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	 Аутономна	 покрајина	 Војводина	 пред-
cтавља	 пограничну	 област	 северног	 дела	
Републике	 Србије.	 Најстарији	 трагови	 живота	
откривени	 су	 на	 петроварадинској	 стени	 и	
датирају	 још	из	времена	старијег	каменог	доба,	
када	су	на	овом	месту	живели	неандерталци.	У	
новијој	историји,	ова	област	налазила	се	у	саставу	
Аустроугарске	 монархије,	 све	 до	 1918.	 године,	
када	 је	 вишевековна	 борба	 Срба	 за	 аутономију	
довршена	присаједињењем	војвођанских	крајева	
Краљевини	 Србији.	 У	 данашњој	 Војводини	 ве-
ћинско	становништво	су	Срби,	али	у	њој	живи	
више	 од	 26	 осталих	 етничких	 група,	 при	 чему	
је	службено	у	употреби	шест	 језика.	Нови	Сад	
је	 главни	 град	 Војводине	 и	 проглашен	 је	 за	
Европску	престоницу	културе	2022.	године.

 The Autonomous Province of Vojvodina 
represents a border region in the North of the 
Republic of Serbia. The oldest traces of life were 
discovered on the Petrovaradin rock and date 
back to the Early Stone Age, when this region 
was settled by the Neanderthals. In recent histo-
ry, this region was part of the Austro-Hungarian 
Empire until 1918, when the centuries-old strug-
gle of the Serbs for their autonomy resulted in 
the joining of Vojvodina with the Kingdom of Ser-
bia. Majority of the population in Vojvodina today 
is Serbian, but there are also 26 other ethnicities. 
Six languages are in official use. Novi Sad is the 
capital of the Province and has been declared the 
European Capital of Culture in 2022.

Санкт Пелтен
Sankt Pölten

Нови Сад
Novi Sad

Војводина
Vojvodina

Доња Аустрија
Lower Austria

Podunavske zemlje
Danube countries

Donja Austrija i Vojvodina
Lower Austria and Vojvodina

Dunav
Danube

Историја	Доње	Аустрије	дугa	је	више	од	хиљаду	
година.	 Као	 средиште	 територије	 којом	 су	
владали	 Бабенберзи,	 а	 касније	 и	 Хабзбурзи,	
резиденцијални	 град	 Беч	 био	 је	 у	 средишту	
њихових	земаља	током	многих	векова.	1922.	
године	 одвајањем	 Беча	 и	 Доње	 Аустрије,	
ова	 историјска	 веза	 је	 прекинута.	 Савезна	
покрајина	Доња	Аустрија	тек	 је	1986.	 године	
добила	 свој	 главни	 град,	 Санкт	Пелтен.	 Овај	
град	ће	2024.	године	организовати	фестивал	
савремене	 културе	 Тангенте.	 Фестивал	 је	
оличење	коренитих	промена	у	Доњој	Аустрији,	
које	су	убрзане	отварањем	„гвоздене	завесе”	
1989.	 године.	 Доња	 Аустрија	 се	 развила	 у	
успешан	регион	где	се	култура	све	више	негује	
и	наука	вреднује.

 The history of Lower Austria is over a 
thousand years long. As the center of territory 
ruled by the Babenbergs and later the Habsburgs, 
the residential city of Vienna was at the center of 
their lands for many centuries. In 1922, with the 
separation of Vienna and Lower Austria as inde-
pendent federal states of the Republic of Austria, 
this historical connection was dissolved. The 
federal province of Lower Austria only got its 
capital, Sankt Pölten, in 1986. In 2024, this city 
will organize the contemporary cultural festival 
Tangente. The festival is the embodiment of rad-
ical changes in Lower Austria, which were ac-
celerated by the opening of the “Iron Curtain” in 
1989. Lower Austria has developed into a thriv-
ing cultural region and a strong science location.

Подунавске земље

Дунав

Доња Аустрија и Војводина
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 Културна размена и стваралаштво 
дају неограничене могућности за сарадњу 
и представљају један од најбољих начина 
повезивања на међународном нивоу. 
Председавање Аутономне покрајине Војводине 
Радном заједницом подунавских регија 
2021–2022. године пружило нам је изузетне 
могућности у смислу повећања капацитета и 
унапређења сарадње са земљама чланицама 
подунавског региона.
 До сада остварени резултати су, заиста, 
импресивни и постављен је снажан темељ за 
јачање оквира сарадње у годинама које су пред 
нама. Поменула бих изузетно важан пројекат 
– у питању је балетска представа Мадам 
Батерфлај, која је реализована у копродукцији 
Српског народног позоришта и Европа Балета 
из Санкт Пелтена током маја и јуна месеца 
2021. године.
 Одржан је и панел Радна заједница 
подунавских регија и Дунавска медијска 
мрежа и остварен нови вид сарадње са Јавним 
медијским сервисом Радио-телевизијом 
Војводине, у вези са платформом која пружа 
значајне могућности у оквиру унапређења 
сарадње између јавних медијских сервиса 
подунавског слива, кроз размену аудио-
визуелних садржаја. 
 Музеј Војводине представља један од 
најстаријих, најзначајнијих и највећих музеја у 
нашој земљи и са поносом могу да истакнем да 
му је додељена организација јубиларне десете 
Међународне дунавске конференције о култури 
у априлу 2023. године. 
 Круна свеукупних активности јесте 
изложба Музеја Војводине и Државних 

колекција Доње Аустрије под називом 
Војводина и Доња Аустрија – интеркултуралне 
везе. Идентификовање заједничких и прожи-
мајућих културних елемената између два реги-
она представља један значајан подухват којим 
ће се додатно приближити наше културе. 
 Сарадња са Доњом Аустријом је на за-
видном нивоу и верујем да ће у будућности, 
посвећеним радом и преданошћу, додатно 
бити обогаћена. На крају бих хтела да истакнем 
велику част и задовољство што имамо прилику 
да заједнички прославимо јубилеј 100 година 
Доње Аустрије и поделимо радост са нашим 
драгим пријатељима.

Драгана Милошевић
Покрајинска секретарка за културу, 
јавно информисање и односе с верским заједницама
Покрајинска влада Војводине

 Cultural exchange and creativity provide 
unlimited possibilities for cooperation and are 
one of the best ways of connecting on the inter-
national level. Presiding of the Autonomous Prov-
ince of Voivodina over the Working Community of 
the Danube regions from 2021 to 2022 provided us 
with great opportunities to increase capacity and 
advance cooperation with the member countries of 
the Danube region. 
 Results achieved so far are truly impressive 
and we have set a sound foundation for the collab-
oration in the years ahead. I would like to mention 
a very special project – the ballet performance Ma-
dame Butterfly, which was realized as a coproduc-
tion of the Serbian National Theatre and the Europe 
Ballet from St. Polten in May and June in 2021. 
 There was a panel Working Community of 
the Danube regions and Danube Media Network 
and a new mode of collaboration with the Public 
Broadcasting Service of Vojvodina was achieved. It 
is a platform that provides significant possibilities 
for the advancement of the collaboration among 
the public broadcasting services of the Danube re-
gion through the exchange of video and audio con-
tent.  
 The Museum of Vojvodina is one of the old-
est, most important and largest museums in our 
country and I am proud to say that it was given the 
role of organizing the tenth international Danube 
Conference on Culture in April 2023. 
 The crowning achievement of all the activi-
ties is the joint exhibition by the Museum of Vojvo-
dina and the State Collections of Lower Austria en-
titled Vojvodina and Lower Austria – Intercultural 
Connections. Identifying of the common and per-
vasive cultural elements between the two regions 

presents a significant undertaking which will bring 
our cultures even closer together.  
 Collaboration with Lower Austria is at an 
enviable level and I believe that in the future, with 
dedication and hard work, it will be even better. 
Finally, I would like to stress how honored and 
pleased we are that we have the opportunity to cel-
ebrate together the centenary of Lower Austria and 
share the joy of our dear friends.

Dragana Milošević
Provincial Secretary for Culture,
Public Information and Relations with Religious Communities
Government of AP Vojvodina
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 Ове године Доња Аустрија слави 100. 
рођендан као независна савезна покрајина. 
Основа за то је био такозвани Закон о 
раздвајању Беча и Доње Аустрије који је ступио 
на снагу 1. јануара 1922. године. Историја наше 
покрајине пуна је трагова које су наши преци 
оставили у виду разних достигнућа и предмета. 
Јубилеј 100 година Доње Аустрије пружа 
прилику да се кроз десет одабраних културно-
историјских предмета из наших збирки исприча 
богата и дирљива прича о нашој домовини. 
Наша историја је извор нашег идентитета, она 
нас усмерава да учимо од наших најбољих 
представника и са пажњом гледамо у будућност.
 Историја Доње Аустрије нераскидиво 
је повезана са културом заједништва. Још 
осамдесетих година прошлог века, покрајима 
Доња Аустрија је уложила прве напоре да 
успостави свеобухватну платформу сарадње у 
Подунављу. То се догодило 1990. године, када је 
потписана Заједничка декларација Радне групе 
подунавских земаља уз учешће представника 16 
подунавских региона у Вахауу у Доњој Аустрији. 
Данас је у овој организацији 41 регион и држава 
чланица. Показало се да је то значајан форум за 
заједничке регионалне координационе процесе 
и стратегије. Заједничком сарадњом Дунавски 
регион би требало да уђе у 21. век као један од 
најатрактивнијих региона у Европи.
 Ротирајуће председавање у овој орга-
низацији омогућава широко и активно учешће 
у обликовању стратешких развојних процеса у 
Дунавском региону.
 У периоду 2020–2022. председавање 
води Аутономна покрајина Војводина, која 
се већ успешно позиционирала као регион са 

разноликим и динамичним културним пејза-
жом. Током војвођанског председавања дошло 
је до конкретне сарадње у областима визуелне 
уметности, институционалне сарадње, заштите 
споменика културе и позоришта. Нови Сад ће 
кao Европска престоница културе 2022. године 
привући велику пажњу целокупне европске 
културне заједнице под мотом За нове мостове.
 Партнерство са свим подунавским 
регионима одувек је било веома важно за 
покрајину Доњу Аустрију. Стога ову посебну 
јубиларну годину треба прославити заједно са 
партнерима из осталих подунавских региона.

Јохана Микл-Лајтнер
Гувернерка Доње Аустрије

 This year Lower Austria is celebrating a 
centenary of becoming an independent federal 
province. The basis for that was the so called Sep-
aration Act put into effect on 1 January 1922, which 
separated Vienna from Lower Austria. The history 
of our province is full of traces left by our ancestors 
in the form of various achievements and artefacts. 
The celebration of 100 Years of Lower Austria is 
the perfect opportunity to tell a rich and touching 
story of our homeland through ten carefully chosen 
cultural and historical objects from our collections. 
Our history is the source of our identity. It guides us 
to learn from our best representatives and to care-
fully look to the future. 
 The history of Lower Austria is inextrica-
bly linked with the culture of togetherness. As far 
back as the 1980s, Lower Austria made first efforts 
to establish a comprehensive cooperation plat-
form among Danube region. It came to be in 1990, 
when The Joint Declaration of the working group of 
Danube countries was signed in Wachau in Low-
er Austria by the representatives of 16 different 
regions. Today there are 41 member regions and 
countries in this organization. It has turned out to 
be an important forum for common regional coor-
dinating processes and strategies. By working to-
gether Danube region should enter the twenty first 
century as one of the most attractive regions in Eu-
rope. 
 Rotating the presiding over the organization 
makes it possible for wide and active participation 
in shaping the strategic developmental processes 
in the Danube region. 
 The Autonomous Province of Voivodina, 
which has already successfully positioned itself as 
a region with diverse and dynamic cultural land-

scape, has been presiding over the organization 
from 2020 to 2022. During this period, we have es-
tablished cooperation in the areas of visual arts, 
institutional collaboration, preservation of cultural 
monuments and theater. European Capital of Cul-
ture Novi Sad will attract much attention from the 
entire European cultural community with the motto 
For the New Bridges. 
 Partnership with all the Danube regions 
has always been very important for Lower Austria 
therefore this jubilee should be celebrated together 
with the partners from the other Danube regions.

Johanna Mikl-Leitner
Governor of Lower Austria
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 С обзиром да у периоду од 2021–2022.  
Аутономна покрајина Војводина председава 
Заједницом подунавских регија, Музеју Војво-
дине, чији је оснивач Покрајинска влада, припао 
је задатак да реализује изложбу у сарадњи са 
Државним колекцијама Доње Аустрије из Санкт 
Пелтена. 
 Изложба Војводина и Доња Аустрија – 
интеркултуралне везе представља замашан 
музеолошки подухват две установе које на 
савремен начин представљају предмете из 
својих колекција. Излагањем репрезентативних 
артефаката, тим кустоса настојао је да исприча 
приче и пренесе знање о значајном културно-
историјском и природњачком наслеђу које 
баштини.
 Избор предмета одражава комплексност 
и мултидисциплинарност регионалних музеја 
који имају за циљ да представе живот кроз 
дуги временски период у регији о чијем наслеђу 
брину. Изложба је резултат успешне сарадње 
и креативног напора бројних кустоса две 
покрајине – археолога, историчара, историчара 
уметности, етнолога, биолога и конзерватора 
установа из којих долазе артефакти.  

Мр Тијана Станковић Пештерац
Директорка Музеја Војводине

О	изложби	Војводина и Доња Аустрија – интеркултуралне везе

 Since, from 2021–2022, Autonomous Prov-
ince of Vojvodina is presiding over Working Com-
munity of the Danube Regions, the task of realizing 
this exhibition, in collaboration with the State Col-
lections of Lower Austria in St. Pölten, fell to the 
Museum of Vojvodina as the museum founded by 
the Provincial government.  
 The exhibition Lower Austria and Vojvodina 
– Intercultural Connections is a large scale muse-
um undertaking of the two institutions, which are 
presenting exhibits from their collections in a new 
and contemporary manner. By exhibiting these 
representative artifacts, the teams of curators are 
striving to tell stories and educate the public about 
the significant cultural, historical and natural heri-
tage preserved by these institutions. 
 The choice of exhibits reflects the complex-
ity and the multidisciplinary nature of the regional 
museums, which aim to present life in the regions 
whose heritage they are preserving over a long pe-
riod of time. This exhibition is a result of successful 
cooperation and creativity as well as the efforts of 
numerous curators in both provinces – archeolo-
gists, historians, art historians, ethnologists, biolo-
gists and experts in conservation from the institu-
tions that the exhibited artifacts come from.   

Tijana Stanković Pešterac, MA
Director of the Museum of Vojvodina    

About the exhibition Lower	Austria	and	Vojvodina	–	Intercultural	Connections
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 Ћилибар (јантар) је у људској употреби 
још од давних праисторијских времена. Иако 
није минерал и нема кристалну структуру, често 
се сврстава у полудраго камење, а заправо 
представља фосилизовану смолу.
 У природи се налази у аморфном 
облику, углавном прекривен танком кором, 
која се лако скида и обрађује, а као резултат 
се добијају предмети изузетне прозрачности и 
лепоте. Неретко се у њему налазе „заробљени“ 
примерци флоре и фауне сведочећи о животу, 
чак и од пре неколико десетина милиона година. 
Најпознатији ћилибар је онај са Балтичког 
мора, који потиче од шума које су постојале на 
обалама Балтика пре 40 милиона година.1

 Лепоту и посебна својства ћилибара 
примећивали су многи древни народи, па су 
често прелазили огромне удаљености како би 
до њега дошли. Још су Стари Грци, чија је реч за 
ћилибар гласила електрон (ηλεκτρον), запазили 
електрична својства ћилибара и изучавали их. 
Међу њима се нарочито истицао чувени грчки 
филозоф Талес из Милета који је још у првој 
половини 6. века пре нове ере закључио да 
ћилибар, када се наелектрише, може да привуче 
лаке наелектрисане предмете. 

 У давна времена ћилибар је трговачким 
путевима (тзв. „путевима ћилибара“) преношен 
и допреман до бројних крајева данашње Европе. 
Најстарији археолошки артефакти начињени 
од ћилибара, са територије Србије, откривени су 
приликом археолошких ископавања кнежевских 
гробова из 6. и 5. века п. н. е. у Новом Пазару и 
селу Атеници, у близини Чачка.2

 У Војводини су пронађени разноврсни 
примерци накита израђеног од ћилибара, који 
углавном потичу из позног римског доба (3–4. 
век) или из доба Велике сеобе народа (4–9. 
век). То су најчешће перле биконичног или 
дискоидног облика, какве су носиле жене из 
племена Сармата или готске жене. 
 Сармати су били полуномадски народ, 
сточари, иранског или јужноруског порекла. 
Након што су се доселили на просторе 
Паноније, временом су се адаптирали на услове 
живота у плодној равници и прихватили су 
седелачки начин живота. Везе између Римљана 
и Сармата биле су веома комплексне – од 
сукоба и савезништва до веома живе трговине, 
о чему сведоче многи археолошки налази из 
сарматских некропола. Сармати су усвајали 
римске новине у занатској производњи, а сами 
су били познати по сивој, глаткој керамици и 
раскошним огрлицама са перлама од стакла, 
шкољки или ћилибара, које су сарматске жене 
волеле да носе.3

Перле и копче од ћилибара

1 Александар Палавестра, Вера Крстић: Магија ћилибара. Београд 2006. 
2 Lidija Balj, Tijana Stanković Pešterac: Nakit – skriveno značenje. Novi Sad 2014. с. 17. 
3 Тијана Станковић Пештерац: „Феномен миграције на археолошком делу сталне поставке Музеја Војводине“. У: Рад Музеја Војводине 62. Нови Сад
   2002. с. 7–22.
4 Lidija Balj, Tijana Stanković Pešterac: Nakit – skriveno značenje. Novi Sad 2014. с. 18–19.
5 Velika Dautova-Ruševljan: „Rezultati zaštitno-sondažnih iskopavanja na lokalitetu „Vranja“ kod Hrtkovaca u Sremu 1979. godine“. У: Rad Vojvođanskih muzeja
   27. Novi Sad 1981. с. 181–201; Velika Dautova-Ruševljan: „Ein Germanisches Grab aus dem Fundort Vranja bei Hrtkovci in Syrmien“. У: Archaeologia Iugoslavica
   XX–XXI. Beograd 1980–1981. с. 146–153.

 На локалитету Ботош, у близини 
Зрењанина, пронађене су фибуле са уметцима 
од ћилибара. Оне су првенствено служиле за 
причвршћивање одеће, али су имале и украсну 
намену. С обзиром на то да је у њиховој изради 
коришћен ћилибар, можемо претпоставити да 
су означавале друштвени статус индивидуе 
која их је носила. Чини се вероватним да су на 
нашим просторима у античко време управо 
Сармати имали важну улогу у трговини и обради 
ћилибара.4

 Перле дискоидног облика пронађене 
су у гробу једне жене из доба Велике сеобе 
народа. Бројни налази – перле од стакла, 
ћилибара, злата, кости и карнеола, наушнице, 
фибуле и огледало указали су на то да је она 
била припадница Острогота, народа германског 
порекла, који је у нашим просторима боравио у 
другој половини 5. века.5

 Ћилибару су одувек приписивана 
лековита и магијска својства. Тако је и 
данас. Верује се, између осталог, да активна 
супстанца ћилибара, тзв. сукцинилна киселина, 
има позитиван утицај на људски организам. 
Од недавно ћилибарске огрлице се користе 
и за бебе, против болова изазваних растом 
зуба. Сматра се да делују тако што телесна 
температура загрева ћилибар, те киселина 
продире у организам, делујући противупално и 
умирујуће.

