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Апстракт: Почев ши од рене сан се до ново ве ков ног пери о да, 
кне жев ски/кра љев ски двор се исти цао као пре суд но сре ди
ште вла сти и поли ти ке у Евро пи, као доми нант на позор ни
ца дру штве них и кул тур них одно са и витал ни извор репу та
ци је рези де на та. Поред тога, двор је пред ста вљао и реал но 
пре би ва ли ште вла да ра и чла но ва њего ве поро ди це. Сто га је 
одлу ка о поло жа ју, архи тек ту ри, опре ма њу и деко ри са њу кра
љев ске рези ден ци је био дели ка тан зада так пове рен прво ра
зред ним пажљи во ода бра ним и дока за ним струч ња ци ма из 
нај ра зли чи ти јих обла сти. Сход но томе, када је након вен ча
ња са прин це зом Мари јом од Руму ни је  краљ Алек сан дар I 
Карађорђевић одлу чио да сагра ди сво ју нову рези ден ци ју на 
брду Деди ње 1922. годи не, била је то нај ва жни ја поруџ би на у 
ново о сно ва ној Кра ље ви ни СХС/Југо сла ви ји.
Рад поку ша ва да про на ђе поре кло и раз у ме зна чај пара 
свад бе них шкри ња (cas so ni) сме ште них у јед ном од нај и
стак ну ти јих сало на Кра љев ске пала те, који су забе ле же ни 
у нај ра ни јим инвен та ри ма Кра љев ске умет нич ке колек ци је 
на Деди њу. Уз помоћ нови јих откри ћа у истра жи ва њу двор
ске кул ту ре и упо ред них истра жи ва ња брач них риту а ла у 
рене сан сној Тоска ни са род ним уло га ма и пожељ ни м ре пре
зен та циј ским  мо де ли ма у Кра ље ви ни СХС/Југо сла ви ји на 
почет ку 20. века, рад се фоку си ра на ана ли зу ових нео бич
них арте фа ка та, ста вље них у слу жбу исти ца ња дина стич ке 
моћи и пре сти жа вла дар ске куће Кара ђор ђе ви ћа,са циљем 
да у ка же на кључ не иде је покро ви тељ ства и угле да.

Кључ не речи: Краљ Алек сан дар I Карађорђевић, Кра љев ски 
ком плекс на Деди њу, Кра љев ски двор, поли ти ка репре зен
та ци је, свад бе не шкри ње (cas so ni).
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Мали  број збир ки у Срби ји може се похва ли ти тако тур бу лент ном исто ри јом, 
широ ким вре мен ским распо ном свог садр жа ја и једин стве ном висо ко ква ли тет
ном умет нич ком колек ци јом као што је то умет нич ка збир ка Двор ског ком плек
са на Деди њу1, који због свог зна ча ја и вред но сти ужи ва од 2010. годи не ста тус 
спо ме ни ка кул ту ре од изу зет ног зна ча ја.2 У скла ду са сво јом рези ден ци јал ном 
и репре зен та тив ном наме ном, енте ри јер Кра љев ског дво ра на Деди њу, који је 
од 1929. годи не функ ци о ни сао као зва нич ни дом кра ља Алек сан дра I и кра љи
це Мари је Кара ђор ђе вић, обли ко ван је и опре ман тако да одра жа ва истак ну ти 
држав нополи тич ки ста тус и нај ви ши дру штве ни углед сво јих осни ва ча и уку
ћа на.3 С тим у вези, Кра љев ски двор на Деди њу садр жи изу зет но вред ну збир ку 
при ме ње не умет но сти која, спрам неве ро ват ног спле та исто риј ских окол но сти 
кроз коју је обје кат и читав ком плекс про ла зио, посе ду је висок ниво очу ва но сти 
ори ги нал них пред ме та из вре ме на осни ва ња вла дар ске рези ден ци је.

С обзи ром на дина стич ки углед и поро дич не везе које је ужи вао вла дар ски 
пар Кара ђор ђе ви ћа,4 опре ма ње рези ден ци јал не пала те иза зи ва ло је вели ку 
пажњу и заин те ре со ва ност чла но ва поро ди це и јед не и дру ге стра не. Поред 
кра ља Александра I који је као цен трал на лич ност ново фор ми ра не држав не 
зајед ни це имао несум њи ву пре суд ну уло гу, буду ћи да су све одлу ке у вези са 
изград њом, опре ма њем и ода би ром умет нич ких дела дола зи ли њему лич но 
на одо бре ње,5 вели ки ути цај на избор умет ни на има ли су кнез Павле Ка ра ђор
ђе вић6 и румун ска кра љи ца Мари ја (Maria a României)7, супру га кра ља Фер ди
нан да (Fer di nand I de Hohen zol lernSig ma rin gen), позна ти по истан ча ном уку су, 
упу ће но сти у тржи шне умет нич ке токо ве, лич ним познан стви ма са колек ци о
на ри ма и нај ве ћим тргов ци ма умет ни на ма у Евро пи међу рат ног пери о да.8 Са 
дру ге стра не, дина стич ке везе омо гу ћи ле су кра љу Алек сан дру увид у акту ел не 

1   О настан ку Двор ског ком плек са на Деди њу и умет нич ке збир ке в. Д. М. Бабац и др. 
Двор ски ком плекс на Деди њу, Бео град, 2012; Б. Трп ко вић, „Ста ри двор на Деди њу”, 
Све ске Дру штва исто ри ча ра умет но сти 16 (Бео град), 1985, 100–104; Ј. Тодо ро
вић, Ката лог држав не умет нич ке колек ци је Двор ског ком плек са 1, Нови Сад, 2014; 
Б. Црвен ко вић, Ката лог држав не умет нич ке колек ци је Двор ског ком плек са 2, Нови 
Сад, 2014.

2   „Одлу ка о утвр ђи ва њу Двор ског ком плек са на Деди њу у Бео гра ду за спо ме ник кул
ту ре”, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 11, 5. март 2010.

3   T. Borić, „Dina stič konaci o nal ni pej zaž: vrto vi i par ko vi Dvor skog kom plek sa na Dedi
nju”, Peri stil 60 (Zagreb), 2017, 88–92; Т. Борић, „Ства ра ње про шло сти: Двор ски ком
плекс дина сти је Кара ђор ђе вић у све тло сти обно ве сред њо ве ко вља у: Зами шља ње 
про шло сти и рецеп ци ја сред њег века у срп ској умет но сти XVI I I–X XI века”у: Визан
тиј ско насле ђе и срп ска умет ност 3, ур. Л. Мере ник, В. Симић и И. Боро зан, Бео
град, 2016, 135–145.

4   Б. Гли го ри је вић, Краљ Алек сан дар Кара ђор ђе вић 1, Бео град, 2010; Д. Чоло вић и С. 
Чоло вић, Мари ја Кара ђор ђе вић: кра љи цамај ка, Бео град 2001.

5   АЈ 74, ф. 515, 516, П. Ј. Попо вић, „Краљ Алек сан дар I, љуби тељ архи тек ту ре, умет но
сти и тех ни ке уоп ште”, у: Југо сла ви ја на тех нич ком пољу 1919 – 1929, ур. Р. Куше вић, 
Загреб, 1930, 44, 48.

6   И. Субо тић, „Кнез Павле Кара ђор ђе вић – Љуби тељ умет но сти”, у: Музеј Кне за 
Павла, ур. Татја на Цвје ти ћа нин, Бео град, 2009, 252–255; N. Bal fo u ret, S. Mac kay, 
Pau l of Yugo sla via: Bri tain’s Ma lig ned  Fri end, Cana da Wi de Ma ga zi ne s and Com mu ni
ca ti on, 1996, 27–42.

7   АЈ 74, ф. 279; T. Borić, „Dina stič konaci o nal ni pej zaž: vrto vi i par ko vi Dvor skog kom plek
sa na Dedi nju”, Peri stil 60 (Zagreb), 2017, 90. 

8   О умет нич ким фир ма ма за опре ма ње и деко ра ци ју репре зен та тив них енте ри је ра 
и ути цај ним тргов ци ма умет ни на ма са који ма је оства ре на сарад ња в. B. Crven ko
vić, „Izme đu umet no sti i zana ta: obli ko va nje ente ri je ra  U pra ve dvo ra Kra lje vi ne Srba, 
Hrva ta i Slo ve na ca / Kra lje vi ne Jugo sla vi je”, ur. Alek san dar Kadi je vić i Alek san dra Ili jev
ski, Arhi tek tu ra i vizu el ne umet no sti u jugo slo ven skom kon tek stu: 1918–1941, 351–354, 
Beo grad, 2021.
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токо ве и обра сце европ ске вла дар ске поли ти ке, репре зен та ци је и ико но гра фи је 
у окви ру којих су умет нич ка дела пред ста вља ла важне и вео ма моћ не про па
ганд не аген се.

