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УВОЗ СТАКЛА Y БЕОГРАД И ДРУГЕ СРПСКЕ КРАЈЕВЕ Y 
BPEMEHY ОД XVI ДО XVIII ВЕКА

О производима од стакла и путевима 
1Биховог увоза на територију некадашње 
српске државе за време турско-аустријске 
доминације сазнаје ce више тек током по- 
следње две деценије нашег века, на осно- 
ву архивског и археолошког истраживања.

Истраживања y Хисторијском архиву 
Дубровника открила су да je овај град био 
значајан центар стакларства на Балкану 
y периоду од X IV  до краја X V I века, те- 
сно повезан занатским и трговачким нити- 
ма са главким снабдевачем стакла на Бал- 
кану y то време —  муранско-венецијан- 
ским радионицама.1 Каснији писани изво- 
ри проширили су попис европских радио- 
ница стакла, чији су производи преко тр- 
говачке мреже стизали y наше крајеве. 
Драгоцени подаци о врстама и типовима 
стакларије из бечких, карлсбадских и дру- 
гих европских радионица сачувани су y 
пописима имовине Београдске митрогголи- 
је, манастира Винче и још неких цркве- 
них поседа из 1733. године.2

Са друге стране, опсежна археолошкв 
испитивања српских утврђених градова м 
манастирских целина изнела су на свет- 
лост дана крхке предмете ове трговине 
који су стизали са разних страна и вре- 
меном постајали све неопходнији y раз- 
ним областима свакодневног живота. Тако 
ce постепено све више уобличавала слика 
о облицима и пореклу стакларских произ- 
вода, коришћених y српским срединама.

Међу налазиштима стакла y Србији, 
једно од приоритетних места припада Бе- 
оградском граду. Стаклене посуде, нала-

жене y свим деловима града који су истра- 
живани (Горњи град, Унутрашње утврђе- 
ње, односно Нарин, Доњи град), y многоме 
су помогли да ce сагледају врсте стаклар- 
ских производа, увожених y периоду од 
X V I— X V III века.3 Следе значајни налази 
стакла y другим српским градовима (Кру- 
шевац, Смедеревски Велики град, Тргови- 
ште код Н. Пазара), утврђењима (Голубац, 
Рам, Фетислам) и црквеним срединама 
(Пећка патријаршија, Милешева, Хилан- 
дар, Намасија, Трговиште, Троноша, Св. Пе- 
тар код Новог Пазара).4 He улазећи на овом 
месту y детал>н!ију анализу сакупљеног ма- 
теријала, изнећу укратко токове увоза и 
главне типолошке карактеристике стакле- 
них посуда, коришћених од X V I но X V III 
века, са акцентом на материјалу са београд- 
ског подручја.5

Поређењем облика и технологије про- 
изводње стакларије са српских локалите- 
та са истим производима из европских ра- 
дионица, утврђено je да су y времену од
X V I до X V III века на овај део Балкана 
стизали предмети искључиво страних про- 
извођача, који су били заинтересовани за 
ово подручје као уносно тржиште, лишено 
могућности снабдевања сопственим произ- 
водима. У  X V I и првој половини X V II ве- 
ка доминирао je увоз трпезног стакла из 
Млетака, као и оних европских радиони- 
из које су радиле „на венецијански на- 
чин“ . Од X V II века постепено јача увоз 
из западних и средњоевропских радиони- 
ца. Овај заокрет условила je и промена 
политичке ситуације на Балкану. Слабље-
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ње турске моћи y турско-аустријским ра- 
товима крајем X V II и током X V III века, 
са повременим аустријским освајањем Бе- 
ограда и сеперне Србије, утицало je на 
постепено продирање европске цивилиза- 
ције y дотадашњи устаљени оријентални 
начин живота y већим градовима Србије. 
Бећи прилив европске робе био je омогу- 
ћен и економском политиком Аустрије, 
која je оснивањем Источне или Ориј e m p 
lie компаније за трговину са Турском, 1667. 
године, успела да доведе y Београд већи 
број трговаца. Њихова делатност почела je 
да угрожава разгранату трговачку мрежу 
колонија дубровачких трговаца на Балка- 
ну.в Упоредо са европским, стижу и про- 
изводи цариградских стаклара урађени y 
оријенталном стилу, као и производи сла- 
бијег квалитета, практичне намене, за ко- 
је ce претпоставља да су настали y неким 
joui неидентификованим радионицама ев- 
ропског дела турског царства.7

Допремљени производи од стакла про- 
давали су ce на разне начине. Судове за 
свакодневну употребу вероватно су прода- 
пали путујући трговци по улицама, као 
што ce то радило y Италији и западној 
Европи. Луксузнији примерци свакако су 
били изложени y великим безистанима, као 
што je нпр. био београдски, y којем су ce 
кудили бројни предмети разноврсне на- 
мене. Према подацима које je 1679. године 
оставио Млечанин Бенаља, y шима ce, по- 
ред робе из Италије и Босне, тражила и 
она из Немачке.8 Поред тога, постојале су 
и специјализоване радње. Једна стаклар- 
ска забележена je средином X V III века y 
Београду, a y попису становништва из 1723. 
године помињу ce и три стаклара.9

Стакло за медицинску употребу прода- 
вало ce y апотекама, које су y то време 
биле радње са мешовитом робом, те су а- 
потекари истовремено били фармацеути и 
продавци стакла и бакалука.10 На овом ме- 
сту потребно je рећи да ce y Београду сре- 
дином X V II века налазила једина апотека 
забележена y то време y Србији.11

У сакупљеном фонду стакла са српских 
локалитета може ce издвојити неколико 
група, зависно од намене. To су: трпезно 
стакло, апотекарске посуде, стакло кориш- 
ћено за осветљавање просторија, стаклени 
накит и група ручних граната, као део рат- 
ног арсенала.

ДР М А Р И ЈА  В А ЈАЛО В И Ћ  — ХАЏИ-ПЕШ ИТ.