[ТСП]
3–4. век
Фибула 
бронзани лим, перла од ћилибара
1,5 цм; R=2,5 цм 
А 594

Крај 4. века
Ниска од 165 перли
стакло, шкољке, ћилибар
дужина 0,4–1,65 цм; R=0,3–1,3 цм
AS 2243

3–4. век
Фибула 
бронзани лим, перла од ћилибара
2 цм; R=3 цм
А 598

3rd–4th centuries
Fibula
bronze sheet, amber bead
1.5 cm; R=2.5 cm
A 594

Late 4th century
String of 165 beads
glass, shells, amber
length 0.4–1.65 cm; R=0.3–1.3 cm
AS 2243

3rd–4th centuries
Fibula
bronze sheet, amber bead
2 cm; R=3 cm
A 598
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 Amber has been used by humans since pre-
history. It is often grouped together with semipre-
cious stones even though it is not a mineral and 
does not have a crystal structure. It is actually fos-
silized resin.  
 Its natural state is amorphous and it is 
mostly covered by a thin skin which is easily re-
moved. It is easily worked and as a result we get 
objects of exceptional transparency and beauty. 
Specimens of flora and fauna are often found ‘cap-
tured’ inside, some dating back tens of millions of 
years. The most famous is the Baltic amber which 
comes from the forests which stood on the shores 
of the Baltic Sea 40 million years ago.1

 Many ancient peoples were aware of the 
beauty and the properties of amber so they would 
cross great distances to get to it. Ancient Greeks, 
whose word for amber was electron (ηλεκτρον), 
noticed and studied the electrical properties of 
amber. One person who took particular interest 
was philosopher Thales of Miletus. As early as in 
the first half of the sixth century he deduced that 
amber can attract lightweight particles when neg-
atively charged.  
 In ancient times amber was transported 
along trade routes (so called amber routes) and 

brought to numerous areas of what today is Eu-
rope. The oldest archeological artefacts made of 
amber found on the territory of Serbia are the ones 
found during the archeological excavations of the 
princely graves from the fifth and the sixth centu-
ries BC in Novi Pazar and in the village of Atenica, 
near Čačak.2

Various specimens of jewellery made of amber, 
originating from the late Roman times (third to 
fourth centuries) or from the time of the Great Mi-
gration of Peoples (fourth to ninth centuries) have 
been found in Voivodina.  Those were mostly bi-
conical or discoid beads worn by the women from 
Sarmatian and Gothic tribes. 
 Sarmatians were semi-nomadic peoples of 
Iranian or Southern Russian origins. After arriving 
to Pannonian Plain they adapted over time to the 
life on the fertile plain and adopted a settled way of 
life. Connections between the Romans and the Sar-
matians were very complex, ranging from conflicts 
to alliances to lively trade, archeological evidence 
of which is present in many Sarmatian necropo-
lises. Sarmatians adopted Roman techniques in 
crafts but they themselves were known for smooth, 
grey ceramics and luxurious bead necklaces made 
of glass, shells and amber, which Sarmatian wom-
en loved to wear.3

 Fibulas with amber inlays were found at 
the site Botoš, near Zrenjanin. They were primari-
ly used for fastening clothes but they also served 
decorative purpose. Seeing that amber was used in 

Amber Beads and Buckles

1 Александар Палавестра, Вера Крстић: Магија ћилибара. Београд 2006. 
2 Lidija Balj, Tijana Stanković Pešterac: Nakit – skriveno značenje. Novi Sad 2014. с. 17. 
3 Тијана Станковић Пештерац: „Феномен миграције на археолошком делу сталне поставке Музеја Војводине“. У: Рад Музеја Војводине 62. Нови Сад
   2002. с. 7–22.
4 Lidija Balj, Tijana Stanković Pešterac: Nakit – skriveno značenje. Novi Sad 2014. с. 18–19.
5 Velika Dautova-Ruševljan: „Rezultati zaštitno-sondažnih iskopavanja na lokalitetu „Vranja“ kod Hrtkovaca u Sremu 1979. godine“. У: Rad Vojvođanskih muzeja
   27. Novi Sad 1981. с. 181–201; Velika Dautova-Ruševljan: „Ein Germanisches Grab aus dem Fundort Vranja bei Hrtkovci in Syrmien“. У: Archaeologia Iugoslavica
   XX–XXI. Beograd 1980–1981. с. 146–153.

5. век
Перле
Налази из гроба: посуда, пређица, 
огледало, перле, наруквице, 
пинцета, фибуле
ћилибар
дебљина 0,3–1,5; R=1,2–4 цм 
H 186, H 188
5th century
Beads
Finds from the grave: vessel, buckle, 
mirror, beads, bracelets, tweezers, 
fibulae
amber
thickness 0.3–1.5; R=1.2–4 cm
H 186, H 188

their making we can assume that they signified so-
cial status of the individual who was wearing them. 
It seems likely that in this region it was the Sarma-
tians who traded in and worked the amber.4

 Discoid beads were found in a tomb of 
a woman from the time of the Great Migration of 
Peoples. Numerous finds – beads made of glass, 
amber, gold, bone and carneol, earrings, fibulas and 
a mirror indicate that she was one of the Ostro-
goths, a Germanic people who were in this region 
in the second half of the fifth century.5

 Healing and magical qualities have been 
attributed to amber to this day.  It is believed that 
the active substance in amber, called succinic acid, 
has beneficial effect on a human body.  Lately am-
ber necklaces have been used for babies to soothe 
the pain caused by growing teeth. It is believed that 
as the body heats the amber, the acid permeates 
the body and acts anti-inflammatory and soothing.  

[TSP]
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 Огрлица из Карнунтума, сачињена од 
35 перли од карнеола и сардоникса, поседује у 
средини велики привезак од ћилибара. Накит 
који се носи око врата, а посебно огрлице 
(monilia), био је омиљен у римско доба. То се 
огледа у разноврсности дизајна и у коришћењу 
најразличитијих материјала за њихову израду. 
Огрлица из Карнунтума је сачињена од перли 
разноликог облика и изгледа. Дизајн огрлица је 
зависио од тренутне моде, али и финансијских 
могућности оних који их набављају. Богате жене 
су се китиле огрлицама израђеним од златне 
жице, или појединачним златним алкама у 
комбинацији са перлама и драгим камењем. 
Нешто повољније варијанте биле су, на пример, 
сачињене од стаклених перли нанизаних на 
врпце органског порекла. Огрлице различите 
дужине су се носиле у једном или више редова 
око врата. Осим прстења, које је било омиљено 
и код мушкараца, накит су у римско доба носиле 
првенствено жене.
 Осим тога, огрлица заслужује пажњу 
и због материјала од којег је направљена. 
Привезак на средини огрлице указује на 
важност ћилибара који је имао у Карнунтуму, 
главном граду провинције на северној граници 
Римског царства. Због свог положаја на рас-
крсници два главна европска трговачка пута, 
Дунава и Ћилибарског пута, који води од бал-

тичких држава до Италије, град се развио у 
важан трговачки центар. Ћилибар је био веома 
тражена роба која је у Римско царство долазила 
из региона Балтичког мора путем Ћилибарског 
пута и првенствено се користила као сировина 
за израду накита, украсних предмета и друге 
луксузне робе. Из Балтичког мора се још крајем 
19. века годишње вадило и до 500 тона фо-
силне смоле. У митолошким приповедањима, 
ћилибар представља окамењене сузе Хелијада, 
кћерки бога сунца Хелиоса које су претворене 
у тополе. Ћилибар се такође користио као лек 
у медицини, али и у производњи помада и 
парфема.
 Значај Карнунтума у трговини ћилибаром 
се огледа у извештају римског историчара 
Плинија Старијег. У свом делу Познавање 
природе он именује град као почетну тачку 
експедиције на обалу Балтика, удаљену 600 
миља (888 км), али и као важну тачку за 
претовар ћилибара. Осим накита, као што је 
привезак огрлице, приликом истраживања 
Карнунтума пронађени су и налази сировог, 
необрађеног ћилибара. Овај је, затим, преко 
развијене мреже римских магистралних путева, 
стизао у Аквилеју, центар прераде римског 
ћилибара на јадранској обали.
 Ћилибар је био важна роба за главни 
град провинције Карнунтум, који је смештен на 
раскрсници Дунава и Ћилибарског пута. На-
кит, изузев прстења, представљао је статус-
ни симбол резервисан само за жене. Преко 
Карнунтума се трговало и необрађеним ћили-
баром за прераду у Аквилеји на јадранској обали.

[ЕП]

Огрлица са привеском од 
ћилибара

2–3. век п. н. е. 
Огрлица са привеском од ћилибара
Ћилибар, карнеол, сардоникс
Дужина 28,9 цм
CAR-GE-2003

2–3 century BC
Necklace with amber pendant
Amber, carneol, sardonyx
Lenght 28,9 cm
No. CAR-GE-2003
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 The necklace from Carnuntum comprises 
35 beads made of carneol and sardonyx and a large 
pendant made of amber. Jewellery worn around the 
neck, especially necklaces (monilia) was popular in 
Roman times. It is reflected in the variety of design 
and in the usage of diverse materials in making 
them. The necklace from Carnuntum comprises 
beads of varied shapes and looks. Design of such a 
necklace depended on the current fashion but also 
on the financial means of the buyer. Wealthy women 
were adorned with necklaces made of gold wire or 
of individual gold chain links combined with pearls 
and gemstones. Cheaper versions were made for 
example, of glass beads, strung on organic thread. 
Necklaces of various lengths were worn as one or 
multiple strings around the neck. Except for rings 
that were popular with men in Roman times, jewel-
lery was predominantly worn by women. 
 The necklace deserves attention for the 
materials it is made of. The pendant in the middle 
of the necklace points to the importance amber 
had in Carnuntum, the capital of a province on the 
northern border of the Roman Empire. Because it 
was located on the crossroads of two major Eu-
ropean trade routes, the Danube and the Amber 
Route which leads from the Baltic states to Italy, 
the city developed into an important trade center. 
Amber was very much in demand. It was coming 
to the Roman Empire from the Baltic Region via the 
Amber Route and it was primarily used for the mak-
ing of jewellery, decorative objects and other luxury 

items. As much as 500 tons of fossilized resin was 
extracted from the Baltic Sea at the end of the 19th 
century. Mythology says that amber represents 
petrified tears of the Heliades, daughters of the God 
of Son Helios who were turned into poplar trees. 
Amber was also used in medicine and in making of 
creams and perfumes. 
 The importance of Carnuntum in amber 
trade is reflected in the report of the Roman his-
torian Pliny the Elder. In his work The Natural His-
tory, he names that city as the starting point of 
the expedition to the Baltic coast, 600 miles away 
(888 kilometres), and also as the important loca-
tion for transloading of amber. During the exca-
vations in Carnuntum raw, unpolished amber was 
found alongside the jewellery like the pendant on 
this necklace. The amber was sent to Aquileia, the 
amber processing center on the Adriatic coast via 
a developed network of Roman roads. 
 Amber was important goods for Carnun-
tum, located on the crossroads of the Danube and 
the Amber Route. Jewellery, except for the rings, 
represented the status symbol reserved for women 
only. Trade of raw and unpolished amber went via 
Carnuntum to Aquileia on the Adriatic coast. 

[EP]

Necklace with Amber Pendant
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 Др Радивој Симоновић рођен је 17. 
августа 1858. године у Лединцима. Основну 
школу похађао је у Лединцима, користећи 
слободно време за упознавање ближе околине 
свог завичаја. Љубав према природним 
наукама, током гимназијских дана, у њему је 
пробудио професор географије − Александар 
Поповић, са којим је, током школског распуста 
1875. и 1876. године, сакупљао узорке стена 
и фосила обилазећи мајдане у Лединцима, 
Раковцу, Беочину и Лежимиру. По завршетку 
гимназије је, под очевим утицајем, уписао 
медицински факултет у Бечу. Студије медицине 
искористио је за усавршавање свог знања 
из друштвeних и природних наука. За време 
студија планинарио је по Винервалду упознајући 
се са рељефом и природом северних Алпа. По 
завршетку студија посао војног лекара добија 
у Мостару, бринући истовремено и о здрављу 
цивилног становништва у Автовцу, Гацком, 
Обрњи и Невесињу.1

 Непосредан контакт са природом 
и људима Херцеговине усмерио је његова 
интересовања, која временом попримају 
форму правих научних експедиција, које 
спроводи паралелно са обављањем своје 
лекарске праксе у Херцеговини (1888–1891). 
Искуства са својих експедиција на Прењу, 
Чврсници и Чабуљи бележи у виду путописа, 
које објављује у листовима као што су Јавор, 

Хрватски планинар и Сарајевски лист.2 За 
потребе својих истраживања набавља и 
професионалну фотографску опрему, доносећи 
са својих планинарских експедиција десетине 
фотографија изузетног квалитета. Посебно 
је био фасциниран лепотом планине Велебит, 
коју је сматрао најлепшом планином у целом 
динарском систему. Осим Велебита, током 
својих планинарских експедиција обилази 
Триглав, Биоково, Чврсницу, Чабуљу, Прењ, 
Дурмитор и Проклетије. Са својих путовања 
донео је више хиљада фотографија, од којих се 
највећи број (око 2500 фотографија и стаклених 
плоча) данас чува у Музеју Војводине.
 Један важан сегмент Симоновићевог 
опуса представљају фотографије које су наста-
ле као резултат његовог учешћа у етнограф-
ским истраживањима. Она су била подстак-
нута Симоновићевим научним интересовањем 
за живот етничких група у изолованим 
подручјима, где је по његовом мишљењу, 
било најлакше уочити карактеристичне 
антрополошке типове и сачуване старе типове 
народних ношњи. За разлику од планинарских 
експедиција, на којима углавном снима 
геоморфолошке облике, типове сточарских 
станова и људе у свакодневној и радној одећи, 
током етнографских истраживања Симоновић 
фотографише искључиво људе у свечаној 
народној ношњи.
 Посебно треба истаћи Симоновићев 
интерес за етнографска истраживања Војво-
дине. Резултат тих истраживања је велика 
колекција фотографија из Срема, Бачке и 
Баната. Фотографије из Срема настале су 
у периоду 1902−1910. године. Међу њима 
својом лепотом посебну пажњу завређују 

Збирка стаклених плоча
др Радивоја Симоновића 

портрети Срба из Лединаца, као и фотографије 
Климената, настале током његовог боравка у 
Хртковцима.
 Осим из Срема, својом документарношћу 
плене и фотографије насеља у Бачкој. О томе 
сведоче фотографије Срба из Сомбора и 
његове околине, Шокица из Бача, Вајске, Сонте, 
Бачког Брега, Бачког Моноштора и Плавне, 
Швабица из околине Сомбора, као и Словакиња 
из Селенче.3

 Симоновићев фотографски опус 
значајан је илустративни извор и о народној 
ношњи Срба у Банатској Црној Гори. Боравећи 
током 1907. године у овом делу румунског 
Баната, снимио је више портрeта и заједничких 
фотографија Срба из Петровог Села, Лукаревца, 
Краљеваца и Станчева у народној ношњи, која је 
већ тада била изобичајена код осталог српског 
становништва панонског културног ареала. 

 [БШ]

1 Богдан Шекарић: Фотографије др Радивоја Симоновића, књига прва. Нови Сад 2014. с. 17.
2 Богдан Шекарић: Фотографије др Радивоја Симоновића – Велебит, књига друга.  Нови Сад 2019. с. 16.
3 Богдан Шекарић: Фотографије др Радивоја Симоновића, књига прва. Нови Сад 2014. с. 45.
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1900–1912.
Портрети
Др Радивој Симоновић
стакло
9 х 13 cm
No. ЕО / РС 2, 3, 33, 45, 91, 128, 315, 
922, 1059, 1061

1900–1912
Portraits
Dr. Radivoj Simonović
glass
9 х 13 cm
No. ЕО / РС 2, 3, 33, 45, 91, 128, 315, 
922, 1059, 1061
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 Dr. Radivoj Simonović was born in Ledinci 
on 17 August 1858. He attended primary school in 
Ledinci and used all of his free time for exploring 
his surroundings. His grammar school geography 
teacher, Aleksandar Popović, awakened in him love 
for the natural sciences. In 1875 and 1876, during 
school holidays, they ventured into quarries in Le-
dinci, Rakovac, Beočin and Ležimir, collecting sam-
ples of rocks and fossils. When he finished gram-
mar school and under his father’s influence, he 
enrolled at the Medical Faculty in Vienna. He used 
his studies of Medicine to advance his knowledge 
of social and natural sciences. During his studies 
he spent time mountaineering around the Vienna 
Woods getting to know the terrain and nature of the 
Northern Alps. When he finished his studies, he got 
a job as an army doctor in Mostar where he also 
took care of the health of the civilians in Avtovac, 
Gacko, Obrnja and Nevesinje.1

 Direct contact with the nature and the peo-
ple in Hercegovina directed his interests which 
over time took form of true scientific expeditions 
which he conducted alongside his medical duties 
in Hercegovina (1888-1891). He made notes of 
his expeditions to Prenj, Čvrsnica and Čabulja and 
published them as travelogues in magazines such 
as Javor, Hrvatski planinar and Sarajevski maga-
zin.2 He got professional photographic equipment 

for his exploration and made dozens of photo-
graphs of superb quality during his expeditions. 
He was especially fascinated by the beauty of the 
Velebit which he considered to be the most beauti-
ful mountain in the Dinaric Alps. Besides Velebit he 
climbed Triglav, Biokovo, Čvrsnica, Čabulja, Prenj, 
Durmitor and Prokletije. He brought back thou-
sands of photographs from his trips, most of which 
(around 2500 photographs and glass plates) are 
being housed in the Museum of Vojvodina. 
 An important aspect of Simonović’s opus 
are the photographs which were made as a result 
of his participation in ethnographic research. It 
was a part of Simonović’s scientific interest in the 
lives of ethnic groups in isolated regions where, 
as he saw it, it was the easiest to observe chara-
cteristic anthropological types and preserved old 
folk costumes. On his mountaineering expeditions 
he mostly took photographs of geomorphological 
shapes, shepherds’ dwellings and people in every-
day clothes while on his ethnographic trips Si-
monović took photographs exclusively of the peo-
ple in their formal folk costumes. 
 Simonović’s interest in ethnographic re-
search in Vojvodina is especially worth mention-
ing. The result of that research is a large collec-
tion of photographs from Srem, Bačka and Banat. 
The photographs from Srem were made between 
1902 and 1910. Portraits of the Serbs from Ledinci 
and of Clements from Hrtkovci are especially worth 
mentioning for their beauty. 
 Besides Srem photographs, the ones from 
Bačka are also captivating by their documenta-
ry value. Example of that are the photographs of 
Serbs in Sombor and its surroundings, of Croats in 
Bač, Vajska, Sonta, Bački Breg, Bački Monoštor and 

Collection of Glass Plates
Belonging to Dr. Radivoj
Simonović 

Plavna, of German women from around Sombor 
and of Slovak women from Selenča.3

 Simonović’s photographic opus is a signif-
icant illustrated source of folk costumes of Serbs 
in Banat Crna Gora. In 1907, while staying in this 
part of Romanian Banat, he took multiple portraits 
and group photographs of the Serbs from Petrovo 
Selo, Lukarevac, Kraljevica and Stančevo in their 
folk costumes which were at that time no longer 
worn by the Serbs living in other parts of the same 
cultural space.

