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Сажетак: Златневиљушкекојејенаводнокористиовеликижупан
СрбијеСтефанНемањанабанкетуприређеномучастФридриха
IБарбаросе,цараСветогРимскогцарства,уНишу1189.године,
одавносупарадигмаромантичарскогсхватањабоље,славнијеи
узвишенијепрошлости.Луксузни,скупоценидеоприборазаобедо
вање,Немањиневиљушкевременомсупрераслеусвојеврснидру
штвенифеномен,симболзавладарапрофињеногукусаиизузет
нихманира, али иметафору националне изузетности.Овај рад
настоји да комплексном гастрохеритолошком методом сагледа
својства,место,наменуисимболизамвиљушкеусрпскојкулту
риобедовањасредњегвекаистражујућинајразличитиједоступне
извореодликовнихпредстава,прекоархеолошкихналазадокњи
жевних,историјскихидругихреферентнихсадржајаспосебним
освртомнавладарскутрпезуигастродипломатију.

Кључ не ре чи:виљушке,култураобедовања,средњивек,гастро
херитологија,гастродипломатија,владарскатрпеза
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Прича1ораскошнојгозбиуНишу1189,којујевеликижу
панСрбијеСтефанНемања(11681196)наводноприредио
свомеминентномгостуФридрихуIБарбароси(11551190),
царуСветогРимскогцарства,једнајеодонихисторијских
епизодакојесуупознијојсрпскојтрадицијиконтинуирано
дотериванеипреобликованемаштовитимдопунамаприпо
ведача.Дотериванетоликодајетешкораздвојитиисториј
скуграђуодмита,апоготовокадасеимаувидуданасо
овом сусрету обавештавају искључиво византијски и не
мачкиизвори2, док гаНемањинисиновиибиографиСава
иСтефанПрвовенчанинепомињу.Оновремениизворису
пре свегафокусиранинамотиве српског владара да срет
неираскошноугостинајмоћнијегвладараевропскогзапада
нањеговомпутукаСветојземљиучасукадаовајпредво
дикрсташеуњиховомтрећемпоходузаослобађањеСветог
гробаодневерника.Истовремено,српскопредањенајвећу
пажњупосвећујекултурнимразликамаизмеђудвојицевла
даракојисходноправилимадворскогпротокола–седајуза
исту трпезу.Идок јециљнемачкиххроничаракојипрате
БарбаросууТрећемкрсташкомрату,даисцрпноопишусам
поход,авизантијскогаутора,савремениканареченихисто
ријских збивања, да укажу на превртљиву и непоуздану
природусрпскогвладара,познијесрпсковиђењеовогизу
зетноважногдогађаја,имазациљдапокажеколикосуСр
бикултурнобилинапреднији крајем12. векауодносуна
Немце тог доба.3 Такво полазиште недвосмислено указује

1 ОвајрадједеообимнијихистраживањауоквирупројектаЖиветипро
шлост–Cрпскасредњовековна гастрономија, чији јеносилацАртис
центаризБеограда,апокровитељиМинистарствокултуреиинформи
сања Републике Србије и Национални комитетМеђународног савета
музеја(ICOM).Пројекатјепокренут2010.годинеодкадајеистражено
вишестотиналиковнихпредстава,археолошкихналазаиреферентних
писанихизворанатлуСрбијеиЕвропе

2 ОНемањиномсусретусаФридрихоммеђувизантијскимауторимајепи
сао,итоуопштено,НикитаХонијат,којијеупоменутовремебиоупра
витељФилипопоља(Пловдив)иучествоваоисамупреговоримаИсака
IIАнђела санемачкимвладарем.Хонијатова запажања саодговарају
ћимкоментарима Ј.Калићпогледатиу: (1966)Византијскиизвори за
историјуЈугославије IV,Београд:ВизантолошкиинститутСАНУ,стр.
154155.МеђунемачкимхроничариматосупресвегаканоникТагено
изПасауаињеговнастављачАнзбертчијасуделаHistoriadeexpeditio
neFridericiimperatorisиHistoriaperegrinorumпубликованау:Chorust,
A.ed.QellenzurgeschichtedeskreuzzugesKaiserFriedrichsI,ed.Chroust,
A.(1928)Berlin:Berolini.УБарбаросинојпратњисеналазиоиепископ
ПасауaДиетполдчијајеChroniconmagnipresbiteriпубликованау(1928)
AnnalesColoniensesmaximi,MonumentaGermaniaeHistorica,Scriptore
srerumGermanicarum,XVII,Berlin:Berolini.

