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о СРПСКОЈ ИКОНИ ИЗ МVЗЕЈА СЛАТИНЕАНV V БVКVРЕШТV 

Историја наших уметничких споменика 
тесно је повезана с ПQЛИТИЧКQМ судБИНОl\Л 
нашег народа. Бурна прошлост и несигурне 
и несрећне прилике у којима је живео срп· 
ски народ, одраЗИАе су се и на судбину не 
Са1НО наших монументалних споменика, већ 
још више на судбину портативних предме
та, који су били за израду и лако су се 
преносили из једног места у ДРУГО, из јед
ног краја у ДРУГИ, из једне државе у ДРУ
гу. Ако изоставимо сва она дела настала 
у нашим УJl.Iетничким радионицама, која 
данас као ПОКАОНИ наших средњевековних 

владара леже похрањена у разним ризни

цама великих цркава и манастира широм 

света, чини се да је број уметничких пред
ЛIeта, чији је ток кретања потпуно непо
энат, - много већи и значајнији, но што 
се то данас мисАи. Њих су ОДНОСИЛИ не са
:мо појединци, већ и веће групе народа при
ликом сеоба, као најдраже и највеће дра
гоцености, као део прошлости и вечиту жи

ну везу са старим крајем. И ми се данас 
морамо помирити са чиљеницом да срп

ских уметничких преДl>дета има у значај
ном броју у многим страним државама. 
Негде су то читаве колекције, али најчеш
ће је реч о појединачним објектима који су 
на различите и неки пут необичне начине 
доспели у разне ризнице, музеје, библио
теке или приватне збирке. 

Један у мноштву расутих преДЈнета је 
и српска икона, која се данас чува у Му
зеју Слатинеану у Букурешту' Историјат 
ове иконе потпуно је непознат . Оно мало 
података што је знао сопственик да да о 
њој Са то се ОДНОСИЛО само на начин набав
ке) није могло да помогне у освеТfoавању 
жеlbених AeTafoa. Икона је заведена у ИН
вентару Музеја под бројем 21. То је цен
трални део једног триптихона, чије бочне 
стране недостају. Икона ШI.Ш димензије 
32 х25 см. Испод тролисног лука, изведе
ног у плитком реfoефу, приказан је Деи-

зис . Сцена Деизиса је на златној основи 
и предстаВfoена је уобичајено у оквирима 
старих традиција (сл. 1). 

У центру, на престолу, дат је еп face 
Исус Христос, који десном руком благо
СИfoа, а у левој придржава на коленима 
Јеванћеfoе. С његове десне стране прика
зана је Богородица окренута лако триче
тврти према Христу. Десну руку пружа 
према ('вом сину, а леву ДРЖИ савијену на 
грудима. Са Христове леве стране налази 
се Јован Претеча, исто тако као и Богоро
дица окренут тричетврти npel>.-Ia Христу. 

Он је доста оштећен, али се назире по ње
говом ставу да руке пружа ка СпаситеfoУ. 
Нимбови нису назначени бојом, већ утис
нута линија начињена од тачкица око гла
ве, означава нимб и одваја га од златне 
основе . Једино нимб око главе Исуса Хри· 
ста има ДВОСТРУКО урезану линију, :мећу 
којима се налази низ утиснутих тачкица. 
Крст у Христовом нимбу извучен је цино

бером. Слова у крсту су уобичајена u, ~ 11. 
На делу иконе више лука налазе се два 

већа црвена круга, украшена златним во

лутама. На једном се налазе слова IC, а 
на другом ХС - иницијали Исуса Христа. 
Изнад главе Богородице исписан а СУ слова 

~~\1, а изнад НИJl.'lба Јована Претече нала
зи се IWdl1&. 

Палета се састоји од црвене, зелене и 

мрке боје са обилатом употребом злата. 
Богородица носи црвен мафорион, који је 
исте боје као и Христова туника и престо 
на коме он седи. Богородичина хаfoина, 

Христов ХИl>.1аТИОН И огртач Јована Претече 
обраћени су у тамномркој боји. Исцрта
вања набора на тканини и њену вол УМИ

нозност сликар је добио нијансирањем ис
те боје, тј. градацијом интензитета и мр· 
ко-умбра исцртавањем. 
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Српска икона са nредС'гаоом Аеизиса из Му.зе
ја Слапmеану у БУlсуреUlТУ 

['/саnе serbe герп!sеntаn t Deisis, Musee Sla li
l1еаnи д. Bucarest 

Инкарнат ј е уједначено СИВО - окер. 
Очи су велике, јако исцртане и већ се осе
ћа тенденција ка чистом (не много фИНОМ) 
маниризму. Коса је уједначено умбра са 
црним извлачење.м, које означавају власи. 
На исти начин је обраћена и брада Христа 
И Јована Претече. Употреба тамио-умбра 
бој е, скоро црне је веома интересантна, јер 
је неуобичајена. 

