pour l'h istoire des poeles а саггеаих de се
l'amique 1es resultats des travaux archeologiques 
еп Нопgгiе sont tres precieux. De потЬгеих 
саггеаих de poele ont ete tгоиvеs dans les сћа
teaux et les palais а Bude, Viszegrad, EsztergoJn, 
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Pomaz, Nyek, et еп d'autl'es l'esidences l'oyales, 
се qui а permis поп seulement de reconstruire 
la decoration sur les poeles mајБ зиssi де дiШпiг 
tous les types де роеЈеБ utilises аи XVe siecle. 
Les resultats de ces recherches vont поиБ pel'
mettre de reconstituer l'histoire des роёlеБ а 
сапеаих du раlајБ а lа fOl'teresse de Belgrade. 

Les саггеаих де роёlе etaient decores de 
sCEmes de lа ује quotidienne ди топде де lа 
feodaHte, de SСЕюеs de chasse, de tournois, 
Й'аmоиг. Оп у а l'epresente souvent деБ апјmаих 
r eels ои allegoriques cites tout аи long dans lе 
Physiologus. Il у avait de mете деБ compositions 
avec des personages de saints et де heros legel1-
daires. А part les sujets mentionnes, t res ге
pendus даПБ lа plupart des pays eUl'opeens, lеБ 
carreaux hongrois porteront аи debut du XVC 
siecle les агmеБ ди го! Sigismond, cel1es des 
seigneul's де sa cour, a insi que деБ il1ustrations 
деБ evenements arrives зи mопде de lа поЫеБsе. 

P armi les sujets traites sur les cal'reaux зи 
point де vue social et politique les plus јтрог
tants sont les emblemes de l'ordre du Dragon. 
L'ordl'e ди Dragon fut institue еп 1408 avec l 'јп
tention de proteger lеБ interets de l'eg1ise catho
lique, des fam il1es royales et де lа grande по
blesse feodale. Le despote Stefan Lazarevic fut 
lе ргеmјег des seigneurs а etre десоге де cet 
огдге еп signe du plus grand hommage. Aussi
tбt apres l'ins titution de l'ordre son symbole ар
рагаН SUl' les сапеаих, c'etait ип dragon lа 
queue герНее jusqu'a lа tete entourant l'ecu аuх 
armoiries ди гој. Les саиеаих de cette sorte ont 
ete produits еп grand поmЬге dans les ateliers 
гоуаих ргеБ ди chateau де chasse де Nyek. 

La pl'esence de cette sOl'te de сапеаих dans 
le palais де lа forteresse де Belgrade а ete соп
Пгmее. C'est lе Беиl endroit medieval serbe ои 
fu t tl'ouve jusqu 'a present се type de саиеаих. 

Аи debut du XVc siecle Belgrade, 1а пои
vel1e capitale де lа Serbie, s'est developpee а 
tous les points де vue. La forteresse fut гепоуее 
et consolidee et lе 10gis du ргјпсе amenagee avec 
le plus grand soin. Dans les saIles оп avait јп
stalle des poeles а сапеаuх que l'оп avait јm
portes де Hongrie аи plus ta rd еп 1415. Cette 
дегпјеге date а ри etre trouve grace аих роеlеБ 
tout а faH semblables qui ornaient lе chateau 
гоуаl de Виде et dont l 'epoque а ete avec surete 
definie. La situation po1itique d'alors сопћгте 
cette ciatation. 

Les fragments де сапеаих trouves dans lа 
forteresse де Belgrade et portant lеБ embIemes де 
l 'ordre ди Dragon sont particu1ierement interes
sants роиг l'histoire деБ poeles ди palais. Ces 
emblemes sont ип temoignage де l'evenement, 
l 'institution де l'огдге ди Dragon, qui а рго
voque ип grand interet dans lе тШеи де lа 
noblesse fЕюdаlе поп seulement де I'Еигоре ос 
cidentale mais tout autant де lа Serbie et де lа 
ВОБпје. 

