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УДК 75.034

институт САНУ

СЛИКАРИ ИЗ ДАЛМАЦШЕ ОСЛИКАВАЛУ ГОТИЧКО

И РЕНЕСАНСНО СТАКЛО У МУРАНУ

У каоном средшем веку Мурано je као цешени стакларски

центар у Европи неодолливо привлачио свет са разних страна. При-

мамлуива je била могуКност да се тамо шфе запослен>е и да се

можда открыв и по нека иначе брижллшо чувана занатска та]на.

У муранским радионицама стицали су ое и допиьаци из балкан

ских земал>а, a надбрсцгаци су били са подруга Дaлмaциje. Дола-

зили су вегшном из места и градова на копну и отоцима, kojh су

непосредно после IV крсташког рата или нетто каавце били под

млетачком утгравом, што je исел>еницима олакшавало долазах у

Венегоду и на мурански оток. У тамошнлм стакларским радиоии

цама огледали су се у разним ]едноставним или сложеюфгм пос-

ловима стаклароког занята. 1 Довозили оу дрва и тестерисали их

да би даноноЬно одржавали ватру у незаситим стакларским пени

ма, бавили се и другим тежим или ман>е напорним физичким ра

дом, а издва^али су се сналаяиьиви и вешти подединци Kojn су ус

пели да изуче занат и, ущркос томе што су били етранци, стекну

положа] патрона радионице. Mei>y найма je било и Majcropa Kojn

су обавлзали часну и утледну дужност „гасталда" заната.*

Посебно место у Мурану заузимали су они досел>еници са

иеточне jampaHoce обале што оу деловали као сликари миниj ату-

ристи, Kojn су сложеном технологи]ом изводили разнородну деко-

paunjy на стаклар^и.

Имена сликара пореклом из Далмациде ikojm оу уюрашавали

стаклене предмете произведене у радионицама на муранском отоку

1 V. Han — L. Zecchin, Préseme balcaniche a Murano e préseme mura-

nesi nei Balcani, Balcánica VI, Beograd 1975, 77—97.

1 L. Zecchin, Un famoso vetraio del Rinascimento: Giorgio Bailarín,

Technica vetraria 4, 5, 1962, 9—11; 12—14.
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jaBJbajy се у групи докумената коуи се чувашу у Државном Архи

ву у Венещци.' гЬихова садржина je бележена у канцелар^и

градске управе у Mурану у току два периода развода сликане де-

KopauMje на стаклу: од осамдвсетих година XIII до средине XIV

века, и од седамдесетих година XV до друге децениде XVI века.

Ову гра!>у je у последнее две децешче сакупл>ао Луи^и Цекин

(Luigi Zecchin) и об}авл>ивао je у наставцима.4 Пошто се у нашо]

crapnjoj jiMKOBHoj уметносги регко могу на*ш имена по]единих

уметничких личности, посебно оних kojm су радили мини]атуру,

у Kojy ликовну дисциплину спада и осликаванье стаклариде, сма-

трали омо да 6и валяло сакупити те архивске вести о нашим до-

скора непознатим сликарима-декюраторима стакла, растурене по

доста нелриступачним итал^анским техничким часописима, и об-

]авити их према датим околностима као целину, уз Moiyha тума-

чен>а.

I

У раздобл>у од XIII до XVI века сликари декоратори стакла-

pnje пореклом из Далмащце пристизали су у Мурано, у два тала-

са, што се временски поклапа са два раэво]на периода у историки

тамолпьег стакларства. Тада je украшаванье стаклари]е сликаним

мотинима било ]една од стилеких и технолошких карактеристика

муранских производа уопште.

Прво еведочанство о сликаном украсу на муранско] стакла-

pnjiH забележено je у последнюю четвртини XIII века. Одноои се

на je/piOT Грка, византи]Ског сликара из Наутшице на Пелопоне-

зу. У jeflHoj пресуди због неког дуга, изречено} у марту 1280. го

дине, помшье се као дужник Taj дошл>ак са Балкана, Грк Григо-

pnje (Grigorius de NapoMs; Napoli de Romania).* У документу je

TpmropHje по профестци одре}>ен као „сликар чаша" (tintor de

moiolis).8 Иста стручна одредница понавл>а се у другим списима

KojH се односе на Пригори] а, све до 1288. године, кад му се губи

траг у документима.7 Истоветна или слична професионална озна-

ка прати имена других сликара-декоратора стаклари]е ко}и су

наставили Григориев рад. Сазнанье о rpnropnjeBoj делатности у

Мурану представЛза знача]ан елемент за разумеван>е pa3Boja сли-

кане декорацид'е на MypaHCKoj стаклари^и с обзиром на богату

* Archlvio di Stato di Venezia.