3 24Sata,HAARP,nebeskinarodizlatnekašike:Ovosunajluđimitoviukoje
Srbiidanasverujuna24Sataonlinehttp://www.24sata.rs/haarpnebeskina
rodizlatnekasikeovosunajludimitoviukojesrbiidanasveruju/14102,
30.jun2015,14.jul,2016;Fefer,Ј.OntheMarginsinSerbiaonJohnFef
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да је легенданајвероватнијенасталанеколико стотина го
дина након стварног догађаја, у време у коме се обликује
Европанација,односноучасуукомеотпочињесвојеврсно
културно и политичко такмичење међу народима Старог
континента4.Натојјакоиделизованојслиципунојнескри
веногнационалногпоноса,засадаанонимнитворацлегенде
одабраојенеобичанпредмет,такорећитривијалнуситницу,
којомћенагласитиизванредновисоккултурнинивотворца
самосталне средњовековне српске државе и родоначеника
најславнијесрпскединастије–виљушку!

Задивљујућејекакоједанутилитарнипредметмалихдимен
зија,премалегендиначињенодплеменитогметала,можеда
упливишенаколективниосећај важностичитавогнарода.
Немањинезлатневиљушкеиданасслужекао„аргумент”да
суСрбијелизлатнимприборомутренуткудоксуНемције
липрстима,какотоиначечинесвиварварипремамодерним
схватањимакултуреобедовања5(слика1).Потребазаовим
поређењем, алииподсећањем,поготовопостаје снажнау
процесуевроинтеграцијаукојемсеНемачканамећекаоли
деросталимчлановимаУније,каоинародимакојипретен
дујудауњууђу,диктирајућиправилапонашања.Мотивиза
овакваподсећањананаводнецивилизацијскеразликемеђу
СрбимаиНемцимапревишеодосамвековамоглибибити
повод за израду једне психолошкоантрополошке студије,
штонијециљовоградаучијемсредиштусеналазиупра
вовиљушкакаопредметунутаркултуреобедовањакојиби

fer blog http://www.johnfefer.com/onthemarginsinserbia/, October 8th,
2012,July14th,2016;Vesti,Srbiimitovi–OdKraljevićaMarkadoBoška
BuhenaVestionlinehttp://www.vestionline.com/Vesti/Srbija/111568/Srbi
imitoviOdKraljevicaMarkadoBoskaBuhe2, 20. Januar 2011, 14. jul
2016;Juženevesti,GodišnjicavažnogdogađajanaJuznevestionlinehttp://
www.juznevesti.com/Drushtvo/Godisnjicavaznogdogadjaja.sr.html, 27.
jul2010,14.jul2016–Наведенисусамонекиодбројнихизворамеђу
којимапредњаче високотиражнимедијиуСрбији, алипричуо виљу
шкамадоносииМинистарствотрговине,туризмаителекомуникација
РепубликеСрбијеуоквирусвојезваничнепрезентацијезаExpo2015у
Милану,видиSerbiaEXPO2015Milano,TasteFood.FeelLife.Ministry
ofTrade,TourismandTelecommunicationsSector forBilateralEconomic
Cooperation http://www.serbiaexpo2015.rs/hranakulturaistorija/?lang=en,
April2015,July14th,2016.

4 Дабисеутврдилагенезаивременастанкаовепопуларнелегенденео
пходнојепредузетипосебнаистраживањакојанисубилапредметовог
рада.

5 Схватањеманиразастоломмењалосевременом,аконзумирањехране
прстимасматраноједруштвеноприхватљивим,паипожељнимвекови
ма,видети:Wilson,B.(1999)Considerthefork:AHistoryofhowwecook
andeat,BasicBooks:NewYorkсастаријомлитературом,каои:Sonnen
feld,A.ed.(1999)Food:ACulinaryhistoryformAntiquitytothePresent,
PenguinBooks:London,састаријомлитературом.



224

ТАМАРА ОГЊЕВИЋ

могао указати на читав низ гастрохеритолошких6 слојева,
осветљавајућинатајначинмногокомплекснијусликупре
свегавладарскетрпезеуњеномкултурнополитичком,апре
свегагастродипломатском7контексту.

6 Појамгастрохеритологијаупотребљенјепрвипут2010.годинеуокви
ру интердисциплинарног, научноуметничког пројекта Живети про
шлост–српскасредњовековнагастрономијачијисамауторируково
дилацод2010.године,ауциљудаседефинишесинтетичкоповезивање
различитихнаучнихметода упроцесуистраживањаисторије хранеи
културеобедовањаупрошлости.Методјеувишенавратаобразлагану
оквирупредавањаиексперименталнихреконструкцијауземљииино
странству.Ујуну2014,наТрећемУнесковомконгресуогастрономском
наслеђуикултурномразвоју,одржаномуБарселони(Шпанија),гастро
херитологијајеуврштенауУнесковудекларацијуизБарселонеимеђу
народнопрепознатакаонованаучнаметода.Огастрохеритологијикао
новој,синтетичкојнаучноистраживачкојдисциплинивидети:Огњевић,
Т.(2014)Гозба:Огледиогастрономијисрпскихземаљаусредњемвеку,
Гозбасв.19,Артисцентер,ГалеријанаукеитехникеСАНУ:Београд,
стр.7

