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НАЛАЗИ ХАБАНСКЕ И ПОСТХАБАНСКЕ 

КЕРАМИКЕ У СРБИЈИ 

Керамички производи анабаптиста, 

добро познати у европској керамоло
гији под именом хабански фајанс,1 сти

зали су у мањој мери до Србије у ХУП и 

ХУШ веку. Ова специфично украшена 

керамика детаљно је проучавана у оним 

земљама средње Европе у којима је нас

тала. Код нас је, услед спорадичних на

лаза, изузетно ретко изазивала интере

совање стручњака, те су усамљени при

мери публиковања овог материјала.2 До 

сада је откривена на малобројним 
археолошким локалитетима, а откупом 

из приватних колекција известан број 

хабанских и постхабанских посуда сти

гао је у збирке неких београдских му

зеја.3 Порекло и време настанка хабан

ске керамике затечене у археолошком 

1 Kybalova Ј. , Enciclopedie des antiquites, Artia, Pralia 
1978, 232-267. 

2 Дрецун П., Два примерка хабанске керамике, 
Музеј примењене уметности, Зборник 12, 1968, 
105-112. 

3 Захваљујем се колегама, мр М. Јанковиh, савет
нику Музеја града Београда и Р. Баришиhу, 

вишем кустосу Етнографског музеја у Београ

ду, који су ми омогућили да прегледам збирке 

керамике и издвојим хабанске производе. 
4 Х. Ландсфелд је био власник једне од највећих 
колекција хабанске керамике и један од пиони

ра у проучавању ове гране керамологије у 

материјалу и похрањене у музејским 

фондовима било је могуће одредити на 

основу доступне литературе, као и 

стручне преписке коју сам својевремено 

водила са врсним стручњацима за ову 

област керамологије, господом Х. Ланд

сфелдом и Л. Кунцем.4 

Према условима налаза, хабанска 

керамика из Србије се може поделити у 

две групе. У првој се налазе фрагменто

ване посуде, које су као увозни предме

ти биле део материјалне културе неких 

житеља Србије у ХУП и XVIII веку. Оне 
су откривене у Београдској тврђави5 и 
сакупљене при грађевинским радовима 

у старом делу београдског насеља пре 

Другог светског рата.6 Манастир Ми

лешева је други археолошки локалитет 

Чехословачкој, а Л. Кунц стручњак за керамику 
Моравског музеја у Брну. Дугујем им захвал

ност за експертизу материјала из Србије. 
5 Фрагменти налажени током систематских радо
ва у Горњем граду, посебно на простору Уну

трашњег утврђења, данас су смештени у Музеју 

града Београда и Нау•rноистраживачком цен

тру за Београдску тврђаву при Археолошком 

институту. 

6 Стару хабанску керамику, нађену током 
грађевинских радова, сакупио је архитекта бео

градске општине Р. Штаудинrер. Данас је ова 

збирка уклопљена у фонд Музеја града Београда. 
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у Србији на коме су ископани фрагмен

ти ових својеврсно украшених посуда у 

слојевима ХУП века.7 

Другу групу хабанских производа 

сачињава фајанс с краја ХУШ века, који 
није откривен археолошком методом 

већ је набављен у ХХ веку за збирке Ет

нографског музеја и Музеја примењене 

уметности у Београду. У овој групи је 

посебно занимљива необјављена збирка 

хабанских посуда из Етнографског му

зеја, коју је још 1911. године набавио у 
Словачкој др Сима Тројановић, оснивач 

овог Музеја. 

Пре анализе на овај начин сакупље

них хабанских производа у Србији, по

требно је укратко приказати развој ове 

гране примењене уметности, јер се ка

рактеристике стила појединих раздобља 

одражавају и на нашим примерцима, 

одређујући их тако у времену и просто

ру. 

Творци хабанске керамике су били 

чланови реформаторске секте анабап

тиста, која је основана у Швајцарској 

1524. године, а касније се проширила по 
Немачкој, Аустрији, Холандији и Ита

лији. Будући да су прогањани због сво

јих револуционарних идеја у односу на 

католичку цркву, део чланова ове секте 

пребегао је 1526. године у јужну Морав
ску. Као изврсне занатлије, овде су има

ли заштиту племства. Живели су одвоје

но од аутохтоног становништва, на ве

ликим фармама, радеhи све послове ко

лективно, уз строго поштовање рели

гиозних и друштвених принципа својих 

статута заснованих на учењу из Библије. 

У трећој деценији ХУП века, међутим, 

за време католичке контрареформа

ције, они су протерани и из Моравске. 

7 Топло захваљујем руководиоцу археолошких 
радова у Милешеви, саветнику Музеја града 
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Већина је побегла у западну Словачку, 

тада у границама Мађарске, где су 

њихове доста бројне комуне наставиле 

са својим радом. Крајем ХУП века, због 

неповољних друштвених прилика, 

дошло је до дезинтеграције колективног 

живота анабаптиста. До тада заједничке 

радионице, постале су власништво поје

диних породица. Крајем ХУШ и у првој 

половини XIX века већи део припадника 
ове секте је покатоличен, стапајући се 

постепено са локалним становништвом. 

