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НАИВНО СЛИКАРСТВО КАО ПРИЧА 
О ЕТНОКУЛТУРНОМ ИДЕНТИТЕТУ 

СЛОВАКА У СРБИЈИ: ПРИМЕР КОВАЧИЦЕ*

САЖЕТАК: У овом раду посматрам ликовну уметност као извор за 
проучавање етничког и културног идентитета Словака у Србији, с освртом 
на сликаре из Ковачице. Током друге половине 20. века наивним сликар-
ством у Србији бавило се 60 словачких умет ни ка, од то га 46 ро дом из Ко -
ва чи це. Да нас се у овом ба нат ском ве ћин ски сло вач ком ме сту том вр стом 
умет но сти ба ви 30 осо ба, оба по ла. По ста вља се пи та ње шта нам при пад -
ни ци сло вач ке ет нич ке гру пе ли ков ним пу тем го во ре о сво јој за јед ни ци. 
На сли ка ма на ив них сло вач ких сли ка ра уоча ва се оби ље мо ти ва из на
род ног жи во та. Ме ђу тим, се ло се че сто не при ка зу је она ко ка кво је оно 
са да, већ ка ко су га за пам ти ли, ка ко су им то прет ход ни ци пре не ли или 
она ко ка ко га ви де у сво јој ма шти. С дру ге стра не, ши ре дру штве но-по-
ли тич ке про ме не то ком дру ге по ло ви не 20. ве ка па до да нас ути ца ле су 
на про ме ну жи во та на се лу, а ти ме и на сли кар ску те ма ти ку.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Сло ва ци, на ив но сли кар ство, Ко ва чи ца, ет нич ки 
иден ти тет, кул тур на раз ли чи тост, Ср би ја 

СЛО ВА ЦИ У КО ВА ЧИ ЦИ

Сло ва ци су се до се ља ва ли на те ри то ри ју да на шње Вој во ди не у не-
ко ли ко та ла са, по чев ши од сре ди не 18. ве ка [Црњански 2007: 619–620]. 
Пр ве гру пе при пад ни ка сло вач ког на ро да до се ља ва ју се у та да шњу ју-
жну Угар ску, тј. у ју жну Бач ку. До по чет ка 19. ве ка на се ли ће не ка ме ста 
у Сре му и Ба на ту1. Ко ва чи ца је 1752. го ди не до де ље на упра ви По ти ско-
-по мо ри шке Вој не гра ни це. Ме ђу тим, на по ри да се она на се ли ду го су 
би ли без у спе шни. Пред став ни ци Сло ва ка из Еч ке упу ти ли су 1802. го-
ди не мол бу Фран цу I да им се ус ту пи пу сти ња зва на Ко ва чи ца. Цар је 
дао са гла сност за њи хо во на се ља ва ње 1803. го ди не и та да је ор га ни зо-
ва но ком плет но пре се ља ва ње Сло ва ка из Еч ке. У Ко ва чи цу се та да до-

* Рад пред ста вља ре зул тат ра да на про јек ту број 177027: Мул ти ет ни ци тет, мул ти
кул ту ра лност, ми гра ци је – са вре ме ни про це си, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и 
на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

1          www.slovackizavod.org.rs приступљено 20. новембра 2011.
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се ли ло око хи ља ду Сло ва ка, од но сно 141 по ро ди ца [Ča plo vič 1928: 61; Ми -
ло ва но вић 1935: 41; Ба би ак 2010: 715–716]. 

Пре ма по пи су из 2002. го ди не Сло ва ци чи не 0,79% (59.021) укуп ног 
ста нов ни штва Ре пу бли ке Ср би је. Да нас су Сло ва ци у Вој во ди ни ап со лут-
на или ре ла тив на ве ћи на у две вој во ђан ске оп шти не (Бач ки Пе тро вац 
и Ко ва чи ца) [Попис 2003]. Кул тур на ауто но ми ја Сло ва ка у Вој во ди ни 
оства ру је се кроз за шти ту пра ва на об ра зо ва ње и ин фор ми са ње на ма-
тер њем је зи ку, слу жбе ну упо тре бу је зи ка и за шти ту кул тур не ба шти не 
и тра ди ци је [Црњански 2007: 623]. 

