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ФРАГМЕНТИ ИЗ ПРОШЛОСТИ БЕОГРАДА 

Веома сложена ПQлит,ичк'а, еконо:мска и 

културна прошлост Београда иза'I1кана је 
ОД низа збивања. Она, овојом оообеношhу 
и динамик,ом, указују на одређена !Насто

јања да се , пре свега, превазиђе дотадашњи 
начин живљења, Ш1'О је, појмљиво, ДQВ()ОДИ
ло ДО СУКtOба .и последица, а ПО'I10М и на по-

стојање носилаца npol'peca, -који су, враћа

јуh:и се оа студија у земљу, проже'DИ на
предним идејама, развргавали nа'I\риј3lРХ1ал

не оквире и устаљеност, наI1овеШТ'аtВајуhи 
на тај ·начин бољу будуhност нараштајима 
к.аји су наилазили. Ових неКоОЛИКQ фрагме
ната у прилог је проучавању у ТОМ правцу. 

Ј - Први Србин у клупама Фирентинске академије 

Премда се литању слања дарови'nИх ђа

ка "у Ј европу" lfIоовеЋ.ивал·а великапажња, I 
српско Пра'витељC'I1ВО, све до средине XIX 
века, није сматрало потреБНИiМ да П()iВећа 
број IIИТ<lмаца .који би ИЗУЧЭЈБали вештину 
"цa~K'HOBaњa". Разлог 1'Оме био је, без СУМ
ње, у чињеници 'да су 'Војвођански сли,кари 
све 'Чешhе долазили у Србију2 IИ да је било 
доста умеwних зографа, ,к.оји су 'Подмири
вали rrI-ОТ1ребе у ИКОНal\I[а, тада најпретежни
ји-м лико:вним по.руџбина.ма. 

ОТВ3Iрајућ,и се према Е'Вропи, Србија је 
све више oQсеhала потребу за 'Модернизаци
јом, која је, из:м:е-ђу осталог, у.слављав-ала и 
притежавање уметничких дела. Због тога 
се, опрезно и поступно, .и наши младићи 

појављу ј у као полазници бечке и миrнхен
ске А!кадемије.3 

Пада у очи , ч.ини .се, ,да су једино благо

дејанци к.оји су се 'спремали за УlМe'nНИЧКИ 
ПОЗИВ , могли сами да предлаже <Место ШКО

ловања, шт,о ИМ се, ук.олик,о није постюјао 

неки посебан разлог з'а одбијање, углавном 
одобравало. Кандидати су .олет, ослањајући 
се на обавештења о УСЛОВJ1lМа рада и угледу 
појединих академија, .наcroјали да буду 
примљени баш у оној к,оју су одабрали. За 

све .остале ПОЗиве Правитељство је, поне
кад и ИЗ политичК'их 'обзwра,4 одређивало 
школу. 

Живописац Мидија Мар'/Совић.-Распоnо
еuп, познат са многих И'КQностаса у Србији, 
имао је двојицу синова: Николу и Ра'доваНа. 
Обо'ј ица ·су код њега почели -да уче ЖiWВо-
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пис, а потом су, будућ.и да им отац није 
имао а,ка\Цемијско образовање, прешли на 

доуча'вање КОД Стеве Т,о\Доровића , којrи (:е 
1857. године вратио у БеОIlрад, заIВ:РШИВШИ 
СТУAlије у бе'iКОј Академији.5 

Да ли по савету овоfIЭ. принципала !или 
из жеље ща се још боље усаrврши, Радован 
се, почетком Ма!рта 1860. године, обратио 

"Његовој Овјетл.ости", кнезу Милошу, с 
молбом да Tiry ·се додели Iблагодеј ање за 
"Y'iefbe живопиства". Књажев nредстаlВЊИК, 
попечитељ ин остраних дела, Цвет.к·о Рајо

в.иh већ 5. марта пише "Совјету Књажества 
Србског", прослеljују,ћи 'им "про.шение Ра
дована Марко.виhа", уз поруку да ,се , по 

кнеж,евој заповести, донесе одговарај уће 

решење по п;редмет.ној молби.б 

Будуhи да није имао потребан увид у 
неке чињенице, Совјет се 9. марта 'обраhа 
Попеч.итељСЂВУ ТDросвештенија , захтевајуhи 
да .ОНО 'ИСI!Ита "каКiБИ е просител, шта е 

учио, ели какви напредак у овом Х)'lдожес

тву учинио, и jIIКОЛИКО ов·а молба, KalKo од
носно .на проситела, тако и У О'бште :призре
ние и помоћ. правителст.ва заслужуе". 
На овај акт, ПОТlnисан од стрЗ!Не "пред

седатеља" Стевче МихаИЛаБwhа, по ,веn' 
ух.оданој административној Пlроцеду'ри, тра
жено мишљење приспела је 22 . марта. 

LВaљ·a истаћи претпосТавку ,да је пDtпечи
тељ Димитрије Матић., консултујући се, 
без сумње, најпре са Стевом Т()Дооровиn'ем, 
а :вероватно и уважавајуhи 'I\рудољубиви 
пооао молиочевог оца, дао позитиван пред-
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лог. Томе су, свакак,о, допринели и ПОДНе
сени Марк,С'виhеви радОВИ. Совјету је, из

међу осталог, јЭIВљењо да су у Попечитељ

CTIBY прегледали "донешени му посао !Исто

га РаДОВ3ЈНа, што (ј)е на пољу ове вештине 
радио, он да по томе послу .он заслужује да 

му се 'да оПомоћ од c'I1palНe ПраЋитеЉС'l1Ва на 
боље изучаазање те !Вештине. Колика ве 

бити та rюм:·оh нека 'Изволи .одредlИТИ Совјет 
како за добро нађе". 

По превасх·одству своје функције, по
печитељ Матив је напоменуо "да би било 
целисхо.дио" када би му .се .стипендија нај
пре доделила за једну :ЮДИlну, 'све док се 
"иевИДи како ће прооитељ на страни Ylспе
b-аТЈ1". То би, онда, БИiО ослонац за даље од
луке у .погледу продужења ма.тер,ијалне по

МОћИ и, еве.НТУ1ално, њеног ПОЋеhања, а у 
"непCJIВОЉНОМ случају" дошло би до откази
вања пружене ~y под,ршке. 

Да би, после овог предлога, могао да до
несе ваљану одлуку, Совјету је било по

'гребно и Марковиhево иЗј'3iШњење "у ком 
месту на ст-рани 'ОН намјерааза ;вештину жи
напиоа-ња учити". Од Попечитељства је за

т.ра:жено да ·се изјаони ·0 в·июини Јблагмеја
ња. А,кт У томе СМИСЛУ упуhен је 24. марта, 
а ОДIlОВОР је стигао пет дана к~оније, јса оба
вештењем да кашдидат Мар~о.виh "жели 
иЋи у Италију, а iимено у ВаЈРОШ Флорен
цију". Ваљда из личног искуства, .бущуhи 

да је провео четњри године на ,студијама у 
Прагу, Берлину и Хајделбергу, начелник 

Љу6а Ненадовив., лични пријатељ· Стеве 
То.дорcmиhа, замењујуhи попе-читеља, сма

трао је да би прве године било· довољно 300 
тал'ира за Радованово издржа'вање. 