Икона ј е оивичена рел>ефним рамом у 
виду двојне плетенице, а испод тог профи
лисаног рама налази се ребрасто испупче
ње, које иде целом ивицом иконе и озна
чава рам. Ивице у које су се уклопила кри
ла триптихона изведене су на један чисто 

орнаменталан начин . Рам иконе, као и део 
иконе више лука, тј. више бочних крила 
триптихона ј е златне боје. 
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На задњој страни иконе налази се нат
пис на француском језику, који привлачи 
посебну пажњу. Натпис је доста нечитак , 
али се с маАО труда може прочитати. Нат

пис гласи: Monsieur .I е Capitaine т' а fait 
present de се tabIeau ;1 l' а apporte сlе lа 
ville de Belgrade. 

Свети Борl5е са жиПLјем, Ризница Пеhке 
nйтрuјарtuије, XVII в. 

Saint-Georges avec Ја represenJation de sa vie, 
le Tresor de lа Palriarcble de Рес, XVlle siecJe. 

L'an 1686 l е 28 janv;er. Потпис ј е пот
пуно нечитак.2 

Ова икона нам поставља читав низ про
блема чија би решења могла довести до 
интересантних закл>учака. 



Прво питаље на којем се i\'юрамо задр
жати је стилска особеност овог триптихо
на, његова датација и припадност одреће
ном уметничком кругу. По својим стил
ским особинама икона припада иконопис
ном кругу, који се стварао у ХУI и ХУН 
веку око два велика центра: Мораче и Пе
ћи.3 Мећутим, рукопис сликара наше иконе 
више одговара стилским одликама пећке 

Боzородuца са Христом и свеппеЉUМ(l (цен
трални део), Божuца, XVIf век 

La mere de Dieu еl lе Сlпist, avec les Saint s 
(рагlје centrale), la Vierge, KVJJe siecle 

О СРПСКОЈ икони ИЗ МУЗЕЈА СЛАТИНЕАНУ 

школе и ТО ОНОМ кругу периферних слика
ра, који су се под зрачењем тог великог 
центра у XVH веку ИI'IтензиВ!·ю бавили и
конописном делапюшhу у крајевима под 
јурисдикцијом Пећке патријаршије.4 Коло
рит иконе на којој се истичу црвена, зеле
на и тамномрка боја, већ индицира касни
ју школу везану за традицију пећког живо
писа XVII века и њене одјеке у нашим ре
гијама. У исто време, на икони се осећа и 
присуство неких НОвих елемената, који ће 

касније доминирати на иконама Бококо
торске ик.онописне школе. Једна од тих ка
рактеристика је и тамни колорит инкар
ната, "прљав", који ће кроз вен:ове све ви
ше губити од своје светле гаме , да би код 
последњих наших зоографа Рафајловића, 
инкарнат постао потпуно taMaf-I, што ће би

ти једна од значајних одлика ове школе. 
И неке дру ге особености већ показују тен
денције, које ће у Доuнијој епохи добити 
сво је скоро карикатуралне форме. Реч је о 
главама, које имају тенденцију да се у гор
њем делу мало прошире, док ДОЊИ део за

држава нормалне димензије. Очи су веома 
велике, изражајне, а сенке на лицу заузи· 
мају велин:е површине. Богат рам, рељеф
ЈЮ израћен, говори у прилог жеље сликара
-резбара да срећном комбинацијом сликар
ског и дуборезног дела посебно истакне 
значај овог триптихона - иконе.5 

Мала аркада под чијим "сводом" је 
представљена главна сцена врло ј е често 
употребљавана у пећкој школи и то увек на 
иконама, чији је значај требало нагласити. 
То ће се већ срести на делима сликара Ао Н
гина, пећког монаха и иајвећег српског 
уметника XVI века. На његовој великој 
икони на којој је представљен свети Ни
кола са кппорима некада део старог ико

ностаса из цркве светог Николе 1575177. у 
Великој Хочи, а данас изложеној у Народ
ном ~lузеју у Београду, на сличан начин ј е 
конципиран лук Најближу паралелу ова
ко изведеној аркади имамо на икони све
тог Борћа са житијем из ХVП века, једној 
од најбољих икона лећке радионщ..\.е тога 
периода, која је део ризнице Пећке патри
јаршије6 (сл. 2). И иконе са иконостаса 
из села Божице из ХVП века, које су сво
јина Народног музеја у Београду, показују 
слична решења (сл. 3). 