Док су Сло ва ци у Ре пу бли ци Сло вач кој пре те жно ри мо ка то ли ци, 
њи хо ви су на род ни ци у Ср би ји ве ћи ном су лу те ра ни, од но сно при пад ни-
ци Сло вач ке еван ге ли стич ке цр кве аугзбур шке ве ро и спо ве сти [Раковић 
2010: 376–377]. По ја ва Сло ва ка на за ре на у Ко ва чи ци ве зу је се за се дам де-
се те го ди не 19. ве ка [Миловановић 1935: 45]. Осим то га, ме ђу Сло ва ци ма 
у Ср би ји при су тан је и је дан број при пад ни ка дру гих тра ди ци о нал них ре-
ли ги ја, као и нео про те ста на та, при пад ни ка, услов но ре че но, но вих про-
те стант ских цр ка ва по пут пен те кост алних цр ка ва [Раковић 2010: 378]. 

 Сло ва ци су до ла ском у вој во ђан ску рав ни цу пре не ли са со бом и 
део сво је ду хов не и ма те ри јал не кул ту ре, ко ја их је сво јим осо бе но сти ма 
од ва ја ла од за те че ног ста нов ни штва. До се ље но сло вач ко ста нов ни штво 
бр зо се при ла го ђа ва ло но вим усло ви ма жи во та. С дру ге стра не, они су 
на сто ја ли да очу ва ју са мо њи ма свој стве не до не те кул тур не еле мен те, 
као на при мер је зик, оби ча је и но шњу [Bo sić 1970: 32]. Жен ска на род на 
но шња одр жа ла се до да нас са мо као део оде ва ња ста ри јих же на. Мла де 
же не но шњу обла че рет ко, са мо у све ча ним при ли ка ма (од ла зак у цр кву 
на пра зни ке, свад бе) и при ли ком на сту па фол клор них ан сам ба ла. 

Кул тур ни жи вот сло вач ке на ци о нал не ма њи не из у зет но је бо гат. 
На ив но сли кар ство пред ста вља до ми нант ну област кул ту ре по ко јој је 
сло вач ка на ци о нал на за јед ни ца у Вој во ди ни по зна та и на ме ђу на род ној 
сли кар ској сце ни. У ци љу про мо ви са ња и ко мер ци ја ли за ци је на ив ног сли-
кар ства сло вач ких умет ни ка у Ко ва чи ци Па вел Бабка (Pavel Babka) је 
1991. го ди не осно вао Га ле ри ју „Бабка Ко ва чи ца“, а за не про фит ни део 
2005. го ди не Ме ђу на род ни ет но-цен тар [Црњански 2007: 633]. 

НА ИВ НО СЛИ КАР СТВО КАО ИЗ ВОР ЗА ЕТ НО ЛО ШКА 
И АН ТРО ПО ЛО ШКА ПРО У ЧА ВА ЊА

У овом ра ду ли ков ну умет ност по сма трам као из вор за про у ча ва ње 
ет нокул тур ног иден ти те та Сло ва ка у Ср би ји, с по себ ним освр том на 
сли ка ре из Ко ва чи це. Као по ла зна тач ка по слу жи ло ми је ис тра жи ва ње 
ко је је сре ди ном се дам де се тих го ди на 20. ве ка Еми ли ја В. Це ро вић оба-
ви ла на те му на род не тра ди ци је као ин спи ра ци је у ли ков ном ства ра ла-
штву са вре ме них сли ка ра се ља ка у Ср би ји на при ме ру срп ских, сло вач-
ких и ру мун ских ауто ра [Церовић 1974: 57–62]. По треб но је по ме ну ти и 
ет но ан тро по ло шки при ступ про у ча ва ња ли ков не умет но сти ко ји ко ри-
сти Бран ко Ћу пур ди ја у сво јим ис тра жи ва њи ма ка ко на ив них та ко и 
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ака дем ских умет ни ка, раз ли чи тих ет нич ких при пад но сти. При мер су 
ра до ви на те му ства ра ла штва са мо у ког сли ка ра Ан та ла Кри сти на [Ću-
pur di ja 1987: 96–99], Са ве Стој ко ва [Ћупурдија 2003: 325–327] и са мо у ког 
ва ја ра из Бај мо ка, Ни ко ле Р. Иво ше ви ћа [Ћупурдија 1999: 287–298; Ћу-
пур ди ја 2005: 115–120].