Мањи број се иселио у јужни део Совјет

ског Савеза, Америку и Канаду, нас

тављајући да живи као у претходним 

вековима. 

, 
' ' 1 

1 , 
1 

1 

' 1 
1 

' ' ' 

' 
' . 
' 

\ 

' 
' 

\ 
\ 

\ 

' \ 
' ' i 

: 

Сл. 1. Фрагмент постоља, средина XVII века, 

манастир Милешева 

Fig. 1 Fragment of pedestaVstand, middle 
of the 17т century, Mile~eva monastery 

Познати као добре занатлије, ана

баптисти су остали посебно упамћени 

као врсни керамичари. Њихови произ

води су били тражени због солидне из

раде фајанса и истанчаног осећаја за 

Београда М. Јанковић , на колегијалној са

радњи. 
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боје и стилизацију флоралних мотива. 

Не напуштајући овај стил рада ни у но

вонасељеним областима, Хабани су нас

тавили са производњом разноврсних ке

рамичких посуда украшених под ути

цајима италијанске , холандске и не

мачке керамике. Најстарији примерци 

су настали крајем XVI века. 
У стручној литератури је при

хваћено мишљење да је у процесу про

изводње фајанса коришћена техноло

гија италијанског глеђосања, према уз

орима из Фаенце. На избор мотива су 

утицала анабаптистичка схватања умет

ности, те су најстарији производи 

украшавани врло једноставним цр

тежима, ограничавајући се на вегета

билне мотиве и хералдичке симболе 

преузете у ограниченом броју из репер

тоара касно ренесансног керамичар

ства. Током времена, услед бројног по

нављања истих узора, све више долази 

до њиховог шематизовања. Избор моти

ва знатно је проширен после 1660. годи
не. Цветне композиције се јављају у 

већем броју варијација, а поред њих и 
стилизовани пејзажи, делови архитекту

ре, као и наивно приказане животињске 

фигуре. У XVII веку, поред задржаног 
ренесансног утицаја, јављају се још и 

упливи плавог декора из Делфта, кинес

ког цртежа, турске орнаментике. Моти

ве прихваћене из других области, хабан

ски мајстори су трансформисали на свој 

начин, дајући им, стилски и колорис

тички, печат особености и препоз

натљивости, што нарочито долази до из

ражаја крајем XVII века. Паралелно са 
традиционално компонованим усамље-

8 Корншhена литература: Kudelkova А. Zcminova 
М. , Hab:inska fajaлs v Umeleckopгumyslove museum 
v Praze, 1961 , 64-66; Kubalova Ј., Novotna Ј ., 

Habanska fajans 1590-1730, Umeleckoprumislove 

Сл. 2. Фрагментовани бокал, 1726. година, 

Музеј града Београда 

Fig. 2 Fragmented pitcher, ycar 1726, 
Bclgrade City Muscum 

ним цветним мотивима, у овом времену 

се јављају и композиције које захтевају 

целу површину зидова или су они прек

ривени техником мраморирања. Произ

води намењени племићким срединама и 

даље се украшавају хералдичким симбо

лима, док они прилагођени трговачком 

и грађанском сталежу често имају ес

нафске ознаке, као и године појединих 

јубилеја, увек у комбинацији са цветним 

аранжманима. 

Класичан период хабанске уметнос

ти завршава се после 1732. године и тада 
почиње период псеудохабанског стила. 

Масовна продукција керамичких посуда 

украшених у овом маниру представља 

богато народно стваралаштво под 

снажним утицајем хабанске традиције и 

траје све до првих деценија XIX века.8 

museum v Prazc, Moravska Galerija v Bme, 21 26; 
Kristinkovi~ 8 ., Keramika habanov, Budapest, 1962, 
5 1 R, 25; Kalesny F., НаЬалskв keramika па S/ovens
ku, Bratislava, 1976, 8- 11. 
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Брижљивим проучавањем не само 

керамичких производа, већ и архивских 

докумената везаних за живот и органи

зацију рада хабанских ком.уна у Морав

ској, Словачкој и појединим деловима 

Мађарске и Трансилваније, научно је ут

врђено да су керамички центри ове 

верске секте снабдевали својом робом 

не само градска тржишта и замкове 

средње Европе, веh су извозом ове робе 

били снабдевани и други делови Европе. 

Налази из Србије по први пут укључују 

и Балкан у подручје до кога је стизала 

ова допадљиво декорисана керамика. 

Сл. 3. Бокал. прва половина Х!Х века, 
Етнографски музеј, Београд 

Fig. З Pitcher, first half of the 19" century, 
Ethnographic Museum 

Време увоза у Србију (XVIl-XVIII 
век) било је могуће утврдити на основу 
карактеристика стила појединих раз

добља, као и података из стратиrрафије 

слојева у којима су нађени предмети 

сврстани у прву групу. 