Ава црвена круга која се појав"'ују на 
нашој икони, са иницијалима Исуса Хри
ста, такоће ће се појавити на делу сликара 
Лонгина и то на његовој престоној икони 
из манастира Пиве у Црној Гори из 15731 
174. године. На икони је представљена Бо
городица с Христом и пророцима. Ава већа 
круга с једне и са друге стране њене гла-
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IQРДАНА ТQ:"I1ИЋ 

ве носе натпис.7 На једној икони Христа 
Сведожител>а из XVI века из Лескоеца v 
Македонији (својина музеј а Српске право
славне цркве) натпис ј е дат такоће у ме
~ал>онима. Да је тај начин ставЛ>ања нат
писа, тј. почетtшх слова у медал>оне доста 
ДУГО био у употреби показује и икона Хри
ста на престолу, рад иконописца Констан
тина Сгуру с крај а XVH и почетка XVHH 
века.8 На овој икони у црвеним медал>они
.i\ la дати су иницијали ЈС ХС. 

Година која се помиње у натпису на и
кони, као година, када ј е икона набавл>ена 
у Београду, може нам послужити као ter
m inus pos t quem поп, тј. икона је морала 
настати пре тог датума. Са овом l'ОДИНОi\1 
1686. се мора рачунати, јер она одрећуј е 
ДОЊУ границу постанка иконе. По свој им.: 
стилским особинама икона припада ствэ
рању друге половине ХУН века. На њој се 
осећа врло ј а к маниризаl\'l , који ће у другој 
ПОЛОВИНИ ХVП века, а нарочито краје,м тог 
столећа, постати још ј ачи и добиће одлике 
једне мало за!\.юрене уметности. Нама се 
ЧИНИ, да је наша икона морала настати 
врло мало пре 1686. rоДине, ј ео стилске о-
собине на то упућују. . . 

Вратимо се натпису У којем се помиње 
Београд и погледајмо шта нам разни изво
ри говоре о Београду XVH века.' Мада Бео
град још чека своју историју из времена 
турск е ДО,v1инациј е ,I О сачувани подаци и де
лимична сведочанства путописаца говоре '\' 
~IРИЛОГ великог значаја овог града. Београд 
Је био жив и значај ан град, кроз који ј е 
за време турске доминације прошло веома 
много Л>УДИ , мећу којима је било и учених 
и заинтересованих за све што се догаћало. 
Неки од њих су оставили драгоцене подат
ке о граду н о становништву.1I 

ApYl'a половина ХУН века је посебно 
тешка за Београд. За време рата измећv 
Аустриј е и Турске , који је трајао од 1683·. 
до 1699. године, долазило је у три маха до 
борбе за освајање Београдске тврћаве, и 
то 1688, 1690. и 1693. гоДине . l ' 

Многи путописци поји су у току XVH 
века пролазили кроз Београд, дају врло ИН
тересантне податке о граду, тако да се на 

основу ЊИХОВНХ опажања може доБИТII 
приближно одрећена слика о вароши на 
саставу двеју великих река, ж:ивоту који 
се одвијао у њој, као и о ПОЛIПИЧКИМ пр'и
ликама у којима је Београд одиграо важиу 
улогу. Београд ХУН века ј е леп град по 
сведочанству савременика ; то је варош с 
лепим безистанима , 6 каравансераја и ви:
ше ханова. Град је био типичан и ОДЛИКО
вао се урбаиистиком, која је била карак
теристична за источњачке градове.В 
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Трговачки значај, кој и је Београд имао 
захваlbуј ући свом изузетном географСКОЈ\'[ 
ПОАожају, није дозвоЛ>авао стагнациј у, чак 
и у . време ратова и народних буна Kpaj e,\t 
X\l l и почетком XVH века , који су довели 
до пустошења северне Србије. 14 Ако пове
рујемо извештај у барског надбискупа Пе
тра Масарека, који је био смедеревски ад
:министратор и папски делегат у турској 
Угарској, Београд ј е 1632. rодине имао 8.000 
кућа и око 60.000 становника, од којих је 
било 200 Дубровчана, који су држали 30 
продавница у граду.15 Иако ове доста ве
лнке бројке о броју становника и кућа иза
зивају малу неверицу, доцнији путописци, 
са скоро истим или мало измењеним по

