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Када је у нашој земљи током марта 2020. године 
проглашено ванредно стање са циљем да се спречи 
ширење вируса Ковид-19, уз бројне установе културе 
затворени су и музеји. Поставило се питање њиховог 
функционисања и обављања њихових основних задатака. 
Бројна публика, међу којима су и посетиоци музеја, били 
су затворени у својим домовима и пред њима се отворило 
огромно поље за сусрет са дигитализованим делима 
уметности и културе. 
Дигитализација је већ дужи временски период 

неминовност у свим сферама живота, те је сходно томе 
присутна и у музејима. Посао дигитализације културног 
наслеђа наше земље започет је пре десетак година, а 
Јединствени информациони систем за музеје намењен 
раду кустоса представља јединствени продукт те 
активности. Осмишљен је у Историјском музеју Србије, а 
унапређен у заједничком деловању информатичара, 
кустоса и конзерватора Музеја Војводине, те тако 
прилагођен специфичним областима, као што су 
археологија, етнологија, историја уметности, конзервација, 
археоботаника и др. Један део представљених прича 
потиче, у мањој или већој мери, из овог информационог 
система.
Паралелно са предоченим, информационо-комуникационе 

технологије примењују се и у области представљања 
културних добара, као и у едукацији. Кроз бројне пројекте, 
којима се богатство музејских тема представља путем ИКТ-а 
у последњих неколико година, Музеј Војводине настоји да се 
прилагоди потребама својих савременика. 
Усаглашавање рада музеја са духом времена неопходно је 

за његов опстанак. Од кустоса савременог доба очекује се 

да превазиђу конзервативизам и елитистички приступ и 
да, попут психолога, проникну у интересовања публике. 
Недовољно слободног времена, брзина живота и 
окренутост дигиталном свету, условили су потребу да се 
музејски садржаји презентују у смањеном обиму, са 
нагласком на најзанимљивије теме, испричане уз помоћ 
техника које одговарају поменутим оквирима. 
Уз пандемију и ванредно стање у још већој мери смо били 

изложени дигиталном свету, што је довело до брзог 
прилагођавања пословању у том окружењу. Започели смо 
акцију под називом Остани код куће и научи нешто ново, кроз 
коју смо бесплатно понудили све наше дигитализоване 
садржаје – укључујући виртуелни музеј, брошуре за 
апликације проширене стварности, дигитална издања и 
публикације у PDF формату. Осим тога, као део ове акције 
наши кустоси почели су да пишу приче о предметима који 
се налазе у њиховим збиркама, о догађајима и темама из 
прошлости, а конзерватори о заштити културног наслеђа и 
веома важном послу који обављају. Након што је укинуто 
ванредно стање и после повратка музеалаца у своје 
канцеларије, лабораторије и депое, акција је настављена 
кроз нови слоган – Буди одговоран према духу и телу. Приче 
из Музеја дељене су на друштвеним мрежама, посета 
вебсајту Музеја Војводине значајно је порасла, а број 
пратилаца и прегледа на друштвеним мрежама показао да 
је потреба за културом и уметношћу већа него икада.
Публикација Приче из Музеја у доба Короне представља 

педесет најбољих текстова по избору уређивачког одбора. 
Прва је у едицији Приче из МУЗЕЈА и посвећена је свима 
који воле музеје и музејске предмете, као и занимљиве 
приче из прошлости.
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Уз музику је увек било     
све лепше

Сећање на Новосадско српско занатлијско певачко друштво „Невен“

Љубица Отић
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прерадио. Тако је Новосадско српско занатлијско 
певачко друштво „Невен“ званично основано 1900.
Друштво је пре свега неговало хорску музику. 

Међутим, у оквиру њега је активно радила и 
драмска секција, чији су чланови приређивали 
дилетантске представе, на отвореном простору 
када су то дозвољавале временске прилике. Такве 
представе су се углавном завршавале игранкама. 
Друштво „Невен“ такође је организовало и 
светосавске балове, као и своју традиционалну 
приредбу на други дан Божића. Било је члан 
Одбора за подизање споменика Светозару 
Милетићу у Новом Саду и један је од учесника 
свечаности приликом отварања споменика. 
Један од његових значајних наступа је и на 
Опленцу 1934, када је одржан помен 
благопочившем краљу Александру I 
Карађорђевићу. Због великог угледа који је 
Друштво имало међу Новосађанима, као и због 
својих певачких квалитета, имало је „првенство 
појања“ у свим православним храмовима. Слава 
Друштва је Ђурђевдан.
Током Другог светског рата Друштво је радило 

по Правилима на мађарском језику. После рата, 
радило је под другим називом: Занатлијско 
културно уметничко друштво „Невен“. Под тим 
називом ће радити све до 1960. када коначно 
прекида свој рад. Деведесетих година је Друштво 
покушало да ревитализује рад, али без успеха. 
Неколико предмета у Музеју Војводине чува 
сећање на плодан рад овог музичког друштва.

Друштво је пре свега 
неговало хорску 
музику. 

Музичко стваралаштво у Војводини већ од првих 
деценија 19. века било је у сталном успону. 
Шездесетих година су сва већа војвођанска места 
имала певачка друштва, која су изводила не само 
црквене песме, већ и композиције домаћих и 
страних аутора. Они су редовно приређивали 
концерте, како у свом тако и у осталим градовима 
Војводине.
Певачка друштва често су била носиоци 

културних догађања једног града и зато су била 
веома значајна за целокупан друштвени живот у 
њему. Имали су их припадници свих народа на 
овом подручју, који су и на овај начин чували своју 
традицију и национална обележја.
Нови Сад је у другој половини 19. века, постао 

неоспорни српски културни центар; основано је 
Српско народно позориште (1861), Матица 
српска пресељена је из Пеште (1864), одржана је 
скупштина Уједињене омладине српске (1866), 
покренути су многи листови. Музички живот, 
који у овом граду има дугу традицију, нагло се 
развија. Оснива се велики број певачких 
друштава, међу којима је и Новосадско српско 
занатлијско певачко друштво „Невен“.
Иако је идеја о оснивању овог Друштва потекла 

још 1893. године, требало је да прође седам 
година да би аустроугарске власти одобриле 
Правила по којима би ово друштво радило. Чак 
пет пута је овај документ слат у Пешту, без 
позитивног одговора. Одобрена су тек након што 
их је крајем 1899. године Јаша Томић потпуно Диплома Српског занатлијског певачког друштва Невен, Нови Сад 1922.4 5



1775
У визуелној репрезентацији историјских догађаја 

понекад се одређени мотив издвоји по својој 
иконичности и прерасте у јасну метафору самог 
догађаја. То може бити једна сцена забележена оком 
камере или карактеристичан детаљ крајолика у којем 
се догађај одвијао. Несрећним случајем, православна 
црква посвећена светим апостолима Петру и Павлу у 
барањском селу Болман постала је метафора за 
жестоку битку, која се одвијала у самој завршници 
Другог светског рата на простору Југославије.
Желећи да заустави продор Црвене армије у Немачку, 

Врховна команда Трећег Рајха планирала је велику 
контраофанзиву на простору Панонске низије, познату 
под називом „Пролећно буђење“. Почетком марта 1945. 
Немачка је покренула велику војну силу, а део плана 
подразумевао је заузимање територије Барање, коју су 
чувале војвођанске бригаде III Армије НОВЈ. У првом 
налету, од 5. до 10. марта, јединице Вермахта успеле су 
да пређу у Барању и успоставе мостобран на левој обали 
Драве. Након што је Црвена Армија сузбила немачки 
продор на осталим деловима фронта, послала је помоћ у 
Барању. Заједничким напорима, Црвена Армија, 
Бугарска армија и Народноослободилачка војска 
Југославије успели су, од 16. до 21. марта, да потисну 
немачкe трупе на десну обалу Драве. Југословенске 
јединице су преузеле иницијативу и након ове победе 
и пробоја Сремског фронта наставиле незадрживи 
поход до коначног ослобођења Југославије.

Војислав Мартинов
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Током ове битке главне борбе су вођене у Болману, 
као најистуренијем месту немачког мостобрана. Како 
је торањ болманске цркве био највиша тачка у овом 
равничарском пределу, претворен је у немачку 
извидницу и смртоносно митраљеско гнездо. Услед 
дејстава тешке артиљерије црквени торањ је био 
разрушен, а његов аветињски изглед отеловљавао је 
суровост и жестину борбе вођене за ово мало 
барањско место. 
Посредством радова бројних уметника из Одељења 

агитпропа III Армије, насталих у току саме битке или 
у каснијем периоду, пејзаж разрушеног села са 
уништеном црквом постао је асоцијација за 
Болманску битку.
Црква св. апостола Петра и Павла подигнута је 1775. 

године, а осветио ју је будимски епископ Софроније 
Кириловић 1777. Изграђена је у каснобарокном стилу, 
са торњем висине 14 метара. Током Болманске битке 
поред торња, потпуно је страдао иконостас и црквена 
архива. Црква је обновљена 1962. године, а у ратним 
дејствима 1992. била је још једном оштећена. Наредне 
године поново је обновљена под надзором 
конзерватора Секретаријата друштвених делатности 
српске области Славонија, Барања и западни Срем. 
Данас се у цркви налази иконостас пренет из капеле 
новосадског затвора – рад Аце Чегурског из 1940. 
године.

Православна црква 
посвећена светим 
апостолима Петру и 
Павлу у барањском 
селу Болман постала 
је метафора за 
жестоку битку, која 
се одвијала у самој 
завршници Другог 
светског рата на 
простору 
Југославије.

Црква
на болманском мостобрану

као

симбол битке 

Илустрација Болманске битке из првог бројa Илустрованог ударника – пропагандног листа III армије 

Непознат аутор, Порушена црква у Болману, туш на хартији, 1945. Лимена инсталација на зиду Борба за Болман - са сталне
поставке Музеја Војводине рађена према линорезу
Мартина Соларжика6 7



Катица Рајчић рођена је у Маријатерезиополису 
(Суботици) 1889, у угледној буњевачкој породици. 
Основну и средњу школу завршила је у родном граду, а 
школовање је наставила у Бечу, где је била чланица 
Академске омладине.
Родољубиво и слободарски васпитана, бавила се 

друштвено-добротворним радом и била активна 
чланица више друштава, који су својим деловањем 
унапређивали друштвену и културну климу у 
Суботици. Ова национална друштва била су брана 
националном однарођавању и асимилацији, која је 
крајем 19. века узела маха међу Буњевцима на северу 
Бачко-бодрошке и Брањске жупаније у Угарском делу 
Хабзбуршке монархије. На тим традиционалним 
годишњим окупљањима која су организовала 
буњевачка и српска друштва као што су 
добротворне женске задруге, певачка друштава и 
читаоница, Буњевци и Срби долазили у госте једни 
другима и јачали везе и међусобно поверење. Како 
је Катица поседовала ванредни певачки таленат, 
готово да није било друштвеног догађаја у Суботици 
почетком 19. века на којима не би учестовала са 
изворним буњевачким и српским песамама. Била је 
активни члан Пучке касине (осн. 1878) у певачкој 
секцији. Редовно је наступала на годишњицу 
Друштва, која се одржавала на Марин дан.
Када је у Суботици крајем 1918. године почео да се 

обнавља политички живот и основан 
Буњевачко-српски народни одбор 10. 11. 1918. и 
Катица, као права родољупка, узела је учешћа у 
његовом раду. Отуда је била на збору који је 
организовао БСНО ради избора посланика за 
предстојећу скупштину и била је једна од пет 

Зоран Вељановић
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суботичких жена међу 75 изабраних суботичких 
посланика. Сутрадан (25. 11. 1918), возом је 
отпутовала на Народну скупштину Срба, Буњеваца и 
осталих Словена у Нови Сад, где је изгласано отцепљење 
Бачке, Барање и Баната од Угарске и њихово 
присаједињење Краљевини Србији.
После Првог светског рата, ослобођења и 

присаједињења војвођанских области Краљевини 
Србији, а потом и широј југословенској заједници 
Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (од 1929. 
године Краљевини Југославији) и даље је са великим 
жаром учествовала у културном животу. Тако је, 
заједно са суботичким Буњевкама, учествовала на 
чувеном Словенском балу у Београду 1938. године, 
чији је домаћин била краљица Марија 
Карађорђевић. Том приликом Буњевке су краљици 
поклониле раскошну буњевачку ношњу од лионске 
свиле, коју је краљица, у њихову част, и обукла те 
вечери. На двор Карађорђевића била је често 
позивана, и тим је приликама више пута певала 
буњевачке и српске народне песме.
Била је удата за познатог суботичког банкара 

Александра Шандора Рајчића, директора Грађанске 
банке, који је баш као и она, био буњевачки 
национални делатник, члан Буњевачко-српског 
народног одбора и посланик на Великој народној 
скупштини у Новом Саду. Упокојила се 1967. године 
и сахрањена је на католичком гробљу у Суботици.
Музеј Војводине, односно његово одељење Музеј 

Присаједињења 1918, у својој збирци Портрети 
знаменитих личности 1918, чува портрет Катице 
Рајчић. Овај портрет, изведен у техници уља на 
платну, рад је академског сликара Ђорђа Секулића.

Како је Катица 
поседовала ванредни 
певачки таленат, 
готово да није било 
друштвеног догађаја у 
Суботици почетком 
19. века на којима не 
би учестовала са 
изворним буњевачким 
и српским песамама. 

КатицаРајчићједна од првих жена 
које су гласале

Ђорђе Секулић, Катица Рајчић, уље на платну, 2018. 9



Исхрана је, као значајан елеменат културе, класична 
етнолошко-антрополошка тема. 
У савременом друштву исхрана је важан део начина живота, 

ознака личног идентитета и животног стила. Припремање, 
презентовање и конзумирање, или пак одсуство одређене хране, 
користе се да обележе време, установе друштвени идентитет и 
искажу симболички смисао понашања. Храна се користи као 
симбол у религији, као и у другим ситуацијама у којима се 
исказује и потврђује идентитет и свест о припадању заједници.
Промене се обично брже прихватају у свакодневној храни, него 

у оној која је део обредно-обичајне праксе. Такав је случај са 
обредним јелима која су део божићног циклуса обичаја Русина у 
Бикић Долу. Русини су насељавали Војводину у више таласа, од 
средине 18. века. Тада су насељена поједина места у Бачкој, а 
одатле су се групе населиле и у Срем. У другој етапи насељавања 
(1848–1880), Русини Хорњаци, углавном из Шаришке жупаније 
(Бардејовски срез) долазили су претежно у Срем и стапали се са 
раније насељеним сународницима. Ови млађи насељеници били 
су гркокатоличке вере, као и већина ранијих, али су за себе 
говорили да су Хорњаци (Горняци) и да говоре по хорњацки (по 
горняцки). Оаза ових Русина и даље се налази у сремском селу 
Бикић До, у општини Шид.
Са другим Русинима у околини, у Срему и Бачкој, Бикићане 

повезују вера, језик и обичаји.
Живећи у Срему скоро век и по, Бикићани су се 

прилагодили тој средини и развили и негују елементе 
културе, који су карактеристични за то подручје. Говор првих 
досељеника у село, хорњацки, данас је готово ишчезао. Зна га 
још само неколико становника села; остали говоре русинским 
или српским језиком. Обичаји Божићног циклуса су међу 
највише сачуваним. 
Русини у Бикићу за Бадње вече припремају, поред низа јела 
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карактеристичних за друга русинска места, варову маћанку – 
сос од расола са гљивама. Ово јело су донели из старог краја – 
Хорњице. Брежуљкасто и шумовито окружење на обронцима 
Фрушке горе, које подсећа на стари карпатски крај допринело 
је да неки елементи културе буду сачувани и у новом завичају. 
Међу њима се истичу знања о употреби гљива у исхрани, које 
код већине других заједница у овом новом завичају није 
толико распрострањено.
За припрему варове маћанке користе се печурке пипенки – 

медењаче (Armillaria mellea). Ове гљиве се појављују и 
сакупљају у октобру, после кише, а потом се суше (у новије 
време се прокувају и замрзну). Варова маћанка се припрема 
тако што се на уљу пропржи брашно, додаје се расол 
разблажен са водом и на крају прокуване гљиве. Ово јело је 
такође саставни део традиционалне вечере за Бадње вече код 
Украјинаца, Пољака и Словака.
Припремање овог јела подразумева и чување знања о самим 

гљивама, о њиховом прикупљању и процесима сушења и 
чувања. Ta знања део су културног наслеђа, које су Бикићани 
донели из старог краја, из карпатских шумовитих области у 
којима су ове традиције такође сачуване. Населивши се на 
шумовитим ободима Фрушке горе, на којим успева иста врста 
печурки, у Бикићу су могли да сачувају и да наставе да негују 
ова знања. Ипак, када је прикупљање гљива у питању, оно је 
готово ишчезло када је свакодневна исхрана у питању.
Прикупљање гљива пипенки, које је тесно везано за за 

традиције за Бадње вече, опстало је и негује се као део 
идентитета и веза са старим крајем. Оно је данас, када се 
хорњацки језик потпуно изгубио и уступио место русинском, 
један од последњих знакова другачијег порекла Бикићана у 
односу на друге Русине у Војводини.

У савременом 
друштву исхрана је 
важан део начина 
живота, ознака 
личног идентитета и 
животног стила.

Храна
као део културног наслеђа

Печурке пипенке.
Бикић До (Срем), 2011.

Трпеза за Бадње вече са
сосом од пипенки у тањиру.
Бикић До (Срем), 2012.
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Римска здела
На сталној поставци Музеја Војводине изложен 

је, између осталог, један изузетан налаз посуде 
типа тера сигилата (по типологији Драгендорф 
37), са рељефно изведеним људским и 
животињским представама (лавови, пси, птице и 
пантер). Пронађена је на локалитету Дубоки До 
(атар села Чортановци на Фрушкој гори) у 
једном спаљеном гробу са богатим прилозима – 
деловима лампе, стакленим балсамаријумом и 
бронзаним оковима кутије (scrinium). Овај гробни 
налаз датован је у време Антонина, римске 
династије која је владала у периоду од 96. до 192. 
године.
Тера сигилата („печаћена земља“) је врста 

луксузног стоног посуђа украшена печатним 
или рељефним орнаментима. Масовно је 
произвођена и дистрибуирана широм Римске 
империје и карактеристична је по изузетној 
лепоти и финоћи израде. Израђивана је од 
добро прочишћене глине високог квалитета и 
премазивана слојем црвене превлаке 
специфичног сјаја. Различити типови посуда 
углавном су изливани у калупу са 
стандардизованим украсима и печатима 
мајстора или радионица.
Производња тера сигилате започела је у 
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Италији око 30. године пре нове ере, а временом 
су се отворили нови центри производње и у 
провинцијама: Галији, Германији, Шпанији и 
Африци. Налази тера сигилате показују 
покретљивост становништва у то време, која је 
свакако била олакшана захваљујући римском 
градитељском умећу и инфраструктури, коју су 
Римљани изградили диљем целог царства. 
Открића посуда овог типа на нашим просторима 
доказ су живе комуникације, која се одвијала 
између провинција и Апенинског полуострва 
римским воденим или копненим путевима. На 
основу типолошке анализе посуде из 
Чортановаца, претпостављамо да она потиче из 
Германије.
Сматра се да је рељефна тера сигилата, какав је 

наш примерак из Чортановаца, настала под 
утицајем хеленистичке керамике јер се 
производила у једноделним калупима, а ту су 
технику успешно користили Грци у јужној 
Италији. Сличност у облицима посуђа израђеног 
од племенитих метала указује на то да је тера 
сигилата вероватно замишљена као имитација 
луксузних металних посуда, тим пре што високо 
сјајна превлака која је одликује, заправо подсећа 
на сјај метала.

Тера сигилата 
(„печаћена земља“) је 
врста луксузног 
стоног посуђа 
украшена печатним 
или рељефним 
орнаментима.
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„ЖИВИ 
У БОГУ!“ прича о 

необичном 
прстену из 
римског доба

Богаћење колекција један је од главних задатака музеја. 
Археолошки предмети у музеј углавном долазе путем 
археолошких истраживања, а понекад путем откупа или 
поклона.
Један изузетно вредан сребрни мушки прстен 

откупљен је пре неколико година од мештанина села 
Хртковци у близини Руме. Тежине је 9,73 грама и 
пречника 2,5 цм. Његова вредност почива у тежини и 
чистоћи сребра од којег је направљен, али и у натпису 
који носи на себи – VIVAS. VIVAS представља 
скраћеницу формуле VIVAS IN DEO. Ова формула 
се преводи као Живи у богу, и по неким ауторима везује 
се за период раног хришћанства (мада је била 
коришћена и на предметима из времена када је 
римска религија била паганска).
Још нешто овај прстен чини посебним, а то је мотив 

који се на њему налази. На његовом обручу урезане 
су линије у виду шрафуре, која подсећа на шаре 
змијског тела. Отворени крајеви прстена завршавају 
се стилизованим змијским главама, са малим очима у 
виду утиснутих тачака и додатним паром лажних 
очију, какве има кобра. У средишњем делу главе 
налази се стилизована урезана рибља кост – кичма.
Змија представља једaн од најстаријих и 

најраспрострањенијих митолошких симбола. Људске 
заједнице свих епоха и простора обожавале су змију, 
страховале од ње и сматрале је божанством. Змија се 
повезује са неким од најстаријих познатих ритуала и 
симбол је дуалности – добра и зла. Може означавати 
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плодност и поновно рађање, заштиту, отров и лек 
(медицину), или осветољубивост. У римској 
митологији, змије често прате кућне богове – ларе. У 
том случају доносе срећу и штите дом, занатску 
радионицу или трговачку радњу, одређени део града 
или храм. У кућним светилиштима, постављеним у 
мале нише у зидовима, Римљани су остављали дарове 
у виду воћа и јаја за змијска божанства, а на неким 
фрескама змије су приказане како ове дарове једу.
Накит са змијским мотивима познат је још од старих 

Египћана, који су нилску кобру сматрали симболом 
краљевског рода. Змија на накиту симболизује 
регенерацију, лечење и поновно рађање, односно – 
вечност. Веровало се да накит са змијским мотивима 
обезбеђује заштиту оном који га носи. Облик њеног 
тела чини је савршеном за прилагођавање 
разноврсним формама накита, попут наруквица, које 
су ношене око зглоба изнад шаке или изнад лакта, као 
и прстења.
Прстен је уникатан и за њега нису пронађене 

директне аналогије. Проналазач је екипи археолога 
показао место на којем је предмет пронашао, те су 
узете и координате са ове локације и извршено 
рекогносцирање. Археолошки материјал, откривен 
на том месту,  одликује се разноликошћу – од 
гвозденог доба, преко римског периода (1. и 2, а 
потом 3. и 4. век) са остацима шута једног римског 
објекта, до налаза из средњег века.

VIVAS представља 
скраћеницу формуле 
VIVAS IN DEO. Ова 
формула се преводи 
као Живи у богу, и по 
неким ауторима 
везује се за период 
раног хришћанства.
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У римско доба, припремајући се за онај свет, имућни људи су још 
за свога живота градили гробнице. Сви они који су имали осећај за 
уметност, али и скоројевићи који су желели да прате „моду“, неретко 
су наручивали да се у њима осликају зидови. То сликарство није 
било намењено очима јавности – било је фунерарно и припадало је 
погребној ритуалној пракси. Било је намењено другом свету...
Давне 1965. године, на северним обронцима Фрушке горе поред 

Дунава, у селу Бешка случајно је, приликом пољопривредних радова, 
пронађена једна таква римска гробница. Украшена је фрескама на 
свакој од четири стране. Ове фреске, намењене покојнику за уживање 
на оном свету, данас су део сталне поставке и посетиоци Музеја 
Војводине могу видети лепоту римског фреско-сликарства и 
разноликост мотива на њима. 
Судећи по стилу и начину сликања, очигледно је да ове фреске није 

радио један уметник. Њихов садржај је уобичајен, јер је зидно 
сликарство у гробницама имало утврђену намену. Величину 
орнамената и мотива условљавала је сама конструкција гробнице. 
Бешчанске фреске управо одражавају уобичајени распоред 
представа: на чеоном делу приказан је покојник са женом, на 
источној страни митолошка бића која га уводе у загробни живот, а 
на дужим странама представљени су архитектонски украси и сцене 
везане за његов овоземаљски живот.
Покојник и његова супруга приказани су обучени у свечану одећу. 

Мушкарац има дугачки хитон са пурпурним химатионом – 
плаштом, који је на рамену прикопчан крстастом фибулом, копчом 
типичном за мушку одећу 4. века. Женино лице на фресци је 
оштећено, али се назире нека врста турбана на глави. Она је обучена 
у дугу жућкасту хаљину са белим огртачем пребаченим преко левог 
рамена. Њихова одећа је одећа богатих људи, а жеља да се нагласи 
имућност додатно је симболизована рогом изобиља, који је 
приказан лево и десно од брачног пара. У класично доба, Cornu 
copiae или рог изобиља, био је симбол напретка и богатства и 
обично је представљен као велика посуда у облику рога, препуна 

воћа, ораха или цвећа.
Фреска на источној страни гробнице приказује три младе жене. 

