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ЗНАЧАЈ НАЛАЗА СТАКЛА НА БЕОГРАДСКОЈ ТВРБАВИ 

археолози су на 

из њених кроз 

пута испретураних сло-

земље износили на светло дана ма

доказе о разноврсним маниФе

живота становника овог града. 

Међу откривеним налази се 

фрагмената 

стаклених чаша, купа, 

кулуса, накита од стаклене пасте. 

уломци стакла неким својим 

квалитетима, истоветним или сличним, са 

више или мање сигурности претпоставље-

ним или тек те-

стилским карактеристикама 

или временом настанка пружили су мо-

да се нађени на неки 

начин групише и да се приступи његовом 

изуч:авању. Из укупног до сада откривеног 

стакла са тврђаве које 

су нам њени истраживачи - др Марија 

магистри наука Гордана 

Марјановиh-Вујовиh и Поповиh -
несебичном предусретљивости ставили на 

издвојили смо за сада две 

проблемски 

грађу. 

десетак фра-

гмената чаша и купа са апликованим пла-

стичним украсом у брадавица, ка-

пљи или пужића 1, или већих 

спљоштених капљи са истуреним средњим 

делом (Таб. 1, 1),3 или пак са 

дна судова (Таб. 1,1, 3, У исту смо гру

пу сврстали вратове боца "манасијског" 

са украсом паралелних, густо зби-

и благо плитких 

1, 
Осим пластичног украса ка-

рактеристика уломака наше прве скупине 

је квалитет стакла. То је стакло ре

лативно танко и а покрива га 

слој иризирајуhе патине. Репертоар 

његовог пластичног украса и начин при

мене блиски су традицији 

коринтских радионица XI-XII века.8 Ана-
данас већ релативно нала-

жене су на средњовековним локалитетима 

у и изван њених граница. 

Стакло наше прве са Београдске 

TBP!i,aEie делом је Од времена, ме-

кад је у литератури помињано но

ви археолошки налази у ближим и даљим 

подручјима и одскоро 

архивских фондова 

и 

ност да се то стакло размотри у контексту 

нових чињеница и да се посебни 
или они општијег карактера који се око 

њега преплићу, осветле из новог угла. 

Десетак који ч:ине нашу 

прву групу својим се специфич:ним пла

стичним украсом, као и својим релативно 

бројним у Југославији и не

ким суседним земљама уклапају у про

блем који задире у општу историју европ

ског стакларства, а односи се на питање 

када је и којим путевима тај њихов украс, 

од стаклених нити, 

но плавих (Таб. 1, 3)4 

или "гирландом", ивице посебно капљолики, стигао са од-
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носно из у неке европске обла-

сти И постао својина и од стилских 

карактеристика готичког стакла. У одго

вору на то питање посредно су имплици

рана и могућа решења проблема порекла 

и датовања средњовековног стакла нала

женог на терену Београдске 

данас неколико хипотеза 

се односе на проблем процеса и 

ширења неких декоративних 

сти средњовековног коринтског стакла по 

европским просторима. Подсетимо се на то 

да је истраживач Коринта Девид

сон претпоставила да су за провале нор

мана у 1147. године тамошње ра
дионице биле срушене и да су стаклари из 

прешли у и на 

наставивши овде производњу на основу 

технолошких искустава и стилских тради-

средине из су Из ју-

жне су према претпоставци Де

видсонове, формалне вредности коринтског 

стакла, пре свега капљолике 

наставиле поход према земљама сред-

ње и северозападне 

На основу археолошких налаза 

лико локалитета у северној 

stello di Castel 
МоНа della 

Seggio 
у односу на пластични украс неке анало

са коринтским стакло м, два истакну

европског стакла 

у истој су години обја

ставове у односу на проблем 

ширења средњовековних 

ринтског с-:гакларства по Европи. 

ца су сложна у томе да би у Апулији тре-

бало тражити од карика у 

ланцу прелажења неких облика и елеме-

за 

средње и западне 

претпоставио 

да у преношењу капљоликог украса улогу 

посредника није одиграла само 

већ да су из коринтских радиони

ца прелазили преко Балканског полуостр-

јужну и цен-

се око апул-

ских налаза средњовековног стакла не по

недавна археолошка откри-
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ћа на Сицилији Palermo), о 
да каже своју реч. l4 

се придавао Апулији у 

преношењу формалних коринт-

ског стакларства су градиле 

хипотезу о апулском пореклу средњове-

XIV-XV века је 

Херцеговини и 

пластична декорација 

подсеhа на ону са коринтског стакла. 15 Па

вао је ове налазе добрим делом 

приписао муранским 

чаша са 

пљоликим украсом 

места у Будиму, у 

Вишеграду, К,:tПlDlLrСЕ!Н'I 

тиграфијом сигурно датованих 

XIV век, навели су Каталин 
шљење да је то стакло 

рекла, импортовано вероватно из 

области Апенинског полуострва. 11 

ка-

у претпоставкама и научним домишља

њима које смо изложили узета у об
зир да је после пропасти ра

производња стакла, 

ослоњена на традицију у њима не

гована, можда била настављена негде у 

до сада неоткри-

центру или у 

Овај међу-

тим, као уопште недовољно познато ста

кларство у науци 

још широко поље рада. 