У тзв. Злат ном сало ну Кра љев ског дво ра на Деди њу који је пози ци о ни ран у 
при зе мљу,9 јужно од цен трал ног Пла вог сало на, а који се попу лар но нази ва 
још и Сало ном свад бе них даро ва, сачу ва но је неко ли ко вред них пред ме та из 
епо хе рене сан се (сл. 1) чија је попу лар ност била при мет на и у енте ри је ри ма 
европ ских дво ро ва тога вре ме на. Међу њима, нашу пажњу фоку си ра ли смо на 
пар рет ких умет нич ких пред ме та у нашој сре ди ни, лук су зно орна мен ти са них 
свад бе них шкри ња тзв. касо на (ital. cas so ni) (сл. 2)који су затечениin situ и након 
Дру гог свет ског рата, те су забе ле же ни у књи ге инвен та ра Кра љев ског дво ра, у 
кар то ни ма под инвен тар ним бро је ви ма 34 и 35, при ли ком фор ми ра ња збир ке 
Каби не та пред сед ни ка репу бли ке 1953. годи не под чијом јурис дик ци јом је био 
и Двор ски ком плекс на Деди њу.10 Шкри ње су без сум ње дошле на Кра љев ски 
двор у вре ме фор ми ра ња ини ци јал не колек ци је, што потвр ђу ју и рет ко сачу ва
ни фото граф ски сним ци (сл. 3). Сачу ва ни су одре ђе ни усме ни тра го ви о томе 
да је реч оизу зет но вред ним покло ни ма које су за вен ча ње кра ља Алек сан дра 
Кара ђор ђе ви ћа и кра љи це Мари је посла ли ита ли јан ски краљ Вито рио Ема ну

   9   Т. Борић, „Архи тек ту ра Двор ског ком плек са”, у: Д. Бабац и др., Двор ски ком плекс 
на Деди њу, Бео град, 2012, 67.

10   АЈ 804 Кар то те ка Ста рог дво ра; АЈ, КПР, AJ837–VII–6; АЈ 804–266. У књи га ма круп
ног и сит ног инвен та ра Ста рог дво ра, Слам на те куће и Цркви це забе ле же ни су 
под инв. бр. 1133/65 и 1132/69.

Слика 3
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ел III (Vit o rio Ema nu e le III) и кра љи ца Јеле на Савој ска (Ele na del Mon te ne gro), 
рође на као Петро вић Његош, ћер ка кра ља Нико ле и тет ка кра ља Алек сан дра I. 
Нажа лост, још увек не посто ји писа ни доку мент о овом покло ну који би могао 
пот кре пи ти при влач ну тео ри ју о избо ру рене сан сних свад бе них шкри ња као 
вла дар скодина стич ким свад бе ним даро ви ма изме ђу две вели ке европ ске вла
дар ске куће.

С обзи ром на то да су се умет ну те сли ке на дрве ту лако могле одво ји ти од свог 
окви ра, мали број касо на је остао сачу ван у прво бит ном изгле ду, посеб но када 
се има у виду њихо ва обно вље на попу лар ност у умет нич коколек ци о нар ским 
кру го ви ма девет не е стог века.Наи ме, под ути ца јем пре ра фа е ли ти зма дошло је 
до вели ке потра жње за касо ни ма, посеб но на тржи шту Енгле ске, Фран цу ске и 
Немач ке, па су број ни ори ги нал ни пане ли издвajани из ста рих шкри ња, тако 
изла га ни и про да ва ни, да би накнад но били инкор по ри ра ни у ново фор ми ра не 
шкри ње.11 Све ово оте жа ва кла си фи ка ци ју и ико но граф ску ана ли зу и дубља, 
ком плек сни ја истра жи ва ња, па су до данас мно ги касо ни оста ли неа три бу и са ни 
или је њихо ва атри бу ци ја тешко дока зи ва, то јест под вели ким је зна ком пита
ња. Истра жи ва ња о касо ни ма су у вели ком зама ху, а буду ћи да је пар свад бе них 
шкри ња из Ста рог дво ра на Деди њу очу ван у прво бит ној струк ту ри,то овим кон
крет ним умет нич ким дели ма даје додат ни зна чај у ширим окви ри ма европ ске 
репре зен та тив не умет но сти. 

Cas so ne (pl. cas so ni) у буквал ном пре во ду са ита ли јан ског јези ка зна чи вели ка 
кути ја, а посте пе но је пој мов но сужен као назив за вели ку лук су зно деко ри са ну 
и осли ка ну дрве ну шкри њу која је кори шће на током свад бе них про це си ја12 и 
која је пред ста вља ла битан сег мент при ват ног про сто ра поро ди це у доба рене
сан се, што потвр ђу ју број ни оно вре ме ни инвен та ри.13 Сам тер мин је ана хро
ни зам пре у зет од Ваза ри ја14, док су у епо хи ова кве свад бе не шкри ње нази ва ли 
for zi e ri, cas se, for zi a li илиgoffani.15 Жижа про из вод ње касо на била је Фирен ца, 
мада су посто ја ле и гла со ви те ради о ни це у Сије ни и Вене ци ји. Оби чај изра
де ков че га за неве стин мираз посто јао је још од антич ких вре ме на, али се у 
XIV веку уста ли ла прак са изра де бога то укра ше них, дубо ре за них и позла ће них 
свад бе них шкри ња мону мен тал них димен зи ја. У њима је, у добро орга ни зо ва
ној мно го људ ној цере мо ни ји, кроз ули це гра да налик на антич ку три јумфал ну 
про це си ју пре но шен неве стин мираз од њене дево јач ке куће до новог брач ног 
дома, пре до ча ва ју ћи јав но сти скло пље ни савез поро ди ца, као и њихо ве дина
стич ке и поли тич ке аспи ра ци је.16 Касо ни су пред ста вља ли оба ве зу ју ћи део 
свад бе них обре да имућ них и обра зо ва них елит них фирен тин ских поро ди ца, 
посеб но током XIV и XV века.17

11   C. Rowell, “Flo ren ti ne “Cas so ni” at Blic kling, Kno le and Cli ve den”, Fur ni tu re History 51, 
2015, 29–30.

12   The Dic ti o nary of Art. 6, Cas so ne to Chi na, VII: Cera mics, ed. J. Tur ner, 1.
13   G. E. Kal ten bach, “Cas so ni”,The  Ame ri can Maga zi ne of Art 14, no. 11, 1923, 597.
14   G. Vasa ri, Le vite de’ più eccel len ti pit o ri, scul to ri ed archi tet o ri, ed. G. Mila ne si, vol.2, 

Firen ze, 1878, 148.
15   P. Thor nton, “Cas so ni, For zi e ri, Gof a ni, and Cas set e: Ter mi no logy and It s Pro blems”, 

Apol lo 120, Octo ber 1984, 246–51; J. Kir shner, “Li E mer gen ti Bi sog ni Ma tri mo ni a li in 
Re na is san ce Flo ren ce” in: Soci ety and In di vi du a l in Re na is san ce Flo ren ce, ed. W. J. Con
nell, Uni ver sity of Ca li for ni a Press, 2002, 79–90.

16   D. L. Krohn, “Rites of Pas sa ge: Art Objects to Cele bra te Betrot hal, Mar ri a ge, and the 
Family” in: Art and Love in Rena is san ce Italy, ed. A. Bayer, New York / New Haven, 
2008, 63–65.

