
НИКОЛА A. ЦРНОБРЊА Годишњак града Београда 
књ. X X X V  — 19S8.

СПОМЕНИЦЕ БОРБА ВАЈФЕРТА Y КАБИНЕТУ ЗА НОВАЦ 
И МЕДАЉЕ MY3EJA ГРАДА БЕОГРАДА

На шздустријски развој Србије крајем 
ирошлог века битно су утицали капитал 
и нредузетништво породице Вајферт из 
Панчева.1 Знатан капитал je  ова породица 
пласирала иочетком седамдесетих година 
прошлог века y изградњу пиваре на ,,Мо- 
стару" (данас БИП).2 Игњат Вајферт (1826 
— 1911) поверио je  1872. године управу тти- 
варе сину Борђу Вајферту (1852— 1937), ко- 
ји je фабричку производњу пива изучио 
на Пиварском одсеку Пољопривредне шко- 
ле у Венштефану, y Баварској. До краја 
прошлог века Б. Вајферт je новим улага- 
њима фабрику лрош иривао и снабдевао je 
тада најбољим индустријском опремом y 
Европи. Упоредо са тим он отвара рудник 
липнита у  Костолцу (1873), рудник живе 
под Авалом (1886), копове y Борсксхм ба- 
сену са  више мањих пратећих «ндустриј- 
ских погана. Са својим катшталом je био 
један од оонивача Народне банке Србије 
и њен први вицегувернер (1884— 1889), гу- 
вернер (1890— 1901. и од 1912— 1926), a на- 
даље све до смрти 1937. године3 њен до- 
животни почасни гувернер.

За свога дугог живота Борђе Вајферт 
je испољавао хуманост и патриотизам ттру- 
жањем помоћи добротворним друштвима 
и установама. Y току ттрвог светског рата 
старао ce о трезору Народне банке, који 
je y јеку  ратне 1915. и 1916. пребачен y 
Марсељ.4 Универзитету y Београду 9. сеп- 
тембра 1923. годиие поклонио je породичну 
збирку прчког, римског и српског средн,о- 
вековног новца неггроцењиве вредности.5

Народном музеју y Београду 1928. године 
поклонио je  280 (медаља и плакета.6 Годи- 
не 1931. Општинској библиотеци и музеју 
y Београду, које су деловале као једна ус- 
танова, поклонио je  драгоцену збирку гра- 
вира и планова старог Београда.7 Поклон 
такве вр>сте, непроцењиво вредан за исто- 
ри ју  Беопрада, обавезивао je  и давао под- 
стицај касхшје Градском, односно М узеју 
града Београда, да свестраније и студиоз- 
није сакупљ а свеколики културно-историј- 
ски материјал везан за дугу историју сво- 
га прада. Свом родном Панчеву, односно 
Народном музеју y Панчеву, Б. Вајферт je 
y вшле наврата поклањ ао вредне и бројне 
музејске експонате.7

Y породици Вајферт, ко ја  ce из Не- 
.мачке д<х:елила y Панчево првих деценија 
X V III века, с генерације на генерашгју ттре- 
носила ce вештина справл>ан»а пива. Ta 
традиција (нашла je  своје исходиш те 
y подизању две велике ф абрике за 
индустријску производњу пива — у  Пан- 
чеву (1850) и Београду (1870). Y по- 
родици В ајферт je  негована и једна 
културна традиција — колекционарство. 
Познато je  да je већи део нумизматич- 
ке збирке поклоњен 1923. године Yhh- 
верзитету у  Београду формирао Хуго Вај- 
ферт у прошлсхм веку. Хуго Вајферт (1852 
— 1885), брат Б. Вајферта, публиковао je 
споменице из овоје збирке посвећене осва- 
јањ има Београда 1688, 1717, и 1789, као и 
оне посвећене П ожаревачком миру 1718. 
године.9 Породичну збирку својим сакутт-
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љачким и зналачклм  радом увећао je  Б. 
Вајферт. Ове чињенице истичемо стога 
што je  Б. В ајферт за свога живота издао 
више споменица10 посвећетгих породичним 
и пословнтш јубилејнма. Као познаваоцу 
и сакупљ ачу културно-историјских вред- 
ности, са разаијеним  афинитетом за стари 
новац и медаљорство, Б. Вајферту била je 
блтгска трајност инф ормације коју споме- 
ннца носи. Схватајући их и као трајне ли- 
ковне вредности, за већшгу сломеннца које 
je  издао — ангаж овао je  Антона Ш арфа 
(1845— 1903), Ф ранца Ксавера Павлика 
(1865— 1906), Рихарда Плахта (1880— ? ), 
најпознатије уметнихе гравере у Европи 
крајем  прошлог и почетком овог века, као 
и Б орђа Јовановића (1861— 1953), нашег 
знаменитог вајара и медаљера.

