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VВОЗ СРЕДЊОВЕКОВНИХ БАКАРНИХ И БРОНЗАНИХ 

ПРЕДМЕТА ИЗ ЕВРОПЕ НА ТЕРИТОРИЈV БЕоrРАДА И СРБИЈЕ 

У досадашњем проучавању старе срп

ске уметности и уметничих заната главна 

је пажња посвећивана предметима источ

ног порекла, јер се тиме потврђивала теза 

о великом утицају византијске уметности 

на тло Балкана. И оно мало предмета, вео

ма уочљивог европског порекла, обично се 

приписивало увозом са јадранских обала 

преко Котора и Дубровника. Которска, а 

нарочито дубровачка, архивска грађа нео

дољиво је вукла истраживаче на ту стра

ну. То је и сасвим разумљиво, јер писани 

документ скоро има већу вредност од на

ђеног предмета. Али у тим писаним доку

ментима има веома мало података о европ

ском материјалу који је преко Котор а и 

Дубровника доспева о на тло средњовеков

не Србије; односно, преко Котора и Ду

бровника долазили су производи уметнич

ких занатлија из Италије, првенствено 

тканине, а ретко предмети од бронзе и ба

кра. Заобилазни пут, морем и копном, си

гурно је био веома тежак средњовековним 

трговцима из средње Европе, када се до 

средишта средњовековне Србије могло лак

ше доћи Дунавом, Моравом и Ибром, или 

њиховим долинама, баш онако, како су 

тим истим путем у XVI и XVH веку сти
заJlИ немачки и француски путници идући 

за Цариград. Зато ћу у овој краткој бе

Jlешци покушати да реконструишем при

JlИВ европске робе дунавским путем, ди

ректно из Европе, преко Угарске у Срби
ју и да на основу сачуваног материјала, 

који није безначајан, укажем из којих је 

земаља стизао и у којим је регионима тај 

материјал био употребљаван. 
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Разумљиво је да у овом тренутку и

страживања морамо се задржати само на 

оним предметима који су се у већем бро

ју сачували и који јасно указују на сво

је порекло. Тај, за наше ПРИJlике, значајан 

број, срењоевропских предмета може да 

скрене пажњу на могућност да је јужно 

од Дунава постојала жива трговина са За

падом, јер то нису случајни наJlази из јед

не одређене епохе, већ, рекло би се, не

престани увоз током неколико Н9кова на 

тло Балкана. У фази истражива~ьа тешко 

је наводити разнолике примерке европског 

занатства који су увожени на балканско 

тло; то ћ.е бити предмет знатно дужег ра

да, јер када се то буде истраЖИJlО, бић.е 

много јасније неке појаве у радовима бал
канских уметничких занаТJlија о којима 

се до сада мало зна. Задржаћу се зато, са

мо на предметима од бронзе и бакра који 

су, по природи свога материјала, успели да 

се сачувају упркос рушењнма, разарањи

ма и пожарима. А ти предмети од бронзе 
и бакра БИJlО лаичке или реJlигиозне садр

жине могу се пратити кроз неколико ве

кова. Они могу да укажу на стални увоз 

извесног броја уметничких производа из 

Европе и у исто време да покаikу пут ко
јим су стизали. Како се бронзани и бакар
ни предмети наJlазе и у Београду, као и у 

деJlовима средњовековне Србије, па све на 

југу до Македоније, то се преко њих може 

наслутити стална веза између средњове

ковне српске државе и Београда и када 

није био у рукама српских владара. 

Бронзани и бакарни предмети нађени 

на тлу Београда и средњовековне Србије 
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БОЈАНА РАДОЈКОВИЋ 

Сл.. 1. 
-"'-'= 
Корпус nаl]еn у Лunљаnу, Хll век, 
Народnи .музеј С_lI.едерево 

Fig. 1 - СПlсijiхеs fО1шd at Lip!jan, the 12th 
centllry, Narodni muzej (Nationa! Mllseum), 

Smederevo 

нису репрезентативни предмети рађени по 

наруџбини, већ ливени или отиснути пре

ко дрвеног калупа уз помоћ струга, а за

тим дотеривани чекићем и руком. Они су 

масовно произвођени на Западу, још пре

цизније речено у Средњој Европи, па за

тим довожени на тло Балкана. 