Најбројнију типолошку групу сачиња- 
ва ТРПЕЗНО СТАКЛО. У XVI и првој по- 
ловини X V II века главни снабдевачи Бал- 
кана трпезним стаклом биле су млетачке 
радионице. Њихова роба преношена je нај- 
пре морским путем до Задра, Сплита и Ду- 
бровника, a одатле je караванскпм путе- 
вима стизала и до српских градова и црк- 
вених комплекса. У  организовању ове тр- 
говачке мрежс значајну улогу имали су 
Дубровчани, преко колонија својих трго- 
ваца y унутрашњости Балканског полу- 
острва. О њиховом пословању сачувана je 
бројна документација y дубровачком Ар- 
хиву. У актима која садрже задуживања 
трговаца, испоруку робе, тестаментс трго- 
ваца, рачуне и др. налази ce и понеки 
податак о везама дубровачких стаклара 
са Дубровчанима y Београду, који су са- 
чињавали водећи слој трговачког сталежа 
y граду y XVI веку. Тако су y приметно 
повећаном броју трговаца који су посло- 
вали са богатим београдским тржиштем y 
другој половини XVI века записани и из- 
весни дубровачки стаклари као дужнипи 
београдских трговаца.12 Претпоставка да je 
ово узимање кредита значило вероватно и 
већи прилив стакларских производа на 
подручје Београда. потврђено je налазима 
трпезног стакла из овог периода y Бео- 
градском граду.

Увезено трпезно стакло сачињавали су 
разнолики облици зделица, бокала, чаша, 
ваза и боца. Поједини луксузни примерци 
поседују и неке технолошке новине y ста- 
кларству, које их временски опредељују. 
Тако je за производњу XVI века каракте- 
ристична појава филигранског и вишебој- 
ног стакла y ренесансном стилу, a за XV II 
пек појава тзв. крилатог стакла, које сво- 
јим барокним облицима најављује смену 
стилова и y стакларству. Код налаза тр- 
иезног стакла са својствима млетачких ра- 
дионица требало би, међутим, имати y ви- 
ду да je y периоду од друге половине XVI 
до средине X V II века и y другим европ- 
гким радионицама владао стил ,,а la façon 
de Venise", под утицајем изванредних у- 
метничких и техничких достигнућа стак- 
лара из Лагуне.13 Стога je лако могуће да 
ce међу стакларијом из европских нала- 
зишта не налазе искључиво млетачки про- 
изводи, већ и они са истим својствима, али 
лругог порекла.
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УВОЗ С Т А К Л А  У БЕОГРАД И ДРУГЕ СРПСКЕ КРАЈЕВЕ  У  ВРЕМ ЕНУ ОД X V I ДО X V II I  В Е К А

Међу прикупљеним примерцима трпез- 
ног стакла прилично je чест облик полу- 
лоптасте зделице, различито украшене. 
Најбројнији су налази фрагмената y тех- 
ници филигранског стакла, која ce састо- 
јала y инкрустрирању танких нити млеч- 
ног стакла y структуру кристално чистог 
стакла, y композицијама са вертикалним 
или ребрасто увијеним тракама, као и ком- 
бинацијама пруга са тракама од косо ук- 
рашених млечних нити (примерци из Бе- 
оградског града, Крушевачког града, ма- 
настира Милешеве и Троноше, као и из 
кекрополе цркве св. Петра код Новог Па- 
зара).14

Ретки налази зделица декорисаних y 
полихромној техници „vetri picchie*ttati“ 
сматрају ce сигуриим производима муран- 
схих стаклара из друге половине XV I ве- 
ка. Ова ефектна техника, коришћена још 
y римском добу и поново оживљена y вре- 
мену ренесансе, изводила ce инкрустрира- 
њем делића разнобојне стаклене пасте y 
спољни слој мутног стакла, преко кога су 
затим набачене мале мрље од белог емај- 
ла. Јединствену зделицу украшену на о-

них примерака y Београд су током X V I 
века увожене и сасвим једноставне зделице 
од танког стакла, без украса (налаз из 
Унутрашњег утврђења Београдског града), 
(сл. 2).

2. —  Зделица, Унутрашње утврђење Београд- 
ског града, XVI век.

2. —  Small bown, Inside fortification of the Bel
grade Town, sixteenth century.

1. — Зделица, Унутрашње утврђење Бео- 
градског града, XVI век.

1. —  Small bowl, Inside fortification of the 
Belgrade Town, sixteenth century.

вај начин користили cy највиши представ- 
ници турске власти y Унутрашњем утвр- 
ђењу Београдског града или Нарину (сл. 
1), a фрагменти посудице са истим техно- 
лошким поступком забележени cy y посе- 
ду манастира Милешеве.15 Поред луксуз-

Мсђу бокалима, који су забележени y 
малом броју на археолошким локалитети- 
ма Србије, истиче ce декоративни бокал из 
београдског Доњег града, који je нађен y 
стпадној јами из турског периода.18 Изра- 
ђен од квалитетног стакла, он je целом 
дужином тела украшен са мало закоше- 
ким ребрима, имитирајући технику укра- 
шавања сребрних судова (сл. 3). Према а- 
налогији са налазом стакларије нађене y 
венецијанском броду, потопљеном 1583. го- 
дине код рта Гналић, може ce сврстати ме- 
ђу луксузне производе муранских мајсто- 
ра с краја X V I или почетка X V II века.17 
У стратиграфским слојевима X V II века y 
Крушевачком граду откривени су и једно- 
ставни фрагментовани бокалићи са ру- 
чицом, украшени при врху појасом водо-
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равних линија.18 У  другој половини X V III 
века, међу производима из чешких радио- 
ница, богато декорисаним по укусу тур- 
ских наручилаца, налазе ce и бокали ук-

ДР М АРИ ЈА  БАЈАЛО В И Ћ  — Х АЏ И -П Е Ш И Ћ

-Рст

3. —  Бокал, београдски Доњи град, 
крај XVI века.

3. —  Jug, Belgrade Lower Town, end 
of the sixteenth century.