О 'свему овоме Оовјет је 30. марта 1860. 
године обаlвестио 'К'нез-а Милоша, ;предла

жућ.и позитивно ipешење, на ·шта је он, 8. 
априла, донео своју ,височај ,шу" одлуку, 

иэвес'Гивши ИС'Dовремено ПапечитеЈЪ!С'ГВО и 

СО·Ћјет да 'се сложио с предлогом ,,'да ,се Ра
довану Марковиhу, ученику ЖМВ:001ИIса, из

да(ј)е из касе Прав,итеЛС'Dвене .г.одишња по
моћ у 250 таJI'Ира, 'и ово да буде само за 
(ј)едну годину дана, док се не види, како 
ће проситељ на сТТр3lНИ у ооо(ј)оО) цјели 
успјевати: о чему да дужно буде Попечи
тељс'Гво Просвете на концу године !}I3'дле

ЖliiO: увјерити <се, и према таме по'сл.е пред

ложење УЧИiнити, заслужу;(ј)е ли лрооитељ 
и даље правителствене помов.и или не".7 

"у KpaTK'oiМ периоду Дру,ге <владавине 
КјНез·а Милоша, :rroји ј.е у приличној .мери 

заслужан за !развој лиюовног .ствараЛaп.Iтва 
у Србијм,8 била је то, вероватно, његова 
последњ·а подршка једном ·сликару, јер је 
убрзо ПО'Dом умро, 14. септембра 1860. 
године. 
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Тако је р.адован, ·син Милије ЖИЈвописца, 
био први Србин који је кренуо у Фиренцу, 
да у клупама и за цртаhимс'ГолоВ'има та
мошње Академије спозна суштину умет

ничког позива.9 

М'ада о Радовану М'3ipковићу !Нема спо
мена у постојеhим енцикло.педијама, његов 
случај, бар колико амо у -стању да га са
гледамо, употпуњује !Наше предела'Ве .0 на
порима з-аједнице, у XIX Ћеку, да 'с.rnикар

СТ'ВУ посвети пажњу IКiOjy оно заслужује. 

Mapk.a-виВ је, по авој rnрилици, оцмах на
шао стан, у новом делу града, у Via della 
Scala, број 9, на друnо.м епрату. Иако не у 
најстроже.м це.нтру, стан му се налаз·WC) у 
непосредној близини реке Арна,10 на чијој 
су се ·обали ређале виле фирентиоНСКИХ 60-
гаташа, а сама улица ,се устаtВљ-ала .код цр

к'ве Santa Maria novella, .кюја је била права 
ризница с'Гарог италиј3lНСК·ОТ сликарства 

(Masaccio, Cimabue, Domenico i Ridolfo Ghir
landajo, Orcagna, Uccello, А. Veneziano, А. di 
Firenze, Filippino Lippi И други). 

Дошавши из Београда, њоји је у то 'Вре
ме имао једва двадесет хиљада становника 
и нешто преко три хиљаде домова,11 у "град 
.музеј", каюва је Фиренца била, са ок!о 150 
XiИља:да житеља, МаРК'D"Виh је, ,свакако, био 

за'дивљен лепотом, .:юоја се овуда око њега 
простирала. "Удаљена од њег.овог стана 
коју стотину метара, Accademia delle belle 
arti ПО'јачаЂаља је тај утисак, јер је у ње·· 
'Иим вестибилима И \Il.ЂOIра.Н3Јма било ·омеште
но непроцењиво бога'I1С'I'ВО уметничке ба
ШТlИНе, к·оја је лобуђИlвала и дуЖЈНО Пiошто
lВaњe ученика .према овој ШКiоли. Ту је, пре 
свега, особиту пажњу бущуhих умеТlНика 
привлачио Микеланђелов Д3!ВИД, l}{Iоји је 

пре т.ота стајао у Palazzo Vecchio. "у двора
ни "dei quadri grandi", бил,а су изложена 
платна великих размера: Чимабуеова 
Мадона са анђелима, Ћотова - MaДoolHa са 

светитељима и а.нђелима, ЉQlренцетијево .
Пре.дстављање ХрисТ>ово у Х'раму, Герини
јево - Полагање у IIроб, Фиезолиню 
Скидање с крста, Маза-чијева - Ма'Дона са 
св. Аном, Андреј е дел Кlастање - Магдале
на ;покајница, Фра Филипа Л'Ипиа - Ма

дона са светитеЉИlма, Доменика Гирландаја 
- р.ођење Христово, Фiра Бартоломеове -
Две М,а'доне, Андреј е дел Оарта - Четири 
светитеља, БотичелијеЂа - Ма.дона са све
титеJЬiима, Перуђинова - Пиета 'и Марији
но преображење, Лоренца ди Кре'диа -
Обожавање детета и ј ,ош ,многа Iдела ових и 
других ytМетника, кој а чине .окооницу ли

ков:на стваралаштва једног значајlНОГ умет
нич,к,ог центра, ·СТЈЗ3Iрана у времењсжом ра

оп·ону О'д око шест -С'голећа, од Чим-абуеа 
(Cimabue, 1240-1300), па преко Оркање , 



Фиезоле, l\1азача, Липиа, Фра Бартоломеа, 
Рафаела, Андреа дел Сарта, па до мало
бројних еклектича:ра 'и iНатуралиста 'Који су 
XIX с'Голећу пренели у !Наслеђе iПlрагоцена 
сл-икарска .искусmа. Иако је у А!кадемији 
било још дворана (dei piccoli quadri, dei 
quadri antichi, dei Cartoni - у па1ртеру, 'а на 
првом ·спрату јђШ шест велиюих ·соба са де
ЛiИма модерних 'Сликара и пригпремљеним 

каталоIlOМ), ђаци су се ипак најрадије за.щр
жавали у "мсону.мент>a.rnној", јер ,су их, без 
сумње, ове слике 'нај'више усхићавале и 
подстицале на рад, ИC'I1О'времено мукотрпан 

и пун ПРИlмамљивости. 

ФирентиН'ска Академиј.а iније била сте
циште са'l\Ю 'сликара и СК:УЛПЋора, lВeЋ и 
филозофа и песника, који су, имају,ћи у 
виду ,овају "узвишену мисију", у панечему, 

настој али ,ца обнове дух златнаг доба Ло
ренца Медичија - Велич·arнствењог (Lorenzo 
Medici - Il Magnifico, 1469-1492), :ПОД ко
јим је "Ьеllа Firenze" била одиста "lа fio
rente".12 

Као млад човек, МарКtOвић се, -сва:как,о, 
брзо IJlрилаго.п;<ИО Ж:Иlвоту у средини, к'аја се 
ОДЈИ1Јковала једном изузе'I\НОМ особеношfiу, 

прихваћеном из ренесаноних дан,а: тежњом 
за прегалачким ,стваралаIШ'I1ВОМ и такми

чарск'им iДУХОМ. Да би се, ка,о дошљак, одр
жао и са чу,вао углед 'међу колег,ама, 'морао 
је да буде ма!рљ'Ив како 'би са'владао ,све оно 
што се у настави и на прак~и9)НИМ вежбама 

радила. Појмљиво, њеrюва залагање Iније 
могла.да остане незапажено. Када се 23. ја
нуара 1861. године ја~IИО У!IIравитељству, 
могао је с не малим поносом да !их изве.сти 
о ПОСТИDНУТ,ОМ успеху: "Да би ,onраlВда.а ·ота
часко поверење У:пра,витеЉС'I1ва ЈЂроовете 

ко(ј)е ми (ј)е оно тиме покланило, -што ме 
(ј)е за свога питомца преМИЛОСТИВQ ;изабра
ла давши 'ми среДСТRа да се са бага'Гом на
уком mИ1вописа по могућСЂВУ душевни сила 
мои упознам, и У овои се уоа-вршенствуем, 

узима'М У наивећои 'I]lо:к;арности ,слободу, 
спровести хваљеном Уnpam:итељстsу О'8:це 
под / у прилагу / оригинална свидетелства 
и ра!ц о дојакошњем у;апјеху маме У паме

НУТОМ художеству". 

Очекујући да ће га Попечитељство с:хша

тити.и Ј]О'ШЂомаћи, IOН даље вели: "Ја 'се на
дам да сам у нече.м 'одюворио пра'Вом оче

кивању УправитеЛС'D13'а Пiраовете, и то уто
лико уколикО' ми (ј)е простор времена од 
када се ван Отачб.и:не 'мо(ј)е нала'зим да
зволио, и у колико су ме материј аЛiНа IQред
ства падпомо.гла, а да би у пунои мери од

говорио жељи УправитеЛС'I1ва, НУЖIДНО (ј)е 
да ми се , Дозво'ли, да нај'Мање иошт 'I1ри го
дl1He пробавим у Флорењцу или у Венеции 
и у Риму". 