Музеј града Београда y збнрци Кабине- 
та за  новац и медаље чува 19 споменица 
Б орђа Вајферта, којима су обележенн сле- 
дећи јубилеји :

I. 64. рођендан оца Игњата Вајферта, 
рад А. Ш арфа — 1890. година (једна иско- 
вана y  сребру, две y  месингу);

II. 44. рођендан Б орђа Вајферта, рад 
Ф. Кс. П авлика — 1894 (две у месингу, две 
y бронзи);

III . Игњ ат и  Борђе Вајферт fautores  
(заштитници) Ви.минациума (псизодом 30 
година отварањ а рудника липнита y Кос- 
толцу), рад Ф. Кс. П авлика — 1903 (две, 
обе y бронзи, од којих je  једна са ушицом
— колај.на);

IV. МедаЈвон Игњата и Борђа Вајферта, 
рад Ф .Кс. П авлика — 1903, носвећен та- 
кође јубилеју  отварањ а рудника y Костол- 
цу( један  комад у бронзи, рад у шташд- 
-техиици);

V. Ф рањ и Ш истеку, своме врлом сарад- 
Јгику, рад  Р. Плахта — 1907 (један комад 
y бронзи);

VI. П лакета поводом 40. годишшице 
б рака М арије и S opba Вајферта, рад  Р. 
Плахта — 1913 (у бронзи);

V II. 60. годиш њица брака М арије и 
B opba В ајферта, рад Б. Јовановића — 1933 
(две y верзији  са текстом на српскохрват- 
ском језитоу — месинг кован, посребрен и 
пет комада y верзији  са текстом на немач- 
ксхм језику, од којих je  једна мањег преч- 
ника и са ушицом — колајна, месниг ко- 
ванл).

Каталошка обрада

I 64. роћендан Игњата Вајферта
— 1890. година

1. Сребро ковано. Рад Антсхна Ш арфа. 
П речник 55 mm. Тежина 65,90 g. 
Инв. бр. 8788.
Аверс: Попрсје I. Вајферта сиреда. 
Глава изведена у дубљем рељефу. 
Око врата орден (Таковски крст
II I  реда), a други на левом реверу 
калуга (Леополда IV реда). Около, 
изнад главе, натпис IGNATIVS 
W IEFERT, лево y пољу: АЕТАТ: 
(АЕ у лигатури), десно: LXIV. Уз 
оквир од тшске перлн, десно, сигна- 
1дија: A. Scharff.
Peeepc: Y плитко профилисаним
овалнил1 пољима, горе: приказ пи- 
варе y Панчеву, доле: пиваре y Бео- 
граду са годинама оонивања испи- 
саним при самом дну у два реда: 
MDCCCL/MDCCCXX. Поља са при- 
казима тшвара повезана су ираво- 
утаоним оквиром са натггисом: РА- 
REN TI OPTIMO FILIVS/GRATIS- 
SIMVS DEDICAVIT. Слободни про- 
стор H3Meby поља испуњеп je  ор- 
наментима од лозе и класја, a дуга 
валовита трака са натписима: 
PANSC0VA (лево) и БЕОГРАД (дес- 
но) тече иза оквира са текстом де- 
дикције. По рубу оквгф од ниске 
перли. На тилуту жит: Ј-С  утисну- 
то y правоугаошгк и до њега про- 
фил главе античког облика утиснут 
y розетасто поље.