* L. Zecchin, Un decoratore di vetri a Murano alla fine del Duecento,

Journal of Glass Studies (dalje: J.G.S.), XI, Corning 1963, 39—42; Исти.

Decoratori di vetri a Murano dal 1280 al 1480, Rivista délia Stazione Speri-

mentale del Vetro (dalje; RSSV), Murano, VII/l, 31—34; V/4, 175—179; IX/2,

63—68.

5 Исто, Un decoratore di vetri, 40, 41.

' Ист, нав. дело, 40.

7 Исти, Decoratori di vetri a Murano dal 1280 al 1480, RSSV, VII/1, 1977,

31.
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баштину византоцског стакларства уопште, а посебно у вези с

традицийом ооликаван>а стаклених предмета.

Mehy сликарима-декораторима стакла «о^и су наставили рад

Грка Григорвца у Mурану источу ce 6paha Бартоломе] и Донино,

пареклом из Задpa.

Сликар Бартоломе}, Задранин (Bartholameus pintor qui

fuit de Jadra), поминье ce 1290. године као сликар стаклених чаша

произведених у мурансюо] рздиоиици стаклара Лакова Ланговар-

да (Jacobo Langovardo),8 раните seh познатог као кредитора по-

менутог rpmropMja Грка, сликара.9 У уговору од 21. новаыбра те

године BapronoMej се обавезао Лакову да he током седам месеци

осликавати ььегове чаше (impenzere muzolos) за награду од девет

гроша односно 24 солди за сто примерака, уз одреЬене санкциие

уколико не оствари уговорено.10 Посебно je занишъив део угово

ра ко]и садржи огпис иконографкжог обрасца на основу кота je тре-

бало да Бартоломее декорише Лакобове чаше. Бартоломе] се, най

ме, обавезао да he чаше осликавати са по три „лика" или „слике"

а око гаих дрвеЬе онако „како Hajôoibe одговара".11 Ова само на

основу речи позната ликовна схема представл>а jедини основ за

претпоставку да су у npBoj срази осликаван»а стаклар^е у Mура

ну неке чаше биле украшаване.

Име сликара Бартоломе]а Задранина, коje Праги одредница

»piclor«, jaвл>a се у раэдобл/у од 1291. до 1325. године у докумен-

тима join неколико пута.12 По томе се може претпоставити да се

BapmnoMej бавио сликарством уопште, а повремено и украшава-

н>ем чаша мшвцатурама. Године 1325. Бартоломе] je „здрава духа

у болешом телу" саставио опоруку,13 у Kojoj помшье и csojy бра

ку Павла и Донина. ВЪих дво]ица су, такоЬе, зиивели у Мурену,"

а Донино се, као и BapTOJioMej, бавио осликавая>ем стандарте.

Сликар Донино, Задранин (Donimis pictor), године 1345.

се по струци OÄpehyje као „сликар стаклених чаша" (pictor muzo-

lorum de vitro).15 Од 1307. до 1351. године н>егово се име у доку-

• Иоти, Vetrerie muranesi dal 1276 al 1300, RSSV, 1/4, 1971, 3; Исти,

Cronología vetraria veneziana e muranese dal 1286 al 1301, RSSV, III/2, 1973,

64; исти, Decoratori di vetri. . . dal 1280 al 1480, RSSV, VII/l, 1977, 31, 32.

» Иоти, Cronología vetraria... dal 1286 al 1301, RSSV, III/2, 1973, 64;

исти, Forestieri nell'arte vetraria muranese (1276—1348). RSSV, VII/6, 1977,

277.

w Исти, Fornaci muranesi /ra il 1279 ed il 1290, J. G. S., XII, 1970, 82.

« Исто, »... et in dictis muzolis debet faceré dictus Bartholameus tres

figuras et illud quod oportunum erit de arboris circa*.

" Исти, Fornaci muranesi. . ., J. G. S., XII 1970, 82, 83; V. Han — L. Zec-

chin, нав. дело, 80.

a Исти, Fornaci muranesi. . ., 83.