7 Појамгастродипломатијаупотребљенјепрвипутпочетком21.векаса
циљем да дефинише улогу хране као носиоца културних порука, а у
сврхедипломатскемедијације.Првипутјепоменутувезисанарочи
тимпројектомвладеТајланда,аондајепримењенувишепројектних
иницијативанаДалекомистокуиуСједињенимдржавама.Напромо
цијипојмаињеговојпрактичнојпримениудипломатијинајвишесура
дилиПол Роковер иСамјуелЧаплСокол.Више о гастродипломатији
видетиChappleSokol,S. (2013)CulinaryDiplomacy:BreakingBread to
WinHeartsandMinds,TheHagueJournalofDiplomacy,Volume8,Issue2,
Leiden:Brill,р.161183.

Слика1Виљушкаикашикаодзлата,рановизантијска
уметност,прваполовина4.века,Уметничкимузеј,Кливленд

Слика2Римскавиљушка,14.век,
Метрополитанмузеј,Њујорк
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Заштојевиљушкатоликоважна?

Виљушка је најмлађи део прибора за обедовање.8 Најпре
коришћена као помагало при кувању, поготово у припре
мивећихкомадамеса,виљушка јеразмернокаснопочела
дасеупотребљаваунепосреднојконзумацијихране.Иако
јесрећемоуприборуантичкихРимљана (слика2)имеђу
Арабљанимаупериодуод7.до9.века(слика3),назапад
ноевропскојсценивиљушкаћесепојавитикаосаставнидео
прибора за обедовањеотменогсвета, апресвегавладара
почетком16. века (слика4), а даби тек18. векдонео ва
жнепроменеукултуриобедовања.У19.векућесепојави
тикомплекснипротоколикадајеречоначинупостављања
стола,бројномприбору заобедовањесвихобликаивели
чина,тезахтевномконцептупознавањаредоследаиначина
употребенарочитокадајеречовиљушкама,такоданастаје
психосоцијални феномен познат као „неуроза виљушке”,
најчешћепроузрокованстрахомоднедовољногпознавања
употребе различитих виљушкишто би јавно неопростиво
компромитовалоличносткојатежидасепромовишеуотме
номдруштву.9Тојеивремеукомећеидефинитивнобити
нормиранапраксадасевиљушкакористикаодеоприбора
којимћесечврстоприбостикомадмесаилиповрћакакоби
билиситноисецканипренегоштобудупринесениустима
удаљемпроцесуконзумације.10Умеђувремену,нарелацији
оддревногЕгиптаивисокоразвијенихцивилизацијаСтарог
века,падопредвечерјаФранцускереволуције,виљушказа

8 Willson,B.(2012)Considerthefork:Ahistoryofhowwecookandeat,New
York:BasicBooks,р.190.

9 Исто,стр.188190.
10Исто,стр.66.

Слика3Виљушке,89.век,Иран,Лувр,Париз

Слика4Виљушкасаиницијалима,сребро,
Француска16.век,Метрополитанмузеј,Њујорк
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обедовањејенајчешћекоришћенадабисењомејеликомпо
ти,ушећереновоћеидругепосластице.Наиме,билајеиде
алнадасекомадвоћаизкомпотаизвучеизкерамичкетегле
укојујеоваврстапосластицанајчешћесервирана.Овапри
марнанаменавиљушкенајдиректнијејеутицалананекедо
витљивеизумитељепозногсредњегвекакојисуседосетили
даунутаристогкомадаприбораспојевиљушкуикашику,
пајевиљушкакоришћеназанапредописанурадњувађења
воћаизтегле,докјекашикаупотребљаваназаелегантноје
дењекомпотаилисулцаукомејевоћеконзервирано.11Био
јетодиванначиндасеизбегненеукусносркањеизпосуде
инеспоранпоказатељразвојаевропскекултуреобедовања.

Прихватањевиљушкеузападноевропскојкултуриобедова
њаније,међутим,био једноставанпроцес.Штавише,ис
траживачи историје хране и културе обедовања на западу
јошнемогудасеусагласедалијепрвевиљушкенанеки
западноевропски двор донела принцеза Теофано, супру
гаОтона II (973983),927. године12или јетобилаМарија
Аргир,братаницаВасилијаII(9761025),супругаЂованија
Орсеола,синамлетачкогдуждаПјетраII(9911009),1004.
године.13Византијске виљушкеодплеменитогметала,по
менутеуобаслучаја, јављајусеусклопусвадбенихцере
монијалаодкојихсеједнаодигралауРиму,приликомкоје
нећакавасилевсаЈованаIЦимискија(969976)изванично
на Ускрс 972. године постала прва византијска принцеза
удатазанекогзападњачкогвладара,докседругаВизантин
кависокогродаудалауЦариградунекудеценијукасније.
Виљушке,коришћененасвадбенимгозбамаобепринцезе,
изазвале су контроверзне утиске.Док су, наводно, будући
поданицицарицеТеофанобилиимпресионирани,14Венеци
јанцисупремакаснијимкоментаримабилиуздржани,паи
злуради.15Наиме,кадасамотригодинекаснијекугапокоси
МаријуАргирињенувенецијанскупородицу,уцрквеним
круговимаћенастатипричадајегордастранкињакажњена
збогпретеранерафинираности,јерјекористилавиљушку
наместобогомданихпрстију.16