Сва ка ко, од пр вих ет но ан тро по ло шких ис тра жи ва ња на ив ног сли-
кар ства па до да нас на овом про сто ру од и гра ле су се мно ге дру штве не 
тран сфор ма ци је. У свом ис тра жи ва њу по ку ша ла сам да, кроз ана ли зу 
ли ков ног са др жа ја и на осно ву ин тер вјуа ко је сам оба ви ла с јед ним де лом 
сли ка ра, до ђем до од го во ра шта нам при пад ни ци сло вач ке ет нич ке гру пе 
го во ре о се би. На ив но сли кар ство по сма трам као из вор за про у ча ва ње 
сли ке ко ју при пад ни ци јед не ет нич ке гру пе (у овом слу ча ју сло вач ке) 
има ју са ми о се би или као сли ка ко ју же ле да при ка жу дру ги ма. На сли-
ка ма на ив них сло вач ких сли ка ра уоча ва се оби ље мо ти ва из на род ног 
жи во та. Ме ђу тим, се ло се че сто не при ка зу је она ко ка кво је оно са да, 
већ ка ко су га за пам ти ли или ка ко су им то прет ход ни ци пре не ли. Шта је 
то што сло вач ки сли ка ри же ле да ка жу о сво јој за јед ни ци? Ка ко сли ка ри 
ви де сво је су на род ни ке, ко ју нам по ру ку ша љу о њи хо вом жи во ту? Да 
ли су и на ко ји на чин дру штве не про ме не ути ца ле на из бор сли кар ских 
мо ти ва? Да ли се и ка ко ме ња при ча о жи во ту у Ко ва чи ци?

Овај рад на стао је на осно ву те рен ских ис тра жи ва ња која сам обави-
ла у мар ту 2012. го ди не у Ко ва чи ци. За хва љу јем се го спо ди ну Па ве лу 
Бабки, осни ва чу Га ле ри је Баб ка, на љу ба зној по мо ћи то ком спро во ђе ња 
ис тра жи ва ња и ко ри сним са ве ти ма то ком пи са ња ра да. Ин тер вју и са ла 
сам пет сли ка ра – пред став ни ка раз ли чи тих ге не ра ци ја ко ва чич ких на-
ив них сли ка ра. Ко му ни ка ци ја се од ви ја ла на срп ском је зи ку ко јим од-
лич но вла да ју. Умет ни ци ма и њи хо вим по ро ди ца ма ду гу јем не из мер ну 
бла го дар ност на вре ме ну ко је су ми по све ти ли. То су Јан Стра ку шек (рођ. 
1926), Ева Ху са ри ко ва (рођ. 1942), Јан Жол нај (рођ. 1953), Па вел Хај ко 
(рођ. 1952) и Ви е ро сла ва Све тли ко ва (рођ. 1973). 

