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ТРГОВИНА ДУБРОВАЧКИМ СТАКЛОМ У ТУЖНСХГ ИТАЛШИ

И НА СИЦИЛШИ

Данас веп располажемо многобгх^ним и поузданим дока-

зима да се од XIV до XVI века производило стаклю у Дубров

нику. Истраживан>а у дубровачком Архиву пружила су разно-

родне податке о то] производн>и, пре свега о н>ено] исторщско]

основи и временским оквирима ко.)има ]е била омеЬена. Архив-

ска траган>а била су такоЬе подстица]на за проучавансе неких

посебних питааа ко]а се преплипу око економског, културно-

-исторщског и занатско-уметничког феномена што га представ-

л>а старо дубровачко стакло. Засебну групу питан>а чине она

ко]а се односе на трговину стаклом дубровачке производн>е уоп-

ште,1 а посебно у областима ко]е се налазе изван балканских

меЬа. У том контексту, архивске вести о извозу дубровачког ста-

кла у ]ужну Иташцу и на Сицшпцу, упркос томе што их ]е мало

и што су ограничене на кратак период, представл>а]у занимл>ив

предмет за изучавање. Пошто у об]авл>еним студи]ама и делима

о економским и културно-уметничким везама измеЬу Дубровни

ка, с ]едне, и ]ужне Иташце и Сицилще, с друге стране, о том

проблему ]ош нще било речи, нашу истраживачку радозналост

усмерили смо у том правцу.

У ]едном нашем раду методско-програмског знача^а ко]и се

односио на питан>а идентификащц'е старог дубровачког стакла,

истичуЬи првостепену улогу археолопце у то] идентификацщи,

ми смо на основу писане граЬе поделили интересне сфере трго-

вине дубровачким стаклом на неколико „археолошких зона",

односно изложили смо програм изучаван>а по географским обла

стима ко^е се поистовепу)у са том „археолюшком" поделом.2 Ар-

хивски подаци груписани „зонски" указали су на то да би круг

1 V. Нал, РЩееп апй ЗШееп СепЫгу Тгайе иг С1азз ЪеШееп ОиЪгог-

тк апй Тигкеу, Ва1сапюа, IV, 1973, 163—178; исти, Трговина дубровачким

стаклом у Албанщи у XVI веку, Ва1сашса, VII, 1976, 269—290.

2 Исти, РгоЫётпез ге1аЩ5 й 1'Шеп1фсаНоп йе 1'апспеппе уеггегге га-

%изшпе, Ва1оашса, V, 1974, 215—233.
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интересован>а научника у потражн>и за дубровачким стаклом са

цшьем н>егове идентификацще требало да се прошири и на ]уж

ну Италщу и Сициляцу, односно на н>егову „пету археолошку

зону" наше класификащце.3

Подаци, истина малобрсуни, из докумената дубровачке ад-

министращце, пона]више из судских списа у вези с парницама

о покретним добрима, показу)у да поменуту „пету археолошку

зону" дубровачког стакла чине три области: Алулща, Калабрща

и Сицилща. Откривени подаци да^у основ да се размена добара

измеЬу Дубровника, с ]едне, и апулщских, калабрщских и сици-

лщанских лука, с друге стране, осветли из новог угла, открива-

^упи у меЬусобном промету нове садржа]е тргован>а: увоз у Ду

бровник бшьног пепела, ]едне од основних сировина за производ-

њу стакла, и извоз дубровачког стакла у суседне прекоморске

области.

Пре излагања архивске граЬе о стакларским везама измеЬу

Дубровника, с ]едне, и Апулще, Калабрще и Сицилое, с друге

стране, осврнуйемо се уопштено на знача^ ко]и су имале ове

области италщанског ]уга кроз средн>и век у односу на стакло.

Затим, у интергфетащци писане изворне граЬе попи пемо од

сировинске основе, а наставипемо приказом делован>а дубровач-

ких радионица, односно стаклара по^единаца ко]и су н>има ру

ководили. Учинићемо такоЬе покуша^ да утврдимо ^а ]е и

каква стаклена роба из Дубровника била увожена у ^ужноита-

лщанске и сицилщанске луке и насто]ати да сагледамо могуп-

не стилске карактеристике тога стакла. На кра^у пемо потражи-

ти одговор на питан>е ко^и су чиниоци у односном периоду могли

да утичу на извоз дубровачког стакла у ^ужну Италщу и на

Сицилщу.

I

Писани извор казу)е, а археолошки налази потврЬу)у, да су

]ужна Италща и Сицилща, налазепи се на средокрапи измеЬу

источног и западног Средоземл>а, представл>але у средњем веку

интересну сферу произвоЬача стакла са разних страна. У разво

]у стакларства овога дела Италще и коришпен>у стакла уопште

имале су знача^ везе са византи^ском производном,4 исламском,5

каталонском,6 тосканском,7 муранском,8 дубровачком.

3 Исто, 216, 219, 220.

4 Б. В. УУЪИеПоизе, СегатгсНе е Vе1г^ тейюе\нМ ргспетепй йа1 саз1е-

11о И Ьисега, ВоЫейпо сГАг1е, III—IV, 1966, 178; Т>. В. Нагйеп, Зоте С1азз

Рга§теп1з таМу о/ 1Не 121к—131к сепШгу А. Б. {гот Ыогкегп АриНа,

1оигпа1 оГ С1авз 5СшЫез, VIII, 1966, 71; А. СгаЬаг, Ьа Уеггепе б!аг1 Ъугап-

1иге аи Моуеп й%е, МопитегПз е1 тёто1гез, Т. 57, 1971, 118.

С. Я. Оаук1зоп, Сопп1к, Уо1. XII, ТЪе Мшог ОЬ^есК, Ргыгса1оп, N.

Увгзеу, 1952, 83, 87.

5 Б. В. \ЛЛи1еЬоше, ор. сг1., 176—177, фиг. 30.

6 Р. Б'Апёвк), Ргойи&опе е сопзито йе1 Vе1го т ЗгсШа, АгсЬеок^а

МеЛвуа1е, III, 1976, 388.

' 1Ыа., 382, 383.