11Исто,стр.192.
12Davids,A.MarriagenegotiationsbetweenByzantiumandtheWestandthe

nameTheophanoinByzantium,in:TheEmpressTheophano:Byzantiumand
theWestat theturnof thefirstmillennium (1995),Cambridge:Cambridge
UniversityPress,р.99120.

13Ward,C.TheUncommonoriginsofthecommonforkonLeite’sCulinaria
http://leitesculinaria.com/1157/writingstheuncommonoriginsofthecom
monfork.html,May6th,2009,July14th,2016

14Davids,A.нав.дело,стр.90120.
15Ward,C.нав.дело.
16Willson,B.нав.дело,стр.191.
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Шествековакаснијевиљушкесујошувекпредметпоруге
наевропскомзападу.УсвомделуОстрвохермафродита,
објављеном1605,францускисатиричарТомасАртусисмева
дворјанеАнријаIIIзбог,заондашњасхватања,несхватљиве
употребевиљушака,наглашавајућидаимједражедасво
јеуснедодирујувиљушкаманегопрстима,тедаисточине
исамесом.17ЗаАртусавиљушканијесамонеобична,она
јеопсценипредметкојикористеподједнакоопсцениљуди.

Истовремено, становнициАпенинскогполуострвакористе
увелико виљушке које се показују као згоднопомагало за
једењешпагета, резанаца и других облика тестенине тако
популарнеуиталијанскојтрадиционалнојкухињи.18Томас
Корјате,енглескипутописац,описаће1608.годинеовуита
лијанску праксу коришћења виљушке,19 али и занимљиво
схватањеИталијанаизепохебарокаданемајусвиљудипод
једнакочистепрстекакобињимадодиривалихрану.20Кор
јате јеиуЕнглескојнаставиодакористивиљушкуучасу
докјењеговавладарка,ЕлизабетаI,иакоупоседудезерт
нихвиљушки,користилапрстекакобисепослужилавоћем
изкомпотаиликолачима.21Билојепотребновишеодједног
веканаконКоријатеовепосетеИталијидавиљушкепостану
незаобилазни деоприбора за обедовање како уЕнглеској,
такоиучитавојзападнојЕвропи.

Сви наведени елементи, хипотетички гледано, указују да
биевентуалнокоришћењевиљушкизатрпезомвеликогжу
панаСрбијекрајем12.векауНишумоглобитиунајмању
рукушокантнозањеговенемачкесатрпезнике.Немамо,на
име,никаквихподатакаотомедаједобрапраксапринцезе
Теофаноухватилакоренаугерманскојсвакодневици,дочим
сеотмене виљушкеодплеменитогметала саукрасимаод
горскогкристала,попутонепронађенеуГорњојРајни(Не
мачка),срећутеку16.веку(слика5).Ипак,виљушкенису
непознатесрпскимвладаримаивластелисредњегвекаоче
мунас обавештавају пре свега писаниизвори који говоре

17Исто.
18Robaro,G.(2013)Cultureofthefork:Abriefhistoryofeverydayfoodand
haute cuisine inEurope,NewYork:ColumbiaUniversityPress,р.1418;
Capatti,A.andMontanari,M.(1999)ItalianCuisine,Aculturalhistory,New
York:ColumbiaUniversityPress,p.53.

19Монтанари као извор наводи дело Паскуалеа Маркезеа L’invenzione
della forchettaиз1898.укомеседокуметнованотврдида јеупотреба
виљушкеуконзумацијихранедо1581.годинебилаусвојенаучитавој
Италији,видeти:Capatti,A.andMontanari,M.нав.дело,стр.137.

20Willson,B.нав.дело,стр.193.
21Исто.
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о српским владарским депозитима у Дубровнику.22 Појам
пирунизакогасенајчешћекријевиљушкаусредњемвеку
изведенјеизгрчкеречиπειρουνιον.23Узависностиодлокал
ногизговорагрчкиоригиналјеинтерпретиранкаоперуни
(Албанија),пирон(Венеција)илипирун(Далмацијаизале
ђе).Самтерминнедвосмисленосугеришеивизантијскопо
рекловиљушкенатлусрпскихземаљаусредњемвеку.Још
увекпредстављанепознаницу,кадјеонатачноушлауупо
требуусредњовековнојСрбији,далијестигладиректноиз
Византијеили,штојевероватније,околнимпутевимапреко
италијанскогкопнаиприморскихградовајужногЈадрана.24
Међутим,несумњиво једасусесањомсрпскивеликаши
моглисрести већураномсредњемвекукаогости, таоци
илизаробљенициуЦариграду,илипутнициходочасниции
трговциујужнојИталији,тедајемоглапостатисаставни
деовладарскогсвечаногобедакрајем13.века,кадатоком
Милутинових великих освајања започиње и свеобухватна
византинизација српскогдвора.25Иако засадао томенема
сведочанставаупознатимписанимизворимаизпредметне
епохе,посреднонамозанимљивомстатусувиљушкеговоре
ликовнепредставеиархеолошкиналази.

