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КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАФИТО 

ЗДЕЛЕ СА БЕО ГР АД СКЕ ТВРЂАВЕ 

Београдска зграфито керамика 

Средњовековна збирка Архео

лошког одељења Музеја града Београда 

садржи богату колекцију керамике, која 

је по својој разноврсности једна од 

значајнијих те врсте у земљи. Велики 

део ове колекције чине налази са лока

литета на Горњем и Доњем граду Бео

градске тврђаве, међу којима су бројни 

уломци трпезних зграфито посуда.' 

Ове посуде представљају целину, 

како по месту налаза , тако и по начину 

израде и украшавања. То допушта 

мишљење да се оне могу сматрати про

изводом београдске грнчарске радиони

це, на шта сигурније упућује више чиње

ница. Као потврда локалне производње, 

у оквиру ове целине, изузетно су 

значајни налази трипода, постоља која 

су служила за раздвајање посуда при 

печењу у грнчарској пећи.2 У овом смис-

1 Веhина налаза зграфито керамике потиче са 
Горњег града, са локалитета које је Музеј града 

Београда (даље: МГБ) истраживао у пер11оду од 

1963. до 1980. године. 
2 Средњовековна збирка Археолошког одељења 
МГБ, и.б. 482, 885, 1112. 

3 Бирташевнh М .. Сре9њовековна кера.1шка, Ка
талог 11 МГБ, 1970, 32-33: Резултати анализа 
састава глине показали су да је Si02 заступљен 

лу, такође су важни подаци добијени ми

нералошко-оптичким и хемијским ана

лизама узорака средњовековне керами

ке са Београдске тврђаве, којима је ут

врђено да је за израду посуда ко

ришћена глина, која по саставу одговара 

педолошким слојевима из ближе околи

не Београда.3 Овим анализама утврђено 

је и да та глина има пов~hан проценат 

калцијума и гвожђа, услед чега ј е кера

мика након печења, на температури од 

приближно 900° С, попримала црвену 
боју. У технолошком поступку при

мењеном код зграфито керамике, посу

де су печене два пута. Прво је на про

сушену посуду наношена енгоба, а по

том урезиван и сликан орнамент. Након 

првог печења посуда је премазивана 

глазуром, а затим поново печена на ум

еренијој температури, од чијег је тачног 

подешавања зависило да ли he глеђ би
ти добро фиксирана.4 У зависности од 

са око 60 %, л12о3 -14 %, Fe2o3 - 6 % , сао -10 
%, док су MgO, Na20 и к2о заступљени у при
ближно истом проценту. 

4 Технологијом српске средњовековне керамике 
у више радова се бавила Бајаловиh - Хаџи

Пешиh М.: Технологија српске средњевековне 

керамике, Зборю1к Музеја йр11.11ење1111х y.мeiii

нociiiu 14, 1970; Keramika и srednjo\ekovnoj Srbiji, 
Beograd 198 1, 93-105. 
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смеше глазуре, њене транспарентности, 

односно врсте и количине металног ок

сида који она садржи, зависила је ко

на чна основна боја посуде. Примери 

београдске зграфито керамике, пре све

га на основу добро очуваних глазура, 

чије справљање и печење представља 

најделикатнији део технолошког проце

са, указују на то да су се у београдским 

грнчарским радионицама примењивали 

високо развијени технолошки поступци. 

Зграфито техника, односно урезивање 
као њен саставни део, се иначе везује за 

пренос технике тореутике, примењива

не код метала, на керамику, што је забе

лежено још у античком периоду. Из ра

норимског периода је позната и керами

ка са полихромним глазурама, а комби

новање више различитих техника - уре
зивања, сликања и глазирања, води по

рекло из Персије, где се најранији при

мери јављају у XI веку, а на простору 
Византијског царства и ширем простору 

Средоземља распрострањена је у пе

риоду од ХП до XV века. 
Код трпезне керамике са Београд

ске тврђаве, датоване углавном у време 

деспота Стефана Лазаревића, као фор

ма доминира здела на прстенастој стопи. 