8 Вид. белешке 14, 15, 16.

http://www.balcanica.rs



Трговина дубровачким стаклом 133

Иако су Сицилща и ^ужна Италща у средн>ем веку, у свом

исторщском разво]у блиско повезане, имале такоЬе у вези са

стаклом неке за]едничке црте, обе ове области су, истина данас

]ош мало истражене у односу на среднювековно стакло, пока-

зивале у том смислу и неке особености. Последних година ука-

зивана ]е знатнща пажн>а археолошким испитиван>има средню-

вековних локалитета на Сицилщи. Истраживачким радом от-

кривено да ]е на овом великом острву италщанског ^уга повре-

мено одржавана производиоа стакла веп од VII века,' зна ое и да

]е негована у XI—XII веку,10 а такоЬе у позно среднювековно

време.11 Недавна археолошка ископаван>а два локалитета, Па

лермо (8*еп) и Бела (Се1а), изнела су на светло дана стакло

настало у раздобл>у од XIII до XVI века.12 Локални иконограф-

ски и писани извори навели су истраживаче на мишл>ен>е, изра-

жено у прелиминарним извешта^има са тих ископаван>а, да ^е

део тога стакла настао у домапим локалним радионицама.13 У

претпоставкама о пореклу наЬеног стакла нще узета у обзир

могупност да меЬу тим налазима можда има и производа про-

изишлих из муранских радионица. МеЬутим, на то недвосмисле-

но упупу1У резултати анализа форми, декоращце и уопште стила

неких откривених примерака стакла, целих или фрагментарних,

а архивски подаци подржава^у те могупности.

Писани извор обавештава, на пример, да ]е Сицилща у XIV

веку била за муранске радионице )едно од изворишта кварцног

песка,14 неопходне сировине у производн>и стакла. Ова |е чин>е-

ница. без сумн>е, такопе утицала на то да су мурански произво

ди веп тада довожени на Сицили^'у.15 ТакоЬе се тоеба подсетити

и на то да су кроз месински мореуз, кроз ту кагору путева поема

неточном или западном Средоземл>у, пловили бродови из Вене-

цще натоварени робом, и да су готово по правилу приставали у

месинско^, односно палермскот луни, где су узимали храну и где

се вршио претовар 1едног дела робе ко^а \е одатле потом отпре-

мана у разне правце. Тако 1е веп током XIV века V Месину сти-

зало и муранско стакло ко^е )е ту налазило сво^'е купце.16 По

даци касотцег датума из дубровачког Архива пружа^у прилог

том сазнан>у и потврЬу)у неки континуитет у допреман>у муран-

9 Р. П'Ап§е1о, ор. сй., 384.

10 1ЪШет

» 1ЪМ., 382.

12 С. Ракопе, ОН зсаV^ а11о 31ег1, АШ Со1одшо 1п*егпайо(па1е, Агспео-

1ора Месйеуак, Ра1егто, 20—22 зе»., 1974, есМ1. Ра1егто, 1976, 110—122;

Р. Б'АпреЬ, ор. а.1., 380.

и Р. Б'АпееЛо, ор. сИ., 382—388.

м Ь. 2ессЫп, Сгопо1о(па Vе1га^га Vепе7.^аппа е тигапеяе Аа1 1332 сЛ

1345, РдлгЫа йе11а зиипопе зрегатепЫе с1е1 уе1го (П5V), № 5, зеМ.—оП.

1973, 215.

15 ТЫй., Уе1гегге тигапезг йей 1326 аХ 1350. Я5У, поует., десет., 1971.

ЕяЪгаМо. пер. 4.

16 ШМет; С. ЬштяИо, 81огш есопот1са йх Уепегш йа11 XI ей XVI

зесо1о, Уепема, 1961, 199.
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ског стакла на Сицилщ'у, било да ]е реч о неком венецщанском

броду ко]и ]е кренуо за Месину па се због непредвиЬених раз

лога зауставио у Дубровнику где му ]е роба регистрована, меЬу

ко^ом и стакло,17 било да ]е неки Дубровчанин трговао муран-

ским стаклом у Месини.18

Археолошки налази са неколико локалитета у северно^ Апу-

лщи ко^е ]е об^авио Д. Б. Харден (Б. В. Нагс1еп) навели су овог

истакнутог познаваоца исторще европског стакларства на прет-

гюставку да би у Апулщ'и требало тражити ]едну од карика у

разво^ном ланцу прелажења извесних облика и декораци]е —

карактеристичних за стакло византщске производн>е у Коринту

из XI—XII века — на готичко стакло западне и северне Ервопе.19

У том смислу ]е постало знача^но и средњовековно стакло откри-

вено у тугославщи; наиме са подацима ко]е пружа, питање ви-

зантщског утица^'а на европско стваран>е у стаклу од XIII до

XV века добща на ширини. О пореклу чаша декорисаних ситним

калима или пужипима ко]е се ^авл>а^у у средню]' и северно^ Ев-

ропи, на пример, веп ]е Харден претпоставио да у преношен>у

овог типа чаше, познатог у византщском Коринту, улогу посред

ника измеЬу коринтских радионица и западне и северне Европе

нщ'е одиграла само Италща него да су утица^и из тих радиони

ца прелазили и преко Балканског полуострва према ^ужно^ Ита-

лщи и централно^ Европи.20

Среднювековно стакло откривено у северно^ Апулщ'и навело

]е истраживаче Л>. Ко^ић и М. Венцл (М. \Уепге1) на мишл>ен>е

да стакло налажено у Босни и Херцеговини — ко^е показу]е

неке аналогщ'е са апулским — вероватно потиче из тог дела Ита-

лщ'е и да ]е „путевима соли" стизало у ове области.21 Размимои-

лажен>а у датован>у обе групе предмета, апулских и херцеговач-

ко-босанских, први до 1300, а други из XIV—XV века, уколико

то датован>е остане непомерл>иво, представл>а^у озбшьну пре-

преку оправданости таквог резонован>а. У целом нама познатом

фонду докумената из Дубровачког архива ко^и се односе на

средн>овековно стакло и стакларство од XIV до XVI века, тако-

Ье нисмо до сада наишли на податке ко^и би потврдили да ]е

стакло из Апулщ'е или са Сицили]е као роба доношено у Дубров

ник, или да ]е посредством тога града слато у н>егово ближе или

дал>е залеЬе.