ФРАГМЕНТИ ИЗ ПРошлости БЕОГРАДА 

у МаркювићевOIМ настюјању да обезбеди 
себи JIiродужењешкољовања ·осећ,ало се из
весно самапоуздање. Он је сматрао да му 

.пачетни успеси, као најбаље ј е.м'ство ње
г,о'Ве озбиљ:нос'I1И :на Iстудијама, дају за пра·· 

'во да и даље ·очекује подршку Полечитељ
ства: "КаО' што ме (ј)е 'У'Праlвитељства Про
свете из'волило примити у ред своих пито

маца, тако ве ме оно премилостИ1ВО и ПО\Ц
помагати док гођ не будем пастигао онаи 
степен знаља на кам ћу и .себи и Отачбини 
иаиои моћи бити од ползе". 

МарКОВИЋ ,скреће lПаЖlЊУ МИiнистру да 
му је ПОТ1ребно више 'времена да би се "у 
художеству жмвописа усавршенствовао" и 

да средства К'оја добија 'Нису довољна, па

што је ђаку са 250 'I1алира немогуће изаћи 
на крај у била ком \Делу Италије, јер "KiВap
'Гир, ,ра:на, прање, одел;а, обућа и шrколски 
материјал" одвећ ,скупа ,стају. 

ЖелеЋИ да УправитеЉC'ru30 његов "да 
сада пок\азarни успј ех у науци жи!Вописа у 
призрење уз.iwе" и ·сагласи се д.а му се сту

дије прадуже за јаш три nОДИiне, а бла.га
дејање повиси на 350 талира га7У:ИllIње, Мар
ковић закључује да су 'Го једина "усл-ови
ја" K1a}a ће му амогућити да буде ад "фаиде 
и потребе" От-аџбини. 

'у Србији се нерадо излазило у ·сусрет 
молбама за повећање стИ!пендија. Сматрала 
се да ,благодеј ан ац мора добр.о да оДме,ри 
губер 1110 којем ће се прастирати Ј1 да обра
ТЈ1 пажњу на трошење додељених му 'оред

става. Збаг учесталих и чеC'I10 неаправданих 
захтев·а, нешто раније, 1858, кнез Алексан
дар Карађорђевић УПУТИО' је акт По:печи
TeљC'l1ВY проовештен-ија, у кюјем је оштра 
осудио безобзирност поједИНlИХ пиroмаца, 
који не схватају "ж,ертве отечест-ва", вев. 
)l{'иве IHeYMepeHo у туђини, задужујући се и 
д<ооађујући Пonечитељству разним рачуни

ма за издатке, предвиђене и обухваhене из

насом ·етипендије. 13 Студе.нтс.ка беопарица 
постала је веома озбиљан проблем, а захте
ви нису могли да ое одбијају без највише 

,одлyrк:е. Због Ђога је кнез, на а1!реIдЈЮГ Сов
јета, .налоЖЈИО Попечитељству пр.оовеште
нија да обуст,ави .материјалну noMofi благо
дејанцима који 'се не бущу ГDРИДРЖЈаlВали 
~бЭЈВеза, јер "питомац ,к'ои се неузда у себе 
да ће -се моћи с таКЈВИМ благодеј ањем издр

жавати, а да у науци нерамље, нека ·се вра

ти натраг, кад и так,о у раскошним чинов

ницима .нити држа'ва мОже имати 'В,аЖЭЈНа 

служитеља нити народ ЛРЈ1'Мјерна г:ра
ђана".14 

Маркавић је био 60ље ,среће; вероватно 
због тога шт·а је доста'Вио Iваљarне сведоџбе. 
Мн'да буџетских оредстава није била до
вољно и могло је, додуше понекад, да дође 
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само 'до неэнатних ПО.мерања .и уступака , 

тек да се не створи преседан, који би унео 
пометњу међУ кориснике, залагањем Попе
читељевим њему је најпре одобрено 200 по
реских nроша, кој е ·су му, грешко.м, у npет
XQДHOj .ра-чунској години мање исплатили,15 
а ЛО!Ј10М му је, "из призрења на ску.nоћу", 
ПQвишено благ.одејање на 350 талира 110-

дишње. 

Да би поспешио ову ,своју молбу, М3IР
к'овиh ј е, сем три сведо-чанства, п:риложио и 
4 своја рада: три цртеЖiа "на артии" и јед
ну творевину "на платну са бојам·а", 

У акту, којим се Управа просвете, 1. мај а 
1861. године, заложила да се Марк{)виhу 

изађе у сусрет, као образложење ,стојlИ да 
"наше ote-чеСТВQ нема тањви (Вештака, на 

коима се особита по~реба :и .онак{) пр.и ма
лању црК'ви наши' ло-чуствовала", ла ј е због 
1IQга и послала још једног дарови'I'ОГ мла
дића на изучавање ,ове 'Вештине. 

Будући да је Управа .предложила да се 
Марк,овиhу одобри још три гмине ,студиј а 

и повећа изн'ос, Совјет је ту "просбу" , подр
жавајући је, одмах nrроследио кнезу, који 

је, сагласивши се у cber.-ry, 4. мај,а 1861. го
дине донео своје II'височајше<С решење да се 
Радо'ван МаркО'виh16 "К'Ои у Флоренци жи
волис у-чи, и даље за таквог задржи, с тим 

што ће IMY се благодеј ање П()lВИСИТИ на 350 
талира, к'оји би се подмирили "из чрезви
-чај-них ТРОШ1кова", а за наредну годину 
предвидели буџетом. 

Кнезу су приказани и МQЛИОЧеви радо
ви, 1к.ојм, уколико су били ваљани, 'Нису мо
гли да се не .дојме ње:ювог ,схв,атања лепо·

га у ЛИК,ОЕIНОМ делу. 

За општу оријентацију наших литомаца 
у XIX 'Веку није .неинтерес.антна "Чињеница . 
да је Марковић спомену;о Венеци ју или РИМ 
као места у којима би ·могао да lН·астав.и. , 
ШКОЛ.Dвање. Да ли се заоитио ,дре:вно,г града 
са бројним споменици-ма 'КУЛ'rylре (Dom, 
Baptisterium, Campanile, Orsanmichele, Pal. 
Vecchio, Loggia de' Lanzi, Gal1eria degli Uf
fizii, Bargello - Национални муаеј, S. Mini
ato, S. Annunziata, Spedale degli Innocenti, 
S .' МЮ'СО, Museo fiorentino di S. Marco-Fieso
le, Chiostro dello Scalzo. S. Lorenzo, Ponte 
Vecchio, Pal. Pitti, Pal. Strozzi, SS. Trinita, 
Pal. RuceI1ai, Corsini, Ogriissanti, S. Spirito, 
S. Сгосе, Casa di Michelangelo), пристynа-ч
них свима, у одређено време, за к·о-је он, 
као ђак Ак~дer.'I:ије. , није [Јлah'ао улаз'НИце у 
износу ОД око пола фЛОРИlна, или је, можда, 
оматрао да ће му образовање у венецијан
ској Академији бити целовитије, јер се у 
њој настава често ослањала и на искуства 

великих мајС'Гора који су живели или про
лазили юроз град, заШТИћен симболом лава , 
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остављајући у њему за ,млетачке цек-ине 

своја најбоља дела (Vivarini, Веllјпј , Gior
gione, Palma Vecchio, Tizian, Tintoretto, Ve
ronese, Bassano, Canalletto, Tiepolo). Није 
неМОГУће да је Рим предложио због космо
политизма, к'ојим је "вечити г.рад" у то 
време био прожет, заXIВаљујући и број.ним 
колонијама страних уметника , од којих је 

нема-ч.к·а 6ила најбројнија и rнај:организова
нија, са око двадесетак сликара и -десетину 
вај'ЭЈра, удружених у Ki.instlergesellschaft. 17 

Међут.И'м, неке изразитије .разлике у ли
К'О'ВНОМ образовању, спроведеном у итали
јанс.ким академијама, у то 'Време, готово )Ца 
.нису ни постојале, јер су сликари .радили 
мимо ·свих упозорења и траlД'Иција., не .о6а
зируhи се на велика имена, чији је дух 
пленую пажњу уважења ~остюјних профе

сора, lВeћ су се пред штафелајима поводили 
за QВојим сензибилитетом , настојеh.и да 
процес .()ЛИоковљавања сведу 'На што ~paћy 

