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ИКОНАСЕКЛИЋ
Сажетак: Овај рад је за ми шљен као по ку шај да се са гле да ути цај 
ру ских еми гра на та као до брих по зна ва о ца ан ти кви те та на фор
ми ра ње Збир ке ико на Се ку лић. Збир ка ико на Се ку лић пред ста вља 
јед ну од нај зна чај ни јих бе о град ских ко лек ци ја ико на. Ико не и дру ге 
умет нич ке пред ме те при ку пља ли су ар хи тек та Ми лан Се ку лић и 
ње го ва су пру га Па ва пу них 40 го ди на. Ко лек ци о нар ство је је дан 
фе но мен ко ји се та ко ђе знат но раз ви јао под ути ца јем ру ских еми
гра на та, ме ђу тим том по ја вом се на овом про сто ру ма ње ба ви ло. 
Ана ли зом до са да не пу бли ко ва не гра ђе из до ку мен та ци је Збир ке 
за ли ков ну и му зич ку умет ност до 1950. го ди не из Му зе ја гра да 
Бе о гра да те жи ће се ра све тља ва њу упли ва ру ских еми гра на та на 
об ли ко ва ње јав ног и при ват ног уку са у кул ту ри ме ђу рат ног пе ри о
да у Ју го сла ви ји, што је има ло од је ка на опре ма ње и пре зен та ци ју 
ко лек ци је у по ро дич ном до му Се ку ли ће вих. Со ба у ру ском сти лу, 
уре ђе на у ду ху тра ди ци о нал них ру ских ен те ри је ра, у ко јој се на ла
зе ма хом ру ске ико не, ре пре зен та ти ван је при мер та квих ути ца ја.

Кључнеречи: ру ски еми гран ти, ме ђу рат ни пе ри од у Ју го сла ви ји, 
збир ка ико на Се ку лић, ко лек ци ја, ру ске ико не

ФормирањеЗбиркеиконаСекулић,једнеоднајдрагоценијих
колекцијаиконауБеоградуиСрбији1пресудносуодредила

1 ЗбиркаиконаСекулић,саукупно165икона,једнајеоднајвећихколек-
цијаовихуметнинауСрбији.Пожељилегатора,брачногпараМилана
иПавеСекулић, збирка је завештана градуБеограду 1970. године.У
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двафактора–утицајрускекултуреитрагањезаособеношћу
националнекултуре.Разлогезатотребатражитиуопштој
културнојклимикојајевладалауБеоградуупериодуизмеђу
двасветскарата,кадапочињеформирањеовезбирке.Након
завршеногПрвогсветскогратаБеоградјепостаопрестони-
цанове,великедржаве.Београдскакултурнасценапостаје
свебогатијабројниммодернистичкимиавангарднимпокре-
тимаиправцима,којисвевишехватајукораксасавременим
европскимтоковимаукултурииуметности.Међутим,пара-
лелносановиммодернистичкимиавангарднимтежњама,у
Европисеуововремепојавилоивеликоинтересовањеза
средњовековнонаслеђеинарочитозавизантијскукултуруи
уметност.2Византологијакаонаукадоживљавасвојснажан
узлетуЕвропи.Српскавизантологијапратилајеовајтренд.
Средином треће деценије (1927) одржан јеДруги светски
конгресвизантологауБеограду.Једномречју,српскакулту-
равиделајеутаквојклимишансудасесветупредстависа
својомсредњовековномуметношћуитрадицијом.Додатни
импулстаквимтежњама,упериодуизмеђудваратасрпској
културистигаојеизРусије.3НаконОктобарскереволуције,
великибројприпадниканекадашњерускеелитерасуосепо
читавојЕвропииАмерици.ЈедандеодошаојеиуКраље-
винуЈугославију.УтицајовихБе лих Ру санајугословенску,
алипресвегасрпскукултурубиојеодизузетногзначаја,и
оњему јеписаномного.Музика, позоришниживот, ана-
рочитоархитектураБеоградаиСрбије,4знатносуубрзали
свој развој захваљујући руским придошлицама.У знатној
мериподстаклисууСрбијииинтересовањезапроучавање
и„обнову”националнепрошлости,аподоласкууБеоград
Георгија Острогорског српска византологија се поставила

саставМузеја градаБеоградаушла је 1981. године.Видети:Мијајло-
вић,М.(2002–2003)ИсторијатиструктураМузејаградаБеограда(2),
Годи шњак гра да Бе о гра да, бр. 49–50, Београд:Музеј градаБеограда,
стр.407.