17   C. Rowell, op. cit. 24.
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Свад бе не шкри ње је, уоби ча је но у пару, зајед но са оста лим наме шта јем за 
брач ну ложни цу, пору чи вао женик или њего ва поро ди ца, као неза о би ла зни 
део инвен та ра спа ва ће собе у ново и згра ђе ној или ре но ви ра ној кући за мла
ден це.18 Обич но би били поста вља ни до брач ног кре ве та,нај че шће уза зид, па 
је зад ња стра на нерет ко оста ја ла нео сли ка на или сасвим јед но став не обра де, 
што је видљи во и на касо ни ма из двор ске колек ци је.19 Њихо ва уну тра шњост је 
била поста вља на тка ни ном ква ли те та који је тако ђе одра жа вао ста тус и углед 
пору чи ла ца, а она је има ла и прак тич ну упо треб ну вред ност за без бед но чува
ње ску по це ног покућ ства, дра го це но сти и оде ће.20 Касо ни су, поред функ ци је 
про сто ра за одла га ње, има ли, кат ка да, и уло гу места за седе ње.21 Њихо ва деко
ра ци ја коре спон ди ра ла је са пра те ћим еле мен ти ма моби ли ја ра спа ва ће собе 
(came ra), који су нерет ко пору чи ва ни исто вре ме но попут о сли ка них дрве них 
пане ла (spal li e re) каче них на зид изнад касо на или и знад кре ве та као загла вља, 
зати м ра ско шно дубо ре за ног брач ног кре ве та (let i e ra), софе (let uc cio), клу пе 
(cas sa pan ca), побо жних сли ка (ton di) и оста лих пра те ћих еле ме на та попут огле
да ла, сли ка, тапи се ри ја и слич но.22 У окви ру Сало на свад бе них даро ва на Кра
љев ском дво ру, очи глед на је упу ће ност иде а то ра у ову прак су, буду ћи да се 
поред касо на тамо нала зе још неко ли ки срод ни пред ме ти из рене сан сног пери
о да – два тон да сме ште на изнад шкри ња, као и две клу пе сме ште не у ниша ма 
пре ма изла зу ка Двор ској капе ли.

Током ква тро чен та (quat ro cen to), када је дошло до врхун ца њихо ве умет нич
ке изра де, касо ни доби ја ју јед ну карак те ри стич ну масив ну струк ту ру налик на 
мер мер не антич ке сар ко фа ге и бога то раз ра ђе ну деко ра тив ну фор му која је 
доми ни ра ла про стра ним брач ним ложни ца ма рене сан сних пала та. Јед но став
ни кубус раних шкри ња из XIV века у наред ном бива маски ран чита вим низом 
еле ме на та пре у зе тих из тада шње архи тек ту ре тј. позајм ље ни ца из кла сич ног 
архи тек тон ског и деко ра тив ног вока бу ла ра попут кор ни ша, пила сте ра, волу
та, акан ту со вог лишћа, кима ти о на и дру гих акту ел них пла стич них орна ме на та. 
Поклоп ци су били рав ни са издиг ну тим сре ди шњим делом. Нога ри су нерет
ко били обли ко ва ни у виду лављих шапа. Атрак тив но сти и допа дљи во сти ових 
еле ме на та допри но си ла је и позла та нано ше на пре ко неко ли ко сло је ва гип са. 
Овом типу при па да ју и касо ни из Кра љев ске умет нич ке збир ке.

Сви пло шни дело ви касо на су осли ка ва ни. Сли ка на деко ра ци ја састо ја ла се, 
нај че шће, од три пане ла – јед ног чео ног и два мања боч на, рађе на уоби ча је но у 
тех ни ци тем пе ре, који су били окру же ни и уто пље ни у позла ће ни дрво ре зба ре
ни или гип са ни рељеф ни оквир (pasti glio). Буду ћи да су касо ни били про из вод 
ради о ни ца које су поред сли ка ра упо шља ва ле дрво де ље, гип са ре  и  мај сто ре 
позла те, обич но је мање истак ну те сег мен те попут поза ди на и покло па ца осли
ка вао неко од шегр та.23 Кат ка да, спрам ком плек сно сти тема и крат ких роко ва 
изра де, било је анга жо ва но више умет ни ка на изра ди јед не сце не. Воде ћи мај
сто ри ради ли су фрон тал не пане ле, док су боч не стра не и уну тра шњост ради ли 

18   О прак си, функ ци ји и важно сти изра де касо на у Ита ли ји у доба рене сан се в. C. L. 
Baskins, Cas so ne Pain ting,Huma nism and Gen der in Early Modern Italy, Cam brid ge 
Uni ver sity Press, 1998. 

19   P. Thor nton, The Ita lian Rena is san ce Inter i or 1400–1600, New York, 1991, 192–204.
20   G. Vasa ri, op. cit. 148–149.
21   M. A. Fran klin, Boc cac cio’s Hero i nes: Power and Vir tue in Rena is san ce Soci ety, Ham

pshi re, Bur ling ton,2006, 19.
22   C. Rowell, op. cit., 28; D. L. Krohn, op. cit., 65.
23   E. Cal lmann, Apol lo nio di Gio van ni, Oxford 1974, 34.
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сарад ни ци. Није била рет кост да су сарад ни ци пре ла зи ли из јед не ради о ни це 
у дру гу, при ла го ђа ва ју ћи се руко пи су воде ћег умет ни ка.Огром на нара ста ју ћа 
потра жња и брзи на којом је било нео п ход но напра ви ти ова кве пред ме те била 
би неза ми сли ва без стан дар ди за ци је која је омо гу ћа ва ла сериј ску про из вод
њу и бр зу испо ру ку. Темат ски круг из кла сич не мито ло ги је, антич ке исто ри је 
и књи жев но сти пред ста вљао је поу зда ну осно ву за сигур ну про да ју, а пер со
на ли за ци ја касо на реа ли зо ва на је лако апли ци ра њем грбо ва на њихо вој спо
ља шњо сти или уну тра шњо сти.24 Са дру ге стра не, бога та кли јен те ла је у скла ду 
са кон цеп том ари сто крат ских врли на зах те ва ла екс тра ва гант ни ју опре му, као 
и непо сред ни ји и лич ни избор сли ка ног про гра ма који је био пажљи во биран 
како би, изме ђу оста лог, пока зао рафи ни ра ни укус и хума ни стич ку упу ће ност 
достој ну при пад ни ка елит ног дела дру штва. 

Од сре ди не XV века сли ка ни про грам касо на обу хва та ју махом кла сич не 
теме пре у зе те из грч ке и рим ске мито ло ги је, антич ке исто ри је, и позна тих 
дела Хоме ра, Вер ги ли ја, Ови ди ја, Ливи ја или Плу тар ха, које су се пре вас ход
но одно си ле на љубав и плод ност, али и оне које су у свом дубљем зна че њу, 
про пу ште не кроз при зму хума ни стич ких схва та ња, носи ле дидак тич ке пору ке 
и одра жа ва ле оне поро дич не вред но сти и пле мић ке врли не које су сма тра не 
бит ним за брач ну сре ћу и истак ну ти углед поро ди це у дру штву тог пери о да.25 
Кра ће стра не testa te могле су тако ђе кра си ти саже те нара тив не сце не као што 
су Пари сов суд, Отми ца Јеле не, Отми ца Пер се фо не, Хер ку ло ви под ви зи, али 
се на очу ва ним при мер ци ма нај че шће нала зи реду ко ва ни број фигу ра као што 
су вите зо ви на коњу (инспи ри са ни вите шким рома ни ма), пути, але го ри је кар
ди нал них и тео ло шких врли на или, пак, грбо ви поро ди ца које су сту па ле у 
ново на ста лу брач ну зајед ни цу.

Зад њој стра ни није била посве ћи ва на вели ка пажња буду ћи да се она виде
ла искљу чи во при ли ком цере мо ни је пре но са у нови неве стин дом, тако да је 
нај че шће рађе на брзин ски, по скра ће ном тех но ло шком поступ ку, и њен репер
то ар су углав ном чини ли круп ни моти ви пре у зе ти са деко ра ци је тек сти ла или 
ими та ци је мер мер них обло га. Сли чан про грам нала зи мо на спољ ним стра на ма 
покло па ца, доду ше у мањим раз ме ра ма и у педант ној и мину ци о зној обра ди. 

Са дру ге стра не, сама уну тра шњост касо на је бога то укра ша ва на. Посто ја ло 
је три типа деко ра ци је уну тра шњо сти покло па ца касо на: са дета љи ма пре у зе
тим из тек стил не деко ра ци је као одраз прак се поста вља ња шкри ња тек сти лом 
како би се зашти ти ле дра го це но сти које су у њима чува не, потом деко ра ци ја са 
пути ма и гир лан да ма или поро дич ним грбо ви ма мла де на ца, и тре ћи тип касо на 
коме при па да и пар касо на са Кра љев ског дво ра на Деди њу, а који пред ста вља 
пар леже ћих фигу ра у чита вој дужи ни уну тра шње стра не поклоп ца са ликом 
мла ди ћа који је пот пу но или дели мич но обу чен на јед ном касо ну и ликом пот
пу но наге девој ке на њего вом пар ња ку.26 Ико но граф ски ода бир тема при ка за
них на касо ни ма недво сми сле но ука зу је да је нара тив на спољ ним стра на ма 
имао јав ни карак тер, док је уну тра шњост била интим на, наме ње на искљу чи во 
мла ден ци ма, и у слу жби успе шно сти њихо ве кон зу ма ци је бра ка. 