Не улазепи у овом тренутку у разматран>а и оцену хипотеза

у односу на порекло, важност и знача^ апулских налаза средню-

вековног стакла, као и у односу на н>ихове формалне аналоги]е

са налазима у ближим и дал>им европским, посебно балканским

17 Хисторщски архив Дубровника (дал>е НАБ), ЕЙуегеа псЛаиае (Шу.

по!.), 100, 95'.

11 ГИу. сапе, 168, 9Г а1.

м Б. В. Нагаеп, ор. сН., 70—78.

20 ^ В. Нагйеп, ор. сН., 72.

21 Ц. Ко]г6 — М. \Уеп7е1, ЬАейюнй С1азз ^оипй т Уидоз1сма, Лоштпа!

о! 01азв 8Шс1дез, IX, 1967, 92—93.
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эонама, упркос неким н>иховим формалним специфичностима

намепе се заюьучак о извесно^ општо^ стилско^ повеэаности ста-

кла ко]е по времену настанка одговара раздошьу развщене го

тике у Европи. За ту по^аву имали су пресудан знача] утица]и

из ]едног за^'едничког изворишта облика и декоращце стакла, а

то ]е била пре свега византщска производн>а уопште, посебно

она у Коринту, уосталом до данас и на]бол>е позната у сфери

тог стваран>а у византщском свету. Каснще ]е деловала Венеци-

]л, односно Мурано, ко]и су производно и технолошки оснажени

врапали сво] дуг византи^ском стакларству извозом свежих про

извода у земл>е источног Медитерана, пона^пре у саму Визан

тщу. То стакло ]е било формално прилагоЬено потребама визан

тщских потрошача и н>иховом укусу, али ]е оно као роба нала-

зило купце и у земл>ама Европе, па тако посредно утицало на

ширен>е формалних специфичности ранщег визанпцског стакла.

Поред археолошких налаза у Апулщи, посебно занимл>ивих

у односу на питање формалног развода готичког стакла у Евро-

пи, општу слику о стаклу у том делу Италще допун>у)'у архивски

пюдаци из XV и XVI века ко^и сведоче о набавкама занатско-

-уметничких предмета од стакла из муранских радионица за

представнике горн>их сло]ева друштва,22 чиме се сазнан>е о онда-

шню^ општо^ доминащ^и муранског уметничког, тзв. луксузног

стакла у Европи проширу)е новим подацима.

П

Веп у првом раздобл>у исторще дубровачког стакларства по-

знатом на основу писаних докумената открива^у се везе Дубров

ника са Апулщом у односу на набавку сировина. Кад ]е мурански

стаклар Мафеус Пелианико (МарЬедо Ре1Иаапсш), познат такоЬе

из муранских писаних извора,23 1324. године организовав стаклар-

ску радионицу у Дубровнику, он ]е исте године откупио 14 мил>а-

ра пепела од приобалних морских бил>ака (сшеге §айпа), довезе-

ног из Апулщ]е.24 Количина од 14 мил>ара — нешто више од пет то

на25 — била ]е довол>на да се произведе око 8 тона стакла.2* На

бавка у Апулщ'и ]едне од основних сировина за производн>у ста-

22 Ь. ХесопАп, Сгопо\о&а уе1гапа . . . йей 1455 ей 1468, КЗV, то1. 6., № 4,

168: 1ЫА., ОесогШоп йх че1го а Мигало йей 1480 аХ 1500, К5V, «о1. 7, № 4,

1977, 179; 1Ый., И Vе^^о „сггзШНпо" пе11е саПе йе1 Оиа11госеп1о, Уе*го 1

5Шсай, № 38, 1963, 24; А. СазрагеПо, 1йепН{ИсаЫ)а ро1орЦепо% Ъгойа кой

СпаИса, 2ас1агека геуца, Ьг. 34, 1977, 386, Ье1. 20.

23 Ь. 2ессЫп, СготАо&а Vе^^а^^а ... йей 1332 ей 1345, К5У п. 5 (1973),

213; V. Нал.—Ь. 2ессЫп, Ргезеще Ъа1сатске а Мигапо е ргезепге тигапезг

пег Ва1сап1, Вайсашса, VI, 1975, 80, 89, 90.

* НАС, Шу. по1., 4. 73'.

25 Прерачунато на данашње мере, ]едан мшьар износио би око 358

кг; вид. И. Манкен, Дубровачки пахрицщах у XIУ веку, Београд, 1960, 103.

26 Ь. 2ессЬт, СгстсАо&л Vе^^апа ...йей 1363 ей 1376, К5V, уо1. 4,
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кла била без сумн>е условл>ена не само географским фактором,

односно релативвом близином две]у обала ]едног мора, и можда

развщеном трговином тим пепелом, него ]е на н>у могла повол>но

утицати и чин>еница да су Дубровчани за време млетачке управе

над яьиховим градом уживали исте привилепце и царинске по-

властице на подруч]у Апулщ'е као и Млечани.27

НаЬено ]е ]ош неколико временски доста удагьених података

о увозу бшьног пепела, тзв. „соде" из Апулще у Дубровник.28

Пошто ]е „сода" добщена од пепела приобалних морских бшьа-

ка употребл>авана такоЬе при производн>и сапуна и у сукнарству

приликом бо]ен>а тканина, н>оме се трговало без обзира на тре-

нутне потребе ]едне одреЬене занатске делатности као робом

ко^а ]е обепавала добру и сигурну зараду.

Бил>ни пепео набавл>ан у Апулщи довозио се у Дубровник

из Монополща, Галиполщ'а и Бриндизща.29 У тим лукама се трго

вало пепелом из Бе^рута (стегез Ьагатте)30, а вероватно и локал-

но произведении. Наиме, познато да се у XV веку на Сицили

^и добщао пепео за производн>у стакла од домапе бшьке нази-

ване „хеЬа", из групе сЬешоросИасеа.31

III

Архивски подаци ко^има се располаже о извозу дубровачког

стакла у Апугнцу, Калабрщу и на Сицили]у ограничени су на

последн>у деценщу XV века. У то време ]е у Дубровнику дело-

вала радионица ма^стора Николе Ифковипа (№со1аш КсЬошсЬ),

прва од дотад посто]епих у граду за ко]у се зна да ^е развила

прода^у сво]их производа у земл>е изван Балканског полуострва.