НазападномзидуунутрашњеприпратеБогородичинецркве
уманастируСтуденицанасликанајенесвакидашњафреска
с мотивомТајне вечере (слика 6). За раскошним овалним

22Јиречек,К.иРадонић,Ј.(2004)ИсторијаСрба:Културнаисторија,Књи
гаII,Пирот:Pipress,стр.235

23Исто.
24Минијатурасапредставомгозбечуланасталаубенедиктинскомсамо

стануМонтекасиниу910.векуприказуједвојицумушкарацакојиобе
дују.Једанодњихкористивиљушку.Видети:Cavaliere,C.M.Occhia
li,bottoniealtre invenzionimedievali...наhttp://ilmanoscrittodelcavaliere.
blogspot.rs/2015_06_01_archive.html,June1st,2015,July14th,2016.

25Благојевић, М. (1989) Србија у доба Немањића: Од кнежевине до
царства11681371,Београд:ТРЗВајат,ИРОБеоград,стр.139140.

Слика5Виљушкаодсребраигорскогкристала,
ГорњаРајна16.век,МетрополитанмузејЊујорк
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столомчијаплочајенаправљенаоднајфинијегмермера,по
лукуружнораспоређениседеапостолитакодагравитирају
одИсусаХристаналевојстраникаСветомПетрунадесној.
Мирни ритам композиције на којој је свакој личности да
тааутентичнакарактеризацијалика,оживљавајунаглашени
покретидвојицеприсутних.НалевојстранијеЈованаБого
словкренуоданаслониглавунагрудиХриста,којиу јед
нојруцидржиобреднихлебнафору,докдругомблагосиља
купусвиномкојајепостављенаиспредњега.Истовремено
ЈудаИскариотски,насликанусредиштукомпозиције,сме
лимпокретомграбирибуизчинијезанимљивогобликако
јадоминирастоломдостојнимвладара.ИХристиапостол
Петар, насликану часу када се спремаданожем засече у
округлихлеб,седенависокимстолицаманаликпрестоли
масанарочитимподметачимазаноге.Но,оноштонајвише
привлачипогледна овој занимљивој, изузетнонасликаној
фресцијесу–виљушке.Чакдватипавиљушакасадваитри
зупцаготоворазметљивоштрчемеђухотимичнораспоређе
нимрепамаикомадимахлеба.

Тајна вечера из унутрашњеприпрате Богородичине цркве
уСтуденицијединственајепојавамеђусрпским,алииви
зантијским, па и западњачким средњовековним ликовним
представамаовепопуларнетеме,управозбогвиљушкикоје
видимона трпези.Сликарство унутрашњеприпрате с по
четка13.векаобновљеноје1568.године,кадајепредузета
првавеликарестаурацијаБогородичинецрквеуСтуденици.
Досадашњеанализестаријегимлађегсликаногслојаука
зујудасуигуманСимеониондашњестуденичкобратство
настојалидаудругојполовини16.векасједнестранепоно
вепрвобитнистилскоиконографскиобразац,алиидадода
јуодређенеелементекојихуранијемживописунијемогло

Слика6.Тајнавечера,унутрашњаприпрата
БогородичинецрквеуСтуденици,

почетак13.века,обновљено1568.године
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бити.26Утомсмислу,ифрескаТајневечереизСтуденице
одсликавазнатностаријусхемууоквирукојевиљушке,иа
коизузетнепосебиуиконографскомсмислу,ипакствара
јуизвеснунедоумицу.Да ли су оне заиста деопрвобитне
фрескеилипредстављајудодатакиз16.века?

Сличан иконографски образац са елементима познијих
стилскихутицајасвојственихвизантијскојуметностиепохе
Палеолога27,алиисапредставомвеликетрозубевиљушке
усреднеобичногобиљахранена столуТајне вечереможе
се видети у цркви Светог Ђорђа, у Кремиковском мана
стирунадомакбугарскепрестоницеСофије(слика7).чије
најстаријесликарствоседатујеусамикрај15.века.Међу
тим,виљушканаовојфресцијеприборзасервирање,ане
конзумирањехраненаштауказујеињенавеличинаиместо
накомесеналазинастолу.Иаконеуобичајенауиконограф
скомсмислуонајерефлекскултурногобрасцакојисеможе
пратитивећодфараонскогЕгипта,акојиподразумевакори
шћењевиљушкеусврхукувањаисервирањахране.28Форма
иместодвозубихвиљушкинастуденичкојфресцисугери
шуупотребувиљушкиусврхуконзумацијехране.Дведво
зубевиљушкеупарусножевимаоштрогврханасликанису
испредХристаиапостолаПетрананачинкакосепоставља
приборзаобедовање,доксевеликатрозубавиљушка,очи
гледноуфункцијисправезасервирањејела,налазиусре
динистола.Управоовакавначин,очигледноиндивидуалног

26Тодић,Б. (1986)ФрескеуманастируСтуденица,Београд:Књижевне
новине,стр.42.