24   J. M. Musac chio, “The Medi ciTor na bu o ni Desco Da Par to in Con text”,Metro po li tan 
Muse um Jour nal 33, 1998, 143. J. W. PopeHen nessy, K. Chri sti an sen,” Secu lar Pain
ting in 15thcen tury Tuscany: Birth Trays, Cas so ne Panels, and Por tra its”, Metro po li tan 
Muse um of Art Bul le tin, v. 38, no. 1, 1980, 12.

25   J. W. PopeHen nessy, K. Chri sti an sen, op. cit.; B. Wit hoft, “Mar ri a ge Ritu als and Mar
ri a ge Chests in Quat ro cen to Flo ren ce”, Arti bus Et Histo ri ae 3, no. 5, 1982, 43.

26   The Dic ti o nary of Art. 6,3.
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За раз у ме ва ње касо на нео п ход но је да се освр не мо на инсти ту ци ју бра ка и 
чин вен ча ња у доба рене сан се, кон крет но у Фирен ци ква тро чен та, који су бит
но одре ди ли ликов на свој ства касо на као умет нич ких пред ме та, али који нам 
пома жу да расве тли мо њихов дру штве ни кон текст.27 Дале ко изван сен ти мен
тал но сти, инди ви ду а ли зма и пра ва на лич ни емо тив ни избор брач ног парт не ра, 
еко ном ска логи ка и стра те ги ја реа ли за ци је поро дич них инте ре са, осна жи ва
ња, исти ца ња и узди за ња дру штве ног угле да, дик ти ра ла је у рене сан си модел 
сра чу на тог дру штве но пожељ ног бра ка по избо ру роди те ља, пого то во када је 
реч о висо ко пози ци о ни ра ним поро ди ца ма на хије рар хиј ској лести ви ци дру
штва, дубо ко инвол ви ра них у поли тич ки миље гра да. Насу прот хри шћан ском и 
мета фи зич ком пои ма њу бра ка, нај зна чај ни јим аспек ти ма сма тра ле су се њего
ве прак тич не стра не, то јест био ло шка репро дук ци ја и очу ва ње кон ти ну и те та 
лозе, уве ћа ње имет ка, као и усло жња ва ње дру штве не струк ту ре кроз умре жа
ва ње са чла но ви ма раз ли чи тих поро дич них гру па под јед на ког или већег угле
да и ути ца ја. Брак у доба рене сан се био је, дакле, бри жљи во пла ни ран акт, а 
свад бе на цере мо ни ја важна при ли ка којом се вео ма видљи во и дале ко се жно 
у широ ким кру го ви ма јав но сти могла иста ћи сна га и потвр ди ти досто јан ство 
ново у спо ста вље не али јан се супру жнич ких поро ди ца.28 Умет нич ки пред ме ти 
који су наста ја ли као састав ни или пра те ћи сег мен ти овог до тан чи на раз ра ђе ног 
цере мо ни ја ла којим је зва нич но обе ле жа ва но фор ми ра ње брач не зајед ни це 
(од чина верид бе, заве то ва ња, прсте но ва ња, до свад бе ног сла вља) непо сред но 
одра жа ва ју укус и дух епо хе, али, и што је за нас у овом слу ча ју вео ма важно, 
пред ста вља ју визу ел не обја ве дина стич ке гло ри фи ка ци је, иде о ло шких ста во
ва и поли тич ких аспи ра ци ја поро ди ца које су их овом при го дом купо ва ле и 
пору чи ва ле. Тако ђе, мно го више од пуког обе ле жа ва ња јед ног од нај ва жни јих 
тре ну та ка у исто ри ји поро ди це, ова дела пред ста вља ју анга жо ва не чини о це 
и, самим тим, сво је вр сна доку мен та за позна ва ње исто ри је при ват ног живо та, 
међу соб них одно са супру жни ка и род них уло га епо хе.

Про цес сту па ња у брач ну зајед ни цу у доба рене сан се у Ита ли ји састо јао се од 
чети ри фазе, и у зави сно сти од окол но сти могао је потра ја ти од неко ли ко дана, 
пре ко неко ли ко месе ци, па чак у спе ци фич ним слу ча је ви ма и годи на ма. Мада 
су поје ди не реги је уно си ле сво је вари ја ци је, у Тоска ни су се те фазе одви ја
ле по сле де ћем рас по ре ду: impal ma men to –зару ке, spon sa lia – леги ти ми за ци ја, 
matri mo ni um – прсте но ва ње и noz ze – пре се ље ње у супру гов дом.29 Био је то 
ефе мер ни спек такл, често упо ре ђи ван са антич ким три јум фал ним повор ка ма30 
које су нерет ко и саме чи ни ле деко ра тив ни про грам касо на. Мно го људ на све ча
на повор ка, чија је жижа сва ка ко била рас ко шно оде ве на неве ста са кру ном на 
гла ви јашу ћи на белом коњу, уз све тлост бакљи и зву ке тру ба про де фи ло ва ла би 
ули ца ма и трго ви ма гра да. Битан сег мент ове цере мо ни је, који су исто вре ме но 
чини ли оба ве зу ју ће дело ве мира за и кон трамира за, пред ста вља ли су умет нич
ки пред ме ти, тка ни не и дра го це но сти који су пору чи ва ни у спе ци ја ли зо ва ним 
занат скоумет нич ким ради о ни ца ма, купо ва ни од трго ва ца и пре про да ва ца, а 
које је прат ња носи ла у про це си ји у касо ни ма. Све ча на свад бе на повор ка тума
че на је као више стру ки сим бо лич ни три јумф жени ка након дуго трај ног про

27   D. L. Krohn, “Rites of Pas sa ge”, 60–62.
28   B. Wit hoft, op.cit.,44.
29   D. L. Krohn, “Mar ri a ge as a Key to Under stan ding the Past”, in: Art and Love in Rena

is san ce Italy, ed. A. Bayer, New York / New Haven, 2008, 9–13.
30   D. L. Krohn, “Rites of Pas sa ge”, 48–52.
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це са који кул ми ни ра  за до би ја њем неве сте која ће му дари ва ти потом ство, као 
и три јумф поро ди це која јав но мани фе сту је сво ју сла ву и богат ство кроз јав ну 
про мо ци ју поли тич ког и еко ном ског саве за као нове пот по ре сво је моћи.31

Остао је забе ле жен пода так да је нај че шће раз мак изме ђу чина леги ти ми за
ци је и реал ног почет ка зајед нич ког живо та био од три до шест месе ци, коли ко 
је било довољ но да се изра ди ком пле тан наме штај за собу мла де на ца, међу 
који ма се под оба ве зно свр ста вао и пар касо на.32 Да је реч о лук су зним пред
ме ти ма све до чи и чиње ни ца да је сво та нео п ход на за изра ду две шкри ње овог 
типа изно си ла коли ко и годи шња пла та јед ног иску сног гра ђе вин ског мај сто ра.33

Репре зен та тив ни пар касо на из Злат ног сало на Кра љев ског дво ра на Деди
њу настао је у фирен тин ској ради о ни ци јед ним ова квим пово дом, мада пору
чи лац и даље оста је заго нет ка. У канон ском дво том ном делу Касо ни из 1915. 
годи не, Паул Шубринг (Paul Schu bring) позна ти немач ки исто ри чар умет но сти 
и пи о нир истра жи ва ња ових умет нич ких пред ме та, наво ди наш пар свад бе них 
шкри ња под ката ло шким бро је ви ма 150–157.34 Из њега сазна је мо да су се ове 
шкри ње нала зи ле у пала ти у ти цај не тоскан ске бан кар скотрго вач ке поро ди це 
Фре ско бал ди (Fre sco bal di),35 која се нала зи у Фирен ци у бли зи ни цркве Сан то 
Спи ри то (San to Spi ri to), као и да су тамо ста ја ле све до 1872. годи не, када су биле 
про да те.36 Током 1893. и 1894. годи не биле су изло же не у окви ру вели ке ретро
спек тив не изло жбе рене сан сне умет но сти под називом Ex hi bi ti on of Early Ita lian 
Art from 1300 to 1550,37 у Новој гале ри ји (the New Gal lery) у Лон до ну, јед ном од 
о но вре ме них кључ них изла гач ких про сто ра пре сто ни це Вели ке Бри та ни је. Под 
ката ло шким бро је ви ма 104 и 124 опи са ни су и наве де ни као позај ми ца, у при
ват ном вла сни штву Џеј мса Линд зе ја, 24.ерла од Кро фор да (James Lind say, 24th 
Earl of Craw ford), који је ујед но био и члан орга ни за ци о ног одбо ра ове изло жбе 
и у чијем је посе ду била јед на од нај ве ћих збир ки ита ли јан ских рене сан сних 
шкри ња у Лон до ну.38 Уз дужни опрез, може мо прет по ста ви ти да је ове репре
зен та тив не пред ме те купио његов отац Алек сан дар Линд зеј, 6. ерл од Бал ка
ре са (Ale xan der Lind say 6th Earl of Bal car res), који је био шко ло ва ни позна ва лац 
и паси о на ра ни саку пљач умет ни на и књи га, и који је пред крај живо та бора вио 
у Фирен ци где је и умро. Шубринг је дати рао шкри ње у сре ди ну XV века.39 Уз 
доста огра да, као могу ћи повод њихо ве изра де наво ди вен ча ње ћер ке из поро
ди це Стол до Фре ско бал ди (Stol do Fre sco bal di) и Аго сти на ди Ђова ниа Назиа 

