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 СРПСКА УМЕТНОСТ  
У ДЕСЕТ СЛИКА

 
Из колекције  

Галерије Матице српске

Галерија Матице српске је основа-
на 1847. године у Пешти у окриљу Матице 
српске, најстаријег културног, књижевног 
и научног друштва код Срба, где се налази-
ла до пресељења Матице српске у Нови Сад 
1864. године. Од самих почетака, најпре као 
Музеј Матице српске, а потом од 1947. го-
дине као самостална установа, Галерија се 
бави прикупљањем, чувањем, проучавањем, 
излагањем и тумачењем уметничких дела 
српске културне баштине. Отворена за 
јавност 1958. године у данашњој згради на 
Тргу галерија, својом сталном поставком и 
повременим изложбама, Галерија Матице 
српске тежи да буде место едукације o развоју 
уметничких идеја, о уметницима, делима, као 
и о својим добротворима. 

Са колекцијом која броји око 9.000 умет-
ничких дела насталих у периоду од XVI до 
XXI века, Галерија Матице српске представља 
један од најбогатијих уметничких музеја у 
земљи. По значају и целовитости, издвајају се 
збирке сликарства, графике и цртежа XVIII, 

A Matica Srpska Galériát 1847-ben alapí-
tották Pesten, a legrégebbi szerb kulturális, iro-
dalmi és tudományos társulat, a Matica Srpska  
keretei között. A Galéria 1864-ig Pesten műkö-
dött, amikor is a Matica Srpskával Újvidékre köl-
tözött. A Galéria kezdetektől fogva a szerb kul-
turális örökség műalkotásainak gyűjtésével, őr-
zésével, tanulmányozásával valamint kiállításá-
val és ismertetésével foglalkozik, eleinte a Matica 
Srpska Múzeumaként, később, 1947-től önálló 
intézményként. Jelenlegi épületében 1958-ban 
nyílt meg a nyilvánosság számára. Állandó tárla-
tával és időszakos kiállításaival a Matica Srpska 
Galéria arra törekszik, hogy edukációs helyként 
működjék, ahol bemutatja a művészeti eszmék 
fejlődését, a művészeket, a műalkotásokat vala-
mint a támogatóit.

A XVI. és a XXI. század közötti időszakban 
keletkezett műalkotásokat felölelő gyűjteményé-
vel, kb. 9.000 műalkotással, a Matica Srpska Ga-
léria Szerbia egyik leggazdagabb művészeti mú-
zeuma. Jelentőségüket és teljességüket tekintve 
kiemelkednek a XVIII. és XIX. századi, valamint 

A SZERB MŰVÉSZET
TÍZ KÉPBEN

 A Matica Srpska Galéria 
gyűjteményéből
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XIX и прве половине XX века, које илуструју 
настанак и развој српске уметности новијег 
доба и указују на положај и место национал-
не културе у европском контексту.

Један од основних задатака Галерије Ма-
тице српске као националне музејске устано-
ве јесте представљање и промовисање српске 
националне уметности не само у границама 
Србије већ и шире. Изложбом Српска умет–
ност у десет слика из колекције Галерије 
Матице српске представљена је национал-
на уметност настала у периоду од XVIII до 
XX века. Одабрана дела говоре о развоју 
српске уметности тога доба, о њеном проце-
су модернизације и укључивању у савремене  
европске уметничке токове, о темама, иде-
јама, и уметницима.

a XX. század első felét képviselő festészeti, gra-
fikai és rajz gyűjtemények, amelyek szemléltetik 
az újabb kori szerb művészet létrejöttét és fejlő-
dését, továbbá megmutatják a nemzeti kultúra 
szerepét és helyét az európai összefüggések te-
kintetében is.

A Matica Srpska Galériának mint nemzeti 
muzeális intézménynek egyik alapvető feladata, 
hogy bemutassa és népszerűsítse a szerb nemzeti 
művészetet nem csupán Szerbia határain belül, 
hanem azokon túl is. A szerb művészet tíz képben 
a Matica Srpska Galéria gyűjteményéből című 
kiállítás a XVIII. és a XX. század között létre-
jött nemzeti művészetet képviseli. A kiválasztott 
művek a korszak szerb művészetének fejlődésé-
ről, modernizálódásának folyamatáról, a kortárs 
európai művészeti áramlatokba való bekapcso-
lódásáról, témáiról, eszméiről és művészeiről be-
szélnek.
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Два пресудна историјска догађаја, Вели-
ка сеоба 1690. и Темишварски сабор 1790. го-
дине, омеђила су период великих друштвено- 
-економских, политичких и културолош-
ких промена кроз које је прошао српски на-
род у XVIII веку на територији Хабзбуршке 
монархије. У културолошком смислу XVIII 
век представља доба напуштања византијске 
традиције и реформе религиозног сликар-
ства, то је век прожимања и смене барок-
ног и просветитељског културног моде-
ла. Трансформација уметности је текла вео-
ма брзо, раскид са византијском традицијом 
је био потпун, уметност је успоставила нову 
естетику и нову технику и била је важан чи-
нилац националне самосвести. Барокно доба, 
као историјско-стилска категорија са особе-
ностима православног културног модела, до-
носи уметност специфичног израза којa сред-
ствима директне визуелне комуникације, 
сликарство односно икону и графику истиче 
као најпопуларнију уметност.

Két sorsdöntő történelmi esemény, a Nagy 
Kivándorlás (1690) és a Temesvári Zsinat (1790) 
határolják azoknak a nagy társadalmi-gazda-
sági, politikai és kulturális változásoknak ko-
rát, amelyeken a Habsburg Monarchia területén 
élő szerb nép keresztülment a XVIII. században. 
Kulturális tekintetben a XVIII. század a bizán-
ci hagyománytól való elszakadásnak és a vallásos 
festészet reformjának korát jelenti, ebben a kor-
ban válik uralkodóvá a barokk és a felvilágoso-
dás kulturális modellje. A művészet átalakulása 
meglehetősen gyorsan történt, a bizánci hagyo-
mánnyal való szakítás teljes volt, a művészet új 
esztétikát és új technikát hozott létre, és fontos 
tényezőjévé lett a nemzeti öntudatnak. A barokk 
kor, mint történelmi-stilisztikai kategória, az or-
todox kulturális modell jellegzetességeivel sajá-
tos kifejezésű művészetet hoz, a közvetlen vizuá-
lis kommunikáció eszközeivel a festészetet, illet-
ve az ikont, és a grafikát a legnépszerűbb művé-
szetté teszi.
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СВЕТИ САВА  
СА СРПСКИМ СВЕТИТЕЉИМА  

ДОМА НЕМАЊИНА, 1741.

Христофор Жефаровић  
 (Дојран, крај XVII века ‒ Москва, 1753)

и Томас Месмер 
(Беч, 1717‒1777)

Бакрорез Свети Сава са српским свети-
тељима дома Немањина, издат у пролеће 1741. го-
дине у радионици Томаса Месмера у Бечу, први је 
српски бакрорез са потписом домаћег мајстора − 
Христофора Жефаровића. Поручилац бакрореза  
је патријарх Арсеније IV Јовановић Шакабента  
који је Жефаровићу поверио цртеж читаве ком-
позиције, распоред стихова и хералдичког решења, 
а Месмер је ангажован за његово гравирање у ба-
кру. Замишљен је као графичка илустрација 
патријархових политичких и личних захтева на 
бечком двору, уз то адресиран као честитка царици 
Марији Терезији поводом њеног ступања на пре-
сто, па се може са извесном сигурношћу тврдити да 
је Арсеније IV био и идејни творац бакрореза. 