14 V. Han — L. Zecchin, нав. дело, 80; L. Zecchin, Fornaci muranesi..., 83.

» L. Zecchin, Decoratori di vetri ...dal 1280 al 1480, RSSV, VII/1, 1977,

32; Исти, Fornaci muranesi. . ., 83.
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ментима повременю jaBJba у разним контекстима.1* Поседевао je

малу neh у Kojoj су поново загреване ема]лом веК осликане чаше,

да би ема}л прионуо за подлогу.17 Сматра ое да je Домино израдио

неке мозаике у 6аптистери]у щжве Св. Марка у Венецизи, а у

вези с тим послом поминьу ое 1325, 1344. и 1345. година.18 На осно

ву ових података могло се претпостанити да je иэрада моэаичних

коцкица од колорисане стаклене масе у то време, и поред увоза

из Цариграда, била веЬ pa3BHjeHa и устал>ена делатност у Вене

цией и Мурану.18

Чини се да je Донино са члановима oBoje породице, богато

обдарене децом, живео у сиромаштву.20 Уосталом, осликаеагье

CTaauiapnje тада и ниje био неки нарочито уносан иосао.21 Потвр-

ду о томе да je, бавеЬи се еликаньем на стаклу, Донино заправо

животарио, пружа и чин>еница што je као прекршителз извесних

одредаба из важеКих правила стакларског заната, указиван>ем

„милости" (grazia) надлежиих, био ослобсфен mrahatba казни.22

Задрани BapiwioMej и Донино, сли/кари и декоратори стакла-

рще у Мурану, остали су до Kpaja живота у том граду: први je,

чини се, умро 1325, а друга вероватно 1351. године.23

Поред помшьаног Грка Григориеа и наших Задрана, Барто-

лoмeja и Донина, у npBOj етаои осликаван>а муранске стаклари]е

документа открива]у joui дво]ицу оликара Kojn су се бавили ис-

тим послом. Били су то Ъовани Тотолус (Zuanus Totolus, 1281)24

и неки Петар (Petrus, 134-8),25 вероватно домами MajcropH, пошто

се у документима не наводи гаихово порекло.

н V. Han — L. Zecchin, нав. дело, 79; по :едноо пресуди, треба да на-

мири неки дуг за осям дата; Йоги, н.д., 82; Испи, Decoratori di vetri . . . dal

1280 al 1480, 32; Исти, Forestieri -nell'arte vetraria muranese (1276—1348),

RSSV, VII/6, 1977, 277.

17 Исти, Decoratori di vetri, нав. дело, 32.

18 A. Gasparetto, Л vetro di Murano dalle origini ad oggi, Venezia 1958,

211.
»• Исто.

10 L. Zecchin, Fornaci muranesi fra il 1279 ed il 1290, J. G. S., XII, 1970, 83;

Донино je имао 4 сина и 4 кпери.

11 L. Zecchin, Fornaci muranesi fra il 1279 ed il 1280, 82. Године 1290.

Бартоломед Задранин доб*цао je за сто осликаних чаша 9 гроша; Уп. Исти,

Decoratori di vetri... dal 1280 al 1480, RSSV VII/1977, 32; Саягго, син гон

дольера Рада, сликар-декоратор стаклариде, за 14 сати ефективног рада

дан>у и Holuy floÖHjao je (на дан) две лире и доручак, а након четири годи

не, кюлино je према погодби имао да ради, примао би 65 дуката и пар ци-

пела, Уп. L. Zecchin, Decoratori di Vetri ...fra il 1470 ed il 1520. RSSV, IX/2,

1979, 67.

» Исто, Decoratori di vetri. . . dal 1280 al 1480, 32.

и Вид. белешку 13; о Донину вид.: V. Han — L. Zecchin, Préseme balca-

niche, 82.

" L. Zecchin, Un decoratore di vetri a Murano, 42, »Zannus Totolus qui

pingit moiollos-x.

25 Исти, / discendenti di Giorgio Ballarin, RSSV, 1/1, 1971, 28; исти,

Cronología vetraria. . . dal 1346 al 1362, RSSV, III/6, 1973, 260.
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Hnje исюьучено да je у npsoj етапи развода сликане деко-

раци]е на етакленим предметима било, поред петорице помшьа-

них сликара, и по]вдинаца kojm су ее банили истом делатношЬу,

али да сгицадем околности у шиховом струнном раду tmje било

разлога, а ни животних изазова ван струке, да им имена буду за-

бележена у службеним шьигама градске угграве у Мурану.

На основу података из писане граг>е могло се закл>учити да

je од последних деценида XIII до средине XIV века осликаван>е ча

ша била jewHa од негованих специяалности у декорацией муранске

стаклариде. Стаюи су исюъучиви у томе да су тада само чаше биле

предмет рада сликара-декоратсра, на што yiKaayjy и посебни етру-

чни надиви за лица xoja су се банила ним послом.26

О развитености рада сликара-декоратора стаклар^е сведо-

че уговори Koje су склапали с влааницима стакларских пеЬи и оба-

везе Koje су из тих уговора проистищале. Из списа ce ca3Haje да

су тада сликари ослинавали на стотине, па и на хшьаде приме-

рака чаша.27 Награда за шихов рад одрег)ивана je на основу ]еди-

нице мере Kojy je сачин>авало сто осликаних чаша.28 Израда ре-

лативно великих количина чаша украшених сликаним мотивима

ynyhyje на претпоставку да je веЬина служила за свакодневну

употребу лицима Koja су, без сумтье, припадала вишим CAojeBMMa

друштва. Широка употреба осликаних чаша навела je ЛуиНвда

Цекина на претпоставку да се гаихово осликава&е изводило ejaaj-

лом, а не сликанием ,гна хладно",29 што би честом употребом пред

мета довело до брзог пропадан^а н>иховог на Taj начин сликаног

украса.