9 Ископавања 1980. године, сонда 5, јама 17, тер. 
инв. бр. 59. 
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Најстарији производ хабанске кера

мике који је до сада откривен на нашој 

територији потиче из манастира Ми

лешеве. Нађен је у слојевима XVII века.9 

То је фрагментовано постоље осмоугао

не основе, са округлим отвором у среди-

Сл. 4. Бокал , 1734. година, 
Етнографски музеј, Београд 

Fig. 4 Pitcher. year 1734, 
Ethnographic Museum, Belgrade 

ни, постављено на мале стубиће. На 

сачуваном горњем делу насликана су 

два петолатична цвета између којих су 

почетне бројке године 16", исписане на 
карактеристичан, китњасти начин из 

средине XVII века, са додатком листића, 
зареза и звездице10 (сл. 1). Коришћене 
боје, љубичаста у разним тоновима, тир

кизна и жута на белој основи, типичне 

су за хабански фајанс овог времена. 

Ивице су истакнуте ултрамаринском 

бојом. На полеђини се налазе две ултра

маринске пруге и широка трака тиркиз

не боје. Неуобичајен облик предмета, 

10 Аналогни начин исписивања година среће се на 
производима из средине XVll века из Слова•rке, 
упор. Kalesny F" ор. cit" sl. 8; Kybalova Ј" Novotna 
Ј., ор. cit., kat. 104. 
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малих димензија (пречник износи свега 

9,5 cm), можда представља постоље за 
загревање напитака и малих количина 

јела. 

Сл. 5. Бокал са симболом кројачког заната, прва 
половина ХVШ века, Музеј града Београда 

Fig. 5 Pitcher with symЬols of tailor's trade, first half 
ofthe 18"' century, Belgrade City Museum 

Као што је већ речено, наше саз

нање о врстама уважених хабанских 

производа у Србију засновано је 
највише на налазима са београдског по

дручја, прецизније, са Београдске 

тврђаве и из старог дела београдског 

насеља. Хабанска керамика откривена 

на овим просторима своди се на два 

облика: бокале од фајанса и тањире од 

глеђосане керамике. 

11 Музеј града Београда (у даљем тексту МГБ), 
средњовековно одељење, инв. АТ 1894. 

Од средине XVII века надаље, у Бео
град су стизали бокали од фајанса, раз

личитог стила, зависно од времена и 

места настанка. Најстарији примерци, 

сасвим фрагментарно очувани, откриве

ни су у Београдском граду. У Западном 

подграђу су нађени делићи бокала 

широког отвора, украшени сликаним 

орнаментом лозице у плавој и жутој 

боји, на белој основи.11 У Унутрашњем 

утврђењу Горњега града пронађен је 

фрагмент трбуха, са делимично очува-

Сл. 6. Крчаг са симболима столарског заната, 
1769. година, Музеј nримењене уметности, 

Београд 

Fig. 6 Pitcher with symbols of carpenter's trade, ycar 
1769, Museum of Applied Arts, Belgrade 

ном годином. Последње две цифре (89) 
представљају, по специфично исписа

ном броју 8, са кратким вертикалним за
резима са доње и горње стране, уо

бичајену појаву у последњим деценијама 

XVII века. 12 

Према бројним налазима, изгледа да 

су током XVIII века бокали уважени у 
већој мери. Очуванији примерци су от-

12 Kybalova Ј., Novotna Ј., ор. cit., kat. 250, 334. 

111 



МАРИЈА БАЈАЛОВИЋ - ХАЏИ-ПЕШИЋ 

кривени у старом делу београдског на

сеља. Иако су сви сличног облика -
крушколики, са издуженим вратом, лев

касто проширеним устима и Једном 

дршком - разликују се по начину 

украшавања. 

Сл. 7. Бокал, крај XVlll века, 
Музеј града Београда 

Fig. 7 Pilcher, end of the 18"' century, 
Belgrade City Museum 

У Штаудингеровој збирци у Музt::ју 

града Београда налази се тачно датован 

бокал. 13 Исписана 1726. година, дели

мично оштеhена, окружена је низом цр

тица, а испод године се нижу траке пла

ве бојс и орнаменат полукругова у троу

глом поретку (сл. 2). Истакнута на пред
њој страни посуде, ова година свакако 

означава неки јубиларни датум у живо

ту некадашњег власника бокала. Према 

13 МГБ, средњовековно одељење, инв. АТ 5 14. 
14 Из личне преписке аутора рада са госп. Х. 
Ландсфелдом, што се односи и на сва следеhа 

навођења имена овог врсног стручњака. 
1~ Етнографски музеј, Београд, инв. 19578, 19693. 
Податке о радионици забележио је Никола Зега 
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Сл. 8. Фрагментовани бокал, крај XVl ll века , 
Музеј града Београда, а. сигнатура уметника 

Fig. 8 Fragmented pitcher, end of the 18"' century, 
Belgrade City Museum, а. signaturc of artist 

мишљењу Х. Ландсфелда, бокал је нас

тао у радионицама западне Словачке. 14 

Следећа два бокала, нађена 1909. го
дине при копању канализације код нека

дашње кафане Коларац, тј. на простору 

тадашњег Трга Републике, произведена 

су у радионици села Модре, код Пожуна 

у западној Словачкој (данашња Брати
слава), у четвртој деценији XVIII века.'~ 

Први бокал је украшен техником мра

морирања, у плаво-белој боји. Мрље су 

груписане у различитом интензитету 

боје, тако да делују као збијени цветни 

орнаменат.'6 Према аналогијама из Сло-

у првом инвентару овог музеја. Радионица у Мо

дри је позната преко керамичких предмета који 
се налазе у збирци Завичајног музеја у Брну. 