Централна личност композиције је Свети 
Сава, први српски архиепископ. Изнад њега је Све-
ти Дух у виду голуба, а испред је часна трпеза са 
крстом, дискосом, путиром, јеванђељем, круном 
и чираком са свећом. Лево и десно од њега, при-
казани су, у два реда, српски владари-светитељи. 
У доњем делу композиције, испод светих влада-
ра, приказан је стари српски грб: двоглави орао са 
натписом „Дом Немањин“, окружен са шест грбова 
јужнословенских земаља: Србије, Рашке и Босне, с 
једне, и Бугарске, Албаније и Херцеговине, с друге 

A Szent Száva a Nemanja-ház szerb szentjeivel 
című rézmetszet 1741. tavaszán Thomas Mesmer bécsi 
műhelyében készült, s ez az első szerb rézmetszet, ame-
lyen hazai mester – Hristofor Žefarović aláírása olvas-
ható. A rézmetszet megrendelője IV. Arsenije Jovanović 
Šakabenta pátriárka volt. Žefarovićot bízta meg a teljes 
kompozíció megrajzolásával, a verssorok és a címerek 
elrendezésével, Mesmer feladata pedig a rajz rézmetsze-
tének elkészítése volt. A rézmetszet a pátriárkának a bé-
csi udvar felé irányuló politikai és személyes követelé-
seit volt hivatott grafikusan illusztrálni, emellett Mária 
Terézia köszöntését is célozta trónralépése alkalmából, 
így meglehetős biztonsággal állíthatjuk, hogy eszmei  
alkotója IV. Arsenije pátriárka volt.

A kompozíció központi alakja Szent Száva, a 
szerbek első érseke. Fölötte galamb képében a Szent-
lélek, előtte pedig az oltárasztal kereszttel, diszkosszal, 
kehellyel, az evangéliummal, koronával és gyertyával. 
Szent Szávától jobbra és balra két-két sorban a szerb 
uralkodó-szentek láthatók. A kompozíció alsó részén, a 
szent uralkodók alatt a régi szerb címer: a kétfejű sas és 
a „Nemanja-ház” felirat áll, körben a délszláv országok 
– Szerbia, Raška, Bosznia, valamint Bulgária, Albánia 
és Hercegovina címerei. A címerektől jobbra és balra 
egy verset metszettek, amelyben Arzén pátriárka már 
az első strófában a Nemanja ház iránti elköteleződését 

SZENT SZÁVA
 A NEMANJA-HÁZ  

SZERB SZENTJEIVEl, 1741.

Hristofor Žefarović  
(Dojran, XVII. század vége – Moszkva, 1753)

Thomas Mesmer 
(Bécs, 1717–1777)
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стране. Лево и десно од грбова изгравирана је пе-
сма у којој патријарх Арсеније IV, већ у првом сти-
ху, помиње ревност дому Немањином, да би затим 
навео земље и покрајине на које се протеже његова 
патријарашка јурисдикција.

Бакрорез представља глорификацију српске 
прошлости. Помоћу њега је патријарх Арсеније IV,  
са дубоким политичким разлозима, подсећао ца-
рицу Марију Терезију на „светлост славе дома  
Немањина“ и на „илирско“ царство. Тај средњове-
ковни српски владарски дом био је велики 
идејни и национални ослонац патријарху, који је, 
наглашавајући значај немањићког култа, мислио на 
савремена верска и национална права српског на-
рода у Хабзбуршкој монархији.

Жефаровић је 1741. године заједно са Месме-
ром започео штампање и бакрорезног хералдичког 
зборника Изображеније оружиј илирических, по-
пуларно названог Стематографија, који му је до-
нео славу и популарност у најширим круговима 
српског друштва.

említi, majd felsorolja azokat az országokat és területe-
ket, amelyekre kiterjed pátriárkai juriszdikciója.

A rézmetszet a szerb múlt dicsőítését jelení-
ti meg. Segítségével IV. Arzén pátriárka, mély politi-
kai megfontolástól vezérelve, emlékeztette Mária Teré-
ziát „a Nemanja-ház fényére és dicsőségére”, és az „il-
lír” birodalomra. A középkori szerb uralkodóház nagy 
eszmei és nemzeti támpillért jelentett a pátriárka szá-
mára, és a Nemanja-kultusz jelentőségét hangsúlyozva 
a Habsburg monarchiában élő szerb nép  korabeli val-
lási és nemzeti jogaira  gondolt.

Žefarović ugyanebben az évben, 1741-ben, 
Mesmerrel együtt megkezdte egy rézmetszetes címer-
tani gyűjtemény Az illír címerek bemutatása, közismert 
nevén a Stemmatographia nyomtatását, ami dicsőséget 
és népszerűséget hozott számára a szerb társadalom 
legszélesebb köreiben.
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Икона Светог Димитрија, приписана Христо-
фору Жефаровићу, дуго је стајала усамљена, без 
аналогија и без сличних примера у српском сликар-
ству прве половине XVIII века.

Свети Димитрије је представљен као свети-
тељ тријумфатор на пропетом црвеном коњу, ве-
роватно на основу приказа у Чудима Светог Дими-
трија Солунског у којима је описан као „лепо одевен 
коњаник на ватреном коњу“. Одевен је у војничко 
одело: црвене панталоне, светлосмеђу тунику са 
златним опасачем и плави огртач. У десној уздиг-
нутој руци му је копље којим пробада непријатеља 
− бугарског цара Калојана, који је приликом опсаде 
града Солуна страдао. Приказан је како лежи под 
копитима коња Светог Димитрија, са поломљеним 
копљем у левој и кратком сабљом у десној руци. У 
позадини се види град Солун представљен као сива 
камена кула са црвеним донжоном. 

По иконописно-ликовним елементима икона 
Свети Димитрије се везује за живопис манастира 
Бођана, који је 1737. године извео Христофор Же-
фаровић. Међу млађим светитељима у појединим 
композицијама препознат је лик младића, круп-
них очију, танких повијених обрва, малих усана, 
зачешљане таласасте светлосмеђе косе, који нео-
дољиво подсећа на лик Св. Димитрија са ове иконе. 

СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ, око 1740.
 

Христофор Жефаровић 
(Дојран, крај XVII века ‒ Москва, 1753)

SZENT DEMETER, 1740. körül
 

Hristofor Žefarović
(Dojran, XVII. század vége – Moszkva, 1753)

A Hristofor Žefarovićnak tulajdonított Szent De-
meter ikon sokáig egymagában, analógiák és hasonló 
példák nélkül állt a XVIII. század első felének szerb fes-
tészetében.

Szent Demetert győzedelmes szentként ábrá-
zolja az ikon, ágaskodó vörös lovon, feltehetőleg a 
Thesszaloniki Szent Demeter csodái leírása alapján, 
amely „tüzes lovon ülő, szépen öltözött lovas”-ként mu-
tatja be őt. Katonai öltözéket visel: vörös nadrágot, hal-
ványbarna tunikát arany övvel, és kék köpenyt. Felemelt 
jobb kezében kopját tart, amellyel leszúrja ellenfelét – 
Kaloján bolgár cárt, aki Thesszaloniki ostroma idején 
vesztette életét. Szent Demeter lovának patája alatt fek-
ve mutatja az ikon, bal kezében törött kopjával, jobbjá-
ban rövid szablyával. A háttérben szürke kőtorony vö-
rös bástyával - Thesszaloniki városa látszik.

Ikonfestészeti-képzőművészeti elemei alapján a 
Szent Demeter ikon a Bođani kolostor falképeihez köt-
hető, amelyeket Hristofor Žefarović készített 1737-ben. 
A fiatal szenteket ábrázoló egyes kompozíciókon látha-
tó egy nagy szemű, vékony, íves szemöldökű, apró ajkú 
ifjú arca, világosbarna, fésült, hullámos hajjal, amely 
erősen emlékeztet ennek a Szent Demeter ikonnak az 
arcára. Az igen meggyőző tipológiai hasonlóság mellett 
más, kevésbé lényeges részletek is megfigyelhetők, ame-
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Поред веома уверљиве типолошке сродности уо-
чени су и други мање важни детаљи који у склопу 
ове аналогије имају посебан значај. Такође, начин 
исписивања натписа, који је на икони прилично 
оштећен, открива вешту и прецизну Жефаровиће-
ву калиграфију. 