[BŠ]

1 Богдан Шекарић: Фотографије др Радивоја Симоновића, књига прва. Нови Сад 2014. p. 17.
2 Богдан Шекарић: Фотографије др Радивоја Симоновића – Велебит, књига друга.  Нови Сад 2019. p. 16.
3 Богдан Шекарић: Фотографије др Радивоја Симоновића, књига прва. Нови Сад 2014. p. 45.
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 Изложбе су увек прилика да се 
рестаурирају предмети из Државне колекције 
и да се представе у свом новом, допадљивом 
стању. У случају ових студија лица које је 
начинио Херман Винценц Хелер (1866–1949), 
та прилика се указала у пролеће 2019. на 
отварању изложбе у Државној галерији Доње 
Аустрије која је најновија, награђивана, зграда 
музеја у уметничкој четврти Kунстмajле 
Kремс (Kunstmeile Krems). Музеј је дизајнирао 
архитектонски студио Марте.Марте Архитектен 
(Marte.Marte Architekten). Изложба Ја сам све 
одједном (мај 2019 – август 2020) представила 
је аутопортрете од Шилеа до данас. Потрага за 
одразом самог себе имала је и концептуални 
утицај: „Важност питања нашег идентитета не 
сме бити потцењена“.1

 Између 1892. и 1902. доктор и уметник 
Херман Винценц Хелер начинио је скулптуралне 
аутопортрете засноване на својим анфас 
фотографијама на којима прави различите 
изразе лица. Ове радове у гипсу је користио 
као учила на својим часовима анатомије.2 

Познати уметници из Доње Аустрије као што 
су Оскар Kокошка са Бечке уметничке школе 
(Kunstschule Wien) и Егон Шиле са Академије 
лепих уметности присуствовали су његовим 
часовима. Kоначно је Хелер добио звање 

професора анатомије на Академији. Овај пред-
мет је у образовању уметника на почетку 20. 
века био много значајнији него што је то данас. 
 У Државној колекцији сачувано је 29 ових 
серијских студија из уметникове заоставштине. 
Вероватно је да је Хелерова ћерка наручила 
да се оне рестаурирају 60-их година прошлог 
века. Током тог процеса уклоњене су металне 
плочице, па су информације, написане и урезане 
на њима, изгубљене. Могуће је да се то десило 
када су премазане металик бојом, што је довело 
до губитка детаља у дизајну. 
 Због различитих интервенција учиње-
них током постојања студија њихово стање 
је било проблематично у тренутку најновије 
рестаурације 2019. године. Одељење за кон-
зервацију и рестаурацију Државне колекције 
било је у дилеми шта да учини. Да ли да 
комадима поврате првобитан изглед? „Због 
многобројних делова који су недостајали то би 
било могуће само опсежном реконструкцијом.“3 

Друга опција била је да се прихвати историјски 
настала ситуација. Kоначно су се одлучили за 
другу опцију. „Промене су прихваћене као део 
историјата предмета и одлучено је да вреди 
сачувати промењено стање маски.“4 Процес 
рестаурације је посебну пажњу поклонио 
консолидацији крхке боје. 
 Укључивање ових учила у Државну 
колекцију удахнуло им је нову, уметничку 
вредност. 

[РЛи]

Студије лица

1 https://www.lgnoe.at/en/exhibitions/5-ich-bin-alles-zugleich, accessed on 30Jun2022.
2 Cf. Eleonora Weixelbaumer: “Entstehung, Provenienz, Erhaltung. Die ‘Mimik-Masken’ von Hermann Vinzenz Heller.” In: Armin Laussegger, Sandra Sam (eds.):
  Tätigkeitsbericht 2019 der Landessammlungen Niederösterreich und des Zentrums für Museale Sammlungswissenschaften. St. Pölten 2020, pp. 150.
3, 4 Ibid.

1892–1902
Студије лица
Херман Винценц Хеллер (Herman 
Vincenc Heller)
Полихромни гипс
Природна величина
KS-19054

1892–1902
Expression studies
Herman Vinzenz Heller
Polychrome plaster
Life size
KS-19054
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 Exhibitions are always an opportunity to 
restore objects from the State Collections in order 
to present them in an appropriate and appealing
condition. In the case of these studies of facial 
expressions by Hermann Vinzenz Heller (1866–
1949), the occasion was a spring 2019 opening ex-
hibition at the State Gallery of Lower Austria, the 
most recent and award-winning museum building 
on the Kunst-meile Krems art and cultural district, 
designed by Marte.Marte Architekten. I Am Every-
thing at Once (May 2019–August 2020) showcased 
self-portraits from Schiele to the present. The 
search for a reflection of one’s self has also had 
a conceptual impact: “The question of our identity 
cannot be underestimated in its importance.”1

 Between 1892 and 1902, doctor and art-
ist Hermann Vinzenz Heller created sculptural 
self-portraits based upon en-face photographs 
of himself making various facial expressions.2 He 
used these plaster works of art as teaching aids for 
his anatomy lessons. Famous Lower Austrians like 
Oskar Kokoschka at the Vienna School of Art and 
Egon Schiele at the Academy of Fine Arts passed 
through his classes. Eventually, Heller held a pro-
fessorship in anatomy at the Academy, a subject 
that likely received more attention in art education 
at the turn of the century than it does today.

 The State Collections have preserved 29 of 
these serial studies from the artist’s estate. Heller’s 
daughter probably commissioned the expression 
studies to be repaired in the 1960s. In the process, 
the baseplates were removed and the written and 
etched information upon them was lost. This was 
likely also when they were coated in metallic paint, 
also leading to the loss of design details.
 Due to various measures taken during the 
studies’ history, the condition of the pieces was 
problematic before the most recent restoration in 
2019. The State Collections’ Department of Con-
servation and Restoration faced a dilemma: Should 
they restore to the original state? “Due to the great 
number of missing parts, this would have been 
possible only through extensive reconstruction.”3 

Or was it better to accept the historically evolved 
state? The decision ultimately came down in favor 
of the latter. “The revisions were accepted as being 
part of the history of the object and it was decided 
that the evolved state of the masks was worth pre-
serving.”4 The restoration process paid particular 
attention to the consolidation of the fragile paint 
coating.
 The change from its state as a utilitarian 
object that serves a specific purpose in this case 
as a teaching aid to being a work of art at the State 
Collections illustrates how inclusion in a museum 
collection can imbue an object with new value.

[RLi]

Expression Studies

1 https://www.lgnoe.at/en/exhibitions/5-ich-bin-alles-zugleich, accessed on 30Jun2022.
2 Cf. Eleonora Weixelbaumer: “Entstehung, Provenienz, Erhaltung. Die ‘Mimik-Masken’ von Hermann Vinzenz Heller.” In: Armin Laussegger, Sandra Sam (eds.):
  Tätigkeitsbericht 2019 der Landessammlungen Niederösterreich und des Zentrums für Museale Sammlungswissenschaften. St. Pölten 2020, pp. 150.
3, 4 Ibid.
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 Измењене политичке и верске прилике
на тлу Хабзбуршке монархије, у чијим се 
оквирима нашао велики део српског народа 
после Велике сеобе 1690. године, условиле 
су унутрашњу реорганизацију и преображај 
православне цркве, што је довело до 
прихватања барокне културе.1

 Посебну улогу и ауторитет у ширењу 
нових, западноепропских схватања у читавом 
православном свету имала је кијевска Духовна 
академија, а у уметности − сликарска радионица 
Кијевско-печерске лавре, у којој се обучавао и 
Стефан Тенецки (Липова (?), око 1720 – Чертеђе 
код Клужа, 1798). Стварајући дела барокизиране 
варијанте украјинског сликарства, он је припа-
дао генерацији уметника која је почетком друге 
половине 18. века имала одлучујући утицај на 
модернизацију српске уметности на територији 
Хабзбуршке монархије. Поред дела религиозне 
тематике, Тенецки је сликао портрете, жанр-
представе коњаника, а аутор је и првог познатог 
аутопортрета у српској уметности.2

 Икона Рођење Христово била је део 
старог иконостаса Цркве Светог Георгија у
Пешти, данас јединог храма Српске право-
славне цркве у Будимпешти, познатог као 
Српска црква. Барокна црква са декоративним 

елементима у стилу рококоа подигнута je 1733. 
године на месту старије богомоље, према нацрту 
аустријског архитекте Андреаса Мајерхофера, 
а иконостас је око 1760. године радио 
Стефан Тенецки у духу српског ранобарокног 
сликарства. Пешту су 1838. задесиле велике 
поплаве, када је страдао и иконостас, који је 
демонтиран и пренет у Цркву Силаска Св. духа 
у Дуна-Адоњу (Duna-Adony). Црква у Адоњу 
уништена је у бомбардовању током II светског 
рата, а од целог иконостаса сачуване су само 
четири иконе.3 Поред Рођења Христовог, у 
Музеју Војводине чува се и икона Успење 
Богородице, а у Музеју Српске православне 
епархије будимске у Сентандреји налазе се 
иконе Св. апостол Петар и Св. апостол Павле.
 На икони овалног облика приказан је 
један од најзначајнијих хришћанских догађаја 
који припада циклусу Великих празника. Постоји 
више типова приказивања Христовог рођења, а 
на иконографију и мотиве су, осим Јеванђеља, 
утицали апокрифни текстови, теолошке 
расправе, као и књижевност мистика у касном 
средњем веку.4 Нова барокна побожност донела 
је већу емоционалност у ликовне представе 
желећи да код верника остави упечатљив 
утисак и изазове снажна осећања. У складу са 
барокним тумачењима долази до хуманизације 
Христовог божанског лика, истицањем његове 
човечанске природе. Христово детињство и 
Света породица добијају ново значење, а поред 
Богородице значајно место добија и Јосиф.5

Икона Рођење Христово

1 Бодин Вуксан: Барокне теме српског иконостаса XVIII века. Нови Сад 2016. с. 27. 
2 Олга Микић: „Стефан Тенецки“ У: Мајстори прелазног периода. Нови Сад 1981. с. 72−79.
3 Динко Давидов, Иконе српских цркава у Мађарској. Нови Сад 1973. с. 82−83.
4 Anđelko Badurina: Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Zagreb 1985. с. 510−512.
5 Мирослав Тимотијевић: Српско барокно сликарство. Нови Сад 1999. с. 318.

Око 1760
Икона Рођење Христово 
Стефан Тенецки 
Пешта
Темпера на дрвету
89 х 68 цм (овал)
Л 1190

Circa 1760
Icon Nativity of Christ 
Stefan Tenecki
Pest
Tempera on wood
89 х 68 cm (oval)
Л 1190

Тежи се јединству појавне и метафизичке 
стварности, што је на икони Рођење Христово 
представљено путем два плана – земаљског 
и небеског. На земаљском плану, централно 
место заузима новорођени Исус Христос 
положен у јасле. Он је окружен Богородицом 
и Јосифом са ореолима, а иза њих су три 
пастира која дарују јагањце (симболи невине 
жртве), као и представе магарца и вола, који 
су га угрејали својим дахом. Доследно новим 
схватањима, небеска сфера одвојена је 
облацима на којима су три анђела, становници 
неба, насликани као људска бића. Они држе 
ленту са натписом на црквенословенском: 
Слава Богу на висини и на земљи мир, међу 
људима добра воља. Композицију обједињује 
звезда, која, расветљавајући таму ноћног неба, 
показује пут тројици мудраца са Истока, чији 
се долазак назире у десном делу композиције. 
Као симбол божанског вођства и наклоности, 
звезда обасјава читав призор и доприноси 
мистичној атмосфери прослављања доласка 
Богочовека, којим почиње историја искупљења 
човечанства.

[АС]
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 Altered political and religious circumstanc-
es in the Habsburg Monarchy, where majority of
the Serbian people found themselves after the 
Great migration of 1690, brought about internal 
reoganization and transformation of the Orthodox 
Church which led to the acceptance of the Baroque 
culture.1

 The Kyev Theological Academy played a 
special role and authority in the spread of the mod-
ern, western beliefs throughout the Orthodox world. 
When it comes to art, the same role was played by 
the art workshop where Stefan Tenecki (Lipova (?), 
circa 1720 – Certege near Cluj 1798) was educated. 
He created works of Baroque variation of Ukrainian 
painting and belonged to the generation of artists 
whose influence was key for the modernization of 
Serbian art in the Habsburg Monarchy in the sec-
ond half of the 18th century. Besides religious top-
ics he painted portraits, equestrian art and was the 
author of the first self-portrait in Serbian art.2

 The icon Nativity of Christ was a part of the 
old iconostasis in St. George’s Church in Pest which 
is now the only Serbian Orthodox church in Buda-
pest and is known as the Serbian church. The Ba-
roque church with decorative elements in Rococo 
style was built in 1733 in place of the older one, and 
was designed by the Austrian architect Andreas 
Meierhofer. Its iconostasis was painted around 

1760 by Stefan Tenecki in the style of Serbian Early 
Baroque painting. In 1838 there were major floods 
in Pest and the iconostasis was damaged and then 
dismantled and moved to the Church of Descent of 
the Holy Spirit in Duna-Adony. The church in Adony 
was destroyed in a bombing during WWII. Only four 
icons survived out of the whole iconostasis.3  The 
Museum of Vojvodina has the Nativity of Christ and 
the Assumption of the Virgin Mary. The Museum 
of Serbian Orthodox Diocese in Szentendre houses 
the icons St. Peter and St. Paul.
 The icon is oval and it shows one of the 
most significant Christian events which is one of 
the major Christian Holy Days. There are several 
ways in which Nativity is portrayed and the por-
trayal was influenced by Gospels, apocrypha, theo-
logical discussions as well as the mystics litera-
ture of the late Middle Ages.4 New baroque piety 
introduced heightened emotionality into artistic 
representations with the aim of making a striking 
impression on the faithful and causing strong feel-
ings. In accordance with Baroque interpretations 
there was humanization of the Christ’s divine im-
age by emphasizing his human nature. Christ’s 
childhood and the Holy family gained new impor-
tance. Joseph takes on a significant role next to 
Mother of God.5 The aim is unity between the ma-
terial and metaphysical world, which is represent-
ed in the icon Nativity of Christ with two separate 
realms – the earthly and the heavenly ones. In the 
earthly realm the central position belongs to the 
newly born Jesus Christ lying in the manger. Next 

Icon Nativity of Christ

1 Бодин Вуксан: Барокне теме српског иконостаса XVIII века. Нови Сад 2016. p. 27. 
2 Олга Микић: „Стефан Тенецки“ In: Мајстори прелазног периода. Нови Сад 1981. p. 72−79.
3 Динко Давидов, Иконе српских цркава у Мађарској. Нови Сад 1973. pp. 82−83.
4 Anđelko Badurina: Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Zagreb 1985. p. 510−512.
5 Мирослав Тимотијевић: Српско барокно сликарство. Нови Сад 1999. p. 318.

to him are Mother of God and Joseph, both with ha-
los, while behind them there are three shepherds 
offering lambs (symbols of sacrifice) as well as a 
donkey and an ox who warmed Jesus with their 
breath. In accordance with the new beliefs, the 
heavenly realm is separated by clouds where we 
can see three angels, heavenly dwellers, portrayed 
as humans. They are holding up a banner with the 
words written in Church Slavonic: Glory to God in 
the Highest and on Earth peace to Men with whom 
He is Pleased. The composition is topped with a 
star which casts light into the darkness of the night 
sky and lights the way for the three Wise Men, 
whose arrival can be seen in the right hand part of 
the composition. As a symbol of divine guidance 
and favor the star shines on the entire scene and 
contributes to the mystical atmosphere of cele-
brating the arrival of the God-Мan who started the 
history of human redemption. 

[AS]
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 Мартин Јохан Шмит (1718–1801), познат 
као Kремсер Шмит, један је од најпопуларнијих 
барокних сликара у Доњој Аустрији, како у 
уметничким круговима тако и шире. Његова 
бројна дела могу се наћи широм некадашње 
Хабзбуршке монархије. Није било теме или 
наруџбине која би била неважна за њега и за 
његов успешни студио у Штајну на Дунаву, 
близу Kремса. 
 Мартин Јохан Шмит рођен је у 
Графенорту 1718. године као син скулптора 
Јохана Шмита из Бонштата у Хесеу. Тачан 
датум његовог рођења није познат, али се зна 
датум његовог крштења: 25. септембар 1718. 
године. Упркос детаљним истраживањима 
многа питања о њему и његовом образовању 
остала су нерешена, укључујући ту и порекло 
његовог надимка. У читуљи из 1802. године 
Шмит је описан као „сликар познат под 
именом Kремсершмит“1, што значи да је још 
за живота био познат под тим именом. Јохан 
Готлиб Стармајер, кућни сликар Хијеронимуса 
Убелбахера, једног од градских отаца из 
Дурштајна и великог покровитеља уметности, 
био је тај који је Шмита увео у сликарство. 
Претпоставља се, иако то није сигурно, да је 
Шмит учио сликарство у Бечу. Шмит је био 
активан као самостални сликар од 1745. године 

и створио је многе олтарске и религијске слике 
које су биле омиљене и цењене у целој земљи. 
Данас знамо да је насликао много више слика 
него 1100, колико је наведено у каталогу Руперта 
Фохтмилера2, одштампаном 1989.3

 Осим мноштва слика са сакралним 
темама, Мартин Јохан Шмит се посветио и 
делима са темама митологије, као и сценама 
из свакодневног живота. Слика под називом 
Зуболомац (Der Zahnbrecher) нам пружа ничим 
улепшан увид у то како је функционисало 
зубарство које је у 18. веку било још у повоју. 
Још од средњег века зубе нису вадили обучени 
зубари, већ бербери или зуболомци, од којих 
су многи уживали сумњиву репутацију. Пошто 
тада није постојала локална анестезија, онај 
ко је вадио зуб морао је да буде страховито 
брз како агонија не би дуго трајала. Већином 
су ти захвати изгледали као на овој слици 
– посматрачи су делом згрожени, делом 
знатижељни, док асистент зуболомца нервозно 
чека да обави свој посао. Сликар је вађење зуба 
приказао без пуно улепшавања. Представио га 
је као призор истовремено узбудљив и одбојан. 
У складу са стилом који је био популаран 
у то време, Kремсер Шмит је изабрао да 
слика топлим смеђим тоновима, са ефектом 
кјароскуро типичним за велике холандске 
мајсторе из 18. века. 
 Ова типична техника довела је до тога 
да га многи називају „аустријским Рембрантом“. 
Kао такав он сад заузима место једног од 
најзначајнијих представника сликарства 18. века 

Зуболомац

1 Cf. www.belvedere.at/sites/default/files/jart-files/PM-KremserSchmidt-de.pdf, accessed on 29 Oct. 2021
2 Rupert Feuchtmüller: Der Kremser Schmidt. 1718–1801. Innsbruck 1989.
3 Vgl. www.belvedere.at/sites/default/files/ jart-files/PM-KremserSchmidt-de.pdf 
4 Vgl. ebd

Мартин Јохан Шмит
1787. 
Уље на плочи од цинка
47,2 × 63,8 цм 
KS-27484

1787 
Martin Johann Schmidt 
Oil on zinc sheet metal 
47.2 × 63.8 cm 
KS-27484

у централној Европи, заједно са Полом Трогером 
и Францом Антоном Молбертом.4 Сликао је за 
клијенте из Аустрије, Чешке Републике, Мађарске, 
Словеније и Немачке у свом дому у Штајну, близу 
Kремса, који је био његово седиште деценијама и 
где је умро 1801. године.