дациlo.13, потврћуј у сведочење Петра Маса
река о граду. Тако , ЕI-Iглез др Браун који 
борави у Београду 1669. године, вели да је 
то важно место, кроз кој е пролази трго
вина са истока I-Ia запад и обратно. "Окол
не зеМlbе воде ТРГОВИНУ са овим местом, 

а С њим тргују И Дубровчани, а бечки тр
I'ОВЦИ имају овде кућу за своје послове".16 
Овом податку морю.·Ю поклонити пуну па~ 
жњу, јер ј едну голину раније, тј. ј едну го
ДИНУ пре проласка др Брауна кроз Београд, 
1668. године у Београду је постојала и "по
дружница Беч ког источног друштва" У Не
колико година касниј е , 1673. године, ду
броваЧI(а влада је основала друштво за тр
говину с Левантом: са седиштем у Бсогра
Ay.IS Скоро истовремено када је и наша и
I(она купл>ена у Београду, тј. две године 
касније, Бенети говори о Београду као нај
већем сраду у Подунавл.у са 50.000 станов
ника. 1 9 

АЛ II. значај Беогоада није био само у 
његово ј разгранатој трговини и повезано
сти трговачких путева на чијој се средо
краћи он иалазио. Град је несумњиво и
грао огромну УЛО l'V И као веома важно у

тврћење . Тај посебан страте l"ијски значај 
1-l аЈ\{етнуо му је и одрећену улогу у одно
сима измећу Турске империје и осталих 
великих сила. Како се скоро увек (с малш·.'[ 
прекидима) налазио на граници према ј а
ком противнику, Београд је увек било зна
чаiно, или iош боЛ>е - прворазредна војно 
утврЬење. На раскршћу водених и копне
них путева, град ј е увек имао ABOCTPVKY 
vлогv - У рату би био важно стратегијско 
vпориште, а у i\HIPY ј е имао све услове да 
буде значајан трговински центар.20 

француска ј е имала посебне интересе у 
Отоманској царевини. Вечити противник 
Хабсбурговаца , француска бурбонска кра
л>еВIIна ниј е презала у својој политици ни 

од савеза с Турцима. Француски путопи
сац де Еј (Des H ayes de Согтепјп) у својој 



књизи · )}Voyage de Levant fait par le сот
mandement du Roy en Ј'аппе 1621« хтео је 
овим делом да оправда савез француског 
"најкатоличкијег" краља с Турцима. Овим 
савезом Французи су · постали повлашћени 
народ у Турској и њихову заштиту су тра
жили сви католици у Отоманском царству, 
па и наши Дубровчани_ .. Франак" и като
лик од тог времена постају на Леванту уне
колико синоним. Тада су готово у свим 
већ.им градовима Леванта настале тзв . 
.. франачке махале" .21 

У тој дугој борби око престижа иа Бал
кану Французи су се свестрано заузимали 
на СВИЛi пољима. ЧИНИ се невероватно, да 
је већ од ХУЈ века тај интерес од чисто 
политичких И стратегијских података пре
лазио и на сва остала питања живота, кул

туре, споменика, језика итд. Тако је око 
1550. године, Француз Пјер Белон (Рјегге 
Веllоп) кренуо на Исток као природњак, а 
вратио се с књигом, којом се представио 
и као археолог, лингвиста, етнограф и 
стручњак за рударство.22 Многи француски 
путописци показивали су изузетну пажњу 

према уметничким споменицима. Пјер Жил 
(Рјегге Gilles) написао је "Топографију Ца
риграда" 1561. године, "испитавши са чу
десном заibубibеношћу сваки његов камен, 
некада исклесан, до кога је могао до
ћи ... " .23 

У току ХVП века то интересовање само 
се повећавало и све је већи број путника 
из Француске, које разни разлози воде на 
Исток и Левант. Колбер је на Исток по
некад слао читаве групе археолога, оријен
талиста, трговаца и мисионара, који су му 
I<:асније подносили извештаје о својим пу
това l,ьима .Z4 

Веома је интересантан предлог једног 
значајног француског ам:басадора на Пор~ 
ти у току ХVП века, грофа Гијерага (comte 
de Guilleragues), да се оснује семинар и 
колеж за поучавање хришћана на Истоку. 
Он предлаже да млади језуити науче поред 
турског, грчког и словенске језике ... ј ер 
ј е потребно да би се притекла у помоћ ве
ликом броју осталих хришћана истог обре
да, који живе у овом граду (Цариграду) , 
затим у Румелији, горњој и доњој Угар
ској, са обе стране Дунава до Азовског мо
ра и до слапова Дњепра ... 25 