У првој половини XVIII века Жефаровић је 
боравио у Новом Саду где је са владиком бачким 
Висарионом Павловићем преговарао око пред-
стојећих сликарских послова у манастиру Бођани-
ма. Као резултат њихове сарадње могла је настати 
икона Св. Димитрија. Томе у прилог иде и чињени-
ца да је икона пронађена у звонику Алмашке цркве 
Света Три јерарха у Новом Саду.

Делатност Христофора Жефаровића на те-
риторији Карловачке митрополије утицала је на 
развој српске уметности ранобарокног периода, 
првенствено на пољу монументалног сликарства и 
графике. Својим иконографским и стилским нови-
нама зидно сликарство цркве манастира Бођана от-
ворило је ново поглавље у историји српске ликовне 
културе. 

lyek ennek az analógiának összességében különös je-
lentősséggel bírnak. 

Úgyszintén a felirat írásmódja, amely az ikonon 
meglehetősen károsodott, Žefarović hozzáértő és pre-
cíz kalligráfiáját tárja elénk.

A XVIII. század első felében Žefarović Újvidéken 
tartózkodott, és ott Visarion Pavlović bácskai püspök-
kel a Bođani kolostor soron következő festészeti felada-
tiról tárgyalt. Együttműködésük eredményeként szület-
hetett ez a Szent Demeter ikon. Alátámasztja ezt az a 
körülmény is, hogy az ikont Újvidéken, az almási Há-
rom Szent Főpap templom harangtornyában találták 
meg.

Hristofor Žefarović tevékenysége a Karlócai Ér-
sekség területén hatással volt a korai barokk szerb mű-
vészet fejlődésére, elsősorban a monumentális festé-
szet és a grafika vonatkozásában. Ikonográfiai és stílus-
beli újdonságaival a Bođani kolostor templomának fal-
kép festészete új fejezetet nyitott a szerb képzőművésze-
ti kultúra történetében.
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О високим уметничким квалитетима дела 
Димитрија Бачевића, која се сврставају у сам врх 
сликарских остварења раног барокног сликарства 
на територији Карловачке митрополије, говори и 
икона Благовести из 1769. године.

Икона је настала током Бачевићевог рада на 
осликавању иконостаса цркве Свете Тројице у ма-
настиру Новом Јаску (1769) на шта, поред ктитор-
ског записа и датума, упућује и подударност у ком-
позиционој схеми са иконом истог мотива у зони 
Великих празника на иконостасу цркве.

Догађај је смештен у унутрашњост Богоро-
дичине куће у Назарету са барокно дефинисаном 
позадином. У горњем левом углу, у сегменту неба 
приказан је голуб, симбол Светог Духа. Арханђел 
Гаврило, са уздигнутом десном руком којом по-
казује ка небу и љиљаном у левој руци, прилази 
Богородици која седи на престолу. Она подиже 
длан леве руке ка грудима као знак којим изража-
ва прихватање и подвргавање Божјој вољи, док је 
десни длан положен на отворене странице књиге 
старозаветног пророка Исаије, на којима је испи-
сано пророчанство да ће изабрана девојка зачети и 
родити Сина. На подесту на којем је Богородичин 
престо исписан је белим словима ктиторски запис 

Dimitrije Bačević műveinek magas művészi kva-
litásait, amelyek a Karlócai Érsekség területén talál-
ható korai barokk festészet  legkiválóbb teljesítményi 
közé sorolhatóak, többek között az 1769-ben festett 
Örömhírvétel ikon is tanúsítja.

Az ikon akkor készülhetett, amikor Bačević a 
Novi Jask kolostor Szentháromság templomának iko-
nosztázát festette. Erre utal egyrészt az adományozói 
feljegyzés és a dátum, másrészt a templom ikonosztázá-
nak ünnepsorában álló, ugyanezt a motívumot ábrázo-
ló ikon kompozíciós sémájának azonossága.

A jelenetet az Istenszülő názáreti házának belse-
jében helyezte el a festő, barokkos megfogalmazású hát-
térrel. A bal felső sarokban, az égen, a Szentlélek szim-
bólumaként galamb látható. Gábriel arkangyal az ég 
felé mutató felemelt jobb kézzel, baljában liliommal lép 
a trónuson ülő Istenszülőhöz. Az Istenszülő bal tenye-
rét melléhez emeli, kifejezve, hogy elfogadja Isten aka-
ratát és aláveti magát annak, míg jobb tenyerét az ószö-
vetségi próféta, Ézsaiás könyvének nyitott lapjára helye-
zi, amelyen az a prófécia olvasható, hogy a kiválasztott 
leány méhében fogan és Fiút szül. Az Istenszülő trónjá-
nak emelvényén fehér betűkkel adományozói felirat áll, 
amelyből megtudjuk, hogy az ikont Jovan Adžić ürögi 
lakos adományozta 1769-ben. 

БЛАГОВЕСТИ, 1769.
 

Димитрије Бачевић
(? ‒ Сремски Карловци, после 1770)

ÖRÖMHÍRVÉTEl, 1769. 
 

Dimitrije Bačević
(? – Karlóca, 1770 után)
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из којег сазнајемо да је икону приложио господар 
Јован Аџић, житељ Ирига 1769. године. 

Ентеријер и инкарнат лица Богородице и ар-
ханђела Гаврила одишу једним новијим схватањем 
сликарства, док је одећа потчињена схематској фор-
мули. То ново усмерење српског сликарства друге 
половине XVIII века, које се испољава у напуштању 
традиционалног односа према икони и схватању 
иконе као култа, и њено претварање у барокну сли-
ку, донело је промене и у иконографији и у стилу. 

Већ од првих дела Димитрије Бачевић се свр-
става у најзначајније представнике прелазног пе-
риода, од традиционалног живописа ка барокном 
схватању слике. По начину компоновања и реша-
вању простора Бачевић је још под утицајем тради-
ционалних иконографских решења, али својим сло-
женим цртежом, меким моделовањем и колоритом 
утире пут мајсторима барокне оријентације. 

Az enteriőr, az Istenszülő és Gábriel arkangyal 
arcszíne új festészeti látásmódot tükröznek, míg az öl-
tözék a sematikus formát követi. A szerb festészetnek 
ez az új irányultsága a XVIII. század második felében, 
amely szakított az ikonhoz fűződő hagyományos vi-
szonnyal és az ikonnak kultuszként való értelmezésével, 
s amely során az ikon barokk képpé alakult át, változá-
sokat hozott mind az ikonográfiában, mind a stílusban.

Már első művei alapján is Dimitrije Bačević a ha-
gyományos ikonfestészettől a barokk értelmezésű kép 
felé tartó átmeneti kor legjelentősebb képviselői közé 
sorolható. A komponálás módja és a tér kezelése tekin-
tetében Bačević még a hagyományos ikonográfiai meg-
oldások hatása alatt áll, de összetett rajzával, lágy mo-
dellálásával és koloritjával utat nyit a barokk irányultsá-
gú mesterek számára.
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Средином XVIII века у српској средини 
се у оквиру портрета, као слике самоспознаје и 
самоуважавања, појављују и аутопортрети. Један од 
првих аутопортрета у српском сликарству новијег 
доба јесте Аутопортрет угледног арадског слика-
ра Стефана Тенецког, настао око 1770. године.

Тенецки, већ у зрелим годинама, стоји поред 
стола у свечаној парадној одећи. Симболи сликар-
ства – палета и четкице, појављују се као само један 
од атрибута и указују на његову професију школо-
ваног сликара. Он их држи у једној руци, док му је у 
другој перо које умаче у дивит са мастилом. Обучен 
је у одећу угарских племића са шестоструким сена-
торским појасом око струка и огрнут плаштом са 
белим хермелином. Психолошки је аутопортрет ве-
ома добро обрађен − видимо достојанствену и са-
моуверену личност. 