рашени флоралним мотивима, y  техника- 
ма удубљивања и позлате. Један овакав 
бокал сачувао ce y заоставштини Гани-бе- 
гове куће y Ђаковици.19

У репертоару трпезног стакла чаше су 
заузимале важно место. У  сакупљеном ма- 
теријалу заступљене су са више типова. 
Најранији пример, из Пећке патријарши- 
је,20 карактеристичан je no нози y виду 
балустера, са излизаним и тешко препо- 
знатљивим рељефом двеју лављих глава, 
које ce смењују са картушима (сл. 4). О- 
вако обликоване ноге чаше и ваза биле су 
слецифичност венецијанских и других ев- 
ропских радионица од средине X V I века 
надаље. Поред луксузних примерака ча- 
ша, y Србији су забележени и налази јед- 
ноставнијих облика, са ногом или без њ р ,

као и касније увезени примерци ниских 
чаша са равним дном, који су откривени 
y подрумским просторијама палате y бео- 
градском Доњем граду.

Под утицајем барокног стила, током 
X V II века и y стакларство продиру нова 
уметничка стремљења. Уместо једностав- 
них облика, инспирисаних античким узо- 
рима, који су били својствени ренесансном 
добу, јављају ce компликоване форме оп- 
терећене бројним пластичним детаљима. 
Реч je о производима y стилу „крилатог 
стакла“ , који ce y оригиналној терминоло- 
гији називају „ve^ri alatti“ и ,,vetri a orec- 
chie“ .21 Под овим појмом подразумевало ce 
луксузно трпезно стакло, украшено раз-

4. — Чаша, Пећка патријар- 
шија, крај XVI века (рекон- 
струкција Н. Степановић).

4. —  Drinking glass, Pec Pa
triarchate, end of the sixteen
th century (reconstruction by 

N. Stepanovic).

ким лепршавим додацима (гранчицама, 
лишћем, волутама, тордираним и змија- 
сто увијеним тракама, испустима y виду
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УВОЗ CTAKJIA  У КЕОГРАД И ДРУГЕ СРПСКЕ К РАЈЕВЕ  У  ВРЕМ ЕН У ОД X V I ДО X V ÏI I  В Е К А

петлове кресте), који су били накалемље- 
ни на основни облик мимо закона пропор- 
ције, претварајући функционално стакло 
y предмет фантастичних облика. Настало 
y  Мурану y другој половини X V I века, 
крилато стакло je током X V II века поста- 
ло врло популарно и y неким земљама за- 
падне Европе. У  првој половини X V II ве- 
ка извесни облици овог стила извозе ce и 
иа Балкан. У  Београдском граду, Крушев- 
цу и Софији налажени су делови покло- 
паца од високих чаша или купа, са рази- 
граном композицијом y барокном стилу на 
врху, која ce завршава четворолатичним 
цветом.22 Најпотпунији пример овог моде- 
ла крилатог стакла сачувао ce на фраг- 
менту поклопца из Унутрашњег утврђења 
Београдског града (сл. 5). Идентичан са

фрагментом из Софије и по технолошком 
поступку комбиновања леденог стакла са 
кристалним при обликовању украса на вр- 
ху, налаз из Београда je значајан јер ука- 
зује на правце снабдевања балканског тр- 
жишта производима из млетачких радио- 
ница. Они су текли најпре морским путе- 
вима, затим караванским превозом до Бе- 
ограда, a одатле чувеним Цариградским 
друмом до Софије. Док ce за београдске и 
софијске налазе крилатог стакла извесно 
може рећи да су настали y Млецима, пред- 
мети из Крушевца, грубље и упрошћеније 
израде, вероватније су производ неке ев- 
ропске стакларе, по муранским узорима.

У другој половини X V II века међу у- 
возном стакларијом преовлађују чаше про- 
изведене y радионицама средње и западне 
Европе. Поред сасвим једноставних, са на- 
глашеном, тордираном дршком (турско ут- 
врђење Фетислам),*3 било их je и богатије 
украшених, нпр. са рељефним латицама 
ка дну и зналачки гравираном лалом на 
предњој страни, по укусу турског тржиш- 
та, као што je примерак из групног налаза 
стакла y Крушевачком граду,24 који по сти- 
лу  обраде припада производњи неке ра- 
дионице из јужне Чешке (сл. 6).

6. —  Чаше из Фетислама и Крушевца, друга 
половина X VII века (цртеж М. Јанковић и Н. 

Пајовић).

6. —  Drinking glass from Fetislam and Kruse- 
vac, second half of the seventeenth century 

(drawings: M. Jankovié, N. Pa jo vie).

5. —  Фрагмент крилатог стакла, Унутрашше 
утврђење Београдског града, прва половина

XVII века.

5. —  Fragment of vetri allati, Inside fortification 
of the Belgrade Town, first half of the seven

teenth century.

Традиција украшавања чаша, гравира- 
њем или сликањем, настављена je и y
X V III веку. Међу разним мотивима који 
су били y моди налазе ce и ратне сцене. 
На овом месту потребно je истаћи да ce 
на списку ратних тема нашла и битка за
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Београд 1717. године. Чаша са ликом Бео- 
градске тврђаве y овој ратној сцени сачу- 
вана je на раскошно украшеној чаши из 
Ш лезије, данас y поседу једног бечког ан- 
тиквара (сл. 7).25

писани извори о овој врсти стаклених пред- 
мета.20

У наведеном попису забележене су 
ступчасте чаше са заклопцем, ступчасте 
чаше за токај, чаше на нози за ракију, 
луксузне ступчасте чаше „на проколе“ са 
позлаћеним венцима (тј. са фацетираним 
ивицама), озолијске чаше за ликер. Пипо 
ce пило из великих чаша и из ,,штивли“ 
сд стакла, тј. чаша y виду високе чизме, 
које су биле познате из чешке, немачке и 
белгијске производње X V II— X V III века.-7

7. —  Чаша са гравираном бит- 
ком за Београд 1717 године, ир- 

ва половина X VIII века.

7. —  Drinking glass with engra
ved representation of the battle 
for Belgrade 1717, first half of 

the eighteenth century.

Бројност и разноликост трпезних по- 
суда увезепих из немачких, чешких и аус- 
тријских радионица нагло ce повећава y 
периоду аустријске владавине над Београ- 
дом и северном Србијом, што je било y 
складу са прихватањем европских обича- 
ја „галантног доба“ y високим друштвеним 
слојевима y Србији, нарочито код великог 
свештенства. Дворови челних људи y та- 
дашњој црквсној хијерархији постали су 
праве ризнице драгоцености из разних об- 
ласти примењене уметности. У вези са ча- 
шама посебно су важни подаци који ce на- 
лазе y попису инвентара митрополијског 
двора y Београду и манастира Винче, из 
1733. годинс. Они су за сада најпотпунији

Неки типови чаша из овог инвентара на- 
лазе ce данас y појединим београдским му- 
зејима. На пример, чаша ,,на проколе“ са 
позлаћеним украсом, чешког порекла, y 
поседу je Музеја примењене уметности 
(сл . 8).