Из докумената, други по реду познати фамулус стаклара Ни

коле Ифковипа, Антонщ'е Милов (Атопшз с1е МИо), тужио ]е

15. ]ула 1494. дубровачког трговца Николу Петровог (№со1а Ле

Ретп) због тога што му нще исплатио вредност стаклене робе

ко]а ]е износила 37 и по дуката, а ко^у ^е за Антонщев рачун

продао у двема лукама ^ужне Иташице: у Отранту и Котрону

(данаппьи Кротон).32 У тужби се наводе 1.660 боца и 4.360 чаша,

дакле нешто преко 6.000 стаклених предмета, а такоЬе и ]едан

сандук „кристалинског" стакла бро^чано неутврЬене садржине.

27 М. Ророис-КаЛепкстс, Ье ге1агют соттега.аИ {га ^иЪ^оVп^к (Ка-

%иза) е 1а Рифа пе1 регюйо ап§Шпо (1266—1442), АгсЫ-ото з^огасо рег 1е

Рготшсе Ыаро1е1апе, п. з., «Я. XXXVII, 1957, ЫароИ, 1958, 15.

28 НАГ), МоЬШа (огй.), 14. 112'; ТезШпеШа по1., 31.64; В. Хан, Разма-

тран>а о технологии и организацией рада у дубровачком стакларству

(XIУ—XУI век), Зборник, 19—20, Музе] примен>ене умегности, Београд,

1975, 76, 86.

» НАБ> МоЬШа (оп!.), 14. 112'; Тез1. по1., 31.64.

30 НАО, Тез1. по1., 31.64.

31 Р. В'Апее1о, ор. сИ., 388.

и НАО, МоЬШа, 14. 84'.
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Из ових података се по логици могао извупи заюьучак да }е то

стакло било дубровачко, и да ]е као власништво шегрта стакла-

ра Николе Ифковипа било произведено у Ифковипево^ радио-

ници.

Свега годину дана после тужбе Антонща Миловог ^авл>а се

нова са другим актерима у вези са ]едном пошшьком стакла из

Дубровника ко^а ]е била послана такоЬе у калабрщ'ску луку

Кютрон. У документу од 21. новембра 1495. године, извесни Ан

тонще Марка Иванова (АпФочэшиз Мата ХоЬатиш) тужи Николу

Миличипа (Ы1со1аиз МтНстсп) са Колочепа што му нщ'е платно

за подвоз робе ко^у }е Антонще превезао из Дубровника за Ко

трон.33 МеЬу том робом су се налазила и два велика сандука са

стаклом, без сумн>е дубровачке производн>е.

V последню] деценщи XV века, тужбе и надал>е оста^у ]е-

дини извор обавештен>а о вепим и ман>им пошилжама дубровач-

ког стакла транспортованог у ^ужну Италщу и на Сицилщу.

Тако стаклар Никола Ифковип подноси 1496. године тужбу про

тив Марина, сина Павла Андрщ'иног 1елипа (Магшш РаиН Ап-

сЬгее 1еИсЬ), зато што му нщ]е поднео обрачун за стакло у вред

ности од 26 дуката ко^е ]е Никола посредством тог Марина

отпремио на Сицилщу да га тамо прода.34

Никола Ифковип се и надал>е спори са члановима породице

1елип ко^има ]е као сво^им за^модавцима давао у консигнацщ'у

стакло V сврху намире дугова, на што се био ранще обавезао.35

Тако Ифковип 28. фебруара 1497. подноси тужбу против Мари-

новог оца Павла Андрще 1елипа (Рашш Апогее НаеИсЬ) због 30

дуката ко]е му ]е остао дужан за стаклену робу ггродату на Си

цилщи.36 Са овом Ифковипевом тужбом прекида се след пода

така о прода^и дубровачког стакла на друго^ обали ^ужног 1а-

драна. МеЬутим, посто^е наговешта^и да ]е Апулща и у првим

деценщама XVI века била интересно подруч]е трговине дубро

вачким стаклом. Наиме, кад ]е била реч о стаклу ко^е се тада

производило, истицалю се и такво ко^е ]е требало да одговара

потрошачима у Апулщи (Чптгшп сопуешет рго АриМа) 37

V остварен>у ]адранске прекоморске трговине Дубровника,

документарну вредност има^'у такоЬе помени о по^единачним

предметима од стакла ко^и су се налазили у инвентарима личног

пртл>ага, или уогапте у пописима покретних добара путника на

мооско^ путан>и од Дубровника до лука ]ужне Италщ'е и Сици-

ли]е. С обзиром на време кад се ови предмети ^авл^а^у, они по

логици дозвол>ава^у претпоставку да су произишли из дубровач-

ких радионица. Ова ]е претпоставка нарочито оправдана у слу-

ча^'евима кад су странци са „друге обале", на^чешпе из Апулще,

33 НАБ, МоЫИа (0(1x1.), 14. 192.

* НАЭ, МоЪШа (ехЬга) 15. 170.

« НАБ, 1>еЫ1а по*., 56. 144'.

з« НАБ, МоЬШа (ех1га), 16. 47'.

37 НАД 1>еЬ. шП., 68.163'.
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боравили дуже време у Дубровнику и кад су врапа]упи се у род

ни кра^ преносили тамо сво^у покретну имовину,38 или су н>ихо-

ва мобилна добра под ман>е срепним околностима, односно у

случа^у н>ихове смрти у Дубровнику, била службено врапена у

земл>у или град одакле су дошли.39 У тим инвентарима се наводе

предмети од стакла уз понеку описну го^'единост, ко^е су иначе

при вепим пошшькама стакла по правилу изоставлане. Ови опи

си помажу да се састави нека, истина крн>а и бледа слика о фор-

малним вредностима стакла дубровачке производн>е односног

времена.