Тенецки је представљен у ентеријеру грађе-
вине са готским луцима коју можемо повезати 
са зградом сената у Араду, будући да се готичка  
архитектура најдуже задржала у зградама јавног 
карактера. С обзиром да је у питању репрезента-
тивни парадни портрет, на којем је у првом плану 
истакнут социјални статус личности, извесно је да 
је настао непосредно након што је Тенецки постао 
арадски сенатор. Познато је да је он овај положај 

A XVIII. század közepén a szerbeknél a portré 
műfajában megjelennek az önarcképek is, mint az ön-
megismerés és önbecsülés képei. Az egyik első önarc-
kép az újabbkori szerb festészetben a nagy tekintélyű 
aradi festő, Stefan Tenecki Önarcképe, amely 1770. kö-
rül készült.

Tenecki, már érett éveiben, egy asztal mellett áll 
ünnepi dísz-öltözékben. Attribútumként a festészet jel-
képei – a paletta és az ecset – utalnak tanult festői mes-
terségére. Ezeket egyik kezében tartja, míg a másikkal 
tollat márt a tintásüvegbe. Magyar nemesi öltözéket vi-
sel szenátori övvel a derekán, és fehér hermelinprémes 
palást borul a vállára. Az önarckép lélektanilag igen jól 
kidolgozott – méltóságteljes, önbizalommal teli sze-
mélyt látunk.

Gótikusan ívelt épület belsejében festette meg 
magát Tenecki, amelyet az aradi szenátus épületével 
hozhatunk kapcsolatba, mivel a gótikus építészet a köz-
életi jellegű épületekben maradt fenn a legtovább. Te-
kintettel arra, hogy reprezentatív dísz-portréról van szó, 
amely elsősorban a személy társadalmi státuszát emeli 
ki, bizonyos, hogy közvetlenül azután készült, amikor 
Tenecki aradi szenátor lett. Tudvalevő, hogy nagyra be-
csülte ezt a pozíciót, és sokat tett a megszerzéséért, ami 
bizonyosan meghatározta az önarckép típusát.

АУТОПОРТРЕТ, око 1770.
 

Стефан Тенецки
(Липова (?), око 1720. – Чертеђе код Клужа, 1798)

ÖNARcKÉP, 1770. körül
 

Stefan Tenecki
(lippó (?), 1720. körül – Čerteđe, Kolozsvár mellett, 1798)
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уважавао и да се за њега веома залагао, што је си-
гурно одредило тип аутопортрета. 

Аутопортрет Стефана Тенецког заузима  
истакнуто место у историји српске ликовне уметно- 
сти XVIII века. Својим високим ликовним вредно-
стима показује да је Тенецки био сликар изузетних 
техничких квалитета који је у потпуности владао 
сликарским занатом. Много значајније је што овај 
први познати аутопортрет у српском сликарству 
указује на висок ниво самосвести уметника спрем-
ног да прихвати и примени идеје актуелног европ-
ског сликарства.

Као украјински ђак, обучен у сликарској ра-
дионици Кијевопечерске лавре, Стефан Тенецки је 
био један од главних представника барокизиране 
варијанте украјинског сликарства која је почетком 
друге половине XVIII века имала одлучујући утицај 
на даљи развој и модернизацију српске уметности 
на територији некадашње Хабзбуршке монархије.

Stefan Tenecki Önarcképe kiemelkedő helyet fog-
lal el a XVIII. századi szerb képzőművészet történeté-
ben. Kvalitásos képzőművészeti értékei megmutatják, 
hogy Tenecki kivételes technikai tudással rendelkezett 
és teljes mértékben birtokában volt a festő mesterség-
nek. A szerb festészetnek ez az első ismert önarcképe 
magas szintű művészi öntudatról tanúskodik, amely 
kész elfogadni és alkalmazni az időszerű európai fes-
tészet eszméit.

Ukrajnai diákként, aki a Kijevopecserszka lavra 
festőműhelyében tanult, Stefan Tenecki egyik fő kép-
viselője az ukrán festészet barokkosított változatának, 
amely a XVIII. század második felének elején megha-
tározó hatással volt a szerb művészet további fejlődésé-
re és modernizálódására az egykori Habsburg monar-
chia területén.
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Динамичан политички живот српског 
народа настањеног на подручју средње Евро-
пе и Балкана у XIX веку, утицао је на настанак 
националне уметности у којој је паралелно 
егзистирало више културних модела. Процес 
европеизације започет у XVIII веку захватио 
је све области живота и омогућио стварање 
младе и финансијски снажне грађанске класе, 
која је постала значајан чинилац друштвеног 
и економског развоја. У формирању ликовне 
поетике српске уметности XIX века важну 
етапу представља школовање и везивање 
српских сликара за Беч, односно за Минхен и 
Париз у последњим деценијама века. Њихо-
вим укључивањем у формалне оквире европ-
ске уметничке сцене, у српској уметности се 
смењују стилови и правци: од неокласици-
зма, бидермајера, преко романтичарског сти-
листичког израза и историзма, до академизма 
и симболизма на крају века, а поред црквеног 
и портретског сликарства, јављају се нови те-
матски садржаји у виду историјских компо-
зиција и жанр-сцена.

A XIX. században Közép-Európa és a Bal-
kán térségében élő szerb nemzet dinamikus po-
litikai élete hatással volt a nemzeti művészet lét-
rejöttére, amelyben párhuzamosan több kulturá-
lis modell is létezett. A XVIII. században meg-
kezdődött európaiasodás folyamata az élet min-
den területét érintette, és lehetővé tette egy fiatal, 
anyagilag erős polgárság létrejöttét, amely a tár-
sadalmi és gazdasági fejlődés fontos tényezőjé-
vé vált. A XIX. századi szerb művészet képzőmű-
vészeti poézisének formálódásában fontos sza-
kaszt jelent a szerb festők bécsi, müncheni és pá-
rizsi iskoláztatása illetve e városokhoz való kötő-
désük a század utolsó évtizedeiben. Bekapcsoló-
dásukkal az európai művészeti élet formális ke-
reteibe a szerb művészetben váltakoznak a stílu-
sok és az irányzatok: a neoklasszicizmustól és a 
biedermeiertől kezdve a romantikus stíluskifeje-
zésen és a historizmuson át a század végi akadé-
mizmusig és szimbolizmusig, továbbá az egyhá-
zi- és portré festészet mellett megjelennek új té-
matartalmak is, nevezetesen a történelmi kom-
pozíciók és a zsánerképek.
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Портретисање жена у Кнежевини Србији је, 
све до половине XIX века, било резервисано за нај-
виши слој, за припаднице кнежевских и најуглед-
нијих српских породица, којима је припадала и 
породица Ненадовић из Бранковине. Портрети-
сана Анка је била унука Јакова Ненадовића, Ка-
рађорђевог блиског сарадника и председника Пра-
витељствујушчег совјета, и млађа сестра кнегиње 
Персиде, супруге кнеза Александра Карађорђе-
вића. 

Портрет Анке Топаловић рођене Ненадовић 
издваја се у српском сликарству као најранији жен-
ски портрет који је насликала једна жена, и као 
први портрет у укупном корпусу српског сликар-
ства на којем је жена приказана у екстеријеру. Сли-
ку је Галерија Матице српске откупила 1959. године 
из приватног власништва у Београду као портрет 
кнегиње Персиде, супруге кнеза Александра Ка-
рађорђевића. Подаци су прихваћени у стручној 
литератури и нису довођени у питање све до по-
следњих конзерваторско-рестаураторских радова 
када је откривено да је на портрету исписана годи-
на 1837. и да су на брошу иницијали АН. На основу 
тога је закључено да је реч о портрету Анке Нена-
довић, млађе сестре Персиде Карађорђевић, удате за 
Милосава Топаловића, трговца из Крагујевца.