Les сзrгеаих де роНе avec lа figUTation де 
l'огдге ди Dragon ont ete dеfiпШvеmепt deter
mines аи cours des fouilles де 1971 а 1973 даПБ 
l'enceinte interieure де lа forteresse де Belgrade. 
Lors des fоиШеs оп а decouvert деБ fragments 

avec partiellement conservees des tHes де дга
gon crachant lе [еи ainsi que des armoiries de 
lа noblesse hongroise sous le regne де Sigismond, 
Еп reunissant attentivement les fragments des 
сапеаих tl'ouves dans diffегепtеs couches strati
grapblques disloquees, оп est parvenu а distin
guer trois types de composition де сеНе sorte. 
Quoique les сапеаих trouves dans lа fOl'teresse 
de Belgrade l'essemblent completement а сеих 
de Hongl'ie НБ пе sont раБ identiques. Се qui 
prouve que les ateliers qui fabriquaient les роеlеБ 
а. сапеаих, probablement сеих de Nyek, avaient 
produit еп plusieurs vагiапtеs l'еmЫете de 
l 'ordre du DIЋgоп, се qui etait ј псоппи jusqu'a 
present, 

La decouverte dans lа forte l'esse де Веlgгаде 
де trois types differents де саггеаих а l 'embleme 
де l'огдге du Dragon поиБ атепе а. supposer 
qu'i} devait у avoir dans lе palais ди despote 
Stefan plusieurs SOl'tes де poeles, ои Ыеп оп peut 
supposer aussi que де differents саггеаuх consti
tuaient ип seul роМе. Еп tout саБ cette десои
verte сопћгте lа grande рориlагНе et l'im
portance де cet огдге ainsi que lа mode д'еm
ployer les motifs heraldiques роиг lа decoration 
des objets d'art а lа соиг ди despote Stefan La
zarevic. 

Les fоиШеs dans le chateau fort де l а forte
l'esse де Belgrade ont permis lа reconstruction 
d'autres mодНеБ де сапеаих des poeles ди 
vieux palais. Parmi еих Бе distingue sut'tout lа 
nalade sош'iапtе, motif соппи dans lа sculpture 
g·othique. De се type de саггеаи оп а trouve des 
fragments де соигоппе, де chevelure, де l'obe еп 
plis et de queue avec nageoire. La decoration де 
сеБ calТeaиx est tres БеmЫаЫе а сеНе де Nyek. 
Le troisieme moti f sur les сапеаих trouves а 
Belgrade est lа representation ди Ноп rampant 
tcbl:~que. ОП п'еп а trouve qu'un fragmen t mais 
suffisan t роиг permettre де reconstruil'e l'image 
епtiеге, 

А partir ди mШеи ди XVC siecle appat'ais 
sent dans l а haute forteresse де Belgrade des 
poeles а carreaux avec де nouveaux motifs he
гаldiqиеs. Le ргеmјег trouve etai t ип fragment 
ди blason des comtes de снн. La decouverte де 
се type де motif est tres importante рош' сот
pl'endre l'epoque apres lа mort du despote Ste
[ап, epoque instable еп Hongl'ie que dechirait lа 
lutte entre lе parti де Нипуадј, qui avait еп sa 
possession Belgrade et сеlиј des rois que герге
sentait lе comte Ulric де СiШ. ОП БиРРОБе que 
les poeles de се type furent places entre 1451 et 
1456 dans lе раlајБ des comtes де СНН. Се palais 
Бе trouvait dans lа haute forteresse ainsi que 
nous le dit даПБ БОП rapport le repl'esentant уе
nitien а lа соиг де Виде sur le siege де Belgrade 
раг les Turcs еп 1521. 

Dans lа seconde moitie du XVc siecle lеБ 
ateliers гоуаих fabl'iquaient sans repit des poeles 
а carreaux avec les nouveaux motifs representant 
des scenes equestres, Ces poeles etaient instalIes 
dans le раlајБ гоуаl de Виде entre 1454 et 1457. 
Ces роНеБ, qui avait atteint lе point culminant 
ди gothique flamboyant, avaient lеиг replique 
dans les poeles de Belgrade аl0ГБ рlасе forte 
fron tiere de Hongrie. La Serbie, sauf Belgrade, 
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а сеНе epoque perdait реи а реи son indepen
dance et devenait ипе province de ) 'Еmрјге Oto
тап. C'est pourquoi оп п'а trouve qu'a Belgrade 
les fragments de сапеаих avec des scenes eques
tres tels que ип pied avec ерегоп , uпе partie 
d 'un Ьгаs avec ипе 10ngue lапсе, des parties des 
arcs еп ogive. 