и поједностављенију спекулацију. 
Карактерис'ГW:IНО је МИШЈЬ'ење Едуарда 

Енгерта (Engerth), профеоора бечке умет
ничке Академије о италијанс:юом СЛИlк·ар
С1'ву седме деценије XIX века. Оно , по 
њему, :није JlIИошено укуса И твора-чке 5И-Ч

ности, јер су њеr1QВИ протаflOНИСТИ, углав
НОМ, ваљани техни"Чари ·и дек.оративци, 

спретни у ·сваком послу и присниоа свим 

ВИД'Овима сликарок.их техника и материја

лима на којима се и с :юојима се може сли
кати, а особито су кадри да се ,одлу-че да 
на својим штафелајскИ'м пла'ЛНима :изведу 
нешто лакше, лелујаво, шro њиховим дели

ма, додуше, даје прете:жно дексратИ'ВЗ1Н ка

рактер - "Не треба tpећИ да њима ,озбиљне 
студије далеК!о леже, ,али су им весели 
"tocchi franchi" свакаЈЮ ближи".НI 

Вероватно је .и Марк,овић. y'B-идео да у 

систему .образовног процеса у иrгалијаноким 
академиЈама нема 'Неких бит.н;ијих ра-злика 
па се оканую ущеје :о овоме одласку у Ве

нецију ИЛИ Рим. 

Без обзира на недостатак арх'иrваJlИја, 
може се закљу-чити да је његово шК'ол.ова

ње у 'дРуго.ј JIO:цини студија текло без већих 
проблема. Без сумње је овој ом СТИlПен:дијом 
ад 350 таЛ'Иlра некакјО уопевао да ПОДIМИРИ 
ове своје п отребе, па није дocaђJ1lВao адми
нистрацији молбама, као шт,о ·су, У то \Вре
ме, -чинили многи други бла,годеја:нци. 

Новац за њега, на 'Каси Попе-читељствз, 
подизали -су, дајув.и YipeДOHe "квите", отац 
му Милија iИ брат -!ова:н. 

ТiРQ,ТIодишње школ.овање блиЖlИЛО се 
крају. Да не би, којим слу-чајем, !Дошло до 
забуне и прек,ора-чења исплате, ЗI.кТ!ом ми

нистарства, од 6. фебруара 1864. vодине; 
Марковић ј е звањиЧ1НО юбавештен да ОД 16. 



маја те rlOдине ,,!ТI!pecTa(j)e би'IiИ благодјеја
нац" и да 'ВИIIIе неће моhи УЖИlват.и ,благо
дјејаније .правителст.вено". 

Да ли из жеље да шт,о више науч'И или 

у настюјању да искорис'I1И повољну ситуа
цију, МаркЈОВиh је покушао да овоје шко
Л0вање пр.одужи за Још једну ШКlOлску го

дину. То му је пошљо за IРУКЮМ. Итаљијан
ски конзул CKOlВaco (Scovasso) заложио се 
к!од Председатеља Министарск,ог Савета и 
МИНlистра ИНОСТРalНИХ дела, Илије Гаrpаша
НИЈНа, да се .овом прилежном младиfiу, који 

је молио диреК'цију 'МИН!ИСТalрства ИЈfюстра

них дела у ТУIРИНУ да му помогне посредо
вањем, -одобри да остане још Г'одИlну дана У 
Фиренци, как,о би се у своЈој lВештини још 
боље УСЗЈвршИiО. 

Прило:жи,вши сведочанства шес'Гарице 
МаРКО[8иhевих професора Гарашанин се, 

7. маја 1864. године, .обратио 'министру про
свете с молбом да младом ytм:е'liНIИlКУ изађе 
у сусрет. 

Учени Коста Цукиh, доктор филозофи
је са Хај;целбершкiOГ универзитета, велики 
ШIЮЛ{)КИ реформатор, .по мајци у1ну1к вој[80-
де М'олера, ЖИ'В()I]исца Карађорђеве цркве 

у Т,ополи, јамачно је гајио ду;бља осећања 
према сликарству. Као заступник министра 
просвете, пратећи ,некюлик,о :юдина Марко
виhев успех, није ни сада м.огао да Ice .Q.глу
ши . Две !Недеље иза 'Гога обратио се Држав
ном COlВeTY, предлажуhи да ·се у тю:рист мо
лиочевог усаврша,вања истоме одобри још 
г,одину ДаЈНа и у ту сврху из државне к,асе 

изузму оредства у ,ВИСИiни 'Од 4.200 ,гроша 

пореских, кој.и ће му се издати у ,два маха. 

МalРКОВИЋ је 'с правом могао да каже 
как·о му је у току шк,ољо.вања срећа била 
Шliклоње:на; додуше, свему 'I10Me ,допринела 

је и његова CКlPOMlНOCT. Вио је уздржљивији 
у овоји'м захтевима ·ОД 'Многих дру,гих пито

маца, 'што ниј е било безначајњо приликом 
оцењивања оправданости ИОПОЉЭ'ВЭlне пре
дуоретЈЬ'ИВОСТИ према њему. И .сада је све 
ишло глатКјО. Кнез М'ихаило се ,слож'Ио с 

предлогом и по до га-вору са СOIвјетtO,м .решио 
је, 1. јУ'на 1864. roдине, да ,се Рад,(){Ван Мар
КОВИЋ "може иошт !На (ј)едну годину да'на 
ка,о питомац задржати, и да (му 'се на ту цел 

м,оже издати из држ'авне касе 4.200 ,гроша 
порески као (ј)едногод-ишње благодјеј'а
аи(ј)е". 

Ова одлука ДОСТ'а'вљена је Га.рашанину 

и ' Марко:виhу, -односно његовом брату, по 
свој прилици од С'Dрица, Јовану , да је он 

пошаље у Фиренцу. 

Цосле нешто више од :rюдину дана, 18. 
јула 1865. ГО(ЦИlне, Ра\ЦоВ'ан Марковиh се ја
вио министру Цукиhу ;из Ћрста. 08.0 њего
во писмо даћемр у интеI1рал.ном тексту, без 

ФРАГМЕНТИ ИЗ ПРОШЛОСТИ БЕОГРАДА 

икalквих с'Г'илоких, језич'ких и интерпунк

циЈских интервенција, јер је веома .интере
сантно за ~нализу СXlватања {) дужностим-а, 

српских младиhа., пре више од једн'Ог С1Ю

лева: 

"Почем (ј)е .рок за юоиме (ј)е Правител
ства наше посл·ало у Флоренц, ради науче
ња ЖJ1lваписа истекао; 'ГО се побуђен нала
зим срда'чно благодар.ност моју за у'к,азано 
ми од ,стране Пра'Вителства !Нашег БЛa.r'оде
ј ање, Пра.вителству 'Одати. Као СИiН Оте че

ствениј и Србин IQCehaM у 'себи топлу жељу 
за свако благо кюје се клони на просвету 
нашег јошт у зачетку с'Го(ј)ећег Народа; па 
зат,о !и држим и за 'дужност моју Пiравитељ
ству поред ,благода,рњости, ytВeK на услуги, 

кад ме :юд иако ме потребовало буде, .би
ти; и старати се да дуг Правителс'ГiВУ за 
благодјејање, моим ,силама колико уэмогу 

одужити. Ј а сам у Флоренцу проба'вио !Вре
ме изучењем науке, за -коју 'сам послат био, 
па почем се у овои вештиНIИ ·само У'лражње

њем и дотеРИlвањем напредовати Il\юже, 

ко(ј)е само може бити у местима к.оја су 
због ове сво(ј)е вештине ЧУiВена; 1'0 сам !из 
Флоренца ·отишао у Венецију, а одавде у 
Триесте, гд.исе оада налазим :и ,рад сам .да се 
и даље у овом вароши задржим и себе у ве
штини живо.nиса и проспеКТИЧНQiИ Арх'и

тектУ1РИ усавршим а r01lOB сам на сваки по

зив ПрњвитеЉС'I'ва вратити 'се у Отечество 
акiO ме када заШ'I10 ПО'I1ребу(ј)е" .19 

У прилично а-'l'рактивном потпису Мар
ковићев.ом наилазим,о на једну занимљиву 
појединост кюј е, ЧИЈни ми се, !Нема НИ на 
једном другом д.е,кументу ,српоких пит{)ма
ца сликарства у XIX 'веку . "Укл.апајуЋи је у 
целину, он је нацртао палету 'с "пемзлама", 
<м!Икрсминија'ГУ'РУ, ГОЋ0ВО као е.снафски 
знак или Signum bonum њe~olВoг "ХУЩ.Qже
с11В€ШО·Г доС'Гојства". 