Női portrék készítése a Szerb Fejedelemségben 
egészen a XIX. század közepéig kizárólag a legfelső ré-
teg, a legtekintélyesebb szerb családok tagjai számá-
ra volt fenntartva. Ilyen volt a brankovinai Nenadović 
család is. A portrén megfestett Anka unokája volt Jakov 
Nenadovićnak, Karađorđe közeli munkatársának és 
a Kormány elnökének, és húga Persida hercegnőnek, 
Aleksandar Karađorđević herceg feleségének. 

Anka Topalović, született Nenadović portréja ki-
emelkedő alkotás a szerb festészetben, mint női festő 
által készített, és legkorábbi ismert női portré, és az első 
olyan kép a szerb festészet teljes korpuszában, amely 
a női alakot külső térben ábrázolja. A képet 1959-ben 
belgrádi magántulajdonból vásárolta meg a Matica 
Srpska Galéria, mint Persida hercegnő, Aleksandar 
Karađorđević herceg felesége portréját. A szakirodalom 
elfogadta az adatokat és nem merült fel semmilyen két-
ség egészen a legutóbbi restaurálási munkák elvégzésé-
ig, amikor is megállapították, hogy a portrén az 1837-es 
dátum áll, és a brosson az A.N. kezdőbetűk olvashatók. 
Ennek alapján arra a következtetésre jutottak, hogy 
Anka Nenadovićnak, Persida Karađorđević húgának 
portréjáról van szó, akinek férje Milosav Topalović, 
kragujevaci kereskedő volt.

Feltételezhető, hogy a portré Anka Nenadović és 
Milosav Topalović esküvője alkalmából készült. Anka 

АНКА ТОПАЛОВИЋ  
РОЂЕНА НЕНАДОВИЋ, 1837. 

 
Катарина Ивановић

(Весприм, 1811. ‒ Стони Београд, 1882)

ANKA ToPAloVIć, 
SZülETETT NENADoVIć, 1837.

 
Katarina Ivanović 

(Veszprém, 1811. – Székesfehérvár, 1882.)
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Претпоставља се да је портрет настао пово-
дом Анкиног венчања са Милосавом Топаловићем. 
Одевена је у раскошну грађанску ношњу: светлору-
жичасти фистан са тамноплавим либадетом опер-
важеним златовезом, са белим сатенским бајаде-
ром, такође украшеним златовезом. На глави носи 
црвени тепелук са нискама бисера, а око њега је 
украсна марама и на њој брош са иницијалима АН. 
Убране руже на крилу могу се тумачити као симбол 
прекида девојаштва, а врежа са ластарима у поза-
дини као алузија на „лозу“ која ће у браку „донети 
род“, али и потврда да је портретисана висока, пле-
менита рода. 

Катарина Ивановић је у колективну нацио-
налну свест уведена као прва српска сликарка. Тај 
статус јој је додељен још у младости, и трајно је од-
редио њен живот и целокупан уметнички опус. Нај-
више домете досегла је у портрету, нарочито у ау-
топотретима који представљају најбоља остварења 
бидермајерског сликарства. Године 1876. постала је 
прва жена члан Српског ученог друштва.

díszes polgári öltözéket visel: halványrózsaszín szok-
nyát, sötétkék, arannyal szegett bő ujjú bársonyka-
báttal és fehér szatén, szintén aranyhímzéssel díszített 
bajadérral. Fején gyöngysorokkal kivarrt piros sapka 
és díszes kendő brossal, amelyen az A.N. monogram 
olvasható. Az ölében tartott csokor rózsa leányságának 
elmúlását szimbolizálhatja, a háttérben ábrázolt indák 
és szőlőkacsok a házasságban termést hozó „szőlőtő-
re” célozhatnak, de értelmezhető annak tanúságaként 
is, hogy az ábrázolt hölgy magas rangú, nemesi család 
sarja.

Katarina Ivanović az első szerb festőnőként vo-
nult be a nemzeti köztudatba. Ezt a címet még ifjúko-
rában nyerte el, és ez mindvégig meghatározta életét és 
teljes művészi munkásságát. A legkiválóbb eredménye-
ket a portréfestészetben érte el, különösen az önarcké-
pei jelentősek, amelyek a biedermeier festészet legjobb 
alkotásai közé tartoznak. 1876-ban a Szerb Tudós Tár-
saság első női tagja lett.
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Слика Српска народна скупштина 1. маја 
1848. године, популарно названа Мајска скупштина 
1848, представља визуелни документ најзначајнијег 
политичког догађаја XIX века у животу српског на-
рода у Хабзбуршкој монархији – тренутак стварања 
Српске Војводине. 

На Народној скупштини, одржаној у Срем-
ским Карловцима 1. маја 1848. године, митрополит 
Јосиф Рајачић је проглашен за патријарха, а Сте-
фан Шупљикац, пуковник огулинске регименте, 
изабран је за српског војводу. Недуго после одржа-
не Скупштине, у манастиру Кувеждину, под ути-
цајем једног од најактивнијих учесника у догађаји-
ма из 1848. године архимандрита Никанора Грујића, 
тада кувеждинског игумана, Павле Симић је током 
1848/1849. године урадио слику Српска народна 
скупштина 1. маја 1848. године.

У средини композиције, на истакнутом месту, 
представљен је новоизабрани патријарх Јосиф Раја-
чић како се подигнутом руком обраћа окупљеном 
народу. У левој руци држи оригиналне царске при-
вилегије које су добијене као позив и гаранција срп-
ском народу непосредно пред Велику сеобу 1690. 
године. Испод њега су приказани говорници на 
Скупштини: архимандрит Никанор Грујић с књи-
гом у руци и протосинђел Сергије Каћански. Лево 

Az 1848. május 1-i szerb nemzetgyűlés című kép 
a Szerb Vajdaság létrehozása pillanatának vizuális do-
kumentációja, amely esemény a XIX. század legjelentő-
sebb politikai fejleményének számított a Habsburg Mo-
narchiában élő szerbek életében.

A Karlócán 1848. május 1-én tartott nemzetgyű-
lésen Josif Rajačić metropolitát pátriárkává választották, 
Stefan Šupljikacot pedig, az ogulini hadsereg ezredesét, 
szerb hadvezérré kiáltották ki. Nem sokkal a megtartott 
gyűlés után, az 1848–1849. év folyamán Pavle Simić a 
Kuveždin kolostorban megfestette az 1848. május 1-i 
szerb nemzetgyűlés című képet. Ösztönzőleg hatott rá 
Nikanor Grujić archimandrita, kuveždini igumen, az 
1848-as események egyik legaktívabb résztvevője. 

A kompozíció központjában, kiemelt helyen, az 
újonnan megválasztott Josif Rajačić pátriárka áll, amint 
felemelt kézzel fordul az egybegyűlt néphez. Balkezé-
ben az eredeti császári privilégiumokat tartja, amelye-
ket meghívásként és garanciaként kapott a szerb nemzet 
közvetlenül az 1690. évi Nagy Kivándorlás előtt. Alatta 
a gyűlés szónokait, Nikanor Grujićet, kezében könyv-
vel, és Sergije Kaćanski protoszinkelloszt láthatjuk. A 
pátriárkától balra a szerb háromszínű nemzeti lobogó, 
jobbra pedig a császári és a magyar zászló. 

A gyűlés résztvevői különböző korosztályú és 
nemű, más-más társadalmi réteghez tartozó személyek 

СРПСКА НАРОДНА СКУПШТИНА  
1. МАЈА 1848. ГОДИНЕ, 1848/1849. 

 
Павле Симић

(Нови Сад, 1818‒1876)

AZ 1848. MÁJUS 1-I SZERB 
NEMZETGyŰlÉS, 1848/1849.