Због великог öpoja чаша Koje су сликари украшавали eMaj-

лом, вероватно се Taj рад обавл>ао брэо и рутински, уз примену

неких Beti уетал>ених, често понавл>аних декоративних мотива и

иконографских тема, те су, према томе, уникатни, ,,ма}сторски"

осликани примерци били ретки.

За нрво раздобл»е рада на сл-иканом украсу на чашама у Му

рану карактеристично je то да су подедине личности ангажоване

на том послу релативно добро осветл>ене подацима из писаног из-

" Pictor muzolorum de vitro; tintor de moiolis, L. Zecchin, Un decora-

tore di vetri a Murano, J. G. S., XI, 1969, 39, 40; pintor de moyolis, V. Han-

L. Zecchin, Presenze balcaniche, 79; depentor de vedri, L. Zecchin, Decoratori

di vetri a Murano, II, 179; Иста, нав. дело, 65.

17 Пригорите, Грк из Наушице, добила 1287. године од свог кредитора,

стаклара Ъералда. патрона радионице у Мурану, налог да му ослика вшле

од 4.000 чаша по 13 гроша за 100 комада (ман>е од 35 солди), ради намири-

ван>а дуга; ул. L. Zecchin, Cronología vetraria. . . dal 1286 al 1301, RSSV, Ш/2,

1973, 63; сликар Валентин Унгар осликао je ема^лом 1.500 комада стаклар*це,

иста, RSSV, VII/4, (1977, 177). Кад се шара понавл»ала на осликаним ча

шама. зещттца мере износила je 100 комада; оа иконографском темом, ме-

1)утам, као нгар., са Благовестима. цена се oflpeï>yje по jeflHOM комаду (L.

Zecchin, Decoratori di vetri. . . fra il 1470 cd il 1520, RSSV, IX/2, 1979, 64).

" L. Zecchin, Fornaci muranesi. . ., J. G. S., XII, 1970, 82.

" Иста, Un decoratore di vetri.. .,41.

http://www.balcanica.rs



346 Верена Хан

вора, али н>ихова делатност Hiije документована матери^алном

градом, Koja je, уосталом, из тог периода стаклароке производаье у

Мурану уопште веома ретка.

Иако ни]едая стаклени предмет са сликаном декоращцом из

XIII—XIV века ниje досад поуздано идентификован као венеци-

jaifcKM однооно мураноки произвол, иконографаки образец за ос-

ликаван>е чаша гюмвнут 1290. године, кога се приликом рада по

уговору морао прмдржавати сликар Бapтoлoмej, Задранин, лако

je препознатлз1Ив на неким примерцима из скупине такоэваних ,jcn-

рщско-франачких" чаша, за Koje се аматра да су настале у дру-

roj половини XIII века у Сир^и, у време франачке управе.30 По

другом мишл>ен>у, ме^утим, оне су произведене у Венеции одно-

сно Мурану, па тьихово «acTajaibe rorje, према томе, ограничено

1291. годином, однооно падом Акре,31 тога последifaer франачког

бастиона у Cnpnjn, када je, по JlaMOBoj претпоставци, одласком

Франака прекинута израда тих чаша, seh се шихово датован>е мо

гло проширити и на прэу половину XIV века,32 за што nozToje

прихватл.ив-и раэлози.

Маши ôpoj из окупине тзге. , ^сириj ско-франачких чаша ово-

jiíM сликаним украсом и системом компоэищце одговара ликов-

ном обрасцу поменутом 1290. године у Мурану. На првом месту

вала указати на примерак чаше са непознатог налаэишта, озна-

чене оигнатуром MajcTopa Алдревандина, сада у Британском му

зеjу (сл. I).38 Друга je откривена у рушевинама jeflHe црквене ре-

эиденц^е у Регенсбургу, а чува се у регенсбуршком Градском

музе]у.34 трепа je ископана у палати Стери у Палерму.35 Одсжора

се н>ихов 6poj nosehao налазом чаша на локалитету Гатзелберг у

Дон>01 Аустри1и (сл. 2), за «jojy се претпоставило да je настала из

мену 1260. и 1291. године у Сирити као дело неког европског Maj-

стора.36 Три медал>она на raj3eji6epinKoj чаши, саставл.ена од два

унакрсно преплетена квадрата с приказима животин>а у гаима, и

стилизованим срцоликим липгпем и тролистима на грани или ста-

блэици измену медал*она, по основном распореду елемената деко-

paunje одиста rrofloehajy на помшьану ликовну схему из 1290. го-

зо H. Tait, The Golden Age of Venetian Glass, London 1979, 16—18, ca

прегледом равдце литературе о проблему у пелини.