Овај тип зграфито зделе је најзаступље

нији на ширем подручју Моравске Ср

бије XIV и XV века. Српска зграфито 
керамика је рађена под јаким визан

тијским утицајем, али се свака радиони

ца издвајала својим специфичностима. 

Београдска зграфито керамика се не из

дваја по техници израде, већ, пре свега, 

по својој препознатљивој орнаментици. 

У оквиру уобичајених орнаменталних 

шема, конципираних углавном у виду 

троугаоних сегмената, розета и медаљо

на, постоји низ варијанти и комбинација 

урезаног и сликаног орнамента, тако да 

не постоје идентични примерци посуда. 
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Најчешћи сликани орнамент је мотив 

двојног листа, укомпонован са другим 

орнаментима на различите начине, али, 

кад су бројчани: односи у питању, увек уз 

поштовање неколико препознатљивих 

шема. За разлику од орнаментике, ко

лорит је сведен на светло зелену или 

светло жуту основну боју, и смеђе и зе

лене тонове који наглашавају урезани 

орнамент. То је одлика производа и дру

гих грнчарских радионица, кад је у пи

тању зграфито керамика настала на тлу 

на којем су одређене врсте земљаних 

пигмената биле најдоступније. 

Сл. 1. Очувани уломци зделе 
(фотографија Р. Станисављевић) 

Fig. 2 Preserved bowl fragments 
(photo R. Stanisavljcvic) 

Зграфито посуде београдских ра

дионица, превасходно због специфичног 

начина украшавања, представљају по

себну целину, кад је српска средњовек

овна керамика у питању. Може се сло

бодно рећи да ове трпезне посуде пред

стављају изузетне примерке примењене 

уметности. 
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Припрема и методолошки поступак 

конзервације и реконструкције зrрафи

то зделе 

Посебан проблем код рестаурације 

и реконструкције керамике са Београд

ске тврђаве, а и средњовековне керами

ке са других локалитета у Србији, јесте 

јако фрагментован материјал. Кад су у 

питању луксузније врсте керамике, у 

које спадају трпезне зграфито посуде, 

овај проблем је још израженији, па је та

ко честа појава, као и у случају третира

них фрагмената, да не постоји довољно 

елемената за комплетну реконструк

цију. Будући да су поједини примери би

ли од значаја за изложбене поставке и 

даља проучавања форми, техника изра

де и орнаментике у ширем контексту, 

приступало се реконструкцијама на ос

нову врло мало података, а такви при

мери су означени као "реконструкције 

могућег изгледа" .5 Реконструкција наше 

зграфито зделе, која се издваја по свом 

карактеристичном шрафираном орна

менту и интензивном колориту, преду

зета је пре свега због комплетније пре

зентације зграфито керамике - произво
да београдске грнчарске радионице. 

Фрагменти зграфито керамике, на 

основу којих је реконструисан облик и 

орнамент трпезне посуде, припадали су 

студијској збирци, а потичу са Горњег 

града, из затворене археолошке целине, 

и датовани су у XIV век.6 Укупно пет 

фрагмената (четири се међусобно ве
зују), делови обода и трбуха, чине при

ближно само једну осмину посуде (ди

мензије: 14,6 х 8,8 ст и 9,2 х 6,6 ст), а од 

5 Пејовић Е. , Глеђосана керамика Милешеве -
Приказ методолошког поступка конзервације, 
Гласник Дpy111ili.вa конзерватора Србије 20, 
1996. 