 
Pavle Simić 

(Újvidék, 1818–1876)
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од патријарха је национална тробојница, а десно 
царска и мађарска застава. 

Учесници Скупштине су били припадници 
различитих генерација, пола и сталежа и дошли су 
из различитих области, тако да је национално једин-
ство, симболично означено српском тробојницом,  
у доњем регистру слике било представљено као ин-
дивидуализовани скуп идеалних типова српског  
народа. 

Улогу национално ангажованог уметника и 
свест о значају уметности као интелектуалне де-
латности Симић је изразио и на Мајској скупшти-
ни, приказујући себе у крајњем десном углу слике. 
Уношењем свог аутопортрета, у структуру слике је 
уградио сопствено тумачење о себи као уметнику и 
аутономности слике уздигнуте у статус уметничког 
дела. 

Павле Симић се школовао на Академији ли-
ковних уметности у Бечу у годинама када се сликар-
ство нашло на раскрсници између класицистичко- 
-бидермајерских схватања, с једне, и романтичар-
ских наговештаја, с друге стране. Посебну целину 
његовог сликарског опуса чине представе историј-
ских догађаја за које је инспирацију проналазио у  
епским народним песмама, личностима предуста-
ничке и устаничке Србије, као и у савременим до-
гађајима.

voltak, akik különböző területekről érkeztek. A nemze-
ti egységet, amelynek szimbóluma a háromszínű szerb 
nemzeti zászló, a kép alsó részében a szerb nép eszmei 
típusainak individualizált csoportjaként ábrázolta a festő.

A nemzet iránt elköteleződött művész szerepét 
és a művészet, mint intellektuális tevékenység jelentő-
ségének tudatát Simić önmaga ábrázolásával fejezte ki 
a kép jobb szélső sarkában. Önarcképének megjelení-
tésével beépítette a kép struktúrájába önmagának, mint 
művésznek, és a műalkotás státuszára emelt kép auto-
nómiájának egyéni értelmezését.

Pavle Simić a bécsi Képzőművészeti Akadémián 
tanult azokban az években, amikor a festészet válasz-
úton volt a klasszicista-biedermeier szemlélet és a ro-
mantika között. Festői opuszának külön egységét teszi 
ki a történelmi események ábrázolása, amelyekhez ih-
letet az epikus népköltészetből, a török-ellenes felkelés 
elötti és utáni Szerbia alakjaiból, valamint a korabeli 
eseményekből merített. 
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Уз часове на бечкој ликовној Академији Паја 
Јовановић је похађао и Школу историјског сликар-
ства Леополда Карла Милера, водећег аустријског 
оријенталисте који је пресудно утицао на опре-
дељење младог уметника за жанровско сликарство 
са балканским мотивима. Уочавајући појачано 
интересовање Европе за збивања на Балкану, Јо-
вановић је током школских распуста путовао по 
Србији, Црној Гори, Албанији, Далмацији и дру-
гим пограничним деловима Отоманског царства 
одакле је доносио скице, белешке и фотографије из 
живота балканских народа, које је потом користио 
у изради слика. 

Велики успех је постигао још као студент 
када је 1882. године на завршној годишњој изложби 
студената бечке ликовне Академије за композицију 
Рањени Црногорац добио прву награду и царску 
стипендију намењену студентима из Угарске, као и 
похвалне критике, како у бечкој, тако и у српској 
штампи. 

Смрт хероја је била велика тема нововековне 
европске уметности, а у време револуција, крајем 
XVIII и почетком XIX века, она је поново актуели-
зована, мада у оквирима новог идеолошког дискур-
са, а нарочито након револуционарних збивања 
1848. године, када на историјску сцену ступа нови 

РАЊЕНИ ЦРНОГОРАЦ, 1882. 
 

Павле (Паја) Јовановић
(Вршац, 1859. ‒ Беч, 1957)
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јунак – анонимни херој, отелотворење колективног 
јунаштва заједнице. Важна новина била је чињени-
ца да је тема смрти, која по академским теоријама 
припада домену историјског жанра, представљена 
у маниру жанр-сцене. Јовановић је приказао сцену 
доношења рањеника у ентеријер сеоске куће. На ле-
вој страни слике млади обнажени рањеник лежи на 
поду окружен са две мушке и једном женском фигу-
ром, која клечећи поред њега плаче. Њима прилази 
старац раширених руку, вероватно отац, окружен 
групом сељака. 

Успех слике је био велики и омогућио је мла-
дом уметнику уговор са лондонским галеристом 
Томасом Валисом за којег је наредних десет година 
радио слике са сценама из живота народа на Балка-
ну. На Јовановићевим „балканистичким“ сликама 
нема турског присуства, он слика искључиво сце-
не из „замишљеног“ живота балканских народа, са 
препознатљивим елементима естетике оријента-
лизма – етнографски оријентализам, питорескност, 
театралност. Ове слике су обележиле прву фазу Јо-
вановићевог стваралаштва, донеле му велики међу-
народни успех и обезбедиле статус истакнутог на-
ционалног уметника. 



24

Стварајући аутентична дела симболистичке 
поетике Стеван Алексић је међу првима у српско 
сликарство увео идеје симболизма. Урадио је чита-
ву серију аутопортрета типа memento mori, приказ-
ујући себе у кафанском миљеу. Један од првих је Ау-
топортрет у кафани из око 1904. године и могло 
би се претпоставити да је послужио као прототип 
за наведени тип аутопортрета. 

Уметник је приказао себе у кафани, свом 
омиљеном амбијенту, како седи за кафанским сто-
лом, док су пред њим, на згужваном чаршаву, са 
натуралистичком детаљношћу приказани боца 
вина, чаша, дуван и кутија шибица као нераздвојни 
инвентар тог опскурног амбијента. Из затамњене 
позадине помаљају се радознала лица, портрети 
Алексићевих модошких познаника, ученика или 
сарадника. Насмејани сликар са чашом вина у руци 
наздравља посматрачу, док му костур на ухо свира 
виолину. Фигура самртног свирача има улогу тума-
ча морализаторске опомене о пролазности живота, 
али се на основу његовог, као и сликаревог осме-
ха, може закључити да се ова пролазност тумачи у 
претежно хедонистичком кључу − говори о узалуд-
ности, пролазности и трагичној илузорности људ-
ског живљења.

Stevan Aleksić a szimbolista poézis hiteles mű-
alkotásainak létrehozásával elsők között vezette be a 
szerb festészetbe a szimbolizmus eszméit. A memento 
mori típusú önarcképei sorozatának, amelyeken kávé-
házi miliőben ábrázolja önmagát, egyik első festménye 
az 1904. táján készült Kávéházi önarckép. Feltételezhet-
jük, hogy ez a festmény az ilyen jellegű önarcképek pro-
totípusaként szolgált.

A művész kedvelt kávéházi környezetében jelení-
ti meg önmagát, asztal mellett ülve, előtte gyűrött ab-
roszon, naturalista részletességgel megfestett üveg bor, 
pohár, dohány és doboz gyufa, ennek az obskúrus kör-
nyezetnek elmaradhatatlan kellékei. A sötét háttérből 
kíváncsi arcok bukkannak elő – Aleksić modoši isme-
rőseinek, tanítványainak, munkatársainak portréi. A 
festő nevetve emeli poharát a szemlélő egészségére, míg 
fülénél egy csontváz muzsikál hegedűjén. A halál hege-
dűsének figurája moralizáló figyelmeztetés az élet mu-
landóságára, ám a csontváz és a festő nevetése alapján 
ítélve, ez a mulandóság meglehetősen hedonisztikus vo-
natkozásban értendő – az emberi élet hiábavalóságáról, 
múlékonyságáról és tragikusan illuzórikus voltáról van 
szó.

Ha figyelembe vesszük Aleksić müncheni tanul-
mányait, bizonyosra vehető, hogy e téma megjelenésé-

АУТОПОРТРЕТ У КАФАНИ, око 1904. 
 