Атрибути који их красе, скиптар у левој, а вага, вретено и свитак 
хартије у десној руци, говоре нам да се ради о суђајама. Атропос (A
τροπος) или Морта (Morta) је „она која се не може заобићи“ јер 
вагом одмерава грехе и добра дела покојникова. „Она што мери“ – 
Лахесис (Λάχεσις) или Децима (Decima), на свитку хартије има 
исписану судбину човекову, а Клотхо (Κλωθώ) или Нона (Nona) 
је преља, која помоћу вретена преде нит живота и пресеца га када 
то одреди час смрти. Овде су три суђаје (мојре или парке) 
овенчане ореолима, што је неуобичајен приказ ових божанстава 
грчко-римског пантеона. Ореол је симбол који су хришћани као 
знамен светости изградили преузевши га из паганског света, 
негде око 340. године. Стога се представе ореола понекад могу 
видети и на споменицима паганског порекла.
Будући да је бешчанска гробница представљала дом у којем ће 

покојник обитавати када оде на други свет, фреске на бочним 
странама славе живот и ускрснуће – види се архитектура и 
ентеријер покојниковог земаљског живота, изнад којег се налази 
приказ паунова. Заједно са мотивима цвећа, гирланди и корпи са 
плодовима, паунови симболизују бесмртност и васкрсење. 
Наспрам њих, приказане су четири фигуре. На основу атрибута 
које држе у рукама, верујемо да оне персонификују годишња 
доба или једноставно указују на пољопривредне делатности, 
типичне за плодну Панонију. Женски лик носи корпу са 
жућкастим плодовима, а три младића носе: мрежу на дужем 
штапу и грозд, купасти пехар и крчаг, те плави послужавник са 
пецивом.
Живопис гробнице, као и њен инвентар, сигурно је датују у крај 

3. и почетак 4. века, у време тетрархије (владавине четири цара), 
а налаз новца са натписом URBS ROMA, кованог од 330. године, 
говори нам да се ово сахрањивање није могло десити пре тог 
времена.

Тијана Станковић 
Пештерац
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Давне 1965. године, 
на северним 
обронцима Фрушке 
горе, поред Дунава, у 
селу Бешка случајно 
је откривена 
гробница са 
раскошним 
фрескама.

ФРЕСКЕ
из бешчанске гробнице
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Бакарни новац скифатне (чанкасте) форме ковао је угарски 
краљ Бела III (1172–1196), највероватније у спомен 
церемоније крунисања, која је обављена 13. јануара 1173. 
године. На аверсу се налази натпис SANCTA MARIA и 
Богородица са светитељским венцем, која у левици држи 
Христа, а у десници жезло. На реверсу су две владарске 
фигуре на престолу између којих и натпис REX BELA – REX 
STS. На овом новцу први пут је приказан двоструки крст, који 
се касније приказује све чешће, а постаје и део националног 
грба. Облик новца је карактеристичан и има аналогију у 
ромејском (византијском) новцу 12. века. Већим делом 12. 
века на овим просторима беснео је рат као последица мешања 
ромејског цара Mанојла I Комнена у борбе за власт у 
Угарској. Године 1164. дошло је до примирја и тада је принц 
Бела, брат краља Стефана III, пошто је признат за 
престолонаследника и додељена му на управу Хрватска и 
Далмација, послат у Цариград. Значај који је ромејски цар 
Манојло I придавао угарском питању, види се по томе што је 
решио да принца Белу, наследника угарске круне, прогласи за 
свога престолонаследника, да би тако припремио спајање 
Угарске са Ромејским царством (Византијом). Принц је у 
Цариграду назван Алексије, ожењен је царевом кћерком и 
проглашен деспотом. Ова титула, која је до тада припадала 
самом цару, од овог момента добија карактер посебне титуле, 
по важности одмах после титуле цара (василевса). Постоје и 
мишљења да је принц био само верен са царевом ћерком и 
када се цару родио син, цар Манојло је променио план, који је 
изазвао у царевини велико незадовољство, те је Белу оженио 
Аном, сестром своје друге супруге. После смрти угарског 
краља Стефана III, Манојло је успео да свога штићеника и 

члана фамилије прогласи за угарског краља и тиме стави 
Угарску под ромејски утицај. Бела се морао обавезати да ће за 
сва времена бити пријатељ Ромејског царства и владати како 
цару одговара.
Ова врста новца скифатне, чанкасте форме није била део 

редовних емисија и имала је меморијални карактер 
обележавања крунисања краља, који је постао сродник 
ромејске царске породице – венчањем са царском принцезом, 
чиме је добио статус „сина василевса“. Тиме је својој држави 
обезбедио високо место у ромејској хијерархији држава и 
владара, признајући на тај начин идеални примат ромејског 
цара. Симболика чанкасте форме овог новца налик на 
ромејски новац асоцира, као и куполе цркава, на небески 
свод, означавајући васељену на чијем врху (аверсу) су 
приказани Христос Пантократор, Богородица Заступница 
или арханђел Михајло – оностране силе које владају 
васељеном док су испод небеског свода (на реверсу) „са ове 
стране“ на земљи приказани узвишени световни владари, 
фамилијарно повезани са јединим владарима благословеним 
од Бога – по римској (ромејској) доктрини, који тим 
сродством добијају право на своју благословену владавину – 
потврђену крунисањем од стране Христа, Богородице или 
угодника Божјих, владарских патрона.
Ова врста новца је била у оптицају само на територији 

Угарске. Познате су српске и бугарске емисије скифатног 
чанкастог новца коване у истим приликама крунисања 
српских и бугарских владара царских, ромејских зетова. 
Само је српски и бугарски новац тог типа кован са ромејским 
калупима, што овде није случај. Музеј не располаже 
поменутим емисијама.

Далибор Недвидек
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На овом новцу први 
пут је приказан 
двоструки крст, који 
се касније приказује 
све чешће, а постаје и 
део националног 
грба.

У г а р с к и  б а к а р н и  с к и ф а т
УГАРСКИ 
БАКАРНИ 
СКИФАТ
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Украшавање свечаних одевних предмета златовезом, на 
војвођанским селима, крајем 19. и почетком 20. века, је 
био у домену полупрофесионалне израде (веома је мали 
број жена које су се саме, у оквиру своје кућне радиности, 
упуштале у израду златовеза). Овим послом бавиле су се 
поједине жене у селима радећи за потребе свога села и 
околине. Оне су своје производе израђивале по 
поруџбини, а наплаћивале их према богатству везеног 
украса. Учења заната није било, мада су родитељи 
понекад слали своје ћерке код познатих везиља да 
изучавају израду златовеза. Везиље „златарке”, како су 
их називали, најчешће су биле жене и девојке из 
сиромашнијих породица, које су на овај начин 
допуњавале кућни буџет. Такође, није био редак случај да 
се ова вештина наслеђивала у породици, ћерка је учила 
од мајке или снаја од свекрве. Поједина имена су 
забележена, па је чак могуће разликовати стилове рада 
појединих жена или везиљских радионица.
Најистакнутији центар српског златовеза крајем 19. и 

почетком 20. века налазио се у Меленцима, у Банату. У 
месту је радило више везиља, али се по популарности 
истицала Kата Лончарски, познатија као Kата Златарка, 
у чијој је радионици израђиван златовез за већи део 
Баната и оближња насеља Бачке и Срема у периоду од 
80-тих година 19. века до Првог светског рата. Она је, 
такође, овој вештини обучавала девојке из околних 
банатских места и Шајкашке. Теренским истраживањем 
вршеним далеке 1959. године забележена су и имена 
неколико жена које су училе од Kате: Вуга Kавалић из 

Катарина 
Радисављевић
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Најистакнутији 
центар српског 
златовеза крајем 19. и 
почетком 20. века 
налазио се у 
Меленцима у Банату.

што има вишевековну традицију у српској руралној 
ношњи у Војводини (Банату), материјални 
предмети у музејима показују ограничено трајање 
овог начина украшавања код нас, сводећи 
најраскошније примерке на последње деценије 19. 
века, указујући на све лошији ниво израде почетком 
20. века. Посматрајући материјални предмет у 
његовом нематеријалном контексту добијамо увид у 
његову метафоричну и симболичну димензију. 
Злато својом материјалном вредношћу скреће 
пажњу на себе, па отуда и разлог зашто је дошло до 
развоја идеје о континуитету везилачке технике и 
начина украшавања на овом простору. Показује се 
да је у ствари дошло до трансформације у 
симболици одеће украшене златовезом, где је у 
прошлости поседовање оваквог предмета пре свега 
имало значење у показивању материјалног 
богатства појединца, односно његове породице. 
Половином 20. века, када су овакви предмети, као 
репрезентативни, попунили музејске збирке, дошло 
је до померања њиховог значења, где они постају 
симбол националног идентитета Срба у Банату. Капа са шлајфнама, Меленци, Банат,

Срби, 1894.

Велика златна капа, Српски Крстур, Банат, Срби, крај 19. векаМушка кошуља са форметом украшеним
златовезом, Чуруг, Бачка, Срби, 1900.

Меленаца, Јана Сараволчева из Башаида. Теренска 
истраживања вршена почетком 90-тих година 20. века 
показала су, нажалост, да у Меленцима скоро да и нема 
сећања на рад Kате Лончарски.
Мотиви
Тешко је рећи како су везиље набављале узорке за вез. 

Према сведочењу савременика, Kати Златарки из 
Меленаца мотиве је исцртавао њен муж Јован, који је био 
вичан цртању. Међутим, у Банату је током 19. и почетком 
20. века основано неколико предузећа за израду предмета 
домаће радиности. Постоји претпоставка да су ови 
предузетници, који су били заинтересовани за народну 
уметност, утицали на појаву и обликовање златовезачких 
мотива, нарочито на одећи с краја 19. века. Мотиви на 
банатском златовезу с краја 19. века у уметничком смислу 
веома су успешно обликовани, а преовлађују цветне лозице 
и букети, уз обавезне златне шљокице, перле и разнобојна 
стакалца. Све нам то указује на много директнији утицај 
високе орнаменталне уметности средње Европе, која није 
изгубила своје основне форме применом на производе 
народне уметности. Ову би претпоставку свакако 
требало узети као тачну и због тога што из Баната управо 
и потичу најраскошнији и најкомплексније украшени 
примерци златовеза.
Мотиви присутни на златовезу првенствено су 

флорални, чешће стилизовани него реалистични. 
Зооморфни мотиви су много ређи, а најприсутније су 
представе птица и пауна.
Иако постоји раширено веровање да је златовез нешто 21



Традиционални занати и домаће радиности
тршчар из

Богдан Шекарић

10

Трска је основни 
материјал, који се 
поред дрвета – шиндре 
користио за 
покривање кровова 
традиционалне 
војвођанске куће.

Постављање тршчаног крова се одвија у три фазе. У првој фази 
постављала се доња основа, коју је чинила дуга и крупна трска. 
Трска се у редовима постављала од слемена према стрехи, тако што 
се дебљи крај трске окретао према слемену. За рад на крову било је 
потребно поставити један вид скеле, коју су чиниле бунарске мотке, 
на којима је мајстор стајао док је шио и набијао трске. Постављени 
доњи слој трске се шио и учвршћивао за баскије – жиоке на крову. 
Шивење трске се одвијало тако што је мајстор, који је стајао на 
крову, иглу провлачио кроз трску, додајући је помоћнику, који је 
стајао на тавану. Трска се шила помоћу специјалне игле за шивење 
којом се провлачила метална жица и везивала око баскије. Раније се 
уместо жице користила лијана добијена од лозе или рогоза. Кров 
шивен лијанама трајао је дуже, јер је пуцањем лијане, њен 
преостали део чинио чврсту везу са трском, за разлику од жице, која 
је пуцањем прекидала целу везу. О дуговечности природних 
материјала сведоче и данас мајстори, који старе лијане налазе на 
тршчаним крововима при њиховом реновирању.
У другој фази стављају се нови слојеви трске преко доње основе. 

Трска се у овој фази ређа навише, од стрехе, али сада са дебљим 
крајем према доле. Када се поређа први ред, трска се зашије за 
жиоку. Након везивања трска се „тера“ дрвеним маљем на горе, док 
се не постигне дебљина од минимално 20 цм. Када се трска потера 
до врха, започиње плетење крова. У овој, завршној фази мајстор 
седи на врху слемена и савија сноп трске плетући га на врху. Овај 
плетени део крова назива се плетеница или вој. Трска која се плете у 
плетеницу посебно се кваси да би била савитљива. Због ове фазе 
рада на крову у којем мајстор плете трску седећи у јахаћем положају 
на врху крова, тршчаре у Бачком Брегу зову још јашикуће.

Бачког Брега
Богатство флоре и фауне Бачког Подунавља повољно је 

утицало на опстанак неких старих заната, који су у другим 
местима Војводине већ давно изумрли. Овај утицај био је 
појачан и економском кризом, посебно израженом за време 
транзиције 90-их година. Приватизација праћена губитком 
радних места оставила је бројне мештане наведених села 
без икаквих извора прихода. Због тога се неки од њих 
враћају старим занимањима у својим местима, која су 
усмерена ка разноврсним природним ресурсима и њиховој 
употреби у оквирима одређеним нематеријалним 
традицијама датог краја.
Реч је о занатима, који у свом раду користе 

карактеристичну дунавску флору и фауну. Тако смо на 
терену затекли активне старе занате као што су: 
кломпарски, асурџијски, шоперски, рибарски и 
тршчарски. Међу њима нас је посебно изненадила 
очуваност тршчарског заната. Његова улога у очувању 
елемената традиционалне архитектуре Војводине усмерила 
је нашу пажњу на овај стари занат.
Трска је основни материјал, који се поред дрвета – шиндре 

користио за покривање кровова традиционалне 
војвођанске куће. Она се, због своје распрострањености 
широм водоплавних подручја, као и добрих изолаторних 
својстава, наметнула у традиционалној архитектури као 
један од најзаступљенијих материјала за покривање кућа у 
Војводини. Мајстори који су покривали кровове трском 
називали су се: тршчари, тршћари, кровопокривачи и 
јашикуће.
Посебно ћемо се осврнути на рад тршчара Марка Матина 

из Бачког Брега. Он је овај занат научио од оца Матије 

Матина (1932–2006), коме је почео да помаже као 
петнаестогодишњи дечак. Ни он, ни отац нису никад имали 
регистровану фирму, јер држава овај занат није 
препознавала као облик привредне делатности, већ као вид 
домаће радиности, који се не опорезује. Управо Марко Матин 
нам је открио тајне тршчарског заната.
Тршчарски занат је сезонски, јер се покривање кровова 

трском обављало у периоду од 15. априла до 15. октобра. 
Сеча трске започињала је од 20. децембра и трајала је све до 
краја фебруара. Трска се секла на Бајском каналу код 
Бачког Моноштора и на барама око реке Киђош.
Алати који се користе за постављање крова су малобројни 

и једноставни. Чине их пар мердевина, два пара бунарских 
мотки, справа за формирање бунта – мира, игла за шивење 
трске, шило за пробијање трске, маљићи за подбијање трске, 
дрвена лопата за подбијање стрехе, грбава игла за шивење 
трске при ообнови крова, уже – штрангла и нож за сечење 
трске – косак или фагов. Занимљиво је да се тршчарске 
мердевине, дуге 6 метара, добијају као знак успешно 
изученог заната. Тако је Марко Матин од оца добио своје 
прве мердевине тек након три године, колико је трајала 
његова обука у раду на овом послу.
За постављање новог тршчаног крова потребно је три 

човека. Кров се покривао трском за време сувих дана, јер се 
по киши трска није могла терати – набијати. Постављање 
новог тршчаног крова трајало је 10 дана. За покривање 
крова било је потребно набавити трску која је била доброг 
квалитета, па је рад на крову фактички започињао већ за 
време сече трске у риту, када је мајстор одабирао трску за 
кров, сортирајући је по класама (дебљини и дужини).

Тршчарски алат - дрвене лопате за подбијање
трске, Бачки Брег, 2020.

Тршчарски алат - игле за шивење трске,
Бачки Брег, 2020.

Постављање тршчаног крова, друга фаза,
Темерин, 1989. 23



Фотографска делатност присутна је у 
Војводини oд 50-их година 19. века. Први 
војвођански фотографски атеље отворио је 
сликар Иштван Олдал Старији (1853. године, у 
Зрењанину). По узору на њега, касније су 
отварани атељеи широм Војводине.
Јозеф Сингер, цесарски књaжевски дворски 

фотограф, био је један од најеминентнијих 
војвођанских фотографа до 1914. године. Своју 
делатност започео је у Новом Саду, око 1880. 
године. Сингер је поседовао Уметнички завод I 
степена за снимање и малање, који се налазио у 
његовој кући у Дунавској улици бр. 9. Крајем 
19. века оглашавао се у новосадским 
листовима, пре свега у Застави. У једном од тих 
огласа (из 1891. године), он грађанству даје на 
знање да је у његовом атељеу постављена 
стална изложба „разних слика са масним 
бојама рађеним“ и фотографија.

Милкица Поповић
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Јозеф Сингер, 
цесарски књaжевски 
дворски фотограф, 
био је један од 
најеминентнијих 
војвођанских 
фотографа до 1914. 
године.

JОЗЕФА
СИНГЕРА

Фотографски атеље 

У МУЗЕЈУ
ВОЈВОДИНЕ

Почетак изградње Владичанског двора и
Саборна црква Св. Георгија у Новом Саду,
око 1901, фотографија

Панорама Новог Сада, око 1905, разгледница

Поред овог познатог атељеа у Дунавској 
улици, Сингер је имао још један студио – на 
Главном тргу, поред Мајеровог „Гранд хотела“. 
Фотографску делатност окончао је након 
неколико деценија, пред Први светски рат. 
Његов атеље у Дунавској бр. 9 преузео је 
фотограф Б. Дитмар, који се тада огласио као 
његов наследник.
Oвај еминентни фотограф оставио је велики 

број портретних фотографија грађана насталих 
у његовом атељеу и мноштво екстеријерних 
снимака, које је користио као предложак за 
израду разгледница. Сингер је био један од 
најзначајних издавача разгледница Новог 
Сада. У фотографском атељеу, у Старој градској 
улици, на сталној поставци музеја посетиоци 
могу видети део богатог опуса фотографија и 
разгледница, које се чувају у збиркама Музеја 
Војводине.
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Скоро у свим затворима у хортијевској 
Мађарској, у којима су се налазили затвореници из 
Југославије, постојали су илегални затворски 
листови, коришћени за дистрибуцију вести и 
идеолошко-политичког материјала. Тако је било и у 
случају Покретног, сабирног и дистрибуционог 
логора бр. 101, основаног 19. маја 1941. године, 
односно Мађарско-краљевске тополске испомоћне куће 
за транспортовање, како је назван логор у Бачкој 
Тополи, након што су га мађарске окупационе 
полицијске власти преузеле од војне управе 
септембра 1941. године.
У овом логору излазило је више робијашких 

гласила, а једно од њих биле су и Усмене новине.
Први број Усмених новина наводи да је то лист 

осуђеника у логору у Бачкој Тополи. Међутим, 
како је временом у логору било осуђених, оних који 
нису још изашли пред суд и оних које је суд 
ослободио одговорности, а ипак су задржани у 
логору, Усмене новине постају лист осуђених, 
неосуђених и „ослобођених“ интернираца у Бачкој 
Тополи.
Лист је излазио од 6. марта до 17. септембра 1944. 

године. Када се у јесен 1944. године логором 
пронела вест да ће логораши највероватније бити 
отерани у Немачку, затвореници Паја Хорват и 
Младен Вртунски успели су, преко својих жена, да 
сачувају свих седам бројева ових новина.
Лист је ручно, писаним словима умножавао Ђока 

Тапавица. Садржај Усмених новина био је делом 

Кристина Менеши
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информативног, делом поучног и делом шаљивог, 
односно сатиричног карактера. Што се тиче 
информативног дела, занимљиво је да се вести са 
ратишта саопштавају врло отворено. Говори се о 
напредовању савезника, променама у мађарској 
влади, Хитлеровим чисткама у војсци и морнарици.
Предавања која су се одржавала у логору, нису, 

наравно, сва могла бити објављена у новинама. 
Преносе се предавања као што су „Како је постала 
наша земља и живот на њој“, „Туберкулоза“, 
„Париз и француска револуција“, „О фотографији 
и фотографисању“, „О Словацима у Југославији“ и 
др.
Значајан извор података о животу, раду и борби 

логорских заточеника представљају различити 
правилници и закључци Скупштине осуђеника 
које доносе сачувани бројеви Усмених новина.
Кроз хумористичке и сатиричне прилоге 

затвореници су се међусобно бодрили, али су ти 
прилози имали и своју корективну функцију 
намењену појединим затвореницима. Они сведоче 
о дешавањима у логору, како међу затвореницима, 
тако и о односима између њих и стражара.
Према сећању преживелих логораша, скоро сви 

затвореници сарађивали су на издавању листа. 
Поменућемо овде Ђурицу Давидовца, Ђокицу 
Дотлића, Јелицу Јојкић, Илону Патаки, Штефицу 
Оберкирш, Тандори Данила, Саву Влалукина, 
Саву Влашкалића и Емила Замуровића.

Значајан извор 
података о животу, 
раду и борби 
логорских заточеника 
представљају 
различити 
правилници и 
закључци Скупштине 
осуђеника које доносе 
сачувани бројеви 
Усмених новина.

Усмене новине, лист осуђеника у логору у Бачкој Тополи
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Деца у бронзаном добу: 

Александар Медовић
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Жир је представљао 
главну храну 
северноамеричких 
Индијанаца из 
Калифорније.

Гледам своју децу за столом и размишљам: „Шта би рекле 
(посебно она старија) да им се за вечеру сервира супа од 
жира?!“ У глави већ вртим филм како им мама говори да је на 
једном домаћем сајту видела да је жир здрав, богат 
минералима, да је пун влакана која добро утичу на дигестивни 
тракт и тако помажу код варења и избацивања талога из 
система за варење и на тај начин омогућавају организму да 
упија хранљиве материје из било које хране која се 
конзумира. Видим прве сузице у очима.
Плодови дивљих, самониклих биљака имали су веома важну 

улогу у животу праисторијских људи. Њихов удео у исхрани 
становника зависио је од доступности биљака, али и 
одговарајућих прехрамбених навика, које су биле 
специфичне за културу којој су они припадали. Да ли се 
доступна храна користила у свакодневној исхрани у „време 
благостања“ зависило је пре свега од њиховог укуса, хранљиве 
вредности и већ поменутих навика. Када уобичајена храна 
постане оскудна човек би се поново „сетио“ оних биљака које 
је претходно избегавао и тада би их користио или као додатак 
јелима, као замену за неке састојке или, у крајњем случају, као 
храну за преживљавање. Храну за преживљавање свакако не 
чине чисте накупине одређеног самониклог биља. То је више 
одраз културе исхране. У „гладно доба“ оброке чини углавном 
„папазјанија“ иоле јестивог биља.
На многим археолошким локалитетима могу се пронаћи 

остаци плодова самониклог биља. Остаци храстовог жира се у 
централној Европи и на Апенинском полуострву изнова 
појављују од неолита до гвозденог доба као садржај посуда за 
кување, или у мањим накупинама у насељима. Тешко да ови 
налази могу да се тумаче као храна за стоку. У праисторији, 
стока је уз пратњу пастира сама тражила храну ван насеља. С 
обзиром на то да је употреба биљака била вишенаменска, не 
може се искључити могућност да су жир користили и у 
процесу штављења коже. Међутим, чињеница да су у 

бронзанодобним насељима око Алпа пронађени угљенисани 
остаци већ ољуштених жирова, који су се налазилила у 
кашастој маси у „посудама за кување“, указују на то да се од 
жира припремала храна.
На градинском насељу Жидовар у југоисточном Банату, на 

самом рубу Делиблатске пешчаре, у археолошком слоју из 
бронзаног доба који се приписује Ватинској култури, пронађена 
је већа количина угљенисаних делова жира. Жир 
средњоевропских храстова пун је танина. То му даје горак укус. 
Да би се он одстранио, боље је рећи умањио, претходно 
ољуштени жир треба прокувати, или кратко испећи на жару. 
Тада врло лако долази до тога да се поједини жирови, односно 
њихове половине, угљенишу и тако очувају у земљи. Становници 
бронзанодобног Жидовара на својој трпези нису имали само јела 
од храстовог жира. Остаци семена баштенске пепељуге указују да 
су се јели и оброци налик данашњим од чија семенки.
Историјски извори говоре о употреби жира у људској исхрани 

све до прошлог века. Тако је Плиније Старији помињао како је 
жир представљао богатство многих народа и да су у случају 
недостатка жита млели осушени жир и од тога правили хлеб. 
Жир је представљао главну храну северноамеричких 
Индијанаца из Калифорније. Начин на који су они третирали 
храстов жир пре употребе може да нам помогне у 
реконструкцији припремања праисторијских јела. Жир се млео 
тек након што је био потпуно сув и ољуштен. Тек потом је 
„брашно“ мочено у води како би се одстранио горак укус танина. 
Од ове смесе би се додавањем свеже воде и кувањем правила 
„супа“.
После сопственог искуства конзумирања жира могу да 

замислим разговор маме и деце у бронзаном добу: „Морате да 
поједете сав жир! Не можете и ујутру и увече само да једете 
слатко. Знам да је модерно и ново, али доста више са кашом од 
проса!“

„ЗАР ОПЕТ ЖИР ЗА ВЕЧЕРУ?!“

Жирови храста лужњака

Археолошки локалитет
Жидовар
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Предраг Бајић
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Суштина иновације 
Максимовог система 
било је коришћење 
гасова насталих у цеви 
приликом опаљења 
метка, који код 
неаутоматског оружја 
излазе са зрном на уста 
цеви. „МАКСИМ“

М 1910/30
Инжењер сер Хајрем Стивенс Максим (Sir Hiram Stevens Maxim, 

1840–1916) конструисао је почетком 80-тих година XIX века прво 
савремено аутоматско оружје. Његова серијска производња почела 
је 1887, а већ почетком 90-тих година 19. века појавио се низ сличних 
модела у разним армијама Европе.
У време када је Максим почео да размишља о конструисању 

аутоматског оружја, постојало је већ више типова 
полуаутоматског оружја: револвирајући пиштољи Семјуела 
Колта и Гатлингови митраљези били су најбоља полазна основа, 
као и већ многобројне пушке репетирке, како оне базиране на 
Хенри-Мартинијевом систему клизног магацина (пример: 
пушке Оливера Винчестера), тако и вишеметне пушке са 
обртно-чепним затварачима.
Суштина иновације Максимовог система било је коришћење 

гасова насталих у цеви приликом опаљења метка, који код 
неаутоматског оружја излазе са зрном на уста цеви. Код 
аутоматског и полуаутоматског оружја део ових гасова користи 
се за ново повлачење затварача у задњи положај и убацивање 
следећег метка у цев, односно преусмеравање тих гасова назад ка 
затварачу и његово потискивање у напети положај. На овај 
начин, са разликама у техничким детаљима код различитих 

система, функционише сво аутоматско и полуаутоматско оружје 
на свету.
Хајрем Максим је развио систем, који је понео његово име, и 

примењен је пре свега на митраљезима. Он се заснивао на тзв. 
принципу кратког трзаја.
Још за живота Хајрема Максима британска војска увела је шест 

модела митраљеза тог система у разним калибрима. Први су били у 
великим калибрима, .45 и .455, али су већ до почетка Првог светског 
рата преовладали модели у стандардном британском калибру .303 
(7,7 мм). Убрзо се појавила и конструкција Максимовог сарадника 
Викерса, оружје које се као тешки митраљез у британској армији 
задржало све до 1968.
Митраљез система Максим још је 1894. у наоружање увела и 

Немачка. Он је касније замењен моделом Максим М08, који је, 
заједно са своје две модернизоване верзије М08/15 и М08/18, био 
један од два стандардна тешка митраљеза у немачкој војсци у 
Првом светском рату, а и други, домаћег конструктора Андреаса 
Шварцлозеа, био му је у много чему сличан.
Након пораза у рату са Јапаном 1905. године и Русија је почела 

да размишља о конструисању сопственог митраљеза система 
Максим. Конструктор Соколов је 1910. створио руску верзију 
Максима, у стандардном руском калибру 7,62 мм. То оружје 
модернизовано је 1930, увођењем новог метка конструктора 
Владимира Фјодорова – модел Максим М 1910/30. Један 
примерак тог модела изложен је на сталној поставци Музеја 
Војводине у објекту у Дунавској 37. У Музеј је донет крајем 
60-тих година из Војног музеја у Београду, који га је претходно 
добио од ЈНА као расходовано оружје. Познато је да су на наш 
терен митраљези овог типа стигли 1944, као део помоћи у оружју 
и војној опреми СССР-а за НОВЈ, на основу споразума који су 
Стаљин и Тито склопили крајем септембра 1944. у Москви.
Поред овог, у Збирци оружја и војне опреме Одељења за новију 

историју Музеја Војводине налази се још један митраљез овог 
система – Викерс-Максим из 1916. године.
Посетиоци често питају да ли изрека „Лупа као Максим по 

дивизији“ има везе са митраљезима. Одговор на ово питање је 
потврдан. Та изрека настала је у топличком крају, где је народ 
своме „Гвозденом пуку“, који се прославио још у Балканским 
ратовима, купио један Максим М08. Иако за основу има 
ефикасност дејства овог оруђа, изрека се користи у негативном 
контексту, да би се подвргли руглу они који много причају без 
претходног промишљања.