У периоду изме5у 1685 . до 1687. године 
трајало је интензивно ухоћење левантиј
ских лука и мореуза .26 Аустријска војска 
продрла је 1685. године у Угарску и заузе
ла ј е Будим. То је подстакло француског 
крал,а Луја XIV да преузме ухо5ење тур
ских утврћен:оа.27 С тим задатком је био 
задужен француски капетан Гравиј е д'Ор-
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тијер (Gravier d'Ortieres). Налазећи се у 
пратњи новог француског амбасадора Жи
рардена у току његових ПУl'овања у Тур
ску, он је снимао планове турских тврћава 
и лука и о својим резултатима поднео је 
извештај Лују XIV. Тај извештај био је 
допуњен и пишчевим планом о уништењу 

и подели турске државе.28 

Морамо се поново вратити натпису на 
икони. Година која се помиње у натпису, 
пада у време бурних политичких догаћаја 
и најиитензивнијег интересоваља Францу
за за Отоманску царевину . Податак да је 
икона набаВibена у Београду приказује о
вај град у једном другом светлу - поред 
трговачког и стратегијског знајача, он је 
и центар који има интереса за уметничке 
споменике. Њих има у овом граду - са
КУПibених из свих крајева наше зеМibе -
што је још ј едан доказ о његовом значај у. 

Београд је крајем XIV и почетком XV 
века, за време владе деспота Стефана Ла
заревића, био престоница српске државе 
и самом том УЛОГОМ, његов значај постаје 
изузетан у држави. У њему ј е тада скон, 
центрисана не само политичка власт, но и 

многа уметничка блага. Приликом пада 
Београда у турске руке 1521. године, до
спео је и огроман плен Турцима у руке. Са
времени извори говоре о том великом пле

ву "који се не може ни проценити". Сулеј
ман је однео из града, поред осталог и не
колико светачких моштију поштованих у 
БеограАУ, слику Богородице и један ре· 
ликвијар у којем је била рука свете Вар
варе.29 

Нема сумље да је и у обичним кућама 
било уметничких предмета. О томе нам го· 
воре и извори, а и разни путописци који 
пролазе кроз Србију тога времена.3О Слич
не податке нам пружа и Дубровачки архив. 
Из тог извора се дознаје, да је скоро у 
свакој кући, често и сиромашној, висила о 
зиду нека светачка слика и то већ од пр
вих деценија XV века, и ту слику Дубров
чани називају шсона. Та дела су обично 
правили Домаћи мајстори-сликари, којих је 
у Дубровнику кроз цео XV век било врло 
много, а мећу којима је било и веома до
брих уметника.З1 Исто тако, налази се и по 
која књига код неких свештеника, лекара, 
нотара, канцелара, па и дубровачке власте
ле и граћана. Неки од њих су имали ЧИ'rаве 
библиотеке рукописних, а касније и Шl'Э.М:
паних дела.3Z 

На који начин се одвијала трговина у
меТНИЧКl·н.l предметима и да ЛИ је то била 
права трговина, или можда више нека вр

ста размене - о томе не можемо говорити 

с пуно сигурности. Постоје сачувани уго-
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вори измеЬу наручиоца и уметника и ту 
се увек говори и О цени за наручено дело. 

Како је наш анонИl\ПIИ капетан-Француз до

шао до овог нашег дела, остало ј е непозна
то. У натпису се каже »11 Ј'а аррогtе de lа 
ville de Belgrade« ... (он ју ј е донео из гра· 
да Београда), без објашњења како је до· 
шао до ње . Нас не чуди жел,а тог Фран
цvза да са далеког пvта донесе нешто дра

гоцено , у ОВОIН случају триптих пећке шко
Ае Су то време је свакако био неоштећен и 
са БОЧНИJl.·r крилима), који је морао приву
ћи посебну пажњу својом иконографијо?-''f 

и ПО мало рустичном лепотом. 

Изузетно широко интересовање фран
цуске државе за прилике на Порти и У 
крај евима под њеном доминацијом, наро
чито се појачало у другој ПОЛОВИНИ ХVП 
века, када се истовремено посебно обраћа 
пажња и на уметничке споменике, :морало 

се одразити и на све путописце, па и на 

обичне путнике из Француске. А послан
ство француског амбасадора де Ноантела 
(de Nointel) из 1671-1672. године изузетно 
је значајно и због импозантне групе путо
писаца, археолога, оријенталиста и слика
ра, који су тада, окупљени око ам:басадора , 
боравили у Турској." 