31   B. Wit hoft, “Mar ri a ge Ritu als”, 48–49.
32   D. L. Krohn, op.cit., 64.
33   F. Hart, D. Wilkins, History of Ita lian Rena is san ce Art Pain ting, Sculp tu re, Archi tec tu re, 

Lon don 2011, 331.
34   P. Schu bring, Cas so ni: Tru hen und Tru hen bil der der ita li e nischen FrühRena is san ce. Ein 

Bei trag zur pro fan ma le rei im Quat ro cen to, Leip zig 1915, 257–260.
35   Ibi dem.
36   P. Schu bring,”Cas so ni Panels in English Pri va te Col lec ti ons II”,The Bur ling ton Maga zi ne 

for Con no is se urs 118, Band 22, Janu ary 1913, 201.
37   Exhi bi ti on of Early Ita lian Art from 1300 to 1550 [at] the New Gal lery, Regent Stre et, 

Lon don, 1893–4, 20, 23–24.
38   Ibi dem. Шубринг упо зо ра ва и на чиње ни цу да је током ове изло жбе, вађе њем 

пане ла из шкри ња и њихо вим изла га њем без окви ра, дошло до вели ке забу не и 
меша ња фрон то ва и боч них пане ла овe и фрон то ва шкри ње Davan za tiRed dit i. О 
томе в. P. Schu bring, Cas so ni, 259. 

39   P. Schu bring, op.cit., 258.
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(Ago sti no di Gio van ni Nasi) 1459. годи не; пода так који је остао забе ле жен у књи зи 
поруџ би на јед не ради о ни це у Фирен ци.40

Касо ни из умет нич ке збир ке Двор ског ком плек са на Деди њу, димен зи ја 
200×108×84 цм, изра ђе ни су од пуног позла ће ног ора хо вог дрве та са осли
ка ним ком по зи ци ја ма на уну тра шњо сти ма покло па ца, фрон тал ним и боч ним 
стра на ма у тех ни ци тем пе ре на дрве ту (димен зи је осли ка них боч них пане ла су 
40×37 цм, док су димен зи је фрон то ва 40× 165цм). Сли ка ни пане ли су са стра не 
уокви ре ни кон зо ла ма нагла ше ног испа да са лисна тим моти ви ма при врхо ви
ма чео них стра на и орна мен ти ма срца стих листо ва целом њихо вом дужи ном 
(сл. 4). Тело касо на сна жне архи тек то ни ке је висо ко издиг ну то од тла помо ћу 
круп них нога ра обли ко ва них у виду лављих шапа, а масив но сти и нагла ше ној 
хори зон тал но сти допри но се низо ви теку ћих пла стич них орна ме на та базе и 
поклоп ца обли ко ва них у виду спи ра ла, бро ја ни ца, цре по ва и пер ли. Деко ра тив
ни репер то ар пока зу је изра же но мај стор ство извед бе када је реч о попу ње но сти 
про сто ра и рас по ре ђи ва њу дета ља, уз раз ви је ни осе ћај за хар мо нич ни ритам 
кон век сних и кон кав них еле ме на та и кон тра сте све тло сти и сен ке.

Први касо не, пози ци о ни ран са десне стра не вра та која из Злат ног сало на 
Кра љев ског дво ра воде пре ма глав ној тр пе за ри ји, озна чен као „жен ски” по 
ком по зи ци ји са уну тра шње стра не поклоп ца, на боч ним стра на ма носи две 
сце не из мита о Фае то ну инспи ри са не дру гим пева њем Ови ди је вих Мета мор
фо за.41 На првој (сл. 5), која исти че слав но поре кло, мла ди Фае тон (озна чен 
нат пи сом FETONT) кле чи испред сво га оца Хели ја (озна чен нат пи сом APOL LO, 
буду ћи да је Хели је већ код антич ких грч ких писа ца пои сто ве ћи ван са Фебом 
Апо ло ном42), пре кли њу ћи га да му дока же сво је божан ско поре кло у које сум
ња, усли ше њем жеље да упра вља њего вим злат ним сун че вим ква дри га ма које 
вуку коњи ужа ре ног даха. Оба лика су су обу че на у акту ел ну рене сан сну оде ћу. 
Апо лон злат не косе носи кру ну од сун че вих зра ка и инстру мент налик гита ри 
опа сан око стру ка. На супрот ној кра ћој стра ни при ка за на је ком по зи ци ја Фае
то нов пад(сл. 6), попу лар на епи зо да која при ка зу је тре ну так када је про ла зе ћи 

40   Шубринг са мно го опре за узи ма овај пода так буду ћи да се исте годи не Мада ле на 
ди Стол до Фре ско бал ди поја вљу је као супру га изве сног Лео нар да Вер на ћеа (Leo
nar do Ver nac cia), Ibid., 112.

41   Publi ja Ovi di ja Naso na Meta mor o ze, prev. T. Mare tić, Zagreb, 1907, 31. 
42   Д. Сре јо вић, А. Цер ма но вић, Реч ник грч ке и рим ске мито ло ги је, Бео град, 1979, 41.
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поред сазве жђа Шкор пи је он од стра ха испу стио узде, услед чега су коњи пла
ме ног даха у зано су поле те ли ван пута ње, и због чега је насту пио разор ни пожар 
на земљи који је морао да зау ста ви сам Зевс тиме што је муњом стр мо гла вио 
кочи је у реку Ери дан. Сце на при ка зу је Фае то на (озна чен нат пи сом FETONT) 
у ква дри га ма које вуку четво ри ца пасту ва пла ме ног даха озна че на пои мен це 
нат пи си ма њихо вих име на43 Пирој (PYRON), Етон (ECHON), Фле гон (FLE GON) 
и Еос (EOVS). У врху ком по зи ци је изнад про пе тог коња је при ка зан шкор пи он, 
а испод пара лел них луч них лини ја које озна ча ва ју небе ски свод је при ка за на 
сумар на веду та неког гра да, могу ће баш Фирен це са утвр ђе њи ма, кате дра лом, 
зво ни ком, пала та ма и окол ним бре жуљ ци ма. 

Сце не су директ не илу стра ци је сти хо ва дру гог пева ња Мета мор фо за у коме 
Ови ди је гово ри о незре ло сти, нестр пље њу и нера зум но сти мла до сти, пре ви со
ким оче ки ва њи ма која она носи, тежња ма мла дог чове ка које су изван соп стве
них могућ но сти, и непо слу шно сти пре ма очин ском ауто ри те ту, што на кон цу све 
про у зро ку је тра гич не после ди це. Ова ква лек ци ја пони кла на кла сич ном миту 
и попу лар ном антич ком спе ву била је при кла дан под сет ник мла дом брач ном 
пару као мора ли за тор скодидак тич ка поу ка о оба ве зу ју ћој послу шно сти роди
тељ ским одлу ка ма и одго вор но сти роди тељ ства.