27Апостолиокренутилеђимапосматрачу,ликовидатиупрофилу,живах
на распричаност читаве представе типична је за сликарство 14. и 15.
века,видети:Лазарев,В.Н.(2004)Историјавизантијскогсликарства,
Београд,стр.156188.

28Willson,B.нав.дело,стр.190.

Слика7Тајнавечера,цркваСветогЂорђа,
Кремиковскиманастир,Бугарска,16.век
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постављања прибора за обедовање могао би, а на основу
познатихобразацаизсредњовековнекултуреобедовањада
намсугеришедасуивиљушкеиножевипознијидодатакна
студеничкојфресци.Наиме,праксазаједничкогкоришћења
чаша,тањираиприборазаобедовањезадржаласесведо16.
векауевропскојкултуриобедовања.29

Најстарије информације везане за виљушке у власни
штвусрпскихвладараивластелепотичуизпрвеполовине
15. века.30 Међу наведеним предметима најексплицитни
ји је опис прибора за ручавање Стјепана Вукчића Косаче
(14041466), херцега одСветогСаве, који је био начињен

29Flandrin,JL.(2000)TheEarlyModernperiodinFood:ACulinaryhistory
fromAntiquity to thePresent,ed.Sonnenfeld,A.London:PenguinBooks,
р.369.

30Јиречек,K.иРадонић,J.нав.дело,стр.235.

Слика8Виљушкеодсребраикорала,Венеција16.век,
Институтзауметност,Минеаполис

Слика9аГвоздене,двозубевиљушкеизСопоћана,пре1690,
МузејРас,НовиПазар(фото:Т.Огњевић)
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одсребра,коралаигорскогкристала.31Косачинскупоцени
приборзаобедовање,највероватниједобављенизВенеције,
описомподсећананоживиљушкуодсребраикорала,изра
ђенекрајем16.векаувенецијанскимрадионицама,којисе
данасналазеуколекцијиУметничкогинститутауМинеапо
лису(САД)(слика8).ВиљушкесастуденичкеТајневечере
неупоредиво су скромнијеодвенецијанскихпримеракаиз
Минеаполиса, међутим оне двозубе готово су идентичне
гвозденимвиљушкамапронађенимуманастируСопоћани
уширокомвременскомпериодуод1973. до 1986. године.
Четиридвозубевиљушке,просечнедужинеоко15,5цмса
зупцима просечне дужине 5 цм,32 израђене су од кованог
гвожђа,једноставнеобрадебезорнаменатаиврлофрагилне
(слика9аи9б).

Делујукаоприборкоришћендабисењимејеловоћеили
колачи,пренегомесоилинекадруга,робуснијахрана.Прва
виљушка(Музеј„Рас”,НовиПазар,инв.бр.3)изовогзаго
нетногсетаоткривенаје1973.годинеуслојушута.Готово
деценијукаснијеусеверномконакупронађенесу јошдве
(Музеј„Рас”,НовиПазар,инв.бр.495и496),докјепослед
њапронађена токомархеолошкихистраживањаманастир
скогкомплекса1986.годинеујужномконакуунутарсопо
ћанскогутврђења(Музеј„Рас”,НовиПазар,инв.бр.1888).
До сада нису публиковане33, нити је на њима спроведена

31Исто.
32Виљушке,иакосроднепотипу,варирајуудужиниизмеђунајдужеод

15,9цмдонајкраћеод14,5цм.Овеваријацијеизгледајукаодасупро
узрокованеоштећењиманасталимдугимборавкомподземљом.Према
свимосталимособинамаонесуготовоидентичне.