ТЕШКИ 
МИТРАЉЕЗ

 „МАКСИМ“
М 1910/30
на сталној поставци у Музеју Војводине

Тешки митраљез „Максим М1910/30“
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Веселинка Марковић
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У Војводини је током 
времена радио велики 
број малих пивара, али 
су највећи значај за 
развој пиварства имале 
пиваре које су постојале 
и између два светска 
рата: И. М. Вајферт у 
Панчеву, Гербер а. д. у 
Бечеју, Јосип Аман у 
Апатину, Александар 
Цофман у Вршцу, Лазар 
Дунђерски у Великом 
Бечкереку и Чибу.

Почетак организоване производње пива на подручју данашње 
Војводине везује се за долазак Немаца на ове просторе. Пиво се у 
почетку правило у домаћинствима – у бакарним котловима, који су 
висили изнад огњишта. Свака имућнија немачка кућа кувала је 
пиво бар два пута годишње, а сам обичај се дуго одржао.
Производња пива на подручју данашње Војводине, где се налазио 

велики број мочвара, директно је повезана и са проблемом нездраве 
пијаће воде. Смртност становништва, посебно колониста, била је 
веома висока. Пиво је било веома значајно, јер се при његовој 
производњи вода кувала, тако да је становништво најзад добило 
здраво пиће, које је, као и вода, гасило жеђ.
Производња се временом усавршавала и повећавала, што је довело 

до оснивања првих радионица за кување пива. Међутим, оне нису 
имале добру технологију, нити уређаје за расхлађивање, па се пиво 
у њима највише производило у зимском периоду и то у количинама 
које су се могле брзо потрошити.
Прва индустријска предузећа у виду мануфактурних радионица у 

Војводини биле су пиваре у Панчеву (1722) и Великом Бечкереку 
(1745). Пиваре су у том периоду биле типичне мануфактурне 
радионице. У њима су се сви послови обављали ручно, а пиво је 
кувано на пећима, у великом бакарном пиварском котлу 
(запремине од 30 кофа).
Све до пред крај 19. века пиво се сипало у бурад и тако 

транспортовало до потрошача – гостионица, крчми, кафана и 
хотела. Из огласа у локалним листовима сазнајемо да је Пивара 
у Великом Бечкереку 70-их година 19. века почела да продаје 
пиво у флашама. Увођење европског начина паковања пива 
допринело је јачању индустријске производње и омогућило 
ширу потрошњу.
Када се пиво у флашама почело продавати у великим 

количинама, име произвођача најчешће је било утискивано у 

стакло. Капица од папира причвршћена за грлић флаше 
омогућавала је идентификацију садржаја и представљала гаранцију 
купцу да нико није отварао флашу. Пиво се дуго времена ручно 
сипало у флаше, а забележено је да је Пивара Лазар Дунђерски у 
Великом Бечкереку убрзала процес производње 1939. године, када 
је у Дортмунду купила аутоматску машину за пуњење флаша.
Временом настају различите врсте пива, тако да је флашу са 

утиснутим именом произођача потиснула флаша на којој се 
налазила једноставна налепница. Почетком 20. века појављују се 
различита идејна решења са живописним и маштовитим 
цртежима.
Потрошња пива повећавала се из године у годину, али је велики 

проблем представљао транспорт. Пиваре су имале своје коње и 
шпедитере, који су коришћени за пренос тешких сандука на 
железничку станицу, па је тако пиво транспортовано до 
поручилаца. Сандуци су били дрвени и обложени сламом, како 
не би дошло до ломљења флаша. Све већа потражња пива и 
повећана производња захтевале су решавање питања транспорта 
на савременији начин, па су пиваре прве камионе набавиле 
тридесетих година прошлог века.
У Војводини је током времена радио велики број малих пивара, 

али су највећи значај за развој пиварства имале пиваре које су 
постојале и између два светска рата: И. М. Вајферт у Панчеву, 
Гербер а. д. у Бечеју, Јосип Аман у Апатину, Александар Цофман у 
Вршцу, Лазар Дунђерски у Великом Бечкереку и Чибу.
Последњих година Музеј Војводине интензивно ради на 

прикупљању материјала који сведочи о развоју пиварства на 
овом подручју. Тако се данас у нашим збиркама чувају: пословна 
писма, разгледнице, налепнице, пивске флаше, рекламне табле, 
листићи и други предмети, који потврђују да је пиварство било 
једна од водећих индустријских грана у Војводини.

Пиварство у
Вojводини

Етикета пиваре „И. М. Вајферт“,
Панчево, између два светска рата

Рекламна табла пиваре „Гербер“,
Стари Бечеј, између два
светска рата
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посвећена је средњовековном монументалном 
сликарству Србије и Македоније. Њену 
окосницу чине тридесет и две репродукције 
фресака из неколико цркава и манастира: 
Свете Софије у Охриду, Богородице Љевишке 
у Призрену, Милутинове цркве; манастира 
Нерези, Милешеве, Сопоћана, Студенице, 
Грачанице, Дечана, Каленића и Манасије. 
Репродукције су настале на основу 
фотографија које су 1954. године снимили 
стручњаци UNESCO-а. Мада је било скоро 

Бранка Пољак
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непознато до првих деценија 20. века, 
фреско-сликарство Србије и Македоније 
заузима посебно место у историји уметности.
Serija UNESCO-vih publikacija iz svetske 

umetnosti презентује значајна уметничка дела 
из целог света. Циљ ове едиције био је да се 
уметницима, наставницима, студентима и 
љубитељима уметности омогући лак приступ 
репродукцијама (највишег квалитета) оних 
уметничких дела која су до тада била позната 
само ужем кругу људи.

Репродукције су 
настале на основу 
фотографија које су 
1954. године снимили 
стручњаци 
UNESCO-а.

Табла III  Св. Софија, Охрид. XI век,
Жртва Аврамова. Детаљ: Аврам води
магарца натовареног дрвима пре
пењања на гору где ће принети жртву.

Табла XXVI – Грачаница, 1321.
Пророк Илија седи у пећини док му
гавран доноси храну.

Табла XXVII – Грачаница, 1321. Страшни суд.
Детаљ: Алегорија мора. 35



Дрвена рударска алатка послата је из Музеја у 
Горњем Милановцу на третман конзервације и 
рестаурације. Пронађена је у старом рударском 
окну, на дубини од 50 метара, у близини 
ложишта. Овај предмет служио је за извлачење 
руде, а припадао Сасима, односно периоду 
XIII–XIV века. Саси су били народ германског 
порекла, познат по томе што су познавањем и 
усавршавањем техника рударства довели до 
знатније екплоатације руда. На основу 
археолошких и историјских истраживања, зна се 
да су Саси као рудари радили широм европског 
континента, укључујући и територију данашње 
Србије. 
Предмет се налазио у полуугљенисаном стању и 

фрагментиран. Анализом попречног пресека 
дрвета, под бинокуларном лупом, установљено је 
да је у питању алатка направљена од буковог 
дрвета (Fagus sylvatica L.) – климатски тип 
вегетације подручја Источне Србије са монтана 
шумама (Fagetum montanum s. lat.).
Због високе влажности, константне температуре 

и велике дубине на којој се налазило рударско 
окно, успорени су процеси труљења и распада 
предмета. Анализе околног земљишта у 
рударском окну указале су на постојање руде 
бакра – куприта. Након првог, визуелног 
прегледа предмета, констатовано је да је земља 

Зорана Ђорђевић
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(глиница) слепљена за њега, засићена рудом 
црвенкасте боје (боја бакра у изворном стању). 
Приступило се постепеном сушењу у трајању од 
четири месеца, са константним, дневним 
мерењима влажности предмета. У третман 
чишћења, сем механичког одстрањивања 
глинице са нечистоћама, укључено је и 
површинско распршивање дестиловане воде са 
процентом алкохола и инсектофунгцидним 
препаратом на бази воде. На овај начин, предмет 
је очишћен, али и третиран средством заштите од 
евентуалне секундарне појаве буђи.
Услед неминовне дехидрације и појаве 

витоперења током процеса сушења, на предмету 
је постепено вршено оптерећење. Тиме је током 
дужег временског интервала, и поред 
дехидрације, задржао свој првобитни облик.
Након сушења, урађен је третман консолидације 

предмета. У овом случају, искључен је процес 
реверзибилности хемијских материјала којима 
делујемо на оригинал, а нарочито танких делова 
врха алатке (због фрагилности дрвене материје). 
Након консолидације, приступило се лепљењу 
фрагмената у једну целину. У међувремену, 
предложене су мере заштите и израђена копија 
предмета, као и постамент од плексигласа, који 
даје могућност померања предмета и његовог 
прилагођавања простору у којем се излаже.

На основу 
археолошких и 
историјских 
истраживања, зна се 
да су Саси као рудари 
радили широм 
европског континента, 
укључујући и 
територију данашње 
Србије. 

XIII–XIV(Саси, А. 123, локалитет Прилов, Рудник, Горњи Милановац)

Конзерваторски третман
алатке из рудника
XIII–XIV века

Изглед предмета пре третмана
конзервације и рестаурације

Изглед предмета након третмана
конзервације и рестаурације
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Први корак у 
ослобађању од овог 
нездравог захтева 
модног тренда, 
начинио је 
француски модни 
креатор Пол Поаре, 
који је већ 1906. 
године наговестио 
моду двадесетих 
година. 

Европеизација градова током 19. века на простору јужне 
Угарске у потпуности је захватила сва подручја живота 
новоформираног слоја грађанства, као и начин његовог 
одевања. Дотадашња традиционална одећа постепено је 
ишчезавала и уступала место европској, грађанској одећи. 
Грађанство на простору данашње Војводине, одевало се у 
складу са најновијим модним тенденцијама, које су потицале 
најпре из Париза, а касније из Беча и Пеште. Имућнији 
грађани могли су да приуште скупоцену и најмодернију одећу 
и то путем трговачких веза или посебним поруџбинама код 
врсних бечких и пештанских креатора и кројача. Појавом 
немачких кројача – шнајдера, који су шили одећу према 
најновијим моделима из париских, бечких и пештанских 
модних листова, овакав начин одевања постао је доступан 
ширем слоју грађанства.
Бројни историјски извори сведоче о присуству свих модних 

стилова у грађанској одећи на овом подручју; од ампира, 
бидермајера, другог рококоа, историзма и сецесије, све до 
моде „лудих двадесетих“. Тако су се на улицама војвођанских 
градова могле видети даме и „фрајлице“ у хаљинама 
европских модела, израђених од најфинијих материјала, а 
обавезан део женске одеће били су корсет и мидер, који су 
истицали женственост горњег дела тела и његове облине. 
Употреба корсета, који је заправо врста доњег веша, постала је 
готово обавезна већ код веома младих девојака, те је он постао 
озбиљна претња по њихово здравље. Један акт новосадског 
Намесничког већа из 1876. говори о томе да је на неком балу, 
осамнаестогодишња девојка умрла од излива крви на мозак, 
до којег је наводно дошло, услед прекомерног стезања тела 
корсетом. Због тога је Намесничко веће тражило од 
Магистрата да се девојкама и женама забрани ношење овог 
одевног предмета. Тај захтев, колико нам је познато није 

услишен, о чему сведоче и бројне фотографије настале 
наредних деценија у атељеима новосадских фотографа, са 
којих се задовољно смеше поносне даме „утегнуте“ у корсете. 
Током друге половине 19. века, у европским академским 
круговима водиле су се бројне расправе о негативном утицају 
корсета, а овдашња штампа га је често отворено критиковала. 
О томе је писао и лист Женски свет 1895. године објавивши 
чланак проф. др Берталана Штилера, који је дао своје стручно 
мишљење о штетности овог, како га је назвао „оружја сујете“, 
тврдећи да се код оних жена које га носе, тело неприродно 
развија. То је овако објаснио: „Њежни вити стас, којим је 
женска по природи обдарена, са свим се губи у оном 
неприродном и убитачном стешњавању грудних ребара, које 
опет највише шкоде органу дисања.“ Штилер назива мидер 
(корсет, стезник) „правим мучењем човечијег тела“. 
Први корак у ослобађању од овог нездравог захтева модног 

тренда, начинио је француски модни креатор Пол Поаре, који 
је већ 1906. године наговестио моду двадесетих година. Он је 
одбацио корсете, мидере, круте и набране подсукње јако 
стегнуте у струку. Уместо тога, струк сукње подигао је до 
испод груди, сукњу је сузио и скратио до чланака, деколте 
обнажио и руке открио до лаката. Међутим, овакав модни 
концепт женске одеће веома је споро продирао у модне 
кругове, а жене су и даље радије трпеле своје „модне окове“, у 
убеђењу да су тако лепше, женственије и пожељније.
Свест жене ће се у том смислу потпуно изменити двадесетих 

година 20. века, када је њена тежња за слободом и 
једноставношћу условила и потпуно другачији начин 
одевања. Жена се ослобађа корсета, мидера и сличних стега, 
те тако и симболично одбацује „окове“, који су и визуелно 
дефинисали њен дотадашњи положај у друштву.

Корсет
„оружје сујете“

или израз женствености и лепоте?

Милица Томић,
рођена Милетић (1859–1944) 39



Матурски табло или пано свој континуитет 
трајања има више од сто година. Традиција 
улепшавања и прављења матурских таблоа на овим 
просторима је своје зачеће имала у 19. веку. До 
данас није утврђено чије је то културно наслеђе, 
али оно што је изнад тога јесте сазнање да одолева 
свим друштвено-политичким иновацијама. 
Матурски табло нам пуно говори. Он је неми 

казивач једног минулог или данашњег времена. Он 
не осликава само свршеног ђака, који је понос 
својих родитеља, професора, друштва и његовог 
поретка. Он је уметничко дело. На њему су 
фотографије дворских и угледних фотографа. 
Посматрајући га, отварамо богату ризницу 
података који нам говоре о одређеним социјалним, 
васпитним и културним вредностима. Матурски 
табло сведочи о материјалним условима одређених 
генерација ђака, као и о статусу дефинисане школе. 
На њему, сем исписаних имена ђака, разредног 
старешине и назива школе, постоји још пуно 
артикулисаних слојева који приповедају о једном 
друштву и времену – о моралним вредностима, о 
одевању ђака и о моди одређеног доба, о 
фотографским атељеима и чувеним фотографима 
који су објективом правили јединствена уметничка 
дела. 
Настао је као поклон разредном старешини, у 

чијем је дому заузимао посебно место на зиду. Ипак 
их је он својом љубављу и преданошћу обликовао, 
васпитавао, образовао и моделовао у будуће зреле 

Чарна Милинковић
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људе. Матурант је на фотографији озбиљан, 
указујући да је положио испит зрелости. У једној 
руци је држао исказ зрелости, у другој штап, а на 
глави шешир. Иницијација је извршена – уписао се 
у свет одраслих. 
Први матурски таблои били су резервисани само 

за дечаке. Девојчице су приватно завршавале 
школе и нису имале право мешања са дечацима. 
Тако је било све до првих година 20. века када се на 
матурском таблоу Српске велике православне 
гимназије у Новом Саду (данас Гимназија „Јован 
Јовановић Змај“) из 1903/4. године није појавила 
фотографија једне матуранткиње. Реч је о ћерки 
проте Стевана Михалџића, Ани Михалџић. Није 
била прва девојчица која је завршила поменуту 
школу (била је трећа), али је била прва чији се 
портрет нашао међу осталим портретима другова и 
дечака који су углавном потекли из угледних 
новосадских породица (Тривун и Ђорђе 
Дунђерски, Игњат Павлас, Јован Ивковић и др.). 
То је један од најлепших и највреднијих таблоа у 
збирци Школство, Музеја Војводине. Богат је 
својим китњастим и изрезбареним дрвеним рамом, 
руком осликан и у потпуности сачуван са 
комплетним фотографијама ђака. Њих је 
забележио Јован И. Стојковић, дворски фотограф 
црногорског књаза Николе I Петровића. Овај 
матурски табло био је поклон једне генерације 
разредном старешини и професору поменуте 
Гимназије, Јовану Живојновићу. 

Први матурски таблои 
били су резервисани 
само за дечаке. 
Девојчице су приватно 
завршавале школе и 
нису имале право 
мешања са дечацима. 

Матурски табло Српске велике гимназије новосадске, 1903/4. године 4140
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Руковођени неком нејасном силом, они заузимају 
централно место у светском поретку; они живе.

Премда не садржи никакву фразу, нити име, 
уметник, а и жири Бијенала, сматрају ово 
графичко дело екслибрисом: уметник је графитном 
оловком написао број отиска, украјински назив за 
екслибрис, технике, потпис и годину настанка. 
Испод отиска приметан је суви жиг у облику круга, 
смештеног унутар четвртастог поља, са којим је 
повезан стрелицама упереним према четири угла, 
док је унутрашњост круга својеврсна мандала 
испуњена симболима, чија доња половина подсећа 
на апстраховано лице; положај овог четвороугла је 
према дијагоналама, што га на два угла чини 
помало издуженим, ромбоидног облика.

Екслибрис је део потколекције екслибриса која се 
налази унутар Збирке старе и ретке књиге, а Луди 
плес је своје место овде нашао заслугом Милана 
Јакшића, дугогодишњег управника Историјског 
архива у Панчеву, који је био иницијатор и 
организатор Bijenala Ex Librisa. Прво међународно 
Бијенале, на тему Папир, одржано је 2006. године са 
одзивом 153 уметника из 28 земаља. С обзиром на 
то да су екслибриси слати у неколико примерака на 
конкурс у Архив, Милан Јакшић поклонио је 
Музеју Војводине по један примерак од скоро свих 
уметника, поводом изложбе Прича о екслибрису 
(2011).

Премда не садржи 
никакву фразу, нити 
име, уметник, а и 
жири Бијенала, 
сматрају ово графичко 
дело екслибрисом: 
уметник је графитном 
оловком написао број 
отиска, украјински 
назив за екслибрис, 
технике, потпис и 
годину настанка. 

Назив за екслибрис који је исписан испод отиска 
је дат на украјинском и гласи Шалений танець (Луди 
плес); аутор га је на етикети налепљеној на 
полеђини назвао енглеском речју: Living. У тамним 
и светлим нијансама сепије, у оквиру отиска који 
асоцира на сведене барокне картуше, четири 
карикатурално-гротескна музичара испреплела су 
се међу собом и са предметношћу света који својом 
музиком наново васпостављају: компас, стране 
света, сфере, геометријски нацрти и прорачуни, 
јаје, само су део „аксесорија“ који их надопуњује у 
потрази за племенитом игром; пирамида са 
роговима изнад главе једног учесника, рогови на 
глави другог музичара и нека врста тубе срасле са 
његовим устима, крила која се помаљају са леђа 
трећег музичара, необична телесна изокренутост 
четвртог; јабука у руци, кугла у другој, необични 
тро-инструмент са два писка, точак и разбацани 
квадрати са округлим отворима по груменовима 
земље коју једва додирују са неадекватним бројем 
ногу, босих стопала, представљају скоро сумаран 
низ предмета, налик Диреровом инвентару којим је 
обујмио сва врста знања свог света и учинио немим 
пред меланхоличном звездом, само што овде 
вртоглави квартет (симболика броја вероватно има 
утицаја на укупност стварања), у гротескном 
вртлогу еманира пра-звуке и звуке, простор 
покрета и игре која у себе увлачи све покретно. 

Данилива Јарослава

Екслибрис

Екслибрис „Луди плес“, Данилив Јарослав 4342



На сталној поставци Музејског комплекса Кулпин смештеној у 
Павиљону 2, у делу где су изложене машине за основну и 
допунску обраду земљишта, посебну пажњу, својим изгледом, 
код бројних посетилаца, побуђује једноделни дрвени ваљак. 
Иако је откривен веома давно, једноделни дрвени ваљак дуго се 

задржао се у употреби, првенствено због једноставности 
конструкције и лакоће управљања. Њиме рукује један човек – 
кочијаш, који током рада стоји или седи на седишту. Поред тога 
што управља коњима, он својом тежином врши додатно 
оптерећење ваљка. За вучу ваљка упрезала су се два коња. 
Ова алатка, међутим, има неколико недостатака. Један од њих 

је њена нестабилност у раду. Када би дивљач искочила пред 
коње, они би се уплашили, а једноделни дрвени ваљак превртао 
уназад, што је неретко доводило и до повреде кочијаша. Осим 
тога што се површина радног органа – ваљка, слабо 
прилагођавала конфигурацији терена, она је била подложна 
брзом и неуједначеном трошењу и пуцању.
Данас, у савременој пољопривредној производњи, једноделни 

дрвени ваљци више се не користе, те их више не можемо видети 
приликом рада у пољима. Њих су потиснули тракторски ваљци, 
који се вуку и код којих је цела конструкција челична. У 
зависности од облика ваљка, постоји више различитих 
конструктивних типова – глатки, ребрасти, зупчасти, котурасти 
и комбиновани.
Било да је реч о дрвеним или челичним ваљцима, они се 

употребљавају у предсетвеној припреми земљишта – за 
дробљење грудви, ситњење и поравнавање површине земљишта 
после орања, сабијање сетвеног слоја земљишта (што је изузетно 
важно код сејања црвене детелине и луцерке, где дубина сетве 
износи свега 1–2 cm), разбијање покорице, ваљање угареног 
земљишта, као и пшенице у пролеће, када је долазило до 

Филип Форкапић
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подлубљивања усева услед зимских мразева и др. 
Једноделни дрвени ваљци искључиво су занатске израде, 

тачније коларске. Они се састоје из следећих конструктивних 
делова: рамска конструкција, радни орган или ваљак, седиште за 
кочијаша, упрежни прибор и уређај за вучу. Масивна дрвена 
рамска конструкција правоугаоног је облика и на крајевима 
спојена челичним кламфама. На њој су, са доње стране, 
постављена два дрвена лежишта у којима се обрћу дрвени или 
челични рукавци ваљка – такозвани туљци. На рамској 
конструкцији смештено је седиште за кочијаша, које је обично 
врло једноставне грађе, као и место за руду ваљка, док се на 
предњем делу налазе две куке за упрежни прибор – 
ждрепчаници. Радни орган представља ваљак, израђен од бреста 
или храста. Да не би пуцао у току рада, земљорадници су 
вршили његово примитивно конзервирање тако што су га 
стављали у земљу и прекривали стајским ђубретом, а затим га 
остављали да лежи једну до две године. Добро конзервиран 
ваљак препознавао се по томе што није имао пукотина на радној 
површини и добро je одолевао временским неприликама. Уређај 
за вучу представља руда. Она је дугачка и израђивана је од јасена 
због тога што је то дрво изузетно жилаво и савитљиво.
У збирци Музејског комплекса Кулпин налазе се укупно 

четири једноделна дрвена ваљка, израђена у првој половини 
двадесетог века. Од тога, три су са рамском конструкцијом и 
ваљком, док је један само са ваљком. У сва четири случаја 
недостају руде. Један од њих стигао је у Музеј путем откупа из 
Кулпина, а остали су поклоњени, али нема података о месту из 
којег потичу. Због потребе да трајно остану забележени подаци, 
вредно је навести имена дародаваца, чиме истичемо значај 
даривања предмета за музеј: Милена Игњатов из Новог Сада, 
Јан Частвен из Бачког Петровца и Никола Хегедиш из Љутова. 