На сли чан начин, „мушки” пар њак шкри ње који је пози ци о ни ран са леве стра
не горе поме ну тих вра та (сл. 7), на кра ћим стра на ма посе ду је две ком по зи ци је 
из мита о Апо ло ну и Даф не, инспи ри са не тако ђе Ови ди је вим Мета мор фо за ма, 
у овом слу ча ју сти хо ви ма из првог пева ња.44 Леген дар на при ча опи су је казну 
којом се Ерос осве тио Апо ло но вим про зив ка ма о сна зи и вели чи ни њего вог 
оруж ја тиме што га је устре лио злат ном стре лом која иза зи ва љубав ну чежњу, 
док је Даф не била устре ље на стре лом од оло ва која иза зи ва одбој ност пре ма 
љуба ви.45 Фрон тал но посма тра но, панел са леве стра не опи су је бег лепе ним фе 

43   Ibid., 456; Meta mor o ze,35.
44   Meta mor o ze, 18 – 19.
45   Д. Сре јо вић, А. Цер ма но вић, нав. дело, 105.
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(озна че не нат пи сом DAN NE) од Апо ло на (озна че ног нат пи сом APPOL LO) (сл. 
8). Лик Апо ло на у овој сце ни пот пу но је иден ти чан са ликом пред ста вље ним у 
ком по зи ци ји са Фае то ном (сл. 5). У поза ди ни је пеј заж са реком која пре се ца 
целу ком по зи ци ју, и пре ма којој Даф не пру жа руке тј. упу ћу је мол бу сво ме оцу, 
реч ном богу Пене ју. На супрот ном боч ном пане лу пред ста вљен је тре ну так у 
коме је Даф не гото во ком плет но тран сфор ми са на у дрво лово ра и Апо лон који 
грли ста бло дрве та у чијој се кро шњи види њен лик (сл. 9).

Илу стра ци је у оно вре ме вео ма попу лар них Ови ди је вих сти хо ва из првог 
пева ња Мета мор фо за пре но се иде ју три јум фа чед но сти над пожу дом, и оче
ки ва не обра сце пона ша ња. Чед ност је, уз лепо ту, гра цил ност, скр ом ност, одме
ре ност, добро ту, нена ме тљи вост, нежност, еле ган ци ју и љуп кост, сма тра на кључ
ном неве сти ном врли ном, достој ном јед не буду ће двор јан ке.46 Са дру ге стра не, 
кла сич ни мит о Апо ло ну и Даф не схва тан је у доба рене сан се као але го ри ја 

46   B.Kasti ljo ne, Knji ga  o  dvo ra ni nu, prev. A. V. Ste fa no vić, Beo grad, 2012, 238.
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етич ког живот ног избо ра.47 Наи ме, вен ча ње је пред ста вља ло важан сте пе ник 
на путу одра ста ња, физич ку и емо тив ну тран сфор ма ци ју коју изно си антич ка 
леген да уз бит ну по у ку да је читав живот пра вље ње избо ра и да под ле га ње теле
сним задо вољ стви ма води у само де струк ци ју. Додат но, акце нат на Апо ло нов 
загр љај тран сфор ми са не фигу ре Даф не, тума чен је кроз при зму хума ни зма и 
као аспи ра ци ја за веч ном сла вом, и пара диг ма спрем но сти и реше но сти за пут 
ка њеном сти ца њу.48

Чео ни панел касо неа саФа е то ном (сл. 10) при ка зу је пано рам ску ком по зи ци
ју на којој је при ка зан три јумф Алек сан дра Вели ког над пер сиј ском вој ском49, 
инспи ри сан Плу тар хо вом књи гом о Алек сан дру из Упо ред них живо то пи са, још 
јед ном попу лар ном шти ву епо хе.50 Цен трал ни део зау зи ма кови тлац уза вре ле 
бит ке изме ђу Алек сан дро вих и пер сиј ских коња ни ка. На кочи ји под бал да хи
ном је при ка зан Дарије III Кодоман51. Са десне стра не је на коњу у боју при ка зан 
Алек сан дар Вели ки (озна чен натписом ALESADR) са шле мом и вели ком пер
ја ни цом. У поза ди ни десно су њего ви шато ри и вој ни ци фалан ге. Десна стра на 

47   L. Fre ed man, “Apol lo and Dap hne by Anto nio Del Pol la i u o lo and the Poe try of Loren zo 
De’ Medi ci” Memo irs of the Ame ri can Aca demy in Rome 56/57, 2011, 220–226.

48   Ibi dem.
49   Шубринг твр ди да је реч о бици код Гра ни ка 334. г.п.н.е., али буду ћи да се на 

ком по зи ци ји поја вљу је Дари је ва поро ди ца биће да је, ипак, реч о бици код Иса 
333. г.п.н.е в. P. Schu bring, “Cas so ni Panels in English Pri va te Col lec ti ons II”, 201; уп. 
Плу тарх, Слав ни лико ви Анти ке II (избор из Упо ред них живо то пи са), прев. М. Н. 
Ђурић, Нови Сад, 1978, 124–126.

50   Плу тарх, нав. дело, 101–198. 
51   Шубринг беле жи да на бал да хи ну кочи ја посто ји нат пис који се од рама тре нут но 

не може виде ти. P. Schu bring, op. cit. 201.
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сли ке је сва у тен зи ји непре ки ну те ара бе ске копа ља, рат ни ка и коња, док је лева 
зна чај но релак си ра на и бро јем про та го ни ста и мир ном ком по зи ци јом, у чијем 
пред њем пла ну је шатор са Дари је вом поро ди цом. Дари је ва мај ка Сиси гам
бис (озна че на нат пи сом SAEG HAM BI) кле чи испред Алек сан дра који јој пру жа 
руку у знак уве ре ња у сигур ност њене по ро ди це. Иза ње су при ка за ни Даријевa 
супру га, две ћер ке и син. У поза ди ни је мари тим ни пеј заж са бро до ви ма, беде
мом опа са ним ори јен тал ним гра дом, а са десне стра не од бал да хи на се види и 
остр во са чем пре си ма. Плу тарх је под јед на ко нагла ша вао Алек сан дро ву неу
стра ши вост у бит ка ма, коли ко и вели чан стве ну пле ме ни тост пре ма заро бље ни
ци ма, исти чу ћи важност сабра но сти вође и вред но сти које је нео п ход но има ти 
уко ли ко се жели поста ти добрим вла да ром.52

Чео ни панел касо неа са Апо ло ном и Даф ном (сл. 11) тако ђе при ка зу је пано
рам ску ком по зи ци ју на којој је при ка за на дугач ка мно го људ на коња нич ка три
јум фал на про це си ја. Зна чај но оште ће ње боје ног сло ја и изо ста нак било каквог 
нат пи са оте жа ва пре ци зну иден ти фи ка ци ју. Шубринг53 је у све ча ној про це си ји 
видео сце ну инспи ри са ну Алек сан дро вом женид бом бак триј ском прин це зом 
Рок са ном, прем да, с обзи ром на то да лик под бал да хи ном у пот пу но сти одго ва
ра Дари је вом лику из сце не бит ке са чео ног пане ла дру гог касо неа, као и да се, 
као један од цен трал них моти ва у окви ру ком по зи ци је поја вљу је злат на чаша за 
жртву, може мо прет по ста ви ти да је као извор могао послу жи ти позна ти Плу тар
хов опис Алек сан дро ве женид бе Дари је вом ћер ком Ста ти ром у Сузи .54 Са леве 
стра не је прик за на кочи ја са неве стом и њеном број ном прат њом. Испред неве
сти не кочи је су при ка за не још три кочи је пред во ђе не музи ча ри маи купи до ни
ма. Сасвим десно су кола са злат ном посу дом за жртву (sac ri fi ci um), у сре ди ни са 
злат ном ста ту ом Апо ло на кита ро да, а послед ња у низу је три јум фал на кочи ја са 
бал да хи ном и неве сти ним оцем (могу ће бак триј ским сатра пом Окси јар том или 
самим Дари јем). У поза ди ни је утвр ђе ни град. Сце на оди ше све ча ним тоном и 
одра жа ва карак тер оно вре ме них свад бе них пара да које су про ла зи ле ули ца ма 
Фирен це и дру гих тоскан ских гра до ва.55 Има ју ћи у виду зна чај иде је три јум фа и 

52   М. Н. Ђурић, Исто ри ја ста рих Грка до смр ти Алек сан дра Маке дон ског у ода бра
ним изво ри ма, Бео град 1983, 218–224.

53   P. Schu bring, op. cit.
54   Опис вен ча ња са Рок са ном је једи но познат пре ко Луци ја но вог (Luci a ni) опи са 

Ети о но ве (Aëtion) сли ке, док је опис Алек сан дро вог свад бе ног сла вља са Ста ти
ром детаљ но опи сан у Плу тар хо вим Упо ред ним живо то пи си ма. М. Н. Ђурић, нав. 
дело, 189–190. 