На ив но сли кар ство ни је од ли ка са мо сло вач ке ет нич ке гру пе. Овим 
об ли ком умет но сти ба ве се да ро ви ти при пад ни ци раз ли чи тих ет нич ких 
гру па ка ко у Ср би ји та ко и у мно гим дру гим зе мља ма ши ром све та. 
Тер мин на ив на пр ви пут је упо тре бљен у 19. ве ку као опис сли кар ства 
Ан ри ја Ру соа и сли ка ра с Ха и ти ја [Ke le men 1969]. О на ив ном сли кар ству 
по сто је мно ге сту ди је из обла сти исто ри је умет но сти ка ко у све ту та ко 
и код нас. До да нас је оста ло ак ту ел но пи та ње шта је то за пра во на ив на 
умет ност и за што је на ив на. По сто је раз ли чи та вред но ва ња ове вр сте 
умет но сти од стра не исто ри ча ра умет но сти, као и не сла га ња око ње ног 
на зи ва [Mi ha i lo vić 1962; Ke le men 1969; Би ха љи-Ме рин 1972; To ma še vić 
1973; Boš ko vić et al. 1977]. На ив на умет ност че сто је ока рак те ри са на де-
ти њом јед но став но шћу. Мно ги ауто ри из бе га ва ју тер ми не на ив на или 
при ми тив на умет ност, због њи хо вог по грд ног при зву ка [Fi ne 2004: 24]. 
У овом ра ду при сту пам овој умет но сти са ста но ви шта ет но ло ги је и ан-
тро по ло ги је. Ко ри стим уста ље ни тер мин на ив на умет ност, јер је одо-
ма ћен у на шој на уч ној и ши рој јав но сти, иако се сла жем са ста но ви штем 
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Љу бо ми ра Си мо ви ћа да би мо жда при клад ни ји на зив био ал тер на тив на 
умет ност [Симовић 2010]. 

У ве ћи ни слу ча је ва пре вас ход но за ни ма ње ства ра ла ца на ив не умет-
но сти јесте по љо при вре да. Осим то га, јед на од глав них ка рак те ри сти ка 
на ив них сли ка ра (или са мо у ких, из вор них сли ка ра) јесте одсуство ака-
дем ског умет нич ког об ра зо ва ња [Церовић 1974: 57]. То ком дру ге по ло-
ви не 20. ве ка на ив ним сли кар ством у Ср би ји ба ви ло се 60 сло вач ких 
умет ни ка (34 му шког и 26 жен ског по ла). Од то га је ро дом из Ко ва чи це 
46, из Па ди не 10, из Вој ло ви це 2, из Бач ког Пе тров ца 1. Да кле, по број-
но сти сли ка ра Ко ва чи ца пред ста вља сво је вр сан фе но мен. Да нас у овом 
ме сту жи ви 30 сло вач ких на ив них умет ни ка. 

Ба вље ње сли ка њем у Ко ва чи ци по че ло је кра јем три де се тих го ди-
на 20. ве ка. За на тли ја Мар тин Па лу шка (1913–1984) и по љо при вред ник 
Јан Со кол (1909–1982) по че ли су 1939. го ди не за јед но да сли ка ју из соп-
стве ног за до вољ ства. За вре ме ра та при кљу чио им се и Ми хал Би реш 
(1912–1981), а по сле ра та и за дру жни слу жбе ник Вла ди мир Бо бош (1906–
1978). Мар тин Па лу шка и Јан Со кол су 1950. го ди не пр ви пут из ло жи ли 
сво је ра до ве на из ло жби ли ков них ама те ра Вој во ди не у Но вом Са ду и 
Су бо ти ци. Они су за јед но с Вла ди ми ром Бо бо шом (као пред сед ни ком) 
осно ва ли Ли ков но-сли кар ску сек ци ју у окви ру Кул тур но-про свет ног 
дру штва По крок (На пре дак). У рад сек ци је убр зо су се укљу чи ла и дво-
ји ца нај по зна ти јих сли ка ра ко ва чич ке на ив не умет но сти, Мар тин Јо наш 
(1924–1966) и Јан Кња зо виц (1925–1984). По во дом обе ле жа ва ња 150. го-
ди шњи це осни ва ња Ко ва чи це 1952. го ди не, два на ест ко ва чич ких сли ка-
ра при ре ди ло је пр ву за јед нич ку из ло жбу. Из ло жба је до би ла на зив Ко
ва чич ки ок то бар и од та да се ре дов но ор га ни зу је сва ке го ди не [Va len tik 
2009]. Ме ђу пр вим ко ва чич ким сли ка ри ма по себ но се ис ти че рад Зу за-
не Ха лу по ве (1925–2001) [Церовић 1974: 58–59]2. 