lh Бокал је накнадно реконструисан. Димензије: 
висина 22 cm, пречник дна 7 cm, пречник бока 
11 ст. 
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ва чке, посуда је вероватно имала покло

пац од калајаР (сл. 3). Други истовреме
но нађени бокал обојен је плавом бојом. 
На чеоној страни је исписана 1734. годи
на, раздвојена исликаном птицом на гра

ни, изнад које је крстолики украс. У ис

тој жутој боји је и орнаменат при дну 

ове композиције, састављен од спирала 

у метопама (сл. 4). 

Сл. 9. Фраrментовани бокал, крај XVlll века, 
Музеј града Београда 

Fig. 9 Fragmcnted pitcher, end of the 18'" century, 
Bclgradc City Museum 

У Београду су у првим деценијама 

XVIII века коришћени бокали са амбле
мима различитих еснафа. Један такав 

примерак хабанског умећа, од белог 

фајанса, има на предњој страни амблем 

кројачког заната - стилизоване маказе. 
Оне су окружене разбацаним крс

тићима, а испод њих је грана са барокно 

извијеним листовима. На дну бокала је 

17 Kybalova Ј ., Novotna Ј" ор. cit" 25, kat. 431-433. 

ig МГБ, Штаудинrерова збирка, средњовековно 

одељење, инв. АТ 513. 

Сл. 10. Фраrментовани бокал, крај XVlll века, 
Музеј града Београда 

Fig. 10 Fragmented pitcher, end ofthc 18'" century, 
Belgrade City Muscum 

угребана петокрака звезда, а поред ње 

слово А'н (сл. 5, 5а). Стилизоване мака
зе, као знак кројачког еснафа, јављају 

се повремено на производима радиони

ца из Словачке и Моравске, вероватно 

према потребама тржишта. 19 Примерак 
из Београда, кога је Х. Ландсфелд дати

рао у трећу деценију XVIII века, са прос
тора западне Словачке, занимљив је по 
томе што означава власништво 

одређеног београдског кројача, Јевреји
на, чије је име или презиме почињало 

словом А. 

Да су у Београду били тражени бо

кали са симболима еснафа, сведочи и 

мали фрагмент трбуха бокала нађен у 

Унутрашњем утврђењу Беогрдског гра

да, са знаком месара. Сачуван је делиh 

са укрштеним сатарама, изнад којих је 

вероватно била воловска глава, од које 

су се задржале само ноздрве.2\) Најдеко

ративнији и најбоље очувани хабански 

19 Kyb~lova, Ј" Novotna Ј" ор. cit" kat. 488, 440. 

21Ј Ископавања МГБ 1969. године, средњовековно 
одељење. студијска збирка. 
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суд са знацима једног еснафа налази се у 

збирци Музеја примењене уметности у 

Београду, нажалост без података о мес

ту налаза.~' То је богаrо украшени 

крчаг, са симболима столарског заната 

(секире, тестера и длето), иницијалима I 
Z и овалним медаљоном са уписаном 

1769. годином на чеоној страни. Према 
мотивима и колориту, сврстана је у про

изводе хабанскнх радионица западне 

Моравске, односно северне Угарске'' 

(сл. 6). 

Сл. 11. Бокал, 11рва полов11на XIX века, 
Етнографски музеј, Београд 

Fig. 11 Pitcher, first half оГ thc 19'' century, 
Ethnographic Museum, Bclgradc 

Крајем ХУШ века у Београд и даље 

стижу керамички производи из Сло

ва чке. То, међутим, нису више пример

ци у једноставном и препознатљивом 

стилу хабанских мајстора, већ богато 

украшени производи народног ствара

лаштва, настали под утицајем традицио

налног стварања хабанских радионица, 

21 Музеј примењене уметности, инв. 5147. 

~ Дрецун П., ор. cit .. 105-107, сл. 1-3. 

'·
1 МГБ, средњовековно одељење, 11нв. АТ 733. 
Врат 11 дршка фраrментовани. 
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Сл . 12. Тањир, крај XVII века, 
Етнографски му·Јеј, Београд 

Fig. 12 Platc, спd of tl1e 17" ccntury, Ethпographic 
Museшn, Bclgrade 

које су у међувремену престале да раде 

или су постале власништво појединих 

породица. Примере оваквог постхабан

ског сликања на керамици пружају 

четири бокала из Штаудингерове збир

ке у Музеју града Београда. 

Први од њих је украшен пољима са 

цветним аранжманима у љубичастим 

тоновима, омеђеним са горње и доње 

стране орнаменталним тракама од пове

заних ромбоида2Ј (сл. 7). Начин компо
новања степенасто постављеног букета, 

познат из репертоара последњих деце

нија ХУП века, овде јс допуњен саксијом 

из које ниче ова цветна композиција.24 

Занимљиво је истаlш да је бокал на јед

ном месту на трбуху удубљен, тј . 