2. Месинг кован. Рад А. Ш арфа. Преч- 
ник 55,5 mm. Дебљина 3 mm. Те- 
ж ина 63,60 g. Итгв. бр. 8789. 
П римерка je идентичан претход- 
нмо. На тилл^ту нема жига.

3. Месинг кован. Рад А. Ш арфа. Преч- 
1гик 55,5 mm. Дебљина 4 mm. Те- 
ж ина 74 g. Инв. бр. 2946.
Идентичан претходиом ггримерку.

II 44. рођендан Bopba Вајферта
— 1894. година

4. Месинг кован. Рад Франца Ксаве- 
ра Павлика. Пречиик 57,5 mm. Д еб

112





Н И К О Л А  A . Ц Р Н О Б Р Њ А

л»ина 3,5 mm. Теж ина 88,60 g. Инв. 
бр. 8793.
Аверс: Попрсје Б. Вајферта окре- 
нуто налево. Около натгшси: GE 
: ORGIVS VVEIFERT — AN • MDCC- 
CXCIV. Y пољу десно: ДЕТ: (АЕ y 
литсратури)/Х Е1У . V пољу лево 
сигнација: F. X. Pawiik. По рубу 
ниска од порли.
Реверс: Представа реверса римског 
новца провинције М езије и коло- 
ни је Виминациума из прве године 
ковап.а: лерсаниф икаш гја y виду 
женс стоји главом окрепута улево, 
лево од fbc бик, десно лав, са нат- 
писом: PMS C OL VIM и годином 
локалнс ере y одсечку: A N .I. Ис- 
под представљеног новца су ф ap
née и ловорова грана, лево положен 
вескилиум, десно римски шлем. 
Новац наткриљ ује пгрлаида изнад 
које je  натпне: ■ ОLIМ ■, a испод 
фарцеса, при дну: HOD IE/KOSTO- 
LAC SERBIAE (АЕ y лигагури). По 
рубу ниска од перли.

5. Месинг кован. Рад Ф ранца Ксавера 
Павлика. Пречник 57,5 mm . Дебљи- 
на скоро 4 mm. Теиош а 90,70 g. 
Инв. бр. 2929.
Идентичам претходном примерку.

6. Бронза кована. Рад Ф ранца Ксаве- 
ра Павлика. П речник 57,5 m m . 
Дебљима скоро 4 mm. Тежггпа 
91,40 g. Иггв. бр. 8792.
Идентичан претходном i i p m i e p K y .

7. Бронза кована. Рад Ф ранца Ксаве- 
ра Павлика. Пречник 57,5 mm. Деб- 
л>ина скоро 4 m m . Теж ина 91,40 g. 
Инв. бр. 2945.
Идентнчан иретходном при.мерку.

111 Игњат u B ophe Вајферт Фауто- 
рес (заштитници) Виминациума  — 
1903. година — издата поводом 30. 
годш ињ ице отварања рудпшсп y  
Костолцу

8. Бронза кована, са ушицом. Рад 
Ф ранца К савера Павлика. Пречник
25 mm. Теж ина 9,80 g. Инв. бр. 
2942.

Аверс: Попрсја И. и Б. Вајферта 
окрснута надесно. Около натпис: 
TGNATIVS W EIFERT ET FIL. GE- 
ORGTV1S; y одсечку: FAVTORES/ 
/CIVITA TIS VIMIN. Иза главе И.
Вајферта монограм аутора ^  (Ф.
Кс. Павлик. Да je y питању рад Ф. 
Кс. Павлика потврђује ндонтичиа 
представа оца и сина, Игњата и 
Борђа Вајферта, на њиховом меда- 
љону из истс године на којој je 
аутор ставио сигнацију: F. X. Paw- 
lik /fec  — види ииже каталошки 
број 10).
Реверс: Представа ревереа римског 
новца прсвинцији Мезмје и коло- 
шгје Вилшнациума. Персопифика- 
гшја y виду жене стоји благо окре- 
пута улево. Y десној руци држи 
веекмлију.м са озиаком VII (legio 
\ ;1I Claudia), v левој са озпаком 
1111 (legio II II  Flavia). ЈТево од пер- 
соиификације бик, деоно лав. Око- 
ло натпис: PMS-C O-L V1M, y од- 
сечку: MCMITL

9. Бронза кована. Рад Ф ранца Ксаве- 
ра Павлика. Пречник 25 mm. Те- 
жмна 9,40 g. Инв. бр. 2944.
По аверсним и реверсним предста- 
вама и патписима исти као прет- 
ходни примерак. Рађен je  без уши- 
це и ле носи монограм аутора, ко- 
ји  стоји на аверсу претходног при- 
мерка.