2 Борозан,И.Уметничкапрерадасредњовековнеисторијеирепрезента-
тивнакултурасрпске / југословенскемонархијеупрвојполовиниXX
века, у: За ми шља ње про шло сти и ре цеп ци ја сред њег ве ка у срп ској 
умет но сти 18–21. ве ка. Ви зан тиј ско на сле ђе у срп ској умет но стиIII,
уредили:Мереник,Л.,Симић,В.иБорозан,И.(2016),Београд:Службе-
нигласник,стр.119–133.

3 „ОkonstrukcijisrpskogidentitetakojasevišestrukoostvarivalaprekoRu-
sa...”,опширнијеу:Ignjatović,A.Razlikaufunkcijisličnosti:arhitektura
ruskih emigranata uSrbiji izmeđudva svetska rata i konstrukcija srpskog
nacionalnogidentiteta,u:To ko vi isto ri je1,str.63–75.

4 Кадијевић,А.(2002–2003)Улогарускихемигранатаубеоградскојархи-
тектуриизмеђудвасветскарата,Го ди шњак гра да Бе о гра да,бр.49–50,
Београд:МузејградаБеограда,стр.131–142.
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каоједнаодводећихуЕвропи.5Каодобрипознаваоциста-
рина, старих стилова у архитектури, а уједно свесни „мо-
дернистичког”потенцијаласредњовековногнаслеђа,руски
емигрантисудопринелиформирањујавног,алииприватног
укусаујугословенскојдржави.Својомактивномизлагачком
делатношћу6иопсежномградитељскомпраксом,пласирали
сурускууметностуЈугославији,аистовременодопринели
дасеусветууметностиновоформиракрозобновустарог.
Траговетихтежњи,уочљивихпревасходноуархитектурии
другимвидовимауметничкогстваралаштва,могућејепра-
титииуколекционарскојпракси.

Крозчитавуисторијуевропскекултурејавниукуспреливао
сеуприватниитвориоодграђанскогдомаиинтимногсвета
колекционараогледалоопштихдруштвенихкретања.При-
ватназбиркајесаједнестранесимболпородичногугледаи
богатства,личногсензибилитетањеногтворца,алисадруге
пружаувидиуширекултурнеиуметничкетоковеепохе.Од-
личанпримерзатојеколекцијабрачногпараСекулић,који
јесвојезанимањеипроцестрагањазанационалнимизразом
спровеопрекорускихузора(слика1).АрхитектаМилани
његовасупругаПаваСекулићпрвобитносусеопределили
дапопутдругихбеоградскихколекционарасвогавремена,
међукојима јенајчувенијиПавлеБељански,7омажнацио-
налној култури дају прикупљањем дела савремених срп-
ских и југословенских сликара. Међутим, убрзо су своја

5 Радић,Р.ГеоргијеОстрогорскии српска византологија, у:Ру ска еми
гра ци ја у срп ској кул ту ри XX ве ка, Том I, приредилиСибиновић,М.,
Межински, М. и Арсењев, А. (1994), Београд: Филолошки факултет,
КатедразаславистикуиЦентарзанаучнирад,стр.147–153.

6 Кадијевић,А.ИзложберускихархитекатауБеоградуизмеђудвасвет-
скарата,у:Ру ска еми гра ци ја у срп ској кул ту ри XX ве ка,ТомI,прире-
дили Сибиновић, М., Межински, М. и Арсењев, А. (1994), Београд:
Филолошкифакултет,Катедра за славистикуиЦентар занаучнирад,
стр.293–301.

7 Dautović,V.SvetličnihpredmetaiprivatniprostorPavlaBeljanskog,u:Me
mo ri jal Pa vla Be ljan skog,priredilaJovanov,J.(2013),NoviSad:Spomen-
zbirkaPavlaBeljanskog,str.91–113.