у разматрањима о ширењу стилских 

коринтског стакларства у зе

мљама Европе као могуhи преносник Ве-
доскора није била узимана 

у обзир. Радикалан заокрет у том смислу 

учинио Астоне на 

ном саветовању о средњовековном стаклу 

на које је 1974. године било одр
жано у Београду.1В На основу ново откри

већ познатих али неи

уломака стакла нађених 

у водама млетачке лагуне и на локалите

тима млетачке "terra ferme" (Torcello, Ci
vidale), утврдио је до сада непознате про
изводе односно муранских 

радионица из XIII-XIV века са пластич
ним украсом познатим из коринт

ских радионица. Гаспарето је изложио хи

потезу да је у ХП-ХIII веку ди-
ректно из преузела искуства та-

мошњих стаклара по његовом 
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мишљењу, која је то тада и могла да учи

ни - поткрепљујуhи своја размишљања 

аргументима из политичке и економске и

сторије млетачке републике и њених од

носа са значајном луком и живим занат

ским центром какав је у то време био 

средњовековни Коринт. 

о 

'<::===-

Гаспарето је дошао до закључка да 

слакло са специфичним капљоликим укра

сом и другим за Коринт карактеристичним 

декор ат ив ни м елементима, нађено у Апу

лији, на Балкану, у Подунављу, у земља

ма средње и северозападне Европе скоро 

извесно представља увезени млетачки про-

\\ 
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Таб. 1 На.п.ази стак.п.а па Беozрадској тврђави, XIlI-ХV в. Горњи zрад 

ТаЬ. 1 Finds ој glassware јтот Ље 1ЗЉ-15Љ century excavated in Ље Beograd Fortress, Gor
nji Grad (Иррег Town) 
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извод или у најбољем производе 

локалних стакларских радионица су 

делале под утицајем је у 

периоду од ХIII дО XV века имала већ 

знатно развијену трговину и 

Датовање млетачко-муранског стакла 
инспирисано коринтским искључиво са 

XIII-XIV веком одскора је кориговано но
вим сазнањима. На основу архивске 

Луиђи Цекин указао на чињеницу да су 

и током XV века у Мурану 
ше са ситним капљоликим украсом 

imperlati; moioli imperladi) или стакленим 
нитима, откривајући нарочитих 

алатки у ондашњим радионицама 

су такве пластичне апликације биле изво-

као и на начин декорисане пред-

мете.2О 

Данас се извесно зна да су то-

ком XV века у радионицама из

рађиване чаше са украсом од великих пла

стичних капљи, у документима називане 

"gotti gropolosi" или 
ше са "чворовима"),21 

сматране специфичним и искључивим 

изводима радионица северозападне 

пе, посебно Немачке. 

Сада се такОђе већ зна да су током XVI 
века у Дубровнику, израђиване чаше са 

пластичним украсом великих капљи.22 У 

списима дубровачког Архива те су чаше 

називане истим термином као у 

стакларској лексици "gotti 
ме се такОђе потврђује чињеница да је ду

бровачко стакларство и у XVI веку него
вано у сфери утицаја муранског. 

Сазнање да су чаше са пластичним у

красом великих капљи 

XV века у Мурану, а 
нику, намеће потребу да се питање поре

кла и датовања чanrа тог типа су на

лажене целе или фрагментоване у ближем 

и даљем дубровачком - у 

говини, Босни и Србији - поново узме у 

разматрање, пошто су претпоставке о њи

ховом пореклу биле усмераване на подруч-

деловања других стакларских 

Вратимо се, међутим, 

пи налаза слакла са 

претпоставке и хипотетична заКЉУ"lивања 

могли да на основу претходних излагања 

извучемо у вези проблема порекла и дато

ваља стакла нађеног на том локалитету? 