МаРЕЮВИћ се није случајно зауставио у 
Трсту. Проборав'Ивши неколико дана у Ве

нецији, к-оју је, .судеhи по овој€iВре.меиом: 
предлогу за продужење .школовања, желео 

да ,обиђе и упозна, можда да види само Ве

ронеза и цркву Св. Марка, наста.вИQ је пут 
у IOВО :ЩlамеЮ1ТО ЂРI1.аваЧ'К,о :и IКУЛТУ,DНО. о.ре

диште Срба,2У у (КiOje.M је, ·с К'раја XVHI ве
ка, Доситеј нашао ухљебије, а Вук, Х!вале
ћМ га, сматрао ,,·славно Тријестанско опште
ства као најзнатнИје . и најrpОД,Qљубиrвије у 

РОIДУ .свом". 21 
СредИlНОМ XIX lВeKa, у Трсту је живелО 

~ РalДИЛО много 'СЛИlк,arра ЈИ вајара; неки од 
њих ,су стекли углед и у иностранству. У 

гpa:ДCКlOM музеју Revoltella чес'Го су прире
ђИiване изложбе, на <Којима су излагали ово
ј.а платна и скулптуре УМ€'flRИЦИ из АУ1СТ.ри
је, Немачке и Италије.22 
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Питање је, да ли би ·се, уз 1Il0моћ неких 
дру.гих ИЗВQра, могло .пратити даље Радо

в.аНQIЮ К'ретање. Стева ТодораВ'ИЋ нам је, 
наиме, оста.вио, у Ау'Гобиографији, тужан 
запис о ·овом СоБОМ ђаку : "Стarрији, Радован, 
после године и по неким напо.ном оде у Еги

пат (!ИЗ Фиренце - Ј]РИМ. НС), где ј.ош у по
чеovк,у оболе .и )'IMpeC4 .23 

Будући да је Тодаровиh Аутобиографи

ју писао у дубок-ој 'старости 'МОглО је 'Да до
ђе до неслагања у -погледу времена које је 

МаркО!Вив провео у Фиренци. Али би 'ис1'о 
тако могло да се прих,вати и 1'0 да је IQН из 

Трста, вев тада .вељике прек-омарске луке, 
можда ПО'ТIпомогнут од ,кюјег имуh.'нијег Ср

бина, К!ренуо бродом до к.осмополитске 
Алек·сандрије (Iscanderieh), бу'ffiОГ ИС'ГОЧ
ња-чког града, са око 180 хиљада ,становни
ка, к-оји је у 1'0 време почео lНагло да 'Се МО
дернизује,24 и ту, изнурен немаштином, 
подлегао некој од ·болести кюје су к-осиле 
неотпорне ЕВРОПЈъане. 

11 - Забрана графичких листова са актовима у Београду, 1845. године 

После дру.лот устанка, Србија ·се поново 
уапост.ављала као IдржаВO'Iuюрна заједница. 
Смишљено и поступно је изграђиван адми

нистративни а;парат, дwюше.ни су за:к.они и 

осниване разне институциј е. На nра'ничним 
прелазима, с у,обичајеном ревношћу, кон
тролисане су ПУ'I1не исправе, прегледана ро

ба 'и 'справођени у ',Цело прописи о карarнти
ну, ос.обито за време епидемије 'колере , која 
је, ЛУС'1'ошеви по Европи, t У rFpBOj пол-ови
ни XIX века и у Србији узела веЛИIQИ да
нак. 

Изузимајуliи Вукюва ,дела, .на Кiњиге, ча
оописе, новине, бакрорезе и литог,рафЈ1је, 
УlНошене из Аустрије, није оОбраhана лото
во lНикаrюва пажња. Последице тих превида 

условљавале .су понекад ПО'l\ребу интервен
ција Iнајвиших власти. 

'у својству попечитеља "S'Н'У'Dрениј дј е
ла", Илија Гарашанин, 19. ,QКТ,Qбра 1845 . го
дине, .обаЈБес'I1ИО је "В'ИС.Qкосла'Вни Совјет" 
да је :неки Стев·а.н Лазаревив , књиг.овезац, 

иначе аУС'ТIријс:юи поданик, отворио ,,!Дуван" 
у старом здању основних ш.юола "ооштине 
Београ-доке",2 у К'Ојем је l1ЗЛ{)>ЮИО 'На прода
ју "и неке скаредне фигуре, по:наивише го
ле женскиње", што је, појмљиво, изаа~ало 
велику радозналост ђака: ,,-слушатељи ли

цеУ1маЗ и остала учева ,се младеж, ск:упља
ше се >идуви у шк-олу и излазећи из Шlюле 
пред реченим дува-ном (л).охотно гледајући 
у речи сто(ј)еће -орамне я :развратне фигу

ре, па пошто ·се извјесте, .да ТЗ!КОВИ у дућа
ну и 'више 'Има, упуте се на промотреНlи(ј)е 
и на 'KJ'IfloвalЊe 'Исти'l. 

Саблазан 'ЮОј у су .ове бак'рорезне .или 
литографске репродукције акто.ва, о ,који
ма је, свакак-о, реч , изазвале у чаршиј'и, 

оптерећењој биг.отиз:мом и патријархаљним 
маралом, !није могла да пр.ође незапажена 
од 'стране зrваничних лица. Сазнавши за то, 
Гарашанин је одмах 'Наредио 'УЈ1\р~итељ
ству вароши да ·се ОД Лазаревиhа одузму 
све преостале "фигуре и под печат до да
ље:. 'разположениј а ставе". 
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Као :нај,одговорниј.и чувар jaBHo.r !реда, 
попеЧlитељ lНије могао да ,се задовољи само 

заплена.м ; ICMaTpao је да тај 'rFpоблем тtpеба 
решити целисходњије. Да би 'псугкреnи,о сво

је "мњени(ј)е" , он је Совјету сюренуо па
жњу на чињеницу да "кюд нас у смотрени

ју КЊИiга, новина, фИГJl1ра и разни .изо6ра
жениј.а долазеhи из Iстрани дРЖ'ЗЈБЗ никз

.њQВOг лрnила немаСС • Због тога би било НУ
ЖНlО j'iВести Qба.везну lЮН'I\ролу увоза и за

К<Н-ШКИМ прописом ооавезати ђY·Mpytк.e ,да 
,,~Њlиге, фигуре и 'раз.на изображенија" , 
:к:а1ДI1Од добију !На ревизију, поднесу Попе
читељс'Гву унутрашњих дел.а на ".раз смо

трени(ј)е" , а ·оно ће их прегледа'ГИ и у сз 
глаоност.и са Попечитељств.ом просвеште
нија !решиТ'И да ли се могу унети у Србиј у . 

ГарашЭЈНИН је испољио подозрење 'и пре

ма C'DРЗIНим новинама. Предложио је њихо
в'0 обавезно достављање ПюпечитеЈЈ:,;СТВУ 

внутрениј дјела, :које Ће их ,;предво:рително 

прегледзти" и, акю за "сходно нађеСС да се 
раздаду, .одобрит.и или "число, У коме би 
се ПРО'ТIИiВУ интереса нашега ПРЗЈВителст.ва 
изла'гало, ун.иЧТОЖИТlи, как-о ·се не би раз

вратне мисли iИ 'скаредна представлења у 

НарО'ду ~ашем <раЗIliРОС'tирала". Према ТloMe, 
без >обзира на који ђу.мру.к nриспеле, нови
не би се, као , уост.алом, и књиге, "фигу.ре 
и разна изображенија" , слале у Беог.рад, 
одакле би се, по лретхюдном ,одобрењу, по

ш'тIо'м 'разашиљале у )'Iнутрашњост. Бео
градска ђУМlрукзна, на Сави, !слала би ди
ректно Попечитељству, а у унутраrшњости 
1'0 би ишл.о преко надлеж'НИХ "нЗ'чаЈЈ!Ниче
става" .4 

Сложеност и озбиЉ'Ност искрсљог про
блема юба.веЗИБала је Совјет да се ЊlИме 
ПOlза6ЗЋИ, посвевујућм му дужну пажњу. 