Најранија група тих предмета јесте из 

ХII века, из времена када су средњоевроп

ске радионице већ увелико израђивале 

предмете не само по наруџбини већ и за 

продају. Неколико примера бронзаних кор

пуса то доказује.! Нађени на локалитети

ма дужином Дунава, Мораве, па све до Ко

сова, потврђују чињеницу да нису у пита

љу, случај ни, појединачни налази, већ ма

теријал који је у тим крајевима продаван 

и ношен. Неки примерци тих корпуса ра

спрострањени су и у другим крајевима 

Европе, као на пример у Мађарској и ју-
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Сл.. 2. - Процесuоnu крст nal]e1t у 3аје-ч.ару, 
ХII век, Народ1tu .музеј Беоzрад 

Fig. 2 - Processiona! cross fО1шd at Zajecar, 
the 12th century, Narodni muzej (Nationa! Ми

seum), Beograd. 

жним деловима немачког царства.2 Три 

примерка: један из Врзденца у Словенији, 

други у Липљану на Косову, а трећи не

познатог порекла у Ватиканској библиоте

ци, заједно са два из Мађарске убедљиво 

говоре о једној непознатој радионици у 

горњем току Дунава која их је произво

дила и продавала читавом Европом (Сл.. 

lР Да је једна таква радионица у ХII ве

ку постојала на северу, потврђује и ве

лики процесиони крст са горским криста

лом и малим корпусом, нађен у околини 

Зајечара (Сл.. 2). Процесиони крстови нису 
били реткост у Европи уопште, па веро

ватно ни на Балкану. Међутим, ти, рани

ји, из ХII века нису се у великом броју 

сачували на територијама које су знатно 

мање страдале у ратовима и 

ма. Па, ипак, један велики, 

крст са корпусом из ризнице 

пустошењи

процеси они 

катедрале у 



Регенсбургу4 показује уочљиву сличност 

са нашим корпусом из 3ајечара. Слична 

стилизација главе, косе, браде, тела ука

зује на заједничко место настанка. Према 

архивским подацима, за регенсбуршки се 

зна да је настао у Швапској и да је касни

је пренет у Регенсбург . Према стилским 

особинама корпуса из 3ајечара могло би се 

претпоставити да је и он истог порекла. 

Ти рани радови средњоевропских мај

стора нису једини јужно од Дунава. Из 

ХIII века налазимо такође на занимљиве 

примерке европских радионица . На сред

њовековној тврђави Расу , приликом архе

олошких ископавања, нађена је позната 

романска бронзана чинија, тзв . Hansa
schiisseJ, на којој су са унутрашње стране 
уреза не представе крилатог младића за 

кога се претпоставља да је хришћанска 

персонификација похлепности у облику ан

тичког бога Меркура.5 Према начину обра

де (отиснута преко дрвеног калупа уз по

моћ струга и чекића, а затим угребени ор

наменат и представа), сличним примерима 

нађеним у Шлезији, Вестфалији, горњој 

Елби, као и у Мађарској (Кечкемет), чини

ја из Раса може се поуздано датирати сре-

Сл. 3. - Кадuо-иuu,а -иаi)е-иа у ИСТО'i-иој Србuјu, 
Х IV век, Музеј nрu.мење-ие у.ltет-иостu, Беоzраа 

Fig . 3 - Censer jound in East Serbia, (ће 14t:~ 
century, Muzej primenjene umetnosti (MuseHm 

ој Apptied Arts), Beograd. 

Сл. 4. Кадuо-иuu,а ~аi)еlИ у околu-иu Бео
zрада, nоч. Xv века, Музеј nрu.мење-ие y,lteT

~ОСПt, Беozрад 

Fig. 4 - Censer jound in Ље vicinity ој Вео
grad, the beginning ој the 15Љ century, Мщеј 

primenjene ltmetnosti, Beograd. 

Сл. 5. - Свећњак uз Де'iаlИ, XIV век, Музеј 
nрu.мење-ие у.мет-иостu, Беоzрад 

Fig. 5 - Candte-stick јтот Decani, the 14tl~ 
century, Muzej primenjene umetnosti, Beograd. 



С/I,. 6. - Фuzура Мадо'Н.е са деча'Н.с'Коz свећ,
Њ(('К((, Музеј nрU.Аоtење'Н.е у.ltет'Н.остu, Беоzрад 

Fig. 6 _. Figure оЈ [ће Virgin jrom [ће Decani 
cand!e-stick, Muzej primenjene 1tmetnosti, 

Beograd. 

ДИНОМ ХIII века . 7 Рас је најјужнија тачка, 

до сада позната, докле су оне доспеле. Ако 

се узме у обзир да је чинија са Раса на

ђена у близини новца краља Радослава, а 

поред ње и плочице за искивање f!овца, 

што би говорило о могућности да је ту 

била ковница, онда се може протумачити 

и представа на њој као опомена противу 

похлепности. 