8. —  Чаше са позлатом, ,,на проколе", XVIII 
век.

8. —  Drinking glass with gilt layer, ribbed, eigh
teenth century.
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Карактеристичним примерцима европ- 
ских луксузних чаша припадају фрагмен- 
ти чаша са апликованим великим капима, 
које су y европској литератури познате као 
,,Krau'tstm'nlk“ или ,,Nuppenfbecher“ . To су 
биле чаше са благо заобљеним телом, за- 
вршеним на дну гирландом и украшеним 
капљицама од стакла, које су нанете на 
целу површину додиром врелог стакла на 
крају гвоздене шипке. Током времена кап- 
љице су постајале све крупније. Нађене 
су y Београдској тврђави, Трговишту и не- 
крополи цркве св. Петра код Новог Па- 
зара.28 Развој овог типа чаше прати ce y пе- 
риоду од X II до X V II века. Данас je дефи- 
нитивно утврђено да су y првим деценијама
X V I века чаше са апликованим крупним 
капима („gotti gropolosd") израђиване и y 
стакларским радионицама Дубровника, ве- 
роватно под утицајем муранских узора- 
ка (сл. 9).29

9. —  Чаша са апликованим 
капима, Унутрашње утврђе- 
ње Београдског града, XVI 

век (no В. Хан).

9. —  Drinking glass with ap
plied drops, Inside fortificati
on of the Belgrade Town, 
sixteenth century (after V. 

Han).

У сакупљеном фонду производа од ста- 
кла преовлађују боце, разноврсних типо- 
ва, првенствено трпезне, али и других на- 
мена. Оне су увожене током целог периода 
X V I— X V III века, како за време турске до- 
минације, тако исто и за време краткотрај- 
не аустријске управе над подручјем Бео- 
града и северне Србије. Тенденција пора- 
ста потражње боца приметна je од краја
X V II века надаље, што je y складу и са

све чешћом њиховом употребом y свако- 
дневном животу.

У  градовима и манастирским средина- 
ма Србије коришћени су следећи типови 
боца: дуговрате боце —  ангестаре, кана- 
ветске, пјатогрле, боце близанци —  соеди- 
ненице, буклије или пљоске, боце тикве, 
бочице типа лакримарије. Сви наведени 
типови јављају ce y више варијанти, што 
указује на њихову широку употребу y ра- 
зличите сврхе.

Дуговрате боце од танког, безбојног ста- 
кла, лоптастог тела, са узаним вратовима 
који ce шире при врху и понекад су укра- 
шени стриглирањем, сачувале су своје пре- 
познатљиве карактеристике, које потичу 
од муранских и још старијих, античких, 
узора, све до X V II века. Сигурно датовани 
археолошки налази из комплекса манасти- 
ра Намасије и из турске јаме из X V I века 
y београдском Доњем граду30, омогућили 
су прецизније датовање примерака из X V I 
века. Из овог периода потичу и две потпу- 
но очуване боце са локалитета Пећина и 
Табачина y Трговишту,31 које представља- 
ју  варијанту дуговратих боца. Тело има 
заобљена рамена, али ce зидови спуштају 
равно до дна, коничног, са веома нагла- 
шеним врхом y унутрашњем простору (сл. 
10). Идентичне са налазом на једном грч- 
ком локалитету који je датован турским 
новцем y XV I век,32 оне пружају податке
о распрострањености ове варијанте на Бал- 
канском полуострву, по свој прилици на- 
стале y турским радионицама стакла. На 
подручје Србије стизали су и луксузнији 
примерци дуговратих боца, намењени тур- 
ском тржишту, као што je декоративна бо- 
ца, оријенталног изгледа, намењена веро- 
ватно држању ружине водице, из Круше- 
вачког града (сл. I I ) .33

У  X V III веку увозе ce дуговрате боце 
са већ познатим стригилираним грлићем, 
али издуженог тела са веома истакнутим 
врхом y унутрашњем простору дна. При- 
мерци овог типа боца из отпадне јаме y 
београдском Доњем граду, датовани нов- 
цем,34 допринели су да ce коригује доса- 
дашња претпоставка о средњовековном по- 
реклу фрагмената овог типа стригилира- 
них грлића из Унутрашњег утврђења Бео- 
градског града (сл. 12). У  овом периоду y 
Србију стижу и луксузни примерци дуго- 
зратих боца за вино, од кристалинског ста-
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кла, као део гарнитура са чашама. Више- 
страничне боце, украшене техникама гра- 
Bnpaiba и сликања, које су y европској 
стакларској лексици X V III века познате 
као чешки тип, данас ce налазе y збирци 
Музеја примењене уметности y Београду 
(сл. 13). Оне ce могу довести y везу са 
писаним подацима о појачаном увозу ста- 
кларије из Чешке за Левант.35

Други тип боца, тзв. канаветско стак- 
ло, чини ce да je био најраспрострашенији 
код нас, због свог облика веома погодног 
за транспорт. To су биле боце равних стра- 
па, правоугаоне, квадратне или вишестра- 
ничне основе, дуване y калулу, са кратким

10. —  Боца, лок. Табачина 
—  Трговиште, XVI век.

10. —  Bottle, site Tabaôina
—  Trgovigte, sixteenth centu

ry.

вратом, који je током времена постајао све 
краћи. Име су добиле по канавети —  посе- 
бној врсти сандука за пренос и чување ра- 
зних врста стаклених посуда. У српској из- 
ворној литератури израз „канаветско ста- 
кло“ јавља ce први пут 1733. године, y

попису имовине манастира Винче, вероват- 
по из терминологије дубровачког стаклар- 
ства, као посуђеница из млетачке лексике
XV I века.зд Познате и под именом „боца

11. — Оријентална боца, Кру- 
шевачки град, XVII век.

11. —  Oriental bottle, Kruse- 
vaôki grad, seventeenth cen

tury.