Слика1ЕнтеријерЗбиркеиконаСекулић,
рускасоба(МузејградаБеограда)
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интересовања преоријентисали на иконе и то на почетку
руске.НесамоунашојземљивећиучитавојЕвропируске
иконесуутовремеуживалеогромнупопуларност.8 Један
од првих западноевропских сликара који је препознао ле-
потурускогиконописабиојеАнриМатис(HenriMatisse).
Када се 1911. годиненашао уМоскви, упознао се са раз-
личитимзбиркамаикона,анарочитосугазадивиленовго-
родске иконе о којима је рекао следеће: „Ово је истинска
народна уметност. Овде је праизвор уметничких трагања.
Савремениуметникморасвојенадахнућедацрпиизовена-
иве.”9Славирускихиконанаширемевропскомиамеричком
тлудопринелесуивеликеизложбеорганизованеупериоду
1929–1932.Њихов подједнак успех у Немачкој, Енглеској
иАмерици,потврдиојењиховкултнистатуснесамомеђу
стручњацима,већикодширепублике.10

НетребадачудиштоједолазакРусаоставиотоликогути-
цајанасрпскукултуруизмеђудваратакадасеиманауму
дугaтрадицијaруско–српскиходноса.Честосеистичекако
суодносисаРусимамеђунајдуготрајнијимакојејесрпски
народуспоставиоуЕвропи.НаРусијусеувекгледалокао
настаријегбрата.Великаземљасловенскогнародаправо-
славневере,билајекрозисторијупосматранакаоузданица,
избавитељалииузоркакосеодноситипремасловенствуи
премаправослављу.11Јакиполитички,духовни,друштвени
ипросветниконтактиобележилисублискостдвејудржава
почевод10.векакадајеуРусијиприхваћенохришћанство.12
Доправогучвршћивањавезадолазиуновомвеку,кадаја-
чају политички и уметнички утицаји посредством српске
и руске цркве. Благонаклоност према српском народу ис-
пољаваласедаривањемкњига,одеждиицрквенихутвари
токомXVIII века.13 Рускауметностпресудно је утицалаи

8 Tsakiridou,C.A.(2013)Icons in Ti me, Per sons in Eter nity. Ort ho dox The
o logy and the Aet he tics of the Chri stian Ima ge, Great Britain: Ashgate,
рр.75–98.

9 Лазарев,В. (2008)Рускииконопис:однастанкадопочеткаXVIвека,
Београд:Алгоритам:Логос,стр.7.

10Исто,стр.14.Упоредити:Pyatnitsky,Y.Russian icons inEuropeanCol-
lections,in:Sel ling Rus sia’s Tre a su res: The So vi et Tra de in Na ti o na li zed Art 
1917– 1938.,еds.Semyonova,N.andIljine,N.V.(2013),Paris:M.T.Abra-
hamCenterfortheVisualArtsFoundation,рр.312–323.

11Вулетић,В.Увод,у:Ру си и Ср би у су сре ту,приредиоВулетић,В.(1995),
НовиСад:Матицасрпска,стр.6.

12Вујовић,Б.УлогарускихуметникауразвојуликовнекултуреуСрбији,
у:Ру ска еми гра ци ја у срп ској кул ту ри XX ве ка,ТомII,приредилиСиби-
новић,М.,Межински,М.иАрсењев,А. (1994),Београд:Филолошки
факултет,КатедразаславистикуиЦентарзанаучнирад,стр.53.

13Симић, В. (2018) Ро ма но ви и Ср би: ре цеп ци ја сли ке ру ских вла да ра 
у умет но сти XVI II ве ка,НовиСад: ГалеријаМатице српске:Матица
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на развојне токове српског барокног сликарства.14 Сличне
упливемогућејепратитииуновиједоба,нарочитотоком
XIXиупрвојполовиниXXвека.