La derniere phase du developpement des 
poeles а саггеаих а lа fin du Моуеп Age se situe 
sous l e l"I~gne de Mathias Corvin (1458-1490). Les 
fouilles archeologiques dans les fortifications јп
ter ieures de lа forteresse de Be1grade nous of
frent des preuves tangibles du гепоuvеllеmелt 
de l'intel'ieur du pala is раг l'insta11ation de пои
veaux poeles. Quoiqu'on ait trouve seulement ил 
реН! fragment de саггеаи de cette epoque, се 
fragment est tres ргеСјеuх саг i1 contient 1а figu
r'e de Mathias Corvin. Cette tete faisait partie de 
1а r epresentation solennel1e du гој assis sur 1е 
tгбпе avec tous 1es attributs de lа royaute, соm
position sans doute tres semblable а сеllе qui se 
trouve аи palais de Bude, 

Еп suivant chronologiquement les instal
lations des poeles а сапеаих dans lе chateau 
fort de lа forteresse de Belgrade оп peut сол
сlиге que chaque changement avait apporte des 
nouveautes еп relation avec les courants dans 
l 'art еuгорееп аи XVc siecle. Les evenements ро
litiques de ces temps ont favorise l 'impor tation 
des сапеаих de роёlе ainsi que d'autres objets 
d'art . Аџ XIVe et аи XVe siEkle lа Hongrie voi
sine avait еи ип гб1 е tres important соmmе јп
termediaire dans les rapports de lа Serbie avec 
I 'Еuгоре. La dependance des monarques serbes 
de lа соиг hongroise, les liaisons fаmШаlеs avec 
les membres de lа fаmШе гоуаlе de Hongrie, les 
despotes serbes etaient vassaux de lа соигоппе 
de H ongrie, la presence de la noblesse hongroise 
et des mercenaires de diffeTents pays d'Europe 
dans l а for teresse de Belgrade, tout сеlа ех
p1ique ипе grande importation et поп seulenтent 
des objets d 'art. Les rapports en tre lа Serbie et 
la Hongrie on t ete рю'tiсuliегеmепt et roits sous 
le regne d u roi S igismond (1387- 1437) рагсе циЋ 
avait еи l'jntention de faire de lа Serbie ип 
rempar t contre l'invasion de lа Turquie. А сеНе 
epoque Ј е monarque de la Serbie etait lе despote 

Stefan Lazarevic. Il etait tres Ыеп vu а lа соuг 
de Bude et il etait ип des plus riches possessseurs 
de fiefs еп Hongrie mёmе. Les contacts inces
sants avec l а noblesse еигорееппе, les поm
breuses visites des cours etrangeres ont du avoir 
ипе grande influence sur 1 а vie сultигеl1е dans 
lа forteresse de Belgrade. Les poeles а сзtтеаих 
еп style gothique trouves а. Belgrade sont ине 
des preuves de l'implanta tion de 1'art gothiqu~ 
еп Serbie. Il est interessant de remarquer que 
l'importation des pOEHes а саггеаих avait conti
пие apres l а pl' ise de Be1grade раг les Turcs еп 
1521. La preuve еп est lе саггеаи trouve dans 
lа basse forteresse identique а сеlиј de la гие 
Czalogany а Bude qui est date des environs 
de 1530. 

Еп determinant l'origine des роёl еs а саг
геаих installes dans les sal1es du chateau fort 
де lа forteresse de Belgrade оп peut еп тёте 
temps entrevoir certains aspects du еоmтегсе 
avec lа Нопgгiе que les documents parvenus 
jusqu'a nous пе mentionnent pas. Les fоиШеs 
archeologiques оп! permis de constater que l'im
portation des objets еп ceramique, tant роиг 
J'usage quotidien que les objets d 'art, avaient 
ete раг leul' qualite destines а ипе поblеssе fEю
da1e гјеЬе е! cultivee. Les fragmen ts des сапеаuх: 
trouves а Belgrade, produits probablement ~s 
ateliers гоуаих de Nyek е! de Bude, ont ар
pOl'te dans nos contrees lе style et l'art gothiques. 
Avec lа decouverte de ces саггеаих gothiques а 
Belgrade lа solution d'u n ргоЫете historique 
est соmmепсее, ргоЫете а рејпе pose jusqu'a. 
ргеsепt, ееlиј de savoir dans quelle mesure 1 а 
Hongrie avait pris part dans l а diffusion et l'ех 
tension de l'a r t gothique et des autres styles 
europeens аих confins des Balkans les plus 
ргосhеs de I'Еигоре pl'oprement dite. Се гбlе de 
lа Hongrie est d'autant plus important que les 
l'egions dont il s'agit avaient subi depuis long
temps l 'influence de lа еиНиге byzantine. Ел 
suivant lа trace de l 'extension de l'аг! gothique 
il nous parait que les саггеаuх de роёlе hongrois 
tгоuvеs dans lа fOI·teresse de Belgrade peuvent 
apporter uпе nouvelle et importante documen
tation sur lа pEmetration d'un nouveau clim<it 
culturel аи XVe siecle dans les regions des Ваl
kans еп contact avec l 'Еигоре Centrale. 


