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Муха.м.ед А. Кара.м.ех.м.едовиk, УМЈЕТНИЧКА ОБРАДА МЕТАЛА, 
Библиотека културно насљеђе, ИРО »Веселин Маслеша« ОО издава
чка дјелатност, Сарајево 1980, 466 страна 

Студија М. Карамехмедовиhа »Умјетничка обра~а метала« nред
ставља nокушај да се на основу збирки из наших и иностраних му

зеја (Истанбул, Анкара, Коља, Софија и Фиренца), архивске грађе 
и литературе добије јаснија слика хисторијског развитка једне nри

лично неистражене области nримијељене умјетности народа Босне 

и Херцеговине. Веhи дио кљиге nосвеhен је материјалу турског nе
риода, док је средљовјековна баштина, као моrуhност усnоставља

ља континуитета у каснијим временима, дата сажето, кроз два nо

главља: »Структура босанско-херцеговачког занатства nрије кона

чног турског освајаља« (стр. 11-19) и •Умјетничка обрада метала у 
XV стољеhу« (стр. 21-56). 

И nоред слабе очуваности средљовјековних твореnина, аутор је 

јасно утврдио главне културне токове и стилска обиљежја умјетни

чки урађених nредмета и nроизвода из овог раздобља. У раном сред

љем вијеку је nрисутан утицај Византије. То се најбоље види по нала

зима накита. Касније налази носе стилска обиљежја Заnада: rотика и 

nоткрај XV вијека нешто ренесансе. Дубровачки и италијански мај
стори извозе своје nроизводе у Босну и Херцеговину и тиме врше 

nресудни утицај на дом:аhе занатлије. Највеhи nроцват босанскохер

цеговачке умјетничке обраде метала је nостигнут у nрвој половини 

XV вијека. 
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Основни ауторови закључци у најважнијем дијелу студије који 

третира умјетничку обраду метала послије пада Босне под турску 

власт, одвијају се у два правца: с једне стране, то је непрекинутост 
аутохтоних стилских схватања, а с друге доминација оријенталног 

духа у идејном и стилском по·гледу. Ове своје идеје Карамехмедовић 

је разрадио кроз осам по обиму неједнаких поглавља: >>Промјене у 

умјетничкој обради метала свих грана по доласку Турака у наше кра

јеве« (стр. 57-85); >>Занатска радиност« {стр. 87-136); »Друштвене 

потребе, начин живота и социјални положај умјетника занатлија« 

(стр. 137-140); »Радионице, технике, маrгеријали и врсте производа« 
(стр. 141-157); ·»Оријентални метал, мотиви, њихови извори и утица
ји« (стр. 159-389); »Аутохтони облици и оријентална орнаментика« 
(стр. 399-401); ~Естетско-ликовни аспекти и филозофија форме« 

(стр. 403-408) и »Барокни елементи - орнаментика и одумирање 
умјетничких заната« (стр. 409-412). 

Долазак Турака битно не мијења начин живота наших народа. 
Стари облици и даље живе. За потребе војске настављају да раде 
домаhе занатлије, а задржава се и цијели систем претходне производ
ље у рудницима и трговини. »Херцеговачка златарска радионица« 

постаће чувена у XVI вијеку не само у Босни и Србији, већ и на 
Истоку и Западу. Дотадање израђевине, понајвише рађене од племе
нитих метала 'и, рјеђе, од бронзе, олова, жељеза и глине, потискује 

бакрено посуђе које су Турци донијели са собом. Од бакра се развила 
велика производља свих употребних и украсних предмета за све 

конфесије. '»Домаће занатлије током цијелог XVI вијека настоје да 
њим овладају - рекли бисмо да је помо·ћ турских занатлија. незнат
на или го/Гово никаква« (стр. 76). Нестају и стари називи за неке 
врсте заНатлија и златара, који се половином XVI стољећа нс:зивају 
кујунџијама. Кујунџијски еснаф је обје.цињавао све вјероисповијести 
у златарству, те су и нормални утицаји једних на. друге. Иако оријен

тализовано, златарство није прекидало са старом традицијом. Обога

ТИRШ'и се уз овај занат, златари (кујунџије) Срби куnују ИI\оrања., 

отварају нове радње и постају ктитори цркава. 