33Првипут јењиховопостојањепредочено јавностинамојој ауторској
изложби Гозба, која је одржана у периоду 1530. новембра 2014. у

Слика9бВиљушка,тањиродмајоликеинож,
средњовековназбиркаМузејаРасуНовомПазару

(фото:Т.Огњевић)
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темељнастручнаанализа,пајемогућеизнетисамонеколи
коутемељенихпретпоставки.Премаоблику,материјалуи
израдионесесвеликомсигурношћумогусместитиупри
борзаобедовањенастаопре1690.годинекојапредставља
крајњухронолошкуодредницузауобичајенупериодизаци
јусредњегвеканатлусрпскихземаља.Интригирапретпо
ставкадасунасталенатлуСрбије,удомаћимрадионицама,
будућиданијеречопредметималуксузнеизраде.34Најве
роватнијенаширемподручјусредњовековногРаса.Безоб
зираначињеницудислоцираностиуодносунаманастирску
кухињу,односнотрпезаријуутренуткукадасупронађене,35
бројни елементи сугеришу да припадају истом комплету
прибораза јело,идасунајвероватнијекоришћенекаоде
зертне виљушке. Упоређене са својим стилским, а можда
и хронолошким паром са студеничке фреске, а на основу
свегаштознамоопореклуиупотребиконзумневиљушкеу
средњемвеку,спонтаносенамећемисаодајепојававиљу
шаканапотоњојзнакпрестижакојиимазациљдаукажена
чињеницудасеовајпризорналазиувладарској задужби
ни,маузолејуродоначелникадинастијесамосталнихиврло
моћнихвладарасредњовековнеСрбије.Утомконтекстусу
виљушкемоглебитинасликаневећпочетком13.века, јер
јемаловероватноданисубилепознатеобразованомсвет
скомпутнику,гостувизантијскихвладараипатријарха,Са
виНемањићу (1174–1236)који јенепосредноодлучиваоо
садржајуживописауочевојзадужбини.Подједнакојеверо
ватнодасуихмоглинасликатиисликари16.века.Наиме,
кадасеимаувидуда јефрескаобновљенаучасукадасе
Србијаувеликоналазиподтурскомокупацијомчиниседа
суизвршитељиовогважногзадаткаосећалипотребудаиу
детаљиманагласевисоккултурнинивоивладарскиположај
ктитораСтуденице.

ГалеријинаукеитехникеСАНУуБеограду,кадасуизложенезаједноса
још29оригиналнихсредњовековнихпредметасаширегподручјасрп
скихземаља(збиркеМузеја„Рас”уНовомПазаруиНародногмузејау
Крушевцу)одзначајазапроучавањегастрономскогнаслеђаикултуре
обедовањанашегтлаупериодуоддругеполовине12.векадопропасти
средњовековнеСрбије.

34ТојемишљењеВладанаВидосављевића,археолога,кустосасредњове
ковнезбиркеМузеја„Рас”уНовомПазарукојијемузеолошкиобрадио
виљушкеизСопоћана.

35Сопоћанисупљачканиувишенавратаупериодуодпадасрпскесред
њовековнедржаведоВеликесеобе1690,атокомдугогнизагодинасу
билиипотпуно запуштени,паналазипредметаимобилијара, дисло
цираниуодносунањиховупримарнунамену, неизненађују.Оисто
ријатуманастиравишеу:Ђурић,В.(1963)Сопоћани,Београд:Просве
та;Кандић,О.иМилошевић,Д.(1985)МанастирСопоћани,Београд:
РепубличкизаводзазаштитуспоменикаСрбије.
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Свеобухватна конзерваторска анализа студеничке фреске,
башкаоионасопоћанскихвиљушака,моглибиубудућно
стиуказатинаутемељеностпретпоставкиизнетихуовом
раду.Оноштоје,међутим,неспорнојестечињеницадаје
српска средњовековна елита знала за виљушке и да их је
користила.Посебноје,међутим,занимљиводаоне,башкао
идругиделовиприборазаобедовање,нисууземљаматако
званогвизантијскогкругапривлачилеонуврступажњеко
јућеизазватикадасеједномпојавеназападу.Византијски
свет јебиоокупиранскупоценимпосуђемикомплексним
протоколима,апосетиоцисунанеупоредивимгозбама,које
суприређиваливладариРомеја, билифасциниранираско
шиентеријера,трпезногпосуђа,дворскоммузикомиспек
такломкојијепратиојавнеобедеучелучијезлатнесофреје
седеовасилевссаБосфора.36Чакинајбољевизантијскеилу
страцијепопуларногсредњовековногРоманаоАлександру
(слика10)текделимичномогудаприкажусјајтогнеупоре
дивогдвораиједнеодтривеликевладарскетрпезаријепо
знатеподименомпросторијаДеветнаестлежајева37уко
јимасувизантијскицаревинајчешћепрималисвојевисоке
госте.Оприборузајелонеговоринивизантијскидиплома
таикњижевникТеодорМетохитпомнозагледанусадржај
трпезе краљаМилутинаНемањића (12821321) крајем13.
века.38Оевентуалнојлокалнојпродукцијиприборазаобе
довање од племенитог метала у златарским радионицама
богатог рударског градаНовог Брда у првој половини 15.
веканеманинајмањегтрага.Иакозвучилогичнодасумај
стори, попут ЈованаПрогоновића, познатипоизради ску
поценог трпезног посуђа, винских чаша, бокала и других
употребнихпредмета одплеменитихметала,39могли врло
лакоправитиилуксузневиљушке,ножевеималебодежеза
конзумацијухранекаквевидимонаистовременимфрескама
уМанасији(слика11).