Месец дана касније, 'кнезу Алек'санд'РУ Ка
рађо.рђевиhу послат је на .одобрење Нацрт 
уредбе, којом се .делимично :мењао посту

пак ђумручких органа прилик.ом УlВоза 
I!lтампаних ствари, како >књига , чаооnиса и 

Еовина, так,о и евих "изображенијаСС • Ма:да 



Га-рашани.нов предлог .није у потпуности у
својен, прихваhена је њеfLQва ,суштина и од

редбе су, углавном, носиле обележј е нужне 
опрезности, појмљиве за ј едну тек ,обнов

љену заједницу, која се лагано ,опорављала 

од последица вењовног РОПС1'ва. 

Будући да је већ постојао закон "да се у 
нас никакав ·КЊИЖеВ3.!Н рук,опис не печат·а, 

докле га !Наш а цензура не .одо'бриН , Совјет 
је омат.рао за умесно да се и књиге, које у 

"наше отечество" уносе из ин:остра'нс'Гва, 
подвргну ист.(}М поступку. 

Што се тиче новина , став је био знатно 
либералнији од оног за који се залагао Га
рашанин, јер се , Јн а'вине у \Нашем народу 
иошт врло мало читају, 'и ако ,се ко(ј)е lЮ
лико ТОЛИlк,о читај у, 1'0 су оне србске пеш
танске, ко(ј)е под строг·ом цензуром излазе, 
и ·0 коима се досад .иошт ни(ј)е освједочило, 
да су Ш1'iO доносиле , ко(ј)е би противно било 
интересима нашег Правителства и народа". 
Пошто новине на ,страним језицима "слабо 
да ко други у нас држи, осим висока Над
лежатеЛС'J'iва нашег цент:ралног Правлaнrи
ја, за која су оне и полезне и нуждне, и из 
којих се, при надлежнС'м правителственом 
поступку, U{ад се прилика укаже Iи да, само 

добре иде(ј)е путем зван.ичним у народ мо
гу распростирати", то би цеНЗYlра Пanечи
тељства внутрениј дј ела за исте била из

лишна, а ·са друге ,стране, при "ПQ,сто(ј )еhем 
персоналу" и IнеМ:ОГУћа, јер к.о би их "при 
њему IIрочитати и разгледати у стању 

био"? 
Совјет је за го'Гово све случај еве у вези 

с књи гarм а, новинама и часопиоима предло

ЖИiо и процедурални поступак. Г лавим ак
ценат лежао је, међу'I\ИМ, на ликовним тво
ревинама. Због изузетне занимљивости .од

редбе кој а се на ово односила, домећемо је 
у целини, без икаквих интервенција у тек
сту, јер ће нам так'о боље послужити у тра

гању за ПСИ){10СОЦИОЛQШКИМ "Компонентама 

орпског грађанск,ог друштва у првој поло
вини XI X столећа. 

Осим икюна , ређе портрета и слика 

с класичним садржајем, укусу .средине, бу
дући да се о ликовној КУЛТJlрИ још .није мо
гло гов орити, претежно су годиле к'омпози

циј е, нащахнуте збива,њ'Има из минулих 

ФРАГМ ЕНТИ ИЗ ПРОШЈI0СТИ БЕОГРАДА 

ослобод.илачк.их устЗ'нака. Зб.ог тобожњег 
етичког чистунства, женски акт је био за

брањен мотив, јер је, по тумачењу цркве
них и световних власти, побуђивао грешне 

мисли. То је , у :::: сталом, била и ОКСoQница 7. 
тачке споменуте Уредбе: 

"Наштампане фигуре и буди .каква та
кова изображенија, издан а у .особитим л и
ста.ма или у свезкама, која се из ·странни 

L.ржава доносе, да се у нашу земљу не уне

СУ, нити на јаван углед или на продају не 
изложе, док се .попечитељству ,внутрени 

дела не поднесу да иј QНO 'разсмотри. 

По томе ће ђумруци такове фигуре х 
I .. зображе.нија при ревизии такође своим 
печатом запечатити и одма <надлежним пу

тем попеqителству внутрени дела rnрипо

слати. 

И ·ОНО ће свакиј пут CТtPOгo забранити, да 
се образи и фигуре, ко(ј)е nrpедставлају 
предмете коима се чувство невиности :и цје
.1)омудрености вређа и квари , или људи, 
особитю млади, од благи обичаја и .праве 
побожности од.враћај у, или БУIДИ КЗrк.о са
блазња'Вају и развраhују, у ,нашои земљи 
r.и на какав начин не продају и не распро
стиру. 

Ако би се гди оваке фигуре нашле, да 
се у јавним прода'вницама или КЭiк'вим год 
смјестишт.има држе и продају, 'надлеЖlна ће 
полицајна власт дужна бити, 'да се .оне одма 

покупе и или Ha'I1par за границу поврате, 

или , аКIQ то не би мо'гло бити , да се ун и
шт·оже" . 

Уредбом нису могли да се rnредвиде сви 
случај еви, па је тако, у извеоНiИМ ,стварима, 

n-о·сле !Низа година, испољена њена мањка

БОСТ у односу на настојање Орбск<ог Прави
тељства да заштити Друштв'о од "Dобоже 
штетних утицаја унесених ЛИlковних дела . 
Тако је :М:И1'рополит Михаило, 1861 , захте
вао од УrrpЭЈве Просвете да се 'онемогуhи 
уношење неправослаlВНИХ икона у Ср.биј у. 5 

Док су у Орбији хипоюритски проскри
бовали графичке ЛИС1'ове с приказаним 
актовима, у богатом напуљском музеју 
(Museo Nazionale) постојала ј е, на пример, 
порнографска збирка (Racco1ta Pornografi
са), са делима "ласцивних призора".G 

111 - Боцарићева понуда Велнмиријануму 

Велимир Теодоровиh, ванбрачгНИ син 
кнеза Михаила, I велик.и ,орпски \Добро'Гвор,2 
омогућио је осни-вање ј едне ,културно-про
светне институције у Београду, назване 
његовим именом, кој а је fLО'динама вршила 
веома корисну друштвену мисиј у. У 'ОК'Вир 
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њене ак'I'ИВ'НОСТИ спадаљо ј е, између оста

лог, и ОТКУПЈЬИвање књ'Ига и слика с нацио

на.mним садржајем. 
"у извештај у Велимиријанума з-а 1913. и 

] 914. годину 'Објављено је !Да ће се U{улова

ти слике "из последњих балканских рато-
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ва као (и) из пређашњег орпско-ту.рок,ог ра

та". За ту ,сврху била је издвојена сума <ОД 
6.000 динара . 

Сазнавши за 'овај конкурс, Iсликар Ана

стас Боцариh, $оји је живео и радио у 
"Орлск-ој Атини", обратио се, 10. фебруара 
1914. године, писмом, Миленку Ву!киhеви
ћУ, првом секретару ДРЖаЈВНОГ савета и 
члану ове задужбине, с 'молбом да му обја
сњи каК'ве су СЛИiке биле предв'Иђене за 
откуп - tOригиналще КОМIюзиције, копије 

или, можда, фотографије, да ли је пропи
сана lВеЛИЧИ1на сл'ике и, 'ш'Iю га је, ,ова'ка'К'о , 
највише интересовало, да му 'се каже ко
лико дела lочекују да купе за ту ЈСУМУ. 