Позни барок, класицизами други европски стилови задо-
вољавалисупотребенационалногизразаувременимакада
јесрпскомнародупримарнициљбиодасвојуразличитост
истакнеуодносунаТурке,ауједнодаистакнесвојупри-
падностЕвропи.ПоодласкуТуракаипребацивањуфокуса
наЕвропупочелојесвеснажнијетрагањезасвојомпосеб-
ношћууоквируевропскекултуре,тејепотребазапронала-
жењемнационалногизразаууметностипостајаласвевећа.
ОсимтогаинаконстварањанационалнедржавеуXIXвеку
великидеоприпадникасрпскогнародаостао јеидаљеда
живиудругимземљама.Истицањеразликазначилојеочу-
вањеидентитетаисопственепосебностиумултиетничким
имултирелигиозним срединамапод страномвлашћу.Узо-
ризанационалнистилсвевишесутражениувизантијској
уметности,штоустварипредстављаједанзакаснелироман-
тичарскимодел,познатузападнојЕвропикојаједотадавећ
завршаваласатрагањемнационалногизразапрекосредње-
вековнихузораиготичкеуметности.Српскиначинсуштин-
скисеодтоганијемногоразликовао,осимштојеготички
израззамењенвизнтијским.

Након Првог светског рата и оснивања Краљевине Срба,
ХрватаиСловенаца,односноЈугославије,највећидеосрп-
скогнароданашаосеуједнојдржави,алиправославнавера
ивизантијскиизразодвајалисусрпскинарододдругадва–
СловенацаиХрвата.Далијетобилоисправно,нијепитање
којимћемосебавитиуовојрасправи.

Свевећезанимањезавизантијсконаслеђе,очемујевећби-
лоречи,подстицалојеистраживаченатеренскирадуциљу
систематичног проучавања споменика прошлости.15 Наро-
читапажњабилајепосвећенасредњовековнимманастири-
ма,којисунереткослужиликаоидеаланузоркоји јетре-
балоследити.16Последично,јављајусесвесистематичнија

српска,стр.13и15.
14Давидов,Д.Кијевопечерскалавраисрпскацрквенауметносту18.ве-

ку,у:Срп скору ски од но си од по чет ка XVI II до кра ја XX ве ка,прире-
диоВојводић,М.(2011),Београд:Српскаакадемијанаукаиуметности,
стр.1–12.

15Драгојевић,П.(2010)Вредновањестаресрпскеуметноститокомфор-
мирањасрпскеисторијеуметности,Зо графбр.34,Београд:Институтза
историјууметности,стр.153–163.

16Озачециматеренскихистраживања,описаисистематизацијисредњо-
вековнихстаринауСрбији19.века,опширнијеу:Попадић,М.Дими-
трије Аврамовић и идеја „споменика древности” у Србији средином
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проучавањасредњовековнихспоменикакојасурезултирала
бројнимпубликацијама,научнимсимпозијумимаиакција-
маслужбизазаштитуспоменика.17Свевећибројархитеката
интересујесезанационалнистилкојиседословнокопира
илисепојединачнимотивисасрпскихсредњовековнихспо-
меникакористекаоцитатикојипокушавајудасеуклопеу
модернеархитектонскетокове.18Утовремеоснованоједру-
штвоуметникаЗо графсациљемдаобновидух,традицијуи
техникусредњовековногфреско-сликарства.19

ДоласкомрускихстручњакауСрбијисеповећаобројупу-
ћенихувизантијскоисредњовековноградитељство,штоје
узпрецизненаучнепрезентацијестарогсрпскогнеимарства
створило услове за његова зрелија градитељска тумаче-
ња.20Примераради,дабисеприпремиликартонизамоза-
ичкиукрасвладарскогмаузолејанаОпленцуформиранаје
археолошкаекспедицијапосрпскимцрквамасредњегвека.
Експедицију је предводио 1922. године Сергеј Смирнов,
руководилац радова на Опленцу и на Краљевском двору
наДедињу,каоархитекта,акаоисторичаруметностиутој
експедицији јеучествоваоиН.Л.Окуњев,тадапрофесор
факултетауСкопљу.21

Покровитељ ових делатности неретко је био сам Краљ
Александар I Крађорђевић који је пасионирано пратио и
стимулисаоградитељскуделатносткаонесебичандонатор.
Иакојекаоносилацунитаристичкихтенденцијаујугосло-
венскојзаједниципрекосвогапаратауМинистарствуграђе-
винаподстицаоакадемскиукус,посебноумонументалној
архитектури државних здања, интимно се залагао за све-

XIXвека,у:Ди ми три је Авра мо вић: умет ник европ ских окви ра и срп ског 
кон тек ста,уредиоБорозан,И.(2017),НовиСад:ГалеријаМатицесрп-
ске:Матицасрпска,стр.213–227.