оштећен приликом печења, али јс исли

кан и преко ове деформације, што отва

ра питање квалитета увезених предме

та. Према мишљењу Х.Ландсфелда, бо

кал је настао у некој од радионица за

падне Словачке, крајем XVIII века. 

'
4 Упор. Bossert Н. Тh., L 'An рори/аiгс сл Еигорс, Pa

ris, Т. 36/11. 
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Следеhа два бокала. откривена исто 

тако у старом делу Београда.~' повезана 

су истим пореклом. На основу експерти

зе Х. Ландсфслда. они су проювод сло

вачке радионице из Кошолне са самог 

краја XVIII века. Иако су коришћена два 
потпуно различита шаблона компоно

вања флоралних мотива. извесни де

таљи се понављају. као да су рађени у 

истој радионици. 

Сл. 13. Тањ11р. nочетак XVlll века. 
Етнографски му3еј. Београд 

Fig. 13 Platc. bcgiпning оГ the 18'" century. 
Ethnograrl1ic Mн~curn, Bclgradc 

На богатије украшеном примерку 

из Кошолне. оштећеног врата и дршке, 

све површине су прекривене раз

личитим: мотивима, у тамноплавој боји. 

са акцентима жутог колорита. Централ

но место на чеоној страни заузима ба

рокно разуђени медаљон са већ описа

ном цветном композицијом:. који јс при 

дну окружен тракама са спирално за

вијеним лозицама (сл. 8). Задња страна 
бокала је испресецана пољима у којима 

~ Архитекта Р. Штаудингер их јс нашао при 
грађевинским радонима 1934-35. године и уврс
т110 у своју велику збирку керамике са београд-

се СТИЛИ30Вани флорал1111 мотиви 

смењују са геометријским. Сликар-ке

рамичар. којн је волео да своје произво

да краси бројюш мотивима. на дну бока

ла је остав110 своје иницијале: ТР (сл. 

8а). 

Други бокал из Кошолне, 

оштећеног врата, скромније је украшен. 

Композиција, у плавој боји на белој ос

нови. састоји ес од гране са шаблонски 

Сл. 14. Тањпр. XVlll щ:к. 
Етнографски музеј. Београд 

Fig. 14 Platc. 18'" ccntury. 
[thnographic Muscum. Bclgradc 

стилизованим пупољцима лале и листо

вима. у маниру наивне народне уметнос

ти. Изнад ове целине, на горњем делу 

врата, флорални елементи су опет гру

писани око јајоликог плода (сл. 9). На 
први поглед ова схема нема ничег зајед

ничког са претходним бокалом на коме 

доминира искусно изведени цветни 

аранжман у барокном медаљону. 

Међутим. ако ес упореди са његовом 

задњом страном, одмах ес уочава не са

мо исти начин рада. крупющ потезима 

четкице. без нијансирања, већ и исти 

ског терена. МГБ. средњонековсковно оде
љс1-ы.:. 1111в. АТ 511. АТ 734. 
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мотиви. Понављају се овални пупољци, 

затамњени на једној половини и ок

ружени тачкама и кружићима, стилизо

ване лале, листови, изведени кратким 

потезом руке. Репертоар истих мотива 

коришhен је, по свој прилици, зависно 

од инвентивности и способности слика

ра-керамичара, што истовремено ука

зује и на исто порекло оба бокала. 

Сл. 15. Тањир. XVlll век, 
Етнографски музеј. Београд 

Fig. 15 Plate. 18'" century, 
Ethnographic Museuт, Bclgrade 

У Штаудингеровој збирци у Музеју 

града Београда налази се још један бо

кал с краја ХУШ века, кор11шhен у то 

време у Београду,26 који би ес могао, 

према мишљењу Х. Ландсфелда, 

прикључити горњој групи постхабан

ских производа. насталих у радионицама 

западне Словачке. Он је декорисан у 

плаво-зеленом колориту, са само једном 

извијеном граном на предњој страни, 

окићеном веh впlјеним цветовима лале 

и листовима (сл. 10). 

26 МГБ, средњовековно одељење, инв. АТ 512. 

Бокал је нађен приликом грађевинских радова 

у Добрачиној улици бр. 15. Димензије: в11сина 
15 ст. преч1шк дна 5,5 ст. 
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Из радионица у Доброј Боди и 

Дехтица, у западној Словачкој, потичу 

нешто касније настали бокали, данас у 

збирци Етнографског музеја у Београ

ду,~' са још увек видљивим утицајима ха

банске традиције, како у колориту (га.ма 

зелене, тамно плаве, жуте и смеђе боје), 

тако и у шаблонима цветних аранжмана 

(сл. 11). 

Сл. 16. Тањир, почетак XIX века. 
Етнографски музеј, Београд 

Fig. 16 Plate, beginning of the l 9'h century, 
Etlшograpћic Мusент, Belgrade 

Други облик уважених керамичких 

производа Хабана су тањири. Поред 

оних квалитетнијих, од мајолике, у Ср

бију су стизали и обични керамички, бо

гато украшени земљаним боја.ма и 

глеђосани, намењени скромнијим среди

нама. 