[РЛи]
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 Martin Johann Schmidt (1718–1801), 
called Kremser Schmidt, is one of the most popular 
baroque painters in Lower Austria, in art circles and 
beyond. His extensive body of work is widespread 
in the greater area of the former Habsburg Empire. 
There was hardly a topic or assignment too small 
for him and his flourishing art studio in Stein an der 
Donau near Krems.
 Martin Johann Schmidt was born in Grafen-
wörth in 1718, the son of sculptor Johannes 
Schmidt from Bönstadt in Hesse. While his exact 
birthdate remains unknown, we do know when 
he was baptized: 25 September 1718. Despite in-
tensive research, many questions about him as a 
person and his education remain unanswered, in-
cluding the origin of his nickname. In an 1802 obit-
uary, he was described as the “painter famous un-
der the name of Kremserschmidt”1, indicating that 
he was already known by the moniker during his 
lifetime. Johann Gottlieb Starmayr, in-house paint-
er of Dürnstein provost Hieronymus Übelbach-
er, who went on to become a great patron of the 
arts, introduced Schmidt to painting. It is assumed, 
though not known for certain, that Schmidt went 
on to be trained in Vienna. Active as a freelance 
artist from 1745, Schmidt created numerous altar 
and devotional paintings that were loved and ad-
mired throughout the country. Today we know that 

he painted significantly more works than the 1,100 
listed in Rupert Feuchtmüller’s catalog raisonné2, 
published in 1989.3

 In addition to his extensive sacral pieces, 
Martin Johann Schmidt also devoted himself to 
mythology and private scenes of everyday life. The 
depiction of the Toothbreaker, for example, pro-
vides an unembellished look at the practice of den-
tistry, still in its infancy in the 18th century. Since the 
Middle Ages, tooth extraction was not performed 
by trained dentists, but by barbers, toothbreak-
ers, and tooth pullers, many of whom had dubious 
reputations. Since local anesthesia did not exist, 
the tooth puller had to work at lightning speed to 
prevent prolonged agony. For the most part, such 
treatments occurred as shown here by the artist: 
onlookers vacillated between horror and curiosity 
while the toothbreaker’s assistant anxiously wait-
ed to carry out his duties. The painter depicted the 
tooth extraction without much embellishment, in-
terpreting it as a spectacle both exciting and re-
pulsive. In accordance with the styles of the time, 
Kremser Schmidt chose to paint in warm brown 
tones and the impactful chiaroscuro style of the 
great Dutch genre painters of the 17th century.
 This typical technique led many to see him 
as the “Rembrandt of Austria”. As such, he now en-
joys a place alongside Paul Troger and Franz Anton 
Maulbertsch as one of the most important repre-
sentatives of eighteenth-century art in Central Eu-
rope.4 He served clients in Austria, Czech Republic, 
Hungary, Slovenia, and Germany from his home in 
Stein near Krems, which was the nexus of his life 
for decades and where he died in 1801.

[RLi]

The Toothbreaker

1 Cf. www.belvedere.at/sites/default/files/jart-files/PM-KremserSchmidt-de.pdf, accessed on 29 Oct. 2021
2 Rupert Feuchtmüller: Der Kremser Schmidt. 1718–1801. Innsbruck 1989.
3 Vgl. www.belvedere.at/sites/default/files/ jart-files/PM-KremserSchmidt-de.pdf 
4 Vgl. ebd
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 У оквиру Збирке примењене уметности 
налази се уникатан комад намештаја – секретер 
из 1827. године. Секретер стилски припада 
бидермајеру, раширеном у земљама средње 
Европе након Наполеонових ратова и бурних 
политичких превирања између 1815. и 1848. 
године. У складу са стилом и духом времена, 
бидермајер је свој најбољи израз нашао у пољу 
примењене уметности и култури становања 
нове грађанске класе. Основни захтев у изради 
намештаја постаје функционалност, квалитет 
израде и материјала. Лишен сувишних детаља, 
намештај овог раздобља одликују сведене, 
једноставне линије и елегантне форме у 
којима се ослања на класицизам, док поједине 
декоративне елементе преузима од ампира. 
Тежило се удобности и комфору којим би се 
створила топла атмосфера у дому који постаје 
центар породичног и друштвеног живота.1

 У бидермајер епохи секретер постаје 
веома популаран комад намештаја на 
читавом простору некадашње Аустријске 
царевине. Брзом ширењу нових модела и 
актуелних уметничких токова, допринеле 
су живе трговачке везе, као и пракса да се 
занатлије усавршавају у другим градовима и 
крајевима Царства. Међутим, имена мајстора и 

уметничких столара који су радили на изради 
намештаја, углавном су остала непозната.2 
У том погледу секретер у Музеју Војводине 
заузима посебно место међу предметима 
ове врсте, јер је мајстор који га је израдио 
оставио запис. Запис је на мађарском језику 
и у преводу гласи „Колонић Шандор израдио 
је овај орман као ремек у Марија Терезиопољу 
1827“. На основу записа знамо да је секретер 
израђен као предмет за полагање мајсторског 
испита (ремек), у данашњој Суботици (Марија 
Терезиопољу) 1827. године.3

 У затвореном облику, секретер изгледа 
прилично једноставно, готово неупадљиво. 
Обложен је ораховим фурниром, а осим шара 
самог дрвета, једину декорацију споља чине 
црнобајцовани стубови и калота у облику урне 
на врху. Унутрашњи део, међутим, открива 
квалитет занатске обраде и вештину мајстора. 
Састоји се из три основна дела: доњи део са три 
фиоке затварају врата, 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, 
секретер има четрнаест фиока које су украше-
не интарзијом од јавора. На њима су приказани 
цртежи градова и пејзажи тадашње јужне 
Угарске. Горња фиока има натпис, и на њој је 
нова градска кућа слободног краљевског града 
– данашње Суботице. Међу осталим цртежима 
препознаје се суботичка црква Свете Терезије, 
панорама Сомбора, Титела и других градова.4

Секретер

1 Georg Himelheber: „Epoha bidermajer” У: Stilovi, nameštaj, dekor. Od Luja XVI do danas II. Vuk Karadžić Larousse, Beograd 1972. с. 137−145. 
2 Irena Balat: Dvorac u Čelarevu, Vojvođanski muzej, Novi Sad 1989. с 40. 
3 Ирена Балат: „Сигнирани бидермајер секретер из 1827“. У: Рад Војвођанског музеја 14. Нови Сад, Војвођански музеј, 1965. с. 284−287. 
4 Исто, с. 285.

 У доба бидермајера, секретер се најчешће 
налазио у соби за примање, или у салону, и 
сматран је женским намештајем. Као код свих 
секретера ове врсте, и овај у Музеју Војводине 
има скривене фиоке и претинце, које се отварају 
помоћу специјалног механизма. 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 интимне коресподенције. 
Сваки секретер носи печат свог власника, као и 
личне приче које чекају да буду откривене. 

[АС]

1827
Секретер 
Колонић Шандор 
Суботица
Бидермајер са елементима ампира
Орахов фурнир са интарзијом од 
јавора 
192 х 106 х 47 цм
П 654

1827
Secretaire 
Kolonić Šandor 
Subotica
Biedermeier with elements of Empire 
style
Walnut veneer with Maple Inlay 
192 х 106 х 47 cm
П 654
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 The Collection of Applied Arts in the Muse-
um of Vojvodina houses a special piece of furni-
ture: a secretaire from 1827. The style of the secre-
taire is Biedermeier which was widespread in the 
countries of Central Europe after the Napoleonic 
Wars and the violent political turmoil between 1815 
and 1848. As a style and as reflection of the times, 
Biedermeier found its best expression in the area 
of applied arts and in the culture of living of the 
new bourgeois class. The most important require-
ments when it comes to furniture making are now 
functionality and quality of production and materi-
als. There are no more unnecessary details so the 
furniture in this period is characterized by simple, 
clear lines and elegant forms which draw inspira-
tion from Classicism while certain decorative ele-
ments come from Empire Style. The point was the 
comfort which would create cozy atmosphere in 
the home which at that time became the centre of 
family and social life.1

 In the Biedermeier era secretaires became 
very popular pieces of furniture all over the Aus-
trian Empire. Lively trade and the practice for the 
artisans to be trained in different cities and parts 
of the Empire contributed to the rapid spread of 
new models and current artistic trends. However, 

the names of the artists and artisanal carpenters 
who were working on making the furniture mainly 
remained unknown.2 In that respect the secretaire 
from the Museum of Vojvodina holds a special po-
sition among the objects of its kind as the artisan 
who made it left a short inscription. The inscrip-
tion is in Hungarian and it says: “Kolonić Šandor 
made this chest as remek in Maria Theresienfeld 
in 1827”.3 Based on this inscription we know that 
the secretaire was made for the purpose of pass-
ing remek, which means licensing exam, in today’s 
Subotica (Maria Theresienfeld) in 1827. 
 When closed the secretaire looks very sim-
ple, almost inconspicuous. It is covered with wal-
nut veneer. Other than the grain of the wood there 
is just one outside decoration, black columns and 
the top shaped like an urn. It is the interior that re-
veals the quality of workmanship and the skill of 
the maker. It consists of three parts: the lower part 
with the doors and three drawers, the middle part 
with the movable writing surface and the top part 
with drawers and cubbyholes which attract the 
most attention. Besides cubbyholes with mirrors 
the secretaire has fourteen drawers, which are dec-
orated with maple inlay. They show drawings of the 
cities and landscapes from the south of Hungary 
of that time. The top drawer bears the image of the 
new City Hall of the free royal city, Subotica. Other 
images show the St. Theresa Church in Subotica, 
cityscapes of Sombor, Titel and other cities.4 

 In those times а secretaire was typically 
placed in the salon or the drawing room and was 
considered as furniture for women. Like all the 

Secretaire

1 Georg Himelheber: „Epoha bidermajer” In: Stilovi, nameštaj, dekor. Od Luja XVI do danas II. Vuk Karadžić Larousse, Beograd 1972. p. 137−145. 
2 Irena Balat: Dvorac u Čelarevu, Vojvođanski muzej, Novi Sad 1989. p. 40. 
3 Ирена Балат: „Сигнирани бидермајер секретер из 1827“. In: Рад Војвођанског музеја 14. Нови Сад, Војвођански музеј, 1965. pp. 284−287. 
4 Ibid, 285.

secretaires of this kind, the one in the Museum of 
Vojvodina also has hidden drawers and compart-
ments, which were opened with special mech-
anisms. Both visible and secret drawers served 
for keeping personal items and valuables such 
as small glass and porcelain items, travel souve-
nirs, gifts and other mementos. They also con-
tained personal letters and diaries, which were in 
the custom of that time to foster intimate corre-
spondence. Every secretaire bears the imprint of 
its owner and contains personal stories that are 
waiting to be revealed.    

 [AS]
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 Широм света људи воле да читају све 
што се тиче царских и краљевских породица 
без обзира да ли те породице и даље владају 
или само уживају у слави минулих дана. То 
интересовање нарочито се односи на приватне 
животе високог племства. Такозвана колекција 
Kајзерхаус, коју је 2015. године прибавила 
Државна колекција, највећа је колекција личних 
предмета који припадају аустријској царској 
породици. Садржи више од 2000 експоната 
чије се порекло креће у распону од раних дана 
династије Хабзбурга све до краја монархије, 
под царем Kарлом I, мада највећи део колекције 
потиче из периода од 1848. до 1918. године. 
„Многи експонати су јединствени и од велике 
историјске вредности. Јавност није имала при-
лику до сада да их види.“1

 Дечији прибор за писање престоло-
наследника Рудолфа један је од најнеобичнијих 
експоната у колекцији. Сачињавају га пар 
свећњака, преносиви свећњак, мастионица са 
подлошком за капање, звонце, посуда за пера, 
посуда и кашичица за посипање прахом од 
сипине кости, упијач мастила, отварач за писма 

и печат. Сваки комад на себи има монограм 
престолонаследника Рудолфа – слово R и 
круну. У царској породици било је уобичајено да 
се лични предмети чланова породице гравирају 
њиховим монограмима. Оригинална дрвена 
кутија има шарке од позлаћене легуре бакра. На 
поклопцу се налази медаљон са угравираним 
монограмом и круном. 
 Овај прибор за писање вероватно је 
био божићни поклон Рудолфу од баке, над-
војвоткиње Софије. Престолонаследника 
Рудолфа су од малих ногу учили колико 
је важно правилно и добро изражавање у 
писаној форми. То је тада био најважнији 
начин комуникације у политици. Рудолф је 
касније постао и аутор дела Kronprinzenwerk 
(Аустроугарска монархија у речи и слици). 
Либералне идеје које је износио у анонимним 
чланцима увелико су га удаљиле од двора. 
 Једини син цара Франца Јозефа I и 
царице Елизабете био је целог живота бли-
ско повезан са Доњом Аустријом. Рођен је 
1858. године у дворцу Лаксенбург. Kасније 
је радо проводио лета у Рајхенауу у Алпима, 
упућујући се одатле у ловачке и истраживачке 
експедиције од дворца Шлос Орт до Дунавске 
низије. Рудолфов живот се трагично завршио 
у Доњој Аустрији самоубиством у дворцу 
Мајерлинг 1889. године.

[РЛи]

Дечији прибор за писање 
престолонаследника 
Рудолфа

1 Abelina Bischof: “Ein kaiserlicher Neuzugang.” In: Armin Laussegger, Sandra Sam (eds.): Tätigkeitsbericht 2016 der Landessammlungen Niederösterreich und
   des Zentrums für Museale Sammlungswissenschaften. Krems 2017, pp. 16–21.

1865
Дечији прибор за писање 
престолонаследника Рудолфа 
Легура бакра, посребрен, дрво, 
кожа, велур папир
23.5 × 26.5 × 8.5 цм
LK1825/1–13

1865
Crown Prince Rudolf’s childhood 
writing set
Copper alloy, silver plated, wood, 
leather, velour paper
23.5 × 26.5 × 8.5 cm
LK1825/1–13
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 It is a worldwide phenomenon that people 
enjoy reading what is reported on imperial and roy-
al households, regardless of whether those fami-
lies still rule or are merely basking in the glory of 
bygone days. This focus primarily concerns the pri-
vate lives of the high nobility. The so-called Kaiser-
haus Collection, acquired by the State Collections 
in 2015, is the world’s largest collection of personal 
items from the Austrian imperial family. It includes 
more than 2,000 items and ranges from the early 
days of the House of Habsburg to the end of the 
monarchy under Emperor Charles I, although the 
collection focuses mainly on the period from 1848 
to 1918. “Many of the exhibits are unique items of 
great historical importance that have never been 
seen by the public.”1

 Crown Prince Rudolf’s personal childhood 
writing set is among the most unusual objects 
in the collection. It is made up of a pair of can-
dlesticks, a hand-held candlestick, inkwell with 
drip tray, handbell, small pen tray, pounce spoon, 
pounce pot, rocking blotter, a small pounce bowl, 
a letter opener, and a seal. Each piece of the set 

is monogrammed with an R and crown, for Crown 
Prince Rudolf. Within the imperial family, it was 
customary to engrave every personal object with 
the monogram of its owner. The original wooden 
case has gilt copper alloy fittings; a medallion en-
graved with the monogram and crown is affixed to 
the lid.
 The writing set was probably a Christmas 
present from Rudolf’s grandmother, Archduchess 
Sophie. From a young age, Crown Prince Rudolf’s 
upbringing placed great value on expression in 
writing and correspondence, as it was the most 
important means of political communication. In 
fact, Rudolf later appeared as an author, notably 
in the Kronprinzenwerk (The Austro-Hungarian 
Monarchy in Word and Picture). The liberal ideas 
he expressed in anonymous articles increasingly 
distanced him from court.
 The only son of Emperor Franz Joseph I and 
Empress Elisabeth was closely associated with 
Lower Austria throughout his life. He was born in 
1858 in Laxenburg Castle. The archduke later en-
joyed spending summers in Reichenau an der Rax, 
going on extensive hunting and research trips from 
Schloss Orth to the Danube floodplains. Rudolf’s 
life also came to a tragic end in Lower Austria with 
his suicide in the imperial hunting lodge in Mayer-
ling in 1889.

[RLi]

Crown Prince Rudolf’s Child-
hood Writing Set

1 Abelina Bischof: “Ein kaiserlicher Neuzugang.” In: Armin Laussegger, Sandra Sam (eds.): Tätigkeitsbericht 2016 der Landessammlungen Niederösterreich und
   des Zentrums für Museale Sammlungswissenschaften. Krems 2017, pp. 16–21.
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 Технолошки напредак током 19. века 
довео је до масовне индустријске производње 
употребних предмета и довео је до појаве 
различитих уметничких покрета који на 
прелому векова постају значајни за развој 
дизајна и примењене уметности. Под утицајем 
идеја енглеског покрета Уметности и занати 
(Arts & Crafts Movement), културна Европа 
почиње да придаје велики значај производима 
традиционалног сеоског рукотворства насу-
прот роби широке потрошње. Ручна израда 
употребних предмета постала је културни и 
уметнички тренд друге половине 19. века из 
којег су се развили ар нуво, бечка и мађарска 
сецесија.1

 Традиционални ручни рад жена на 
селу је облик стваралаштва, чија улога у 
друштву није искључиво естетска, већ је била 
значајан елеменат друштвене комуникације 
кроз украшене текстилне предмете. Један од 
изузетних елемената српске традицијске кул-
туре у Војводини у 19. веку била је израда 
ћилима.2 Ћилим у традиционалном домаћин-
ству Војводине није био простирка за под, већ 
украсни прекривач за кревет и сто. Такође, 
ћилим је био део обредне праксе, пратио је све 
кључне догађаје у животном циклусу појединца 
– од рођења, преко свадбе, до посмртног одра. 
 Током 19. века израда ћилима у кућној 
радиности била је врло распрострањена у 

српским селима средњег Баната (околина 
данашњег Зрењанина). Војводина је у то време 
била у угарском делу Аустроугарске монархије. 
Угарска државна управа имала је пројекат за 
подизање одређених грана домаће радиности 
на ниво тзв. кућне индустрије. Стога је тради-
ција израде ћилима у Банату била основа за 
развој уметнички обликованих ћилима за шире 
тржиште.
 Изложени ћилим је производ уметничког 
обликовања и традиционалног умећа жена. Ткан 
је на широком разбоју, док су традиционално 
српски ћилими ткани на уском разбоју, те 
су израђиване две половине које су спајане 
по дужини. Мотиви и боје ћилима указују на 
уметничку димензију. Боје су пригушеније 
него у традиционалном ћилимарству. Мотив 
потиче из баштине српског ћилимарства и 
назива се ћилим „на баште“. Традиционална 
техника ткања позната као клечање подигнута 
је на виши ниво. Ресе на ћилиму резултат су 
угледања на персијске тепихе. 
 Крајем 19. века радионице за израду 
ћилима за шире тржиште постојале су у 
Меленцима, Куманима и Српском Елемиру. 
Изложени ћилим израђен је у ћилимарској 
радионици у Српском Елемиру, месту у којем је 
основана прва колонија уметничке таписерије 
у Угарској под руководством примењене 
уметнице Шарлоте Ковалски. Ћилим је поручен 
од стране  грађанске породице Ердељан из 
Зрењанина, тадашњег Великог Бечкерека.3

[КР]

Ћилим 

1 Катарина Радисављевић: Настајање народне уметности. Музеј Војводине – Етнографски музеј у Београду, Нови Сад – Београд 2017. с. 21
2 Миленко С. Филиповић: „Белешке о ћилимарству у Војводини“. Зборник Матице српске за душтвене науке 4, Нови Сад 1952. с. 136–162.
3 Ференц Немет: Торонталски ћилим. Војвођански музеј, Нови Сад 1985. с. 82.