172 

По логици историјског развоја средњо-
вековног стакло доброг квалите-

та какво оно из наше прве групе најпре 

би могло да се o"leKyje у граду кад је као 
престоница деспота Стефана Лазаревића 

његов кренуо у пуном замаху. Мно

ги чиниоци И сазнања оправдавају претпо

ставке у том смислу. Није, међутим, и

скључено да је већ током XIV века у Бео
граду било кориштено стакло бољег ква

литета истих стилских карактеристика. 

је вероватно да поруџбине и на

бавке стакла нису престале после 

1427. године кад поново предат 

у њему тада великаши из 

цељски, га 

уопште током XV века у 
СТИ"lу представници високог дру

штва навиклог да га материјал

на високог квалитета, па да му и на 

трпези уз остале скупоцене занатско-умет

ничке служе предмети од 

стакла вишег занатског домета. 

Наше је уверење да се порекло стакла 

са које смо сврстали у 

нашу прву групу, а припада XIV-XV ве
ку, може непосредно или посредно вези

вати за стварање муранских мајстора. При 

томе сагледавамо две могућности: или сви 

примерци импорт из Мура

на, или само неки од њих, док су други 

произашли из радионица ко

је су делале под утицајем муранских. У 

упада и трећа могућност 

скорашњих архив-

ских Документи, 

током XV века та
стаклари,2:! а ка

чиме се простор за ра

змишљања у односу на порекло београд

ских 

ред 

ље 

од важних центара онда-

трговине у су по-

а без сум-

били повре-

доприноси 

претпоставке о три центра, одно-

сно 

ним 

ске. 

се ста

снабдевало квалитет

односно Венеци

односно 
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са стаклом прве групе налаза 

са тврђаве настајало је током 

XV века и оно које смо сврста.ли у другу 
скупину. Она се састоји од већег уло-
мака двоконусних боца, откривени х 

и Доњег града 

заокруженом, 

њима и културом повезаном 

(Винча, 

ви, Угарској. Њихово 

ње пада у период од ХIII дО XV века. Ста
рији примерци израђени су од квалитетног, 
провидног и гОТОво безбојног стакла са 

слабом наслагом иризирајуће патине. Њи
ма би припадала боца из некрополе на ло

лажени у 

стратуму 

у Мачванској 

цима декорисаним малим капљоликим у

робу" 

ријеву, 

XV века.29 

је налазе Каталин 

као "италијанску стаклену 

боца из некрополе Ми-
датована првом половином 

налази двоконусних боца 

веку. Аналогије су нала

некрополи,ЗО у некро

Хинги 

кварту Табан.33 Боце су из

стакла слабог квалитета. Оно 

покривено хомогеном сличном сиво-

-мрком превлаком, типичном за 

стакло у процесу његовог старења и дезин-

Колико је данас познато тип двокону

сне настао је изван круга традиција 

класичног античког, источног или визан

стварања у стаклу. По Радемахе

тип боце представља "проналазак 

готике".34 У време кад ову мисао изре

као су биле познате само дво

конусне боце из XV века налажене у 
ској пореклом из радионица на 

После више од чети

су протекле од Радема

херовог бављења боцама овог типа, исто-

европског стакларства обогаћена је 

подацима о једној новој зони где су оне 

Контуре тог новог под

се мо-

ст 

СД. 1. Двокоuусuа боца, XV век, Доњи zрад. 

Вiconica! ЬоШе, 15th С., Donji grad. 
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У поређењу са двоконусним боцама из 

Рајнске области ове из панонске зоне раз

ликују се квалитетом и бојом стакла, 0-

блинама профилације и размерама у од

носима између појединих делова боце. Тип

ска сродност у основима и разлике у из

ради између двоконусних боца обеју обла

сти, рајнске и панонске, можда су после

дица различитих интерпретација једног 

данас нама још непознатог и регионално 

неодређеног прототипа. 

Утврдили смо да налази двоконусних 

боца у панонској зони показују разлике у 

квалитету стакла и да су старији пример

ци, они из ХIП-ХIV века, израђени од 

бољег стакла. Тој скупини налаза припа

дала би и нешто касније датована боца из 

Миријева, од танког, квалитетног стакла, 

за коју се не сасвим без основа претпо

ставило да је настала у Венецији.36 Тада 

је, наиме, технологија у радионицама на 

млетачкој лагуни већ заиста била на нај

вишем степену у Европи. Данас, међутим, 

још не располажемо са довољно елемена

та да би старије примерке двоконусних бо

ца, израђених од квалитетног стакла, при

писали без резерве муранскИJlд радиони

цама. 