У Ко ва чи ци је 1955. го ди не отво ре на пр ва се о ска га ле ри ја на те ри-
то ри ји не ка да шње Ју го сла ви је, под на зи вом Га ле ри ја на род них сли ка ра 
у За дру жном до му. Сек ци ја је у то вре ме има ла 30 чла но ва, а на из ло-
жби се пред ста ви ло 14 чла но ва, ко ји су из ло жи ли 48 ра до ва, углав ном 
уља на плат ну. Две го ди не ка сни је сли ке ко ва чич ких сли ка ра на шле су 
сво је ме сто у окви ру по став ке из ло жбе На ив ни умет ни ци Ју го сла ви је, 
пред ста вље не у Бе о гра ду, За гре бу, Љу бља ни и Ско пљу [Va len tik 2009]. 

Пре ма Па ве лу Бабки 60 ко ва чич ких ауто ра мо гу ће је раз вр ста ти у 
де сет це ли на по го ди на ма ро ђе ња. У пе ри о ду 1900–1909. ро ђе но је три 
сли ка ра, 1910–1919. њих двоје, 1920–1929. осморо, 1930–1939. такође осмо-
ро, 1940–1949. шесторо, 1950–1959. петнаест сли ка ра, 1960–1969. њих је-
данаест, 1970–1979. четворо, 1980–1989. један, 1990–1999. такође један. 
Из на ве де ног се ви ди да је нај ви ше ства ра ла ца ро ђе но пе де се тих го ди на 
(15) и ше зде се тих го ди на (11) 20. ве ка.

Ауто ри по ред сли ка ња на плат ну ра де и гра фи ке, док су цр те жи до-
ста рет ки. То об ја шња ва ју ти ме да им је упра во бо ја ве о ма би тан ме ди-

2 www.babka.rs 
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јум за из ра жа ва ње. Че сто осли ка ва ју раз не пред ме те (та њи ре, ста ре пе-
гле, вре те на, сто ли це) и ти кве.

МО ТИ ВИ ЗА БА ВЉЕ ЊЕ НА ИВ НИМ СЛИ КАР СТВОМ

То ком ис тра жи ва ња сли ка ри ма сам по ста ви ла пи та ње за што су по-
че ли да сли ка ју. Тре нут но нај ста ри ји жи ви ко ва чич ки сли кар, Јан Стра-
ку шек (рођ. 1926), ка же да је био ра њен у Дру гом свет ском ра ту. По чео 
је да сли ка као вој ник у Про ку пљу 1946. го ди не. То се де си ло спон та но – 
имао је на рас по ла га њу па пир и не што бо ја. У Ко ва чи ци је 1952. ви део 
пр ву из ло жбу на ив ног сли кар ства, ко ју је ор га ни зо вао ње гов по зна ник 
Јан Па лу шка. Сви де ла му се та из ло жба, осе тио је да же ли и мо же да 
сли ка. Из ла гао је сво је сли ке већ 1954. го ди не. Ка же да је те го ди не на 
ње го во ства ра ла штво ути цао ли ков ни кри ти чар Ото Би ха љи Ме рин ко ји 
је свим сли ка ри ма ре као да не пре цр та ва ју ту ђе сли ке, већ да сли ка ју сво-
ја ори ги нал на де ла [Ći rić 2006: 28]. 