Иако ]е долазак уметника, занатлща или уопште стручн>ака

разних спещцалности из ^ужне Италще и са Сицилщ'е у средььо-

вековни и ренесансни Дубровник или одлазак таквих личности

у наведене области био релативно чест, до сада ]ош ни]е наЬен

податак да су у том кретан>у стручног л>удства активно ангажо-

ваног у свовд спещцалности, измеЬу две суседне обале учество-

вали и стаклари. Можда би Бовани из Липере (!) — СГопагапез йе

Ьтреге) — за сада представл>ао уедини изузетак. Наиме, он ]е као

ма^стор за справл>ан>е стаклене смеше (та^з^ет сопс1е уИп) био

ангажован у радионици предузимача БорЬа Фирентинца (Сеог-

§1015 Сеог§ц оогшгле Сиси с1е ИогепНа) на Пилама, а н>егово се

порекло по претпоставци доводило у везу са главним градом

липарског архипелага* До сада ]е успело да се пронаЬе мало

података о одласцима стаклара из Дубровника у ^ужну Италщу

или на Сицилщ'у. Сврха н>ихових путован>а била ]е трговина, а

трговало се стеклом4* или неком другом робом, на пример бо

бом и др.* Нще нам познат нщедан пример о директном анга-

жован>у неког дубровачког стаклара у производн>и стакла на

^угу Италще.

IV

Решаван>е питан>а формалних карактеристика дубровачког

стакла и н>егових могупих естетских квалитета у време кад се

н>име трговало у ]ужно] Италщи и на Сицилщи представлю сло

жен посао. Слика о дубровачком стаклу с кра^а XV века стиче

се на основу вести, на^чешпе шкртих на речима, ко]'е су разним

поводом бележили н>егови савременици. Према томе, ондаппьа

стакларска лексика чини главну основицу за домишл>ан>а о мо-

гупим типским и стилским специфичностима предмета дубровач

ке стакларске производн>е ко]има се тада трговало преко мора.

38 НАБ, МоЪШа (ехЪга), 15. 16' а*.

39 НАБ, БеЬ. пол. рго сотши, 1.89.

40 В. Хан, Архивске вести о стаклу у Дубровнику из XIУ и прве пол.

XУ века, Зборник, 15, 1971, Музе] примењене уметности, Београд, 46.

« ЧАТ), МоЫНа, 14. 84'.

42 НАБ, Сопз. тов., 56.18; Шу. сапс., 149.143', 144; 160.86; 161.2" ат;

166. 130.
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Архивски подаци о стакленим предметима дубровачке изра-

де из последн>е деценщ)е XV века, када оствариван н>ихов из

воз у ^ужну Иташцу и на Сицилщу, дозвол>ава^у пре свега н>и-

хово груписан>е на „обично" стакло (уе1го сопмпе) и на тако-

звано „кристалинско" (сп»1а11о; уегго опвЫйпо), танко, прозрач

но и безбожно. Подела се затим могла извршити по намени на

предмете од стакла за купну употребу, за таверне и винарске ко-

море. Пада у очи релативно велика разнородност термина уну-

тар ]едне групе сродних предмета. Тако ]е, на пример, било у

употреби неколико назива за боце, што ]е без сумн>е уследило

због разлика у н>ихово^ типологщи, односно због н>ихове разли

чите намене: Ьсгаа, йа1а, йазспо, ш§а&1ага, ра*тмга, яиссЬа. Исто

се запажа и у наводима о чашама: ЫсЫетй, ЬоспаН, саМх1, саагл,

сорре, @оМа, гаеге.43 Вероватно ]е да су осликани примерци ко]и

се помин>у,44 истина ретко, представл>али мурански импорт. Било

]е и разних других употребних предмета од стакла као сланика,

мастионица, наочара. Извесно се зна да су стакла за наочари

израЬивана у Мурану.45

Лексичком граЬом о предметима од стакла ко)и се помин>у

у време кад се трговало дубровачким стаклом у ^ужно^ Италщи

и на Сицшпци добщ'ени су по бро]у скромни основни елементи

за решаван>е сложених питан>а око н>ихове формалне идентифи-

кащце и утврЬиван>а н>иховог могупег естетског квалитета. Ова

питан>а поста^у ^ош сложенща због чтпьенице да ]е главни и во-

депи стаклар у Дубровнику у периоду ко]и нас интересу)'е био

домапи ма^стор Никола Ифковип ко]и ]е, како се претпоставл>а,

познавао сувремено муранско стваран>е у стаклу. Наиме, дубро-

вачка влада заинтересована за стакларску производн>у одобрила

)е 1491. године за|ам Ифковићу за пут у Италщ'у, а требало 1е та-

коЬе да из Италще доведе добре масторе у Дубровник.** V 1492.

години, у Дубровнику се жцавио стаклар Никола из Мурана

(№со1аи'з с1е Мигало),47 а следеЙе године Бовани Петра из Вене-

вдч'е (1оЪа'ш1ез Ре1га с1е Vепеоиз).48 Првоме се убрзо изгубио траг,

а други ]е неколико година био ангажован на раду у Ифковипе-

во^ радионици.49

Боравак Николе Ифковипа у Италищ, присуство муранских

ма^стора у Дубровнику и директно учешпе ]едног од н>их у

Ифковипево^ радионици, поред чињенице да де муранско стакло

повремено али стално довожено у град, без сумн>е су се одра-

зили на изглед предмета ко]е ]е тада израЬивала екипа стаклар-

ских радника на челу са Ифковипем. Уверени смо да }е ондашн>е

43 Пошто су подаци о боцама и чашама релативно бро^ни, то се овом

приликом не излажу односне сигнатуре.

« НАБ, Шу. санс., 87.116'.

45 А. ОаврагеНо, // Vе1го Лг Мигапо, Vепег^а, 1958, 60.

« НАБ, Соте;, гов., 26. 201'.

47 НАБ. Солз, пмпго, 24. 182.

* НАБ, Оьу. по!., 73. 8.

« НАБ, Б1у. ж>1., 73. 8; МоЬШа (ех1га), 16. 140'.
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дубровачко стакло било формално и естетски блиско муранском,

иако изведба можда била испод н>еговог нивоа.

У вези са питан>ем утврЬиван>а изгледа дубровачког стакла

кра]ем XV века, што ]е претежно препуштено научно^ интуицщи

и комбинаторици, може се претпоставити да ]е кра]ем XV века

меЬу дубровачким стакларским производима било предмета спе-

цифичних облика и декорацщ]е. МеЬу н>их бисмо сврстали тзв.