лемачког стила“ , што указује на њено по- 
рекло, боце оваквог облика постају од по- 
четка X V II века шлроко коришћене и на 
подручју европске Турске. Коришћене су 
за држаље жестоких пића, a y апотекар- 
ству за сирупе, екстракте и отрове. Нај- 
старији примерци, с краја XVI или иочет- 
ка XV II века, откривени y смедерсвском 
Великом граду, имају нешто дужи врат са 
карактеристичним прстенастим задебља- 
њем на средини, које ce јавља и код ка- 
снијих примерака из турског утврђења Фе- 
тислам.37 Код бројнијих примсрака из XV II 
века (налази из смедеревског Великог гра- 
да, Београдског града — палата y Доњем 
граду и Унутрашње утврђење, Крушевач- 
ког града, утврђења Фетислам), јављају ce 
исте технолошке карактеристике. У про-
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иесу обликовања коришћена су два по- 
ступка. Тело je  формирано дувањем y ка- 
луп, a грлић посебно дуван и накнадно 
спојен са телом. Изливане су од тамнијег

града налази ce фрагмент овакве боце, у- 
крашен сликаним флоралним мотивима на 
рамену, уобичајеним y то време y запад- 
но-угарским радионицама стакла.39 (сл. 15).

Пјатогрле боце, познате y стакларској 
лексици под немачким именом Кутролф, 
припадају групи специфичној по начину 
обликовања дугог врата. Сачињавао га je 
сплет од пет извијених и међусобно уви- 
јених цевчица, које ce при врху претвара- 
ју  y прстенасто задебљање. Врат ce завр- 
шава левкасто проширеним ободом, више 
или мање искошеним и кљунасто извуче-

12. —  Боце, београдски Доњи град, XVIII век.

12. —  ВоШе, Belgrade Lower Town, eighteenth 
century.

стакла, различитог квалитета, зеленкасте 
или жућкасте боје, као и од мутног, опа- 
линског стакла. Зависно од намене прав- 
љене су y разним димензијама и y вари- 
јантама y обликовању тела (сл. 14). Нај- 
типичнија канаветска боца из друге по- 
ловине X V II века нађена je y Крушевач- 
ком граду, a касније настали примерци из 
манастира Хиландара издвајају ce својим 
елегантним, издуженим облицима тела'’8.

У  току X V III века код канаветских бо- 
ца врат скоро потпуно ишчезава, те оста- 
је отвор са прстенастим задебљањем на са- 
мом рамену. У  збирци Музеја града Бео-

13. —  Боца чешког типа, X VIII век. 
13. —  Bottle of Bohemian type, eight

eenth century.

ним на месту изливника. Ови особени гр- 
лићи откривени су најпре на Београдској 
тврђави.40 Остале локације налаза (град- 
ско језгро Београда y X V II веку, околина 
Смедерева, Бостаниште код Мошорина) у-
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! казУЈУ Да су производи овог типа увоже- 
ни y Србију дунавским нутем, што асоцира 
на трговину са средљом и западном Евро- 
пом.41 Потпуни изглед пјатогрле боце могао 
ce реконструисати тек открићем потпуно 
очуваног примерка y београдском Доњем 
граду (сл. 1б).42 Тада je утврђено да je гр-
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16. —  Пјатогрла боца, бео- 
градски Доњи град, XVII век.

16. — Bottle with five spouts, 
Belgrade Lower Town, seven

teenth century.

14. —  Канаветске боце, палата y београдском 
Доњем граду, XVII век.

14. —  Canavetan bottles, palace in the Belgrade 
Lower Town, seventeenth sentury.

15. —  

15. —

76

Фрагментована канаветска боца, Бео- 
град, X VIII век.

Fragmented canavetan bottle, Belgrade, 
eighteenth century.

лић био залепљен на тело, изливено y ка- 
лупу, које je било украшено косим стри- 
гилама на горњем делу, a на доњем верти- 
калним, заобљеним усецима. Овакав облик 
боце предстапља ређу варијанту y европ- 
ском фонду Култролфа, чији ce развитак 
прати y научној литератури од касноанти- 
чких узора, преко ренесансних примерака, 
све до пуног X V III века, на подручју Не- 
мачке, Угарске и Италије.43 На српском, од-
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носно београдском подручју, место Кутрол- 
фа јавља ce израз „пјатогрлих стакалах" y 
изворном облику 1733. године, y попису имо- 
вине манастира Винче, означавајући на о- 
ригиналан начин најкарактеристичнији 
део овог типа боца.44

Сгшску трпезног стакла X V II и X V III 
века припада и необичан облик двоструке 
боце, случајно откривене y Београду и 
Смедереву.45 Обликована од два реципи- 
јента крушколиког облика, међусобно спо- 
јених тела са заједничком стопом, a раз- 
двојених грлића, издужених и извијених, 
двострука боца или боца-близанац служи- 
ла je за држање течних зачина за храну 
на трпези. Београдски налаз производ je 
неке немачке радионице из X V II века (сл.
17), док je смедеревски увезен из Чешке, 
средином X V III века46. У то време на под- 
ручју Београда овај облик познат je под 
српским именом ,,соединеница“ , y већ по- 
менутом попису имовине београдске мит- 
рополије.47

Међу сакупљеним боцама са српских 
локалитета налазе ce и два типа која ни- 
су била намењена трпезној употреби, али 
због особеног облика, који траје од сред- 
н.ег века и специфичан je за подручје Бал- 
кана, потребно je  поменути их. To су бук- 
лија или пљоска и боца-тиква.