Данас, у савременој 
пољопривредној 
производњи, 
једноделни дрвени 
ваљци више се не 
користе, те их више не 
можемо видети 
приликом рада у 
пољима. 

Д Р В Е Н И  В А Љ А К На поставци је изложен једноделни дрвени ваљак, који је 2002. године Музеју поклонио Јан Частвен. 
Радни орган, односно ваљак, са дрвеним је туљком на десној и челичним обручем на левој страни. 
Његов пречник износи 30 cm, дужина 212 cm, док рамске конструкције имају дужину од 230 cm и 
ширину од 110 cm. Седиште за кочијаша представљају две даске различитог облика.

Ј Е Д Н О Д Е Л Н ИЈедноделни
дрвени ваљак

Ваљање земљишта једноделним дрвеним ваљком, Плавна, 1982.
45
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Велимировића. Пупин је овако испричао:
Кад је Бугарска нажалост напала Србију, па док још 

Америка није ступила у рат, ја сам једнога дана 
отишао био у Вашингтон по позиву президента 
Вилзона. Вилзон ме је нешто питао о начину, како би 
се могло општити испод воде, међу двема 
подморницама. Одговорио сам му да је то у начелу 
могућно, пошто се глас водом боље преноси него 
ваздухом, само треба да се смисле начини и 
конструишу апарати. И примио сам се да радим на 
том послу. Том приликом одржао сам једно предавање о 
југословенству и значају српског рата. Предавању је 
присуствовао и бугарски посланик. После предавања 
задржим се са њим у разговору. Ја почнем прекоравати 
краља Фердинанда што је напао Србију у најтежем 
часу у њеној историји и тако поновио погрешку краља 
Милана, а посланик је бранио свога краља. Тада му ја 
кажем: „Ипак, знајте да ће Србија победити. И тада 
ће се Бугарска кајати због свог напада на своју браћу“. 
Посланик је са увереношћу говорио да је са Србијом 
заувек свршено. На то му предложим: „Хајде да се 
кладимо. И то овако: ако Бугарска остане победилац 
ви да купите једно велико звоно за Охрид и упишете 
на звону оно што ви хоћете. Ако ли Србија победи као 
и што хоће ако Бог да,  ја ћу направити једно велико 
звоно за Охрид и назваћу га „Звоно слободе“.
Пупин је испунио обећање и данас се у овом 

светоклиментском граду, налази то звоно, које је 12. 
марта 1935. огласило његову смрт. 

Био је један од 
најпопуларнијих 
професора и педагога 
на Универзитету 
Колумбија града 
Њујорка.

Михајло И. Пупин, један од најпознатијих светских 
научника и проналазача с краја 19. и почетка 20. века, 
рођен је 9. октобра 1854. у Идвору. У потрази за 
знањем и спознајом „вечне истине“ рано се отиснуо из 
родитељског дома, а пут у неизвесност водио га је од 
Панчева, преко Прага, до Америке. Тамо је стекао 
звање академског грађанина, патентирао је око 40 
изума из области електронике и телекомуникација 
и тиме дао непроцењив допринос развоју светске 
индустријске револуције. Био је један од 
најпопуларнијих професора и педагога на 
Универзитету Колумбија града Њујорка. Његов 
пут до светске славе био је мукотрпан, али успешан 
и проткан најтананијим нитима и дубоким 
емоцијама, које су га везивале за родни Идвор, где је 
научио како се поштују духовне и моралне вредности 
сопственог народа. To није заборавио ни у тренуцима 
највеће славе. О његовом донаторству и залагању 
сопственог ауторитета за пружање помоћи свом 
народу у значајним историјским догађајима од 
почетка 20. века, па све до његове смрти 1935. године, 
постоје бројна сведочанства. Она се чувају у 
различитим научним институцијама и установама 
културе у земљи и иностранству. Музеј Војводине 
поседује скроман, али драгоцен материјал који 
сведочи о овом горостасу науке.
Пупинова завештања су бројна, а о једном од њих 

постоји занимљива прича, коју преносимо у 
оригиналу, како је забележио лист Политика (16. 
март 1935), према сећању владике Николаја 

О Пупиновом 
ЗВОНУ СЛОБОДЕ

Михајло И. Пупин као професор на
Колумбија универзитету, 1932.

Зграда Колумбија универзитета у којој
је Пупин имао своју лабораторију
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Уколико сте некада прошли тротоаром Дунавске 
улице, испред броја 35, могли сте доживети баш то 
што стоји на почетку текста, јер су вас, иза старе 
ограде од кованог гвожђа, са травњака дворишта 
Музеја Војводине гледали римски споменици из 
античке Епиграфске збирке музеја. 
Епиграфска збирка Музеја Војводине настала је 

приликом заснивања самог Музеја, 1947. године, од 
поклона Матице српске Музеју Војводине. Већи део 
њених споменика потиче са територије римског 
муниципијума – потоње колоније Басијане (Bassi-
anae), која се налазила код данашњих Доњих 
Петроваца у Срему. Остали споменици пронађени су 
приликом ископавања различитих локалитета у 
Старој Пазови, Голубинцима, Крчедину, Тителу, 
Гомолаве у Хртковцима, итд. 
Збирка броји укупно 23 епиграфска предмета, који 

се могу поделити у следеће категорије:
Почасни споменици – каква је Почасна база цара 

Валеријана, настала поводом проласка императора 
Валеријана кроз данашњи Срем 253. године н. е. 

Заветни споменици – које су по провинцијама 
Римског царства својим божанствима подизали 
римски војници и ветерани. Најчешће су били 
посвећени Јупитеру или Јунони, а могли су бити 
намењени и неком од божанстава покорених народа 
великог царства, чији су припадници такође служили 
у римској војсци.

Надгробни споменици – означавајући место укопа 
покојника, неретко су били богато украшени 
рељефним орнаментима и представама, са натписима 
који говоре о покојнику, и који су остали као 
драгоцено сведочанство о начину живота у царству 
тога доба.

Епиграфска збирка 
Музеја Војводине 
настала је приликом 
заснивања самог 
Музеја, 1947. године, од 
поклона Матице српске 
Музеју Војводине.

Колико пута сте прошли поред споменика – 
скулптуре, бисте на постаменту, летимично га 
погледавши, помисливши: следећи пут ћу застати 
да видим о чему се ради? Око нас је мноштво 
споменика, који су ту да нас на нешто подсете, да 
нам нешто саопште...само, шта? Свакодневно се 
бавимо живим људима, углавном даљима или 
потпуним незнанцима...Имају ли нас чему научити 
људи којих одавно више нема, о којима немушто 
причају испрани каменови, који мирно стоје 
ишчекујући да их приметимо?
Да ли тако стоје ствари у нашим животима? Јесмо 

ли спремни да видимо само оно чиме нам се маше 
пред носом, што нам се продаје, сервира – док поред 
толико ствари пролазимо немајући стрпљења да им се 
посветимо. Да ли смо способни да доживимо само 
оно што нам се подастре, натури? И какве вредности 
имају такве ствари? Какве идеале нуде и продају 
данашњи идоли, људи, који ће, на краће или дуже, 
бити памћени?
И како би изгледао ваш споменик – прави, израђен 

од камена, или, пак, нека његова будућа форма – у 
виду ваше Фејсбук странице запечаћене постмортем, 
рецимо, и на који начин би требало да сведочи о 
вашем некадашњем постојању? О чему бисте желели 
да говори неком будућем човеку, потпуном незнанцу? 
О томе чиме сте се бавили и шта сте тиме постигли, 
или о вредностима које су вам биле од значаја, о 
спознајама до којих сте дошли...? Да ли, осим потврде 
да смо некада постојали, бивствовали, споменици 
могу да служе још чему? Шта бисмо њима још могли 
завештати генерацијама које долазе? Или су наши 
споменици само сведочанство вечите исте људске 
таштине, неутаживог порива да се остави трага и буде 
познат и поштован?

ЕПИГРАФСКИ
СПОМЕНИЦИ

Е
П
И
ГР

А
Ф
С
К
И

СП
ОМ

Е
Н
И
Ц
И Музеја

Војводине

Надгробна стела Нигера Свеитрија,
Осијек, пешчар, I-II век

Надгробна стела, Голубинци, мермер, II век
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Прича којој је овај 
споменик сведок, 
враћа нас у време два 
велика царства, којих 
одавно више нема, али 
чије су тековине и 
данас присутне, како 
на просторима које су 
обухватала, тако и у 
светским размерама.

... sic transit gloria mundi
Крајњи леви споменик у Лапидаријуму Музеја Војводине, 

откривен је у XVIII веку на подручју Титела. Највероватније 
је настао (и био постављен) у римском утврђењу Акуминкуму, 
данашњем Старом Сланкамену. Израђен је од кречњака у 
облику квадра висине два метра, и, поред очигледних ломова 
и трагова зуба времена, на његовој горњој површини 
приметна су два интригантна удубљења, која не изгледају као 
типична накнадна оштећења. Натпис са предње странице, 
добро очуван, саопштава нам какав је споменик у питању, 
односно када је и за кога подигнут.
Прича којој је овај споменик сведок враћа нас у време два 

велика царства, којих одавно више нема, али чије су тековине 
и данас присутне, како на просторима које су обухватала, тако 
и у светским размерама. Једно је Персијско Сасанидско 
царство (Иранско, или Аријевско, како су се сами називали), 
којим влада Шаханшах – цар Шапур I, а друго je добро 
познато Римско царство, којим управља Цезар – цар 
Валеријан. Ове суперсиле античког доба биле су суседи, и у 
сталном сукобу око територија. Сасаниди су настојали да се 
прошире на рачун Рима у Малој Азији, и честим упадима и 
откидањем делова територије провоцирали су Рим. Након 
више дубоких продора у римску територију, и освајања града 
Антиохије у некадашњој провинцији Сирији, за одмазду, 
уследио је поход цара Валеријана.
Овде поново долазимо до нашег споменика, јер је он, према 

садржају уклесаног натписа, подигнут управо у част цара 
Валеријана, поводом обележавања његовог боравка на 
подручју данашњег Срема, око 254. године нове ере, на 
почетку његовог похода на исток.

Почетак кампање био је по цара повољан – Валеријан је до 257. 

године повратио Антиохију и успоставио контролу над 
провинцијом Сиријом. Међутим, при походу на окупирани град 
Едесу, 259. године, Валеријана напушта ратна срећа – епидемија 
куге значајно је ослабила његове трупе. У овако отежаним 
околностима, на пролеће следеће године, уследила је и одлучујућа 
битка цезара и шаханшаха у близини Едесе. Римска војска, која је 
бројала неких 70.000 војника, у боју је потпуно поражена, а да 
срамота буде већа заробљен је и сам Валеријан, који је тиме стекао 
неславну улогу првог римског императора који је допао 
заробљеништва.
Шта се са Валеријаном потом дешавало – није извесно (осим 

да се из заробљеништва није вратио), будући да постоји већи 
број сведочанстава, која иду од једне крајности до друге. 
Умеренија (и вероватнија) сведочанства говоре о, мање или 
више лагодном, доживотном заробљеништву цара у 
унутрашњости Персијског царства, када су римски 
заробљеници – војска и инжењерске јединице, изградили 
више значајних великих структура, попут система 
бране-моста Band-e Kaisar (Цезарова брана) у Шуштару, 
важном пољопривредном центру.
На другој страни, извори попут хришћанског историчара 

Лактанција говоре о срамотном трајању Валеријана у 
ланцима, и понижењу којем је био подвргнут тиме што је 
своме супарнику Шапуру служио као столица за узјахивање 
коња. Као Валеријанов неславни крај, наводи се усмрћивање 
наливањем течним златом, или драњем коже на живо, а која је 
потом, офарбана у црвену боју и напуњена сламом, стајала 
изложена у главном персијском храму. Екстремност 
(нетачност) оваквих навода, које персијски извори и 
споменици тога доба ни најмање не поткрепљују, могла би се 
приписати осветољубивости каснијих хришћанских писаца, 

будући да је Валеријан издао више едиката који су 
довели до тешких репресалија над све бројнијим 
припадницима хришћанске вероисповести у 
Римском царству.
Што се удубљења поменутих на почетку тиче, 

њихов облик и распоред, као и поређење са 
споменицима сличног типа и периода, упућују на 
закључак да су у питању лежишта стопала фигуре 
императора која је била постављена на споменик 
(отуда база), а која је била природне величине (или 
већа). Нажалост, сама статуа цара до данас није 
сачувана, односно откривена.
Тако, два миленијума касније, сведочи наш 

споменик о посети једног императора овим 
крајевима, и о почетку велике епопеје, која се 
неславно завршила. Изузев оваквих, конкретних 
сведочанстава, мало се шта друго од прича о царевој 
судбини може узети за извесно. И, као што данас не 
знамо како је изгледала Валеријанова фигура са 
споменика, док можемо да тврдимо да је постојала, 
тако не можемо знати ни како је тачно изгледао царев 
крај, осим да га је у заробљеништву и снашао...   

Почасна база цара Валеријана, Сланкамен, кречњак,
253/4. година н. е.

Валеријанов новац
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На територији 
између Саве, Тисе и 
Дунава забележена 
су два археолошка 
локалитета где 
постоје материјални 
докази за производњу 
пива – 
бронзанодобни и 
гвозденодобни 
Феудвар код 
Мошорина и келтски 
опидум Чарнок код 
Врбаса.

Експериментална археологија:

од дивљег квасца
до праисторијског хлеба

Модерна археологија се бави реконструкцијом живота 
праисторијских људи. За многе предмете и грађевине 
настале људском руком знамо како су изгледале, али не и 
сасвим како су направљене. Најбољи пример за то су 
пирамиде у Египту. Тамо где теоријска археологија не 
може да пружи одговоре наступа најмлађа дисциплина у 
археологији – експериментална археологија. Резултати ове 
у Европи и свету све популарније дисциплине умногоме 
обогаћују наша сазнања о свакодневном животу људи у 
прошлости. Ако су археолози стручњаци за праисторијске 
зделе, лонце и поклопце који су направљени од керамике 
(„хардвер“), онда су археоботаничари и археозоолози ти 
који дају увид у све оно што се налазило унутар тих посуда 
(„софтвер“). Археоботаника као део археологије пружа 
податке о основним биљним намирницама које су људима 
стајале на располагању приликом припреме јела. Међутим, 
малобројни су примери где можемо у потпуности да 
реконструишемо рецептуру прављења појединих јела.
Хлеб је једна од основних људских намирница. Знамо од 

којих житарица се правио, па чак и како је изгледао. Али, 
мало знамо о томе каквог је мириса и укуса био. Једно од 
веома важних питања у археологији је када је почео да се 
прави хлеб и од када се користио квасац у његовој 
припреми. Производња квасног хлеба историјски је везана 
за производњу пива. Тамо где се производило пиво 
засигурно је било и квасца од кога се хлеб подизао.
Плиније Старији у 1. веку, у свом делу Историја природе 

наводи: У Галији и Шпанији, где праве пиће намакањем 
[житарица] ... – користите пену која се на површини згушњава 
као квасац: зато је хлеб у тим земљама лакши од оног на другим 

местима. На територији између Саве, Тисе и Дунава 
забележена су два археолошка локалитета где постоје 
материјални докази за производњу пива – бронзанодобни и 
гвозденодобни Феудвар код Мошорина и келтски опидум 
Чарнок код Врбаса. На Феудвару су користили једнозрну и 
двозрну пшеницу и јечам за прављење мањих количина 
пива, док је на Чарноку пронађена прва потпуно 
опремљена пивара са залихама јечма и проса. Али, почеци 
производње пива у овим пределима везују се за период од 
пре 7.000 година и винчанску културу.
Многи повезују стари Египат са свим и свачим када је у 

питању историја културних биљака. Књиге и радови 
везани за пољопривреду углавном почињу са наводима да 
су стари Египћани знали за ову или ону биљку пошто су 
остаци истих пронађени у гробницама фараона. 
Упрошћавање историје пољопривреде иде чак дотле да се 
на ТВ-настави петацима на часу биологије предаје да 
житарице потичу из Африке, што је нетачно. Недавним 
истраживања у прапостојбини житарица, на Блиском 
истоку, начињен је прави биоархеолошки подвиг. 
Изоловано је и успешно ревитализовано шест сојева 
праисторијског квасца из керамичких посуда који су 
служили за ферментисање алкохолних пића из три 
периода, од пре 3.000 до 500. године п. н. е. Пива која су 
потом направљена користећи изоловане сојеве имала су 
различите укусе. Наиме, током ферментације различити 
квасци испуштају различите гасове са укусима и аромама, 
а који зависе од генетског кода и оригиналног извора. 
Негде у исто време, археолог из Америке, који се бави и 
гастрохеритологијом, успео је да изолује сој квасца из 4.500 

година старих египатских посуда, које су 
коришћене за припрему хлеба. Овај сој 
употребио је за израду тзв. стартера за прављење 
квасног хлеба. После недељу дана „храњења“ 
квасца брашном једнозрне пшенице и јечма 
успео је да испече хлеб од мешавине брашна 
једнозрне пшенице, јечма и камут пшенице. 
Хлеб је описао као много слађи и богатији од 
оног направљеног од киселог теста на које смо 
навикли.
У жељи да започнемо истраживања на исту 

тему, али на територији југоисточне Европе, 
започели смо серију експеримената са 
производњом природног квасца („стартера“) 
којег смо узгајали на различитим подлогама, 
односно брашну житарица из праисторијског 
периода: спелта (крупник), раж и просо. 
Циљ нам је да се упознамо са принципом 

прављења и стекнемо прва искуства са радом 
различитих стартера. Брашно од којег смо 
месили хлеб је од пшеничног, белог брашна. На 
крају првог дела експеримента дошли смо до 
следећих сазнања: укус и мирис хлеба не 
одређује житарица од које је направљен хлеб већ 
житарице која је коришћена као сировина за 
прављење стартера. Стартер направљен од 
брашна проса спреман је за употребу свега након 
48 часова, док су стартери добијени од брашна 
крупника и ражи спремни за употребу после 
недељу дана. Хлеб добијен коришћењем 
стартера од проса имао је најпријатнији мирис и 
укус, док је хлеб од раженог и спелтиног 
стартера имао киселкасто-горки укус и нешто 
јачи мирис. Сва три хлеба су по текстури била 
слична. 

Преполовљена погача од просеног стaртера

Погаче од раженог и просеног стартера

Три различита стартера
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Љиљана Трифуновић
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У жељи за модернијим 
начином живота, 
градско становништво, а 
постепено и сеоско, 
успева да осавремени 
изглед својих кућа, па 
тако и кухиња. 

ТРУКОВАЊЕ и још понешто
Шта је труковање и зашто је важно да то објаснимо? 
Један од најважнијих разлога је тај што треба да схватимо да 

без труковања не би било ни веза, да будемо прецизнији – веза 
по писму! Дакле, не би било свих оних прелепих извезених 
цветних орнамената у композицији са монограмима, 
пауновима, мачкама или псима. Непостојање труковања 
довело би до тога да би бројне девојчице, девојке и жене 
остале ускраћене за једно прелепо умеће. 
Затим, какве би биле девојачке спреме да није било 

труковања па онда и веза? Како би оне проводиле своје 
слободно време? Како би се остваривале блиске везе између 
мајке и ћерке, баке и унуке, свекрве и снаје? Како би све оне 
изразиле своју креативност, маштовитост, умешност или своја 
осећања? Али кренимо редом...
Под труковањем (од немачке речи vordrucken ‒ правити 

отисак, узорак) подразумевамо наношење цртежа са 
рупичастих папирних шаблона на платно плавом бојом у 
праху. Прах је кроз рупице пролазио на платно и тако 
остављао отисак, који се потом прскао шпиритусом да би се 
фиксирао и да се не би избрисао. После сушења, разним 
везилачким техникама радио се вез по писму, по 
иструкованом орнаменту.
Но, запитајмо се шта се све дешавало у друштву и како је дошло 

до тога да труковање постане једна важна привредна грана?
Наиме, крај 19. и прва деценија 20. века доносе, поред промена 

у друштвено-економским односима и велико социјално 
раслојавање становништва. У жељи за модернијим начином 
живота, градско становништво, а постепено и сеоско, успева да 
осавремени изглед својих кућа, па тако и кухиња. 
Подразумевала се измена намештаја, увођење штедњака, 

промена судова за припремање хране, али и брижљивије 
одржавање хигијене у целој кући, нарочито у кухињи. 
Истовремено се код тадашњих домаћица, у складу с 
материјалним могућностима породице, јавља и потреба за 
украшавањем животног простора, нарочито кухињског, и то 
ручним везеним радом, који су саме израдиле. На тај начин, оне 
су искористиле кухињу да би се доказале на многим пољима: 
у кулинарству, одржавању хигијене и спретности у изради 
ручног рада.
Из музејске документације види се да су у ширем окружењу 

између два светска рата трукерске радионице постојале у 
Ердевику, Сенти, Бачкој Паланци, Сомбору, Дебељачи, 
Панчеву, Вршцу, Београду, Илоку, Загребу и Будимпешти.
Занимљиво је, да је у Сенти, од 1906. па све до 1977. године 

постојало 19 радионица које су регистроване као „творнице 
шаблона за ручне радове“. Власници најпознатијих 
радионица били су: браћа Armin и Mark Bleier, Albert Gelb-
stein, János Tót Abonyi, Sámuel Leopold и Josip Simon. У 
периоду од 1928. до 1941. године највише радника, а 
вероватно и највише успеха у послу имао је Albert Gelbstein. 
Много успеха имала је и радионица „Union“ чији је власник 
био Emanuel Salamon. У документима радионице чији је 
власник био Miklós Pollák пише да је, поред труковања, од 
1929. до 1941. године у њој услужно рађен и „бели вез“. У 
својој радњи, Lea Rozenberg се, поред труковања, током 1940. 
године бавила услужним везом, који је радила на постељини и 
белом рубљу, па је чак и декорисала неке детаље на женским 
хаљинама. Веома успешан и признат мајстор у Сенти и 
околини био је и György Kiss, који је занат учио код Армина 
Блејера, а имао је радњу у периоду од 1953. до 1960. године.

У Бачкој Паланци је „фабрикацију шаблона“ обављала 
„Maria Fuchs i sin“, док се у Сомбору налазила радионица 
шаблона за женске ручне радове „Frida“, чији је власник био 
Сергије Наумов. У Дебељачи се пак појављују две радионице, 
а њихови власници су били Aleksandar Askinadze и Max Port-
noy. Terez Hodi успешно је обављала посао у Панчеву.
Пресудан утицај на везиље с подручја Војводине имао је 

Милан Петко Павловић (1856–1933) из Вршца, који се још 
увек сматра „некрунисаним краљем српског веза“ и који је, по 
свему судећи, сам цртао поједине орнаменте, инспирисан 
нашом поезијом или историјом (Девојка на студенцу, Бранко и 
вила, Кнежева вечера и друге).
Познат као угледан мајстор, са златним рукама, Павловић је 

био цењен и зато што је познавао многе занате ‒ фарбарски, 
штампарски, златарски, ткачки, механичарски и друге. У 
Вршцу је 1879. године отворио бојадисарску радионицу, а 
само годину дана касније 1880. и везилачку.
Поменуте трукерске радионице издавале су своје каталоге са 

мустрама разноврсних орнамената, у којима су папирне шеме 
биле сортиране по орнаментима, а свака шема имала је печат 
радионице и каталошки број са словима и бројевима, тако да 
је поручивање жељене шеме било олакшано.
Популарисање украшавања кућног простора текстилним, 

везеним ручним радом вршило се и путем модних часописа, 
који су набављани код трговачких путника. У тадашњим 
часописима детаљно је описивана композиција орнамената и 
препоручивана везилачка техника, боја конца, врста и 
квалитет платна. 
Ширењу кухињских текстилија из западне и средње Европе 

у Војводину допринела је добра повезаност градова и села 
тадашње Аустроугарске монархије, као и жеља сваке 
домаћице да изради појединачни предмет или читав комплет 
са омиљеним орнаментом. Набавком папирних шаблона, 
нарочито у селима, бавиле су се углавном способне и 
проницљиве жене. Оне су умеле веома вешто и прецизно да 
пренесу шару на платно, али и да их комбинују тако да су на 
тај начин доказивале и своју креативност. По нашим 
постојећим подацима, скоро свако село у Војводини је имало 
бар једну трукерку, а многа села по неколико њих међу којима 

је владала здрава конкуренција.
Ипак, као најстарији начин преношења мустре на платно 

сматрамо преношење дрвеним калупима у које су насађени 
листови танког лима у виду одређеног мотива. Калуп се 
умакао у плави раствор и потом отискивао на платну. Овај 
начин преношења орнамената данас потврђују само десетине 
таквих калупа у нашој музејској колекцији, док се на терену 
више не може срести особа која памти тај начин труковања.
Данас се често срећемо и са тврдњом да је прецртавање 

мотива преко индиго папира или преко прозора такође 
труковање, али се са тим наравно никако не можемо сложити. 
Ове „технике“ постале су популарне у другој половини 20. 
века, када је рад трукерских радионица био на заласку и шеме 
је било тешко или немогуће набавити, а потреба за везом и 
украшавањем још увек била присутна. 
Популарност и практичност кухињске текстилије опада 

средином 20. века када се, такође, желело брзо 
осавремењавање начина живота и зато се веома лако 
прелазило на коришћење индустријских производа у виду 
столњака, таблета и надстолњака. Креатори свих тих 
производа трудили су се да задрже љупкост и шарм већине 
орнамената, па је тако њихова симболика и даље изазивала 
одређену реакцију чланова породице и ширег окружења.