17Кадијевић,А.(1997)Је дан век тра же ња на ци о нал ног сти ла у срп ској 
ар хи тек ту ри: (сре ди на XIX века – сре ди на XX ве ка),Београд:Грађевин-
скакњига,стр.117.

18Опроблемунационалноги југословенскогидентитетау архитектури,
опширнијеу:Ignjatović.A.(2007)Ju go slo ven stvo u ar hi tek tu ri 1904–1941,
Beograd:Građevinskaknjiga,str.17–41.

19Опширније у: Јовановић, З. М. (1998) Дру штво умет ни ка Зо граф,
Београд:Мрљеш.

20Кадијевић,А.(1997),нав.дело,стр.116–117.
21Јовановић,М.КраљАлександарирускиуметници,Ру ска еми гра ци ја у 

срп ској кул ту ри XX ве ка,ТомI,приредилиСибиновић,М.,Межински,
М.иАрсењев,А.(1994),Београд:Филолошкифакултет,Катедразасла-
вистикуиЦентарзанаучнирад,стр.93–97.Упоредити:Ђорђевић,И.
Зна чај Н. Л. Оку ње ва за срп ску исто ри ју умет но сти, Ру ска еми гра ци ја 
у срп ској кул ту ри XX ве ка,ТомI,приредилиСибиновић,М.,Межински,
М.иАрсењев,А.(1994),Београд:Филолошкифакултет,Катедразасла-
вистикуиЦентарзанаучнирад,стр.216.
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словенски„правоверан”инаглашенотрадиционаланкарак-
терсрпскеархитектуре.22СтаридворнаДедињууправоје
примернечегаштодоживљавамокаоизразитонационално
уодносунаевропскиБелидворунепосреднојблизини.Су-
теренКраљевскогдворанаДедињу23својимстиломнајви-
шеодајеутицајрускихградитеља,штојепосебноинтере-
сантнокадасеимаувидудајекраљАлександардаоруским
архитектамаНиколајуКрасновуиВикторуЛукомскомсло-
бодудаобликујупросторпосвојиместетскиммерилимаи
начелима.Онисузасведенепросторијесутеренаобликова-
лиудухусвојеврсногомажасвојојотаџбини.Такосеуцен-
тралнојпросторијиосећаготоводослованцитатПрестоне
дворанеИванаГрозног,најстаријегделаКремља.24

Каоархитекта,МиланСекулићјеприпадаогрупиархитека-
тамодерногправца,алијенесумњивоприпадаоономкрилу
којијебиоподутицајемуметничкогпрограманационалног
стила,штојеморалоутицатинаформирањењеговогукуса
исклоностикаиконама.ИначеСекулићјебионаклоњенко-
лекционарствујошодранемладости.УвремеПрвогсвет-
скогратасакупљао једокументаодисторијскевредности,
каоиархеолошкиматеријалкојимујекаоархитектибиодо-
ступаннаградилиштимауБеограду.УсупрузиПавинашао
јеподршкуипомагача.25НаконСекулићевесмрти,Паваје
наставиладасеборизаочувањеколекцијекојујезаједнич-
кимнапоримасасвојимсупругомсакупљалатокомчитавог
брачногживота.УправозахваљујућинапоримаПавеСеку-
лић,овазбиркајеиданасосталадоступнајавностиусвојој
оригиналнојформи.

Првобитносупочелидасакупљајуделасавремнихсликара
исликара19.века,26алитонијезадовољилоколекционар-
скежеље ове породице.Убрзо су сеМиланиПаваСеку-
лићопределилизаиконештоћебитињиховонајтрајнијеи

22Кадијевић,А.(1997),нав.дело,стр.117.
23Борић,Т.Стварањепрошлости:дворскикомплексдинастијеКарађор-

ђевићусветлостиобновесредњовековља,у:За ми шља ње про шло сти и 
ре цеп ци ја сред њег ве ка у срп ској умет но сти 18–21. ве ка. Ви зан тиј ско 
на сле ђе у срп ској умет но сти III(2016),Београд:Службенигласник,стр.
135–145.