IV МсОаљон Игњата u Bupba Вај- 
ферта — 1903. loduua

10. Бромза искована y штапц-техиици 
(дебљнна лима 2 mm). Рад Фраица 
Кеавера Павлика. Пречиик 140 mm. 
Тежина 197 g. Инв. бр. 8787. 
Полрсја Игњата и Борђа Вајферта 
профилом оријентпсаним надесно. 
Около напш с: -IGNAZ W E IFE R T .
• SOHN GEORG. Десно доле сигна- 
ција: F. X. PAW LIK/FEC. На поле- 
ђини y центру аплициран вијак. 
Заједничкл портрет оца и сина 
идентичан je оном на спо.меници 
где су И. и Б. Вајферт представље- 
ни као fautores  Виминацггума (види
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каталош кс бројеве 8 и 9). Делом 
из тих разлога, медаЈБОн који није 
датован везујемо за 1903. годику, 
имајући y виду и значајан п оро  
дични послошги јубилеј: 30 година 
од отварањ а рудника лигнита y 
Костолцу (1873— 1903).

V Споменица посвећепа инж ењеру 
Фрањи Шистеку — 1907. годаиа

11. Бронза кована, са ушицом. Рад 
Рихарда Плахта. Пречпик 28 mm. 
Теж ина 8,60 g. Инв. бр. 2966.
Аверс: Попреје пнж сњ сра Ф. Шис- 
тека окренуто лалево. Y 'iiojby лс- 
во, ниже, натпис: ФРАЊА/ШИС- 
ТЕК, деоно: 1854/1907. Испод попр- 
сја, деоио, сигнација: .R-PLACHT- 
Реверс: Y круж ном пољу y два хо- 
ризонталиа реда натпис: СВОМЕ 
ВРЛОМ/САРАДНИКУ. Изнад звез- 
да са зрацима, ислод својеручни

потпис ћнрилицом Борћа Вајферта 
(Б. Вајферт). Около кружног rio.ba 
натпис: . КОСТОЛАЦ. СВ • АНА ИГ- 
ЊАТ СВ ■ БОРБЕ • Доле, изнад мес- 
та где ce спајају  два укрш тена чс- 
кића, две укрштеме гране.

VI Плакета поводом 40. годишњицс 
брака М арије и Борћа Вајферта — 
1913. година

12. Бронза кована. Рад Рихарда Плах- 
та. Правоутаоног облика, димензи- 
зи ја 75 x 62 mm. Тежина 147 g. Инв. 
бр. 8785.
Попрсја Bopba н М арије Вајферт 
окренута талсво. Y пољу лево го- 
дине јубилеја: 1873/1913. Y одсечку 
y три реда натпис: • MARIE-WEI- 
FERT . GEORG/  . V IRZIG JAHRE . 
T R E ./IN  • FREUD . UND . LEID . 
Y3 pyô десно сигнација: R •
PLACHT . FEC.

12

1 1 6



С П О М Е Н И Ц Е  Ђ О Р Ђ А  В А Ј Ф Е Р Т А  У М У З Е ЈУ  1’Р А Д А  Б Е О Г Р А Д А

15

VII 60. годишњица орака М арије и 
Борћа Вајферта — 1933. lodumi
Текст на српскохрватско.и јези ку

13. Месимг кован, посребрел. Рад Бор- 
ba Јовановића.11 Силнација: • Ков- 
ница-А .Д . Преч»гик 55 mm. Тежи- 
на 79,20 g. Инв. бр. 7015.