Једно такво племенито интересовање 
натерало је и непознатог путника на путу 

кроз Београд, да привучен лепотом иконе, 

постане њен сопственик. 

Поставили бисмо ј едну хипотезу у ве

зи француског капета на, који се ПОi\1иње 
у натпису . Време које се помиње у натпи
су, као датум када је икона набаВhJена у 
Београду (28 . јануар 1686. године), поклапа 
се и са СНИ1\1Зњем планова турских тврЬава 
и лука од стране Француза. Та снимања 
вршио ј е капетан Гравије д'Ортијер, који 
је на путу од Француске до Цариграда мо· 

рао проћи и кроз Београд. Ако се узме у 
обзир, да ј е Бео град био важан rpaA и зна
чајно утврЬење, свакако се може узети као 

могућност да је капетан Гравије д'Ортијер 
имао задатак да сними и Београдску твр
ћаву. Његов боравак пада у време које по

миње натпис на икони , тако да постоји мо

гућност, да је капетан, који ј е 28. ј ануара 
1686. године у Београду набавио икону, 
онај исти који је по наре15ењу Луја X IV 
снимао планове турских утврћења. 

И, на крају, мислимо да би било веома 
корисно да се начине пописи и системат

ске студије свих до данас познатих и ра
сутих уметничких дела српске провениј ен

ције. 

Нека ово неколико редова о овој непо
знатој и кони буде ј едан ДОПРИНОС TOr-,,[ 

раду. 

НАПОМЕНЕ 

1 Музеј Slatineallu ј е пре рата била зна
чајна приватна збирка у БУI<урешту. После 
рата ова је збирка национализована и отво
рена као i\lузеј за публику. Некадашњи соп

ственик остао је и даше V Музеју као КУСТОС. 
По речима некадашњег сопственика В. Slati
пеапа, ту икону је још љегов деда купио V 
Паризу негде среДИНОј\-l XIX века. За друге 
податке није знао . 

2 Велика је штета, што у време мог бо
равка у Букурешту, нисам имала мотућности 
да натпис на икони изложим инфра-црвеним 
зрацима. Потпис би под утицај ем эрака био 
потпуно читак, као и цео натпис. 

:1 После обнове Пећ ке партијаршије 1557. 
године ствара се у Патријаршији центар , који 
формира У~'lетнике н ствара Зtl ачајна уметнич
ка деАа. Манастир Мора~iЗ је сачувао н у дPy~ 
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тој половини XVII века своју значајну зао
графску радионицу. 

Види: Светозар Радојчuћ, Мајстори старог 
српског сликарства, Београд, 1955. стр. 93; Во
јислав Бурuћ, И lюне из Јуrославије, Београд, 
1961. 58; [ордmtа Томuћ-Трuвунац, Икона са 
предстаВОl\[ српских светител>а, Зборник На· 

родliОZ музеја IV, ЕСOl'рад, 1964. 353 . 
4 Граншtе оБНОВfuене Пећке патријаршиј е 

обухпатале су огромну териториј у од Комора
на до IlIтипа н од реке Искре у Бугарској до 
Купе у Хрватској. На том огромном про
С"Iраиству Лећка патријаршија је преузела на 
себе од са1\.'1е Обнове задатак ОЖИВlnзвања у
fo.'1етничке делатности. Ту делатност подстиче 
Патријаршија, која већ у првим деценијшш 
Обнове даје с.нажан подстицај и печат умет
НИЧКОМ ствараљу. 



Сретен Петковић, Зндно сликарство на по
дручју Пећке Патријаршије 1557-1614, Нови 
Сад, 1965, стр. 24, 33. 

:i Слично конципирано решење рел.ефног 
рама среће се на икони сnетог Луке, раду Аве
-::алома В'ујичипа ,из приватне колекције Се
кулић У Београду. Уп. Гордана TOAml1.-Триву
нац, ОП. ЦИТ., сТр. 356, сл. 6; В. Бурuh, Оп. цит., 
J'i", 81, N" 89. 