У по чет ку је због не ста ши це сам пра вио чет ки це за сли ка ње. На 
др жав ном до бру би ло је па цо ва ко је је уби јао фло бе ром (вр ста пу шке) и 
од њи хо вих бр ко ва пра вио чет ки це. Нај ви ше је во лео да сли ка, ка ко ка же: 
наш ко ва чич ки жи вот. Сли као сам жи вот чо ве ка: по сло ве, оби ча је. 
Она ко ка кав је жи вот био и оно што сам као де чак пам тио. Оно што 
сам за ми шљао и што сам же лео да бу де. Сли као је кла ње сви ња. Јан 
Па лу шка га је због то га кри ти ко вао: за што сли каш крв? А ја (Стра ку
шек) му ка жем – па кад ко љеш сви њу, мо ра да бу де крв! 

Ева Ху са ри ко ва ба ви се сли кар ством од 1969. го ди не. По че ла је да 
сли ка кад јој је син по шао у шко лу, пр во да би по мо гла ње му, а за тим је 
и са ма осе ти ла по тре бу да се из ра зи на тај на чин. Ху са ри ко ва је у свом 
ства ра ла штву ин спи ри са на сло вач ким оби ча ји ма. По себ ну па жњу по-
све ћу је на род ним но шња ма, са свим де та љи ма. На гла ша ва да во ли да 
но си тра ди ци о нал ну оде ћу и ра ду је се ка да је ви ди на дру ги ма. Пре ма 
Јар ми ли Ћен дић сли ке Еве Ху са ри ко ве пред ста вља ју дра го цен из вор за 
ет но граф ску ана ли зу бу ду ћим ге не ра ци ја ма. Јан Јан чо виц ока рак те ри сао 
је Ху са ри ко ву као сли ка ју ћег ет но гра фа свог за ви ча ја [Šmi hul jo va 2007].

Само је ма њи број ко ва чич ких сли ка ра био по све ћен пре вас ход но 
сли кар ству. Ауто ри ко је сам ин тер вју и са ла ка жу да сли ка ју у вре ме сло
бод но од по сла. Да кле, за њих сли ка ње ни је по сао, осим за Па ве ла Хај ка 
ко ји се у пот пу но сти по све тио сли кар ству на кон што је про па ла фир ма 
у ко јој је ра дио као сто лар. Стра ку шек ка же да му је сли кар ство би ло 
са мо хо би. Упра вљао је гра ђе вин ским по сло ви ма, сли ка ју ћи са мо у сло-
бод но вре ме, ви кен дом и зи ми. Кад је оти шао у пен зи ју, имао је ви ше 
вре ме на да се по све ти умет но сти. Еви Ху са ри ко вој у жи во ту је нај ва жни-
ја по ро ди ца, де ца и уну ци: шта ће ми па ре и сли ке ако сам са ма? Јан 
Жол нај сли ка од 1974. го ди не. Ра дио је као вој но ли це, па је по чео да 
сли ка у сек ци ји у вој сци. Ме ђу тим, умет но сти се ви ше по све тио по сле 
од ла ска у пен зи ју. Ви е ро сла ва Све тил ко ва сли ка од 1991. го ди не. Пр во 
се ба ви ла руч ним ра до ви ма (вез, хе кла ње). Ме ђу тим, ње на мај ка је у 
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сло бод но вре ме сли ка ла, па је и Ви е ро сла ва кре ну ла истим сто па ма. За-
тим је же ле ла да сту ди ра сли кар ство, али ни је има ла по др шку ро ди те ља. 
Они су сма тра ли да тре ба да има си гу ран по сао, а сли кар ство је хо би. За 
се бе ка же да јој је основ но за ни ма ње до ма ћи ца. Бри не се о ше сто ри ци 
чла но ва сво је ши ре по ро ди це, а сви су му шког по ла (тро ји ца си но ва, муж, 
све кар и све кр вин отац): Сли ка ње ми је те ра пи ја. То ме ис пу ња ва, то је 
мо је за до вољ ство. Во лим да сли кам сре ћу: љу бав, за љу бље не, де цу, цве
ће, пче ле. Ства ра ка да за вр ши све оба ве зе, но ћу. Ви ше сли ка зи ми. Нај-
ве ћи кри ти чар јој је мај ка: мо гла си та ко, мо гла си ова ко; на тој ке це љи 
је тре ба ло ви ше ру жа, ста ви не ку чип ку. 