око 1900.
Ћилим, Српски Елемир, Банат 
Вуна, кудеља
174 х 240 цм, ресе 10 цм
Инв. бр. ЕО 8516

Circa 1900
Kilim, Srpski Elemir, Banat 
Wool, hemp
174 х 240 cm, fringe 10 cm
No.  ЕО 8516
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 Technological progress in the 19th century 
brought mass production of utility products and led 
to appearance of various art movements, which be-
came significant in the development of design and 
applied arts at the turn of the century. Influenced by 
the English Arts & Crafts Movement Europe started 
attaching great importance to handicraft i.e. to the 
production of traditional hand made products as 
opposed to mass produced goods. Hand crafting 
utility products became a trend in the second half 
of the 19th century and it gave us Art Nouveau as 
well as the Vienna and Hungarian Secession.1 
 Traditional handicrafts of women from the 
rural areas is a form of creativity that played a 
role, which was not merely aesthetic but was in-
stead a significant aspect of social communication 
through patterns on textiles. One of the exceptional 
elements of Serbian traditional culture in Vojvodina 
in the 19th century was kilim making.2 In a tradition-
al household in Vojvodina a kilim was not a floor 
covering but a decorative cover for a bed or a table. 
In addition, a kilim was part of ritual practice and 
accompanied all the key events in one’s life – from 
birth to wedding to a bier.   
 In the 19th century kilim making at home 
was widespread in Serbian villages in the middle 

Banat (vicinity of Zrenjanin). At the time Vojvodina 
was in the Hungarian part of the Austro-Hungarian 
Empire. Hungarian state was running a project to 
advance certain forms of home crafts to a higher 
level, so called cottage industry. Tradition of kilim 
making in Banat was thus recognized as a basis for 
artistic kilim making for a wider market.   
 The kilim on display is a product of the ar-
tistic design and the traditional skills of the women. 
This kilim was woven on a wide loom whereas tra-
ditional kilims were woven on a narrow loom which 
resulted in two halves which were then attached 
lengthwise. The motifs and the colours of the kilim 
indicate artistic dimension. The colours are more 
muted that they are in traditional kilim making. 
The motif comes from the heritage of Serbian kilim 
making and is called “garden motif”. Traditional 
weaving technique known as tapestry weaving was 
raised to a higher level. Addition of the fringe came 
as a result of modelling after the Persian carpets. 
 At the end of the 19th century, kilim making 
workshops for the wider market existed in Melen-
ci, Kumane and Srpski Elemir. The kilim on display 
was made in the kilim making workshop in Srpski 
Elemir, the location of the first colony of art tapestry 
in Hungary, ran by an applied artist Charlotte Kow-
alski. It was commissioned by the Erdeljan family 
from Zrenjanin, at that time named Veliki Bečkerek.
 
[KR]

Kilim

1 Катарина Радисављевић: Настајање народне уметности. Музеј Војводине – Етнографски музеј у Београду, Нови Сад – Београд 2017. p. 21
2 Миленко С. Филиповић: „Белешке о ћилимарству у Војводини“. Зборник Матице српске за душтвене науке 4, Нови Сад 1952. p. 136–162.
3 Ференц Немет: Торонталски ћилим. Војвођански музеј, Нови Сад 1985. p. 82.
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 Таписерија Дијана и столњак Kонстан-
тинопољ налазе се међу највреднијим при-
мерцима колекције Хекл и Синови. Kолекцију 
текстила преузела је Државна колекција 2016. 
године, док је породичну и пословну архиву 
преузео Државни архив Доње Аустрије.1 Више 
од сто година колекција текстила била је 
ускладиштена у великим дрвеним кутијама 
на тавану породичне куће Хеклових у Витри. 
Хајнрих Хекл основао је компанију у Бечу 1843. 
године и производио модне и декоративне 
тканине у Витри од раних 60-их година 19. 
века. Таписерија Дијана изложена је на 
Светској изложби у Бечу 1873. године, док је 
столњак Kонстантинопољ био приказан пет 
година касније на Светској изложби у Паризу. 
Седамдесете године 19. века представљале су 
златно доба компаније, чије је седиште било у 
региону Валдвиртел. 
 Године 1873. „Хекл и Полак империјална 
и царска фабрика тканина и позамантерије“ 
представила је своје производе под називом 
Ткање од почетка до краја. Циљ им је био 
да публици на Светској изложби прикажу 
широк дијапазон тканина које је компанија 
производила. Централни експонат била је та-
писерија Дијана на којој је била представа 
римске богиње лова. Хекл и Полак су на Светској 

изложби у Бечу добили медаљу за презентацију 
својих модних производа. 
 Пет година касније компанија је поново 
уживала у успеху на Светској изложби у Паризу, 
овог пута под именом Хекл и Синови. Столњак 
Kонстантинопољ био је крунски експонат на 
штанду компаније у павиљону Аустрије. Овај 
богато извезени покривач, пажљиво ручно 
израђен, награђен је са две медаље: сребрном 
медаљом у категорији вуненог предива и 
вунених тканина и бронзаном медаљом у 
категорији шалова. 
 Од 1876. године Хајнрих Хекл радио је 
са своја три сина и постао један од водећих 
произвођача модних и декоративних тканина 
у Доњој Аустрији.2 Давне 1867. и 1868. године 
породица је у једном писму споменула да раде 
пуним капацитетом и да имају 500 запослених, 
од којих 300 ради од куће, а 200 у фабрици.3 

Иако је у региону Валдвиртел компанија имала 
приступ јефтиној радној снази, ипак ју је криза 
у текстилној индустрији тако снажно погодила 
да је затворена 1906. године, а 1925. године 
избрисана из пословног регистра.

[РЛи]

Столњак Kонстантинопољ

1 Cf. Barbara Eisenhardt, Isabella Frick, Michael Resch: “Hackl & Söhne: Der Erwerb einer bedeutenden Firmen¬sammlung.” In: Armin Laussegger, Sandra Sam
   (eds.): Tätigkeitsbericht 2016 der Landessammlungen Niederösterreich und des Zentrums für Museale Sammlungswissenschaften. Krems 2017, pp. 226–233. 
2 Cf. ibid., pp. 226. 
3 Cf. “Albert E. Hackl: Heinrich Hackl senior (1822–1861). Ein Waldviertler Industriepionier.” In: Rudolf Malli, Franz Pötscher et al. (eds.): Waldviertler Biographien,
   Vol. 4. Waidhofen an der Thaya 2015, pp. 188.

1878
Столњак Kонстантинопољ
Памук, свила,  филц
180 × 180 цм
LK 2505/23

1878
Constantinople tablecloth
Cotton, silk, felt
180 × 180 cm
LK2505/23
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 The Diana wall hanging and Constantinople 
tablecloth are among the highlights of and most 
valuable items in the Hackl & Sons Collection. The 
textile collection was acquired by the State Collec-
tions in 2016, and the extensive family and compa-
ny archives were taken over by the Lower Austrian 
State Archives.1  For over a century, the textiles had 
been stored in large wooden boxes and suitcas-
es in the attic of the Hackl family manor in Weitra. 
Heinrich Hackl founded his company in Vienna in 
1843, producing fashion and decorative fabrics in 
Weitra beginning in 1860. The Diana tapestry was 
shown at the Vienna World’s Fair in 1873, and the 
Constantinople tablecloth appeared five years later 
at the world exposition in Paris. The 1870s were a 
golden age for the company based in the Waldvier-
tel region.
 In 1873, the Hackl & Pollak Imperial and 
Royal Cloth and Millinery Factory presented their 
product line under the title Weaving from Origin to 
Completion. The aim was to show the audience of 
the world exhibition the wide range of textiles man-
ufactured by the company. The centerpiece was 
the Diana tapestry featuring a motif of the Roman 
goddess of hunting. Hackl & Pollak were given the 
Medal of Merit for their presentation of fashion-
wares at the Vienna World’s Fair.

 Five years later, the company (as of 1876 
Hackl & Sons) again enjoyed success, at the world 
exposition in Paris. Here, the Constantinople table-
cloth was the crowning achievement of the com-
pany stand at the Austrian pavilion. The elaborate 
embroidered collage blanket, crafted meticulously 
by hand, received two awards: a silver medal in the 
category of woolen yarn and woolen fabrics and a 
bronze medal in the category of shawls.
 From 1876, Heinrich Hackl worked with his 
three sons, becoming one of the leading producers 
of fashion and decorative fabrics in Lower Austria.2 
In 1867 and 1868, the family mentioned in a let-
ter that production was at capacity and stated the 
total number of employees as 500 people, 300 of 
whom worked from home and 200 in the factory.3  
Although in the Waldviertel region the company 
had access to cheap wages and manual labor, it 
was subsequently so badly affected by difficulties 
in the regional textile industry that it shut down in 
1906 and was removed from the registry of busi-
nesses in 1925.

[RLi]

“Constantinople” Tablecloth

1 Cf. Barbara Eisenhardt, Isabella Frick, Michael Resch: “Hackl & Söhne: Der Erwerb einer bedeutenden Firmen¬sammlung.” In: Armin Laussegger, Sandra Sam
   (eds.): Tätigkeitsbericht 2016 der Landessammlungen Niederösterreich und des Zentrums für Museale Sammlungswissenschaften. Krems 2017, pp. 226–233. 
2 Cf. ibid., pp. 226. 
3 Cf. “Albert E. Hackl: Heinrich Hackl senior (1822–1861). Ein Waldviertler Industriepionier.” In: Rudolf Malli, Franz Pötscher et al. (eds.): Waldviertler Biographien,
   Vol. 4. Waidhofen an der Thaya 2015, pp. 188.
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 Дунав вековима представља најважнији 
речни пловни пут на европском континету и 
у великој мери је утицао на цивилизацијски, 
културни и привредни развој подунавских 
земаља. Дуж целог тока ове саобраћајнице која 
повезује различите културе и бројне народе 
налазе се природне лепоте, градови, тврђаве, 
привредни објекти, луке и пристаништа.
 Пловидба Дунавом се интензивно 
развија у 18. и 19. веку. У употреби су били 
најразличитији пловни објекти: сплавови, скеле, 
чамци, затим барке – мањи бродови; тикваре – 
рибарске барке; гемије – лађе турског порекла 
за превоз жита, житарице и дрварице, касније и 
пароброди. Пловили су, такође, и већи трговачки 
бродови – лађе баркетони и отворени тумбаси. 
Најчешћи тип лађе на Дунаву била је дереглија, 
врста откривене лађе, дрвене конструкције, 
која је служила за превоз терета на кратким 
релацијама.1 Луке и пристаништа била су од 
нарочитог значаја за развој речног саобраћаја 
и привреде, што је утицало на развој насеља, 
а посебно градова попут Новог Сада, Земуна и 
Панчева. 
 Динамичан живот на реци приказан је 
на графици Ведута новосадског пристаништа 
и Петроварадинска тврђава, са пристаништем 

и укотвљеним једрењаком, док барке, чамци и 
дереглије натоварени робом плове у даљини. 
На супротној страни обале је панорама 
Петроварадинске тврђаве са католичком 
црквом у подножју, а десно се разазнаје 
мостобран и понтонски мост. Рађена је према 
литографији Јакоба Алта из чувене серије 
Дунавске ведуте – од извора до ушћа у море 
(1822–1826), која се састојала од 264 листа 
са призорима места и пејзажа дуж читавог 
Дунава и његових притока.2 Алтове живописне 
ведуте одликује прецизност у детаљу и мек 
цртеж којима постиже поетичност призора. Ова 
јединствена серија дунавских ведута стекла је 
велику популарност и убрзо се појављују бројни 
анонимни подражаваоци и кописти.3

 Дунав је у великој мери омогућио и 
унапредио привредни и друштвени развој 
данашње Војводине. Развој индустрије 
оријентисао се према воденим путевима као 
најдоступнијим транспортним правцима. 
Први  индустријски објекти били су лоцирани 
на обалама река, јер су се на тај начин најбрже 
допремале сировине и транспортовала роба 
на одредишта. Овај вид транспорта одржао 
се и током 20. века. Товарни лист Беочинске 
фабрике цемента АД из 1937. потврђује да је 
превоз портланд цемента вршен бродовима 
и у то време. Бродовима типа тегљеница без 
погона превозиле су се различите врсте терета 
током прве половине 20. века. Ове бродове 
вукли су мањи бродови – тегљачи.

Пловидба Дунавом

1 Владимир Иванишевић: Пловидба Дунавом и његовим притокама у XVIII и XIX веку. Нови Сад 2013. с. 16. 
2 Пун назив серије гласи „Дунав – погледи. Од извора до ушћа у море. Цртао из природе и на камену Јакоб Алт” („Donau−Ansichten. Vom Ursprung bis
   zum Ausflusse ins Meer. Nach der Natur und auf Stein gezeichnet von Jacob Alt). Јакоб Алт (Jacob Alt, 1789–1872), аустријски сликар и литограф, путовао
   је кроз ове крајеве и правио скице које је у литографији издао Адолф Кунике (Adolph Kunike, 1777–1838), бечки сликар и један од првих европских
   литографа. 
3 Irena Balat: Vojvodina u grafici. Novi Sad 1980. с. 8–9; Вања Краут: Историја српске графике од XV до XX века.  Горњи Милановац, Београд 1985. с.138.

1864. 
Ред пловидбе пароброда
Карловци
папир, штампано
26 х 20 цм
И 507

Првa половина 20. века
Макета теретног брода – 
тегљенице
дрво, метал
115 х 45 х 25 цм
ЕО - МО 102

1864. 
Steamboat timetable
Karlovci
paper, print
26 х 20 cm
И 507

First half of the 20th century
Cargo ship model – barge
wood, metal
115 х 45 х 25 cm
ЕО - МО 102

 Дунавом се одвијао и интензиван 
путнички саобраћај. Средином 19. века појавили 
су се пароброди, углавном у власништву Првог 
паробродарског Ц. Кр. повлашћеног друштва, 
које је основано у Бечу 1829. године. Друштво 
је деценијама уживало монополски положај 
на Дунаву и свим његовим притокама, а своје 
агенције имало је у Апатину, Новом Саду, 
Сремским Карловцима и другим местима. У Ре-
ду пловидбе од 19. новембра/1. децембра 1864, 
друштво обавештава путнике да „пароброд 
до престанка пловидбе“ плови, петком из 
Карловаца у Земун и Оршаву и понедељком из 
Карловаца у Пешту. Обавештење је штампано 
двојезично, на немачком и српском језику. 
 Дунав и данас представља важну 
привредну саобраћајницу, која спаја народе 
свих подунавских земаља, али и привлачи 
туристе из целог света који плове овом реком 
и упознају прошлост и садашњост људи који на 
његовим обалама живе.

[ВМ, АС]
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 For centuries, Danube represents the most 
important waterway in Europe and has greatly in-
fluenced civilizational, cultural and economic de-
velopment of Transdanubian region. Along this 
transportation route, which connects different cul-
tures and numerous people, one can see natural 
beauties, cities, fortresses, ports and wharfs. 
 Navigation on the river Danube developed 
intensively in the 18th and 19th centuries. All types 
of vessels were used: rafts, cable ferries, boats and 
launches; fishing boats; Turkish grain transporta-
tion barges and later steamboats. There were also 
larger merchant ships – barques and tumbas (type 
of open shallow draft boat). The most frequent type 
of the vessel on the Danube were barges, open top 
vessels with a wooden structure, which served to 
transport goods over short distances.1 Ports and 
wharfs were especially important for the devel-
opment of river transportation and the economy, 
which then influenced the development of villages 
and towns like Novi Sad, Zemun and Pančevo. 
 Dynamic life on the river is shown in the 
etching View of Novi Sad Wharf and Petrovara-
din Fortress depicting the wharf and the moored 
sailing ship while the boats, launches and barges 
loaded with goods sail in the distance. On the other 
side, we can see is the outline of the Petrovaradin 
Fortress with the Catholic Church at its foot and 

on the right we can notice the bridgehead and the 
pontoon bridge. It was made in style of Jacob Alt’s 
well known series entitled Danube Views – From 
the Source to the Mouth (1822–1826), which com-
prised of 264 papers with the views of the places 
and landscapes from along the Danube and its 
tributaries.2 Alt’s lively vistas are characterized by 
precision in details and soft drawing, which create 
poetic views. This unique series of views became 
enormously popular and very soon gained many 
anonymous imitators.3

 Danube made economic and social develop-
ment possible in today’s Vojvodina. Industrial de-
velopment was geared towards waterways as 
the most easily accessible transportation routes. 
First industrial structures were located on the river 
banks because that was the fastest way to deliver 
the raw materials and then transport the goods to 
their destination. This type of transportation has 
survived into the 20th century. Cargo manifest from 
the Beočin Cement Factory from 1937 confirms 
that the transportation of Portland cement was 
carried out by river even at that time. Barges, boats 
without propulsion, transported all sorts of cargo 
during the first half of the 20th century. They were 
pulled by smaller boats, so called tugboats. 
 Danube carried intensive passenger traf-
fic. In the middle of the 19th century there appeared 
steamships, too, mostly the ones owned by The 
First Steamship Imperial – Royal Privileged Com-
pany, which was founded in Vienna in 1829. For 
decades, the company enjoyed monopoly on Dan-

Danube Sailing

1 Владимир Иванишевић: Пловидба Дунавом и његовим притокама у XVIII и XIX веку. Нови Сад 2013. p. 16. 
2 The full name of the series is “The Danube - views. From the Source to the Mouth of the Sea. Drawn from the nature and engraved in stone by Jacob Alt”
   (“Donau−Ansichten. Vom Ursprung bis zum Ausflusse ins Meer. Nach der Natur und auf Stein gezeichnet von Jacob Alt). Jacob Alt (1789–1872), an Austrian
   painter and lithographer, travelled through these regions and made sketches that were published as lithographs by Adolph Kunike (1777–1838), Viennese
   painter and one of the first European lithographer. 
3 Irena Balat: Vojvodina u grafici. Vojvođanski muzej, Novi Sad 1980. p. 8–9; Вања Краут: Историја српске графике од XV до XX века. Горњи Милановац,
   Београд, 1985. p. 138

1856−1860.
Ведута новосадског пристаништа и 
Петроварадинска тврђава
Непознати аутор према Јакобу 
Алту
Уметнички завод Библиографског 
института у Хилдбургхаусену 
челикорез на папиру
Лист: 18 х 22,2; пр.: 10 х 15 цм

1856−1860.
View of Novi Sad Wharf and Petrova-
radin Fortress
Author unknown, in style of Jacob Alt 
Art department of the Bibliographic 
Institute in Hildburghausen    
etching on paper
Paper: 18 х 22,2; print.: 10 х 15 cм
Л 311

ube and its tributaries and had branches in Apa-
tin, Novi Sad, Sremski Karlovci and other places. 
In its Steamboat timetable from November 19th to 
December 1st 1864, the company informs the pub-
lic that the steamship “until it stops sailing” will 
go from Karlovci to Zemun and Orsova on Fridays 
and from Karlovci to Pest on Mondays. The an-
nouncement was printed in German and Serbian 
languages.    
 Even today the Danube represents an im-
portant economic transportation route, which con-
nects the people from all the Transdanubian coun-
tries and attracts tourists from all over the world 
who, by sailing down the river, get to know about 
the past and the present of the people living on its 
banks. 

[VM, AS]
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 Шездестих година прошлог века 
фирма Стомо из четврти Нојбау у Бечу 
представила је ову оригиналну друштвену игру 
на табли под називом Путовање Дунавом. 
На кутији се налазила слика импозантних 
рушевина Агштајн замка у области Вахау, 
која је у послератним годинама била једна од 
најпопуларнијих дестинација за пешачење 
у Доњој Аустрији. У опису игре тврди се да је 
она „забавна и образовна“ и представља Доњу 
Аустрију у најбољем светлу. Игра представља 
„путовање парним бродом мимо многих села и 
романтичних замкова на Дунаву од Пасауа до 
источне границе Аустрије“. Та игра је само једна 
од многих друштвених игара на табли које су 
50-их и 60-их година имале за циљ да ојачају 
аустријски национални идентитет. Играње 
ових игара није представљало само разбибригу 
и забаву, већ се сматрало да је потребно да 
промовишу и различита знања и вештине 
корисне у свакодневном животу. 
 Ова игра, која се производила све до 80-их 
година 20. века састојала се од табле, четири 
парна брода, коцкице, картица и списка села. 
Низ познатих локација означено је црвеним 
тачкама на табли за играње. Kада играч ступи 
на поље на коме се налази црвена тачка, рецимо 
Мелк, Готвејг или Агштајн, мора да каже по чему 

је то место познато, како се зове или да именује 
грађевину. Ако је играч у праву добија картицу 
тог места, а ако погреши онда мора наглас да 
прочита тачан одговор. Игра је завршена када 
сви играчи стигну до последњег поља. Побеђује 
играч који је имао највише тачних одговора 
и сакупио највише картица путујући парним 
бродом. 
 Државна колекција Доње Аустрије 
садржи 1180 игара са таблом или картама у 
распону од 50-их година 19. века до данас. Већ 
више од 150 година играње игара је популарна 
разбибрига. Артур Шопенхауер је 1851. године, 
у својој књизи есеја Парерга и Паралипомена, 
написао следеће: „У одбрану картања могло 
би да се каже да вас карте припремају за 
живот и свет бизниса утолико што се на овај 
начин учимо да најпаметније што можемо 
искористимо околности (додељене карте 
у овом случају) које нас задесе, а не могу се 
променити“.1 Фридрих Ниче је споменуо потребу 
за игром у одраслом узрасту: „Сматрамо да 
игра и бајке припадају детињству, али то је 
тако кратковидо! Зар бисмо икада желели да 
живимо без игре и без бајки!“2

[РЛи]

Друштвена игра

1 https://archive.org/stream/23341891SchopenhauerParergaAndParalipomenaV2/23341915-Schopenhauer-Parerga-and-Paralipomena-V-1_djvu.txt, accessed
   on 25Jul2022. 
2 Friedrich Nietzsche, Human, All Too Human: A Book for Free Spirits. Cambridge 1878/1996.