Таблет, Вршац, недатирано
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Шта је труковање и зашто је важно да то објаснимо? 
Један од најважнијих разлога је тај што треба да схватимо да 

без труковања не би било ни веза, да будемо прецизнији – веза 
по писму! Дакле, не би било свих оних прелепих извезених 
цветних орнамената у композицији са монограмима, 
пауновима, мачкама или псима. Непостојање труковања 
довело би до тога да би бројне девојчице, девојке и жене 
остале ускраћене за једно прелепо умеће. 
Затим, какве би биле девојачке спреме да није било 

труковања па онда и веза? Како би оне проводиле своје 
слободно време? Како би се остваривале блиске везе између 
мајке и ћерке, баке и унуке, свекрве и снаје? Како би све оне 
изразиле своју креативност, маштовитост, умешност или своја 
осећања? Али кренимо редом...
Под труковањем (од немачке речи vordrucken ‒ правити 

отисак, узорак) подразумевамо наношење цртежа са 
рупичастих папирних шаблона на платно плавом бојом у 
праху. Прах је кроз рупице пролазио на платно и тако 
остављао отисак, који се потом прскао шпиритусом да би се 
фиксирао и да се не би избрисао. После сушења, разним 
везилачким техникама радио се вез по писму, по 
иструкованом орнаменту.
Но, запитајмо се шта се све дешавало у друштву и како је дошло 

до тога да труковање постане једна важна привредна грана?
Наиме, крај 19. и прва деценија 20. века доносе, поред промена 

у друштвено-економским односима и велико социјално 
раслојавање становништва. У жељи за модернијим начином 
живота, градско становништво, а постепено и сеоско, успева да 
осавремени изглед својих кућа, па тако и кухиња. 
Подразумевала се измена намештаја, увођење штедњака, 

промена судова за припремање хране, али и брижљивије 
одржавање хигијене у целој кући, нарочито у кухињи. 
Истовремено се код тадашњих домаћица, у складу с 
материјалним могућностима породице, јавља и потреба за 
украшавањем животног простора, нарочито кухињског, и то 
ручним везеним радом, који су саме израдиле. На тај начин, оне 
су искористиле кухињу да би се доказале на многим пољима: 
у кулинарству, одржавању хигијене и спретности у изради 
ручног рада.
Из музејске документације види се да су у ширем окружењу 

између два светска рата трукерске радионице постојале у 
Ердевику, Сенти, Бачкој Паланци, Сомбору, Дебељачи, 
Панчеву, Вршцу, Београду, Илоку, Загребу и Будимпешти.
Занимљиво је, да је у Сенти, од 1906. па све до 1977. године 

постојало 19 радионица које су регистроване као „творнице 
шаблона за ручне радове“. Власници најпознатијих 
радионица били су: браћа Armin и Mark Bleier, Albert Gelb-
stein, János Tót Abonyi, Sámuel Leopold и Josip Simon. У 
периоду од 1928. до 1941. године највише радника, а 
вероватно и највише успеха у послу имао је Albert Gelbstein. 
Много успеха имала је и радионица „Union“ чији је власник 
био Emanuel Salamon. У документима радионице чији је 
власник био Miklós Pollák пише да је, поред труковања, од 
1929. до 1941. године у њој услужно рађен и „бели вез“. У 
својој радњи, Lea Rozenberg се, поред труковања, током 1940. 
године бавила услужним везом, који је радила на постељини и 
белом рубљу, па је чак и декорисала неке детаље на женским 
хаљинама. Веома успешан и признат мајстор у Сенти и 
околини био је и György Kiss, који је занат учио код Армина 
Блејера, а имао је радњу у периоду од 1953. до 1960. године.

Дрвени калупи
за труковање

У Бачкој Паланци је „фабрикацију шаблона“ обављала 
„Maria Fuchs i sin“, док се у Сомбору налазила радионица 
шаблона за женске ручне радове „Frida“, чији је власник био 
Сергије Наумов. У Дебељачи се пак појављују две радионице, 
а њихови власници су били Aleksandar Askinadze и Max Port-
noy. Terez Hodi успешно је обављала посао у Панчеву.
Пресудан утицај на везиље с подручја Војводине имао је 

Милан Петко Павловић (1856–1933) из Вршца, који се још 
увек сматра „некрунисаним краљем српског веза“ и који је, по 
свему судећи, сам цртао поједине орнаменте, инспирисан 
нашом поезијом или историјом (Девојка на студенцу, Бранко и 
вила, Кнежева вечера и друге).
Познат као угледан мајстор, са златним рукама, Павловић је 

био цењен и зато што је познавао многе занате ‒ фарбарски, 
штампарски, златарски, ткачки, механичарски и друге. У 
Вршцу је 1879. године отворио бојадисарску радионицу, а 
само годину дана касније 1880. и везилачку.
Поменуте трукерске радионице издавале су своје каталоге са 

мустрама разноврсних орнамената, у којима су папирне шеме 
биле сортиране по орнаментима, а свака шема имала је печат 
радионице и каталошки број са словима и бројевима, тако да 
је поручивање жељене шеме било олакшано.
Популарисање украшавања кућног простора текстилним, 

везеним ручним радом вршило се и путем модних часописа, 
који су набављани код трговачких путника. У тадашњим 
часописима детаљно је описивана композиција орнамената и 
препоручивана везилачка техника, боја конца, врста и 
квалитет платна. 
Ширењу кухињских текстилија из западне и средње Европе 

у Војводину допринела је добра повезаност градова и села 
тадашње Аустроугарске монархије, као и жеља сваке 
домаћице да изради појединачни предмет или читав комплет 
са омиљеним орнаментом. Набавком папирних шаблона, 
нарочито у селима, бавиле су се углавном способне и 
проницљиве жене. Оне су умеле веома вешто и прецизно да 
пренесу шару на платно, али и да их комбинују тако да су на 
тај начин доказивале и своју креативност. По нашим 
постојећим подацима, скоро свако село у Војводини је имало 
бар једну трукерку, а многа села по неколико њих међу којима 

је владала здрава конкуренција.
Ипак, као најстарији начин преношења мустре на платно 

сматрамо преношење дрвеним калупима у које су насађени 
листови танког лима у виду одређеног мотива. Калуп се 
умакао у плави раствор и потом отискивао на платну. Овај 
начин преношења орнамената данас потврђују само десетине 
таквих калупа у нашој музејској колекцији, док се на терену 
више не може срести особа која памти тај начин труковања.
Данас се често срећемо и са тврдњом да је прецртавање 

мотива преко индиго папира или преко прозора такође 
труковање, али се са тим наравно никако не можемо сложити. 
Ове „технике“ постале су популарне у другој половини 20. 
века, када је рад трукерских радионица био на заласку и шеме 
је било тешко или немогуће набавити, а потреба за везом и 
украшавањем још увек била присутна. 
Популарност и практичност кухињске текстилије опада 

средином 20. века када се, такође, желело брзо 
осавремењавање начина живота и зато се веома лако 
прелазило на коришћење индустријских производа у виду 
столњака, таблета и надстолњака. Креатори свих тих 
производа трудили су се да задрже љупкост и шарм већине 
орнамената, па је тако њихова симболика и даље изазивала 
одређену реакцију чланова породице и ширег окружења.

Крушчица, 1900.

Суботица, око 1900.
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које су ове предмете направилe и настали су 
приликом њихове израде. На неколико предмета су 
чак очувани и отисци папиларних линија. Због тога 
су археолози Музеја Војводине одлучили да се за 
помоћ обрате стручњацима за отиске прстију 
МУП-а из Новог Сада и затраже њихову стручну 
експертизу.
Овај несвакидашњи захтев дочекан је са 

интересовањем, јер се радило о отисцима прстију 
старим више хиљада година. Форензичари М. 
Миливојевић и Б. Дошен извршили су вештачење 
и дошли до фантастичног открића – отисци прстију 
на једној фигурици, чија се старост процењује на 
око 7.000 година – били су дечији. Ово откриће је 
потврдило, до тада слабо прихваћену тезу, да су 
минијатурни предмети, уствари, праисторијске 
дечије играчке.
Тако су предмети непознате намене постали 

предмети од изузетног значаја, јер нам играчке 
пружају драгоцене информације о животу деце у 
праисторији. Оне својим обликом опонашају 
предмете из свога окружења, потврђујући да 
имитирање живота одраслих представља 
универзалну дечију игру. Играчке су биле 
заступљене у свим периодима праисторије, а 
њихова бројност и разноврсност указују на љубав и 
пажњу којом су деца била окружена.

Најчешћи облици су 
минијатурне посуде и 
фигурице животиња и 
људи, али међу њима 
има и ритуалних 
предмета: звечки, 
алатки за предиво, 
разних плочица и 
кугли. 

У археолошким збиркама Музеја Војводине 
налази се око 250 предмета од керамике који се 
могу сврстати у дечије играчке. Најчешћи облици 
су минијатурне посуде и фигурице животиња и 
људи, али међу њима има и ритуалних предмета: 
звечки, алатки за предиво, разних плочица и кугли. 
Потичу из различитих периода праисторије – од 
неолита до гвозденог доба, а њихова старост 
досеже и до 7.000 година.
С обзиром на то да најчешће верно опонашају 

предмете из своје околине, ове минијатуре 
представљају својеврсне гласнике свога доба. Сведоче 
нам о материјалној култури, занатској вештини, 
религиозним уверењима, а понекада и о 
достигнућима за које немамо других доказа (нпр. 
модели чамца и запреге). Разноврсност облика и 
врхунска израда појединих примерака навеле су 
многе археологе да им припишу култну намену, а тек 
је њихово свеобухватно и детаљно истраживање 
показало да су то дечије играчке.
Наиме, минијатурни керамички предмети су дуго 

представљали једну од загонетки прошлости. То су 
предмети веома малих димензија, који представљају 
копије различитих предмета уобичајене величине 
коришћених током праисторије. Приликом њихове 
анализе, установљено је да су на многима остали 
сачувани трагови прстију. Они су припадали особама 

ИЗ ПРАИСТОРИЈЕ

27
Животињска фигурица чија се старост процењује на преко 7.000 година, са очуваним дечијим отисцима прстију.

Фигурица сове чија се старост процењује на приближно 3.500 година; јединствен налаз дечије играчке из
бронзаног доба.

Минијатурна звечка чија се старост процењује на приближно 3.500 година; спада међу најинтересантније
дечије играчке на нашем поднебљу.
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ЛУЛЕ
Иако су постојали различити начини припреме 
и конзумирања ове биљке, попут жвакања, 
ушмркивања праха у нос, испијања течности са 
дуваном, пушење је било најраспрострањенији 
начин.
Пушење је било повезано са бројним културним 

значењима. Оно је било ознака идентитета, 
некада чак и политичких ставова. Постојала су 
бројна друштвена правила која су се односила, на 
пример, на пушење у јавности, на ставове о 
женама као његовим конзументима итд. Било је 
повезано и са одређеним обичајима, попут 
гостопримства – у прошлости је постојао обичај 
да се госту понуди лула.
Прве луле које су коришћене на овим 

просторима биле су направљене од глине. 
Прављене су у калупима и биле су потрошна 
роба, будући да су се брзо ломиле. Поред 
скромног прибора домаће израде, 
употребљаван је прибор који је увожен из 
центара са Истока и Запада. Луле направљене 
од минерала сепиолита – морске пене, 
„мершаума“ (енглески и немачки назив је 

Морска пена погодна је 
за израду лула, јер је 
материјал порозан, па 
дим пролазећи кроз њу 
постаје сувљи, хладнији 
и блажи за пушење.

Дуван је биљка која је у Европу стигла 
након открића Новог света, а начин његовог 
коришћења су на шпанском двору приказали 
већ чланови Колумбове експедиције. Поред 
тога што је у прошлости увожен на наше 
просторе, временом се почело и са његовим 
узгајањем и прерадом. Васа Стајић пронашао 
је податак да је прерада дувана у Новом Саду 
почела 1770. године, од када је италијанска 
породица Сопрано имала млин за прераду 
дувана ради прављења бурмута.
Психофизичка дејства која дуван има на 

човека условила су његово коришћење. У 
постојбини, ова ароматична биљка коришћена 
је у култовима, али и лечењу. Забележено је да 
су му у Европи такође приписивана лековита 
својства. Међутим, због откривања бројних 
лоших последица по здравље, временом су се 
доносиле и забране које се односе на његово 
коришћење. Од појаве дувана на нашим 
просторима до данас, коришћен је разноврстан 
прибор за његово уживање, о чему сведоче и 
сачувани примерци у музејским збиркама. 

28

као
сведочанство
прошлости

Meerschaum) или стиве, прављене су у Турској 
још у првој половини 17. века, а потом су их, 
преко Балкана, у ратовима и путем трговине 
упознали и хришћани. Средином 18. века и у 
Европи су произвођене луле од морске пене – 
„беле богиње“. Из Турске су увожени блокови 
необрађене морске пене, која је коришћена 
углавном за израду лула. Постојe тумачења по 
којима је Беч током 19. века постао центар 
уметничке израде лула, а касније и муштикли 
од морске пене, због кризе почетком 19. века. 
Тада није било великих архитектонских 
подухвата и многи уметници су били без посла, 
те су се бавили резбарењем лула.
Морска пена погодна је за израду лула, јер је 

материјал порозан, па дим пролазећи кроз њу 
постаје сувљи, хладнији и блажи за пушење. 
Беле је боје, попут слоноваче, али услед 
употребе добија тамнију, смеђу боју. Такође, 

Лула од морске пене (мершама).
Торда, Банат, крај 19. века.

лако се обликује и погодна је за резбарење. 
Луле од морске пене биле су статусни симбол 
виших класа у централној Европи.
Порцеланске луле израђиване су у Европи 

још од почетка 18. века, када је и почела 
производња порцелана на овом континенту. 
Овај материјал није порозан, па није погодан за 
израду лула, али је ипак био изузетно 
популаран, између осталог због могућности 
осликавања. Ове луле најчешће су биле 
састављене из два дела од порцелана – 
реципијента и доњег дела (тзв. Y камишлука).
Израда лула од корена вреса (енг. briar, лат. 

Erica Arborea), који је још увек у широкој 
употреби, доживела је експанзију од средине 
19. века, посебно када је уведена машинска 
производња. Овај материјал порозан је попут 
морске пене, јефтинији је, али много 
издржљивији и доступнији.
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Иако су постојали различити начини припреме 
и конзумирања ове биљке, попут жвакања, 
ушмркивања праха у нос, испијања течности са 
дуваном, пушење је било најраспрострањенији 
начин.
Пушење је било повезано са бројним културним 

значењима. Оно је било ознака идентитета, 
некада чак и политичких ставова. Постојала су 
бројна друштвена правила која су се односила, на 
пример, на пушење у јавности, на ставове о 
женама као његовим конзументима итд. Било је 
повезано и са одређеним обичајима, попут 
гостопримства – у прошлости је постојао обичај 
да се госту понуди лула.
Прве луле које су коришћене на овим 

просторима биле су направљене од глине. 
Прављене су у калупима и биле су потрошна 
роба, будући да су се брзо ломиле. Поред 
скромног прибора домаће израде, 
употребљаван је прибор који је увожен из 
центара са Истока и Запада. Луле направљене 
од минерала сепиолита – морске пене, 
„мершаума“ (енглески и немачки назив је 

Дуван је биљка која је у Европу стигла 
након открића Новог света, а начин његовог 
коришћења су на шпанском двору приказали 
већ чланови Колумбове експедиције. Поред 
тога што је у прошлости увожен на наше 
просторе, временом се почело и са његовим 
узгајањем и прерадом. Васа Стајић пронашао 
је податак да је прерада дувана у Новом Саду 
почела 1770. године, од када је италијанска 
породица Сопрано имала млин за прераду 
дувана ради прављења бурмута.
Психофизичка дејства која дуван има на 

човека условила су његово коришћење. У 
постојбини, ова ароматична биљка коришћена 
је у култовима, али и лечењу. Забележено је да 
су му у Европи такође приписивана лековита 
својства. Међутим, због откривања бројних 
лоших последица по здравље, временом су се 
доносиле и забране које се односе на његово 
коришћење. Од појаве дувана на нашим 
просторима до данас, коришћен је разноврстан 
прибор за његово уживање, о чему сведоче и 
сачувани примерци у музејским збиркама. 

Meerschaum) или стиве, прављене су у Турској 
још у првој половини 17. века, а потом су их, 
преко Балкана, у ратовима и путем трговине 
упознали и хришћани. Средином 18. века и у 
Европи су произвођене луле од морске пене – 
„беле богиње“. Из Турске су увожени блокови 
необрађене морске пене, која је коришћена 
углавном за израду лула. Постојe тумачења по 
којима је Беч током 19. века постао центар 
уметничке израде лула, а касније и муштикли 
од морске пене, због кризе почетком 19. века. 
Тада није било великих архитектонских 
подухвата и многи уметници су били без посла, 
те су се бавили резбарењем лула.
Морска пена погодна је за израду лула, јер је 

материјал порозан, па дим пролазећи кроз њу 
постаје сувљи, хладнији и блажи за пушење. 
Беле је боје, попут слоноваче, али услед 
употребе добија тамнију, смеђу боју. Такође, 

Лула од морске пене (мершама).
Нови Сад, крај 19. века.

лако се обликује и погодна је за резбарење. 
Луле од морске пене биле су статусни симбол 
виших класа у централној Европи.
Порцеланске луле израђиване су у Европи 

још од почетка 18. века, када је и почела 
производња порцелана на овом континенту. 
Овај материјал није порозан, па није погодан за 
израду лула, али је ипак био изузетно 
популаран, између осталог због могућности 
осликавања. Ове луле најчешће су биле 
састављене из два дела од порцелана – 
реципијента и доњег дела (тзв. Y камишлука).
Израда лула од корена вреса (енг. briar, лат. 

Erica Arborea), који је још увек у широкој 
употреби, доживела је експанзију од средине 
19. века, посебно када је уведена машинска 
производња. Овај материјал порозан је попут 
морске пене, јефтинији је, али много 
издржљивији и доступнији.

62



Јован Коледин

Њен обод има димензије 6,2 x 5,9 цм, стопа 14,5 x 
5,4 цм, док висина износи 10,1 цм.
Посуде које стоје на представи људског стопала 

потичу још из неолита. Налаз из Турије припада 
једноставном типу, који највише подсећа на 
чизмицу. Овакав тип посуде јавља се у средњем 
неолиту и траје до краја бронзаног доба. Могле су 
се користити како за изливање, тако и за испијање 
течности. Налази из касног бронзаног доба јављају 
се на ширем простору средње и југоисточне 
Европе, и потичу из гробова. Највећи број посуда 
потиче из некрополе Бекашмеђер код Будимпеште, 
где је у 19 гробова откривено 22 посуде. Већином 
имају облик десног (14), а ређе левог стопала 
(шест). Врх стопе је у 11 случајева пробушен – ова 
чињеница указује на симболичку вредност, будући 
да су такве биле неупотребљиве за свакодневне 
кућне активности, већ се њихов значај везује за 
култне активности, у функцији која је због 
посебног облика у вези са течношћу. У гробовима 
са оваквим посудама пронађени су и други 
неуобичајени прилози и појаве, вероватно у вези са 
посебним приликама, особеностима и значајем 
покојника.
У овом периоду нa територији јужне Бачке 

присутна је кaсна белегишка (Белегиш-Бобда) 
култура, која траје од 1.100‒900. годинe п. н. е. 
Заједно са посудом-чизмицом Музеју је предата и 
шоља каква се налази на белегишким некрополама 
Кручени и Бобда. Ови бронзани предмети припадају 
12. веку п. н. е. 
Украшавање одражава припадност одређеном 

На основу симболике 
шоље и стопала, ову 
посуду тумачимо као 
шољу на сталку 
(стопалу) – она 
представља особу која 
ритуално жртвује 
течност и представља 
жртвени инструмент 
коришћен у култним 
радњама посвећеним 
небеским (соларним и 
лунарним) 
божанствима.

Посуда облика чизме је нађена код Турије, 
приликом ископа земље за градњу моста на Великом 
бачком каналу 1967. године. У целости је очувана, 
изузев мале тракасте дршке, која недостаје. Дно 
показује да се ради о чизмици за десну ногу. 
Како је нађена случајно, немамо контекст који би 

јасно дефинисао њену функцију. Да ли је из 
стамбеног објекта, гроба или је везана за остатак 
неког ритуала?

29

чизмеПосуда облика

временско-културном комплексу. Употреба и 
разлог израде овог типа посуђа нису објашњени. 
Налази правих примерака обуће типолошки не 
одговарају керамичким облицима и нису на исти 
начин украшени као посуђе.
Стопало означава понизност, подређеност, 

ношење и уздизање. Доводи се у везу и са статусом, 
основом, пошто стопало држи тело. Оно је веза са 
самом земљом, односно тлом. Богови са једном 
ногом симболизују нестабилну природу ватре. 
Стопало је и симбол власти, поглавице и краља. 
Ципела је симбол путника. Такође, симболизује и 
власничко право (Хермес поседује земљу на којој 
стоји). Као погребни знак, ципела поред покојника 
показује да више не може да хода, али, у исто време 
симболише и почетак новог путовања. Обућа је 
симболички повезана са стопалом и заједнички 
означава однос тела и земље.
Шоља и пехар женски су симболи отворености и 

пасивности. Симболизују обиље, животни напитак и 
бесмртност. У светковинама иницијације појављује се 
и симбол свете чаше. Шоља постављена на неки 
сталак означава особу, која себе нуди у службу 
небеса, и за узврат одозго прима милост и обиље. 
Симболизам пехара везан је за симболизам течности 
коју садржи.
На основу симболике шоље и стопала, ову посуду 

тумачимо као шољу на сталку (стопалу) – она 
представља особу која ритуално жртвује течност и 
представља жртвени инструмент коришћен у 
култним радњама посвећеним небеским (соларним 
и лунарним) божанствима. 65
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Основна разлика 
војвођанских у односу 
на ћилиме из осталих 
крајева Србије јесте да 
ћилим у Војводини 
није простиран по 
поду, осим у ритуалне 
сврхе у цркви, 
приликом венчавања 
или читања опела за 
покојника.

Назив ћилим потиче од турске речи килим и представља 
вунену тканину, чија је основа најчешће кудељна нит. Ћилим 
је ткан у домаћој радиности, а у Војводини ћилиме су ткале 
Српкиње, Румунке, Мађарице и Шокице. Ћилими су у 
почетку ткани вуном, која је бојена у природним (биљним) 
бојама, а касније, средином 19. века вуна почиње да се боји 
анилинским бојама.
Ћилим може бити састављен из 2 поле, што значи да је ткан 

на узаном разбоју и тада је обично широк око 125 цм, а дугачак 
око 190 цм. Почетком 20. века постају популарни ћилими 
ткани на широком разбоју, што значи да је из једног комада и да 
је ширине око 200 цм, док је дужина око 240 цм.
Према техници ткања ћилиме делимо на чункане и клечане.
Према функцији, ћилиме делимо на свакодневне, свечане и 

ритуалне, aли постоји и подела на: ћилим за сто, ћилим за зид 
и ћилим за кревет. Основна разлика војвођанских у односу на 
ћилиме из осталих крајева Србије јесте да ћилим у Војводини 
није простиран по поду, осим у ритуалне сврхе у цркви, 
приликом венчавања или читања опела за покојника.
Подела ћилима према орнаментици је следећа: „бескрајна 

шара“, „на пруге“ и „са окрајницом“. Први и најомиљенији 
орнамент на ћилимима је била тзв. „бескрајна шара“ у виду 
изломљених пруга или зупчастих ромбова. На ћилиму из 
Кумана, који је ткан око 1900. године, веома јасно може да се 
види шта се подразумева под термином „бескрајна шара“. 
Избор боја, слагање орнамената, као и спајање пола говори 
нам да је ткаља Живка Цукућан, очигледно била веома 
педантна и прецизна ткаља. Поред свих заступљених боја, 
ћилимом ипак доминира тегет боја у виду две изломљене 
пруге, уских ивица, али и спојених троуглова на средини. 
Ткан је клечаном техником, а поле су спојене по дужини 
ручним штепом. У почетку је коришћен за прекривање 
кревета у свечаним приликама, али је временом постао 

свакодневни прекривач. Ткаља Живка Цукућан ћилим је 
исткала за своје потребе.
Ћилим „на пруге“: пруге могу бити са различитим 

геометријским и стилизованим биљним и животињским 
орнаментима, али могу остати и чисте тј. без орнамената. 
Ћилим из Новог Козјака чине разнобојне пруге различите 
ширине, које су слагане по одређеном симетричном 
распореду. Ћилимом доминира широка црвена пруга у 
средини, затим плава и жута. Кроз пруге и између њих 
исткани су низови уских и веома уских пруга жуте, црне, 
беле, плаве, црвене и зелене боје. Ћилим је исткан чунканом 
ткачком техником, 1875. године у селу Фердин, који се од 
1950. године зове Нови Козјак. У нашој документацији 
немамо прецизни податак о ткаљи, осим да је ћилим удајом 
Александре Вишацки, као део њене девојачке спреме, стигао у 
Уљму у њену нову породицу, у којој је неко време коришћен у 
свечаним приликама.
Ћилими са „окрајницом“ широј јавности су најпознатији. На 

примеру ћилима из Парага објаснићемо његове делове: 
„окрајница“ је црвена са цик-цак тамноплавом изломљеном 
пругом у виду лозице са стилизованим биљним орнаментима; 
„поље“ је зелено са орнаментима у угловима који се зову 
„корњаче“; „укладица“ је жута, уска, изломљена цик-цак 
пруга. Средину ћилима зовемо „коло“, где доминира тробојни 
украс – српска тробојка у облику грана, које се завршавају 
стилизованим цветовима и које формирају непотпуне 
полукругове са биљним орнаментима између њих. Ћилим је 
исткан клечаном техником и састоји се из две поле, које су 
спојене по дужини, ручним украсним штепом. Ћилим су у 
Парагама 1870. године исткале Наста и Милица Пашин за 
своје потребе и звале су га „ћилим зелена башта“. Коришћен је 
за прекривање зида код кревета, на шта указују мале, кончане 
петље на једној дужој страни ћилима.

