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МуЗеЈи у СВеТу

национални музеј адријен дубуше у Лиможу

Познати француски трговац Андријен Дубаше (Adrien dubuche) се 
крајем XIX века обогатио тргујући коњаком. Будући да је био велики филан-
лантроп и мецена, оставио је своје богатство и некретнине граду Лиможу. 
Током живота сакупио је велики број предмета направљених од керамике, 
фајанса, порцелана, каменине и стакла. То је била база за оснивање музеја 
у Лиможу. Године 1845. основан је музеј са циљем да се прикупља и сачува 
сав историјски материјал у вези с прерадом глине и производњом порцела-
на. Традиција израде предмета од порцулана у Лиможу сеже до самог почет-
ка XVIII века. Тада Француска на својој територији проналази знатне коли-
чине квалитетне глине – каолина, у околини Лиможа. Како би били конку-
рентни све већем увозу порцеланског посуђа које долази с Далеког истока, 
али и увозу порцеланског посуђа из Мајсена у Немачкој, Француска почиње 
своју аутохтону мануфактуру порцелана, керамике и др. На том плану пости-
же знатне успехе. Два велика центра за производњу керамике, порцелана 
и фајанса – Лимож и Севр, временом преузимају тржиште у Француској, а 
касније крећу у освајање тржишта Европе, нарочито источне Европе.

Првенствени задатак тако основаног музеја је био да сакупи и прика-
же предмете израђене у мануфактурама Лиможа и околине. Наиме, када 
је 1768. године у регији Лиможа пронађена квалитетна земља која се по-
себним технолошким процесом претварала у квалитетну глину за израду 
разних предмета, тај датум је записан великим словима у историји развоја 
француске индустрије. Занимљиво је да је у почетку бела земља, неопходна 
за израду керамике, била употребљавана као примарна сировина за произ-
водњу сапуна. Апоретак из Бордоа Г. Виларис после више проба и покуса 
открива и друго својство земље која се од тада користи и за израду предмета 
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од порцулана, керамике, фајанса, каменине. Неки француски историчари ће 
много касније земљу из Лимусина назвати „белим златном Лимусина“. Вре-
меном ће бити пронађени и отворити рудници метала за израду металних 
оксида неопходних за бојење поцелана и справљање глазуре за керамичке 
производе. Метали потребни за израду глазура су гвожђе, олово, манган, 
платина, уранијум, злато. Подручје око Лиможа обиловало је богатим шума-
ма чијим дрветом су ложене пећи за печење керамике, порцелана, фајанса 
и каменине. Температура је у тим пећима достизала 1400 0c. За тако високе 
температуре била им је неопходна храстовина. Поменута област је била бо-
гата рекама, што је омогућавало јефтин и брз транспорт дрвене грађе неоп-
ходне за ложење. На рекама су временом саграђени млинови у којима су се 
млеле примарне материје потребне за бојење и глеђосање. Те материјале су 
млевењем претваране у тесто или у емаил.

Још један битан елемент за стварање такве мануфактуре у Лиможу био 
је да је већ више векова постојала традиција израде емајла, позната још у 
средњем веку.

Музеј у Лиможу данас чува у својим збиркама око 40.000 предмета од 
керамике, порцелана, фајанса, каменине и стакла. Основни део збирке му-
зеја чине предмети који су настали у Лиможу од XVIII до XX века. Такође 
су бројни документи, архив и фотографије настали у вези са радом ману-
фактура Лиможа и околине. Временом је Музеј превазишао локалне оквире 
и почео да сакупља керамику и порцелан који је увожен у Француску још 
од средњег века до данас. Тај материјал је изузетно значајан за француску 
културу, историју, и уметност. Током времена збирка је знатно обогаћена 
бројним предметима изузетног значаја за културу и уметност Француске. 
Музеј у Лиможу је сакупио и чува предмете познатих уметника. На једном 
тањиру направљеном око 1603. године представњена је владарска породица 
Медичи, а за узор је коришћена слика познатог француског сликара Габри-
јела Дестреа.

С временом ће се у Француској отворити и други регионални центри у 
којима се производе керамика, фајанс и каменина. Такве предмете музеј у 
Лиможу такође сакупља. Збирка порцеланских фигура прављених у Кини 
према француским гравирама с почетка XVIII века заузима почасно место 
у витринама Музеја. Од краја Другог светског рата обичај је да сваки држав-
ник поклони тањир од порцелана музеју у Лиможу. Створена је знатна збир-
ка дарова истакнутих политичара који су означили своју епоху, а посетили 
Француску. Француско министарство културе чини велике напоре и одваја 
знатна финансијска средства како би сачувало националну културу и умет-
ност, и приказало их на најбољи могући начин. Позитивни пример за то је 
национални музеј у Лиможу који у континуитету постоји већ 160 година и 
на културној карти Француске и Европе заузима истакнуто место у чувању 
баштине Француског народа.

Ранко Баришић
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