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Једно важно поглавље српске уметности до 
сада је релативно мање истраживано, углавном 
парцијално. Сада је на једном месту сакупљено 
све или малтене све што је до сада истражено у 
временском периоду од 1690. до 1740. године. Чи-
таоцу се одмах поставља питање зашто је одабран 
овај релативно кратак временски период у исто-
рији српског народа. За уметност и културу као 
и за сагледавање свеукупног културног наслеђа 
временско раздобље од пола века и не даје вели-
ки простор за проучавање у историји једног наро-
да. Међутим период од 1690. до 1740. године за 
српски народ је полувековни репер од изузетног 
значаја за његов развој и националну дефиницију. 
да се подсетимо то је период, између две велике 
сеобе српског православног живља. Срби се ма-
совно пресељавају с турске територије на другу, 
аустријску територију. Иако је овај сегмент српске 
уметности омеђен важним историјским датумима, 
аутор се тога дотиче онолико колико је потребно 
да би читаоцима приближио време и простор на 
којем се стварала српска уметност.

У студији Српска уметност се критички раз-
матрају мање познате историјске чињенице и ус-
редсређују се на њихове праве и једине носиоце: 
ондашњу српску црквену јерархију. Они су тада-
шњи највећи наручиоци уметничких дела. Период 
Великог бечког рата 1683. године и Београдског 
мира 1739. године је ставило српски народ у про-
цеп који се може поредити с националном траге-
дијом, истоветном оном косовском боју и после-
дицама које је он донео. Српски народ је потом 
поробљен, израбљен, обезглављен, као отомански, 
аустријски или млетачки сужањ, те лута простори-
ма Балкана од немила до недрага. Предвођен пра-

вославним старешинама с Патријархом на челу, 
тражи спас и утеху у најближем хришћанском 
окружењу, и у словенској заштитници Русији. Ово 
наилази на отпоре и неразумевање у новој среди-
ни, првенствено у Војводини која је за њих страна 
територија. Временски период који наилази пре-
образиће српску традиционалну уметност и она 
ће добити нове импулсе на основу западно-евро-
пских уметничких схватања. Егзодус српског на-
рода ће потрајати док се велике силе не договоре о 
новој подели Балкана и не исцртају нове границе. 
Ипак Срби у новој држави и у новим условима до-
лазе на идеју о стварању сопствене државе како би 
радили на очувању српског националног, верског 
и културног идентитета. Идеја о државности није 
била само присећање и носталгија за средњове-
ковном српском државом већ и правни аргумент 
последњег државно правног наследника тј. српске 
православне цркве.

Одбрана националног идентитета и право-
славне вере у католичкој Аустроугарској земљи, 
предзиђу хришћанства, није било могуће без отва-
рања домаћих школа као и служења ћириличним 
писмом. Поред школа оснивају се штампарије и 
доводе се руско-украјински учитељи и прихватају 
се њихове богослужбене књиге. Све ове активнос-
ти нису наилазиле увек на одобравање од стране 
Хабзбуршке монархије. Ипак уз много диплома-
тије, убеђивања и стрпљења од стране представ-
ника српског народа и цркве основан је цео низ 
нових епархија на територији Славоније и Војво-
дине. Обнављају се бројне цркве а зидају и нове. 
Они добијају од аустријског цара Карла VI, по-
себно овлашћење 1715. године да могу да подижу 
цркве. Манастир Ковиљ је био један од првих ако 
не и први сакрални објект на којем су вршене пре-
правке старе архитектуре у ново градитељско рухо. 
Потребне радове извели су немачки мајстори који 
се овде први пут помињу. У светлу наведених до-
гађаја био је то велики помак у одбрани православ-
не вере и националног идентитета у Хабзбуршкој 
монархији. Велики подухват ка очувању културне 
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баштине био је покренут. У тај културни подухват 
били су укључени бројни домаћи самоуки сликари 
и зографи. Њихово ликовно умеће и образовање је 
често било скромно у односу на образоване слика-
ре тог времена. Њихов начин украшања богомоља, 
слика и „цртања“ икона је био веома близак наро-
ду и народном поимању уметности. Српски пат-
ријарх Арсеније IV Јовановић – Шакабента који 
је владајући последњих година тог периода, шаље 
циркуларно писмо којим званично забрањује сли-
кање и продају икона домаћих самоуких зографа. 
Тиме их упућује на обавезно школовање код при-
дворног сликара иначе кијевског мајстора Јова 
Василијевича. Овај потез патријарха Шакабенте 
урађен у духу протестантизма, није био попула-
ран. Настали сукоб између присталица народне и 
профане уметности наставља се и касније. То је 
сукоб нових и старих схватања, традиционалне и 
званичне, тј. барокизиране уметности, који траје 
на неки начин и до данашњих дана. Занимљив до-
гађај за православне цркве у северној далмацији 
је када престаје постојање олтара два обреда, пра-
вославног и римокатоличког. Њихово постављање 
и упоредо обављање богослужења забележено је у 
више цркава у Задру, Шибенику, у црквама Хвара 
и Трогира у периоду од 17. до половине 18. века. 
Крајњи циљ постављања католичких олтара био је 
намера обраћања у латинске цркве, без доказа да 
су на истом месту икад постојале.