24Бабац, Д., Борић Т.,Црвенковић, Б., Тодоровић, Ј. и Радовановић,А.
(2012) Двор ски ком плекс на Де ди њу, Београд: Завод за уџбенике,
стр.69.

25Павловић, А. Историјат збирке, у: Збир ка ико на Се ку лић, приредила:
Филиповић–Бајић, М. (1967), Београд: Завод за заштиту споменика
културе,стр.7–8.

26СликеизЗбиркеиконаСекулићнасталеу19.и20. векупописане су
у: Стаменковић, С. (1996)Умет нич ка де ла у ле га ти ма Му зе ја гра да 
Београ да,Београд:МузејградаБеограда,стр.42–43.
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најпасиониранијеопредељење.ЗасамонеколикогодинаСе-
кулићевисуприкупилизначајнуколичинуиконадасувећ
1928.годинебилипозванидаучествујунаизложбииконау
уметничкомпавиљонуЦвијетеЗузорић.27

Првеиконекојесунабавилибилесурускогпорекла.Захва-
љујућирускимизбеглицамауБеоградутогадобанијеби-
лотешкодоћидорускихикона.Утовремесеформирају
широм Србије продавнице антиквитета, које су зналачки
водилиРуси.Међуњимасубилиправипознаваоцируских
икона,накита,сребрнихсасуда,порцелана,стилскогнаме-
штаја,оружја,оријенталнихпредметаисличнихскупоце-
нихизрађевина.Подњиховимнепосреднимутицајемколек-
ционарство је на тлу Југославије добило посебан замах у
овомраздобљу.28

Томеуприлогидеиподатакдајесамзачетакзбиркеикона
Секулићпредстављаласобауређенаурускомстилу.Собаје
опремљенатакодаподсећанатрадиционалнирускиамби-
јент.Утомејемогућенаслутитиодјекистихидејапокојима
јенастаосутеренСтарогдворанаДедињу.Наравно,какоје
упитањуграђанскипростор,анекраљевскидворрадисео
знатноскромнијојиинтимнијојформи.

Намештајзаовусобу–масивнитрпезаријскистосаугао-
нимклупама,трифотељеиполица,урађенјеупунојхра-
стовинипонацртимасамогархитектеСекулића,аизрадио
гајестоларРогожарски1923.године.29Уциљупостизања
штовернијегутиска,таваницајекасетиранамасивнимхра-
стовимгредама,астарилустерјезамењенвеликимбакар-
нимполијелејомуистомдуху,закојијенацртурадиоархи-
тектаДрагишаБрашован,кумиблизакпријатељпородице
Секулић.30 Готово целокупни зидови су прекривени густо
распоређенимиконама,такођепоузорунатрадиционалне
рускеамбијенте.Уоригиналнојпоставци,конципиранојпо
замислиСекулићевих,иконесубилесамоблагоприслањане

27Истo,стр.9.
28Вујовић,Б.нав.дело,стр.61.
29ДокументацијаЗбиркезаликовнуимузичкууметностдо1950.године,
30Милан Секулић и Драгиша Брашован упознали су се у Новом Саду

1919.године.Будућидасуделилисличнеставовеоархитектури,осно-
вали сунаредне годинеприватнибиро „Архитект”, чији је суоснивач
биоиархитектМихаилоПетровићОбућина.Наосновуподеледужно-
сти,пројектантскидеопослаприпаојеБрашовану,ауговарачко-надзор-
ниСекулићу.Међутим, 1925. године, када сеБрашован осамосталио,
заједничкафирма је престала са радом.Видети:Кадијевић,А. (1990)
Живот и дело архитектеДрагише Брашована (1887–1965),Го ди шњак 
гра да Бе о гра дабр.37,Београд:МузејградаБеограда,стр.150и152.
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узазид, јерје„вешање”овихпредметаличнепобожности
јошустаројтрадицијисматранонедопустивим.31(слика2)

Највећи број икона у овој просторији чине управо руске
иконеиз18.и19.века,алиимаисрпских.Извеснеслич-
ностимогућејепронаћиуинтимнимпросторијамапослед-
његрускогцараНиколајаIIињеговепородице,удворцуу
ЦарскомСелукрајСанктПетерсбурга,чијисузидовибили
прекривенииконаманасличанначин.