Два једина налаза фрагментованих бук- 
лија код нас (Пећка патријаршија и Доњи 
град Београдске тврђаве), истог су обли- 
ка, урађени истом технологијом.48 Спљош- 
тено тело направљено je y калупу, од стак- 
ла маслинасте боје, са ситним мехурићима 
y фактури. Косе стригиле јасно ce истичу 
н.ч рамену, a дужи врат, накнадно залеп- 
љен на тело, има карактеристично задеб- 
љање на дну, које их повезује са фести- 
спамским стаклом и представља специфич- 
ност турског, односно балканског стакла, 
јер ce налази и на примерцима са бугар- 
ских локалитета.48

Веома погодне за ношење због свог 
сплоштеног изгледа, буклије су y термино- 
логији стакларства X V I— X V II века биле 
познате као „хаџијске“ или „путне“ боце, 
подједнако y Цариграду, центру стаклар- 
ства за време отоманског царства, као и 
y Мурану.50

Необична боца-тиква, слична плоду 
тикве, нова je типолошка појава y дубро- 
вачкој стакларској производњи из прве по-

ловине XV  века, која ce прати до првих 
деценија X V I века. Према подацима из ду- 
бровачког Архива, биле су тражене y тур- 
ским срединама.51 У  археолошком матери- 
јалу настављају живот до X V III века. От- 
кривене су међу стакларијом X V II века из 
турског утврђења Фетислам, са аналоги-

17. — Soedinenica, Београд, X V II век.

17. —  Double cruet, Belgrade, seventeenth cen
tury.

јама y мађарском материјалу из истог ве- 
ка, нарочито y обликовању дршке.52 Под 
називом „боца крушколиког облика“ —  
„bim fôrm ige Flasche“ , трају y стакларству 
северне Европе све до X V III века.”

Поред трпезног, y Србију ce увозило и 
стакло намењено Ф АРМ АЦ ЕУТСКО Ј УПО-
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ТРЕБИ. Археолошким радовима до сада je 
откривено неколико облика стаклених по- 
суда, које су служиле за прављење и др- 
Јкање сирупа, дестилата, тинктура, леко- 
витих и мирисних уља, као и отрова. Међу 
љима највећу примену y апотекарству има- 
ле су канаветске боце, описане y претход-

ДР М А РИ ЈА  БАЈАЛОВИТ» — Х АЏ И -П Е Ш И Ћ

18. —  Апотекарска бо- 
чица, Унутрашње утвр- 
ђе!Бе Београдског гра- 

да, XVI век.

18. —  Apothecaries bo
ttle, Inside fortification 
of the Belgrade Town, 

sixteenth century.

h o m  тексту. Поједини примерци из београд- 
ског и смедеревског Великог града веома су 
слични мађарским фармацеутским боцама 
из Музеја фармације y Буди, те су сва- 
како имали исту намену и y нашим сре- 
динама. У  вези са налазима канаветских 
боца y Београдском граду, треба ce потсе- 
тити да су оне продаване y апотекама. Већ 
je речено да ce једина апотека забележена 
1661. год. y европској историји фармације 
налазила y Београду. На основу података 
из турских извора, међутим, види ce да je 
ова делатност постојала и знатно раније y 
граду. У  попису цивилног становништва ва- 
роши Београда 1560. године записана су и 
два атара, тј. дрогериста, те ce продаја 
медицинског стакла за прављење и чува- 
ње лекова може везати за одређене лич- 
ности, Хаџи Хусеина и Хаџи Сулејмана, 
већ на самом почетку друге половине X V I 
века.54

У  апотекарској употреби биле су још 
фиоле, балсамарији, као и минијатурне бо- 
чице, чији су фрагменти ређе налажени y 
српским утврђеним градовима и манастир-

ским срединама. На овом месту треба по- 
менути минијатурну бочицу из Унутраш- 
њег утврђења Београдског града, као је- 
динствен, уз то и потпуно очувани приме- 
рак са наших локалитета.55 Намењена ве- 
роватно чувању мирисног или лековитог 
уља-екстракта, ова бочица цилиндричног 
тела, стиснутог врата и заобљеног дна (сл.
18), има блиске аналогије међу апотекар- 
ским бочицама, коришћеним y X V I веку y 
Немачкој.

Следећа група стакларских производз 
односи ce на стакло које je служило ОС- 
ВЕТЉ ЕЊ У ПРОСТОРИЈА. Поред прозор- 
ског, y овој групи налазе ce и лампе-кан- 
дила.

Дискоидални окулуси коришћени су 
аа застакљизање црквених и световних 
грађевина још y средњем веку. Фрагмен- 
тарно очувани окулуси из београдског Гор- 
љег града, који су нађени y једној отпад- 
ној jaiwii из XV I века, међу првима су y 
научној литератури издвојени од средње- 
векозних примерака и сврстани y период 
турске дошшације.5® Они су ce разликова- 
ли од старијих примерака по већим ди- 
мензијама и другачијем квалитету стак- 
ла. Слична својства сачувана на окулуси- 
ма из манастира Хиландара. као и онима 
из манастира Сопоћапа, Пећке патријар- 
шије и Троноше, стављају их на списак 
предмета које су y Србију доносили дуб- 
ровачки трговци, као увозну робу из Му- 
рана или производ дубровачких радионица. 
У овом смислу драгоцени су подаци из 
дубровачког Архива о поруџбини веће ко- 
личине прозорских окана из Венеције, на 
захтев великог везира Мехмед-паше Соко- 
ловића.57 Може ce претпоставити да су 
сличне захтеве достављали Дубровчанима 
и други представници верске и световне 
власти из наших крајева током X V I и
X V II века, тим пре што je y овом периоду 
забележена појачана грађевинска делат- 
ност y српским градовима. Подизањем број- 
них објеката турске архитектуре расле су 
и потребе за прозорским стаклом. Окулу- 
си су нпр. уграђивани y великом броју y 
турске амаме, што je остало забеле- 
жено y неким путописним белешкама из
X V II века. Тако Француз А. Пуле, опису- 
јући изглед једног турског купатила y Бе- 
ограду, каже да оно има свод y облику 
кубета, избушен по врху и да су ти отвори
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затварани стакленим колутима, величине 
малог тањира,58 a чувени Е. Челеби при- 
мећује окна од биљура неџефског стакла 
на амаму касабе Кратово, a y опису џа- 
мије y Чајничу, поред неџефских, помиње 
и муранска окна.59

Поред округлих, коришћена су и равна 
прозорска стакла, којих je било више врс- 
та. Иако налази ове врсте нису забележени 
код нас, на сх:нову писаних и ликовних 
извора турског порекла, могућно je прет- 
поставити да je поред увоза из Италије, 
Немачке и Чешке, постојала и трговина са 
стаклом из цариградских и других радио- 
ница турског царства. У  Цариграду, наи- 
ме, који je био центар ове гране примење- 
не уметности, постојао je еснаф стаклара, 
са детаљном поделом послова.90 Посебне 
групе биле су нпр. специјализоване само 
за осликавање окана. Како су она изгле- 
дала, најбоље ce види на турској минија- 
тури из 1582. године.61 Могуће, да je је- 
дан део ових уметничких творевина сти- 
зао и до српских градова, улепшавајући 
куће турских ага и бегова.