„велике чаше"50 на чще се помене наилази у документима, а за

ко^е сматрамо да представл>а^у развщ'енщи традиционалан тип

те врсте предмета. „Велике чаше", украшаване вертикалним ре-

брима и понекад оплитане стакленом нити при врху, често су то

ком XIV и XV века биле употребл>аване у Босни и Херцеговини.51

Недавно де откривена ]една таква чаша недалеко . од Чачка.32

Кра]ем XIV и почетком XV века, „велике чаше " (с1агив §гоз&ик

с1е уйто;53 ЫсЫета §гапкИ Ле уебго54) наводе се у пошшькама Апу-

л>ана ко]е су слате из Дубровника у н>ихову земл>у, или су поми-

н>ане у заоставштини, пописано] после н>ихове смрти ко]а ]е

уследила у Дубровнику.

Посто]е индищце за милпьен>е да се у последню] деценщи

XV века у Дубровнику такоЬе производило „кристалинско" ста

кло. Та врста стакла од средине XV века донела ]е европску

славу муранским радионицама. Ранще смо навели да ]е Антони-

1е Милов, фамулус ма^тора Ифковића, 1494. године продао у

Отранту и Котрону поред обичног и кристалинско стакло.53 Та

коЬе ]е већ речено о претпоставци да ]е Ифковић познавао са-

времено муранско стварање у стаклу пошто ]е боравио у Ита

лии, а зна се да ]е у производвьи н>егове радионице непосредно

учествовао ]едан ма^стор из Венещце, што све наводи на ми-

шгьен>е да ]е тада у Дубровнику израЬивано кристалинско

стакло.

Познато ]е да ]е већ средином XV века, убрзо по н>еговом

технолошком открићу, кристалинско стакло из муранских ра-

дионица било допремано у Апулщу.56 Са том чињеницом можда

50 Просечна величина „великих" чаша износи: висина 14 сип, промер

при врху 12 ст.

51 Р. АпЙеНб, Г/и арегди Ле 1а 1уро1о°ге Ли чегге тёдхёлнй еп Во5те

е1 еп Неггеяоуше, Средн>овековко стакло на Балкану, Зборник радова са

меЬународног саветован>а, 22—24. април, Београд, 1974, Београд 1975, 169,

170, сл. 3—11.

52 Чашу )е на локалитету Црквина у селу Трнову открила Душанка

Рачковип, кустос Народног музе]а у Чачку, ко]-а )е недавно на жалост

погинула у саобрапа]-но] несреЬи. Захвална сам ^ за обавештен>а о том

налазу кош те требало да објави, али ]у ^е смрт спречила у томе.

и НАБ, МоЫМа (ехГга), 15. 16' а1.

5* НАБ, Г)еЬ. пот. рго сотши, 1.89.

« НАБ, МоЪШа, 14. 84'.

56 Ь. 2ессЫп, СгопсЛо&а уе1гапа ... йа1 1455 а1 1468. К5V, уо1. 6, № 4,

168; Исти аутор ]е претпоставио да су предмети од „кристалинског" стакла,

осликани и декорисани златом, ко^е ^е Марино Сануто видео 1494. годи

не у напугьско] резиденцщи арагонских крагьева били пореклом из Му-

рана; упор. Оесога1ег1 сН уе1гг а Мигапо йей 1480 а1 1500, Е.5V, \61. 7, № 4,

1977, 179.
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би се могао довести у везу рани навод о ]едном предмету од

кристалинског стакла у Дубровнику (1453) из инвентара покрет-

них добара Боване СГопаппа), кћери и наследнице неког Колу-

цща Вирганиса из Барлете (Саккло Vаг^агш ае Багик)), а жене

]едног апулщског апотекара ко^и ]е радио у Дубровнику.37 Слу-

ча] ]е хтео да вест о том кристалинском предмету, ]едном сла-

нику, представлю на]рани]и помен ко]и ]е до сада уопште познат

из писаних извора о предмету израЬеном од кристалинског ста

кла, тог знача]ног и естетски успелог проналаска муранских

ма^стора.53

Дубровачки писани извор не да]е обавештен>а о врстама,

облицима и украсу кристалинског стакла ко]е ]е у последню]

деценщи XV века било допремано из Дубровника у ]ужну Ита-

лщу. Потражимо ли аналогщ]е у ондаппьем кристалинском ста-

клу произишлом из муранских радионица, а за што има доста

оправдан>а, вероватно ]е да су у то време и дубровачки предме-

ти израЬени од тог стакла били „класично" ]едноставни са }ОШ

понеком готичком реминисценциям, на пример са пластичним

вертикалним ребрима, односно да су се стилски уклапали у пре-

лазне облике од готичког на ренесансно стакло.

V

Из претходног излаган>а произлази да се извоз дубровачког

стакла у ]ужну Италщу и на Сицилщу ^авл>а у релативно крат

ком раздобл>у, односно у последню] деценщи XV века. Тражимо

ли могупне узроке ко^и су довели до тог извоза могли бисмо

да наведемо неколико унутраппьих и сжыыьих чинилаца из чще

су меЬусобне узрочне и последичне повезаности уследиле ста-

кларске везе, истина краткотра]не, измеЬу две]у суседних обала

Зужног 1адрана.

Од осамдесетих година XV века снажи се разво^ занатства у

Дубровнику. Влада помаже по]едине ма^сторе за]мовима како

би могли да организу^у рад у радионицама, у ту сврху им ставлю

на располаган>е општинске зграде уз извесне матерщалне олак-

шице. Ове повластице су привлачиле и домапе и стране масторе

разних заната да доЬу на рад у Дубровник; ^авл>а]у се грнчари,

спещцализовани стручнюци за по]едине гране текстила, корита-

ри, бачвари, сапунари и други. Године 1491, дубровачком сенату

]е упутио молбу за рад и помоп у организован^ радионице ста-

клар Никола Ифковип.59 Молба ]е уследила после периода за-

57 V. Нал—Ь. 2ессЬт, ор. сЫ., 93; Ь. 2ессЫп, Сгопо1о§1а Vе^^а^^а...

(1а1 1444 ей 1454, КЗУ, уо1. 6, № 2, 1976, 66.

" Ь. 2ессЫп, Апёе1о Вагоугег (1405—1460), К5V, уо1. 6, •№ 5, 1976, 210,

212, бел. 7.