Свинаведениелементи јасноуказујунаважнупроменуу
доживљајухранеикултуреобедовањакрозвремеусоци
јалном,психолошком,антрополошкомисвакомдругомсми
слу.У том контексту идеја о гастродипломатијиможе би
ти посматрана само условно и изван контекста намере да

36Dalby,A. (2010)TastesofByzantium:Thecuisineofa legendaryempire,
London:I.B.Tauris&CoLtd,р.105125.

37Појамсеодносинаантичкележајевезаобедовањекаквисупостављани
уримскимтриклинијумима.

38Метохит, Т. (1986) Византијски извори за историју Југославије VI,
књ.18,Београд:ВизантолошкиинститутСАНУ,стр.113114.

39Јовановић, В. Ново Брдо: Средњовековни град у: Ново Брдо, ур.
Пејић, С. (2004), Београд: Републички завод за заштиту споменика
културе,стр.50.
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сехраномкаотаквомпосредујеудипломатскесврхе.Иако
већу раном средњемвекупостојипраксамирења зараће
нихвладарањиховимокупљањемзатрпезомпремаобрасцу
античкогконвивијума,40човексредњегвеканеразмишљао
храникаопосредникувећоактузаједничкогобедовањакао
дипломатскоммодалитету.

Разлика је битна, јер спремношћу да подели храну са по
тенцијалним непријатељем, човек средњег века показује
јасну намеру да буде савезник у даљем процесу комуни
кације.Коликојетоважновидисепосебнотокомвеликих

40Montanari,M. (2000) Food systems andmodels of civilization in: Food:
ACulinaryhistory fromAntiquity to thePresent,ed.AnthonySonnenfeld,
London:PenguinBooks,р.6971.

Слика10СвадбаАлександраВеликогиРоксане,
византијскаминијатура,14.век,Грчкиинститут,Венеција

Слика11ПараболаобогаташуиубогомЛазару,
ЦркваСветеТројицеуМанастируРесава(Манасија),почетак15.
века(копијафреске,Галеријафресака,НароднимузејуБеограду)
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војнихкампањакакавјеиТрећикрсташкираткојипредво
диФридрихБарбароса11891190.Утомконтексту,чиње
ницадавеликижупанСрбијеНемањаснабдеваФридрихо
вуогромну армију од готово100.000људимесом,житом,
јечмомивином,41доксамогвладараињеговеугледнепра
тиоцегостизасопственомтрпезом,неупоредивојеважни
јаодтоганакојиначинјетојелоспремљеноидалиноси
особеналокалнаобележијанационалнекухиње,илипакод
чињеницеда једанвладаркористиконзумневиљушкедок
други једе прстима.У епохи крсташких ратова као првих
великих,прекоморскихвојнихкампања,уерикојанепозна
јевојнулогистикуусмислуобезбеђивањаопремеихране
за армију упокрету, набавка било какве хранеможебити
кључниусловуспеха једноговаквогвеликогподухвата.О
страхотамагладитокомпрвадвакрсташкапохода,анаро
читонапутупрекоБалкана,пасамимтимисрпскихтери
торија,алиионепријатељскомрасположењустановништва
илокалнихвласти,сачуванасупотреснасведочанстваак
тераовихистинскихсредњовековнихдрама.42Тојегастро
херитолошки оквир у коме треба посматрати и догађаје у
лето1189.године.Утомконтекстусазнајемода јевелики
жупанСрбијеекономскимоћналичност,кадрадаугостиве
ликуармијунањеномпутукаСветојземљи,тедасвојим
реалнимекономскополитичкимпотенцијаломпокажедаје
усвакомпогледудостојансавезникпрвогчовекаондашњег
европскогЗапада.
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GOLDENFORKS–BETWEENMYTHANDREALITY

Abstract

ThegoldenforksallegedlyusedbytheGrandPrinceofSerbia,Stefan
Nemanja, in the banquet organised to honour Fridrich I Barbarossa,
the Holy Roman Emperor, in Niš in 1189, has long ago become a
paradigm of a romanticized image of our „better, more glorious
andmore eminent“ past.These luxurious, pricy pieces of cuttlery –
Nemanja’s forks – have become a specific social phenomenon, a
symbolofarefined,wellmanneredrulerandametaphoreofnational
excellence.Thisworkaimstoanalysetheorigins,characteristics,use
andsymbolismof the fork inSerbianMedievaleatingculture,using
complexgastroheritologicalmethodandresearchingvariousavailable
sources fromartistic imagery, througharcheologicalfinds to literary,
historicalandotherreferentmaterials,withaspecialviewoftheruler’s

manuandthegastrodiplomacy.

Key words: forks, eating culture, Middle Ages, gastroheritology,
gastrodiplomacy,ruler’stable
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