6 Ј. Myslivec, Svaty Jiri ve vусhоdоkгеstап
skem um'eni, Byzantinoslavica, V, Ргаћа 1933-
-34, 320, 346--348, таб. 1, Ibidem, Икоиа, Pra
ћа 1947; А. Васuлun-М. Шакота-Теодороаun, 
Ризница Пећке патријаршије, Приштина 1957, 
9; Војислав Ј. Бурuh, Оп. цит., СТР. 131, ·таб. 
CXYI . 

7 Војислав Ј. Бурuћ, Оп. ЦИТ., стр. Нс;-120, 
таб. 72. 

8 Икона је свој ина Народног музеја у Бео
граду и заведена је под инвентарнlН.{ број е~1 
2189. 

9 ПРИЛИКО?"1 рада на овој икони узела се 
као могућност и град Алба Јулија у РУ~lунијн, 
који се у неким старијим ИЗВОРЮ"lа називао н 
ердел.ски Београд. Мећутим , ИСТОР liјске окол
ности, под којима је живео 1"рад не говоре 
много у прилог веза с Француском. Никола 

Jopza, Историја РУЛlуна, Вршац, 1935, сТр. 159, 
194. 

10 Данас постоји историја Београда, која 
Обухвата период са1tю до 1521. године; упоре
ди: Јовшша Калuh-Мuјушковuћ, Београд \ј 
средњем веку, Београд 1967. У току је рад Н(\ 
историји Београда . 1974. године појавила се 
"Историја Београда" у 3 књиге. 

11 Ар Аушан Ј. ПОl10аиh, Београд кроз Be~ 
кове, БеOl'рад, 1964, 56. 

Ј:: АР Рајко Веселuновuћ, Београдска твр
ћава од 1521. ДО 1946. год. Београдска тврћава 
кроз историју. Галерија СРПСI(е аlшде,\oIије на
ука и уметности, Београл 1969. ГОДИllа, стр. 83. 

О истим догаћајима Шlше и у "Новој Гео
графији" или тачан ОI"lИС света (Парис 1.700.) 
Мщn:uна де Плесuса (Мш·tinеаu de Plessis), али 
у овом делу су померене 1"OДI·lНe; тако, уместо 

да стави да је аустријска војска освојила Бео
град 1688. године, пише 1687. итд. 

13 Историја народа Југославиј е, кљига П, 
Београд 1960, стр. 487. 

14 Ибидем, стр. 481- 482. 
н. И [)идем, стр. 485. 
10 Ибидем, стр. 488. 
17 Ибидем, стр. 487. 
18 Ибидем, стр. 487. 
19 Ибидем, стр. 486. 

20 Јованка Калuh-Мuјуu/ковuћ, Београд у 
средње.\1 веку, Београд 1967, стр. 293. 

21 АР АУИ/аН Ј. Поnоаиh, Београд кроз ве
кове, Београд 1964, стр. 58. 
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22 Радован СаЈ\1арџuћ, Београд и Србија у 
списима француских савременика, XVI-XVII 
век, издање Историјског архива, Београд, 
1961. год., стр . 690. 

23 Радован Са.люрцuh, оп. цит. , стр. 689. 
~·1 Ибидем, стр. 691, Вредно је ПОА1енути 

податак да је Луј XIV дао налог да се свуда 
саКУПlbају књиге за Националну библиотеку V 
Паризу. 

25 Ибидем, стр. 613. Овај предлог амбаса~ 
дора појавио се у делу Француза Летис де ла 
Цроа (Petis de Ј а Croie) под наСЛОВОi\'С "Савре
iиено стање Грка , Јермена и Маронита" 1695, 
П, стр. 261- 266. 

26 Радован Ca.lllap~mћ, оп. ЦИТ., стр . 613. 
27 Ибидем, стр. 613. Аустри:јска војска је 

освојила чак и Београд 1688, и држала га до 
1690. године. 

Z~ Ибидем, стр. 613. 
29 Ибидем, стр. 150. Јовm-н(а Калuћ-МuјуUl

ковић, оп. цит. , стр. 263. 
Сулејман је, пролазећи кроз разна !'. ·lеста 

на путу за Цариград, ДОЗВОiUавао хришћанима 
да прићу и да се поклоне реликвијама из Бео
града, ПРИКУПlbајући новац од оних који су 
прилагали. Стигавши у Цариград, затражио је 
од грчког патријарха, да му да 12.000 дуката 
за ове реликвије, ако не жели да их баци у 
;\юре. Патријарху љегово сиромаштво није до
ЗВОlbаваАО, да ту своту одмах исплати, па је 
затражио времена да их прикупи. Нешто по
сле тога он (патријарх) доиста је дао новац, 
да се не би учинило светогрће и да би пока
зао ТУРЦЊ\1а, како се хришћаН I1 брину за оно 
што поштују. 