55 НАБ, Сош. го8„ 26. 197.
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стсуа у дубровачксу производн>и стакла. Веки бро] докумената с

почетка последн>е деценще XV века сведочи о ужурбаним при-

премама за осниван>е и градн>у општинске радионице за стакло

на Пилама.60 Радионица била поверена на управу Николи Иф-

ковипу. Чини се да ]е производиоа веп била кренула 1492. годи

не.*1 Први познати податак о прекоморско] продажи стакларских

производа у том периоду обнове дубровачког стакларства забе-

лежен ]е 1494, а односио се на ^ужну Италщу.62 Нешто каснще

тРгУ1е се дубровачким стаклом у Александрщ'и, на Сицили)и, на

Еубе]и, у Албанщи.63

Под воЬством Николе Ифковипа, производн>а стакла у Ду

бровнику кренула ]е живл>е и разви.)ала се под бол>им и повол>-

нщим условима него икад ранще. Вероватно да ]е ]едан од чи-

нилаца ко]и ]е утицао на извоз стакла из Дубровника био пове-

Кан обим производн>е ко,)и ]е превазишао оквире потреба за ста

клом домапег тржишта. МеЬутим, чини се да непосредан повод

за прекоморску прода^у Ифковипевог стакла треба тражити у

н>еговом доста несреЬеном финансщском стан>у и маси дугова у

ко]е ]е био запао. У 1496. години, кад ]е остваривао на.)динамич-

нще тргован>е сво,)им стаклюм прекю мора, Ифковићеви дугови

су износили преко 500 дуката.64 Стога ]е сво^им за^модавцима,

неким истакнутщим дубровачким трговцима, у сврху намире

дугова давао стакло у консигнациону прода]у.

Од спол>н>их фактора ю^и су могли утицати на разво] пре-

кюморске трговине дубровачким стаклом у периоду обнове н>е-

гове производн>е треба поменути чин>еницу да су Дубровчани

осамдесетих година XV века уживали велику наклонюст арагон

ских владара Напул>ске Крагьевине.65 У „ферарском рату" (1482—

84), Дубровчани су стали на страну крагьа Ферантеа, док се у

другом табору налазила Венецща. По окончан>у рата, Дубровник

]е убрзо осетио последице сво]е партаичности: санкщце Млечана

исгкыьиле су се у повепано^ такси и царини на дубровачке бро-

дове и на робу ко^у су превозили. Феранте ]е, меЬутим, у знак

захвалности дао Дуоровчанима разне повластице за ншхове бро-

дове и царину, што ]е доприносило живл>ем разво^у дубровачке

трговине у крал>евини. Кад су у последню] деценщи н>оме заго-

сподарили Французи, Дубровчани су, поставши прщател>и новог

«о НАБ> Сапз. ггшшз, 24. 93; 109', 126, 135.

61 Мало вепе ]е донело одлуку у ]ануару 1492. да се доврши куЬа

на Пилама ко1а 1е граЬена за ма1стора стаклара; Сопз. тшш, 24. 126.

62 НАБ, МоЪШа> 14. 84'.

« НАБ, Шу. пои, 75. 174; МоЪШа (ехгга), 15. 170; МоЬШа (ех*га). 16. 47';

ЬатеШа с!е гапз, 68.60', 117' аХ; В. Хан, Трювина дубровачким стаклом

у Албани]й у XУI веку, Ва1сашса, VII, 1976, 271.

64 Сума ]е доб^ена из збира података кощ су наЬени V Ифковипевим

обвезницама или у тужбама због дугован>а.

65 О овим догаЬа^има вид. 3. ТадиЬ, Шпанща и Дубровник у XУI

веку, Београд, 1932, 14—17; М. СпремиЬ, Дубровник и Арагонци (1442—

1495), Београд, 1971, 14—15.
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владара, и надагье уживали ранще повластице добщене од ара

гонских крал>ева. Пошто су односи измеЬу Млетака и крагьевине

били поремећени у то време, а тиме су и могупности Млечана

за тргован>е по крагьевини биле ограничене, Дубровчанима се

пружила погодна прилика за трговину у то} земл>и, па и за про-

да^у дубровачког стакла на том тржишту. Пошто ]е овде вей.

ранще било увожено муранско стакло, то су купци, односно по-

трошачи, прихватали и дубровачко, ]ер ]е оно, по нашо] претпо-

ставци, било тада стилски блиско муранском.

На питанье зашто ]е дошло до засто]а у прекоморско] трго-

вини дубровачког стакла, или уопште до прекида извоза за неко

време, одговор треба тражити пре свега у само] стакларско^ де-

латности Николе Ифковипа. Због несреЬеног финансщског по-

слован>а настале су озбил>не неприлике. Наиме, на самом почет-

ку XVI века (1502), Ифковип ]е због дугова доспео чак у затвор,66

па ]е вероватно тада дошло до потпуне обуставе производн>е, или

до знатног сман>ен>а н>еног обима уколико су рад у радионици

наставили Ифковипеви помопници и шегрти. Тако се на основу

неких индищца чини да ]е Ифковипево матерщално послован>е

било на известан начин среЬено у 1503, а од тада па до н>егове

смрти нема више непосредних података о трговини н>еговим

стаклом или о извозу уопште.

После смрти Николе Ифковипа 1511. године, производиоа ста

кла у Дубровнику улази у нову фазу обнове; документа говоре

да ]е ондаппьи извоз дубровачког стакла био сав окренут на

балканску страну. Албанска транзитна трговина ста]ала ]е на

првом месту у том извозу, што ]е остало карактеристично за го

тово цео XVI век, односно за све време док ]е производн>а стакла

тада у Дубровнику уопште и тра]ала. Епизодан извоз дубровач

ког стакла на „другу обалу" ^адранског ^уга, колико знамо, ви

ше се нще поновио.