1960.
Игра Стомо 
Kартон, папир
3,8 × 34,5 × 25,5 цм
SZ-GES-G-22

1960s
Stomo Spiele
Cardboard, paper
3.8 × 34.5 × 25.5 cm
SZ-GES-G-22
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 In the 1960s, the Stomo company from Vi-
enna-Neubau introduced this original and eclectic 
board game, named Donaureise, or A Danube Jour-
ney. The box showed a view of the imposing Agg-
stein castle ruins in the Wachau area, one of the 
most popular hiking destinations in Lower Austria 
during the post-war years. The description notes 
that the game is “entertaining and educational” and 
showcases Lower Austria, touting it as a “steam-
boat ride through the many villages and romantic 
castles of the beautiful Danube valley from Passau 
to the eastern border of Austria”. The game is just 
one of numerous parlor and board games created in 
the 1950s and 1960s that were intended to bolster 
Austrian national identity. Playing was considered 
not only a pastime and a means of entertainment, 
but it was thought that it should also promote a va-
riety of skills and abilities useful for leading a suc-
cessful life.
 This particular game, which was manu-
factured until the 1980s, comes equipped with a 
gameboard, four steamboats, a die, tokens, and an 
index of villages. A number of famous but as-of-
yet-unnamed sights along the Danube are marked 
by red dots on the board. When a player arrives at 
a field with a red dot Melk, Göttweig, or Aggstein, 
for example they must say what it is famous for, 
its name, or the name of the building. If a player is 
right, they get to keep the token for that site. If they 

fail, they must read the correct answer out loud. 
The game is over when everyone reaches the last 
field. Whoever got the most correct answers, and 
thus collected the most tokens while on the steam-
boat trip, wins the game. 
 The State Collections’ extensive toy collec-
tion includes 1,180 board, parlor, and card games 
that span a time period from the 1850s to the 
present. For more than 150 years, playing games 
has been a popular pastime. Arthur Schopenhau-
er, for example, wrote in his 1851 collection of es-
says Parerga und Paralipomena, “in defence of 
card-playing, it could at any rate be said that it is 
a preliminary training for life in the world of busi-
ness in so far as in this way we learn to make clev-
er use of the accidentally but unalterably given cir-
cumstances (cards in this case) in order to make 
therefrom what we can.”1 Friedrich Nietzsche, too, 
made reference to the need for play even in adult-
hood: “We think that play and fairy tales belong to 
childhood: how shortsighted that is! As though we 
would want at any time of life to live without play 
and fairy tales!”2

[RLi]

Board Game

1 https://archive.org/stream/23341891SchopenhauerParergaAndParalipomenaV2/23341915-Schopenhauer-Parerga-and-Paralipomena-V-1_djvu.txt, accessed
   on 25Jul2022. 
2 Friedrich Nietzsche, Human, All Too Human: A Book for Free Spirits. Cambridge 1878/1996.
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 У Музеју Војводине налази се керамичка 
посуда у облику чизме са локалитета Градиште 
код Турије. Пронађена је случајно 1967. године, 
приликом ископавања земље за градњу новог 
моста на Великом Бачком каналу (некадашња 
Црна бара).1

 Посуда је потпуно очувана, осим 
тракасте дршке, која недостаје. Врат је кратак и 
левкаст, обод заобљен, а отвор благо овалан. На 
левој страни, испод руба, налази се наглашена 
овална база дршке. Тело је калупастог облика, 
са оштрим преломом на врху. У висини чланака, 
површина је украшена са по једном брадави-
цом на обе стране. Врх и пета су благо повијени, 
а дно је увучено у средњем делу. Дно указује 
да се ради о десној чизмици. Украс је изведен 
жлебљењем. Није познато да ли потиче из 
стамбеног објекта, гроба, или је била у вези са 
неком ритуалном радњом. 
 Током касног бронзаног доба такве по-
суде јављају се у широкој области средње и 
источне Европе: од јужне Немачке до Пољске, 
и у Карпатској котлини. Ове области заузима 
комплекс који чине култура поља са урнама, 
Лужичка, Кијатице и култура Гава. Код ста-
ријих примерака, највећим делом се ради о на-
сеобинским налазима. Код посуда из касног 

бронзаног доба, у питању су налази из гробова. 
Истовремену употребу на широком, тесно 
повезаном простору узроковале су заједничке 
духовне представе касног бронзаног доба. 
Форма упућује на њихов симболички значај и 
употребу током посебних церемонија. Могле су 
се користити за испијање течности, као ритони. 
Неколико посуда културе поља са урнама 
Трансданубије типолошки су сличне нашем 
примерку.2 Истиче се њихов значај у култу, због 
посебног облика, који је у функцији везаној за 
течност. Продор Вал-Даљ групе културе поља 
са урнама дуж Дунава до јужне Бачке показује 
некропола из улице Матице српске у Новом 
Саду.3 Тако се на подручју касне белегишке 
културе (1100–900 године п. н. e.) може пратити 
прожимање утицаја – са запада културе поља 
са урнама, а са североистока Гава културе.

	 Симболика	
 Стопало означава понизност, подређе-
ност, ношење и уздизање. Пошто стопало држи 
тело, оно је веза са самом земљом, односно 
тлом. Богови са једном ногом симболизују 
нестабилну природу ватре, а могу бити и симбол 
лунарног. Ципела поред покојника показује да 
он више не може да хода, а са друге стране, 
симболише почетак новог путовања. Обућа је 
симболички повезана са стопалом и означава 
однос тела и земље.4

 Чаша, шоља, пехар симболизују обиље, 
животни напитак и бесмртност. У светковинама 

Посудa у облику чизме

1 Bogdan Brukner: “Gradište, Turija, Novi Sad – naselje sa kraja bronzanog i početka halštatskog perioda”.  Arheološki Pregled 7. Beograd 1967. с. 45–47.
2 Јован Коледин: „Зашто боса плеше Салма Хајек? Посуде облика чизме“ Годишњак Музеја града Новог Сада 13–14. Нови Сад 2019. с 11–28.
3 Душица Веселинов: “Преглед заштитних истраживања у старом језгру Новог Сада“. Гласник Друштва конзерватора Србије 30. с. 68–72.
4 Ј. Е. Cirlot: Dictionary of Symbols. London 2001. footwear.
5 Žan Ševalije, Аlen Gerban: Rečnik simbola.  Novi Sad 2009. pehar; Endru T. Kamings: Sve o simbolima. Beograd 2004. pehar.

1200–900 п. н. е.
Посуда
Турија-Градиште 
керамика
14,5 x 5,4 цм, висина 10,5 цм 
АP 6935

иницијације, појављује се симболика свете 
чаше. Шоља постављена на неку врсту сталка 
означава особу која себе нуди у службу небеса 
и за узврат очекује милост и обиље. Симбол 
пехара везан је уз симболичко значење 
течности коју садржи.5

 Посуда би могла да представља 
инструмент коришћен у култовима посвећеним 
небеским (соларним) божанствима. 

[ЈК]

1200–900 BC
Vessel
Turija-Gradište 
ceramic
14,5 x 5,4 cm, height 10,5 cm 
АP 6935
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 The Museum of Vojvodina has in its pos-
session a ceramic vessel shaped like a boot found 
in Gradište, near Turija. It was accidentally discov-
ered in 1967 during ground excavation while build-
ing the new bridge on the Great Bačka Canal (for-
mer Crna bara).
 The vessel is perfectly preserved apart from 
the ribbon handle, which is missing. Its neck is 
short and funnel shaped, its edge rounded and its 
opening slightly oval-shaped. On its left side, be-
low the edge, there is a pronounced oval base of a 
handle. Its body is shaped like a boot mould, with 
a sharp break on top. At the ankle height, it is dec-
orated with a wart on each side. The tip and the 
heel are slightly curved, while the sole is concave in 
the middle part. The sole indicates that it is in fact 
a right boot. The decorations were created with 
grooves. It is not known if it comes from a house or 
a grave, or if it is related to some ritual activity.  
 During the Late Bronze Age these vessels 
were present all over middle and eastern Europe, 
from the southern Germany to Poland as well as 
in Carpathian Basin. That is the area covered by 
the complex comprising of Urnfield cultures – Lu-
satian, Kyjatice and Gava cultures. Older examples 
are mainly settlement finds while vessels from the 
Late Bronze Age are grave finds. Common spiritual 

concepts of the Late Bronze Age led to the com-
mon use over the wide yet closely connected area. 
The shape indicates their symbolic significance 
and use during special ceremonies. They may have 
been used for drinking, as rhytons. A few vessels 
from the Transdanubian Urnfield culture are typo-
logically similar to our specimen. Their significance 
is prominent in a cult because of their specific 
shape, which is related to the use of liquid. Spread 
of Urnfield cultures along the Danube to the south-
ern Bačka can be recognized in the necropolis from 
Matica srpska street in Novi Sad. So we can see, at 
the area of late Belegiš culture,  (1100–900 BC) the 
mix of influences – Urnfield culture from the west 
and Gava culture from the north-east. 

 Symbolism 
 A foot symbolises humility, submission, 
support and rise. Since the foot holds up the body, 
it is the link to earth itself. Gods with one foot sym-
bolise the unstable nature of fire and they can also 
be a lunar symbol. As a funerary symbol, shoes 
beside a departed one demonstrate that he can no 
longer walk and on the other hand, they also sym-
bolise the start of a new journey. Footwear is sym-
bolically connected to feet and marks the relation-
ship between the body and earth. 
 A glass, a cup or a chalice symbolize abun-
dance, elixir of life, even immortality.  Initiation cer-
emonies contain the symbol of a holy cup. A cup 
on a pedestal symbolises a person who offers him-
self to the heavens and in return expects grace 

Boot-Shaped Vessel

1 Bogdan Brukner: “Gradište, Turija, Novi Sad – naselje sa kraja bronzanog i početka halštatskog perioda”.  Arheološki Pregled 7. Beograd 1967. p. 45–47.
2 Јован Коледин: „Зашто боса плеше Салма Хајек? Посуде облика чизме“ Годишњак Музеја града Новог Сада 13–14. Нови Сад 2019. p. 11–28.
3 Душица Веселинов: “Преглед заштитних истраживања у старом језгру Новог Сада“. Гласник Друштва конзерватора Србије 30. p. 68–72.
4 Ј. Е. Cirlot: Dictionary of Symbols. London 2001. footwear.
5 Žan Ševalije, Аlen Gerban: Rečnik simbola.  Novi Sad 2009. pehar; Endru T. Kamings: Sve o simbolima. Beograd 2004. pehar.

and plenty. The symbolism of a chalice is con-
nected to the symbolism of the liquid it contains.  
 This vessel could represent an instrument 
used in cults dedicated to the celestial (solar) deities.

[JK] 
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 Овај бронзани пехар са налазишта у 
Хаслауу, близу Регелсбруна, у округу Брук на 
Лајти један је од највреднијих преосталих 
предмета из Бронзаног доба које је у централној 
Европи трајало од 2200. до 800. године пре 
Христа. Појава таквих предмета повезује се са 
раном производњом вина. 
 Прича о томе како је овај пехар пронађен 
је врло необична. У лето 1943. Аугуста Грил, која 
је у то време радила за музеј Kарнунтинум у Бад 
Дојч-Алтенбургу, сазнала је да су неки бронзани 
предмети пронађени на пољу у округу Хаслау. 
Брзо је реаговала и од проналазача откупила 
неколико комада бронзе за свој музеј, а затим 
још 20 комада са истог налазишта.1

 Kада је Завод за заштиту споменика 
културе испитао те налазе, брзо је постало 
јасно колико су значајни. Пробно ископавање 
на налазишту изведено је 20. августа 1943, али 
безуспешно. Разлог томе био је једноставан – 
закупац поља на којем су предмети нађени дао 
је Гриловој погрешну локацију. Највероватније 
је желео да без сметње сам настави да трага за 
вредним комадима на правој локацији. 
 Испрва се мислило да артефакти потичу 
из гроба кремиране особе. Kремација је била 
најчешћи облик погребног ритуала за време 
бронзаног доба. Међутим, за време рестаура-

ције локалитета нису нађени трагови погребне 
ломаче нити икакви други знаци разарања. 
Сходно томе, дошло се до претпоставке да су 
налази део нагомиланог блага и то прилично 
великог. Осим пехара пронађено је и неколико 
бронзаних српова, главе секира, брошеви, 
делови коњског ама и нож. Можемо само 
нагађати зашто су ти предмети нагомилани 
на једном месту. Истраживање указује на 
религиозне мотиве, али је сасвим могуће и да 
су вредни предмети били напросто сакривени. 
 Првобитно су се пехари правили од 
керамике или дрвета, али су такви налази 
ретки и остали су сачувани само на локацијама 
где им је тло погодовало. Метални пехари 
изузетно су ретки с обзиром на то да су били 
намењени малој, друштвено угледној групацији 
људи у бронзаном добу. Такви су се пехари 
највероватније користили за испијање вина, па 
из тога можемо извући закључке о важности 
узгоја винове лозе у бронзано доба. 
 Бронзани пехар пронађен у Хаслауу 
„карактерише конусни облик са изразитим 
проширењем и причвршћеном уздигнутом 
дршком“, како пише праисторичар Ричард 
Питиони. „Такође је занимљиво уочити да се 
пехар при врху сужава и има кратко, вертикално 
грло“.2 Још једна нарочита карактеристика 
посуде је троструки ред избочина на зидовима 
пехара. 

[РЛи]

Бронзани пехар из Хаслауа

1 Cf. Richard Pittioni: “Der Depotfund von Haslau-Regelsbrunn, District of Bruck an der Leitha, Lower Austria.” In: Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich,
  Vol. 29, 1948, pp. 15–41
2 Ibid.

Око 1200 п.н.е.
Бронзани пехар из Хаслауа
Бронза
15.9 × 6.7 цм
UF-8559

ca. 1200 BC
Bronze cup from Haslau
Bronze
15.9 × 6.7 cm
UF-8559
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 This bronze cup from a hoard in Haslau near 
Regelsbrunn in the district of Bruck an der Leitha is 
one of the most valuable surviving objects from the 
Bronze Age, which in Central Europe was from 2200 
to 800 BC. The appearance of such objects is asso-
ciated with the early cultivation of wine. 
 The story of this particular cup’s discovery 
is curious. In the summer of 1943, Auguste Grill, 
who was working for the Carnuntinum Museum in 
Bad Deutsch-Altenburg, learned that bronze ob-
jects had been found in a field in the Haslau munic-
ipality. She acted quickly, acquiring several bronze 
pieces for the museum from the finder, followed by 
about 20 more bronze items from the same find.1 
 When the Institute for the Preservation of 
Monuments examined the artifacts, their signifi-
cance quickly became clear. A test excavation at 
the site was conducted on 20 August 1943, but it 
was unsuccessful. The reason for this was simple 
– the tenant of the field where the discovery was 
made had given Grill a false location, presumably 
so that he could continue to search for valuable 
pieces at the actual find spot without being dis-
turbed. 
 It was initially thought that the artifacts 
were from a cremation grave, which was the most 

common burial ritual during the Bronze Age. How-
ever, during restoration no traces of fire from a pyre 
were revealed, nor were there any other indications 
of destruction. Accordingly, it was assumed that 
the items were from a wealth deposit and an ex-
tensive one at that. In addition to the cup, sever-
al bronze sickles, socketed axes, brooches, horse 
bit parts, and a knife were also recovered. We can 
only guess at the reason the hoard was deposit-
ed. Research suggests a religious motivation, but it 
is entirely possible that the valuables were simply 
hidden. 
 Originally, cups were made of ceramics or 
wood, but such pieces are quite rare and have only 
survived where the soil conditions are favorable. 
Metal cups are extremely rare, since they were re-
served for a small, socially elevated group of people 
in the Bronze Age. Such cups were probably used 
for wine drinking, so one may draw conclusions 
about the cultivation and importance of viticulture 
in the Bronze Age. 
 The bronze cup found in Haslau is “char-
acterized by its conical shape with a pronounced 
shoulder and raised attached handle”, writes pre-
historian Richard Pittioni. “It is also worth noting 
that the shoulder continues into a very short, verti-
cal neck.”2 Another special feature of the vessel is 
the triple row of humps on the wall of the cup. 

[RLi]

Bronze Cup from Haslau

1 Cf. Richard Pittioni: “Der Depotfund von Haslau-Regelsbrunn, District of Bruck an der Leitha, Lower Austria.” In: Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich,
  Vol. 29, 1948, pp. 15–41.
2 Ibid.
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 Зачеци уметности осликавања стакла 
сежу у античко време, са поузданим подацима 
из периода од 1. века пре нове ере до 5. века нове 
ере. У средњем веку, овај начин декорисања 
стаклених предмета је био посебно развијен у 
Италији, где је у 15. и 16. веку доживео процват. 
Из Италије се проширио у Француску и Шпанију, 
а током 16. века и у јужну Немачку; убрзо 
након тога, осликавање стакла је било широко 
распрострањено у земљама средње Европе.
 Иако је техника осликавања стакла 
најпознатијa у виду израде слика, а нарочито 
икона на стаклу, у народној уметности било 
је распрострањено и осликавање посуда 
израђених од стакла. Једноставне и помало 
наивне представе, јарке боје и допадљивост 
заједничке су одлике ове гране уметности на 
широком подручју Средње Европе. Осликаване 
су посуде које су имале важну улогу у друштве-
ном животу и стога су мотиви који су се на њима 
појављивали имали посебну симболику. Често 
су то били породични или други грбови, али и 
представе које су приказивале дух окупљања 
на којем су употребљаване.1

 Најпознатија радионица осликавања 
стаклених предмета на простору данашње 
Војводине била је радионица Уроша Чавића, 
која је била активна у Кикинди током прве 
половине 20. века. У овој радионици осликавани 

су употребни предмети од стакла и порцелана. 
Чаше, флаше и сервиси за вино били су међу 
њиховим најбројнијим производима, а данас 
се, осим у домаћинствима, налазе и сачувани у 
музејским збиркама.
 Међу мотивима који се појављују на 
предметима осликаним у радионици Уроша 
Чавића посебно место заузимају историјске 
сцене и важне личности из српске историје и 
културе. Честе су и представе са хришћанском 
тематиком, односно ликовима светаца и 
натписима који упућују на прилике у којима су 
ови предмети коришћени.2

 Сервис за вино који се налази у Етно-
лошкој збирци Музеја Војводине састоји се од 
боце за вино и шест чаша са стопом. Коришћене 
су у Ђали, у Банату, током прве половине 20. 
века. На боци и свакој од чаша налази се исти 
мотив – лик Светог Архистратига Михаила са 
натписом: СВ. АРХИСТРАТИГ МIХАИЛЪ / КО 
КРСНО ИМЕ СЛАВИ ОНОМ И ПОМАЖЕ!
 Крсно име, крсна или породична слава је 
дан посвећен свецу који се сматра заштитником 
породице и прославља се у српским поро-
дицама као један од најзначајнијих празника. 
Празник посвећен Светом Архистратигу Ми-
хаилу спада у најчешће крсне славе. Међу 
елементима који се користе у славском 
обреду или имају важан симболички значај 
у слављењу славе, уз славски колач, жито, 
свећу и икону свеца који се слави, налази 
се и црвено вино. Из тог разлога, овакви 
сервиси коришћени су сваке године у нај-
свечанијим моментима у животу породице. 