11 Исто; J. С. Lamm, Oriental Glass of Medieval Date found in Sweden

and the Early History of Lustre-Pai-nting, Stockholm 1941, 78.

» H. Tait. нав. дело, 16, 17.

«я Исти, нав. дело, 11, 16, 17, Пл. В, Figs 2, с; с га^потпунидим досад

офавл>еним каталошким подацима и библиографтцом.

** Исти, мае. дело, 16. Fig. 2.

** G. Falsone, Gli scavi alio Steri, Atti del Colloquio Internationale,

Archaeologia Médiévale, Palermo, 20—22 IX, 1974, Palermo 1976. 121. Fig. 29;

D. Whitehouse. Notes on Late Medieval Glass in Italy, Annales du 8e Congrès

de l'A. I. H. V., Londres-Liverpool, 18—25 Septembre 1979 Liège 1981. 171,

172, Fig. 5.
M S. Felgenhauer-Schmidt, Ein syrischer Beefier aus Niederösterreich,

Zeitschrift für Archaeologie des Mittelalters, Jhg. 1(1973), 99—103, Fig. 1—4.
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дине. Сводим сликаним украсом га]зелбершка чаша 5и могла пот-

крепити мшшьезье истраживача KojH су порекло „сири]ско-фра-

начких" чаша тражили у муранским радионицама.37 У том кон

тексту занимлзиви су и уломци чаше са сликаним украсом из прве

половине XIV века, отнривени у рушевинама двора босанских ба-

нова и кральева у Крал>ево} CyTjecipi.38

Блисконам je мишл>ен>е А. Гаспарета, kojh je наговестио мо-

гуЬност да су слмкари што су дошли са Балканског полуострва,

носеКи у свести нека cehaiba на чувено византидско стакло из XI

и XII века, а можда и знан>а о техници сликаша eмajлoм на стак-

лу, Koje je у XIII и XIV веку на Блиском истоку, однооно у Сщж}к,

досегло период процвата, утицали на укус домаЬих, муранских

MajcTopa да прихвате Taj начин украшаван>а стакларще и да упо-

3Hajy TajHe ньегове технолопце.39

Пажн>а moja je, како то Ka3yjy подаци из архивских листи-

на, поклан>ана стакленим чашама и н»иховом сликаном украсу у

току последнзих децешца XIII и у ¡npeoj половини XIV века у

Мурану могла би се делом o6jacH3iTH и ондашнюм 3Ha4ajHOM уло-

гом чаше у животу и o6H4ajHMa становника Европе уопште, о чему

делом оведочи и разнородна и многозначна, реалистичка или сим-

боличка садржина сликане декорации е чаша претпоставлене му-

ранске производное.

П

Од средине XIV века до нових архивских података о слика-

рима-декораторима стаклариде у Мурану, па и о онима Kojn су

тамо дошли из Далмацрце, протекло je ]ещно пуно столehe. Taj

други талас пресельава№а из Далмашэде почео je седамдесетих го

дина XV века. Зкаци опадальа приметни су у «pyroj децешци XVT

века, што се готово подударило с другом фазом pa3Boja у историки

сликаног украшаванаа стаклариде муранске производное. На Taj

развод угощало je нише чинилаца, мег^у копима вал>а посебно исте

ки новине у cTaicnapcKoj технологией. Проналаском такозваног

„кристалинског" стакла средином XV века у Мурану и захвал>у-

jyhn н>егоним вредностима — 6e36ojHOCT, чистоКа и прозрачност —

створена je оплемен>ена подлога за сликагье ема]лом. Вeh у пр-

Boj половини XV века откривена je у Мурану и технологи)а ,,мле-

чног" стакла (vetro latttmo),40 Koje je, такоЬе, предста1вл>ало подес-

" Вид. белешку 30.

и В. Хан, Маргиналов уз налазе осликаног среднювековног стакла

из Кралеве CyrjecKe, Balcánica VIII, 1977, 138, sqq., сл. 4.

*• A. Gasparetto, Matrici e aspetti délia vetraria veneziana e véneta mé

diévale. J. G. S., XXI, 1979, 94.