* *

Закгьучак о стакларским везама измеЬу Дубровника, с ]едне,

и ^ужне Италще и Сицилще, с друге стране, могао би да се сведе

на следепе:

Увоз ]едне од основних сировина за производн>у стакла,

бшьног пепела, из Апулще у Дубровник и извоз дубровачког

стакла у ]ужну Италщу и на Сицшпцу, гледани са општег ас

пекта веза измеЬу две^у обала ^адранског ^уга имали су само

маргиналан, спорадичан знача^. Надовезу)упи се на известан на

чин на старщу традищцу корипшен>а стакла у тим областима,

било да }е оно довожено или произведено у домапим, локалним

радионицама, допринело ]е томе да дубровачко стакло постане

предмет тргован>а на суседно^ обали у ]едном одреЬеном, истина

кратком, раздобл>у у коме су се стекли општи и посебни услови

« НАО, Сопз. го8„ 29. 54.
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погодни эа то тргован>е. Пошто су ]ужна Итали]а и Сицилща

представл>але интересно подруч]е трговине муранским стаклом,

дубровачко }е, формално инспирисано муранским, постало тра-

жено на друго] обали у тренутку када ]е трговина муранским

производима била тамо ометана на неки начин или чак онемогу-

пена. Посматран у односу на извоз друге робе, претежно сирови-

на и полупрераЬевина из Дубровника у ^ужну Италщу и на Сици-

лщу, извоз дубровачког стакла ]е представл>ао занемарл>иву

ставку у економско^ рачуници дубровачке привреде. МеЬутим,

посматран у контексту релативно малог извоза дубровачких за-

натских и мануфактурних производа у те области, трговина ста

клом добща на вредности. Тако сазнан>е о томе омогупило да

веп познатом репертоару тамо извожене робе, посебно списку

занатских и мануфактурних производа, додамо стакло, а списку

робе увожене из тих кра]ева у Дубровник допишемо ]едну од

основних сировина за производн>у стакла — бил>ни пепео.

СОММЕКСЕ Б11 VЕККЕ КАСШ8АШ БАМ5 1ЛТА1ЛЕ

МЁКШЮЫАЬЕ ЕТ ЕЫ 51С1ЬЕ

К ё з и т ё

Ьез с1оппёез с1ез АгсЫуез ЫзШпяиез с1е БиЬгоутк опт гё-

уё1ё ае поиуеаих оЬуе1з с1и соттегсе еп1ге БиЬгоутк сГип сб1ё

е1 с1ез рог1з с1ез РоиШез, с1е Са1аЬге е1 с1е 51сйе с1е Гаигге: Птрог-

1а1юп сГипе с1ез таНёгез ргепиёгез еззеп^еПез роиг 1а ргос1исгюп

6и уегге, сенате уё§ёЫе а ВиЪгоутйк е1 ГехроПаНоп ои уегге с1е

^аЬпсаНоп га§изате с1апз 1ез гё^попз уо1зтез сГоШге-тег. ТапсИз

^ие ПтрогШюп с1е 1а сепо"ге уё§ё1а1е, сиЧе »зоис1е«, с1ез РоиШез

а БиЬгоутк ез1 тепгюппёе с1апз р1из1еигз о"оситеп1з ёрагз с1апз

ГиПегуаПе с1и XIVе аи XVIе з1ёс1е, Гехрог1аНоп ои уегге га§изат

с1апз ГкаНе МёпсИопаЬ е1 еп 8гсПе п'аррагак яие с1апз ипе рёпо-

с1е с1е 1етрз ге1аг1уетеп1 Ьгёуе с. а с1. с1апз 1а с1етлёге с1ёсепте

с1и XVе з1ёс1е. Сев1 еп се 1етрз — 1а ^ие ги1 герпзе 1а ргоа"ис-

гюп с1и уегге а БиЬгоушк ет 1е спег с1е Га1еПег соттипа1 ё1ак

такге №ко1а 1гкоу1ё. Ьа ргос1исйоп сш уегге гёпоуёе е1 ё1аг§1е

а тйиё зиг зоп ехрог1айоп еп §ёпёга1 е1, раг сопзё^иеп1, с1апз

1ез рогЬз с1е Г11аИе с1и Биа" е* с1е 1а 5гсЫе. Ои1ге се гай, И к'ё^ак

ргосшк ип сопсоигз с1е с1гсопз1апсез, гауогаЫез а се соттегсе,

сотте раг ех. 1ез рпуПё^ез соттегсааих е1 аЪиатегз с1опг 1ез

Ба§изатз ]ошззагеп1 с1апз 1е Коуаите с1е Ыар1ез зоиз Гаапит-

зггагюп ага§опагзе аизз1 Ыеп ^ие зоиз Гас1питз1га1юп ггапса1зе,

епзике 1ез Ьезотз с1е уегге с1е 1а рори1агюп с1е сез гё§юпз, ЬаЫ-

гиёе с1ё]а раг 1хас1Шоп а Ги1Шзег, епзшЧе 1ез роззтШгёз Нткёез

с1ез VёпШепз, а^пз ипе рёпос1е с1ё1егттёе, с1е га1ге соттегсе
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с1и уегге с1е Мигапо аи 5ис1 с1е Г11аПе е1, роиг сеие гагзоп, ипе

Ьоппе оссакиоп зе ргёзепЪай аих Ка§изашгаз 'Ое уетк1ге 1еиг уеате

зиг се тагспё.

СопзМёгёе раг гарроП а Гехрог1агюп с1ез аи1гез тагспапсИ-

зез с1е БиЬгоутк с1апз 1ез ргоутсез с1е ПЧаНе МёпсИопаЬ е1 с1е

1а 8кп1е, роиг 1а р1ираг1 с1ез та^ёгез ргепиёгез е1 с1ез с1епи-рго-

1аИ с1апз Гёсопопие с1е БиБгоупПс ип роз1е пё§Н§еаЫе. Серепс1ап1,

з1 оп 1а сопзЫёге с1апз 1е соп1ех1е с1е Гехрог1айоп ге1айуетеп1

реи 1трог1ап1е с1ез ргос1икз аШзапаих е1 тапигасгигёз с1е Би-

ЬгоупИс с1апз сез ргоутсез, 1е соттегсе с1и уегге §а§пе еп уа1еиг.

Ьа поНоп с1е сеИе-са а регтк сГа]ои1ег аи гёреПогге йё]к соппи

а"ез тагсЬапсИзез яи'оп у ехрог1ак, е1 раШсиНёгетеп1 а 1а Ьз1е

аез ртх>аш1з агЙзапаих е1 татаигасШгёз, аизвт 1е уегге, е1 а 1а

1а®1е а!ез тагсЬашМзез яи'оп ипроЛак с1е сев гёдккпз а БиЪгоупАк

ипе оез та&ёгез ргепиёгез еззепг^еНез роиг 1а ГаЬпсаИоп с1и

уетге, 1а сепаге уё§ё1а1е.
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