Ћилим, Кумане, око 1900. Ћилим, Нови Козјак, око 1875.

Ћилим, Параге, око 1870.
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Иако су се у првим 
данима 
револуционарног 
покрета Срби нашли 
под истим заставама 
са Мађарима, 
верујући да се ствара 
демократска Угарска, 
као заједница 
равноправних народа, 
убрзо је дошло до 
разлаза два народа.

Срем, Барању, Бачку и Банат. Карловачка митрополија 
уздигнута је на ранг патријаршије, а митрополит карловачки 
Јосиф Рајачић проглашен за српског патријарха.
О значају Мајске скупштине, проглашењу Српске Војводине 

и догађањима која су уследила после ње, много година касније 
свој суд дали су историчари. О томе колико велико је било 
усхићење уочи, и одмах по одржавању Мајске скупштине, 
сведочи и чињеница да није било ниједног угледнијег 
учесника збивања у Војводини 1848. (политичара, културног 
и јавног радника), који на неки начин није проговорио о овом 
догађају. На Мајској скупштини били су присутни, а потом о 
њој писали Ђорђе Стратимировић, млади вожд и један од 
главних личности покрета, Светозар Милетић, оснивач 
Српске народне слободоумне странке у Војводини, 
књижевник Јаша Игњатовић и многи други. Неки су били 
склони да у великом надахнућу опишу тај дан. У својим 
сећањима на Српски покрет 1848/9. Михаило Полит 
Десанчић, знаменити српски политичар, и сам учесник 
скупштине, написао је о Мајској скупштини: Био је то леп, врло 
леп пролетњи дан, кад се у Сремским Карловцима 1. маја 1848. 
одржала српска мајска скупштина. Ко је учествовао на тој 
скупштини, никад неће заборавити тај дан, па су хиљаде Срба који 
су били на тој скупштини, њу као најпријатнију успомену живота у 
гроб понели...То није био српски конгрес, већ је то био један велики 
митинг, један велики народни збор, који је набујао као каква бујица. И 
сремскокарловачка пијаца, и друге улице, па порта Саборне цркве и 
сав простор пред митрополитовим двором, пред резиденцијом, 
начичкан је био народом. Глава уз главу, да међу народом ни најмања 
стварчица не би могла на земљу пасти...
Одлуке Мајске скупштине одушевљено су прихваћене од 

целог српског народа. Упркос томе што мађарска влада није 
признала легитимитет Мајске скупштине и што је све њене 
одлуке прогласила незаконитим, закључци Мајске скупштине 
постали су темељ за даља политичка настојања Срба у 
Аустријском царству.

  (1/3–13/15. маја 1848)

Револуционарна збивања 1848. године захватила су више 
европских земаља, проширивши се и на Хабзбуршку 
монархију, у чијем саставу је била и територија данашње 
Војводине. Основни захтеви грађанске револуције били су 
промена застарелог феудалног друштвеног уређења, која је 
подразумевала увођење грађанских слобода, решавање 
аграрног, као и националног питања појединих народа. Код 
Срба у јужној Угарској дошло је најпре до аграрних немира, а 
после њиховог гушења, у први план избило је национално 
питање. Иако су се у првим данима револуционарног покрета 
Срби нашли под истим заставама са Мађарима, верујући да 
се ствара демократска Угарска, као заједница равноправних 
народа, убрзо је дошло до разлаза два народа.
Мађарска влада пристала је да немађарским држављанима 

дозволи само грађанске слободе, али је одлучно одбијала да 
призна и националне. Мађарска је проглашена државом 
једног  мађарског народа. Захтеви за посебним националним 
правима немађара, дакле и Срба, проглашени су за 
сепаратизам.
Суочени са тим чињеницама, вође српског националног 

покрета,  окупљени у порти Саборне цркве у Новом Саду, 
провалили су у цркву и у знак протеста, спалили матичне 
књиге вођене на мађарском језику. Потом су се упутили у 
Сремске Карловце, да би од митрополита Јосифа Рајачића, 
који је настојао да их одржи у миру и политичкој 
неутралности, изнудили одлуку о одржавању велике народне 
скупштине на којој ће народ одлучити о својој политичкој 
судбини, тј. будућем државно-правном положају Срба у 
Хабсбуршкој монархији.
У складу са тим захтевима, на Мајској скупштини, одржаној 

1/3–13/15. маја 1848. године, окупљени представници српског 
народа прогласили су Српску Војводину као посебну 
аутономну територију, која би обухватила највећи број Срба 
насељених у јужној Угарској. За српског војводу изабран је 
граничарски пуковник Оточке регименте Стеван Шупљикац. 
Војводина, проглашена на Мајској скупштини, обухватала је 

Мајска скупштина
у Сремским Карловцима

Мајска скупштина у Сремским Карловцима 1. маја 1848, литографија, Беч, око 1850.
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Далибор Недвидек

Комад сребра, који личи на лепињу-колач, 
пронађен је у малој остави сребрног угарског 
и фризашког новца, закопаној оквирно око 
1270. године. Остава је откривена у близини 
остатака средњовековног Ирига, који се први 
пут помиње 1225. године, када је основан 
павлински манастир, са којим се она и 
доводи у везу. Оскудност саме оставе (16 
комада и ова „лепиња“) указује на то да се 
ови простори још увек нису били опоравили 
од страшне најезде Монгола, која се догодила 
1241. године. 
Овакви комади сребра, који немају много 

аналогија у доступној литератури, по свему 
судећи употребљавани су за плаћање већих 
вредности, локално или интернационално, 
као што се употребљавао и ромејски 
(византијски) златни новац. Постоје 
индиције да су коришћени у 12. и 13. веку. 
На овом комаду видљиво је косо засецање 

на три места, а три фрагмента и недостају. 
Под претпоставком да је његова финоћа 
позната, коришћење некованог сребра било 

Познато је да су 
постојали 
интернационални 
стандарди финоће за 
сребро, од којих је 
стерлинг (0,925 
финоће) био 
најчешће у употреби.
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је згодније од кованог сребра у виду новца, 
који се морао бројати или мерити. Понекад су 
то биле и по десетине хиљада појединачних 
новчића, те је читав посао био дуготрајан. Ка 
економски напреднијим областима, нековано 
сребро транспортовано је из европских 
рударских области, у виду шипки или полуга 
стандардне финоће. 
Познато је да су постојали интернационални 

стандарди финоће за сребро, од којих је 
стерлинг (0,925 финоће) био најчешће у 
употреби. Постоје докази да је сребро често 
имало стандардну тежину – марку, иако је она 
варирала од места до места. Приближно иста 
тежина локалних вредности марке, 
постизана је коришћењем отворених калупа. 
Ново злато из Угарске, које постаје доступно 
у великим количинама у трећој и четвртој 
деценији 14. века, потпуно избацује сребрне 
полуге из циркулације великог дела Европе 
(Угарска, Италија, Француска, Холандија), 
док се наставља тамо где злато пристиже 
касније (северна Немачка, Балтик, Русија).

СРЕБРНА „ЛЕПИЊА“Сребрна „лепиња“
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Далибор Недвидек

Другу половину последњег миленијума пре 
Христа у западној и средњој Европи обележава 
млађе камено доба, односно латенска култура, 
као израз бројних келтских заједница, које су у 
другој половини 4. века пре Христа населиле 
средње Подунавље и Поморавље. При 
повратку након пораза у походу на хеленско 
светилиште Делфе 279. године пре Христа, 
један део подунавских Келта трајно се населио 
у Срему. Тако је настала популација чије нам је 
име познато из античких писаних извора – 
Скордисци. Скордисци су у своју заједницу 
укључивали чак и различите аутохтоне 
заједнице панонског становништва. Међуречје 
Саве и Дунава остаје њихов матични простор 
до освајачких похода Римљана на самом крају 
старе ере када су западнији Таурисци и 
Скордисци изгубили самосталност. Са 
насељавањем Келта наших подручја, поред 
нових облика ратничке опреме, оруђа и накита, 
долазе и нова, дотад непозната технолошка 
знања, која су у знатној мери унапредила 
свакодневни живот. Међу технолошким 
новинама као што су лончарско коло – витло, 
различити облици оруђа, као последица 

Са насељавањем 
Келта наших подручја, 
поред нових облика 
ратничке опреме, 
оруђа и накита, долазе 
и нова, дотад 
непозната технолошка 
знања, која су у 
знатној мери 
унапредила 
свакодневни живот.
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квалитетније продукције гвоздених предмета, 
од којих се нека први пут појављују са Келтима, 
треба навести и појаву новца, чије је 
самостално ковање од средине 2. века пре 
Христа означило почетак новчане привреде на 
овим просторима. Појава новца, као 
договореног стандарда вредности у трговини 
повезује се са келтским најамницима 
исплаћиваним у новцу, који су они чували као 
драгоцен метал. 
Касније почиње процес имитирања 

македонског и то најчешће тетрадрахме 
македонског краља Филипа II (оца Александра 
Великог). У почетку су ове копије биле блиске 
оригиналима да би касније све више добијале 
сопствени израз. Одређивање места на којима 
се ковао келтски новац могуће је на основу 
дистрибуције налаза појединих типова, који 
вероватно показују постојање економских и 
политичких јединица, односно појединих 
племенских заједница које су их емитовале, а 
нису прихватале новац других заједница. Они 
се користе заједно са мањим номиналима све 
до прве деценије 1. века када их потискује 
римски денар.

Келтска
тетрадрахма 

(остава Крчедин II)Келтска

тетрадрахма 
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Катарина 
Радисављевић

У Колекцији свечаних женских оглавља, у склопу 
Збирке народних ношњи нашег музеја, чува се чак 
три врло сличне женске капе које потичу с краја 18. 
века. Ове капе спадају у тип тврдих оглавља, јер су 
у унутрашњости обликоване картонском основом. 
Имају облик полулопте и у потпуности су 
украшене златовезом и златном чипком са 
спољашње стране. Унутрашњост ових капа 
постављена је жутом свилом. Све три капе 
набављене су на почетку формирања збирке. 
Капа на фотографији наслеђена је из Музеја 
Матице српске и потиче из породице Танкосић из 
Сремске Каменице. Капа под инвентарним бројем 
шест је из села Параге близу Бачке Паланке, а 
трећа капа потиче из Бачке Паланке. Географско 
порекло капа указује нам на везу са реком Дунав. 
Наиме, на овај тип капа нилазимо и на портретима 
грађанки српског порекла с краја 18. и почетка 19. 
века, као нпр. на портрету госпође Ангелине 
Хаџић, који је израдио Арса Теодоровић између 
1810–1820. или на портрету грофице Нако, 
непознатог аутора с краја 18. века (оба портрета 
чувају се у Галерији Матице српске у Новом Саду).
Златовез на капи урађен је техником веза преко 

памучне подлоге – прво је урађен вез памуком, а 
затим је метална, позлаћена нит превлачена само са 
лица преко подлоге. Метална нит израђена са 
додатком племенитих метала, пре свега злата, 
назива се булион (eng. bullion). На нашим капама 
употребљене су две врсте нити од племенитих 
метала: златна, танко извучена нит обавијена је око 
свилених нити и права метална нит извучена у 
облику цевчице. Осим златне нити, коришћена је и 
златна фолија. Капа је оивичена златном чипком 

Капе овог типа махом 
су ношене у областима 
дуж реке Дунав. 
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рађеном на батиће. Као додатни украси коришћени 
су и циркони, плочице у облику листа или пчеле и 
шљокице. На основу ликовних извора знамо да је 
капа имала на потиљку и свилену машну.
Иако су се ове капе нашле у инвентару Збирке 

народних ношњи, оне припадају грађанском 
одевању. Према историјским и ликовним изворима 
сазнајемо да су их носиле жене богатих трговаца и 
занатлија. Дакле, представљале су симбол 
друштвеног статуса. Израда је припадала занатској 
производњи. Капе овог типа махом су ношене у 
областима дуж реке Дунав. Постојао је чак и тзв. 
дунавски пут златних капа. Осим код нас, 
идентификовали смо их у Словачкој и Аустрији. 
Златне капе постају популарне у Бечу у време 
владавине Марије Терезије, која је извршила 
својеврсну реформу одевања, одобравајући употребу 
истих одевних предмета међу припадницима свих 
друштвених класа. Наравно, разлике су биле у 
квалитету материјала. Ова реформа довела је и до 
формирања специфичних стилских карактеристика 
одевања виших класа Хабзбуршке монархије, где 
долази до мешања етничких одлика одеће са модом 
виших класа. 
Наше капе свакако су улазиле у инвентар средње 

класе Хабзбуршког друштва. Иако се сматра да је 
њихова мода престала након Бечког конгреса 
(1814–1815) и развојем бидермајерске моде, златне 
капе настављају свој живот, донекле мењајући 
облик, у традиционалним костимима појединих 
аустријских и немачких покрајина. Данас су 
најпознатије златна капа из Линца (Linzer Gold-
haube) и минхенска капа, чији је назив Riegelhaube – 
обликом подсећа на голубија крила.

у Збирци народних ношњи
Најстарија капа

Музеја Војводине

Златна капа, Сремска Каменица,
Срем, Срби, крај. 18. века
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Александра Стефанов
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Представа Св. 
Георгија који убија 
аждају симболише 
борбу и победу 
хришћанских 
вредности  − победу 
хришћанства над 
паганством, Бога над 
Сатаном, врлине над 
грехом, добра над 
злом.

постигнута је контрастима емотивних стања – ужаснуте 
принцезе и ратника који одише самоувереношћу и 
смиреношћу. Атмосфера симболичког набоја наглашена је 
усковитланим црвеним плаштом свеца и апокалиптичним 
црвено-црним небом.
Алексићева антропоморфна представа аждаје веома је 

занимљива и неуобичајена. По узору на митолошке кентауре, 
којима је био фасциниран, Алексић ствара аутентичну неман: 
получовека–полуаждају. У српском религиозном сликарству 
не појављује се аждаја са људским телом, а овакво решење 
није познато ни у хришћанској демонологији, која дефинише 
различите типове приказивања Сатане и „злих духова“. Не 
користећи канонски познате и прихваћене обрасце 
хришћанске и митолошке иконографије, Алексић је креирао 
оригинално фантастично створење. Настало као израз 
уметничке фантазије, оно имплицира дубља симболичка 
тумачења архетипских вредности саме представе.
Следећи своју уметничку визију, Стеван Алексић прелази 

традиционалне оквире и ствара јединствену представу аждаје, 
због које икона Св. Георгије заузима посебно место како у 
његовом опусу тако и у религијском сликарству новије 
историје уметности.
Стеван Алексић (Арад, 1876. – Модош, данашњи Јаша 

Томић, 1923) један је од најзначајнијих српских сликара 
новије историје уметности. Пореклом је из сликарске 
породице. Деда му је био чувени сликар Никола Алексић, а 
отац Душан се, такође, бавио сликарством. Након завршене 
основне и грађанске школе у Араду, Алексић одлази у 
Минхен (1895). Сликарство најпре учи у приватној школи – 
код Хајнриха Книра, а потом на Краљевској сликарској 
академији – у класи Николаса Гизиса. Због очеве смрти 
(1900) прекида студије и враћа се у Арад. Убрзо се настањује 
у Модошу, где је имао породичну кућу са атељеом и водио 
сликарску школу.

Уметничка збирка Музеја Војводине обогаћена је 2013. године 
аквизицијом иконе Свети Георгије Стевана Алексића из 1907. 
године. Икона је откупљена од новосадске породице Ћурчић. 
Њен први власник није познат, али се може претпоставити да је 
поручена као славска икона. Први познати власник био је 
новосадски трговац Драгутин Ћурчић.
Према хришћанском предању, Свети Георгије био је римски 

војник, који је 303. године страдао у Кападокији – за време 
Диоклецијанових прогона хришћана. Након страдања, његов 
култ се проширио по Палестини и Египту, а потом и по целом 
Византијском царству. Био је један од најпоштованијих 
светитеља средњег века и под његовом заштитом су се налазили 
многи градови и државе. Свети Георгије је заштитник војника и 
ратовања, а у аграрним срединама поштован је као заштитник 
земље и стоке.
Иконографске представе Светог Георгија проистекле су из 

легенди о његовом животу, страдању и чудима. Уобичајена су 
два типа приказивања овог светитеља: стојећа фигура младог 
ратника – с копљем и штитом у рукама, и коњаник који убија 
аждају. Мотив борбе са аждајом у писаним изворима први 
пут се појављује у IХ веку, а у ликовне представе се уводи тек 
од XII века. Популарности ове представе нарочито су 
допринели крсташки походи, када долази до експанзије култа 
Св. Георгија, који постаје прототип идеалног хришћанског 
витеза. Представа Св. Георгија који убија аждају симболише 
борбу и победу хришћанских вредности – победу 
хришћанства над паганством, Бога над Сатаном, врлине над 
грехом, добра над злом. Док свети ратник отелотворује силе 
добра, силе зла ликовно су уобличене у представи аждаје.
Алексићев Св. Георгије представљен је као римски ратник 

на пропетом белом коњу, у моменту када замахнутим мачем 
намерава да докрајчи аждају из чије разјапљене чељусти вири 
сломљено копље. У позадини је принцеза, персонификација 
цркве, иза које се виде куле замка. Драматичност сцене 

Алексићево стваралаштво представља 
комплексну и оригиналну уметничку целину. 
Иако стилски припада минхенској сликарској 
школи, која је неговала академски реализам, 
назначајнији део његовог опуса био је инспирисан 
актуелним уметничким струјањима. Полазећи од 
реалистичког креда, он у своје сликарство уводи 
романтичарске теме, идеје сецесије и 
симболизма, као и асоцијативни начин 
изражавања.
У његовом богатом и тематски разноврсном опусу 

су заступљени портрети, религиозне композиције, 
жанр-сцене, као и митолошке и алегоријске 
представе са темама ероса и смрти. Истакнуто 

место заузимају аутопортрети, које је радио од 
најраније младости до краја живота. Иако 
континуирано ради у традиционалним оквирима, 
Стеван Алексић успева да створи аутентична дела 
симболистичког проседеа, чиме се оно сврстава у 
европске уметничке токове.
Алексићев опус чини око 230 штафелајних слика, 

зидне композиције у више од 20 црквених објеката 
(Арад, Темишвар и Чаково, Вуковар, Елемир, 
Панчево, Нови Сад и др.), око 100 икона, као и 
шездесетак цртежа и скица. Његова дела чувају се 
у Галерији Матице српске, Народном музеју у 
Београду и Народном музеју у Зрењанину.

Антропоморфна аждаја

Стеве Алексића

Стеван Алексић (1876–1923),
Св. Георгије, уље на платну, 1907. 77



Војислав Мартинов

У данашње време, у којем се глобална 
јавност превасходно бори за истинито 
информисање загубљено у општој медијској 
презасићености и какафонији, тешко је 
замислити да је некада поседовање обичног 
радио-апарата представљало потенцијалну 
претњу за владајући поредак. 
Управо тако је било широм Европе, на 

коју се почетком Другог светског рата 
спустио медијски мрак, а једину дозвољену 
„истину“ производило је Министарство 
пропаганде Јозефа Гебелса у Берлину. 
Слушање радио таласа, попут Радио 
Москве и Радио Лондона било је најстроже 
забрањено, а поседовање радио-апарата без 
изричите дозволе власти, могло је његовог 
власника коштати затвора. Заправо, једна 
од првих ствари које су окупатори 
заплењивали били су радио-апарати. Свако 
ко се сматрао непоузданим елементом 
радио је могао да слуша само на јавним 
местима – у ресторанима и кафанама, како 
би му биле доступне искључиво 
радио-станице Трећег рајха и његових 
савезника. Гебелсова пропаганда вешто је 

Слушањем 
радио-станица земаља 
из антифашистичког 
блока, добијале су се 
реалније информације о 
стању на фронтовима.
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стварала медијску слику о великим 
успесима и скорој победи Немачке. 
Слушањем радио-станица земаља из 

антифашистичког блока, добијале су се 
реалније информације о стању на фронтовима. 
Ове информације су припадници 
Народноослободилачке борбе даље ширили 
посредством билтена са вестима из земље и 
света, који су се умножавали примитивним 
техникама и илегално дистрибуирали. На овај 
начин, народ је информисан о успесима 
савезника, о злочинима Трећег рајха, о 
развоју Народноослободилачке борбе у 
окупираној Југославији... 
На сталној поставци Музеја Војводине у 

Дунавској 37, изложен је радио-апарат 
„Минерва“ који је илегално користила једна 
породица из Чуруга. Апарат су мађарске 
власти заплениле у Јануарској рацији 
јануара 1942, а власницима је враћен после 
рата. Специфичност овог апарата је што су се 
Радио Москва и Радио Берлин налазили 
близу на скали, тако да би се, у случају 
евентулне полицијске контроле, брзо могли 
пронаћи „прихватљиви“ радио таласи.

Радио-апарат Минерва – са сталне
поставке Музеја Војводине
(Дунавска 37)

Нацистички пропагандни плакат

Радио-апарат
и слобода медија
 у Другом светском рату
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Дарко Радмановић

Дуж речног корита, одувек је бујало од 
живота. Без обзира на величину, брзину тока, 
пролази ли кроз шуму, планину или долину, 
река омогућава и привлачи живот. Током свих 
историјских епоха, људи су зависили од 
близине реке, насељавали просторе дуж обала 
и користили све благодети које им је она 
пружала. Богатство живог света у води 
омогућавало је преживљавање и подизање 
породице, свима онима који су били у стању да 
то богатство искористе.
Територију Војводине карактерише богата 

мрежа водених токова. Људске заједнице увек 
су користиле предност тог равничарског 
пејзажа, о чему говоре остаци бројних 
насеобина пронађених дуж некадашњих и 
садашњих речних обала. 
Људи који су живели уз реку, живели су за њу 

и од ње. Сасвим сигурно, риболов је заузимао 
значајно место у њиховим активностима. Риба 
и рибље месо су били, без обзира о којој епохи 
људске историје да говоримо, неизоставна 
компонента у исхрани. 
Овакву смелу тврдњу, потребно је и доказати, 

што никако није једноставно. Наиме, изузетно 

Риба и рибље месо су 
били, без обзира о 
којој епохи људске 
историје да говоримо, 
неизоставна 
компонента у исхрани. 
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је тешко утврдити колики је уистину био значај 
риболова за људе који су насељавали обале 
река. Остаци риба на археолошким 
налазиштима генерално су оскудни, а сасвим је 
могуће да се током неких ранијих, класичних 
археолошких ископавања оваквим остацима 
просто није придавала неопходна пажња. Ако 
се још узме у обзир да је скелетни систем риба 
прилично компликован, да се састоји из 
великог броја ситних и осетљивих елемената 
који се прилично тешко очувају, долази се до 
закључка да је поуздана реконструкција 
изузетно изазован посао. Ипак, модернији и 
детаљнији приступ истраживању локалитета 
омогућава нови увид и пружа много 
целовитију слику.
Следећа ствар коју треба узети у обзир је и 

које тачно остатке налазимо током 
археолошких ископавања. Најчешће се налазе 
крупни делови скелета риба, нпр. делови 
скелета главе, као и други фрагменти лако 
уочљиви голим оком. Веома често су то и 
фрагменти нарочито крупних примерака. 
Ипак, тешко је замислити да би само крупни 
примерци риба били значајни. Намеће се 

кроз историју у Војводини
 – или како археологија размишља о овом питању?

Рибе и риболов

Све то ипак даје одређену слику, коју је 
наравно могуће употпунити упоређивањем 
локалитета и са најближим рецентним воденим 
токовима или из литературе. Када се све узме у 
обзир и када се настоји одговорити на све 
изазове, могуће је ипак доћи до одређених 
закључака, који свакако нису потпуни, али су 
за науку непроцењиви.
На археолошким локалитетима у Војводини, 

према објављеним подацима, утврђено је 12 
врста риба. То су: паструга (Acipenser stellatus), 
руска јесетра (Acipenser gueldenstaedtii), кечига 
(Acipenser ruthenus), моруна (Huso huso), младица 
(Hucho hucho), буцов (Aspius aspius), деверика 
(Abramis brama), шаран (Cyprinus carpio), јаз (Leu-
ciscus idus), штука (Esox lucius), смуђ (Sander 
lucioperca) и сом (Silurus glanis).
Иако реално није могуће доказати да је 

риболов одиграо кључну улогу у животима 
народа који живе дуж великих река кроз 
историју, неоспоран је његов велики значај. 
Богатство водених екоситема увек 
представља добру основу за задовољавање 
дела прехрамбених потреба људи који живе 
уз њих, а не треба занемарити њихов 
потенцијал, посебно на местима где су 
пронађени рибљи остаци.

размишљање да би, на пример, обилан излов 
ситније рибе у суштини био много доступнији 
и ефикаснији извор рибљег меса у односу на 
потрагу за веома крупним јединкама. Пуне 
рибарске мреже ситних шаранских риба 
свакако су лакше остварив подухват, а самим 
тим и много значајнији за економију сваког 
насеља. Опет, с друге стране, потребно је узети 
у обзир и чињеницу да су водени екосистеми 
били много здравији него што је то случај 
данас, тако да крупни примерци можда и нису 
били таква реткост. Неумерен утицај људи на 
све екосистеме, па и речне, довео је до 
поремећаја природних циклуса, што се свакако 
одразило и на рибљи фонд. Један од најбољих 
примера за то су крупне јесетарске рибе у 
Дунаву. Оне нису биле реткост до средине 
шездесетих година прошлога века, али је 
изградњом хидроцентрале Ђердап дошло до 
прекида њиховог природног миграцоног пута, 
што се неминовно одразило на квалитет излова 
ових јединки узводно од хидроцентрале. 
Поред свега наведеног, мора се поразмислити 

и о евентуалном фаворизовању одређених 
врста риба од стране риболоваца, или 
недостацима риболовачких техника у 
зависности од окружења у којем се риболов 
изводио.