M L. Zecchin, Lattimo nelle scriture muranesi del XV e del XVI secólo,

RSSV, VI/3, 1976, 115—118; аутор наводи 1420. годину као датум кад се тер

цин »lattimo bianco« први пут jasjba у муранским сттисима.
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ну подлогу за еликану декоращцу, као, уосталом, и у то ареме

много израЬивано стакло азурне или кобалтне 6oje (познати су

судови од кобалтног стакла осликани ема^лом у Византии Ком-

нина), што je доприиооило упечатл>ивости општег колористичког

утиска предмета осликаних ема^лом у више 6oja.

У друго] половини XV века дошло je и до формалних, стил-

ских промена у муранско] етаклари]и. Постелено су неста^али го-

тички облици и деталей украса копима су подражавани предмети

израЬени од метала. Замешивала су их сада .нова, разнородна сти-

лска и типска решен>а у духу ренесансе и у складу с материном од

Koje су израКивани. Чаша губи CBoj некадаппьи знача] и улогу

K°jy имала у XIII и XIV веку. Раздобл>е од последнее четвртине

XV до друге децениде XVI века представл*а „златно доба" слиха-

не декоращце на стаклу произашлом из муранских радионица. У

то je време муранска осликана етакларт-ца била у Европи на Haj-

Branoj цени.

У „златно доба" елч-гкане декорац^е на муранском острву,

главни извор обавештеша о сликарима Kojn су учествовали у том

послу, па и досел>еницима из Далмащце, представл>а}у докумен-

ти с тужбама Koje се подносе због неиспун>ава№а уговорених оба-

веза, затим списи с пр^авама доушника у служби градске упра

ве против го^единаца Kojn су заобилаэили одредбе и правила „ма

трикуле" заната и записници о разним споровима и другим живот-

ним недаКама.

У девето] децегоци XV века, сликари досел>егоши из Далма-

циде окупл>али су се у радионици, „cjBtKapcKoj школи", Kojy Je во-

дио сликар Валентин Унгар (Valentinus Ungarns; Valentinus pic-

tor), пореклом из Угарске, где су стицали энаша о осликаван>у

cтaклapиje ема^лом и о н»еном позлаКивашу, j ер су те вештине

биле Унгарова спещцалност у сликарском занату.41

JyHa месеца 1480. године Валентин Унгар прима на занат

Ивана из Нина (Ioannes de Nona),42 пореклом из града с богатом

и сло]евитом културном баштином. Иван се обавезао Валентину

да he провести као фамулус осам година на раду у H>eroBoj радио

ници.43 Пошто, меЬутим, наш Шпьанин низе ислунио дату обаве-

3У. JeP íe напустио свог учителка после пет година наукован>а и

служен>а, градска управа у Мурану га je позвала на одтоворноот

и наредила му да се врати и настави да ради у Baлeнтинoвoj ра

дионици.44 Друге вести о Ивану нису поэнате.

4,А. Gasparetto, II vetro di Murano, 81. с наводима старике литерату

ре; L. Zecchin, Decoratori di vetri. . . dal 1480 al 1500, RSSV, VII 1977, 175; мсти,

Decoratori di vetri. . . fra il 1470 ed il 1520, RSSV. IX/2, 1979, 65.

« L. Zecchin. Decoratori di vetri. . . dal 1480 al 1500, RSSV, VII/4, 1977.

175.

** Исто.

44 Исто.
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Други Валентинов ученик оа источие обале Ладрана био je

Никола из Сеньа, айн Ловрин (Nicholaus de Signa, quondam La-

urentii).45 Никола je почео да учи ээнат у зуну 1482, када je имао

тек дванаест година. Уговором се обавеэао Валентину да he про

вести jeдну децени]у на занату у H>eroBoj радионици; Валентин

je, олет, oôehao да he, тгоред обавезе да ошособи Николу у ослика-

вашу стаклари]е, научили га да чита и пише.46 Дал>а судбина Ни-

колика ни]е позната.