)l{елећи да ,обезбеди продају својих сли

ка, Боцариh, мада ниј е има,о јасну предста
ву .о пропозициј ама конкурса, истиче да то 

"престаrвља једну племениту .иницијативу 
и пример да се и код нас почиње ·схваhати 
важност и просветна моћ слике за Љ3!КШИ 

раЗ'витак и постигнуhе бољих способности 
и ,остварење lН'аших ,снова". Он ,примеhује 

да ј е шест хиљада :динара мало "И за једну 
иоле .бољу 'слику", Ш'Dо И г.осподин Ву,киhе
вић - ",као човек више интеЈ]игенције", 
овака к'о, добро зна. 

Сем .паР'Dрета, БоцариFi се претежно за

држа'вао ;}i'Э ком.позициј ама ,са историј.ским 
темама и мотивима, а често је ,0ЛИКiQвљаlВао 

и грозоте рата. 3 

Препоручујући се Вуroићевићевој па
жљи, Боцарић га је оба;ввстио да ради на 

"једном к.олу так'БИХ 'слика", напо>менуrвши 
му, узгред, да ·се непрестано налази у "не

повољним О·К.Qлностима", јер никако да 
наиђе ".на Мецену у српству", па због тюга 
j01lI није успео да <их доврши - "те да на

мењеној сврси ло служе" . 
БоцаРИh је "поименце по нремену и ре

ду" достаlВИО и списак тих ·СJl.ик,а: 

,,1 Полазак војске из Кру,шевца 

11 ЦајР Лазар и Обилић свеза:ни пред 
Мура'Ј'10М 

111 Пропаст на К'ОСОВУ 

IV На развалинама српскiOГ царства 
V Мати Осветника 

VI Убојни ПОКJIIИЧ 
V11 Освета Кооова 

Из ранијег српско-турског рата: 

Сава :Грујић - епизода на Великом из
вору, по казивању истог". 

Одраз закаснелих романтичар.Ских те

жњи, подстакнутих успешно окюнчаним 

баЈ]к,аIНСКИМ ратом (1912- 1913), све ове ком
позиције lНосиле су у 'себи 'и подсвесно са-
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гледане, наслућене опасности лредстојећих, 
скорих окршаја м-или-она раТНИlка на е.вроп

СК'им ПО:ПРИШ'Ј'1има. 

Воцариh је скре.ную пажњу Вукићевиhу 
да је слику "На развалинама 'орпок'ог цар
ства" олеог:рафски )'1М'НОЖ!ИО јюш 1901. го
дине rи да ,,'Она преДСТаЈвља ЖЈИВОТ Срба4 у 
времену после пропасти на Косову до да

нас - или, акю х,оћете, 'До ј учерашње дели

мичне промене5 и чини средИ!ну између сли
ке "Пропасти" и "Оовете КОСО[8а" , које у
право довршава (1,90 Х 1,26 м)". 

У издвојено записаној напомени Боца
РИћ допуњује ово ,своје ,саОfJJштење: "Да се 
случајно не би превидел.о, 'морам упозори

ти још, да ове :моје три ,слике lНe претстав
љају ка:кЈве пределне или часовите 'д<огађа

је, не поједине ,ста'вове и к:њиге срп ск-ог жи
вота него су цеЛИlна К'оје се разуму и без 
тих ставова". 

Рађене гс т<ов.о екопреСИОНИСТИЧК<И,6 ши
рок-им потезима, ј аким акцентима ј арких 
боја, к,оје у драматичним сударима 'с пар
тиј.ама хла')ЈЈНИХ тонова симболизују и::то
ријека збивања у животу Ср5а, ,ове ·слике 
су и оведоча.нС'ru30 сложених ликовних 

схватања у орпском грађанск,ом ДРУШ'I1ву на 
прагу ХХ столећа, у в,реме када ,образо
ванији, даровитији и омели}и 'слика'ри све 
више нагињу модерном умет,ничк.ом изра

зу, претежно импреоио.низму, који је, у 

мало закаонелом налету, юС'вајао напречац 
многе НЭlше полазнике уметничких а'кЭ'де

МiИј.а у Бечу, Минхену и Па'ризу. 

Боцар.ић је ПрИЛОЖИО и одштампани 
текст, којим су протумачене слике "Про
паст на Косову" и "Оовета Кооова".7 

Пог.одујући претежно мање образо'ваној 
средини, ова'КIВИ те~стови, мада без ~њи

жевне 'вредности, могли су 'да лоспеше про

дају слика, ј ер су побуђив.али веома сло

жена чу.вства. На т,о је, јамачню, 'и Боцарић 
рачуна:о, упушт<ајуhи ,се у оглашавање. 

Он је, без сумње, хтео да 'овим двема 
композицијама, 'са изразито родољубивим 
садржај ем, У'Ј1иче на добро расположење 
УПlра!Вног одбора Велимwријанума, а посеб
но ИС'I1орича'ра Вукићввића, њоји се поне
кад, .мимо С'ноје Iнаучне 'озбиљности, пре
пуштао !и романтичарским медитацијама. 

ПOlllТ,О је само не.КоОЛИК'О месеци касније 
букнуо први ,оветск:и рат, на}вероватније је 

да ,се 'ове овело на ово писмо.6 

Премда нам је непознат ИСXiод IOв'о,г Бо

царићеБ'ОГ нзстој а:ња да IHalje купце за сво
је 'слике, његова немаштина нам је сведо

чанство да су усл'ови за рад СРПСКИХ умет

ника на почетку ХХ ,века остали исти, не

ПQВо.1J:iliJИ, какви су, уосталом, били rи у XIX 
столећу. 



ФРАГМЕНТИ ИЗ ПРОШЛОСТИ БЕОГРАДА 

IV - о једном Аврамовићевом захтеву 

Поставши поново административно и 

култу,рно средиште Орбије, Београд се 0-
твара.о према Европи, уовајајуhи и неке ОД 
видова тамошњег д'РУШ'Dвеног живота; из

међу 'остал.ог, у некадашњој тур е-кој каса
би о.сећаља се и ·све одређенија потреба за 
ЛИКОВНИМ делима. 

Непосредно после стиша,вања узбуђења, 
изазваног династичком променом, у nроле

nе 1842. године дошао је, по позиву, ВОјво
ђанск.и -сликар Димитрије Аврамовиh да 
живопише Саборну црК'ву у српској прес~о
ници. 1 Било је то, неоспорно, вељико при

знање уметнику, којЈИ се fЮ'l'РУДИО да овај 
посао iВaљaнo обави. 

У конкуренцији са сујетним И за'ВИtДљи
вим жиrволисцима, који r;y, настојеhи да 
обезбеде себи посао, неИС1'ИНИТИМ ·оптуж6а
ма и интригама чес1'О ј едни другима загор

чавали живот, АlВрамовиti ·се дост.ојанcrве
но борио за престиж, којlИ је било тешко 
стећи, а још теже ·сачу·вати. 

Двадесет<>г фебруара 1850. юдине Авра
мавиh се обратио ПonечитеЈЬСТВУ финанси
ја , извеШТа'Вајуhи их да се у Т.опчwдерској 
"збирК'и живописа", ~ojy је по·чео да фор
мира 'Кнез Милош, од првих дана његова 

доласка у Београд налази и једна икона -
",великиј Образ 'ПЈредстЭ!Вљајуfiи Ов. ЛЈпо
С'f\ола ПеТ>ра иэведени(ј)е из та·внице", KO~y 
је !он !дао "на оставу'? па моли да му се 
за ту његову капиј у ·да 150 талира . 

Будући да ;нису знаЈЖ ништа поближе 
ка·кю је ".вопросниј -образ у збирку Тonч.и
дерску доша'о ", попечитељев заменик, са
знавши да је Т.О, у ,СЂВари, био дар митро
полита Петра, ()б.раТИ:Q се 22. фебруара 
"Његовом виоокопреосвј.ашче.нству" С мол
бом, ,да их обавести о лредметној икони. 
Две недеље иза тога уследио је одroвор да 
ЋVивопксац Alвра:мовиh ,,1'0 изображени(ј)е 
rНИКОМ ни(ј)е ПОКЈ1Онио нит.и (ј)е .од к{)га за 
награду так,овог што добио" . МИТРОПОЈЈит је 
био мишљења да би IЪра'витељ-ство \добро 
УЧlИН!ИЈЮ када би "ИС'IU1ј Образ од AlВpaiМo
виh.а за збирку Т'опчидерску нала'зеh'И се 
ж.иВ'оrmса одку.пило", бу.дућ.и да је то дело 
тамо доспело по Qдобрењу бившег кнеза 
Михаила., а погоггово што је тамо lВeћ. толи
ко година. 