Скелет рибе
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Дуж речног корита, одувек је бујало од 
живота. Без обзира на величину, брзину тока, 
пролази ли кроз шуму, планину или долину, 
река омогућава и привлачи живот. Током свих 
историјских епоха, људи су зависили од 
близине реке, насељавали просторе дуж обала 
и користили све благодети које им је она 
пружала. Богатство живог света у води 
омогућавало је преживљавање и подизање 
породице, свима онима који су били у стању да 
то богатство искористе.
Територију Војводине карактерише богата 

мрежа водених токова. Људске заједнице увек 
су користиле предност тог равничарског 
пејзажа, о чему говоре остаци бројних 
насеобина пронађених дуж некадашњих и 
садашњих речних обала. 
Људи који су живели уз реку, живели су за њу 

и од ње. Сасвим сигурно, риболов је заузимао 
значајно место у њиховим активностима. Риба 
и рибље месо су били, без обзира о којој епохи 
људске историје да говоримо, неизоставна 
компонента у исхрани. 
Овакву смелу тврдњу, потребно је и доказати, 

што никако није једноставно. Наиме, изузетно 

је тешко утврдити колики је уистину био значај 
риболова за људе који су насељавали обале 
река. Остаци риба на археолошким 
налазиштима генерално су оскудни, а сасвим је 
могуће да се током неких ранијих, класичних 
археолошких ископавања оваквим остацима 
просто није придавала неопходна пажња. Ако 
се још узме у обзир да је скелетни систем риба 
прилично компликован, да се састоји из 
великог броја ситних и осетљивих елемената 
који се прилично тешко очувају, долази се до 
закључка да је поуздана реконструкција 
изузетно изазован посао. Ипак, модернији и 
детаљнији приступ истраживању локалитета 
омогућава нови увид и пружа много 
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Следећа ствар коју треба узети у обзир је и 

које тачно остатке налазимо током 
археолошких ископавања. Најчешће се налазе 
крупни делови скелета риба, нпр. делови 
скелета главе, као и други фрагменти лако 
уочљиви голим оком. Веома често су то и 
фрагменти нарочито крупних примерака. 
Ипак, тешко је замислити да би само крупни 
примерци риба били значајни. Намеће се 

Све то ипак даје одређену слику, коју је 
наравно могуће употпунити упоређивањем 
локалитета и са најближим рецентним воденим 
токовима или из литературе. Када се све узме у 
обзир и када се настоји одговорити на све 
изазове, могуће је ипак доћи до одређених 
закључака, који свакако нису потпуни, али су 
за науку непроцењиви.
На археолошким локалитетима у Војводини, 

према објављеним подацима, утврђено је 12 
врста риба. То су: паструга (Acipenser stellatus), 
руска јесетра (Acipenser gueldenstaedtii), кечига 
(Acipenser ruthenus), моруна (Huso huso), младица 
(Hucho hucho), буцов (Aspius aspius), деверика 
(Abramis brama), шаран (Cyprinus carpio), јаз (Leu-
ciscus idus), штука (Esox lucius), смуђ (Sander 
lucioperca) и сом (Silurus glanis).
Иако реално није могуће доказати да је 

риболов одиграо кључну улогу у животима 
народа који живе дуж великих река кроз 
историју, неоспоран је његов велики значај. 
Богатство водених екоситема увек 
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уз њих, а не треба занемарити њихов 
потенцијал, посебно на местима где су 
пронађени рибљи остаци.

размишљање да би, на пример, обилан излов 
ситније рибе у суштини био много доступнији 
и ефикаснији извор рибљег меса у односу на 
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у обзир и чињеницу да су водени екосистеми 
били много здравији него што је то случај 
данас, тако да крупни примерци можда и нису 
били таква реткост. Неумерен утицај људи на 
све екосистеме, па и речне, довео је до 
поремећаја природних циклуса, што се свакако 
одразило и на рибљи фонд. Један од најбољих 
примера за то су крупне јесетарске рибе у 
Дунаву. Оне нису биле реткост до средине 
шездесетих година прошлога века, али је 
изградњом хидроцентрале Ђердап дошло до 
прекида њиховог природног миграцоног пута, 
што се неминовно одразило на квалитет излова 
ових јединки узводно од хидроцентрале. 
Поред свега наведеног, мора се поразмислити 

и о евентуалном фаворизовању одређених 
врста риба од стране риболоваца, или 
недостацима риболовачких техника у 
зависности од окружења у којем се риболов 
изводио.

Удица за крупну рибу направљена од
животињске кости
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Мирјана Лакић
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1928. године одлучила је да израду новчанице 
повери нашем тада највећем и најпознатијем 
сликару Паји Јовановићу, члану Српског 
ученог друштва и Српске краљевске 
академије наука. За централни лик на 
новчаници, одраз краљице Марије 
Карађорђевић, наш сликар користио је скице 
и студије које је радио између 1925. и 1927. 
године. За овај нацрт Паја је награђен 
великим хонораром од 100.000,00 динара, који је 
надмашивао тадашње хонораре осталих 
уметника, аутора нацрта за новчанице.
Ова новчаница штампана је у Заводу за 

израду папирног новца у Топчидеру, док су 
техничке припреме извршене у атељеу у 
Паризу. Новчаница је пуштена у оптицај тек 
1. јануара 1933. године, иако је на њој 
штампан датум 1. децембар 1931.

Краљица Марија 
пленила је 
скромношћу, 
хуманошћу и 
интелигенцијом. 

Једна од најлепших српских новчаница 
издата у Краљевини Југославији је 
новчаница од 1.000 динара из 1931. године. 
Први пут од Кнежевине Србије до 
Краљевине Југославије на новчаници је 
приказана стварна, историјска личност у 
лику краљице Марије Карађорђевић, 
румунске принцезе и супруге краља 
Александра I Карађорђевића. Краљица 
Марија пленила је скромношћу, хуманошћу 
и интелигенцијом. Радила је на отварању 
нових школа, болница, побољшању 
животних услова деце без родитеља и 
образовању женске деце. Била је веома 
вољена и поштована у народу, тако да не чуди 
зашто је баш њен лик изабран да краси 
новчаницу од 1.000 динара.
Народна банка Краљевине Југославије, на 

челу са гувернером Игњатом Бајлонијем, 

од 1.000 динара

Најлепша
српска новчаница

Новчаница од 1.000 динара, 1931. година
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Традиција прављења 
сапуна у овим 
крајевима веома је 
дуга, али се она 
углавном 
ограничавала на 
кућну радиност, а 
затим занатску 
производњу. 

Рекламни листић Новосадске творнице сапуна,
почетак 20. века

Рекламни листић за Шихтов кључ сапун,
између два светска рата

професионални музичари. На рекламирање 
производа и на организацију њихове продаје 
фабрике „Албус“ и „Георг Шихт“ трошиле су 
огромна средства.
У збиркама Музеја Војводине чува се 

рекламни материјал који потврђује добро 
планирану и организовану рекламну 
кампању произвођача сапуна. Из новинских 
огласа тадашње штампе, пословних писама, 
меморандума и рекламних листића на 
српском, мађарском и немачком језику 
долазимо до различитих података значајних 
за проучавање привредне историје. На њима 
је често истакнуто време оснивања, седиште 
произвођача и асортиман, али је основна 
била сликовна и текстуална порука, којом је 
произвођач тврдио да је њихов производ 
најбољи и најјефтинији. Тако је рекламна 
порука штампана почетком 20. века на 
српском, мађарском и немачком језику 
гласила: Најбољи и најјефтинији је новосадски 
„Паун“ сапун. Новински оглас из 1929. године 
на немачком језику рекламира Албус сапун 
речима: Блага пена даје меку кожу. Борба за 
место на тржишту огледа се и у поруци у 
којој стоји: Не примајте други сапун ма колико да 
га хвале.
Поруку Тко оглашује тај напредује добро су 

схватили тадашњи произвођачи сапуна и 
вредно радили не само на усавршавању, већ и 
на промоцији и продаји својих производа.

Сапун − Пере, чисти, дезинфикује, само је једна 
од бројних рекламних порука, коју је 
Новосадско сапунџијско друштво крајем 19. 
века слало потенцијалним купцима. 
Последњих недеља препуруке лекара у 
борби против корона вируса су сталне, па 
њиховим произођачима реклама готово није 
потребна.
Традиција прављења сапуна у овим крајевима 

веома је дуга, али се она углавном 
ограничавала на кућну радиност, а затим 
занатску производњу. Године 1871. основано је 
„Прво новосадско сапунџијско друштво“, које 
је 1904. прерасло у фабрику. Од 1917. радила је 
као Прва новосадска творница сапуна „Јакоб 
Шицер и Син“, а 1927. године је усвојен назив 
АЛБУС творница сапуна Д. Д. Нови Сад. 
Временом је прозводња сапуна за прање руку и 
рубља расла, а борбу за тржиште у периоду 
између два светска рата најбоље можемо 
пратити преко конкурентске борбе водећих 
фабрика сапуна у Краљевини Југославији: 
фабрике „Георг Шихт“ (данас „Сапониа“) у 
Осијеку и фабрике „Албус“ у Новом Саду. 
„Албус“ је имао аутомобил са разгласним 
уређајем, којим је рекламна екипа обилазила 
целу земљу емитујући музику и делећи 
узорке тоалетног сапуна. Аутомобил је био 
обојен упадљивим бојама и украшен 
натписима. Рекламни текстови фабрике 
често су били у стиховима, које су писали 86 87



У Археоботаничкој башти Музеја Војводине од 2013. 
расте један од најстаријих усева у људској историји: боб. 
Новија истраживања на Блиском истоку указују да се боб 
узгајао још пре 10.000 година, док су зрна дивљег боба 
пронађена, такође на Блиском истоку, у једном 
епипалеолитском насељу. Стара су око 14.000 година и 
указују на сакупљачке активности становника насеља. 
Нешто млађи налази зрна гајеног боба пронађени су током 
археолошких истраживања у Грчкој и Шпанији. У средњој 
Европи почео је да се узгаја тек у бронзаном добу (од 2.000. 
до 950. г. пре н. е), а у великом стилу тек крајем бронзаног 
доба. У Војводини пронађени су остаци угљенисаних 
семена на археолошким локалитетима Феудвар код 
Мошорина, Градина на Босуту код Вашице, Гомолава код 
Хртковаца и Петроварадинска стена у Новом Саду. Зрно 
боба користило се у људској исхрани, пре свега за 
припремање каша и варива. Боб је махунарка која има 
усправну, неразгранату стабљику, која под повољним 
условима може да досегне 2 м у вис. По овој особини се 
разликује од већине врста из ове породице. Већини 
махунарки је за раст у висину потребан ослонац. Управо на 
овом месту почиње наше сведочанство о почетку краја 
веома важне биљне врсте у људској исхрани.
Године 1734. објављен је алманах петпарачких прича 

поводом божићних празника. Потекле су из пера човека 
чији је псеудоним Дик Меримен. Приче су написане, 
претпоставља се, на брзину, а због неповезаности и наглих 
прескока радње, највероватније: у пијаном стању. Јунаци 
једне од прича, потпуно апсурдне и нимало бајковите, су 
паметни, крупни, али лењи, прљави и скроз шворц младић, 
Џек Спригинс, његова бака, врачара, са којом „дели 

постељу“ и чаробно зрно боба. У енглеском језику реч 
„bean“ може двојако да се преведе, као боб или као што је то 
данас уобичајено, пасуљ. Да је у питању боб недвосмислено 
указује оригинална илустрација. На њој се види усправна 
биљка са лисним дршкама на којој се налази 2‒3 пара 
седећих, јајастих или елиптичних листића. Џек је посејао 
зрно боба, више у жељи да се наједе боба и сланине, а не 
због наде за неким богатством. У потпуној супротности од 
свих закона природе, али и мог искуства узгајајући биљке, 
боб напрасно ниче и удара Џека по носу и нараста скоро 65 
км у висину. Данас знамо да је боб завршио у делу земљине 
атмосфере који се назива мезосфера. Ово је последњи слој 
где има кисеоника и где сагоревају метеори. Прича о Џеку 
потом пада у заборав.
Седамдесет година касније оживео ју је анонимни писац 

за издавача Бенџамина Табарта. Његова верзија, барем 
када је у питању ботаника, битно се разликује од оне од пре 
неколико деценија. Додуше, књига се хвали тиме да је у 
питању оригинална прича, која дотад није објављивана. 
Уместо боба у причи се изненада појављује нова биљка на 
тржишту: пасуљ. Чини се да је пасуљ заслужио своје место 
у бајци својим чудним, шареноликим изгледом. Зрно боба 
није довољно ексклузивна роба за размену, нпр. за краву. 
Чаробни статус ипак боље пристаје накинђуреном пасуљу. 
Писац приче је изгледа превидео чињеницу да је пасуљу за 
раст потребна потпора. Можда је читаоцу било довољно да 
зна да биљка има магична својства, па овој чињеници није 
придавао никакав или мали значај. Илустратор се, изгледа 
потрудио да овај ботанички недостатак камуфлира 
преплитањем стабљике пасуља, која се диже у небо. 
Додуше, можда је хтео само да Џеку олакша пењање. Али, 

Александар Медовић
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Данас знамо да је боб 
завршио у делу 
земљине атмосфере 
који се назива 
мезосфера.

то нећемо никад сазнати. 
Оно што знамо јесте да је биљка пасуља у Европу 

стигла из два региона Јужне Америке. 
Мезоамерички пасуљ је у Европу вероватно стигао 
преко Шпаније и Португалије 1506. године. На 
исти начин дошао је и тзв. андски пасуљ 1532, 
након Пизаровог похода на Перу. Путеви ширења 
пасуља по Европи били су веома сложени, с 
неколико увода из Америке у комбинацији са 
директном разменом између европских и других 
медитеранских земаља. У врло кратком времену 
ова биљка успела је да се наметне као култура и 
потисне боб. Пасуљ је до краја 16. века био већ 
познат у Италији. Почетком 17. века стигао је до 
Османског царства, а од 1669. навелико се узгаја у 
Холандији. Своју наглу популарност ова врста 
може да захвали високој калоријској вредности, 
већој од зрна боба. Почевши од друге верзије бајке 
о Џеку, боб све више одлази у заборав. Пасуљ није 
само успео да истисне боб из бајке, већ и из наших 
продавница и пијаца. Новајлији је припао епитет 
„традиционалног јела“ на Балкану. Данашњој деци 
је стога тешко објаснити да је њихова омиљена 
бајка заправо ботанички фалсификат и да је 
најбољи пример онога што називамо „изгубљени у 
преводу“. Али, историју пишу победници.

Петпарачка прича о  
почетак краја усева којим је почела неолитска револуција

Џеку
и чаробном бобу:

Џек се пење на усправном стаблу боба,
илустрација из 1734.

Чаробни боб, а не чаробни пасуљ.
Изложба Ботаника за витезове и принцезе, 2014.

Шарени пасуљ као шарена лажа
89



У животу младог војвођанског грађанског друштва на 
почетку 20. века били су осетни утицаји из западне Европе, 
стигли преко Беча и Будимпеште. Традиција обележавања 
хришћанских празника се неговала, уз поштовање 
националних, верских и културних одлика појединих народа. 
Грађанство је прихватило многе новине, као што је слање 
честитки за одређене празнике, првенствено за Божић и 
Ускрс. Касније се појављују честитке посвећене другим 
празницима: Новој години, породичним славама итд. 
Временом се усталио обичај честитања поводом важних 
момената и догађаја у животу појединих чланова породице: 
рођења, крштења, веридби, венчања и др.
Проучавајући честитке уочили смо један посебан сегмент 

међуљудске комуникације. То је размена жеља поводом 
одређених празника и свечаности, које су имале радостан и 
свечани тон. Овакав начин комуницирања јединствен је на 
пољу коресподенције. Породице су обележавале одређене 
празнике. Осим годишњих празника, оне су обележавале и 
важне, радосне моменте из живота својих чланова. Поруком у 
форми честитке примаоцу је указана пажња, поштовање и 
част. Та иста порука је, својим садржајем и формом, много 
говорила и о самом пошиљаоцу. Свако честитање значило је 
изражавање жеље за благостањем, срећом и успехом поводом 
неког празника, уласка у ново животно доба (рођење, 
рођендани...) или друштвени статус (веридба, венчање...). 
Према неким истраживачима, благослов у традицијској 
култури представља вербалну формулу, којом се на поетски, 
свечан и узвишен начин жели одагнати зло од драге или 
поштоване особе, односно призвати срећа и благостање.
Као најрадоснији хришћански празник, Ускрс је био повод 

за празновање и честитање. Иако су биле мање популарне од 
божићних и новогодишњих, ускршње честитке размењиване 
су међу свим хришћанима. Верски карактер овог празника 

изискивао је и адекватну честитку. Уобичајене су биле 
честитке са цртежом Христовог ускрснућа. Поред тога, веома 
чести мотиви били су: јаје – симбол живота; животиње (зец, 
квочка и пилићи); пролећни пејзажи са весницима овог 
годишњег доба. На овим честиткама били су уобичајени и 
натписи којима се честита Ускрс: Срећан Ускрс, Сретан Ускрс, 
Христос Воскресе, Срећни Ускршњи Празници. Због великог броја 
увозних честитки и мултиетничког карактера Војводине 
присутни су и натписи на другим језицима: мађарском – 
Húsvéti Üdvözlet (Ускршњи поздрав), Kellemes Húsvéti Únnepeket 
(Пријатне ускршње празнике); немачком – Fröliche Ostern (Срећан 
Ускрс) Ein frohes Osterfest (Срећни ускршњи празници), Herzlichen 
Ostergruss (Срећни ускршњи поздрав); француском језику – 
Joyeues Pâques (Срећан Ускрс).
Као весник пролећа, висибаба је симбол овог празника, па је 

чест мотив на честиткама посвећеним великом хришћанском 
празнику Ускрсу. 

Љубичице, нарциси, лале и друго пролећно цвеће су симболи 
радости због смене годишњих доба. То је прво цвеће у 
пролеће, када се природа буди. Због тога се често срећу на 
ускршњим честиткама. 

Детелина са четири листа присутна је и на ускршњим 
честиткама. Она је обично приказана у комбинацији са 
другим цветовима: белом радом, ружом, љубичицом, 
ђурђевком, мимозом, висибабом или хризантемом. Поред 
тога, детелина се комбинује и са предметима и животињама 
које симболизују овај празник: звонцима, корпама, ластама, 
ускршњим јајима, пилићима и зечевима.

Овца и јагње су, такође, чести ускршњи мотиви. Овца 
представља безазлено биће, док ован симболише снагу, 
виталност и усмереност ка циљу. Јагње је симбол невиности и 
чистоте, која тријумфује над ђаволом. Божје јагње – симбол 
Исуса Христа, представљано је још у римским катакомбама. 

Милкица Поповић
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Традиција 
обележавања 
хришћанских 
празника се неговала, 
уз поштовање 
националних, верских 
и културних одлика 
појединих народа. 

Ускршњечеститке
Трулски сабор је крајем 17. века забранио 
представљање Исуса као јагњета у византијској 
иконографији. Насупрот томе, на Западу је ускршње 
јагње било омиљени симбол васкрсења.

Јаје има велики значај у религији, митологији и 
магији многих народа света. Најчешће је бело и 
крхко. С обзиром на то да се из њега рађа нови 
живот, оно се сматра симболом клице из које је 
касније проистекао свет. У хришћанству се васкрсли 
Христ пореди са пилетом, које искаче из љуске. Као 
симбол пролећа, ускршње јаје представља и симбол 
плодности и здравља. Обичај фарбања јаја за 
ускршње празнике веома је стар и познат међу 
хришћанским народима. Црвена боја јаја 
симболизује живот, али и одбија уроке, зле погледе, 
штити од демона, док друге боје представљају само 
декор, иако и оне имају своје значење. Жута боја је, 
због боје сунца, злата, зрелог жита и сламе, добила 
магијско значење. Због неба и мора, плава боја 
симболише бескрајност, а зелена је симбол живота, 
напретка, бујања, свечаности и весеља.

Кокошка је симбол заштитничке љубави према 
слабима, што се види из Исусових речи: 
„Јерусалиме, Јерусалиме... колико пута хтедох да 
скупим чеда твоја као што кокош сакупља пилиће 
своје под крила!“ (Јеванђеље по Матеју, 23-37).

Зец је обавезни део ускршњег декора. Он је повезан 
са јајетом као симболом плодности. По неким 
мишљењима, зец је постао ускршњи симбол због 
своје брзине. Његова брзина повезивана је са 
брзином ширења вести о Христовом васкрсењу. 
Отуда се мотив зеца јавља на ускршњим честиткама.

Врба се у хришћанству јавља као обележје Лазареве 
суботе (Врбице). Њена грана се освећује на Цвети и 
чува у кући. Приписана јој је заштитничка улога; она 
укућане чува од сваког зла.

Звоно је у културама старог света било присутно као 
музички, али и као култни инструмент. У 
хришћанском свету, на Велики петак не звоне звона 
због жалости, а на Ускрс се оглашавају због радости 
поводом Христовог васкрсења. Ускршња честитка, 1930. година

Ускршња честитка, почетак 20. века
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државе. Он је потекао из једне од најстаријих фабрика 
порцелана – Мајсен, односно њеног директора Макса Адолфа 
Пфајфера. Дизајн новчића – 10, 20 и 50 пфенига и 1, 2, 3 и 5 
марака, предложио je Паул Бернер. Његова идеја била је да на 
новчићима буду грб, бакља, мост или животиње. Величина 
порцеланских новчића била је иста као код металног новца. 
Тако је настао и посебан дизајн за ове кованице. Осмислили 
су га вајар и сликар Емил Паул Бернер, који је радио у 
Мајсену, и гравер из Дрездена Фридрих Хернлајн, који је 
радио за државну ковницу у Фрајбургу. Поменута фабрика 
издавала је новчиће уз дозволу државе, а на њима је увек био 
препознатљив знак мајсенског порцелана – укрштени мачеви.
Уредбом министарства финансија Немачке од 31. децембра 

1920. године производња помоћног новца од порцелана, глине 
и керамике дозвољена је областима и појединим градовима у 
којима су се налазиле фабрике за производњу порцелана, као 
и оним градовима који су то могли да финансирају – Готи, 
Саксену, Битерфелду, Берлину и Крогу. На новчићима су се 
налазили мотиви из свакодневног живота, мотиви везани за 
пољопривреду, историјске догађаје и религију.
Држава је 1922. године забранила издавање помоћног новца. 

Међутим, такви новчићи су се и даље издавали, али без 
ознаке вредности, и то све до 1923. године, када је 
дефинитивно донета одлука о престанку њиховог емитовања.
Јубиларне медаље од порцелана и керамике издају се и 

данас.
Нумизматички фонд Музеја Војводине поседује малу 

колекцију порцеланских новчића (14 комада). У тој колекцији 
налази се једна медаља немачког песника Фридриха Шилера, 
издата поводом годишњице његове смрти, као и новчић из 
периода владавине цара Фердинанда II и новчић из 1773. године, 
који је издао град Улм. Осталих 11 предмета су из 1921. и 1922. 
године; њих су издали градови, који су за то имали посебну 
дозволу министарства финансија Немачке.

Снежана Добрић
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На новчићима су се 
налазили мотиви из 
свакодневног живота, 
мотиви везани за 
пољопривреду, 
историјске догађаје и 
религију.

?
Због економске кризе која је наступила после Првог светског 

рата, у Европи је дошло до хиперинфлације. Таква економска 
ситуација покушавала се решити издавањем помоћног новца, 
који се у Европи производио по угледу на кинески и 
тајландски порцелански новац, углавном коришћен у играма 
на срећу. Познато је да постоји око 25.000 различитих 
варијанти овог новца. Порцелански новчићи најчешће су 
били у облику круга, овала, ромба, лептира, цвета, заставе или 
листа. На њима су се јављали мотиви животиња – птице, рибе, 
инсекти (најчешће лептири), предмета за свакодневну 
употребу (заставе, лепезе) и портрети познатих личности. 
Били су величине од 10 до 40 мм.
Порцелан се у Европи почео производити у 18. веку, у 

Саксонији. Технологију производње открио је Јохан Фридрих 
Бетгер. 
Већ двадесетих година 19. века у Европи се почео издавати и 

новац од порцелана.
Mеђу првим произвођачима порцелана у Европи била је 

фабрика у Вустеру у Енглеској. Она је прва издала новчиће од 10 
шилинга. Ти новчићи су били глатки, а на реверсу је била 
скраћеница имена компаније WPC.
Послератна инфлација погодила је све европске државе, а 

посебно Немачку, пошто је влада Вајмарске републике 
трошила четири пута више средстава него што је добијала од 
пореза. Немачка марка доживела је вратоломни пад 1923. 
године, тако да је вредела мање него хартија на којој је 
штампана. Новембра 1923. један долар је, по најнижем курсу, 
вредео 4.200.000.000,00 марака.
Немачка Рајх банка у почетку је издавала метални новац од 

цинка и гвожђа, али и папирне новчанице. Папирне помоћне 
новчанице нису биле добро решење, јер су се, услед лошег 
квалитета хартије, брзо хабале. С обзиром на то да економски 
проблеми нису решавани, министарству финансија Немачке 
је 1919/20. године упућен званични предлог за израду 
помоћног новца од порцелана на територији комплетне 

Чули сте за крипто валуте,
 а за новац од порцелана

Медаљон од порцелана са ликом Фридриха Шилера, 1805.
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Светозар Милетић (1826–1901) једна је од 
најзнаменитијих политичких личности 
српског народа северно од Саве и Дунава, 
вођа српског народа, који је изражавао 
његове аутентичне, легитимне и природне 
тежње ка свом националном, културном и 
политичком ослобођењу и уједињењу.
Оснивач Српске народне слободоумне 

странке, оснивач и уредник политичког листа 
Застава, два пута биран за градоначелника 
Новог Сада, посланик на српским 
народноцрквеним саборима и посланик на 
Угарском сабору, Светозар Милетић је био 
озбиљна претња аустроугарској власти.
Да би онемогућиле његово деловање, а 

његову странку обезглавиле и зауставиле у 
даљем наглом развитку, угарске власти су 
Светозара Милетића два пута осудиле на 
казну затвора. Први пут је то било 1870. 
године, када је Милетић осуђен на годину 
дана затвора.