Сервис за вино

1  Franz Karl Lipp: Bemalte Gläser: volkstümliche Bildwelt auf altem Glas. Geschichte und Technik. München 1974. с. 7.
2  Славица Гајић: „Стаклена чаролија Уроша Чавића – осликавање на стаклу”. У: Рад Музеја Војводине 53. Нови Сад 2011. с. 279–292..

Почетак 20. века
Сервис за вино, Ђала (Банат)
стакло
Боца  32 х 14,5 цм; чаша 13 х 6,3 цм
Инв. бр. ЕО 3689

Beginning of the 20th Century
Wine set, Djala (Banat)
Glass
Bottle 32 х 14,5 cm; Glass 13 х 6,3 cm
No. ЕО 3689

Истовремено, у свечаном обележавању поро-
дичне, крсне славе обично учествују и гости 
– кумови, рођаци и пријатељи, тако да овај
свечани чин породица дели са својим 
најближима, а предмети попут сервиса за вино 
имају улогу симбола заједништва под окриљем 
свеца заштитника.
 Црквену и народну традицију обеле-
жавања крсне славе чине бројни обичаји и 
веровања који се преносе с генерације на 
генерацију и веома су важни за културни 
идентитет читавог народа. Због тога је обичај 
прослављања крсне славе 2014. године 
уписан на Унескову Репрезентативну листу 
нематеријалног културног наслеђа човечанства, 
као први елемент из Србије који се нашао на 
овој листи.

[ТБ]
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 Skill of painting on glass dates back to an-
tiquity. There is reliable data from the period from 
the 1st century BC to the 5th century AD to confirm 
that fact. In the Middle Ages this way of decorating 
items made of glass was especially well developed 
in Italy where it was flourishing in the 15th and the 
16th centuries. It spread from Italy into France and 
Spain and in the 16th century it reached Southern 
Germany. Soon after that painting on glass was 
common in the countries of Central Europe. 
 The best known aspect of painting on 
glass was creating pictures and especially icons 
on glass. However, in folk art the painting of glass 
dishes and vessels was equally widespread. Com-
mon features of this type of art in central Europe 
were bright colours, attractiveness and somewhat 
simplified representations. The vessels that were 
painted were those which played an important role 
in social interaction which meant that the motifs 
on them had special symbolism. Those motifs 
were often a family crest or a coat of arms. On the 
other hand, there were also frequent representa-
tions which epitomized the spirit of the gathering 
at which they were being used. 
 The best known workshop for painting glass 
objects in what is now Vojvodina was the one be-
longing to Uroš Čavić, active in Kikinda in the first 
half of the 20th century.  Everyday objects made of 
glass and porcelain were painted in the workshop. 

Most frequently those were glasses, bottles as well 
as wine sets. They can now be found in both homes 
and museum collections. 
 Motifs painted on the items in Uroš Čavić’s 
workshop include historical scenes and portraits of 
important historical and cultural personalities from 
Serbia. Christian topics are also common, more 
specifically representations of saints. There are 
also inscriptions that are related to the occasions 
in which the items are being used. 
 The wine set which is in the Ethnological 
collection of the Museum of Vojvodina comprises 
a bottle and six footed glasses. They were used in 
Đala, in Banat, during the first half of the 20th cen-
tury. The bottle and all the glasses hold the same 
motif – the face of Archistratege Michael and the 
inscription: СВ. АРХИСТРАТИГ МIХАИЛЪ / КО 
КРСНО ИМЕ СЛАВИ ОНОМ И ПОМАЖЕ! (Holy Ar-
chistratege Michael / Thosae who celebrate Slava 
are blessed!)
 Slava or Saint’s Feast Day or Patron Saint’s 
Day is a day dedicated to the saint who is consid-
ered to be the patron of the family. It is celebrated 
in Serbian families as one of the most important 
holidays. The day dedicated to the Holy Archistrat-
ege Michael is one of the most frequently celebrat-
ed Slavas. Red wine is an important element along-
side other important elements, which are used in 
celebration of Slava or have an important symbol-
ism such as Slava bread, cooked wheat, a candle 
and the icon of the saint that is being celebrated. 
That is why these wine sets are used every year in 
the most important moments of family life. Guests 
also take part in solemn celebration of Slava – 

Wine Set

1  Franz Karl Lipp: Bemalte Gläser: volkstümliche Bildwelt auf altem Glas. Geschichte und Technik. München 1974. p. 7.
2  Славица Гајић: „Стаклена чаролија Уроша Чавића – осликавање на стаклу”. У: Рад Музеја Војводине 53. Нови Сад 2011. p. 279–292.

godparents, cousins and friends. The family shares 
this solemn act with the nearest and dearest and 
the items such as a wine set play a role of a symbol 
of togetherness under the protection of the Patron 
Saint. 
 Both Church and home traditions of cele-
brating Slava comprise various customs and be-
liefs which are passed down the generations and 
are essential for the cultural identity of the entire 
people. That is why in 2014 the celebration of Slava 
was put on UNESCO Representative List of the In-
tangible Cultural Heritage of Humanity as the first 
item from Serbia.  

[TB] 
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 Различити типови беле грнчарије из 
Доње Аустрије могу се идентификовати преко 
боја и дизајна. У околини Леополдсдорфа 
(јужно од Беча), интензивна црвена боја је 
толико типична да се за ту грнчарију користи 
термин црвена керамика. 
 Свети Леополд, маркгроф  (око 1075-
1136),  је светац заштитник Доње Аустрије. 
Овај бокал, на којем је приказан Свети 
Леополд, припада традиционалној школи 
керамике из Доње Аустрије. Постојале су 
значајне регионалне варијације са различитим 
предлошцима. У Леберсдорфу је доминирала 
црвена боја која је била скупа за израду. Kружна 
шара, која се може наћи на многим комадима 
црвене керамике из Леберсдорфа, је такође 
карактеристична за ово село. Бела грнчарија 
је била популарна у руралним срединама, 
док је црна била више уобичајена у урбаним 
срединама. Постоје докази да се грнчарија 
производила у руралним срединама Доње 
Аустрије још у 12. веку.1

 Kомади беле грнчарије често су осликани 
ликом најпопуларнијег свеца у држави, Светог 
Леополда. Маркгроф Леополд III рођен је 1075. 
године и заштитник је Доње Аустрије од 1663. 
године. Његов отац Леополд II са тешкоћом 
је бранио некада малу аустријску територију. 
Након његове смрти 12. октобра 1095. године 
на власт је ступио његов син Леополд III.2 
Његова снажна жеља да одржи мир јасно се 
показала за време битке на реци Реген 1105. 

године. Салијски цар Хенри IV и његов син 
Хенри V намерили су да своје размирице реше 
ратом. Леополд је успео да спречи оружани 
сукоб, задобије руку цареве кћери Агнесе, тада 
удовице, и ожени је 1106. године. Уз Агнесу је 
везана и такозвана Легенда о велу која је веома 
присутна у локалном фолклору. Легенда каже да 
је младин вео однео ветар код замка Kаленберг. 
Девет година касније су вео пронашли пси за 
време лова. Висио је на грму зове у дунавској 
низији. Богородица се тада указала Агнесином 
мужу Леополду, рекавши му да на месту где 
је нађен вео сагради манастир. Тако је настао 
Kлостернбург који је основан 1108. године под 
Леополдовим покровитељством и који се брзо 
развио уз његову подршку. Оснивање опатије 
Хајлигенкројц и манастира у Kлајн Маријацелу 
се такође приписују Леополду. Умро је 15. 
новембра 1136. године највероватније од пос-
ледице несреће у лову.
 Процес Леополдове канонизације 
започео је 1358. године, а кулминирао 6. јануара 
1485. године свечаном церемонијом коју је 
водио Папа Иноћентије VIII, како би га “уздигао 
на част олтара”. Царским патентом од 19. 
октобра 1663. године коначно је проглашен за 
свеца заштитника целе државе. Тиме је Леополд 
постао присутан и у различитим народним 
обичајима, од такмичења у котрљању буради 
у подрумима манастира Kлостернбург, до 
појављивања његовог лика на различитим 
рукотворинама.

 [РЛи]

Бокал

1   Cf. Ferdinand Wiesinger: Die Schwarzhafner und die Weißhafner in Oberösterreich. Jahrbuch des oberösterreichischen Musealvereines, Vol. 87. O. O. 1937, p. 91 f.
2   Cf. www.gedaechtnisdeslandes.at/personen/action/ show/ controller/Person/person/leopold-iii-der-heilige.html, accessed on 17 Sep 2021

1810–1830
Бокал
Kерамика
19,5 х 14,5 цм, пречник 10,5 цм
VK-241

1810–1830
Pitcher
Ceramic
19.5 × 14.5 cm, diameter 10.5 cm
VK-241
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 Different types of Lower Austrian White Pot-
tery can be identified through design and colors. 
Around Leopoldsdorf (south of Vienna) an intense 
red color is so typical that we refer to this pottery 
as red-painter´s ceramics.
 The patron of Lower Austria is St. Leopold, a 
margrave (est. 1075–1136). This pitcher depicting 
St. Leopold originates from the traditional ceramics 
production of Lower Austria. There were signif-
icant regional variations, with different types of 
patterns. In Leobersdorf, the color red, expensive 
to make, dominated. The circumference pattern 
is also typical, and can be found on many of the 
red-painted products from Leobersdorf, making it a 
distinguishing feature of the village. White pottery 
was popular in rural areas, while black pottery was 
more common in urban ones. There is evidence of 
rural pottery production in Lower Austria dating all 
the way back to the twelfth century.1

 The white pottery pieces often contain de-
pictions of the state’s most popular saint: Saint 
Leopold. Margrave Leopold III, born around 1075, 
has been the patron saint of Lower Austria since 
1663. His father, Leopold II, had a difficult time de-
fending the once small Austrian territory. After his 
death on 12 October, 1095, Leopold III came into 
power.2 His profound desire for peace became ap-
parent in an 1105 battle on the Regen (Řezná) river, 
when a dispute between the Salian Emperor Henry 

IV and his son Henry V was to be settled in war. 
Leopold was able to prevent the armed conflict, 
winning the hand of the emperor’s daughter Ag-
nes, already widowed, and marrying her in 1106. 
Also associated with Agnes is what is called the 
Legend of the veil, which has significance in the 
region’s folklore. As the story goes, a gust of wind 
swept away the veil of the new bride at the castle 
on Kahlenberg. Nine full years later, hunting dogs 
discovered it hanging from an elderberry bush in 
the Danube meadows. The Mother of God then 
appeared to Agnes’s husband, Leopold, telling 
him to build a monastery at the site where the veil 
was found. This became Klosterneuburg, founded 
under his patronage in 1108; with his support, it 
grew within a few years. The foundation of Heili-
genkreuz Abbey and the monastery in Klein-Mari-
azell can also be traced back to Leopold. He died 
on 15 November 1136, likely as the result of a 
hunting accident.
 The process of Leopold’s canonization was 
begun in 1358, culminating in a solemn ceremony 
conducted by Pope Innocent VIII on 6 January 1485 
to “raise him the honor of the altars”. An imperi-
al patent from 19 October 1663 finally designated 
him as the patron of the state. This also ushered 
St. Leopold into various folk customs, ranging from 
the famous barrel sliding contests in the Klostern-
euburg monastery cellars to his depiction in vari-
ous arts and crafts.

[RLi]

Pitcher

1  Franz Karl Lipp: Bemalte Gläser: volkstümliche Bildwelt auf altem Glas. Geschichte und Technik. München, 1974. p. 7.
2  Славица Гајић: „Стаклена чаролија Уроша Чавића – осликавање на стаклу”. У: Рад Музеја Војводине 53. Нови Сад, 2011. p. 279–292..
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 Минерали природног порекла, специ-
фичне кристалне структуре, изузетни по својој 
лепоти или реткости, од давнина су привлачили 
пажњу људи. Коришћени су као накит или као
„валута“ јер се лако преносе, а због своје лепо-
те, током историје, употребљавани су за украша-
вање и израду најразличитијих уметничких 
предмета. Начин обраде минерала кроз историју 
се мењао и усавршавао, као што се мењало и 
усавршавало његово коришћење и значај.
 Проучавање минерала је највероватније 
старо колико и цивилизација, а први писани 
трагови потичу из античког периода. 
 На Фрушкој гори, јувелирске минералне 
сировине налазе се у ултрабазичним стенама 
и различитим наносима у виду жица, жилица, 
гнезда и неправилних тела. Минерали који могу 
да се пронађу су калцедон (различити типови 
калцедона и ахат), различити типови кварца 
(јаспис, горски кристал и млечно-бели кварц), 
магнезит, доломит и анкерит. Најпознатији 
локалитет минералних сировина је Козје брдо, 
док су спорадични налази забележени на 
локалитетима Хопово, Нерадин, Грабово, Дуге 
луке, Јазак и Летенка.1

 Ахат је провидна варијанта калцедона 
који се скоро у потпуности састоји од силицијум 
диоксида. Добио је име по реци Ахат (данас 
Дирило) на Сицилији, у чијем кориту га је нашао 

и именовао грчки филозоф Теофраст.2 Камење 
је често црно, бело или сиво, али може бити и 
разнобојно. Боја камена и трака које га чине 
потичу од присуства других минерала. Кристали 
кварца у ахату у свом најчистијем облику су 
безбојни. Уз присуство гвожђа постају црвени 
или смеђи, са манганом постају ружичасти, а 
са хромом зелени. На налазиштима Фрушке 
горе, ахат се одликује смењивањем безбојних, 
беличастих и плавичастих трака. 
 Овај минерал веома су цениле многе 
древне културе, укључујући Сумере, Египћане, 
Грке и Римљане. Поред естетских, приписивала 
су му се и одређена лековита и магијска свој-
ства, те је широко коришћен за израду талис-
мана, различитих магијских предмета и печата. 
Ахат је у Исламу врло драгоцен камен. Према 
муслиманској традицији, верује се да је особа 
која носи прстен са ахатом заштићена од 
разних незгода и да ће имати дуг живот.3

 Још је римски филозоф Плиније Старији, 
у свом делу Naturalis Historia писао о лековитим 
својствима различитих врста ахата. Он наводи 
како је гледање неких ахата благотворно за очи, 
док други, када се држе у устима ублажавају 
жеђ. Такође, постоје и они који су делотворни у 
сузбијању дејства отрова шкорпиона.4

 И данас се ахату приписује велики број 
лековитих својстава. Сматра се да је ово камен 
који у равнотежу доводи емоционално, телесно 
и ментално.
 Ахат је изразито декоративан минерал, 
те су се од њега од давнина израђивалo прс-

Ахат

1 Ilić Miloje: Juvelirske mineralne sirovine i njihova nalazišta u Srbiji. Beograd 2006.
2 https://www.minerals.net/mineral/agate.aspx. Посећено: 4. 9. 2022.
3 https://mineralexpo.hr/ahat-2.  Посећено: 4. 9. 2022.
4 https://www.stonemania.co.uk/crystals/a/agate. Посећено: 4. 9. 2022.

20 милиона година
минерал Ахат
локалитет Козје Брдо, Фрушка гора
15х15х13 цм
из приватне збирке Дарка 
Тимотића

20 Million years 
Agate
Mineral
Locality Kozije brdo, Fruška Gora
15х15х13 cm
From the private collection of Darko 
Tomić

тење, брошеви, украси за косу и разни други 
украсни предмети. Порозан је, па релативно 
лако веже минералне растворе и зато га је 
лако накнадно бојити. Римљани су посебно 
ценили геме и печатно прстење у виду инталија, 
израђено од ахата. Веште занатлије умеле су 
тако да обраде ахат да личи на оникс, чиме се 
вишеструко повећавала цена предмета. 

[ДР]
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 Natural minerals with specific crystal struc-
ture and exceptional for their beauty or rarity have 
always attracted human attention. They have been 
used as jewellery or as “currency” because of their 
portability. Because of their beauty they have also 
been used for making and decorating various art 
objects throughout history. Over time the process-
ing of minerals has changed and improved as has 
their use and significance. 
 The study of minerals is likely as old as civ-
ilization while the first written trace dates back to 
the antiquity. 
 On Fruška gora we can find mineral deposits 
in ultrabasic rocks and in various strata in the form 
of veins, nests and irregularly shaped bodies. Min-
erals that can be found are chalcedony (different 
types of chalcedony and agate), different types of 
quartz (jasper, mountain crystal and milky quartz), 
magnesite, dolomite and ankerite. The most well-
known locality with mineral deposits is Kozje brdo 
while there have also been finds at the localities of 
Hopovo, Neradin, Grabovo, Duge luke, Jazak and 
Letenka.1

 Agate is a type of transparent chalcedony, 
which consists mostly of silicon dioxide. It was 
named after the river Achates (today Dirillo) in Sic-
ily as it was in its riverbed that it was found and 
identified by Greek philosopher Theophrastus.2 The 

stones are frequently black, white or grey but can 
also be really colourful. The colour of the stone 
comes from the presence of other minerals. Quartz 
crystals in agate are colourless in their purest form. 
If iron is present, they become red or brown, pink 
with manganese and green with chromium. Fruška 
gora agate is distinguished by its colourless, whit-
ish and bluish lines. 
 This mineral was highly valued by many an-
cient cultures, including the Sumerians, Egyptians, 
Greeks and Romans. Besides beauty the miner-
al was reputed to have certain healing and magic 
powers so it was widely used for making of talis-
mans, various magic items and seals. Agate is a 
very precious stone in Islam. According to Muslim 
tradition, it is believed that a person who wears an 
agate ring is protected from various accidents and 
will have long life.3

 Roman philosopher Pliny the Elder wrote in 
his book Naturalis Historia about the healing prop-
erties of different types of agate. He claimed that 
looking at some agates is beneficial for the eyes 
while others can quench thirst when kept in the 
mouth. There are those that can serve as an anti-
dote for scorpion poison as well.4

 Agate is believed to have healing powers 
to this day. It is reputed that this stone can bring 
about balance between the emotional, the corporal 
and the mental. 
 Agate is very decorative mineral so it has 
been used throughout history for making rings, 
brooches, hair decorations and other decorative 
objects. It is porous so it can absorb mineral solu-

Agate

1 Ilić Miloje: Gem Raw Materials and their Occurrence in Serbia. Belgrade 2006.
2 https://www.minerals.net/mineral/agate.aspx. Accessed on: 4 Sept 2022
3 https://mineralexpo.hr/ahat-2.  Accessed on: 4 Sept 2022
4 https://www.stonemania.co.uk/crystals/a/agate. Accessed on: 4 Sept 2022

tions relatively easily and thus can be easily co-
loured. Romans especially appreciated gems and 
intaglio signet rings made of agate. Skillful crafts-
men were able to work the agate so that it resem-
bled onyx, which significantly increased its value.