55   B. Wit hoft, “Mar ri a ge Ritu als and Mar ri a ge Chests in Quat ro cen to Flo ren ce”, 48–53
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рани је поме ну то схва та ње свад бе не про це си је као три јум фа поро ди це и жени
ка, поста је јасно због чега је сре ди ном XV века, на тала су хума ни зма, дошло до 
вели ког пора ста попу лар но сти баш ова квих тема на чео ним стра на ма касо на. 
Фрон тал не сце не касо на има ле су нагла ше но јав ни карак тер и пору чи лац је сва
ка ко желео да се и визу ел ним јези ком ука же на уче ност, вред но сти и моћ поро
ди це. Исти ца њем спрем ност за бор бу у рату, раз бо ри тим пона ша њем у миру, 
иде је саве зни штва и ува жа ва ју ћег одно са пре ма жени, кроз лич ност Алек сан дра 
Маке дон ског, касо ни су про мо ви са ли вред но сти ново фор ми ра не поро дич не 
али јан се и угле да у дру штву, што је,када је реч о њихо вој реак туaлизацији на 
Кра љев ском дво ру, ста вље но у функ ци ју леги ти ми за ци је непо пу лар ног начи на 
дола ска на власт, и спрам веро ват не функ ци је свад бе ног дара мора бити пове
зи ва но са ново ство ре ном дина стич ком везом две ути цај не бал кан ске кра љев ске 
куће која је, изме ђу оста лог, била важна за рести ту ци ју међу на род них одно са и 
брз раст угле да ново фор ми ра не Кра ље ви не.

Зад ње стра не оба касо на из Кра љев ског дво ра (сл. 12) су уоби ча је но све де но 
деко ри са не, јед но став ним ква драт ним пољи ма са кру жним моти ви ма које ими
ти ра ју мер мер не пара пе те при зем них нивоа пала та.

На уну тра шњем делу поклоп ца касо неа са при чом о Фае то ну и Алек сан дро
вим три јум фом је при каз леже ће наге жен ске фигу ре (сл. 13), попут кла сич них 
леже ћих фигу ра Вене ре, која ликом под се ћа на Даф ну при ка за ну на супрот
ној шкри њи.56 Поет ска фигу ра Вене ре која се одма ра или спа ва била је честа у 

56   Шубринг поми ње обр ну ту ситу а ци ју тј. да је жен ски касо не имао при чу о Даф не 
на боч ним стра на ма и фронт са три јум фал ном про це си јом, а мушки при чу о Фае
тон ту и бит ку са Дари јем, што даје сум њу да је можда при ли ком ње го вог рас кла па
ња и скла па ња дошло до заме не. уп. P. Schu bring, Cas so ni, 257–259. 
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епи та лам ској лири ци, свад бе ним сти хо ви ма у пое зи ји или про зи него ва ним у 
антич кој Грч ко ј и по том Риму, а који су до жи ве ли попу лар ност вели ких раз ме ра 
током рене сан се.57 На уну тра шњо сти поклоп ца њеног пар ња ка је при каз леже
ће фигу ре мушкар ца (сл. 14) оде ве ног у типич ну оде ћу фирен тин ског пле ми ћа 
ква тро чен та, који има лик Апо ло на, са кра ћих стра на.58 За раз ли ку од теста та и 
фрон то ва, уну тра шњост покло па ца касо на има ла је искљу чи во  ин тим ни и при
ват ни карак тер. Отва ра њем оба поклоп ца фигу ре сту па ју у један кому ни ка тив ни 
однос виђен кроз спре гу њихо вих погле да и геста. На поза ди ни обе ком по зи ци је 
су моти ви ватре ног сун ца који носе сим бо ли ку стра сне парт нер ске жеље.59 Касо
ни су, поред прак тич не уло ге и инстру мен та потвр де при ви ле го ва ног ста ту са, 
има ли и вео ма важну фун ци ју – да инспи ри шу мла ден це на чин во ђе ња љуба ви 
и под се те неве сту на њену нај ва жни ју уло гу у бра ку – рађа ње наслед ни ка.60 Гом
брих (Gom brich) је поста вио тезу да су касо ни били зами шље ни као пред ме ти 
који су доно си ли сре ћу, и ова кве фигу ре, које је он први озна чио као Парис и 
Хеле на – пара диг мат ске при ме ре мла ди ћа и девој ке иде ал не лепо те, ста вио је 
у кон текст оно вре ме ног раши ре ног веро ва ња у моћ сли ка лепо те и уве ре ње у 

57   A. Bayer, “Pain tings of Love and Mar ri a ge in the Ita lian Rena is san ce” in Heil brunn 
Time li ne of Art History, New York, 2000. htp://www.met mu se um.org /toah/hd/marr/
hd_marr.htm (Novem ber 2008).

58   Шубринг је ком по зи ци је на уну тра шњој стра ни поклоп ца при пи сао сли ка ру 
Нери ју ди Бичи ју (Neri de Bic ci). P. Schu bring, Cas so ni, 259. 

59   P. Schu bring, ”Cas so ni Panels in English Pri va te Col lec ti ons II”, 196.
60   Art and Love in Rena is san ce Italy, ed. Andrea Bayer, New York / New Haven, 2008, 135.
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ефи ка сност њихо вог дело ва ња на потом ство.61 У уну тра шњо сти, пре ма зад њој 
стра ни, нала зе се тра го ви данас недо ста ју ћих кар ту ша на који ма су, прет по ста
вља мо, били апли ци ра ни грбо ви поро ди ца. 

* * *
За сада оста је још увек  не по зна то када су и којим путем касо ни који су нека да 
при па да ли Кро фор до вој збир ци доспе ли на Кра љев ски двор, али они сва ка
ко при па да ју ини ци јал ном кор пу су умет нич ке збир ке Двор ског ком плек са на 
Деди њу. Пред ме ти ужи ва ња елит них реци пи је на та фирен тин ског ква тро чен та и 
Енгле ске дру ге поло ви не XIX и почет ка XX века у доба раши ре не попу лар но сти 
ових умет нич ких пред ме та, изван ред но су се укло пи ли у кон цепт репре зен та ци
је југо сло вен ског кра ља. Уко ли ко јесу били поклон за вен ча ње Кра ља Алек сан дра 
и Кра љи це Мари је, њихов сим бо лич ни кон текст доби ја на још већем зна ча ју.

Ко год да је ода брао касо не за Злат ни салон Кра љев ског дво ра био је вео ма 
добро упо знат са њихо вим сим бо лич ким капи та лом и могућ но сти ма ста вља ња 
у слу жбу про мо ци је дина стич ке и вла дар ске сли ке Алек сан дра I Кара ђор ђе ви
ћа. Фор ма која је одго ва ра ла сво јом уни кат ном очу ва но шћу, рет ко шћу у нашој 
сре ди ни, вир ту о зно шћу изра де и лук су зно шћу мате ри ја ла, уз садр жај који је 
вели чао тра ди ци о нал не вред но сти бра ка, вен ча ња као саве за две моћ не поро
ди це (Кара ђор ђе вић и Хоенцо лернЗиг ма рин ген (Hohen zol lernSig ma rin gen)), 
пле ме ни то поре кло, пут сла ве и уме шност вођ ства, били су достој ни да поста
ну део збир ке репре зен та тив них дина стич ких пред ме та југо сло вен ског монар

61   E. H. Gom brich, “Apol lo nio di Gio van ni: A Flo ren ti ne Cas so ne Wor kshop Seen thro ugh 
the Eyes of a Huma nist Poet” Jour nal of the War burg and Cour ta uld Insti tu tes, 18 (1/2), 
1955, 27.
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ха. Њихо во истак ну то место у прво бит ном уре ђе њу пала те Кра љев ског дво ра, 
у сало ну који је био наме њен при виле го ва ним кру го ви ма јав но сти, углед ним 
зва нич ни ци ма, држав ни ци ма и сарад ни ци ма, одра жа ва зна чај које су шкри
ње има ле у кра љев ској колек ци ји. Рето рич ни садр жај фрон тал них пане ла био 
је ста вљен у слу жбу успе шне репре зен та ци је вла дар ског лика. Лик Алек сан
дра Маке дон ског, са учи та ним кла сич ним вред но сти ма као уче ног, пра вич ног 
и непо бе ди вог кра ља осло бо ди о ца, ује ди ни те ља и гра до гра ди те ља, изно ва је 
инстру мен та ли зо ван у окви ри ма вла дар ске иде о ло ги је њего вог име ња ка, кра ља 
Алек сан дра I Кара ђор ђе ви ћа, допри но се ћи зна чај но сло же ној ико но гра фи ји 
касо на који су се дока за ли достој ним нивоу уку са и репре зен та тив ним тежња ма 
вла дар ске куће кра ље ви не СХС/Југо сла ви је. 