Т'реба, свакако, указати на један изузет
но занимљив моме.нат, веза-н за појаву ико
на са "неправославним .садржајем" у нашој 
средини. Док !Митрополиту Пет.ру није ,сме
тала белведерска икона,3 кюју је Ав!рамо
'вић, за време -студија, ·К!опирао у Бечу, ње
ГО'ВОм 'Последнику, бившем шабачком епи~ 
ск{)пу Михаилу , ко}и је на црквени трон 

22' 

дошао 1859. roдине, после Светоандреј ске 
скулштине, свака таква СЛЈика "угоро·жава

ла је rnрarвосла'вље", па је ОН , да би , '0060-

же, спречио нарушавање ИlКонографског 
јединства , предузео мере да се забрани 
увоз икона католи-ч:ке провенијенциј е. 4 Шта 
је ·било потребно највишем црк'Веном 'вели
КЈОД<О'СТlо 'ј:Н'ику да заузме овакав ,cTalВ. Сем 
незнатних уношења бакрорез.них релро

ДУЈК.iЦија, којих је, додуше, у Београ\цу било 
ј'ош од времена деспот.а Стевана Лазареви
ћа,5 а потом и литографија, у то време, ма
да црк,вени к'ругови !Нису били узнемирени 

због ове .пој аве, июона ,све -више постаје ро
ба, која се, као 11 све остало , у.вози из Ау
C'l'>pD-Угарске, па чак и из !неких балкан
Ск!иХ земаља, достижући у другој полови

ни XIX века .к,оличину 'Од десет IИ више хи

ља'да комада у току једне године;6 шт:о је, 
појмљиво , ·КОНЗИС1'оријалне органе морало 
да доведе у забуну, премда -нису ни знали 
к.а:юо, у СТЈвари, треба да буде ,насликана 

једна "чисто православна" июона. Учени 
првосвештеник ј е, међутим, наслуhиваQ о

пасност, па је због ~oгa и покушао да пру
жи отпор, захтевајући да се побољша кон

трола на ђу,м.руцима; 'Међутим, ове је '1'>0 би
ло поове безуопешно. 

"Полковник , Ка,ваљер" Милутин Петро
ВИћ, Ј{·оји ј е замењивао попечитеља, био је 
и члан Савјета. Предложио је .да се ylДOВo

љи Аврам'Овићевом .оправданом захтеву и 

"сбраз ова-и лепо израђен и снимљен с ори
гинала" откупи, јер је 'и "сам 'Оригинал ве
лике цене и ва>кнос'nИ". 

Зрелост сво.га расуђивања ПеТРОВ'Ић је 
ПO'IOOрenио и двема чињеница'ма, к,оје иду у 

прилог лакшег У'очавања обима ,обавеште
НQСт.и .наше средине .0 .овој врсти стварала

штва. Истаsкао је, пре свега, да се "маљо 
снимака (к.опија - прим. Н . С .) с Оригина
ла образа овог налази", чиме је пооведочио 

сХ'ватање 'о значају малог броја К'Qoпија као 
услова за позитивно .решење, а по1'ом је ма

гла'сио "да Аврам.о.вић као Србскиј живо
писац заслужу(ј)е да Праlвителс1ЧЮ Орб.ско 
има при:эрење на оваи oЊef10B д<обро израђе
ни посао". 

СвеоРдНОСТ ов'ог залагања најбоље је из
ражена закључком да "Правителство ·наше 
и онак.о слабо живописа има, .оСИМ ·оно ма
ло у Топчидеру -налазећи се", те би, према 
томе, 1'ребало да "иошт више добри анима
ка прибавља, а .не \Да Iи ·оваи Аврамовиhев 
ЖИ'Вописцу на'Граг ·врати: ак,о лот.ражену 

Surnrnu да'Ги му юдрекне". 
27. 'Марта 1850. године, извешта.вајуh.и 

кнеза О 'свему овоме, Совјет је, збо'г "пречи 
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земаљски потреба, за ко(ј)е се Правит(ел
ствена) Kassa, и 'г,ако сад 'већ ј а.к,о обреме
њена" мора поштедети, био мишљења .да се 
икона врати АврамоВ'ићу. После неш'I'О ду

жег чека.ња, почетком децембра 1850, кнез 

Александар КарађорђеВИћ обавештЗ'ва Сов
јет Књажества Србск'ог да је њеГ·()IВО "IМњe
ни(ј)е" одобрио. Тако је изостала подршка 
с највишег места , на коју је сликар рачу
нао. 7 
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те осветнике косовске! Ено косовског божура, 
који ниче и цвета из српске крви проливене, 

а они који су га нечистом ногом газили и хтели 
уништити, мртви леже! Српска вила, гусларе

ва водиља, скинула је с очију гусларевих 

оловни вео и српски гуслар опет види српско 

сунце и Краљевића Марка! . .. Заставе се ви-

ФРАГМЕНТИ ИЗ прошлости БЕОГРАДА 

соко вију, трубачи оглашавају победу - сунце 

излази и распрштава облачине и тешку ма
глу". 

8 Архив Србије ДС 1914, Ф, XXIX, 28. 
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QUELQUES DOCUMENTS CONCERNANT LE PASSE ОЕ LA VILLE ОЕ BELGRADE 

Nenad Simic 

Les ciI'constances politiques, есопоmјчиеБ et 
сиНигеl1еБ tres complexes dans le passe de Bel
grade ont ete quand mеmе et avant tout јm
pI'egnees раг lа tendance а depasser les condi
tions de vie аПlегеs et atteindre le niveau 
еигорееп. Рагm} tous сеБ effol'ts d'innombrables 
faits singuliers, соmmе lе sont ces quelques do
cuments, ont permis, justement раг leurs раl'Н
cularites, d'obtenir ипе vue d'ensemble plus 
complete du developpement de lа capitale, 

А propos d'une requete d'Avramovic. - Le 
peintre Dimitrije Avramovic avait donne ипе де 
ses toiles роиг lе »Depot«, c'etait lа СОрје d'un 
tableau ди palais du Belvedere а Vienne, »Saint. 
Рiепе sortant de prison«. НиН ans plus tard, еп 
1850, il adresse аи ministere des finances ипе 
requete demandant роиг son tableau lа somme 
de 150 thalers. Mais il n'avait раБ trouve де 
соmрг~Њепsiоп а son egard et п'а ete retI'ibue 
чие d'une somme Ыеп moindre. 

L'offre де Восагјс аи »Velimirianum«. - Аи 
debut de 1914 le peintre Anastas Восагјс avait 
ecrit de Novi Sad ипе lettre а cette institution 
cultUI'elle еп offrant де lui vendre son »Trypti-

que de Kosovo«. La psychose de guel-re se гез
sentant deja а Belgrade п'а раз probablement 
donne suite а cette оПге. Les tableaux sont restes 
ehez l'artiste. 

L'interdietion des dessins de nus а Belgrade 
еп 1845. - Dans lа »boutique« du геliеиг Stevan 
Lazarevic, qui se trouvait pres де lа cathedrale, 
etaient parues des reproductions des dessins de 
пиз. Le pouvoir, eraignant l'inf1uence nuisible 
que ees nus auraient avoir ри sur lа jeunesse, 
avait fait saisir toutes ees гергоdисtiопs et еп
suite avait ргераге ипе 10ј prevoyant l'inter
diction d 'importer de l'еtгапgеl' de semblables 
images seabreuses. 

Le ргеmјег Serbe etudiant а l' Academie de 
Florenee. - Le peintre Radovan MarkoviC avait 
adresse аи Gouvernement sегЬе ипе demande de 
bourse роиг faire ses etudes а Florence. Еп 1860 
Је Gouvernement lui avait аlоие ипе bourse de 
300 thalers. Auparavant les jeunes artistes 
n'allaient etudier qu'a Vienne. Avec Florence le 
contaet et lа relation avee l'Europe еиltјуее de
venait plus Jarges, 
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