Вероватно Валентин Унгар je пооредно утащао и на рад. и

развод сликара-декоратора стакла Николе из Сплита (Nicolaus

de Spalato).47 Найме, неки сликар Пасквалин, син гондольера Ъа-

кома Пизанца, као бивши ученик Валентина Унгара je после не-

кюг спора до кот je измену н>их дошло отворио радионицу за деко-

рисатье стакларрце. У Toj радионици je 1482. године запослио Ни

колу Сплипанина као свог помоЬника.48 Эна се да je Никола осли-

кавао предмете израЬене од веп чувеног „жристаливоког" стакла

муранске производите.49

Вреди посебно истаКи да се прва сведочаяства забележена у

XVI веку о предметима од муранског стакла, украшении eмajлo\l

и делимично 'ПОзлаЬеним, налазе у jeдном инвентару, .из 1508. го

дине извршеном у стаклароко] радионици Kojy су водили А л о j-

з и j е и Берна р дин Драгани (Alvise, Bernardino Dragan!),50

представници треЬе reHepainíje стакларске породице пореклом из

Далмащце.51 У join jeanoj радионици за производку стакла у Му

рану Kojy су водили чланови чувене стакларске породице словен-

ског порекла с родоначелником JypjOM Баларином (Georgius Ba

ilarín), родом Спликанином,52 нарочито je неговано осликаван>е

CTaiaiapHje eмajлoм. У jeflHoj поруцбини Koja je 1511. гадине била

упуКена стаклару Ивану Баларину, оину JypjeBOM, помияьу се

разни eмajлoм ооликани и делимично позлаНени предмети с лико-

вима, израЬени од неколико врста стакла: кристалинског, млеч-

ног, марморираног.58

Mада ce 6paha Aлojзиje и Бернардо Драгани, и Jypaj и Иван

Баларини, отац и син, ниоу, колико je познато, бавили 1сликан>ем

на стаклу, они су, noKasyjyhH нарочиту оклоност за такво декори-

сан»е стаклариде, наумили стручшаке за Taj посао. Mehy шима je

било и сликара словенског нарекла. Jypaj Баларин je из Далмаци-

44 Исти, нав. дело, 176; A. Gasparetto, Il vetro di Murano, 81.

" Исто, 176.

« Исто, 175.

48 Исто.

4» Исто.

и L Zecchin I Dragani, vetrai muranesi del Cinquecento, RSSV, VIII /6

1978, 259—264; Исти, Decoratort di vetri. . . fra il 1470 ей il 1520, RSSV, IX/2,

1979, 65.

и Исти, I Dragani, 260, 261.

м Ист, Un famoso vetraio del Rinascimento: Giorgio Bailarín, Técnica

vetraria 4, Milano 1962, 11.

м Исти, Decoratori di vetri. . . fra il 1470 ed il 1520, 65, 66,
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je довео на наук и рад у Мурано J а к о в а По лици] ана, Сло-

вена (Jacobus Poliziano; Politiano pictor; Iacobus Sclabonus olim pic-

tor Ballarini).54 Kao Jypjes штипеник, Лаков je у Мурану изучио

вештину сликаньа ема^лом на стаклу. После Jypjeee омрти (1505)

наставио je рад у радионици Ивана, Лурдевог сина.55

Године 1513. у муранским еписима се завл»а „сликар и стак-

лар" M а т и j а С л о в е н (Matheus Sclabonus, pictor seu vitrarius).5*

Иако нема података о неко] aeroBoj делатности, чин?еница што се

помшье као сликар и стаклар намеЬе претлоставку да се бавио

и осликаван>ем стаклари]е.

Сликар С а н т о, син муранеког гондольера Рада Славена

(Sanctus quondam Radi barcharoli Muriani; pictor Sanctus, fio che fo

de ser Rado Sciavon), уговором из 1513. године се обавезао да као

нарамник четири године осликава етаклариду у радионици 6pahe

Филипа и Бернардина, слижара-декоратора стекла.57

MaTuja Словен и Санто Радин последаыи су познати сликари

словенског порекла из ДaлiMiaциje ко]м су деловали у Мурану као

декоратори готичке и ренесансне стаклари^е.

За другу фазу развода сликаног украса на муранскод стакла-

риди карактеристично je што се подати из писаног извора убед-

Лхиво подудара}у са релативно богатим фондом сачуване стакла-

pnje из истог времена, растурене по европоким и америчким му-

зедима, ]авним и приваггним збиркама, црквеним риэницама. Чаша

HJije тада ]едшт предмет ко^и се декорише ема]лом. У то се вре-

ме у apxMBCKoj граг)и сликари отручно више не одре^у]у nojMOBU-

ма као специзалисти за ослиасаван>е чаша. Список eмajлoм укра-

шених предмета проширио се на више врста: на тзв. „таце" или

„конфетнике", затим на путире, купе, боне, Haj4eaime типа ,,хо-

дочасничких пл>оски" и сланике. У спиоима се декоративни мо-

тиви само уопштено наводе, као нпр., лишпе, цвеЬе, ликови, фи

гуралии украси, сцене са профаним и религи]ским садржау'ем, без

детал>а кощ би, можда, помогли да се иденгшфикуjу са сачуваним

оригиналима. Посебно се истине да су яеки деталей, на пример,

рельефно обращена ребра, украшени позлатом.58 Hajnemhe приме-

Нэивани еликани мотиви fleKopauHje, типични за стакларизу епо-

хе, саставл>ени су од тачкица, изведени ема^лом разних öoja, као

формална баштина преузета са Блиоког истока или уопште из ори-

Зенталне односно исламске уметности. Тачкице поре^ане у низо-

ве служе као оквирне траке других елемената украса, од гаих се

51 Исти, / discendenti di Giorgio Bailarín, 29; Jacopo Politiano Schiavon

pure lui chiamato a Murano da Giorgio nei primi anni di Cinquecento, ed

accolto in casa sua e trattato come uno di famiglia, rimasto poi a depenzer

alie dipendenze del figlio Giovanni.