Северно од Саве и дунава код Срба об-
новљено је током четврте деценије 18. века, ве-
личање православља као и припадност покрету 
пансалвизма, а који је век раније предводио мит-
рополит Петар Могила.

Преношењем фрескосликарских искустава 
из суседних православних области је перманен-
тно. То је влашки декадентни стил Браковеану. 
Значајан је и утицај с балканског Југа, монашки 
с Атоса, нешто конзервативнији, и модернији 
с Јонских острва. Тадашњем снажном утицају 
европског барока нису одолели ни заговорници 
повратку византијске традиције, ни придворни 
сликари међу којима су били Власи, Грци и Срби. 
На католиконима цркава драче и Враћевшнице, 
иако удаљене десетак километара једне од друге, 
то се јасно види. То сликарство сведочи о укусима 
и хтењима наручилаца високог црквеног сталежа, 
на преласку из 17. у 18. век захваљујући пре свега 
немачким неимарима, бечким граверима и руским 
штампаним књигама. Барокне облике пре свега 
добијају екстеријери сакралних грађевина, затим 
бакрорезни отисци као и руком писане и укра-
шаване богослужбене књиге. Архивски подаци и 
оскудна архивска грађа нису у могућности да нам 
одговоре на питање ко су били руско-уркрајински 
сликари у народу запамћени као Москаљи. Не зна 
се којем су сликарском кругу припадали или су то 
били само приучени трговци богослужбеним књи-

гама и иконама. досадашњи увид у збирке икона 
сачуваних на иконостасима у галеријама и музеји-
ма и у приватним збиркама, пружа увид у доста 
неуједначен и разнолик уметнички квалитет. За 
будућа поколења остаће значајна наруџбина код 
анонимних и мање познатих бечких гравера, ба-
крорезних отисака за антимисе, као и опроснице 
грехова. Временом ће ти умножени отисци имати 
значајан пропагандни утисак. На бакрорезним 
плочама су приказани манстир Студеница с грбов-
ником српских земаља, лозом Немањића и ком-
позицијом Светог Саве са српским светитељима 
дома Немањина. Иза тога следи жефаровић-Ме-
смерова Стематографија, национално-политички 
илустративни проглас о континуитету и легалите-
ту сада обједињене црквене и световне власти у 
личности актуелног Пећког патријарха.

Објављивање политички уносних бакроре-
за пратило је у забитим и осамим манастирским 
ћелијама „копање“ пригодних дрворезних компо-
зиција с циљем да се њиховом продајом или пок-
лоном обезбеде средства за живот свете обитељи 
и да се скрене пажња верника на богоугодна дела 
и ходочашћа. Овим преданим и самотничким ра-
дом, у тишини и осами монашких келија, одали 
су се ораховачки поп Стефан Лукић, анонимни 
светогорски монаси као и раванички калуђери и 
тако себи осигурали вечити помен у овом периоду 
уметности и културе.

Сагледавајући и анализирајући, бакроре-
зе, архитектуру, минијатурно сликарство, зидно 
сликарство, иконопис тог периода, долазимо до 
недвосмисленог закључка да се ради о протоба-
роконом стилском раздобљу, у којем се стичу ус-
лови за улазак у ликовни период познат као рани 
српски барок. То је својеврсно укрштање разних 
ликовних стилова на простору Балкана а остаће 
популарни, донекле преображени, све до првих 
деценија 19. века.

Како би се овај значајан историјско-уметнич-
ки материјал приближио, најширој публици аутор 
је поделио књигу „Српска уметност 1690–1740”, у 
неколико поглавља, то су: Историјски-политички 
оквири епохе, верске прилике, црквено-просветне 
реформе, архитектура, зидни иконопис, сликарс-
тво, минијатурно сликарство, графика и завршна 
разматрања. Књига поседује и неколико важних 
табела: табела с историјским догађајима у пери-
оду од 1690. до 1740. године, затим културну ис-
торију, тј. историјат важних историјских догађаја 
за тај период, табелу са Патријарсима и Митро-
политима у Угарској, табелу Пећких Патријарха, 
табелу српских Владика, списак архитектуре, тј 
важних црквених здања саграђених у наведеном 
периоду, сликарство тј. мајсторе сликаре с њихо-
вим делима и табелу с графикама тј. графичаре и 
њихове бакрорезе. Поле дужег чекања добили смо 
на почетку двадесет и првог века монографију о 
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једном малом али вредном сегменту српске умет-
ности и културе.