Ситни фрагменти фајансних тањира 

кој и су налажени на Београдској 

тврђави, у слојеви.ма ХУП века, 

27 Бокал је откупио др С. Тројановиh у Мартину, 
19 Ј 1. године. за збирку Етнографског музеја. 
инв. 19554, 19547. Д11ме11з11је: в11сина 21 cm. 
пречннк дна 7.5 ст, пре•1ю1к бока 11 ст. 



НАЛАЗИ ХАБАНСКЕ И ПОСТХАБАНСКЕ КЕРАМИКЕ У СРБИЈИ 

украшени венцем од зелених листова на 

средини или понеким сачуваним цветом, 

сликаним у маниру хабанских мајстора 

ове епохе,28 недовољни су за рекон

струкцију целине. Бољу слику постха

банског стварања с краја ХУП и током 

XVIII века даје колекција тањира из Ет
нографског музеја у Београду, коју је у 

западној Словачкој набавио др С. Троја

новић 1911. године. Поред примерака на 
којима су се јаче задржале ха банске тра

диције цветних узора на средишњем 

простору тањира29 (сл . 12, 13, 14), као 
главни мотив се јавља и архитектура, 

кућа са високим кровом окружена рас

тињем и орнаменталним, већ виђеним 

детаљима30 (сл. 15). 

Сл. 17. Облик керамичких тањира, крај XVII 
века, Музеј града Београда 

Fig. 17 Shape of ceramic plates, end of the 17'ь cc11tury, 
Belgrade City Museum 

Хабански мотиви, рустифицирани и 

преточени у креативно народно ства

рање, задржали су се до почетка XIX 
века у делима аутохтоних словачких 

джбанкара, што показује и тањир на

бављен 1911. године у Мартинi1 (сл.16). 

2х Kybalova Ј " Novot11a Ј " ор. cit., kat. 217, 282. 
29 Етнографски музеј, инв. 19561. 19562. Сва три 
примерка су приближно истих димензија: 

пречник 22 - 22,5 ст, висина 5,3 - 5,5 ст. 
30 Етнографски музеј, инв. 19559. Димензије: 
пречник 22 cm. висина 5 ст. 

ЈЈ Етнографски музеј, инв. 19559. Назив "џбан
кар " се појављује почетком XVIII века у Сло-

При археолошким и грађевинским 

радовима у Београду фрагменти кера

мичких тањира налажени су у већој ме

ри од оних фајансних. Украшени на спе

цифичан, увек препознатљив начин, они 

Сл. 18. Тањир, крај XVll века, 
Музеј града Београда 

Fig. 18 Plate, end of the Ј 7•• century, 
Belgrade City Museuт 

су значајни као предмети примењене 

уметности одређене области, у овом 

случају средње Словачке, али и као део 

материјалне културе београдског ста

новништва у периоду од краја XVII до 
средине XVIII века. Реч је о дубоким 
тањирима широког обода, типа рене

сансног "тондина", који по особеној сти

лизацији и компоновању цветних моти

ва сачињавају занимљиву целину 

(сл.17).32 

На бројним фрагментима сакупље

ним у збирци Музеја града Београда, на

лази се више варијанти цветних компо

зиција, изведених у истом колориту и ис-

вачкој, означавајући керамичара који је овла

дао технологијом и вештином декорисања по

суда у техници фајанса, разликујући се тиме од 
обичног, домаhег грнчара; упор. Kalesny F., ор. 
cit" 10. 

32 Тањири су приближно истих димензија. 
Пречник се креhе између 29 и 32 cm, а обод из
међу 6 и 9 cm. 
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том стилизащчом смелих потеза четки

це. Шема је увек иста. На дну тањира је 

насликан медаљон са разлисталом гра

ном, док дуж обода тече разбуктали 

флорални орнамент, који се састоји од 

стилизованих пупољака лале, са на

глашеним прашницима и листовима, из

веденим шрафирањем33 (сл. 18) или 
вишелатичног цвета и грана са листови

ма, који су са једне стране савијени у ва

луте, а са друге представљени шрафи

рањем34 (сл. 19). Поред ових рекон
струисаних модела, постојале су и друге 

варијанте, које припадају истом ствара

лачком кругу. а овде се доносе фрагмен

тарно, услед недостатка елемената за 

сагледавање целине35 (сл. 20). Основна 
боја код свих наведених примера је 

Сл. 19. Тањир, крај XVll века, 

Музеј града Београда 

Fig. 19 Plate, end of the 17'' century, 
Belgrade City Museum 

смеђа, са беличасто извученом ивицом 

обода. Орнаменти, насликани у терако

та, зеленој и белој боји, јасно се из

двајају од тамне позадине, у разиграној 

композицији. Блиске аналогије истог 

33 МГБ, средњовековно одељење, инв. АТ 540. 
ч МГБ, средњовековно одељење. инв. АТ 586. 
3~ МГБ, средњовековно одељење, АТ 588. АТ 587. 
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порекла, које се налазе на примерцима 

из Моравског музеја у Брну36 (сл. 21), за
тим на оним из музеја у Homic11 и Dolnih 
Rakous, као и међу фрагментима кера
мике из ХУП века, производима радио-

Сл. 20. Фрагмент тањ11ра , крај XVll века. 
Музеј града Београда 

Fig. 20 Fragment of plate, cnd of thc 17"' century, 
Belgrade City Museum 

юща из Модре и Кошолне,31 говоре да је 

то био стил одређеног региона Сло

вачке с краја ХУП века, који је очиглед

но био тражен и у нашим крајевима, су

дећи по бројности овог керамичког ма

теријала у слојевима ХУП века са 

тврђаве и из старог дела Београда. 