55 Исти, Decoratori di vetri. . . ]ra il 1470 ed il 1520, 66.

»• Исто, 67.

" Исто; текст овог уговора обоавлен je у целини.

58 Исти, Decoratori di vetri. . . dal 1480 al 1500, RSSV, VII/4 1977 179-

IX/2, 1979, 65.
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cacTaBJbajy разни орнамента, на пример, мотив „риблэе крл>ушти",

или „перда", «ружиЬи, троутлови и друто. Слика се фантастична

вегетацида, репродукуду се хералдички энаци, судови се декори-

шу портретима оавременика, жанр-сценама са митолошком или

религидском садржинам или пак темама из свакодневног живота.

Осликани примерци губе cooj ранид'и, масовни, утилитарни зна

чаj. Ш^едини предмети истичу се сводим ликовним вредностима

и исклуучивошЬу, и по томе се као колекционараюи или ризнички

уникати сврставгуу у ред луксузне, уметничке стаклариде. Н>ен

сликани украс прелази заяатске оквире и представл>а знача]ан

допринос минидатурном сликарству ренесансе или сликарству

уопште.

Да закшучимо: према оцени нашег времена, ме^у вредности

Koje ce npraiMcyjy минид'атури уопште, средшовековно] напосе,

yopajajy се и н>ена доступност и комуникативност, из чега следи

и н>ена посредничка улога кюду je у прошлости вршила измену

разних уметничких техника и израза у преношен>у орнамената и

икюнографских садржада и нжхотаих ликовних решен»а. У томе je,

свакако, лредн>а/Ч1ила (илуминащца .кшига, jep je сама кшига, по-

деона за преношезье и каршпЬен>е, по CBOjoj ocHOBHoj намеки ус

пешно служила и као ликовни предложак. Не треба запоставити

ни значадну улогу Kojy je у истом омислу могла да врши, а без

сумн>е jy je и вршила, минидатурама оеликана стаклари^а, пре

свега трпезна, презентована узюаницима »ad oculos«, ме^у кодом

je у XIII и XIV веку чаша превладавала. Док су, ме!)утим, перга

мена и xapraja издржавале и издржале многе ислите времена пр-

косеЬи лсследицама ллудске непажн>е и необаэривосши, стакло je,

као матери]ал, истина, привлачан и прелеп, због CBoje крхкости

као подлога мин^атури било веома непосто^ано у свом Tpajaaby.

Мада су архивски подаци о осморици сликара из Далмациде

jедини докаэи о учешЬу наших л>уди у ослихавакьу готичке и ре-

несансне стаклари]е у Мурану — било да су тамо дошли веЬ као

изучени MajcTopn или да су занат савладали у муранеким радио-

ницама — и упркос томе што су фактографски подаци о н>има ос-

кудни, а одсеци времена у юэдима ce jaB#>ajy релативно кратки,

н>иховим именима повеЬао се списак наших Majcropa и уметникэ

Kojn су у jeflHoj ексклузивно] ликовно] дисциплини више или ма-

н»е успешно деловали на страни.

Пашто сачувани осликани предмети нису обележени неким

посебним знаком радионице, а ни сигнатуром Majcropa, веза из

мену спашених примерака осликане стаклариде и сликара кощ се

у архивским списима помшьу као изво1>ачи, HHje до сада могла

бита утвр1)вна. Стога, у првод и у apyroj фази paseoja eмajлoм

осликане стаклариде ocTajy непознати удео и евентуални уметни-

чки допринос осморице сликара пореклом из Дaлмaциje поред

више од двадесетак других, домаНих и страних мад'стора коди су

се у то време банили истим послом у Мурану, а чи]<к радови деле
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исту, за^едничку судбину анонимности. Угтркос чгаьеници, Mei>y-

тим, што се идентификацииа радова далматинских сликара-деко

ратора стаклари]е HHje могла остварити, шихово делован^е забеле-

жено у архивсним списима, представлю реалност Kogoj je, у мо-

гуНим околностима, вредело указати пуну панаьу и дата joj одре-

Ьено место у истории наше ликовне уметности и културе.
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Сл. 1. Алдревандинова чаша. Британски музеу (по H. Tait)
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Сл.2.Развиснимстивсликанначашиизraj3&n6epra,ДсньаAycrpHja,(по

S.Felgenhauer-Schmidt)
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