У лексици млетачко-муранског стаклар

ства из друге половине XIII века познат је 
термин "ingrestaria partita" (дводелна бо

ца), за сада без правог тумачења о њего

вом значењу,37 а који би назив можда у

право одговарао структури двоконусних 

боца, обликованих од два супротно постав

љена елемента, спојена карактеристичним 

хоризонтално положеним "прстеном", који 

дели трбух боце на два дела. Малобројни у 

млетачкој лагуни недавно откривени на

лази уломака стакла венецијанско-муран

ске производње из ХIП-ХIV века не са

држе фрагменте који би указивали на бо

це двоконусног типа. Пошто, међутим, ве

нецијанско-муранска производња старија 

од средине XV века донедавна уопште ни
је била позната, нису према томе ни нова 

изненађења у односу на двоконусне боце 

потпуно искључена. 

Кад је реч о пореклу београдских дво

конусних боца и и њихових аналогија у 

Војводини и Угарској, које без разлике 
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припадају XV веку, наше претпоставке по
лазе са нешто сигурнијих основа. Одскора 

се кроз архивску грађу XV века Будим тог 
времена открио као произвођачки центар 

стакла у коме су деловали најпре итали

јански, а потом и Домаhи стаклари.38 До

кументи такође обавештавају да су у дру

гој половини XV века неки Муранци про
изводили стакло у Влашкој,39 којим се по

датком отвара нова МОГУћНОСТ за претпо

ставке о пореклу стакла које су у то вре

ме користили становници града на ушhу 

Саве и Дунава. 

Пошто данас располажемо подацима о 

томе да су предмети угарског занатства то

ком средњег века били доношени у Бео

град или уопште у Србију, може се прет

поставити да је и стакло из угарских ра

дионица било у XV веку овамо импортова
но. Сва је вероваТНОћа да се у то време 

управо двоконусна боца налазила на врху 

листе увезене стакларије. 

Да закључимо. Пошто археолошка и

страживања Београдске тврђаве још нису 

завршена, па нова откриhа и изненађења 

нису искључена, резултати до којих се 

дошло представљају према томе само јед

ну од етапа на путу стицања знања о на

лазима стакла са овог локалитета. Из до

садашњег излагања, међутим, неки се за

кључци могу већ извуhи. 

Сада смо већ у могуhности да без 0-

клевања и предмете од стакла до пишемо 

списку још мало познате робе увожене у 

средњовековни Београд. 

Извесно је да је у XV веку стакло пред
стављало пратеhи елемент у животу сва

кодневице становника Београда. Оно стил

ски припада готици. Међу употребљаваном 

стакларијом чини се да је двоконусна боца 

имала широку примену и вероватно да су 

се ЊОiV1е служили и становници града са 

ниже степенице друштвене хијерархије. 

Ма како да су у овом тренутку резул

тати до којих се дошло још непотпуни, 

извесно је да домет значаја београдских 

налаза стакла по проблемима које наме

ћу или у које се уклапају не прелази само 

међе београдског атара, Србије и Југосла

вије, већ и Балканског полуострва у це

лини. 
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ТНЕ IMPORTANCE OF GLASSWARE FOUND IN ТНЕ BEOGRAD FORTRESS 

VeTena Нап 

In last decennium the archaeological excava-
tions јп the Fortress to light, 
among quantity о! of 
glassware аБ сиРБ, bottles, window 
осиН and jewelry of paste. From these 
finds, for Ље time we sorted out two 

which, аБ far аБ Љејг imposing 
аге concerned, the тОБ! 
material. ТЬе includes about 

\vblch, Ьу БресјСјс molded 
the shape о! pearls, drops or 

о! glass 
about Ље гјт о! the 

which concerns the 
glassmaking and which 

\vhen and оп which 
especially the 

East and {гот 

and 

dating о! the medieval glass\vare found in Ље 
area о! Ље Beograd Fortress. 

The glass\vare о! the first group (table I} 
to the 14th-15th century and it тау 
ог indirectly Ье linked to the creations 

of Ље masters from Mt!rano. It јБ possible 
that this glassware was imported from Мигапо 
ог that а part о! ј! was made in the workshops 
јп Dubrovnik which were under the influence 
of those from Murano. These comblnations also 
include the third possibility Ьу the re-
sults of recent researches јп archives јп 

ЬесаиБе јп the 15th centul'Y НаНап 
were \vorking there and after

wards local glassmakers as well. 
In the second group have Ьееп l'angerd the 

fгаgшепts of ЫсопјсаЈ bottles which used to Ье 
found јп the GOl'nji and Donji Grad of the 
Beograd Fortress. They belong to the Раппо
пјап region and differ јп mапу геsресts from 
those deriving from Ље Rhine zone. ТЬеу prob
аЬЈу represent јmрог! ћ'от Hungary. 