Међутим, бронзане чиније и тањири са 

морализаторско-дидактичким темама нису 

престале да се израђују ни у XIV и XV ве
ку. Оне су тада добијале дуге натписе, 

симболичке украсе и хришћанске теме. 

Али о њима ће касније бити речи. 
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у XIII веку налазимо на тлу средњове
ковне Србије и друге примере европског 

занатства. Лимож, једна од највећих ра

дионица бронзаних култних посуда са 

емајлом, која је снабдевала скоро целу 

Европу и конкурисала рајнским и мозан

ским радионицама емајла, заступљен је та

кође и на тлу средњовековне Србије. Јед

на плочица лимошк{)г емајла нађена у 

Призрену, већ позната еухаристична го

лубица која се налази у Охриду7 показују 

да су радови лимошки.х мајстора, вероват

но истим путем, преко средње Европе, до

спева.т:;и и на тло Балкана. 

Посебно се доста средњоевропског ма

теријала сачувало из XIV и XV века. Као 
најкарактеристичнији примерци јесу ка

дионице, свећњаци и већ поменути тањи

ри. у XIV и XV веку у Европи цвета о

брада бакра и бронзе. Из радионце у ди

нану која има водећу улогу у овом зана

ту, мајсторство у обради бронзе и бакра 

прелази на немачке мајсторе, посебно оне 

из јужне Баварске, Саксоније и Франачке. 

СЛ-. 7. - Свећња'К uз Баварс'Коz 'Н.а1~uо'Н.ал-'Н.оz 
.lf.узеја у Ми'Н.хе'Н.у, XIV ве'К 

Fig. 7 - Cand!e-stick from the Bavarian Natio
па! Museum in MlLnich, the 14th cent1try. 



УВОЗ СРЕДЊОВЕк. БАКАРНИХ И БРОНЗАНИХ ПРЕДМЕТА из ЕВРОПЕ 

За време Карла IV, када је велики део 

Европе био под његовим стегом, долази до 

брже циркулације мајстора, посебно оних 

који се баве обрадом метала. Из тог вре

мена потиче и велики број кадионица на

ђен на тлу Балкана: од Београда, преко 

Смедерева, Варварина, до Пећи, Скопља, 

Прилепа и Охрида. За наше прилике овај 

доста велики број кадионица може да у

каже на могућност да су се према немач

ким калупима израђивале и код нас. 

Према својим стилским особинама од
вајају се два типа готских кадионица дру

ге половине XIV и из XV века. Једне су 
типичне за јужнонемачко занатство, друге 

по своме облику воде порекло са севера, 

где се израђују у ХII,8 а затим у нешто 

упрошћеном облику и у XIII и XIV веку. 
Оба типа кадионица срећу се и на нашем 
тлу и то од Београда, па све до југа Ма

кедоније. Први тип (Сл. З) чешћи је у се

верној и источној Србији, док је нешто 

ређи на југу. Други тип кадионице (Сл. 4) 
може се пратити од Београда, па све до 

Сл. 8. - Фраz.м.еит свећњака uaBeuoz иа Ко
сову, XIV век, nриватио ВАасиuштво 

Fig. 8 - Fragment ој the candle-stick found at 
Kosovo, the 14th century, private ownership. 

Витине и Биначког манастира на грани
цама Скопске Црне горе . Те бронзане ка

дионице нису карактеристичне само за у

гарску и Србију, већ посебно за јужну 

Немачку, где их налазимо скоро по свим 

музејима и црквеним ризницама.О Рађен е 

у време зреле готике у бронзи која није 

била тако скуп материјал као сребро и ле

гуре сребра, служиле су за свакодневну 

употребу и по већим и по мањим црква

ма. Претпоставља се да су израђиване и 

у Нирнбергу. Идентичност облика кадиони

ца оба типа које се чувају у Немачкој и 

нађених код нас, доста убедљиво потвр

ђују мишљење о њиховом увозу из сред

ње Европе и великој распрострањености. 

Детаљнија истраживања средњовековних 

градова и црквишта можда ће пружити 

неке ближе податке о њима, и можда по

тврдити претпоставку да су ливене и код 

нас према калупима немачких мајстора. 

Са севера Европе увозе се и свећњаци, 

такође од бронзе. Када сам у манастиру 

Дечани нашла велики, готски, висећи свећ-

.. 