Кандила су била други извор светло- 
сти y ентеријерима. Модели коришћени y 
Србији y турском периоду могу ce рекон- 
струисати само на основу фрагмената, от- 
кривених на неким црквеним комллекси- 
ма. Сви налази указују да ce ради о ви- 
сећим лампама, које ce могу разврстати y 
три типа. Лампе првог типа калотастог су 
облика, без наглашеног обода, са две или 
три ручице за вешање, које су биле за- 
лепљене при врху. Констатоване су y три 
варијанте, зависно од дужне, односно ши- 
рине тела и броја ручица, на комплекси- 
ма Намасије, Раванице и Трговишта (сл. 
19/1, 2).в2 Други тип висеће лампе, из Трго- 
вишта, има издужено тело, са широким, 
нагло разгрнутим ободом, који je служио 
као ослонац при углављивању лампе y 
оквир (сл. 19/4). Трећи тип представља ка- 
рактеристичну џамијску лампу, са висо- 
ким, левкастим ободом и са три ручице, 
које су залепљене на средини трбуха, как- 
ва je приказана на минијатури y једном 
арапском молитвенику из 1763. године, y 
збирци Музеја примењене уметности y  Бео- 
граду. У археолошком материјалу позната 
je из периода X V  века, на локалитетима 
Мово брдо и црква св. Срђа y Колочепу 
(сл. 19/3).*3

За идентификацију порекла лампи-кан- 
дила из српских црквених средина, значај- 
не су информације из венецијанског и ду- 
бровачког Архива о извозу лампи y Турску 
од X V I века надаље. У  овом погледу, по- 
себно je драгоцена сачувана преписка из 
1569. године Маркантониа Барбара, вене- 
цијанског амбасадора при Порти, са вене-

£------ 1____1____I__i_____
0 2 A 6 9 «

19. —  1,2, Кандила из Намасије и Трговишта, 
XVI век, 3,4 Цртежи лампи поручених из Ве- 
неције 1569 године за Мехмед пашу Соколови- 

ћа.

19. —  1,2 —  Icon lamps from Namasija and Tr- 
goviâte, sixteenth century. 3,4 —  Drawings of 
lamps ordered in Venice 1569 for Mehmed Pasa 

Sokolovic.

иијанском владом, око захтева Мехмед-па- 
ше Соколовића да му ce из Венеције ис- 
поручи 900 лампи за нову џамију и серај 
y Цариграду.64 Највећа вредност ове пре- 
писке je што ce y њој налазе цртежи и опи-
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си поручених лампи. He улазећи на овом 
месту y детаље описа, важно je истаћи да 
je на првом цртежу приказан наш трећи 
тип лампе (сл. 19/3), a на другом, можда, 
други тип, из Трговишта, чија je рекон- 
струкција била могућа само y пределу 
обода (сл. 19/4). Трећа врста поручених 
лампи, нажалост без пратећег цртежа, пре- 
ма опису („упола мање од ламгти дугачког 
типа“) одговарала би нашем првом типу, 
нађеном y Намасији, Раваници и Трговиш- 
ту. Овај облик, који потиче од висећих 
лампи y облику широких здела, византиј- 
ског порекла, био je, изгледа, намењен ш и- 
рем турском тржишту. Нови изрази „сап- 
clili di tre ma>niche“ и ,,candilarchi“ , који 
ce јављ ају  y дубровачкој стакларској про- 
изводњи средином X V I века, можда ce од- 
носе на лампе откривене y нашим цркве- 
ним срединама.65

20. —  Прстен са стакленим улошком, 
Унутрашње утврђење Београдског града,

X VI век.

20. —  Finger ring with glass inlay, Inside 
fortification of the Belgrade Town, sixtee

nth century.

Производи од стакла коришћени cy и 
као саставни део неких врста народног на- 
кита. Н А К И Т  ОД C T A K JIA  долази до из- 
раж аја  нарочито y времену од X V I— X V II  
века, када настаје интензивна ф олклориза- 
ција накита. У  складу са друштвеним про- 
менама које су настале по доласку Турака, 
осиромашена властела није више била y 
могућности да поручује скупоцени накит. 
У недостатку племенитих материјала, при-

лагођавајући ce укусу нових наручилаца
—  трговаца и занатлија, накит губи ранији 
квалитет и постаје предимензиониран, ша- 
рен, и претрпан детаљима. Додавањем јеф - 
тиних стаклених уметака, који замењују 
скупоцено камење из средшовековних узо- 
рака, стварала ce илузија некадашњег 
оригиналног сјаја. На основу археолошког 
материјала, a нарочито налаза остава на- 
кита, које су датоване новцем X V II  века, 
утврђено je, да cy y турском периоду стак- 
лени улошци разних боја коришћени на 
скоро свим врстама накита —  наушница- 
гча, прстешу, пекторалима.66 Помодно ко- 
ришћење стакла y накиту доводи до пре- 
тераног повећања и неких типова прсте- 
iha, чије ce главе претварају y оквир за 
учвршћивање великог полулоптастог ка- 
мена од бистрог стакла, као што je лри- 
мерак ископан y Унутрашњем утврђењу 
Горњег града (сл. 20).

Од свих врста накита на којима ce y 
овом псриоду користи стакло, једино ce 
код наруквица од стакла и неких врста 
перли задржала првобитна оригиналност 
израде, која ce прати од античких време- 
на, преко раног и касног средњег века, све 
до краја периода о којем je овде реч.67 Све 
остале врстс накита, y којима стакло пред- 
ставља новину замењујући првобитне пле- 
мените материјале, оличавају девалориза- 
цију узора на које cy ce угледали.