Ааерс: Попрсја М арије и Борђа 
В ајферта окренута налово. Около 
горе иатпис: М А РИ ЈА И .Б О Р -
БЕ • ВАЈФЕРТ •, лево: 1873—/1913. Y 
одсечку y два реда: Ш ЕЗДЕСЕТ.
ГОДИНА. /  • СРЕБНОГ • БРАКА , ис- 
лод, уз руб: .КО ВН И Ц А.А Д
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Реверс: Представа Богородице са 
Христом и Ане са макетом пркве 
y крилу. One седе на клупи y вр- 
ту. Богородица деоном испружепом 
руком указује ira макету цркве. На 
клупи су, на наслону лево н десно, 
по једам аморет. Са страна су боко- 
ри вртлог цвећа. Y одсечку y два ре- 
да: ДОБРА ■ МАЈКА • АНА • /  МОЛИ 
-ЗА-НАС.

14. Месинг кован, посребрен. Рад Бор- 
ba Јоваиовића. Сигпација: . Ковми- 
ц а -А .Д . Пречник 55 mm. Тежина 
79,20g. Имв. бр. 8790.
И денгична претходном примерку.

Текст па немачком језику

15— 18. Месинг ковапн. Рад Bopba Јова- 
новнћа. Сигнација: • Ковница • A . Д. 
Пречник 55 mm. Т еж тга  79,00 g. 
Инв. бројеви: 2936, 8779, 2895 и 
8791 (четмрм комада).

Лверс: Попрсја Марије и Bopba
В ајферта окренута налево: Около 
ix>pc натпис: • MARIE UND. GE
ORG • W EIFERT •, y одсечку y два 
реда: . SECHZ1G . JAHRE . /  GLÜ- 
CKLICHER • EHE •, испод, уз pv6: 
• KOVNICA A D.
Реверс: Представа Богородице ca 
Христом н Ajie ca макетом цркве 
y крилу. Оне седе на клупи. Бого- 
родица десном руко.м указује на 
макету цркве. Около горе натиис:

• GUTE. MUTTER. ANNA BITT 
FUR. UNS

19. Месинт ковани, ca ушицом. Рад 
Bopba Јовановића. Сигпацигја: • Ков- 
ница-А Д . Пречник 32 mm. Тежи- 
на 16,80 g. Ипв. бр. 2937.
Представе и натписи на аверсу н 
реверсу нсти као на претходнпм 
опоменици.ма (Каталошкп бројевп 
15— 18).

H A П О М Е H Е:

1 200. годшшБицу досељаења својих пре- 
лака y Панчево (1723—1923) и успон ггиварске 
индустрије чији су посиоци били, Вајфсртови 
су обележили књигом — споменицом, «. Fe
lix Milleker Die Familie Weifert und das Brau- 
hans in Pancevo — 1722/3—1923. Panàevo, 1925.

2 Исто, стр. 19 u дал>е. O пивари y Бео- 
граду в. рад Н. Вуча, Пивара Bopba Вајферта, 
Годишњак града Београда XXIX (1982), о р . 
53—59.

3 Народна банка 1884— 1934, Београд, 1934; 
подаци из потггнса портрета фотографије В. 
Вајферта

4 Исто, стр. 16 и даље. Beh 1. маја 1916. 
гувернер Б. Вајферт y Марсељу је одржао са- 
стаиак управе Народне банке. Такође в. рад 
М. Угринчића, Сго година од оснивања На- 
родне банке (1884—1984), Југословенско Г>ам- 
карство, Београд, мовембар 1984, 64 и дал>е.

5 F. Mlileker, наведени рад, стр 12.
6 Н. Тодоровић, Југословенске и иностpa

ne медаље, Београд, 1964, стр. 159.
7 М. Илић-Агаиова, Илустрована ttcropuja 

Београда, Београд, 1933, стр. 503—4 и 519, 
поклон je износио укунно 246 слика п пла- 
иова.

8 F. Milleker, навсдени рад, стр. 13.

9 X Вајферт, Споменице о узећу Београ- 
да од Турака годипе 1688, 1717. и 1789, Стари- 
нар I (1884) y броју 1, стр. 20—31, y броју 2, 
стр. 64—68 и y броју 3, стр. 105—110, и пост- 
хумно y издању I. Вајферта: Hugo Weifert, 
Meine Sammlung von Medaillen auf die Ero- 
herungen Bel grads in den Jahren 1688, 1717 and 
den Frieden von Passarovitz 1718. Verlag von 
Ignaz Weifert in Pacsova 1893.