Сл. 2. Графичка реконструкција профилације и 
урезаног орнамента зделе (цртеж Н . Адамовић) 
Fig. 2 Graphic reconstruction ofprofile and engravcd 

omament ofthe bowl (drawing N. Adamovi6) 

елемената недостаје прелаз ка стопи, 

као и сама стопа зделе (сл. 1). Фрагмен
ти су у релативно добром стању очува

ности, без трагова калцинације и ириди

зације, са незнатним оштећењима глазу

ре, која су механичке природе. Глазура 

која неравномерно прелази преко обода 

и на спољашњу страну посуде интензив

не је румено жуте боје, што говори о 

веhем садржају једињења гвожђа у ње

ном саставу. Сликани орнаменти су из

ведени у зеленим и тамно смеђим тоно

вима, а урезани варирају од плићих до 

дубљих и додатно су наглашени смеђом 

бојом, што је у суштини боја нанете гла-

6 Бирташевић М., Сре9њовековна керал1ш.:а, Ка
талог 11МГБ, 1970, 74, каталошки број 119; Бео
градска тврђава, Горњи rр<:щ, сонда А/2, јама 2, 
теренски инвентар 519. Након реконструкције 
здела је инвентарисана под бројем 2442. 

1()1 
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4 5---
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Сл. 3. Нацрт помоћног ручног витла: 1 - постоље; 2 - витло; 3 - шаблон; 4 - покретни део држача 
шаблона; 5 - фиксирани део држа•~а са подешивачима висине (цртеж Н. Адамовић) 

Fig. З Dcsign of accessory tumtaЫe (toumette): 1 - stand; 2 - plane; Ј - tcmplate; 4 - mobile part of tcmplatc 
holdcr; 5 - immovaЫe part ofboldcr \Vith hight adaptors (dra,ving N. Adamovic) 

зуре која се у њих слила. На спољашњој 

страни, на површини која није глазира

на , као и на преломима, видљиво је да је 

глина црвено печена, а уочљ1rnи су и 

трагови жуhкастобеле енгобе у појасу 

при ободу посуде. 

У конзерваторском поступку је пр

во обављено чишhење, консолидовање 

и лепљење фрагмената. Будући да су се 

нечистоће састојале само од трагова 

земље, на местима прелома су 

очишћене механичким путем, док су 

глазиране површине посебно пажљиво 

третиране, с обзиром да су на више мес

та оштећене. Оне су очишћене туфери

ма натопљеним дестилованом водом и 

након сушења равномерно премазане 

консолидантом, а затим су фрагменти 

који се међусобно везују слепљени.7 

7 С обзиром да је глазура ло саставу сродна стак
лу, као консолидант је употребљен 5 % раствор 
Paraloida В 72 у ацетону, акрнлна смола која се 
иначе често корист11 у конзервац11ј11 стаклених 

предмета. Фрагментп су слепљени ОХО лепком 
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Пре самог поступка реконструкције 

зделе било је неопходно урадити рекон
струкцију њене профилације и орнамен

та у цртежу. При изради техничког цр

тежа који се односи на профилацију, по

ред прецизног мерења, од великог 

значаја је била зграфито здела са истог 

локалитета, која има све елементе 

очуване, а приближно исти пречник и 

сродну профилацију.8 На основу ње су 

графички реконструисани делови посу

де који недостају прелаз ка стопи, као и 

сама стопа зделе и дефинитивно уста

новљене најприближније димензије : R1 
- 20 сш, R2 - 8 ст, h - 8,2 ст (сл. 2). 

Реконструкцијом орнамента у цр

тежу утврђено је да основну орнамен

талну шему урезаног украса чини шест 

троугаоних сегмената, формираних ра-

(мешавина поливиюш- ацетата и целулозног 

н11трата) , који је погодан за различите врсте по

розних материјала међу које спада и керамика. 
8 Средњовековна збирка Археолошког одељења 
МГБ, инвентарски број 813. 
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дијално распоређеним урезаним линија

ма (сл. 2). У овако постављену шему су 
најприближније "уклопљени " фрагмен

ти. Сегменти су, затим, наизменично ис

пуњени шрафираним укрштеним ли

нијама и двојним листовима. Шрафира

ним орнаментом је испуњена и трака 

дуж зида уз обод зделе. При реконструк

цији орнамента није вођено рачуна о 

строгој симетрији и прецизности, а то су 

налагали аутентични фрагменти, на 

којима су урези изведени слободним по

тезима. Орнамент на централном делу 

зделе који недостаје решен је на основу 

постојећих аналогија, односно очува

нијих примера из музејске збирке које 

имају сродну орнаменталну шему. Сви 

ови примери указали су да се троугаони 

сегменти завршавају при самом центру 

зделе. 