СА. 9. - ПРОфltА људске фuzуре са KOCOBCKOZ 

свећњаха 

Fig. 9 - РтојНе ој the ћuтаn jigure оп the 
candle-stick јтот Kosovo. 
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Сд. 10. - Тањир 1ia1)e1i у OKOJtU1iU Беоzрада, 
XV в ек, Музеј nрU,ltење1iе У.АtеТ1iОСПt, Беоzрад 

Fig. 10 - Plate 10und in the vicinity 01 Вео
grad, the 15th centttry, Muzej primenjene ttme t

nosti, Beograd. 

Сд . 11. - Тањир 1ia1)e1i у Охриду, XV в ек, 
Музеј nрu.лtење1iе у.ltеТ1iОСПt, Беozрад 

Fig . 11 - Plate joun d at Ohrid, the 15th сеn
tury, Muzej pri m enjene ttmetnosti, Beograd. 
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њак састављен од грана са бршљановим 

лишћем (Сл. 5) и малом фино моделова

ном Мадоном (Сл . 6) у тзв . мекој готици , 

изгледало је да је то случајан увоз из да

леког Лебека . Претпоставила сам да је до

шао преко Дубровника или Котора.'О Ме

ђутим, у Регенсбургу , у Градској већНИ

ци, налазио се један , веома сличан свећ

њак за који се знало да је стигао са севе

ра Европе . У Немачкој су се израђивали 

једнокраки и двокраки свећњаци и изво

зили У суседне земље, па и у Угарску . Ти 

свећњаци из краја XIV века , били су ка

рактеристичног изгледа. На постољу нала

зи се људска фигура обучена у одело па

жа или ратника, са јако стилизованим те

лом и хаљином, без капе или са капом на 

глави и раширеним рукама у којима држи 

чашице за свеће (Сл. 7).1 [ Изванредно јед
ноставно моделована фигура човека , као 

најлепши пример ситне пластике тога пе

риода, без извештачености покрета тако 

карактеристичних за готику , даје целом 

свећњаку осећај префињености . Фрагмен

ти тих свећњака налазе се и код нас, тако 

да потврђују мишљење О увозу у наше 

крајеве. Скоро идентична људска фигура 

са раширеним рукама и оштро стилизова

ним рукав има нађена је, према речима пре

продавца, на Косову (Сл . 8 u 9), а други 

фрагментован свећњак на Београдској твр

ђави. [ 2 Оба налаза, онај са Косова и тај 

са тврђаве, убедљиво говоре да их је било 

на нашем тлу и да су били употребља

вани вероватно на дворовима. То је још је

дан доказ о увозу бронзаних предмета из 

средње Европе . Због налаза ових свећња

ка код нас, склона сам да претпоставим 

да је и у Дечане, велики готски свећњак 

дошао истим путем. 

Међутим, из јужнонемачких радионица 

у току XV века и даље се увозе бакар ни 
тањири са старонемачким морализаторско

-дидактичким натписима. Ти тањири има

ју своје одређено место у дому и у цркви. 

У цркви, за време литургије служе за 

прање руку , а вероватно су сличну наме

ну имали и код лаика . Веома занимљиви 

по својим декоративним мотивима, као и 

композицијама, били су распрострањени 

од Београда, Смедерева, Моравом, све до 

Косова, а затим преко Скопља и Прилепа 

све до Охрида. Посебно је занимљив један 

који се данас налази у Музеју примењене 



УВОЗ СРЕДЊОВЕК БАКАРНИХ И БРОНЗАНИХ ПРЕДМЕТА ИЗ ЕВРОПЕ 

уметности, а нађен је у околини Београда 

(СА. 10).13 На његовом дну, у кругу, прика
зани су Адам и Ева, наги поред дрвета са 

око кога се обавија змија. Око 

у два концентрична 

круга, теку натписи на старонемачком. и

дентичан тањир налази се у Баварском на

ционалном музеју са малим одступањима 

у орнамеНТИЦи. 14 Неоспорно да се 

порекло наших тањира треба тражити и 

мора наhи у јужнонемачким радионица

ма, где су такви тањири произвођени. 

Али поред тањира на којима су компо

зиције, сачували су се и и ба

карни тањири само са декоративним мо

тивима: готским, набубрелим четвороли-

стима, цвет овима и натписима 1 
Ти тањири, про извођени у Немач-

у другој половини XV века, носе већ и 
елементе ренесансе који су доста ретки у 

овом периоду на тлу Балкана. та

њири са композицијама и декоративним 

мотивима уствари су наставак 

чинија са урезаним манама и врлинама из 

ХПI века о којима је већ било речи, а ко

је су такође биле увожене на тло Бал

кана. То би значило да је постојао непре

стани увоз бакарног посуђа од 

досад нађеном примерку, па све 

XV века, када налазимо такво 

великом броју. 