Стеван Алексић
(Арад, 1876. ‒ Модош, 1923)

KÁVÉHÁZI ÖNARcKÉP, 1904. körül
 

Stevan Aleksić 
(Arad, 1876 – Modoš, 1923)
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Ако се има у виду Алексићево школовање у 
Минхену извесно је да је на појаву ове теме утицало 
велико интересовање сликара симболистичког кру-
га за проучавање сопственог лика. Сасвим слични 
модели аутопортрета са симболиком пролазности 
живота присутни су код Алексићевих савременика 
у Минхену − Арнолда Беклина и Ловиса Коринта. 

Стеван Алексић спада међу сликаре у срп-
ској историји уметности који су често, у процесу 
самоиспитивања и аутобиографске интроспекције, 
приказивали животна расположења на сопственом 
лицу, транспонујући их ликовним средствима у 
разноврсне и промишљено грађене уметничке кон-
тексте. Његови аутопортрети, на којима прати свој 
лик од најраније младости па до пред крај живота, 
представљају једну од најобимнијих и најразно-
врснијих целина овог жанра у српској уметности.

re hatással volt a szimbolista körhöz tartozó festők nagy 
érdeklődése tulajdon képmásuk tanulmányozása iránt. 
Hasonló önarckép modelleket találunk az élet mulan-
dóságának szimbolikájával Aleksić müncheni kortársa-
inál, Arnold Böcklinnél és lovis corinthnál.

Stevan Aleksić a szerb művészettörténet azon fes-
tői közé tartozik, akik gyakran, az önvizsgálat és az ön-
életrajzi introspekció folyamatában, tulajdon arcukkal 
ábrázolták élethangulatukat, képzőművészeti eszkö-
zökkel különféle gondosan felépített művészi kontex-
tusokba transzponálva azokat. Önarcképei, amelyeken 
nyomon követi saját arcát kora ifjúságától szinte élete 
végéig, e műfaj egyik legterjedelmesebb és legváltozato-
sabb egységét alkotják a szerb művészetben.
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У периоду између 1900. и 1941. године 
српско сликарство је, својим стилским тра-
жењима и прогресивним трансформација-
ма, доследно уважавало формалну и језичку 
генезу главних токова модернизма уочљивог 
широм континента, иако често у временском 
раскораку у односу на брзи напредак европ-
ске модерне. Једноставна типологизација 
призора и мотива, такође, може допринети 
утиску да српски уметници битније не одсту-
пају од универзалних интересовања епохе. 
Међутим, пажљиво раслојавање тематских 
избора, обликовање специфичних наратив-
них или идеолошких разлика издвајањем ка-
рактеристичних целина, баш као и нераски-
дива веза уметности и социјалних прилика, 
омогућили су уочавање, а потом и интерпре-
тацију особености српског модернизма прве 
половине XX века, управо кроз његову темат-
ску структуралност и њене посебности.

Az 1900-tól 1940-ig terjedő időszakban a 
szerb festészet, stíluskeresésével és progresszív 
átalakulásaival, hűen követte az egész kontinen-
sen megfigyelhető modernizmus fő áramlatai-
nak formai és nyelvi születését, bár gyakran idő-
beli eltolódással az európai folyamatok gyors elő-
rehaladásához képest. A jelenetek és a motívu-
mok egyszerű tipologizációja szintén erősíti azt 
a benyomást, hogy a szerb művészek nem térnek 
el lényegesen a korszak egyetemes érdeklődésé-
től. Mindazonáltal, a témaválasztás figyelmes ré-
tegződése, a specifikus narratív vagy ideológi-
ai különbségek megformálása jellegzetes egysé-
gek elkülönítésével, akárcsak a művészet elsza-
kíthatatlan kapcsolata a szociális körülmények-
től, lehetővé tették a XX. század első felét jellem-
ző szerb modernizmus sajátságainak meglátását, 
majd interpretációját, éppen tematikus struktu-
ráltságán és ennek jellegzetességein keresztül.
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Директан сусрет Саве Шумановића са европ-
ским уметничким токовима догодио се током ње-
говог првог боравка у Паризу 1920‒1921. године. 
Поред самосталног образовања пред уметничким 
делима у галеријама и музејима, неуморног цртања 
и сликања, Шумановић је похађао атеље Андреа 
Лота, једног од најзначајнијих заговорника неокла-
сицистичке интерпретације Сезановог сликарства, 
и ушао у напредне уметничке кругове на Монпар-
насу. Било је то његово повезивање са актуелним 
тенденцијама, али и трагање за сопственим иден-
титетом. Образован и склон размишљању, Шума-
новић је нашао самосвојан израз крећући се, као и 
већина наших уметника који су боравили у Фран-
цуској, од посткубизма, преко експресионизма 
форме, до неокласицизма. 

Година 1921. је у Шумановићевом стварала-
штву изузетно важна и плодна, сва у геометријском 
поимању покрета и простора, експресионистич-
ком набоју и ставу. Тада настаје једно од његових 
најзначајнијих дела – Морнар на молу. Започета у 
Паризу а завршена по повратку у Загреб, слика пре-
ма стилским карактеристикама припада сегменту 
његовог тадашњег опуса повезаног с француским 
конструктивним експресионизмом, а по темати-
ци његовом циклусу урбаних париских мотива, 

Sava Šumanović közvetlen találkozása az európai 
művészeti áramlatokkal első párizsi tartózkodása ide-
jén, 1920-21. évben történt. Önálló tanulmányai mel-
lett, amelyeket galériákban és múzeumokban, műalko-
tások szemlélésével, valamint fáradhatatlan rajzolással 
és festéssel végzett, Šumanović André lhote műhelyét 
látogatta, aki egyik legjelentősebb szószólója volt cé-
zanne művészete neoklasszicista interpretációjának, to-
vábbá belépett a montparnasse-i haladó művészeti kö-
rökbe is. Ez egyrészt az aktuális tendenciákhoz való 
kapcsolódását, másrészt önnön identitásának keresését 
jelentette. Képzett és töprengésre hajló emberként saját 
kifejezésmódjának megtalálása a posztkubizmustól el-
indulva az expresszionizmuson keresztül a neoklasszi-
cizmusig vezetett, akárcsak legtöbb művészünk eseté-
ben, akik Franciaországban tartózkodtak.

Az 1921. év különösen jelentős és termékeny idő-
szaka volt Šumanović alkotói pályájának, a mozgás és a 
tér geometrikus értelmezése, expresszionista feszültség 
és kiállás jellemezte. Ekkor készült egyik legjelentősebb 
műve, a Tengerész a mólón. A képet Párizsban kezdte 
festeni, majd visszatérése után, Zágrábban fejezte be. 
Stílusbeli jellegzetességei alapján korabeli opuszának a 
francia konstruktív expresszionizmushoz kötődő szeg-
menséhez tartozik, tematikája szerint pedig ahhoz a 
ciklushoz, amelyet a  Párizsban gyűjtött motívumok, a 

МОРНАР НА МОЛУ, 1921/1922.
 

Сава Шумановић
(Винковци, 1896. ‒ Сремска Митровица, 1942)

TENGERÉSZ A MólóN, 1921/1922.
 

Sava Šumanović
(Vinkovci, 1896. – Sremska Mitrovica, 1942)
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повећаних облика и оштрих геометријских судара 
светло‒тамног.  

У први план слике Шумановић је сместио фи-
гуру морнара наглашених волумена, издвојену из 
позадине композиционе структуре која приказује 
пристаниште. Преко скривене геометрије тела и 
једноставних форми, а на основу усвојених пост-
кубистичких начела грађења слике ритмом геоме-
тризованих поља, контрастима светлости и сенке, 
сукобљавањем топлих и хладних боја, Шумановић 
је „исклесао“ енигматични лик морнара кроз чији 
се специфичан, ванвременски израз лица не откри-
ва одређена личност, већ тип, односно професија. 
Иконографија морнара и пристаништа јасно ука-
зује да је реч о савременом извору мотива, односно 
тема из реалног живота, али је такође очигледна на-
мерна трансформација виђеног. 