У даљем припремном поступку, на 

основу реконструкције профилације 

зделе у цртежу, урађена су два шаблона 

у лиму - један за унутрашњу, а други за 
спољну профилацију, након чега се мо

гло приступити самој реконструкцији. У 

току рада је коришћено посебно кон

струисано помоtшо ручно витло са цен

трираним и фиксираним држачем шаб

лона (сл.3).У Употреба ове помоћне 

справе била је неопходна при рекон

струкцији зделе, која је иначе рађена на 

витлу, пре свега због непостојања свих 

елемената посуде и због малог броја 

фрагмената од којих се сви не везују. 

Током поступка реконструкције, најпре 

је израђен калуп од глине коришћењем 

унутрашњег шаблона. Затим је уз по

моћ спољњог шаблона измоделован 

9 Захваљујем се инжењеру П. Адамовиhу на nо

моlш при осмишљавању и изради помоћног вит

ла, које представља поједностављену варијанту 

конструкције, чији је нацрт дао Wiliams N., Potte-

гипс наливен на калуп, на који су 

претходно "аплицирани" са чувани 

фрагменти. У завршном поступку гип

сане површине су додатно изнивелисане 

финим шмирглањем (сл. 4). 

Сл. 4. Изглед реконструисане 
зделе пре осликавања 

(фотографија Н. Милиh) 
Fig. 4 Reconstructed bowl 

before painting (photo N. Milic) 

Орнамент је реконструисан тако 

што је прво оштрим шилом урезан ос

новни украс. Потом је основа зделе 

обојена жутом бојом, за нијансу свет

лијом од оне на аутентичним фрагмен

тима, што је уобичајен конзерваторски 

поступак да би разлика између ориги

нал них и надограђених делова била 

уочљива. Треба напоменути да је у пос

тупку ретуширања основна боја нанета 

обрнутим редоследом у односу на ори-

гу Restoration: Ап Account of Spiпniпg Technique 
Used in the British Museшn, The Conseгvator, vol. 4, 
London 1980, 36, fig. 3. 
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Сл. 5. Изглед реконструисане зделе након 
завршеног конзерваторског поступка 

(фотографија Р. Станисављевиh) 

Fig. 5 Reconstructcd bo\vl after conservation 
was completed (photo R. Stanisavljcvic) 

гинални технолошки поступак. Наиме, 

наношењем глазуре и завршним 

печењем, на оригиналним уломцима је 
добијена основна боја. У даљем поступ

ку ретуширања, здела је исликана зеле

ном бојом. Сликани украс је рекон

струисан на основу очуваних елемената, 

који су указивали на постојање укупно 

девет двојних листова, који у оквиру 

шестоделне орнаменталне шеме фор-

10 Основа зделе је обојена темпером, а орнаменти 
су исликани акварелом, због постизања уп1ска 

неуједначено наношене бојс. 
11 Као импрегнант коришhен је поливинил аце

тат - ОХО 2 Специјал, који има широку приме
ну у конзервацији керамике (пре свега не
глеl)осане). Показало се да је погодан и за 

заштиту ретушираних гипсаних површина, а 

захваљујуhи могуhности подешавања јачине 
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мирају розету. Потом су наношене 