Перле и бобци, као традиционални про- 
извод стакларства y области накита, кори- 
шћени cy y изради огрлица, пришивани на 
одећу, мараме, шешире. Велике количине 
ових тзв. контерија доносили су на Бал- 
кан трговци разних народности, највише 
из муранско-венецијанских радионица. Ос- 
тало je забележено да cy ce могле набави- 
ти y радњама дубровачких трговаца y Бео- 
граду, почетком X V II века. Начин употре* 
бе стаклених перли и привесака на коси 
и y одећи српских жена огтисују и запад- 
ноевропски путници, који cy y X V I  веку 
походили наше крајеве и бшш изненађени 
егзотичним изгледом накићених жена y 
моравском крају.вч

У  претходном тексту изложена je ос- 
новна типологија увезених стаклених пред- 
мета и њихова примена y свакодневном, 
мирнодопском животу y нашим градским и 
манастирским срединама. Стакло je, међу- 
тим, имало још једну улогу y своме исто-
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ријату. Служило je за прављење ГРАНА- 
ТА, које су биле део ратног арсенала за- 
падноевропских војски и турских трупа y 
периоду X V I— X V III веха. Гранате су биле 
ливене од тамног стакла, y виду шупље 
лопте, дебелих зидова, са затубастим грли- 
ћем. Пуњене су барутом или течним екс- 
плозивом, који ce палио помоћу фитиља 
провученог кроз запушач. Откривене и y 
пашим утврђеним градовима, Београду, Го- 
лупцу и Раму, y стратиграфским слојеви- 
ма XVI и XV II века, оне допуњују скром- 
ну листу досада познатих налазишта ове 
врсте офанзивног оружја.™

*

У увозу стакла y Србију, y времену од
XV I до X V III века, Београду припада при- 
оритетно место. Ова констатација засни- 
ва ce на чињеници да je он од свих српских 
градова највише археолошки истраживан. 
Током три деценије археолошких радова 
откривени су бројни предмети материјал- 
не културе, који cy по своме значају по- 
тврдили изузетну улогу Београда, „Миси-

ра Румелије“ , како су га Турци називали. 
У  X V I и X V II веку постао je један од нај- 
прометнијих трговачких центара европске 
Турске, захваљујући чињеници да cy ce 
на његовом подручју стицали неки од глав- 
них копнених и речних путева Балкана. У 
обиљу робе, која je пристизала и са Исто- 
ка и са Запада, нашли cy ce и лако лом- 
љиви предмети од стакла. Откривени y 
културним слојевима скоро свих делова 
града који су истраживани, они су помо- 
гли да ce умногоме уобличи типолошка 
слика стаклених производа који су стиза- 
ли y српске крајеве y овом периоду. Овде 
су најпре нађени луксузни производи му- 
ранских радионица y стилу „vetri picchiet- 
tati” крилатог стакла или оног које ими- 
тира сребрне посуде, као и примерци пја- 
тогрлих боца, соединеница и апотекарског 
стакла које je  стизало из радионица сред- 
ње и западне Европе. На тај начин бео- 
градски материјал je помогао да ce про- 
шири списак облика стаклених посуда које 
су стизале y наше крајеве, или да потврди 
да извесни облици, откривени на другим 
српским локалитетима, представљају уоби- 
чајену појаву y одређеном времену.
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IMPORT OF GLASSWARE INTO BELGRADE AND OTHER REGIONS 
OF SERBIA FROM THE SIXTEENTH UNTIL THE EIGHTEENTH 

CENTURY

Marija Bajalovic-Hadzi-Pesic

This article deals with the import of glas- in the Archives in Dubrovnik, as well as on
sware into regions of Serbia (16th— 18th cen- many glass objects uncovered through archa-
turies) and it is based on the records preserved eologicail excavations carried out in two last
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decades in fortified towns and monasteries in 
Serbian lands. The collected glass objects, 
partly unknown by now, enabled the reconstru
ction of the typology of glassware based on the 
use of these vessels.

The first group which includes table glas
sware, typologically most varied, deals with the 
form of small bowls, jugs, drinking glasses and 
bottles. Analyses reveal that in the sixteenth and 
the first half of the seventeenth century glass 
objects were intensely imported from Venetdan- 
-Murano workshops, frequently in the filigree 
glass technique, but rarely in the ve tri p icc ie t- 
tati technique, when small bowls and some sorts 
of jugs are concerned. The import was devel
oped through traders network in which Ragusan 
merchants played first fiddle, who used to 
bring both imported products and those made 
in Ragusan workshops. In the seventeenth 
century the import of glassware, vetri allati, 
was traced from Venice. Since the seventeenth 
century the import of various types of drin
king glasses and botles, in particular of cana- 
vetan glass, from middle and west European 
workshops became intensified more and more 
(Hungary, Bohemia and Germany). Among the 
rarities of this group should be mentioned the 
appearance of »Kutrolf«, in the original Serbian 
terminology called »pjajtogrlo staklo« (vessel 
with five spouts). In the group of bottles we 
should mention the finds of flasks and pumpkin 
formed bottles.

The second group incorporates glassware 
for apothecaries purposes. Aside various sorts.

ДР М АРИ ЈЛ  БАЈАЛО В И Ћ  — ХАЏ И -ПЕШ И Ћ

of bottles and cana vetan vessels, there is also 
a specimen of miniature apothecaries bottle from 
the sixteenth century, in this region for the 
present a unique find.

The third group includes glass objects used 
for illuminating interiors. These are discoidal 
oculi and icon lamps, until recently an unknown 
form in the science, which tallies with a form 
of lamps mentioned in an extensive exchange of 
letters in 1569 which concerns a larger con
signment of glassware from Venice to Istambul 
for Mehmed Раба Sokolovic.

In the fourth group are ranged specimens 
of jewelry in which glass inlays replaced pre
cious and semi-precious stones in jewelry from 
the preceding epoch.

A  particular group is formed by glass shells 
deriving rom the fortified towns in Serbia being 
a part of offensive missiles of the Turkish and 
Austrian army in the seventeenth and eighte
enth centuries.

In conclusion the author states that the Bel
grade Town takes the first place in the study of 
this kind of objects because of the opulence of 
material found within three decades of Sys
tematic archaeological excavations.

In Belgrade, a town important because of 
its economic-political situation, glassware used 
to arrive both from the East and the West so 
that some forms appear here for the first time 
and those which appear in the other sites as 
well only confirm that large quantities of goods 
concerned were imported in the period under 
consideration.
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