[DR] 
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 Кристално подручје Боемског масива 
чине обронци старог, еродираног високог 
планинског ланца. Осим великих делова Чешке, 
у Аустрији обухвата углавном Млински округ 
(Mühlviertel) и Шумски округ (Waldviertel), као 
и шуму Дункелштајн (Dunkelsteiner Wald). 
Као компонента многих стена која је често 
тешко препознатљива, кварц је вероватно 
најраспрострањенији минерал у Боемском 
масиву. Међутим, он овде формира мање или 
више мономинералне (само од једне врсте 
минерала) кварцне жиле. 
 Понекад постоје шупљине са лепо 
обликованим кристалима.1

 Посебност таквих кварцних жила су 
аметист кварцне жиле из Маисауа (Maissau), 
најпознатијег налазишта минерала у Доњој 
Аустрији. Вишеструка сукцесија љубичастог 
аметиста и млечнобелог кварца манифестује 
се карактеристичним испољавањем трака 
аметиста, које су типичне за Маисау. Сличне 
тракасте жиле аметиста могу се наћи и у 
Егенбургу (Eggenburg) и у суседној Чешкој, али 
тамо нису приступачне.
 Средином 19. века, приликом радова у 
каменолому у Маисау, откривена је кварцна 
жила љубичасте боје, за коју се тада није 
сматрало да има велики значај. Тек је Крахулец 
друштво (Krahuletz-Gesellschaft) у Егенбургу 
од 1986. до 1994. године спровело научна 

истраживања и открило импресивне налазе 
аметиста. Тако се родила идеја да се Маисау 
туристички рекламира као град аметиста.2

 Тек је након испитивања тла 2000. године, 
дебљина овог слоја са аметистом постала јасна: 
потврђена дужина жиле је 400 метара, а њена 
максимална ширина је један метар. У ствари, 
верује се да стварна дужина износи најмање 
један километар, односно да се жила протеже 
све до Егенбурга. Уследила је одлука да се овом 
драгом камену посвети посебан геолошки парк. 
Свечано отварање највеће приступачне жиле 
од аметиста у Свету аметиста у Маисауу је 
уследило 2005. године.
 Представљени кварцни блок аметиста 
има следеће димензије: 44 x 25 x 24 цм. Тежак 
је 25,1 кг. Великих димензија, са постојећом 
сјајном структуром и још увек видљивим 
шупљинама некадашњих других минерала, што 
га чини веома ретким предметом.

[ЦД]

Аметист кварцни блок

1  Harald Steininger: „Mineralien und Bergbau in Niederösterreich“. У: Natur im Herzen Mitteleuropas. St. Pölten 2002,18–28.
2  https://www.amethystwelt.at/unternehmen/ Приступљено: 24. 8. 2022.

Процењена старост: 280 милиона 
година
Аметист кварцни блок
дужина 44 цм, ширина 25 цм, 
висина 24 цм
М/5093

Age: 280 million years
Amethyst quartz block
length 44 cm, width 25 cm, height 
24 cm
М/5093
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 Crystal area of the Bohemian Massif is made 
up of the slopes of the old, eroded and high moun-
tain chain. Besides its parts in the Czech Republic, 
the Massif comprises the Mill District (Mühlviertel), 
the Wood District (Waldviertel) and Dunkelsteiner 
Wood (Dunkelsteiner Wald) in Austria. Quartz is 
probably the most widespread mineral in the Bohe-
mian Massif as a difficult-to-recognize component 
of many rocks. However, here it forms more or less 
monomineral quartz deposits. There are some-
times hollows with beautifully shaped crystals.1

 Such special quartz deposits are amethyst 
deposits in Maissau, the most famous mineral de-
posits in Lower Austria. Purple amethyst and milky 
quartz appear in succession which results in the char-
acteristic lined amethyst, typical of Maissau. Similar 
lined amethyst deposits can be found in Eggenburg 
and in the neighboring Czech Republic but
in those locations they are not accessible. 
 In the middle of the 19th century purple 
quartz deposit was discovered during excavations 
in the Maissau quarry but was not considered rel-
evant. It was only during the scientific research by 
the Krahuletz-Gesellschaft Association in Eggen-
burg, between 1986 and 1994, that the impressive 
amethyst deposits were discovered. That is when 
the idea to advertise Maissau to tourists as the city 
of amethyst came about.2

 Only after the soil testing in 2000 did it be-
come clear how thick the layer of amethyst really 
was: confirmed length of the deposit is 400 meters 
and its maximum width is 1 meter. It is believed 
that in reality its length is one kilometer and that 
the deposit runs all the way to Eggenburg. Decision 
was made to dedicate a special geological park to 
this precious stone. Grand opening of the largest 
accessible amethyst deposit, in Amethyst Welt 
Maissau took place in 2005. 
 The size of the block of amethyst on display 
is: 44 x 25 x 24 cm and it weighs 25.1 kg. It is this 
large dimension with the glossy structure and still 
visible hollows where other minerals used to be, 
that makes it such a rare object.

 [CD]

Amethyst Quartz Block

1  Harald Steininger: „Mineralien und Bergbau in Niederösterreich“. In: Natur im Herzen Mitteleuropas. St. Pölten 2002,18–28.
2  https://www.amethystwelt.at/unternehmen/ Accessed on: 24 Aug 2022
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 Најстарија капа у Збирци народних 
ношњи и одевања Музеја Војводине потиче 
с краја 18. века. Овакве капе налазимо на 
портретима грађанки српског и цинцарског 
порекла у Хабзбуршкој монархији с краја 18. и 
почетка 19. века. Познати су портрети грофице 
Нако, госпође Ангелине Хаџић, Марије Карамате, 
Еуфросине Текелије.1 Ове жене су припадале 
сталежу племства, трговаца и високих државних 
службеника. Поред припадница племства, капе 
су носиле жене богатих трговаца и занатлија, 
изражавајући тиме друштвени статус на 
два начина: богатство породице и прелазни 
друштвени статус младе, тек удате жене. Капе 
овог типа махом су ношене у подунавским зем-
љама, те неки истраживачи помињу „дунавски 
пут златних капа“.2

 Изложена капа датована је на основу 
поменутих ликовних извора, али и технике 
златовеза која је била распрострањена у другој 
половини 18. века. Златне капе су прављене у 
мануфактурној и занатској производњи. Према 
типологији коју је дао Ф. К. Лип, овај тип капе 
спада у групу крутих капа, јер је обликована 
картонском основом.3 Златовез је рађен са две 
врсте нити: златна, танко извучена нит која је 
обавијена око свилених нити – Or nué  и  цеваста 
нит, тзв. буљон (bullion) или скофиа (skofia). 

Употребљавана је и златна фолија. Као додатни 
украси коришћени су циркони, шљокице и 
плочице у облику листа. Обод и сви спојеви 
на капи оивичени су златном чипком рађеном 
техником на батиће. На основу ликовних извора, 
знамо да је капа на потиљку имала свилену 
машну. Златовез на капи урађен је техником 
веза преко подлоге од памучног конца. 
 Златне капе ношене су у различитим 
друштвеним слојевима, након терезијанске 
реформе одевања 1766. године, када су 
укинута класна ограничења у коришћењу 
скупоцених материјала. Златне капе почињу да 
носе и жене занатлија и трговаца по градовима 
у Хабзбуршкој монархији.4 Припаднице високих 
друштвених слојева престају да носе златне 
капе у периоду након Бечког конгреса (1814–
1815), када бидермајерски модни тренд постаје 
доминантан. 
 У традиционалним костимима појединих 
аустријских и немачких покрајина златне капе 
свој живот настављају донекле мењајући 
облик. Данас су најпознатије златна капа 
из Линца (Linzer Goldhaube), минхенска капа 
(Riegelhaube), те капа из Вахауа (Wachauhaube), 
која је изложена као пандан нашој златној 
капи. Такође, капе сличног облика и украса под 
називом кокехаубе (Kokehaube), носиле су младе 
жене из етничке заједнице карпатских Немаца 
у Њитринској Правни, у данашњој Словачкој, 
као део свог традиционалног костима.5

Златна капа

1 Олга Микић: Портрети Срба 18. века. Нови Сад 2003. с. 103, 195, 203.
2 Истраживање вршено у Доњој Аустрији захваљујући ARGE Donauländer scholarship (Стипендија за подунавске земље) у априлу 2022. године.
3 Franz Karl Lipp: Goldhaube und Kopftuch. Linz 1980. с. 46.
4 Raingard Witzman: “The Beautiful Wienese: Fashions from the time of Maria Theresa to the end of Congress of Wiena“. У: The Imperial Stile: Fashions of the
  Hapsburg Era. The Metropolitan Museum of Art New York 1980. С. 37-38.
5 https://www.snm.sk/muzeum-online/blog-muzeum-online/etnologia?clanok=cepiec-zlatohlav-z-nitrianskeho-pravna-snm-mkkn;
  https://www.nitrianskepravno.sk/oznamy/-kroje-na-radnici-vystava-ludoveho-odevu-hornonitria/mid/321817/md0/7/md1/2018/.html Посећено 19. 2. 2021.

Крај 18. века
Златна капа, Бачка Паланка
свила, метална нит, чипка, памук
18 х 20 х 15 цм
Инв. бр ЕО 4159

End of the 18th Century
Golden cap, Bačka Palanka 
Silk, metal thread, lace, cotton
18 х 20 х 15 cm
No. ЕО 4159

 У одевању Српкиња у Војводини капе 
украшене везом од племенитих метала поново 
се јављају крајем 19. века, као део свечане 
невестинске одеће богатијих слојева сеоског 
друштва. Ове капе, познатије као капе златаре, 
имале су краћи век трајања, те излазе из 
употребе почетком 20. века. Данас се чувају 
у етнолошким музејским збиркама, а као 
део костима употребљавају их фолклорни 
ансамбли.

[КР]
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 The oldest cap in the Collection of Folk 
Dress in the Museum of Voivodina dates back to 
the end of the 18th century. This type of caps are 
found in portraits of the Serbian and Aromanian 
women living in the towns in Habsburg Monarchy 
at the end of the eighteenth and the start of the 19th 
century. There are well known portraits of Count-
ess Nako, Ladies Angelina Hadžić, Marija Karamata 
and Eufrosina Tekelija.1 These women came from 
the class of nobility, trade and state officials. Be-
sides members of nobility, these caps were worn 
by wives of wealthy tradesmen and craftsmen 
thus displaying their social status in two ways: the 
wealth of the family and the status of a newly mar-
ried woman. Caps of this type were mostly worn in 
Transdanubian region so some researchers use the 
phrase “the Danube route of golden caps“.2 
 The exhibited cap was dated based on the 
above mentioned paintings and on the technique of 
goldwork embroidery present in the second half of 
the 18th century. Gold caps fell within the purview 
of craft manufacturing. Within the typology devised 
by F. K. Lipp, this type of cap belongs to the group 
of hard caps since its base is made of cardboard.3 
Goldwork embroidery was done with two types of 
thread. One was thin gold thread wrapped over co-

loured silk thread (Or nué) and the other was twine 
(bullion or skofia). Golden foil was also used. Zir-
cons, sequins and leaf-shaped tiles were used as 
additional decorations. All the seams on the cap 
and the brim were trimmed with gold bobbin lace. 
Based on paintings we know that the cap used to 
have a silk bow at the back. Goldwork embroidery 
on the cap was done by using the method where 
a vellum shape is applied and then gold threads 
worked over the shape, to form a solid area of gold.  
 Gold caps were worn in different strata of 
society after the Theresian reform of 1766 when 
class bans on wearing expensive textiles were lift-
ed. Gold caps were then worn by wives of trades-
men and craftsmen in the Habsburg Monarchy.4 

Members of higher social classes stopped wear-
ing gold caps after the Congress of Vienna (1814-
1815), when biedermeier fashion style became 
dominant.  
 Gold caps, however, survived, partially al-
tered in style, in the folk costumes of certain Aus-
trian and German provinces. The best known gold 
caps today are from Linz (Linzer Goldhaube), from 
Munich (Riegelhaube)  and the Wachau (Wachau-
haube), which is exhibited as the counterpart of our 
gold cap. Caps of a similar shape and with similar 
decorations called Kokehaube, were worn by young 
women belonging to the ethnic community of Car-
pathian Germans in Nitrianske Pravno in today’s 
Slovakia as part of their folk costume.5

Golden cap

1 Олга Микић: Портрети Срба 18. века. Нови Сад 2003. p. 103, 195, 203.
2  Research conducted in Lower Austria through ARGE Donauländer scholarship (Scholarship for Danubian region) in April 2022. 
3 Franz Karl Lipp: Goldhaube und Kopftuch. Linz 1980. p. 46.
4 Raingard Witzman: “The Beautiful Wienese: Fashions from the time of Maria Theresa to the end of Congress of Wiena“. У: The Imperial Stile: Fashions of the
  Hapsburg Era. The Metropolitan Museum of Art New York 1980. p. 37-38.
5 https://www.snm.sk/muzeum-online/blog-muzeum-online/etnologia?clanok=cepiec-zlatohlav-z-nitrianskeho-pravna-snm-mkkn;
  https://www.nitrianskepravno.sk/oznamy/-kroje-na-radnici-vystava-ludoveho-odevu-hornonitria/mid/321817/md0/7/md1/2018/.html Accessed: 19 Feb 2021

 Caps decorated with goldwork embroidery 
reappear in the wardrobe of Serbian women in Vo-
jvodina at the end of the 19th century as part of 
bridal clothes among the wealthier families in ru-
ral areas. These caps, known as Golden caps, did 
not last as long and they went out of fashion at the 
start of the 20th century. Today they can be seen in 
ethnological museum collections or as part of folk 
costumes used by folk dancing groups.

[KR]
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 У земљама немачког говорног подручја, 
израз Tracht потиче из старонемачког књи-
жевног језика и значи оно што носиш, a односи 
се на традиционалну, регионалну одећу. 
Традиционална ношња има своје типичне 
регионалне кројеве, боје и мустре. Она се и 
данас носи у одређеним приликама, као што су 
празници или одласци у цркву. 
 Развој облика и боја увек је био 
резултат широког спектра утицаја, чак и ако 
данашња употреба народне ношње показује 
снажну везу са сеоским структурама, урбана 
и аристократска мода је утицала на промене у 
овој свакодневној и празничној ношњи.
 Поред модне варијанте традиционалне 
ношње која више нема везе са регионалним 
карактеристикама, већ је препознатљива 
по коришћењу типских елемената, постоји 
и традиционална ношња која се негује уз 
подршку стручњака. Због тога се прикупљају 
историјски подаци о регионалним народним 
ношњама и врше се циљане ревизије ношње 
након консултација са стручњацима. У Доњој 
Аустрији постоји иницијатива „Ми носимо Доњу 
Аустрију“ („Wir tragen Niederösterreich“) која 
промовише даљи развој и ношење народних 
ношњи. Облачењем традиционалне женске 
ношње – дирндл (Dirndl) или мушкoг сеоскoг 

одела, жене и мушкарци који их носе могу 
показати снажну регионалну и традиционалну 
свест. Осим приликом обичаја и фестивала, 
народна ношња је нашла своју примену и у 
туризму, где се користи као радна одећа у 
ресторанима и хотелима.
 Посебaн део женске ношње представ-
љају свечане златне капе – голдхаубе (Gold-
haube) – њихова компликована израда чини 
их, у свим облицима, одевним предметом од 
изузетне вредности.
 Осим легендарних златних женских капа 
из Линца (Linzer Goldhauben), у покрајинским 
колекцијама чувају се и бечке златне капе, 
златне капе са крилима (Riegelhauben), заурусел 
капе (Saurüsselhauben) и капе из Вахауа. 
 Технологија израде је изузетно сложена. 
Осим стотина радних сати, скупи материјали 
за израду чине златне капе изузетно вредним 
комадом одеће, односно украса на глави.
 Без обзира на сву разноликост, већина 
облика златних капа заснива се на тзв. 
Боденхаубен (Bodenhauben) – тврдим капама, и 
на овај или онај начин су преузеле ојачања по 
којима су и добиле име. Златне капе из Вахауа  
(Wachauer Haube) препознатљиве су по облику.
 За разлику од капа из Линца које нису 
ограничене само на Линц или Горњу Аустрију, 
златне капе из Вахауа су искључиво везане за 
регион из којег потичу. Златне капе из Вахауа се 
разликују од капа из Линца, Беча или ригел капа 
(Riegelhauben), по још једној важној особини. 
За разлику од њих, капе из Вахауа нису у 
потпуности украшене златовезом.1 Уместо тога, 

Женска златна капа из 
Вахауа

 1 Franz C. Lipp, Tracht in Österreich: Geschichte und Gegenwart. Vienna 2004, стр. 179

Око 1930. године.
Женска златна капа из Вахауа
Тканина, жица, чипка
37 x 13 x 25 цм
VK-1508

Circa 1930 
Female golden cap from Wachau
Cloth, wire, lace
37 x 13 x 25 cm
VK-1508

оне су начињене од броката, свилених трака и 
златне чипке.
 Могу се навести два примера који 
илуструју снажну везу златних капа (Haube, 
нем. шлем) са регионалним или националним 
идентитетом: у време док је још постојао 
шилинг (аустријска монета), капе из Вахауа 
красио је новчић. Такође, аустријски војни 
систем ваздушног надзора назван је златна 
капа (Goldhaube).

[РЛи]
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 In the German speaking countries the word 
Tracht comes from the old standard German and 
means “what you wear”. It refers to traditional, re-
gional clothes. Traditional folk costumes have their 
typical regional cuts, colours and patterns. They 
are still worn on festive occasions such as holidays 
or attending church. 
 The evolution of the shapes and colours has 
always been a result of varied influences. Although 
current folk costumes demonstrate strong con-
nections with the rural structures, urban and aris-
tocratic fashion have had influence on the changes 
in both daily and formal folk costumes. 
 Alongside the fashion variation of the folk 
costume which has nothing to do any more with 
the regional characteristics and is instead recog-
nizable because of the use of the stereotypical ele-
ments, there is also traditional folk costume which 
is cultivated with the help from experts. That is 
why historical data about regional folk costumes 
are being collected and targeted revisions of the 
costumes are made upon consultations with ex-
perts. In Lower Austria there is an initiative called 
“We Wear Lower Austria” (“Wir tragen Niederöster-
reich”) which promotes development and wearing 
of folk costumes. By wearing traditional women’s 
costumes Dirndl or men’s rural costumes, men and 
women who wear them can show their strong re-
gional and traditional awareness. Besides being 

worn during festivities, folk costumes are present 
in tourism where they are used as work uniforms in 
restaurants and hotels. 
 A special part of the women’s folk costumes 
are festive golden caps – Goldhaube. Their com-
plicated production makes them, in all their forms, 
garments of exceptional value. 
 Besides legendary golden caps from Linz 
(Linzer Goldhauben), there are also Viennese caps, 
golden caps with wings (Riegelhauben), Saurüsse 
caps (Saurüsselhauben) and caps from Wachau 
housed in the provincial collection. Technology of 
production is very complex. Besides hundreds of 
hours necessary for the making, expensive mate-
rials are what makes the caps especially precious 
pieces of clothing or rather headdress. 
 Regardless of this diversity, most shapes of 
golden caps are based on so called Bodenhauben – 
hard caps – helmets. One way or another, the caps 
took on the support after which they were named. 
Golden caps from Wachau (Wachauer Haube) are 
easily recognizable by their distinctive shape. 
 As opposed to Linz caps, which are not lim-
ited only to Linz and Upper Austria, golden caps 
from Wachau are exclusive to the region they come 
from. Golden caps from Wachau differ from the 
ones from Linz, Vienna or Riegel because of one 
more important characteristic. They are not com-
pletely decorated with goldwork embroidery.1 They 
are decorated by brocade, silk ribbons and gold 
lace instead. 
 We can give two examples which illus-
trate strong relationship between the golden caps 
(Haube, German for helmet) and the regional or na-

Female Golden Cap from
Wachau

 1 Franz C. Lipp, Tracht in Österreich: Geschichte und Gegenwart. Vienna 2004. pp. 179

tional identity: at the time when Austria used they 
schilling as currency it had the picture of the cap 
on it and the Austrian military system of air surveil-
lance is named the golden cap (Goldhaube).

[RLi]
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