ПаваиМиланСекулићсупрверускеиконенабавилиуанти-
кварнициЛуњевића,београдскогантикварарускогпорекла.
Прве савете,поукеипрепорукеоовомматеријалу, колек-
ционарисудобилиодовогпознаваоца.Рускеиконе,какве
сумогледасенабавекодЛуњевића,приспелесуусрпску
срединуунеколиконаврата.Некеиконемоглесустићина
наш терен и у време руско-српских веза изXVII иXVIII
века,алинајвећидеоњихимпортованјенаконоктобарске
револуције1918.године,докјемањаскупинанасталауЈу-
гославији.32Засигурносезнадајенанашемтеренунастала
иконасветогЂорђа(ЗС135),утехнициуљанадасци,1923.
године,делоЛеонидаБраиловског,сликараиархитекте,ко-
ји јенапустившиРусију1917.године,уБеоградуделовао
у периоду 1921–1924. као оснивач сликарнице Народног
позоришта.33(слика3)

31Лазарев,В,нав.дело,стр.19.
32Межински,Ј.Деларускихуметникаубеоградскимприватнимколекци-

јама,у:Ру ска еми гра ци ја у срп ској кул ту ри XX ве ка,ТомII,приредили
Сибиновић,М.,Межински,М.иАрсењев,А.(1994),Београд:Филоло-
шкифакултет,КатедразаславистикуиЦентарзанаучнирад,стр.89.

33ЛеонидМихаловичБраиловски, сликариархитект,рођен је1868. го-
динеуХаркову.СтудираојенаархитектонскомодсекуСликарскеака-
демије.Позавршеткустудија,путоваојекрозРусијуиизучаваостаро
сликарствои архитектуру.Постао је сликар у рускимимператорским
позориштима.Титулу академика архитектуре освојио је 1916. године,

Слика2ОригиналанентеријердомаМиланаиПавеСекулић,
рускасоба(МузејградаБеограда)
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Иначе,премапомалострогојоценипретходнихистражива-
ча,ниједноделорускогиконописаиззбиркеСекулићсене
издвајапосебносвојимквалитетомилизначајем.Свеиконе
овегрупесуутомсветлубилепроцењенекаомање–више
серијскипроизводирускихпровинцијскихрадионицаXVIII
иXIXвека.НајстаријеиконеизовегрупесуСве ти Јо ван 
Бо го словизXVIIвека (ЗС57),Све ти Ни ко лаизXVIIве-
ка (ЗС54)иСве ти Или ја са жи ти јем изXVIII века.По-
редњихузбирцисеналазенетакореткеиконеБогородице
Смоленске,ВладимирскеиШујскеизXIXвека,каоиоми-
љенеиконесветогЂорђа34(иначе,крснеславепородицеСе-
кулић)накоњукојеносетипичнеодликерускогиконописа
XVIIIиXIXвека.35(слика4).Подстакнутирускимиконама,

каоједанодпетводећихпозоришнихдекоратерауРусији.Његовадела
чувајусеумузејимачитавеЕвропе,амногасупубликованаунаучним
иархеолошкимревијама,претежноизобластиисторијскогсликарства.
ПогинуојеуРиму1937.године.Извор:Милановић,О.Доприносру-
скихуметникаразвојусценографијеуСрба,у:Ру ска еми гра ци ја у срп
ској кул ту ри XX ве ка,ТомII,приредилиСибиновић,М.,Межински,М,.
иАрсењев,А.(1994),Београд:Филолошкифакултет,Катедразаслави-
стикуиЦентарзанаучнирад,стр.92–93.и:Арсењев,А.Биографски
именикрускихемиграната,у:Ру ска еми гра ци ја у срп ској кул ту ри XX 
ве ка,ТомII,приредилиСибиновић,М.,Межински,М.иАрсењев,А.
(1994),Београд:Филолошкифакултет,КатедразаславистикуиЦентар
занаучнирад,стр.235.