10 C обзиром на поруку и „слику дииами- 
ке друштвеног живота", термин споменица, 
прикладиијн je духу нашег језнка од термнна 
медаља. Из тих разлога прихватамо сугсстију
Н. ТодоровнИ, паведени рад, стр. 8.

11 Споменице издате поводом 60 годншњп- 
це орака Марије и Bopba Вајферта (наши ка- 
талошки бројеви 13—19) не носе ауторску сиг- 
нацију, већ само ковничку (Ковница А. Д), 
која je деловала y Београду од 1929. до 1938. 
године. Да je аутор ових Вајфертовнх споме- 
ница наш знаменити вајар и медагер Борђе 
Јовановић (1861—1953), указала je Нада Тодо- 
ровић y раду посвећеном медаљерском опусу 
Б. Јовановића (N. Todorovic, Medaljerskt ra- 
dovi Dorda Jovanoviéa u zbirkatna Narodnog 
muzeja n Beogradu i Srpske akademije natika
i umetnosti, Numizmatiôke vijesti 33, 1979., 
crp. 52. Ha иетом месту изнети cy подаии o 
деловању Ковмице A. Д, y Београду).
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С П О М Е Н И Ц Е  Ђ О Р Ђ А  В А Ј Ф Е Р Т Л  У М У З Е ЈУ  Г Р А Д Л  Б Е О Г Р А Д Л

MEDALS OF GEORG W IE F E R T  IN T H E  C A B IN E T  OF C O IN S 
AND MEDALS IN  T H E  CITY M USEUM  OF BELG RAD E

Nikola A. Crnobrnja

The well-known Belgrade industrialist Georg 
Weifert (1852—1937) one of the founders of the 
National Bank of Serbia in 1884 and its long
time vice-governor (1884—1889), governor (1890— 
—1901 and 1912—1926) and finally its honorary 
life governor, had an exceptional collection of 
objects of culturala nd historical significance 
which he bestowed on some institutions in Bel
grade and his native Panéevo. In 1923 he made 
a grift of a large collection of Greek, Roman 
and Serbian medieval coins to University of 
Belgrade. In 1928 he presented the National 
Museum of Belgrade with 280 plaques and me
dals and the Municipal Library and Museum in 
Belgrade with a valuable collection of engra
vings and plans of old Belgrade. Several times 
he also presented the National Museum in Pan
éevo with a larger numbero f old coins, pain
tings and documents linked with the history ol 
Panievo. During his long life he had several 
medals made which commemorated family or 
business events. The Belgrade City Museum 
houses 19 such medals which commemorate the 
following events: I — The sixty fourth birthday 
of Ignaz Weifert; the medal was made by A.

Scharff 1890; The fourty fourth birthday of Ge
org Weifert designed by F. X. Pawlik, 1894; III — 
Ignaz and Georg Weifert fautores of Vimina- 
cium (issued to commemorate 30 years of mi
ning from the Weifert's lignite mine at Kosto- 
lac), made by F. X. Pawlik, 1903; IV — Medal
lion of Ignatius and Georg Weifert, designed by 
F. X. Pawlik, 1903; V — Medal dedicated to the 
engineer of mining Franja Sistek, a long-time 
collaborator of G. Weifert, made by R. Placht 
1907; VI — Plaque commemorating the four- 
tieth anniversary of the marrige of Maria and 
Georg Weifert, designed by R. Placht, 1913; VII
— The sixtieth anniversary of the marriage of 
Maria and Georg Weifert was commemorated 
by a medal in two versions (with the text in 
Serbian and German), made by Djordje Jova- 
novic, 1933. Since Georg Weifert considered me
dals, among other things lasting works of art, 
he engaged the best medallists-engravers of Eu
rope of the late nineteenth and early twentieth 
century i.e. Anton Scharff (1845—1903), Franz 
Xaver Pawlik (1865—1906), Richard Placht 
(1880— ?) and Djordje Jovanovid (1861—1953), to 
make the majority of those he issued.
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