Оп шта ка рак те ри сти ка је да сви сли ка ри за ства ра ла штво ипак има-
ју по др шку сво јих по ро ди ца и ши ре ко ва чич ке за јед ни це. Стра ку шек 
ка же: љу ди ма је пр во би ло чуд но што је на сли ци ко фа ве ћа од кра ве. 
Ни су раз у ме ли умет ност, а по сле су се на ви кли. На пи та ње ка ко је жи
ве ти са сли ка ром? су пру га Ја на Жол на ја од го ва ра: па ин те ре сант но. 
Ви ди те, све је раз ба ца но (смех). По треб на су ве ли ка ула га ња и за ма те
ри јал, за при пре му из ло жбе. Ја сам га увек по др жа ва ла. 

Пи шу ћи о сли ка ри ма из Ко ва чи це, Еми ли ја В. Це ро вић ко ри сти тер-
мин Ко ва чич ка шко ла [Церовић 1974: 58]. Ме ђу тим, сма трам да овај на-
зив мо жда ни је при кла дан јер ни је реч о ујед на че ном сти лу, ни ти су сли-
ка ри учи ли је дан од дру гих. На про тив, сви ис пи та ни ци су ре кли да су 
мо ра ли са ми да осва ја ју тех ни ке и тек су по не ку ин фор ма ци ју до би ја ли 
од сво јих ко ле га. Јан Жол нај је пр ве сли ке ра дио на ста клу. Ни ко од сли-
ка ра у Ко ва чи ци ни је хтео да му об ја сни ка ко се при пре ма плат но: та
ман за вр шим сли ку, а она сва ис пу ца. У Ко ва чи ци од јед ног узмеш А, од 
дру гог Б и та ко до ђеш до не ке тех но ло ги је. На кра ју је по чео да ку пу је 
го то ва плат на. Па вел Хај ко ка же да се не дру жи с дру гим сли ка ри ма из 
Ко ва чи це, да ње го во ства ра ла штво не би по че ло да ли чи на њи хо во. 

МО ТИ ВИ У СЛИ КАР СТВУ КО ВА ЧИЧ КИХ АУТО РА

Од на стан ка на се ља до да нас зе мљо рад ња и сто чар ство пред ста вља-
ју глав на за ни ма ња у Ко ва чи ци, па су нај че шћи мо ти ви на сли ка ма упра-
во у ве зи с њима. Мар тин Јо наш пред ста вљао је љу де с не сра змер но ма лим 
гла ва ма и пре на гла ше но ве ли ким ру ка ма и но га ма, да би ис та као на по ран 
рад на се лу. На сли ка ма пре о вла ђу ју пеј за жи, ре ђе је при ка зан ен те ри јер. 
Чест мо тив су тра ди ци о нал ни по сло ви у ку ћи и ван ње (ора ње, же тва и 
сл.), ста ри за на ти. Има до ста мо ти ва с на род ном ар хи тек ту ром: ку ће од 
ци гли, тзв. на би је ни зе мља ни зи до ви, ор на мен тал но укра ша ва ње фа са да.

На сли ка ма су при ка за ни раз ли чи ти по сло ви у за ви сно сти од го ди-
шњих до ба. Пре ма за па жа њу Еми ли је В. Це ро вић, ко ва чич ки сли ка ри 
има ју че шће мо ти ве свог се ла под сне гом не го што је то слу чај код на ив-
них сли ка ра при пад ни ка дру гих ет нич ких за јед ни ца [Церовић 1974: 59]. 
То ком ис тра жи ва ња сли ка ри су ми ре кли да на ру чи о ци че сто тра же да 
сли ка ју зи му. Мо гу ће је да је је дан од фак то ра ко ји ути че на из бор зи ме 
као мо ти ва за сли ка ње и то што сли ка ју упра во нај ви ше зи ми. Ху са ри-



ко ва има ци клус Ко ва чич ке зим ске но ћи – Пун ме сец, Ле де на ки ша, Ро
ђе ње Ису са, Мом ци ко ји по зи ва ју на свад бу. Има сли ка ра, као што је Ви е-
ро сла ва Све тил ко ва, ко ји не сли ка ју зи му: зи ма је тмур на, ни је ле по. 
Ка да до ђе про ле ће и сун це, он да је ле по. 