34Бајић-Филиповић, М. Предговор, у: Збир ка ико на Се ку лић, приреди-
ла:Филиповић–Бајић,М.(1967),Београд:Заводзазаштитуспоменика
културе,стр.18.

35Оиконографијиистилскимособеностимарускихикона18.и19.века,
опширније у:Красилин,М. Руска иконаXVIII – почеткаXX века, у:
Исто ри ја ико но пи са од VI до XX ве ка,извори,традиције,савременост,

Слика3ЛеонидБрајиловски,Свети Ђорђе,1923.година,
уљенадасци,35x28x1цм,ЗбиркаиконаСекулић

(МузејградаБеограда)
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докојихнијеувекбилолакодоћи,Секулићевисусеубрзо
преоријентисалинаиконесапростораБалкана,којесуим
биледоступније.Упериодуодчетрдесетакгодина,њихова
колекцијасеповећаласа32рускенаукупно165икона,међу
којимасеналазеиизузетнаостварењанасталанаБалкану
одкрајаXIVдоXIXвека.

СакупљањерускихиконазаСекулићејебиопочетакједне
велике колекционарске страсти, која је, не самоквантита-
тивно,већиквалитативноусмериладаљиразвојзбирке.У
климиопштегзанимањазавизантијсконаслеђеиоживљава-
њанационалногстилауархитектури,можесепретпостави-
тидасуСекулићимауправорускеиконепружилеподстрек
заприкупљањедомаћихиконасаширегподручјаБалкана.
Натајначин,тежњакаобновинационалног,присутнаузва-
ничнојкултуримеђуратне Југославије,нашла јеодразиу
колекционарству.Обогаћеносрпскограђанствоизмеђудва
ратасвојприватниукусградилојепоузорунаопштетрен-
довеудржави.Присустворускихемиграната,каоисвевеће
интересовањезарускеиконе,којесе„поново”откривајуу
товреме,утицалојеинаформирањеЗбиркеиконаСекулић,
гдејенајвећитрагоставилонауређењесо бе у ру ском сти лу.

приређивачсрпскогиздањаЏомић,В. (2007)Подгорица:Октоих,стр.
209–230.

Слика4Непознатиаутор,Свети Ђорђе,19.век,
темперанадасци,38x30,5x2,2цм,ЗбиркаиконаСекулић

(МузејградаБеограда)
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RUSSIANSTYLEROOM

INFLUENCEOFTHERUSSIANIMMIGRANTCULTUREON
THEFORMATIONOFTHESEKULIĆCOLLECTIONOFICONS

Abstract

Thispaperwascomposedasanattempttouncovertheinfluenceofthe
Russianimmigrants,knownasreliableconnoisseursofantiques,onthe
formationoftheSekulićCollectionofIcons.Thiscollectionrepresents
oneofthemostsignificantcollectionsoficonsinBelgrade.Theicons,
amongotherpiecesofart,werecollectedbythearchitectMilanSekulić
andhiswifePavaover40years.Artcollectingisaphenomenonthatwas
significantlydevelopedundertheinfluenceoftheRussianimmigrants,
butthistopicwasneverfullyresearched.Thepracticeofartcollecting
isalwaysareflectionofageneraltasteofthesociety.Theaimtoanalyse
theunpublishedmaterialfromtheCollectionofFineArtsandMusic
before1950oftheBelgradeCityMuseumwillshedsomelightonthe
influenceofRussianimmigrantsontheformationofpublicandprivate
tastes in arts and culture in Yugoslavia, betweenWW1 andWW2,
which also afected their preparation and presentation in theSekulić
familyresidence.TherevivalofnationalthoughtcausedtheByzantine
arttobecometheappropriateexpressionoftheSerbianethnicityroots,
thusfunctioningasamediumofacollectiveself-representationinthe
periodbetweenthetwoglobalwars.Serbiancultureowesasignificant
part of this process toRussian culture.Due to this influence,Milan
Sekulićdecoratedoneofthemainchambersinhisresidencefollowing
traditionalRussianinteriordesignandadorningitmainlywithRussian
iconsdatingfromthe18thand19thcenturiesthatevokedthespiritof

theRussianculture.

Key words: Russian immigrants, interwar period in Yugoslavia, 
Sekulić icon collection, Russian icons