Бацајуhи поглед на приказани 

од бакра и 

ване предмете, али 

сту паралелу у 

метала, потврдило би се о њи-

ХОВОМ увозу У 

Ако се узме у обзир 

да нађени предмети 

их има и у 

и XV веку, могло би се претпоставити да 
су током целог овог периода уво жени на 

тло Балкана и у средњовековну 

Није у питању само врста предме

та, на пример кадионица или корпуса због 

чега би се могло претпоставити да слу

чајно доспели код нас, већ разнолики ма

теријал је служио и лаицима, а и 

цркви. Та разноликост може да укаже на 

стално притицање радова у и ба

кру трговачким путевима из средње 

пе у наше у не-

радионици у горњем току 

леког Лиможа, 

њаци, велики свећњак 

из Шлезије и долине 

двосмислено о 

вијала током зрелог 

средњовековне 

ност трговине са 

не-

се раз

века између 

Отворе-

зна, а о чему вероватно постоје трагови у 

архивама средњоевропских градова, обја

многе до сада само наслуhиване 

су притицали на наше тло. 

Многи мотиви у златарству, књизи, наки

ту, тканинама готског порекла 

ни су са 

било. Али се веома често 

гичан пут средњоевропских 

ло-

која 

су се осетила на и одразила се у 

балканским уметничким занатима. 

Са Истока и из долазили су 

скупоцен и предмети за цркву и владарски 

двор, то била ствар престижа; са ја

дранских обала притицала 

су се снабдевали тргови и властела; са се-

вера је била за ши-

року пећњаци на

које је др М. 

сигурно припи

сала средњоевропским-угарским мајстори

бакар који је долазио из 

све то указује на живу 

трговину је у средњем веку вођена 

и је оставила видног трага и на срп

ским занатима познијег периода. Ако се 

узме у обзир да је велики део наше за

бавне I{њижевности, као на пример прича 

о рату, преведена са мађарског 

на српски, онда је лакше схватити и при

тицање предмета широке потрошње на на

ше тло у временима када су уметнички 

занати, а посебно обрада бронзе и 
на била веома цењена и привиле

гована. Све то објашњава и оне западне 

се јављају у српским умет

ничким занатима и онда када Србија као 
држава више не постоји. Па и тада, увоз 

са Запада не престаје. У веl'iим, али и ма

њим забитим црквама и манастирима наи

лазимо на радове нирнбершких и 

шких златара и у што може да 

укаже на увоза из 

Немачке. Даља истраживања тих до 

сада мало познатих веза вероватно и 

боље резултате који ће потврдити или 0-

ва, предмети од пристигли из да- повргнути изнесена мишљења. 
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IMPORT OF MEDIEV AL COPPER AND BRONZE WORKS OF ART FROM EUROPE 
IN ТНЕ TERRITORY OF BEOGRAD AND SERВIA 

Војаnа Radojkovic 

Јп the territory о! Beograd and medieval 
Serbia has Ьееп preserved а larger quantity о! 
works of art о! western origin, ог, to Ье тоге 
precise, those originating јп middle Еигоре. 
These аге Ље objects о! bronze and соррег 
which тау Ье ranged to the period {гот the 
12th uпШ Ље end о! the 15Љ century. These 
аге the works of art made most ргоЬаЫу јп 

some mid-European workshop, situated at the 
иррег course of Ље Danube, in the 12th and 
13Љ century, bronze and соррег vessels and 
plates, to begin with Ље so called »Hansa
schi.issel« found at Ras, which belongs to the 
middle of Ље 13Љ century, up to Ље Gothic 
and Renaissance bronze and соррег plates from 
the 15Љ century. Thereto should Ье added the 
candle-sticks with human figure {гот Ље end 

о! the 14th century, as well as the large chan
delier - »Kronleuchter« - {гот the топа
stery Decani from Ље 14th century. А separate 
group is formed Ьу the censers, also јп Gothic 
style, Ље parallels о! which тау Ье found јп 
south-German metal working. 

The author assumes that јп the Middle Ages 
the trade was developed between the countries 
of middle Еигоре and medieval Serbia and she 
considers that during Ље whole Middle Ages 
Ље products of craftwork arrived Ьу the rivers 
Danube, Morava and Љаг, аБ Ьу опе of Ље 
shortest thoroughfares which linked Europe 
wi th Serbia. Јп this way in Ље 16th and 17Љ 
century Ље works of art, made Ьу Ље шаstегs 
from Ni.irnberg and Augsburg, used to reach 
Ље Serbian monasteries. 