Поетиком заснованом на осећању и образо-
вању, интуицији и рационалности, прихватању и 
давању, непрекидном истраживању и сазнању да 
уметност проистиче из уметника без обзира где се 
налазио, Сава Шумановић је показао како лично 
постаје опште и свевремено.

felnagyított formák és a sötét-világos színek éles geo-
metriai ütközése jellemez.

A kép előterében helyezte el a festő a tengerész 
hangsúlyos méretű figuráját, amely kiemelkedik a kom-
pozíciós struktúra kikötőt ábrázoló hátteréből. A test 
rejtett geometriáján és az egyszerű formákon keresztül, 
valamint a kép felépítésének posztkubista elvei alapján 
– geometrikus mezők ritmusával, a fény-árnyék ellen-
tétekkel, a hideg és a meleg színek  ütköztetésével – „fa-
ragta ki” Šumanović a tengerész enigmatikus alakját, 
akinek különös, időtlen arckifejezésén keresztül nem 
egy bizonyos személy, hanem egy típus, illetve mester-
ség nyilatkozik meg. A tengerész és a kikötő ikonog-
ráfiája világosan rámutat arra, hogy a motívumok il-
letve témák korabeli, a való életből merített forrásáról 
van szó, ugyanakkor nyilvánvaló a látottak szándékos 
transzformációja is.

Az érzésre és a képzettségre, az intuícióra és a ra-
cionalitásra, az elfogadásra és az adásra alapozott po-
ézissel, a szüntelen kutatással s végül a felismeréssel, 
hogy a művészet, a helytől függetlenül a művészből fa-
kad – Sava Šumanović megmutatta, hogyan válik a sze-
mélyes általánossá és mindig időszerűvé.
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Слика Genius настала 1929. године, исте го-
дине када је Иван Табаковић са неколицином 
пријатеља уметника основао уметничко удружење 
„Земља” у Загребу, указује се не само као програм-
ско дело периода, већ је неопходно за разумевање 
Табаковићевог опуса. Она синтетише својства 
приватног света, искустава, кошмара и сазнања са 
искуствима и поукама јавног деловања и конститу-
исања социјалног и професионалног бића Ивана 
Табаковића.

Десеторица мушкараца и једанаести који из 
слике управо искорачује, налазе се у безличном 
простору, великој кубичној просторији оскудног 
намештаја са флашама на поду, која представља 
поприште необичног пијанско-трубачко-дувачког 
баханала. Приказане фигуре међусобно не кому-
ницирају, свака се за себе забавља. Један, прика-
зан сасвим лево крај улаза у просторију, лежи на 
поду, други као да покушава да на зид окачи тром-
бон, док трећи носећи барјак који уместо грба има 
флашу, излази кроз други пролаз. У првом плану 
су приказана њих тројица: један седи на хоклици 
и дува у трубу, други, у средини, дува у тромбон, 
док трећи, стојећи на једној нози, маше марамицом 
и флашом у руци. У задњем плану тројица сви-
рају дувачке инструменте. Над њима лебди Genius, 

A Géniusz című kép, amely 1929-ben készült, 
ugyanabban az évben, amikor Ivan Tabaković néhány 
művész barátjával megalapította a „Zemlja” művésze-
ti társulatot Zágrábban, nem csupán a periódus prog-
ram-művének tekinthető, hanem egyszersmind nélkü-
lözhetetlen Tabaković opuszának megértéséhez. A kép 
szintézisbe foglalja a személyes világ, a tapasztalatok és 
ismeretek sajátosságait Ivan Tabaković nyilvános tevé-
kenységének tapasztalataival és tanulságaival.

Tíz férfit ábrázol a festmény, és egy tizenegyedi-
ket, aki valósággal kilép a képből, személytelen térben, 
nagy, kubista helyiségben gyér bútorzattal és a padlón 
heverő üvegekkel. Különös „ivászatos-trombitafúvásos 
bachanália” színtere jelenik meg előttünk. A kép sze-
replői egymással nem kommunikálnak, mindegyikük 
önmagával foglalkozik. Egyikük, a bal szélen, a helyi-
ség bejárata mellett, a földön fekszik, egy másik mintha 
trombitáját igyekezne a falra akasztani, míg egy harma-
dik zászlóval, amelyen címer helyett italosüveg áll, tá-
vozik egy másik ajtón. Az előtérben három alak látha-
tó: egyikük hokedlin ül és kürtöt fúj, a középső trom-
bitál, a harmadik fél lábon állva kezében zsebkendővel 
és italosüveggel integet. A kép hátterében hárman fú-
vós hangszereken muzsikálnak. Fölöttük lebeg, harle-
kin öltözékben, a Géniusz, és köszönti a vidám társasá-
got - jobb kezében pezsgős üveget tart, amelyből dara-

GENIUS, 1929. 
 

Иван Табаковић
(Арад, 1898. ‒ Београд, 1977)

GÉNIUSZ, 1929.
 

Ivan Tabaković
(Arad, 1898. – Belgrád, 1977.)
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обучен попут арлекина, који отпоздравља веселој 
дружини, са боцом шампањца из које излећу осе у 
десној и штапом, којим диригује скупином, у левој 
руци. Чини се да он једини, у овој необичној, не-
комуникативној групи, зна шта ради, те да једини 
може бити кохезиони елемент лудила овог призора.

У овом бурлескном призору могу се препо-
знати одјеци немачких уметника Георга Гроса и 
Ота Дикса, јер на сличан начин Табаковићева слика 
представља оштру критичку визију распалог, тру-
лог и изгубљеног друштва. Одабир теме, атмосфе-
ра која влада у слици, све говори у прилог Табако-
вићевог истовременог очајања и антипатије пред 
стањем ствари, и његове потребе да свет буде бољи. 
Он прави субверзију колективитета ‒ алегоријом 
једног колектива који се распада, евентуално пред-
виђа нови, бољи, који тек треба да буде створен. 

zsak repülnek ki, a bal kezében lévő pálcával dirigálja 
a csoportot. Úgy tűnik, ő az egyedüli ebben a nem ép-
pen kommunikatív társaságban, aki tudja, mit csinál, és 
így az egyetlen, aki összetartó elem lehet e jelenet őrü-
letében.

A börleszk jelenetben Georg Gross és otto Dix 
német művészek visszhangja cseng, hozzájuk hasonló-
an Tabaković képe is egy szétesett, rothadásnak indult 
és elveszett társadalom vízióját tárja elénk éles kritiká-
val. A témaválasztás és a képet uraló atmoszféra egy-
aránt Tabakovićnak e helyzet miatti elkeseredéséről és 
ellenszenvéről tanuskodik, ahogy arról az igényéről is, 
hogy a világ jobbá legyen. A kollektivitás szubverzióját 
végzi egy széteső kollektíva allegóriáján keresztül, eset-
leg egy újat, egy jobbat sejttet, amelyet még ezután kell 
megalkotni.



cIP - Каталогизација у публикацији 
Библиотека Матице српске, Нови Сад 

75(497.11)”17/19”(083.824) 

МИШИЋ, Снежана, 1975- 
        Српска уметност у десет слика : из колекције Галерије Матице српске = A szerb 
művészet tíz képben : a Matica Srpska Galéria gyűjteményéből / [аутор текста и изложбе 
Снежана Мишић ; превод на мађарски језик Вероника Комарик]. - Нови Сад : Галерија 
Матице српске, 2015 (Нови Сад : offset print). - 31 стр. : репродукције ; 20 x 22 cm 

Упоредо срп. текст и мађ. превод. - Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 200. 

ISBN 978-86-83603-80-0 

a) Српско сликарство - 18-20. в. - Изложбени каталози 
coBISS.SR-ID 297103623 