зо Ар Милан З. Влаuнац, Из путописа Хан
са Аерншвама 1553-1555, БратсТDО XXI, Бео
град 1927, 62. 

Путничке белешке о Балканском полуос· 
трву ХУН И ХУНЈ века - приложио Стојан 
Новаковић. Белешке енглеског плеА-шћа Џона 
Бурбура с пута аустријског посланика грофа 
Леслеја из Беча у Царш·рад у ГОДIШИ 1664-
- 1665, Годишњица НИlюле Чупића, XVIII, 
1897, 80. 

31 АР Ристо Јеремић - др Јорјо Тадић, 
Прилози за историју здраоствене културе ста
рог Аубровника, Београд 1931. год. 22. 

32 Ибидем, 22. Истина, сачувани подаци се 
односе само на Дубровни к, али су везани за 
сувремене обичаје Хришћана. 

О овој мисији постоји доста опширна ли~ 
тература: Радован Са~иарџuћ, оп. цит. , стр. 724; 
Robert Val1dal, L'Odysse d'un am,bassadeur: Les 
voyages du marquis de Nointe1 (1670--1680), Ра
ris 1900; Labord: Atbl:nes аих ХУ! et ХУП si
ecles, Paris 1854; CI,. 0"'01'/: Missions агсћеоlо· 
gique fгап~аis еп Orient аuх XVII et XVHI 
sbl~cles, Paris 1902. 



Ј 'ОРДАНА ТОМИЋ 

L'lCONE SERBE АИ MUSEE SLAТINEANU А BUCAREST 

Gordana Тоmјс 

Аи Musee Slatineanu а Buca rest il у а, sous 
lе питего 21 d'inventaire, ипе iсбпе serbe јп
teressante, dont l 'histoire nous es t complete
ment inconnue. C'est Је volet central d'un trip
tyque n'ayant pas de раппеаих exterieurs . L'icO
п.е represente lа scel1e de Deizis, de fщ:оп tradi 
tюппеlIе. Аи centre у est donne, assis sur ип 
tгбпе, lе Jesus-Christ, avcc а sa droite lа Меге
-de-Dieu et а sa gauche Jovan Precurseur . Toute 
lа scene est executee sur uпе base d'or. Les 
couleurs utilisees sont : rouge, verte et Ьruпе. 

Аи verso de Ј'icбпе se trouve uпе inscrip
t ioJ1 еп fran\=a is, qui dit: »Monsieur Је Capitaine 
~'a fait present de се tabIeau ill'а apporte de lа 
vllle de Belgrade. L'An 1686 'е 28 janvier«. Suit 
lа signature, totalement illisibJe. 

. L'iсбпе appartient аи cercle artist ique qui 
еtюt forme autour de Ја Patriarchie de Рес гс
stauree, e t des ateliers sous son infIuence. ЕВе 
appartient а се cercle раг lcs proprietes de son 
style, tandis que chronologiquement сНе s'insere 
соmрIetсrnещ dans les cadrcs de lа deuxieme 
moitie du XVIIc sieclc. 

• л ~endant dcs siecles, Belgrade avait јоие ип 
гоlе lmportant dans cette. partie de lа Penunsule 
balkanique, соmmе principal fort strategique et 
grand cen tre соmmегсј аЈ. 

L'Etat fгаш;аis s'interessait toujours vive
тепt а Ја situation dans lа Porte, notamment 
dans lа deuxieme moitie du XVIIe siecle, таг
quee раг les luttes pOlitiques роиг lе prestige 
ауес ~'Autriche-Hongrie. Dans lа sphere d'interet 
temOlgne раг Ја France пе se trouvait pas uni
quement la situation poli tique, mais aussi Ыеп 
des monuments агti stiquеs. De nombreux аи
teurs de re~its de voyages frаш;.аis, a insi que 
leurs naгratlon, еп sont Ја теill еиге ргеиуе. 

L'un de ces auteurs fгаш;аis s'etait procure 
ипе iсбпе, еп passant par Belgrade et еп laissa 
J'inscription. Il пе serait peut etre pas trop har· 
di de supposer que Ј е capita ine mentionne dans 
l 'iпsсгiрtiоп, etait le capitaine fгаш;аis, Gravier 
d'Ortieres, venu а сеНе epoque sur l 'ordre de 
Louis XIV, роит copier des plans des fortifi
cations turques. 