Умјетничка обрада метала у Бо·сни и Херцеговини се развијала 
кроз неколико стољећа свог трајања да би, у ХVП и XVIII вијеку, 
достигла врхунац у богатству форми и раскоши орнамеыталне стили

зације. »И као· што су, у средњем вијеку, многобројни страни мо'l"ИВИ 
и облици из Византије и са Запада били препуштени кроз филтер 
властите средине и до те мјере локализовани у орнаментици наше 

земље да су стекли право грађанства, тако да их је би.ло немогуће 

више назвати страним и оријентални облици и декорација, у сталној 

тежњи наших умјетника за еманципацијом од турских извора, по
ступно су губили свој првобитни значај и карактер« (стр 400). 

Карамехмедовићева студија је до сада најозбиљнији и најпотпу

нији прилог знанственом проучавању хисторије примијењене умјет
ности народа Босне и Херцеговине. Аутор посједује и специјалисти
чко и опће образоваље, као и могућност да филозофски промишља о 
умјетничком бићу. Примједба му се може ставити због неконсулто
вања нових дјела која су се јавила у времену од завршетка руко-
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nиса , 1964. године, до љеговог nубликоваља 1980. Ипак, ра~лози :оте
хНИ'iКе nрироде и других околноС'ГИ« (стр. 7), због којих се ово дјело 
nојавило са закашљељем, не умаљују вриједност ове студије. Ври
један nохвале је академски сликар Владо Војновиh, чији су прециз•ю 
и лијеnо рађени цртежи рекли оно што аутор и фотографија нису 
могли. 

Мр Борис Нилевиh 

Драгољуб Драrојловик - Вера Антик, БОГОМИЛСТВОТО ВО 
СРЕДНОВЕКОВНАТА ИЗВОРНА ГРАfА, Македонска академија на 
науките и уметностите, Скоnје, 1978, стр. 275 

Питање дјеловања богумилског nокрета на Балканском nодуостр
ву nредставља још увијек врло интересантну историјску тему којој 

се nocвehyjy студије с циљем да се објасни низ неразјашљенил или 
дискутабилних проблема, а тичу се поријекла, раширености и вјерои

спо·вјести средљовјековних богумила. 

Истраживаља богумилства у средњевјековној историјској грађи, 

:'\!ада интересантна, доста су тешка за правилно тумачењt!, јер је 

писана историјска грађа везана искључиво за литературу ·и списе 

идес,лошких противника богумила. То су, у веhини случајева, фраr

:мснтарни и садржински несаrласиви nодаци, што, nоред недостатака 

~утентичних остатака богумилске књижевности, ставља nред истра

живача преnреку из које често изничу разЛИ'iИТа тумачења и кон
траверзне и nогрешне поставке о богумилству. 

Једно од новијих дјела у коме је проблем богумилства посма

тран из другог угла, а расправља се о траговима богумилства у сред

њовјековној историјској грађи, јесте кљига Драгољуба Драгој

ловика и Вере Антик, Боzо.чи.л.ството во средnовех:овnата изворна 
zpafa. Кљига се, nоред предгозора, сnиска скраhеница, резимеа на 
енглеском језику и регистра, састоји из двије главе. У nрвој, 

Боzо..tе.и.п.ска и nсевдобоzо.l!.и.л.с"а кnижевпост, расправља се и 

анализира о остацима богумилске и nсеудобогумилске кљижев

ности и, прије свега, .оцјељује оригинална богумилска кљижев

ност, која се одржала у малим траговима.. Малобројна дјела 

богумилске кљижевности садрже идеолошке и теолошке елемен

те, што је и разумљиво, с обзиром да је богумилство утицало 

на карактер те кљижевности. 

Богумилски nокрет јавља се двојако: као вјерско-nолитички 
покрет за ослобођеље од вјерске и политичке доминације сусједних 

земаља и као народни покрет, пошто је судбина народа уrрожена, 

ка·ко унутар саме земље, тако и сnоља. 

Аутори су за један дио средњовјековне историјске грађе утвр

дили да има у себи елемената, или је у потnуности у духу боrу~ил

ског учеља. Прије свега, то су апокрифи који се не могу приnиси-

21- Прилози 
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