ИЛУ СТРА ЦИ ЈЕ

1: Злат ни салон Кра љев ског дво ра у Бео гра ду, Архи ва Фон да Кра љев ски двор.
Gol den Salon of the Royal Pala ce in Bel gra de, The Royal Pala ce Bel gra de Archi ve.
2: Злат ни салон Кра љев ског дво ра у Бео гра ду, поглед ка Глав ној трпе за ри ји, Архи ва Фон да Кра
љев ски двор.
Gol den Salon of the Royal Pala ce in Bel gra de, view to the Dining Room, The Royal Pala ce Bel gra de 
Archi ve.
3: Краљ Петар II Кара ђор ђе вић у при су ству све штен ства у Злат ном сало ну, Фото гра фи ја из 30
их годи на XX века, Архи ва Фон да Кра љев ски двор.
King  Pe ter II Kara đor đe vić in the com pany of the  high pri ests in the Gol den Salon, Pho to from the 
1930s, The Royal Pala ce Bel gra de Archi ve.
4: Касо не, Три јумф Алек сан дра Вели ког, непо зна та фирен тин ска ради о ни ца,око 1450. годи не, 
ора хо во дрво, тем пе ра на дрве ту, гипс, позла та, 200×108×84 цм, Умет нич ка збир ка Кра љев ског 
ком плек са на Деди њу.
Cas so ne, Tri umph of Ale xan der the Gre at, unk nown Flo ren ti ne wor kshop, aro und 1450, wal nut 
wood, tem pe ra on wood, pla ster, gil ding, 200×108×84 cm, Art Col lec tion of the Royal Com po und in 
Dedi nje.
5: Теста та касо неа, Хели је и Фае тон, непо зна та фирен тин ска ради о ни ца, око 1450. годи не, тем
пе ра на дрве ту, 40×37 цм, Умет нич ка збир ка Кра љев ског ком плек са на Деди њу.
Cas so ne te sta ta, Heli os and Pha e ton, unk nown Flo ren ti ne wor kshop, aro und 1450, tem pe ra on 
wood, 40 x 37 cm, Art Col lec tion of the Royal Com po und in Dedi nje.
6: Теста та касо неа, Фае то нов пад, непо зна та фирен тин ска ради о ни ца, око 1450. годи не, тем пе
ра на дрве ту, 40×37 цм, Умет нич ка збир ка Кра љев ског ком плек са на Деди њу.
Cas so ne te sta ta, The Fall of Pha e ton, unk nown Flo ren ti ne wor kshop, aro und 1450, tem pe ra on 
wood, 40 x 37 cm, Art Col lec tion of the Royal Com po und in Dedi nje.
7: Касо не, Три јум фал на повор ка (?Вен ча ње Алек сан дра Вели ког са Рок са ном), непо зна та 
фирен тин ска ради о ни ца, око 1450. годи не, ора хо во дрво, тем пе ра на дрве ту, гипс, позла та, 
200×108×84 цм, Умет нич ка збир ка Кра љев ског ком плек са на Деди њу.
Cas so ne, Tri ump hal pro ces sion (? Wed ding of Ale xan der the Gre at with Roxan ne), unk nown Flo ren
ti ne wor kshop, aro und 1450, wal nut wood, tem pe ra on wood, pla ster, gil ding, 200×108×84 cm, Art 
Col lec tion of the Royal Com po und in Dedi nje.
8: Теста та касо неа, Апо лон про го ни Даф не, непо зна та фирен тин ска ради о ни ца, око 1450. годи
не, тем пе ра на дрве ту, 40×37 цм, Умет нич ка збир ка Кра љев ског ком плек са на Деди њу.
Cas so ne te sta ta, Apol lo pur su ing Dap hne, unk nown Flo ren ti ne wor kshop, aro und 1450, tem pe ra on 
wood, 40×37 cm, Art Col lec tion of the Royal Com po und in Dedi nje.
9: Теста та касо неа, Апо лон и Даф не, непо зна та фирен тин ска ради о ни ца, око 1450. годи не, тем
пе ра на дрве ту, 40×37 цм, Умет нич ка збир ка Кра љев ског ком плек са на Деди њу.
Cas so ne te sta ta, Apol lo and Dap hne, unk nown Flo ren ti ne wor kshop, aro und 1450, tem pe ra on 
wood, 40 x 37 cm, Art Col lec tion of the Royal Com po und in Dedi nje.
10: Фронт ка со неа, Три јумф Алек сан дра Вели ког, непо зна та фирен тин ска ради о ни ца, око 1450. 
годи не, тем пе ра на дрве ту, 40×165 цм, Умет нич ка збир ка Кра љев ског ком плек са на Деди њу.
Cas so ne front, Tri umph of Ale xan der the Gre at, unk nown Flo ren ti ne wor kshop, aro und 1450, tem
pe ra on wood, 40×165 cm, Art col lec tion of the Royal Com po und in Dedi nje.
11 Фронт касо неа, Три јум фал на повор ка (?Вен ча ње Алек сан дра Вели ког са Рок са ном), непо зна
та фирен тин ска ради о ни ца, око 1450. годи не, тем пе ра на дрве ту, 40×165 цм, Умет нич ка збир ка 
Кра љев ског ком плек са на Деди њу.
Cas so ne front, Tri ump hal pro ces sion (? Wed ding of Ale xan der the Gre at with Roxan ne), aro und 
1450, tem pe ra on wood, 40×165 cm, Art col lec tion of the Royal Com po und in Dedi nje.
12: Поза ди на касо неа, тем пе ра на дрве ту, 200×108 цм, Умет нич ка збир ка Кра љев ског ком плек са 
на Деди њу.
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Bac kpa ne l of cas so ne, tem pe ra on wood, 200×108cm, Art col lec tion of the Royal Com po und in 
Dedi nje.
13: Уну тра шња стра на поклоп ца касо неа, Жен ски леже ћи акт, ?Нери ди Бичи, око 1450, тем пе ра 
на дрве ту, Умет нич ка збир ка Кра љев ског ком плек са на Деди њу.
The insi de part of the cas so ne lid, Rec li ning fema le  nu de, ?Neri di Bic ci, aro und 1450, tem pe ra on 
wood, Art col lec tion of the Royal Com po und in Dedi nje.
14: Уну тра шња стра на поклоп ца касо неа, Мушки леже ћи пор трет, ?Нери ди Бичи, око 1450, 
тем пе ра на дрве ту, Умет нич ка збир ка Кра љев ског ком плек са на Деди њу.
The insi de part of the cas so ne lid, Rec li ning male figu re, ?Neri di Bic ci, aro und 1450, tem pe ra on 
wood, Art col lec tion of the Royal Com po und in Dedi nje.
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Tija na S. BORIĆ
THE REPRE SEN TA TION OF POWER AND PRE STI GE – MAR RI A GE CHESTS – CAS SO NI FROM THE 
ROYAL ART COL LEC TION IN DEDI NJE, BEL GRA DE

Summary: The paper ofers results of the rese arch con duc ted by the aut hor as Head Cura tor and Art 
Mana ger of the Royal Com po und Art Col lec tion in Bel gra de from 2005 to 2009. It deals with a pair of 
lavishly deco ra ted XV cen tury cas so ni that are part of the Royal Art Col lec tion. They must have reac hed 
the Royal Pala ce as part of the ini tial deco ra tion of King Ale xan der’s newly foun ded pala ce. The paper 
tra ces the pro ve nan ce of the se rare arte facts in our coun try that used to be part of the art col lec tion of 
James Lind say, 24th Earl of Craw ford. The wed ding chests used to, and they still do occupy a pro mi nent 
posi tion in the Gol den Salon of the Royal Pala ce, wit nes sing that the com mis si o ner who pur cha sed it 
had pro fo und know led ge abo ut the ir symbo lic poten tial, was infor med abo ut cur rent trends in Euro
pean courtly patro na ge and inter i or deco ra tion, and had a cle ar idea how to employ them in ser vi ce of 
the repre sen ta ti ve ima ge of the King. With the help of recent disco ve ri es in the study of court cul tu re 
and com pa ra ti ve stu di es of mari tal ritu als in Rena is san ce Tuscany, gen der roles and desi ra ble repre
sen ta ti o nal models in the King dom of SCS/Yugo sla via in the early 20th cen tury, the paper focu ses on 
the analysis of the se unu sual arte facts to help reveal the con text and hig hlight the ir role in the suc
cessful repre sen ta ti ve ima ge of dynastic power and pre sti ge of the ruling hou se of Kara đor đe vić.
Keywords: King Ale xan der I Kara đor đe vić, Royal Com po und in Dedi nje, Royal Pala ce, poli tics of 
repre sen ta tion, mar ri a ge chests (cas so ni)