Ранко Баришић

Војислав-Војкан т. Бојовић, ПЉЕВАЉСКО 
ЗАНАТСТВО Посебна издања  

Етнографског музеја  
Београд 2005

У едицији Посебна издања, Етнографског 
музеја у Београду, појавила се књига Војислава-
Војкана Т. Бојовића под насловом Пљеваљско 
занатство, функционално богато илустрована 
у складу с проблематиком коју обрађује. На тај 
начин Војислав-Војкан Т. Бојовић дао је прилог 
упознавању проблематике која код нас ни до да-
нас није добро и довољно проучена. Због тога 
ова књига која је пред нама чини значајан при-
лог упознавању културно-историјског наслеђа, 
не само Пљеваља него и његовог ширег залеђа, и 
придружује се драгоценим расправама у часопи-
сима „Брезнички записи“ и „Гласнику Завичајног 
музеја у Пљевљима“ (св. 1 до 3, Пљевља 1999–
2003) у којима се тематски расправља о Пљевљи-
ма у прошлости, друштву и културном идентитету 
Пљеваљског краја и Пљевљима као привредном и 
културном средишту. Књига Војислава-Војкана Т. 
Бојовића својим садржајем јасно указује на развој 
Пљеваља и привредног и друштвеног живота у 
Пљеваљској средини почев од најранијег времена, 
од преисторије па до савременог доба.

Из уводног дела књиге Пљеваљско зана-
тство види се да насеље на којем се данас на-
лазе Пљевља, потиче још из римског периода. У 
Средњем веку називало се Брезница (Врхбрезни-
ца), од XV века помиње се под именом Пљевља, 
а у XVI веку добија и турски назив Таслиџа. Али, 
назив Брезница и у називу града и у називу ма-
настира Св. Тројица се губи заједно с именом Тас-
лиџа.

Пљевља се кроз све фазе свога постојања 
развијају као трговачко-путничка станица с кара-
ван сарајем на знаменитом дубровачком друму 
који је преко Никшића, Језера, Пљеваља, Прије-
поља и Новог Пазара столећима повезивао јадран-
ско залеђе на западу са Солунским и Црноморс-
ким басеном на истоку, што је постепено утицало 
на урбани, културни, привредни, етнички и поли-
тички развој града Пљеваља.

Пљевља су се, као што се види, развијала 
као отворена варош, без тврђаве, с одговарајућом 
варошком структуром. Извесно време у Пљевљи-
ма је било седиште херцеговачког паше, а у XIX 
веку Пљевља се помињу као главна варош између 
Лима и Таре у Херцеговини. Због тога није чудно 

што се првобитна мала путничко-трговачка ста-
ница на познатом трговачком дубровачком друму 
постепено развила и израсла у урбано насеље у 
којем је и занатство добило свој привредни и кул-
турни значај.

Пљевља су већ у XVII веку варош с неколи-
ко стотина кућа. Према записима Евлије Челебије 
у Пљевљима 1682. године има 700 даском, ћера-
мидом или плочама покривених кућа које су биле 
распоређене у десет махала (улица) од којих су 
пет биле муслиманске, а пет хришаћнске, српске, 
у којима је било 200 дућана, већном пушкарских 
и десет џамија. Ами Буе (ami Boué), француски 
путописац, пролазећи кроз Пљевљу на путу за Ца-
риград у преговарачку мисију, процењује станов-
ништво Пљеваља на три хиљаде душа, већином 
Срба муслиманске вере. Александар Гиљфердинг 
(Глифердинг Александар Феодорович), руски 
дипломата и стваралац, двадесетак година после 
Ами Буеа, око 1857. године, у Пљевљима налази 
око шест хиљада становника, од којих је око једна 
петина била православне вере. По статистици из 
1913. године Пљевља су имала 7.940 становника 
од којих су три четвртине били муслимани.

Од аустријске окупације (1879–1909), то се 
из књиге Војислава-Војкана Т. Бојовића јасно види, 
Пљевља напредују и уз оријентални добијају и из-
глед средњоевропске вароши. Али, с повлачењем 
окупатора тај процес лагано опада без обзира што 
се везе настављају с Пријепољем, Бијелим Пољем, 
затим с Чајничем и Сарајевом, преко Метаљке и 
преко Таре са Шавником и Никшићем. Ипак, тр-
гује се највише с Босном. Извози се вуна, коже, 
сточни производи, а за потребе Пљеваља увозе се 
колонијална и мануфактурна роба.

Занати су у Пљевљима представљали нај-
важнији део варошке економије и културе, а есна-
фи и рад у њима основу варошке друштвене ор-
ганизације у којој су чувани, по традицији и оби-
чајима, спољни и унутрашњи друштвени односи 
у варошком животу, све док их новије законске 
одредбе нису потиснуле.

Занатство у Пљевљима, то се из књиге која 
је пред читаоцем јасно види, има дугу традицију и 
континуирано тече, бар од средњега века наовамо, 
по традицији која ес преносила с колена на колено. 
На то је утицао географски положај, будући да се 
Пљевља помињу као једина варош између Таре и 
Лима (у којој се занатство преносило из нараштаја 
у нараштај). То потврђују и презимена која су на-
стала на основу назива појединих заната. Помињу 
се, међу осталим, Златаревић, Кујунџић, Коваче-
вић, Лончар, Терзић и друга која су се очувала и 
до наших дана.

Војислав-Војкан Т. Бојовић је у овој књи-
зи пажњу усредсредио на проучавање заната у 
Пљевљима од краја XIX века наовамо, с посеб-
ним нагласком на време између Првог и другог 