Из горе описане групе издваја се 

нешто млађи тањир, који припада ску

пини тзв. Zwiebelschi.isseln, која је, како и 
име каже. користила лале, тј. цвеће из 

рода луковица, као доминантан мотив 

на средини тањира, окружен издуженим 

лишhем11; (сл. 22). Смело изведена сти
лизација се одликује мајсторском техm1-

ком рада. Наиме, сликање је изведено 

на тај начин што су преко ангобе најпре 

извучене беле контуре цртежа, које су 

затим бојене смеђом, теракота и зеле

ном бојом. Блиске аналогије нашем 

примеру налазе се опет у Моравском 

36 Vydra Ј. - Kunz L .. Painting оп folk ccram1cs, London, 

25, sl. 5: Bossert Н. Th" ор. cit .• Т. 41/16 
31 Запажања са терена Х. Ландсфелда. 

"'МГБ. средњовеков1ю одељење, инв. АТ 737. 
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музеју у Брну (сл. 21). Према мишљењу 
др Л. Кунца, стручњака из овог музеја, 

тањир представља постхабански произ

вод из средине XVIII века и може се ве
зати за стварања грнчара из Rakousa. 

Сл. 21. Тањири, Моравски музеј, 
Брно (по Ј. Вйдр11 - Л. Кунзу) 

Fig. 21 Plates, Moravian Museum, Bmo 
(after Ј. Vydra-L. Kunz) 

Као што се из овде сакупљеног ма

теријала може видети, Београд је до са

да пружио највише података о хабан

ским и постхабанским керамичким ост

варењима која су пристизала на тргове 

Сл. 22. Тањир, почетак XYlll века, 
Музеј града Београда 

Fig. 22 Platc, bcginпing of tl1e 18"' century, 
Belgrade City Mllseum 

српских градова. Ова констатација, вр

ло релативна и вероватно привремена, 

јер је заснована на археолошким пода

цима из још недовољно проучене мате

ријалне културе српских градова у ХУП 

и XVIII веку, може се објаснити улогом 
Београда као значајног трговачког цен

тра и транзитног чвора у трговини Бал

кана са средњом Европом. Повремена 

аустријска превласт над северном Ср

бијом у наведеном периоду утицала је на 

интензивније везе са Европом, што по

казује и већи увоз робе широке по

трошње из европских радионица. Треба 

напоменути да су и за време турске 

управе над овим крајевима постојале ја

ке трговачке везе са европским градо

вима. Ферманом султана Мехмеда IV 
(1648-1687) била је дозвољена слободна 
трговина у Турској,39 а још касније, Кар

ловачким миром 1699. године Аустрија 
добија право трговине у Турској. Овак

ви политичко-економски услови одрази-

39 Историја Бeo'ipaga 1, Београд 1974., 509 (аутор 
Р. Веселиновиh). 
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ли су се на увоз разних предмета при

мењене уметности. Поред посуда из 

Угарске, Аустрије, Италије и Турске. 

чије је постојање на нашем тлу конста

товано археолошким путем;10 сада се мо

гу забележити и производи Хабана, као 

и керамика која је настала под јаким 

утицајем предмета ове специфичне при

мењене уметности. 

Већ је речено да је део нађене кера

мике свакако стизао преко трговачке 

мреже. Према блиским аналогијама, у 

периоду XVII - XVIII века бокали и 
тањири су увежени са територије запад

не и средње Словачке. Лоцирањем про

извода из радионица Модре, Кошолне и 

Ракоуса, прецизније се ограничава прос

тор са којег су пристизали ови ломљиви 

предмети. Постоји, међутим, могућност 

да су неки анабаптисти или Хабани 

живели и у Београду. Ова претпоставка 

је заснована на једном писаном извору 

из времена католичке контрареформа

ције. Године 1624. у Београду је боравио 
Француз Луј Жедоен, назван Турчин 

(Luis Gedoyn "Le Turc"), и том приликом 
оставио следећи значајан запис: "Речено 

.лш је {ја и.ма {}ОисШ.а ЗО.ООО кућа yнyiuap 

ойсеzа cili.apoz и новоz zpa9a, који су вео
.лш насељени и йуни свакојакоi свейlа, йа 

и хришћана из Евройе, 09 којих је йрис
Шизало, за време .люz йроласка, {}О 1.000 
йричесника, не бројећи мнтиШво йри

йа9ника {jpyzux секШи, калвинис

Шич.кuх, луйlеранскuх, zрчких и ociua-

40 Бајаловић - Хаџи-Пешић М., Кера.ш1ка у 
сре9њовекооној Србији, Београд 1981, 125 - 137 
(касни средњи век). 