смеђе мрље, без посебног реда, уз до

пуштање благог сливања боје, што је 

евидентно и на сачуваним уломцима. На 

крају је смеђом бојом наглашен урезани 

орнамент ( што је, у суштини, на ориги
налним фрагментима постигнуто сли

вањем нанете глазуре). 10 

Завршни поступак је чинила им

прегнација обојених гипсаних повр

шина, које су пажљиво и равномерно 

премазане одговарајућим заштитним 

средством. Поред фиксирања бојеног 

слоја, постигнут је и ефекат сјаја, однос

но утисак глазиране површине (сл. 5). 11 

Током поступка конзервације и ре

конструкције вођена је систематска до

кументација, којом је праћен процес од 

припреме до реализације. 12 Захваљујући 

детаљним припремама, пре свега пре

цизној графичкој реконструкцији зделе, 

на основу које су урађени шаблони за 

моделовање, као и коришћењу посебно 

конструисаног помоћног витла, посту

пак саме реконструкције изведен је пла

нираним током, без непредвиђених 

тешкоћа, са које нису ретке при 

сличним конзерваторским поступцима. 

Употребом помоhног витла су постиг

нуте графичком реконструкцијом пред

виђене димензије посуде, а минимална 

варирања дебљине зида, односно неујед

начено глатка гипсана површина, захте

вали су незнатне додатне интервенције. 

Реконструкцијом ове зделе је употпуње

на музејска збирка зграфито керамике и 

раствора, према потреби даје ефекат мањег 

или веhег сјаја. 
12 Детаљнији подаци везани за одређене методо
лошке поступке, за поједине врсте коришhених 

материјала и алатки, као и фотографски сним

ци предмета током различитих фаза рада , на
лазе се у документацији Одсека за конзерва

цију керамике МГБ (конзерваторски картон 
бр. 16). 



КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕКОНСГРУКЦИЈА ЗГРАФИТО ЗДЕЛЕ СА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ 

јасније предочено да она представља, 

као и друге зделе из збирке, производ 

београдске грнчарске радионице, пре

познатљиве, првенствено, по Јединстве

ном стилу украшавања. У збирци се, 

ипак, могу груписати стилски сроднији 

примери, посебно када је начин ослика

вања у питању, што се може објаснити 

различитим индивидуалним приступима 

мајстора- уметника. Као и при претход

ним рестаурацијама зграфито посуда, 

код којих је поступак ретуширања при

лагођаван сваком примерку, и у овом 

случају се настојало да се начин ослика

вања стилски што више приближи ау

тентичним фрагментима. 

CONSERVATTON AND RECONSТRUCTTON OF SGRAFFIТO BOWL 
FROM ТНЕ BELGRADE FORТRESS 

Nikolina Adamovic 

Medieval collection of Archaeological 
department of Belgrade City Museum treasures 
variety of graffito ceramic dating from the 14'h and 
l 5'h centuries and mostly originating from the 
Belgrade fortress. This ceramic is particularly dis
tinguished for its specific decoration while color is 
customary and restricted to brown, green and yel
low shades. Reconstruction ofsgraffito bowl char
acteristic for hatched ornament and intense color 
was undertaken primarily in order to present the 
collection more extensively. Before reconstruction 
we cleaned, consolidated and glued ffagments 
together. As we had only about one eight of the 
vessel including fragments of rim and body while 
base was missing (Fig. 1) it was necessary in the 

first place to make graphic reconstruction (Fig. 2) 
using analogous better preserved objects in the 
collection. According to the drawing reconstruc
tion of the profile we made two templates of sheet 
metal - one for interior and other for outer profile. 
Specially devised turntaЫe (tournette) with cen
tered and fixed template ho\der (Fig. 3) was also 
used. The intemal template was used for making 
clay mold and extemal for shaping of damp plaster 
into which we inserted preserved fragments (Fig. 
4). After reconstruction of engraved decoration the 
bowl was retouched. As final treatment painted 
plaster zones were impregnated and thus besides 
protection of painted layer we achieved also the 
impression of lustrous, glazed surface (Fig. 5). 
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