Сузана Миловановић
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На издржавање казне Милетић је кренуо 
бродом из Новог Сада у Вац (Угарска). 
Новосађани су га испратили, а на свим 
успутним станицама приређиван му је 
свечани дочек. Његов одлазак у затвор 
претворио се у протест упућен 
реакционарној пештанској влади и добио је 
карактер манифестације Народне странке и 
њеног програма.
Због огромне Милетићеве популарности, 

бечки трговац Јован Бешлин наручио је 
1870. златник посвећен Милетићевом првом 
издржавању казне у Вацу. Та тзв. 
Милетићева златица израђена је у величини 
малог и великог дуката. Са једне стране 
златника дат је Милетићев лик полуанфас, 
док је на другој страни грб Кнежевине Црне 
Горе, са пописом свих југословенских земаља 
на ловоровом лишћу.
Милетићева „златица“ у величини малог 

дуката, чува се у Музеју Војводине у збирци 
Политичари и политичке странке.

Због огромне 
Милетићеве 
популарности, бечки 
трговац Јован 
Бешлин наручио је 
1870. златник 
посвећен 
Милетићевом првом 
издржавању казне у 
Вацу.

 изливен 1870.
Светозара Милетића,

Златник са ликом Светозара Милетића, изливен 1870. године

Златник са ликом
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1827
једноставно, готово неупадљиво. Израђен је од ораховог 
фурнира, а једини украс споља чине црнобајцовани 
стубови и калота у облику урне на врху. Међутим, 
унутрашњи део открива квалитет занатске обраде и 
вештину мајстора. Састоји се из три основна дела: доњи 
део затварају врата са три фиоке, средњи део чини плоча, 
која се спушта и служи за писање, а изнад ње се налази 
део са фиокама и отвореним претинцима који привлаче 
изузетну пажњу. Поред отворених претинаца са 
огледалима, украса у вису шаховских поља, секретер има 
четрнаест фиока које су украшене интарзијом. На њима 
су приказани цртежи градова и пејзажи тадашње Јужне 
Угарске. Горња фиока има натпис, и на њој је приказана 
нова градска кућа слободног краљевског града – 
данашње Суботице. Међу осталим цртежима препознаје 
се црква Свете Терезије у Суботици, панорама Сомбора, 
Титела и других градова.
Као код већине секретера ове врсте, и овај у Музеју 

Војводине има скривене фиоке и претинце. Видљиве и 
тајне фиоке служиле су за смештање личних и 
вредносних ствари: мањих предмета од стакла и 
порцелана, сувенира са путовања, предмета добијених 
на поклон, и других успомена. У њима су се чувала 
писма и дневници, што је у духу тог времена био део 
опширне интимне коренсподенције. Сваки секретер 
носи печат свог власника, као и личне приче које 
чекају да буду откривене.

Александра Стефанов
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Као код већине 
секретера ове врсте, 
и овај у Музеју 
Војводине има 
скривене фиоке и 
претинце.

Профани намештај домаће и стране провенијенције, 
који је употребљаван на територији Војводине, 
сведочи нам о култури становања племићких и 
грађанских породица протеклих векова.
На сталној поставци Музеја Војводине, у оквиру 

сегмента културне историје, налази се веома занимљив 
комад намештаја – секретер из 1827. године. У 
колекцију музеја доспео је откупом 1960. године, од 
једне старе суботичке породице. Овај секретер 
припада бидермајеру, који се у земљама средње 
Европе јавља између 1815. и 1848. године. У смислу 
стила, али и духа времена, бидермајер је свој најбољи 
израз нашао управо у култури становања и опремања 
грађанских ентеријера. У ентеријеру, секретер се 
најчешће налазио у соби за примање, или у салону, и 
сматран је женским намештајем.
Секретер заузима посебно место међу предметима 

ове врсте, јер је мајстор који га је израдио оставио 
запис. Сигнирање намештаја није била уобичајена 
пракса, и самим тим представља известан раритет. 
Запис је на мађарском језику и у преводу гласи 
„Колонић Шандор израдио је овај орман као ремек у 
Мариа Терезиопољу“. На основу овог знамо да је 
секретер израђен као предмет за полагање мајсторског 
испита (ремек), у данашњој Суботици (Мариа 
Терезиопољу).
Секретер у затвореном облику изгледа прилично 

Секретер, бидермајер са елементима ампира,
Суботица, 1827. Рад Шандора Колонића.

СЕКРЕТЕР
са цртежима градова и пејсажаВојводине
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Александар 
Антуновић

45

Велику пажњу 
привлачи лимена 
табла на којој 
обострано стоји 
натпис „Папучар, 
Драгомир Увалић”, 
исписан са једне 
стране ћирилицом, а 
са друге латиницом.

навело је на пут у Сремску Митровицу. Трагајући за 
старим занатским радионицама, које су прослављале 
Светог Спиридона као заштитника, Александар Петијевић 
дошао је до Слободана Увалића, који се тада више није 
бавио овим занатом. Том приликом, Одељењу етнологији 
Музеја Војводине поклоњено је четрнаест предмета из ове 
радионице. Већина спада у редак алат, који се користио за 
фину обраду коже у производњи папуча (ножеви, глачала, 
извлакачи, шила, клешта, турпије). Неке од поклоњених 
алатки користе се само у папуџијском занату, као што су 
дикиш, дергер и шокаљица.
Поред алата, поклоњено је неколико дрвених калупа, два 

пара нових, мушких папуча, као и неколико пари зепа, од 
ваљаног сукна. Зепе навучене на дрвени калуп верно 
приказују један део процеса занатске производње. 
Папуџијски дрвени пањ мајстор је користио као радну 
подлогу приликом ручне обраде материјала. Уз пањ, 
поклоњена је и дрвена столица.
Велику пажњу привлачи лимена табла на којој обострано 

стоји натпис „Папучар, Драгомир Увалић”, исписан са 
једне стране ћирилицом, а са друге латиницом. Пре Другог 
светског рата, табла је била окачена о металну шипку, тако 
да су обе стране биле видљиве, али је у периоду окупације, 
била закуцана за зид, тако да се могла видети само она 
страна са латиничним натписом. Разлог томе је забрана 
коришћења ћириличног писма за време трајања Независне 
Државе Хрватске. Поред натписа, као реклама за 
производе из радионице Увалић, таблу красе ликовне 
представе богато украшених женских папуча.
Предмети из ове радионице били су део изложбе 

Заборављени чудотворац – култ Светог Спиридона у српској 
традицијској култури. Представљају богато материјално 
сведочанство о занату који више не постоји на простору 
Војводине. Радионица Увалић била је последња папуџијска 
радионица у Срему.

Папучарски занат спада у старе обућарске занате, 
карактеристичне за градске средине у традиционалној 
привреди Војводине. Из историјских извора, који датирају 
из 18. века, знамо да су папучари на овим просторима били 
организовани у занатска удружења – цехове. Цехови или 
еснафи били су подељени на основу вероисповести, па су и 
папуџије биле окупљене у католичким и православним 
удружењима. Папучарски занат је у неким војвођанским 
градовима био организован у заједничке цехове са другим, 
сродним занатима, као што су чизмарски и опанчарски. У 
Војводини, мајстори папучарског заната најчешће су били 
Срби, досељени из области под османлијском влашћу.
У дугом иторијском периоду, папуџије су на овим 

просторима билe цењени мајстори, који су израђивали 
различите врсте папуча и друге обуће – зепе, почне, опанке, 
често пратећи последњу моду. Папучарске радионице 
израђивале су обућу и за градско и за сеоско становништво. 
Занат је често преношен са колена на колено и тако остајао 
у једној породици кроз више генерација, као примарно 
занимање.
Један такав пример је породица Увалић из Сремске 

Митровице. Папучарска радионица у власништву ове 
породице налазила се у Кујунџијској улици у Сремској 
Митровици. Слободан Увалић, рођен 1944. године у 
Сремској Митровици папучарски занат научио је од оца 
Драгомира (19132008) и од стрица Павла, очевог старијег 
брата. Слободанови стричеви, Никола и Стеван су такође 
били папуџије, тако да можемо да претпоставимо да се 
породица Увалић бавила овим занатом и у ранијем 
периоду. Инвентар ове радионице и процес производње у 
њој описала је Љиљана Радуловачки у свом раду 
„Папучарски занат у Сремској Митровици“, објављеном у 
Раду Музеја Војводине, бр. 36.
Истраживање култа Св. Спиридона код Срба, музејског 

саветника у Музеју Војводине, Александра Петијевића 

Последњи папуџијау Срему

Реконструкција папучарске радионице на изложби Ја носим вас, ви носите мене

Табла цимер папучарске радионице Увалић 99
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Након бројних 
победа над Турцима, 
Еуген Савојски је 
називан „племенитим 
витезом“ и сматран 
херојем хришћанске 
Европе.

„Битка код Петроварадина
1716 (5. август)“

ГРАФИКА

Једну од најрепрезентативнијих целина Збирке ликовне 
уметности Музеја Војводине представља колекција 
графика, која броји преко 450 графичких листова 
изведених у различитим техникама. Графике са ведутама 
градова, портретима истакнутих личности и приказима 
битака чине драгоцен ликовни материјал, значајан за 
културну историју Војводине. Графика Битка код 
Петроварадина 1716 (5. август), изложена на Сталној 
поставци Музеја Војводине, чува сећање на један од 
најзначајнијих историјских догађаја, који се одиграо на 
овим просторима.
Крај XVII и почетак XVIII века обележили су 

аустријско-турски ратови (1683–1699. и 1716–1718) и 
протеривање Османлија са средњоевропских простора, 
које су држали још од XVI века. Током Аустријско-турског 
рата 1716–1718. одиграла се једна од кључних битака – 
Битка код Петроварадина (5. август 1716). Аутор 
уметничког приказа ове битке је Јан ван Хухтенбург 
(Харлем, 1647 – Амстердам, 1733), холандски сликар и 
графичар, специјалиста за ратне призоре, нарочито 
коњичке окршаје.
У то време, пошто није било фото-апарата, војсковође су 

често ангажовале уметнике, које су водили у војне походе 
како би бележили ратне призоре. Хухтенбург је био у 
служби једног од највећих војних заповедника у европској 
историји − принца Еугена Савојског (Париз, 1663 – Беч, 
1736). Пореклом из краљевске породице Савоја, Еуген је 
одрастао на двору француског краља Луја XIV. Провео је 
живот као војсковођа, у служби три хабзбуршка цара: 
Леополда I, Јосифа I и Карла IV. Име Еугена Савојског 
постало је познато широм Европе након бројних победа над 
Турцима, које је аустријска војска извојевала под његовом 

командом. Називан је „племенитим витезом“ и сматран 
херојем хришћанске Европе. Његови успеси у биткама код 
Сенте 1697, код Петроварадина 1716. и код Београда 1717. 
године зауставили су османска освајања у Европи и 
учврстили моћ Аустрије у Подунављу. Принц Еуген био је 
и велики градитељ и љубитељ уметности истанчаног укуса, 
а монументална платна на којима су приказане његове 
победе данас се чувају у Савојској галерији (Galleria Sabau-
da) у Торину.
Као ликовни хроничар, Јан ван Хухтенбург је кичицом 

бележио војне успехе Еугена Савојског, а преко десет 
његових приказа битака (Сента, Кјарија, Петроварадин, 
Београд итд.) првобитно је украшавало зидове палате у 
Химелпфортгасе и Хофу. Осим поменутих монументалних 
приказа битки, Хухтенбург је аутор и бакрореза ових 
битака публикованих у луксузно илустрованој књизи о 
Еугену Савојском издатој 1723. године у Хагу. Графика 
која се чува у Музеју припада серији тих бакрореза. На њој 
је, у првом плану, на централном месту, приказан Еуген 
Савојски и група официра на коњима, који газе преко 
мртвих и рањених Турака, док се око њих одвија борба 
прса у прса између јаничара и царске војске. У позадини се 
пружа пространство – до Сланкамена, а можда чак и до 
Београда, са трупама сукобљених страна. У горњем левом 
углу, алегоријском представом симболично је наговештена 
победа Аустријанаца: на драматично приказаном небу 
налазе се богови рата, окружени групом анђела, који трубе 
у фанфаре и приносе ловорове венце изнад црног орла – 
симбола Аустрије. Ова помало једнолична и занатски 
изведена композиција указује на то да је настала у атељеу и 
да аутор није био на попришту битке, него ју је 
визуализовао на основу скица и казивања учесника.

Jан ван Хухтенберг (1647−1733), Битка код Петроварадина 1716 (5. август), бакропис, Хаг, 1725. 
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У јуну 1952. године у фонд Археолошког 
одељења ушла је група посуда, која је 
пронађена на локалитету Градац, смештеном 
на обали Дунава код места званог Белегиш. 
Били су то површински налази, које су 
сакупили сарадници музеја Петар Вукелић и 
др Живко Славнић. Наиме, у првим 
деценијама по оснивању Војвођанског музеја, 
запослених кустоса је било врло мало, те се 
посебно поклањала пажња развоју разгранате 
мреже повереника, који су обухватали 
учитеље, лекаре и друге учене људе, љубитеље 
старина. Они су у сарадњи са кустосима 
запосленим у музејима, али и уз њихов надзор, 
обилазили угрожене локалитете широм 
Војводине и на тај начин откривена су бројна 
налазишта на којима су затим спроведена 
археолошка истраживања.
Поменута двојица сарадника сакупили су 

налазе у два наврата – др Живко Славнић 
прикупио је 31 комад, док је Петар Вукелић 

Лидија Баљ
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1951. године Музеју предао осам комада. Тако 
се овај поклон састоји од укупно 39 већих и 
мањих делова посуда, од којих најбоље очуване 
припадају периоду бронзаног доба, док мањи 
фрагменти потичу из латенског периода, 
односно млађег гвозденог доба и средњег века. 
У инвентарним књигама ови предмети 
заведени су под инвентарном ознаком А 
1400‒1438, док је податке о њима публиковала 
наша колегиница Мирјана Манојловић давне 
1970. године у музејском часопису који се тада 
звао Рад војвођанских музеја.
На фотографијама су две посуде из ове групе 

налаза и оне припадају периоду бронзаног 
доба. Захваљујући овом вредном поклону, 
откривено је неколико значајних локалитета из 
периода бронзаног доба, на којима су затим 
обављена археолошка истраживања. 
Занимљиво је и да је једна култура названа 
белегишком културом – управо по налазима са 
једног од ових локалитета.

Захваљујући овом 
вредном поклону, 
откривено је 
неколико значајних 
локалитета из 
периода бронзаног 
доба, на којима су 
затим обављена 
археолошка 
истраживања.

Прича о поклону из
Белегиша

Амфорица из бронзаног доба која је
служила за испијање пића
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У Збирци савремене уметности Музеја 
Војводине чувају се и три рада илустратора, 
аниматора и стрипаџије Милете Поштића, 
настала 2015. године на колонији посвећеној 
илустрацији и стрипу. Поред љубави према 
географији и далеким земљама, овог 
свестраног уметника инспиришу локалне 
приче, тако да је са великим ентузијазмом 
прихватио позив за учешће на колонији. 
Инспирацију за циклус ових стрипова 
пронашао је у свакодневним причама из 
прошлости овог поднебља. Тема једног стрипа 
су метле, килограми и вештице, другог узгајање 
и начин брања хмеља на овим просторима 
(једна од великих плантажа ове биљке се 
налазила у Челареву), а трећи је о дудовима, 
којих је некада било свуда по Војводини.
Осим стрипова које је поклонио нашем музеју, 

Поштић је у једном периоду живота скоро 
сваки дан на друштвеним мрежама објављивао 
рецепте за изузетно сретан живот. Ти духовити 
цртежи стекли су толику популарност да су 
издати и у форми књиге од 111 рецепата. Али, 
Милета ту није стао. Он наставља да их црта и 
да усрећује оне који воле његов рад. Милетини 

Драгана Гарић 
Јовичић
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цртежи врве од тигрова, мајмуна, савремених 
уметника и разних других необичних и 
егзотичних другара смештених у најчудније 
шаљиве ситуације. Поштићев свет 
стопроцентно је неоптерећен моралним 
придикама, предрасудама и друштвеним 
нормама, што му даје неодољиву лакоћу и 
готово дечију инфантилност. Све на овим 
радовима кипти од живота, суманутог у својој 
непредвидивости. Милетини ликови смо ми 
сами, са свим нашим врлинама и манама, само 
је потребно да се опустимо и допустимо себи да 
будемо срећни баш такви несавршени, у 
најбољем од најгорих светова.
Милета Поштић (Нови Сад, 1970) се школовао 

у Америци и Енглеској, а радно искуство стицао у 
домену анимираног филма у Јужној Африци 
и Јужној Кореји. Радио је за клијенте као што 
су: Уједињене Нације, УНИЦЕФ, Национална 
Географија, Англо-Америкен и Глобална 
Океанска комисија. Предавао је на 
универзитетима у шест земаља на четири 
континента. Бави се цртежом, илустрацијом, 
анимацијом и стрипом. Излагао је самостално и 
држао радионице у још осам земаља.

Ти духовити цртежи 
стекли су толику 
популарност да су 
издати и у форми 
књиге од 111 рецепата.

Стрип за
пивопије

Милета Поштић, Хмељ, дигитални цртеж, 2015. Милета Поштић, Метла, дигитални цртеж, 2015.
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Након завршетка Првог светског рата, 
Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца нашла се 
пред великим задатком у погледу економског 
развоја и напретка државе. Требало је решити 
наслеђене економске проблеме у виду ратне штете, 
отплате дугова, недостатка капитала и 
квалификоване радне снаге. Први задаци 
монетарне политике односили су се на 
унификацију новца и санацију „валутног хаоса“. 
На простору Краљевине СХС налазило се у 
оптицају пет валута: динар Краљевине Србије, 
перпер Краљевине Црне Горе, бугарски лев, 
немачка марка и у највећем делу државе 
аустроуграска круна.
Прве мере монетарне политике уследиле су већ 

12. децембра 1918. године, када је донета одлука о 
забрани уноса круна из иностранства у већим 
апоенима од хиљаду. Истога дана приступило се 
жигосању аустроугарских круна. Ове мере требале 
су да утврде тачан број круна у оптицају и спрече 
њихов унос у земљу, и на тај начин онемогуће даљу 
девалвацију. Новчанице су верификоване 
печатима које су наносиле цивилне и војне власти, 
министарство финансија, банке и други. Печати су 
се разликовали по натпису, стилу, боји, облику и 
месту на коме је печат наношен, што је довело и до 
лаког фалсификовања. Како су количине крунских 
новчаница у оптицају биле огромне, одређен је 
велики број места за жигосање. Услед тога, печати 
којима је жигосање обављано нису били 
једнообразни па се врло брзо показало да је 
жигосање неефикасна мера.
Поред свих мера жигосања у промету су се и даље 

појављивале круне без жига. Влада је 7. новембра 

Мирјана Лакић
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Маркице су се лепиле 
на оној страни 
крунске новчанице на 
којој је текст на 
немачком језику.

 аустроугарских круна
ЖИГОСАЊЕ И МАРКИРАЊЕ

1919. одлучила да се изврши маркирање свих 
круна које се налазе у земљи, налепљивањем 
посебних маркица. Маркирање су извршиле, у 
периоду од 26. новембра 1919. до 11. јануара 1920. 
локалне власти, порески уреди и финансијске 
институције, уз оверу печатом преко дела 
контролне маркице. Маркице су се лепиле на оној 
страни крунске новчанице на којој је текст на 
немачком језику.
Након дугих разматрања и преговора, влада је 13. 

јануара 1920. формално донела одлуке: да Народна 
банка издаје крунско-динарску новчаницу, која ће 
имати одштампане износе и у крунама и у динарима, 
а уз однос 4 круне за један динар; да се аустроугарска 
круна и српски динар замењују за нову новчаницу, 
али круна за круну, а динар за динар; да у оптицају 
остају ситне крунске новчанице; да државне благајне 
рачунају и у крунама и у динарима; да 
крунско-динарска новчаница по замени постаје 
једино средство плаћања. Право на замену било је 
само на маркиране круне. Оне су замењене раније 
нарученим новчаницама, које је Народна банка 
пустила у оптицај као своје, те је важила постојећа 
метална подлога.
Замена већих апоена нострификованих новчаница 

за динар завршена је 3. јуна 1920, док су мањи апоени 
од 1, 2 и 10 круна остали у оптицају све до краја 
првог тромесечја 1922, када су замењени државним 
новчаницама од ¼ динара. Током 1922. године 
крунско-динарске новчанице су замењене новом 
динарском Народне банке Краљевине СХС, чиме 
је окончан поступак валутне реформе, а динар је од 
1. јануара 1923. постао једино средство плаћања у 
земљи.

Новчаница − 1000 аустроугарских круна, 2. јануар 1902.

Новчаница − 100 аустроугарских круна, 2. јануар 1912.
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У Збирци савремене уметности Музеја 
Војводине чувају се 33 дела сликара Милана 
Коњовића, од којих су два рађена темпером на 
хартији, једно уљем на лесониту, док су остало 
цртежи оловком или тушем. Ти радови настали 
су у распону од 1941. до 1950. године, тако да 
пружају увид у пету деценију прошлог века, 
као време ратно и послератно.
За време Другог светског рата, Коњовић је 

био сведок страдања, логора и многих других 
ужаса и једина светла тачка за овог уметника 
била је изложба у Будимпешти, коју су му 
приредили његови мађарски пријатељи 
интелектуалци. Она је одржана у јеку рата 
1942. и мађарска опозициона јавност ју је 
оценила веома позитивно, али је сликару 
донела црну мрљу на биографији, тако да су га 
много година после рата оптуживали за 
сарадњу са окупатором.
Слике Стрељање родољуба, После стрељања и 

Борба на салашу су прва три Коњовићева рада 
откупљена за тадашњи Музеј. Слике Стрељање 
родољуба и После стрељања истих су димензија и 
несумњиво чине идејну целину. Обе су настале 
у Сомбору 1946. године, а инспирисане су 
страшним догађајем, који се одиграо у 
сликаревом родном граду 1942. године. У 
читавом Коњовићевом опусу не налазе се 
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слике које се баве овом тематиком, што сведочи 
о томе колико су се ти призори снажно урезали 
у уметникову свест и колико их се нерадо 
сећао. Обе слике поседују енергију и 
експресивност својствену и другим 
Коњовићевим делима, али је овде сама тема 
оно што је јединствено.
Слика Стрељање родољуба представља тренутак 

пре стрељања. Тај мучки чин смештен је у једно 
сомборско двориште. У првом плану се, са 
доње леве стране, налази полупрофил 
фашисте, док су војници који стоје поред њега, 
и то окренути леђима, приказани са 
шлемовима на главама и пушкама са 
бајонетима на раменима у знаку приправности. 
У другом плану су тројица мушкараца – 
цивила, са везаним очима, од којих су двојица 
на коленима, испред уперених пушчаних цеви. 
Овим радом доминира масивна црна контура и 
сивомаслинасти тон војних униформи. Као 
тема, стрељање се одавно појављује у историји 
уметности, а један од најупечатљивијих 
приказа ове сцене дат је на чувеном платну 
шпанског сликара Франсиска Гоје под називом 
3. мај 1808. године, као и на слици Стрељање цара 
Максимилијана, француског уметника Едуарда 
Манеа из 1867. године.
Пандан Стрељању родољуба је слика После 

Коњовићев
у Музеју Војводине

Сиви
период

Милан Коњовић, Борба на салашу,
уље на картону, 1945.

стрељања, која је истих димензија и односи се 
на тренутак који произилази из оног на 
претходној слици. У питању је ужас који остаје 
после тог чина. Два беживотна тела приказана 
су експресивно; оивичена су бруталним црним 
контурама, које се на тренутке толико 
осамостаљују да постају скелет, дебела жичана 
мрежа између које је разапета боја, како је 
одлично описао чувени иссторичар уметности 
Лазар Трифуновић. Ова слика рађена је брзо, 
готово у једном даху, као да је сликар желео да 
што пре наслика сцену и побегне – и од себе и 
од призора пустоши, коју она оставља у души. 
Осим црне, беле и сиве боје, присутна је још 
само црвена, као боја недужно проливене крви.
Коњовић је платно под називом Борба на 

салашу насликао 1945. године и потписао 
ћирилично, зато што је у време окупације и 
повремено после рата хтео да искаже инат. 
Композиција слике састоји се од енергичних 
тела у првом плану, која су окренута леђима. Ти 
људи одишу победничким заносом и јасно нам 
је да светлост у другом плану симболише 

победу над окупатором и радост јер је крај рата 
на видику. Непријатељ је протеран те 1945, 
како у стварности, тако и на овом платну, на 
којем долази до изражаја темпераментни 
Коњовићев потез, као и модернистичка 
композиција и фактура. Борбом на салашу 
доминирају земљани тонови, у складу са 
пејзажем у позадини, који наговештавају оно 
што ће после рата бити највећа Коњовићева 
љубав и фасцинација. 
Радови настали у петој деценији прошлог 

века, која је описана кроз придев сиви (термин 
Лазара Трифуновића), сведоци су тектонских 
друштвених и индивидуалних промена. 
Милан Коњовић је сликао и пре рата, у току 

рата, као и после њега, а чини се да је тек 
деценију после рата добио ветар у леђа. Тада је 
коначно могао да слика пуним плућима, 
ослобођен од стега критике, којој је морао да се 
доказује у послератном периоду, а његово 
сликарство је тек тада у потпуности 
интегрисано у главни ток тадашње 
југословенске уметности.
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