41 Самарџић П., Беоzра9 11 Србија у сй11с1м1а 
фртщуск11.х савременшса, XVI - XVII век, Бео
град 1961, 183. 
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лих, који су збоz близине Немачке и 

Уzарске йренели своје заблуgе goвge, z9e 
њихови свешй1ени1ш йройове9ају у йуној 

сло609и ".41 Када се узму у обзир исто

ријске чињенице да је перод после 1620. 
године, тј. после битке на Белом брегу, 

био обележен проблемима животне ег

зистенције Хабана42 и да су уследили ми

грациони таласи ка Словачкој (тада у 
границама северне Угарске), могуће је 

претпоставити да су се неки чланови ове 

секте, бежећи од прогона католичке 

контрареформације, спустили Дунавом 

до Београда, где су њихови свештеници 

"могли да приповедају у пуној слободи". 

Уколико су стигли до наших крајева, 

што би тек даља архивска испитивања 

могла да потврде или оповргну, не може 

се утврдити којим су се пословима бави

ли. Наиме, поред грнчарства они су би

ли вични и другим занатима (столар

ском, месарском), а били су познати и 

као лекари и апотекари. Прихватимо ли 

претпоставку о њиховом могуhем при

суству на београдском подручју, онда се 

може размишљати и о баштини коју су, 

можда, донели са собом, у виду кера

мичких посуда или керамичког искуст

ва. Овде презентиране посуде, било да 

су набављене преко трговачке мреже 

или су на градско подру•rје доспеле на 

неки други начин, допуњују наше саз

нање о путевима трговине и врстама ро

бе која је притицала из радионица сред

ње Европе. 

42 После ове битке цар Фердинанд јс протерао 
Чехе и наредио проповедање искљу'lиво като

личке вероисповести; упор. Kybalova Ј., Novotna 
Ј ., ор. cit., 24. 



НАЛАЗИ ХАБАНСКЕ И ПОСГХАБАНСКЕ КЕРАМИКЕ У СРБИЈИ 

FINDS OF НАВАN AND РОSТ-НАВАN POTTERY IN SERВIA 
Marija Bajalovic - HadZi-Pesic 

Pottery products of Habans reached Serbia in 
ratheг limited quantity in the l 7'h and 18'ь century. 
For the time being they were discovered оп just а 
few archaeological sites (Be lgгade area and 
Mileseva monastery) and some ofHaban and post
Haban vessels were acquired for the Ethnographic 
Museum from private collections. 

The earliest spccimen of the Haban pottery, 
trom the middlc ofthe [ 7•ь century, is discovcred in 
Mileseva monastery (Fig. 1 ). From the middle of 
the 17'ь century on\vard in Belgrade arrived faience 
pitchers of different style depending of placc and 
pгoduction date. Judging Ьу many finds it seems 
that in the 18'ь century the import was rather large. 
Some of the pitcheгs have inscriЬed date (Fig. 2), 
other are decorated in marЫing technique (Fig. 3), 
with tloral compositions (Fig. 4) or with symbols 
of different trades in floгal festoons (Fig. 5,6). As 
post- Haban products could Ье classified гichly 

decorated pitcheгs (Fig. 7) that аге more pгecisely 
located. Pitcheгs on figuгes 8 and 9 wеге pгoduced 
in the workshop in Kosolna at the end of the 18'ь 

century (Fig. 10) and in the collection of 
Ethnographic Museum there are specimens from 
workshops in Dobra Voda and Dihtice (western 
Slovakia). 

Plates аге other types of Haban pottery that 
was imported. ln addition to the high quality ones 

made of faience the1·e were a lso plain plates гichly 
decorated \vith mineral pigments and then gl~zed. 

Pottery plates, deep with \Vide rim and paint
ed ratheг fгeely with wide strokes of the brush аге 
more frequently fot1nd than pitcheгs (Fig. 17- 21 ). 
There are close analogies with the specimens from 
Moravian Museum in Brno (Fig. 22) as well as 
among pгoducts of the woгkshops from Modra and 
Kosolna dating from the end of l 7'h century. 
S lightly later plate belongs to the group of 
Zwiebelschiisseln that used tulips as central motif 
(Fig. 23) 

lt was, so far, known that ceramic centers of 
Habans or Anabaptists supplied witЬ their goods 
not only town markets and cast\es of central 
Europe but also they exported their wares to the 
much wider areas. Finds from Serbia include now, 
for the first time, also the Balkans within the area 
where this nicely decorated pottery was used. 
Author quotes опе historical source, which sug
gests possiЬility that Habans also livcd in 
Belgrade. Inforrnation dates from l 624 and was 
recorded Ьу Frenchman Luis Gedoyn 'Le Turc' 
who visited Belgrade at that time. On the basis of 
historical events ofthat period author supposes that 
some of Habans from Slovakia perhaps came to 
Belgгade in the time of Catholic Counter
Reformation. 
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