На ве ли ком бро ју сли ка, без об зи ра на основ ни мо тив, у по за ди ни 
је цр ква. Цр ква у жи во ту ове за јед ни це има по себ ну уло гу. Две го ди не 
на кон до се ље ња у Ко ва чи цу (1805) Сло ва ци су за по че ли из град њу хра-
ма, ко ји је био го тов већ по сле го ди ну да на [Ča plo vič 1928: 83]. Бо го слу-
же ња у сло вач кој еван ге ли стич кој цр кви су на сло вач ком је зи ку. Сма-
трам да је то до при не ло очу ва њу сло вач ког је зи ка и ет нич ког иден ти те та 
Сло ва ка у овом ме сту. У ве зи с пи та њем бо го слу же ња на ма тер њем је зи-
ку и иден ти те та јесте и Ко ва чич ки про цес ко ји је по слу жио као ин спи-
ра ци ја за сли ке Мар ти на Јо на ша и Зу за не Ха лу по ве, упра во под тим 
на зи вом – Ко ва чич ки про цес3. Осим то га, Ха лу по ва је ин спи ра ци ју у 
исто риј ској про шло сти пре то чи ла у сли ку До се ље ње Сло ва ка у Ко ва чи цу 
[Церовић 1974: 60]. Храм се у пр вом пла ну по ја вљу је на сли ка ма у ве зи 
с го ди шњим ци клу сом пра зни ка, као и са жи вот ним ци клу сом. 

У го ди шњем ци клу су пра зни ка по оби љу ет но граф ских де та ља из-
два ја ју се сли ке Еве Ху са ри ко ве са, на при мер, ус кр шњим те мама: Цвет
на не де ља, Ве ли ки пе так, Ха лу шко ва не де ља (при ка за не су ха лу шке, 
кне дле од ки се лог те ста с ма ком, ко је се спре ма ју у тој не де љи по ста), 
за тим Смрт на не де ља (љу ди су об у че ни у бе ло), Зе ле ни че твр так, те 
сли ка на ко јој је при ка зан оби чај по ли ва ња де вој ке (на дру ги дан Ус кр са 
мом ци су по ли ва ли де вој ке во дом из ко фе, да бу де чи ста и здра ва чиме 
се из ра жа ва ла сим па ти ја пре ма де вој ци). Осим ус кр шњих сли ка ри при-
ка зу ју мо ти ве ве за не и за дру ге пра зни ке, по себ но за Бо жић (Ису со во 
ро ђе ње, бо жић но др во и сл.).

У оби ча ји ма жи вот ног ци клу са нај ве ће оби ље мо ти ва у ве зи је са 
свад бе ним оби ча ји ма: про сид ба, ста вља ње ка пе не ве сти, во жња по сте
љи не (на дан вен ча ња пре во зи ла се пред це лим се лом свад бе на опре ма 
мла де на ко чи ја ма, ко ли ма или сан ка ма).

3 Ко ва чич ки про цес пред ста вља суд ски про цес ко ји је тра јао две и по го ди не. На и ме, 
у Ко ва чи ци је на пре ла зу из 19. у 20. век жи ве ло 4.546 ста нов ни ка, од којих 4.141 Сло ва ка. 
У пе ри о ду при ти ска ма ђа ри за ци је врх Сло вач ке цр кве у Угар ској же лео је да у Сло вач ка 
на се ља уве де ма ђар ски као бо го слу жбе ни је зик. Цр кве ни збор то ни је при хва тио. За све-
ште ни ка су са ми иза бра ли Ја на Ча пло ви ча. Он је по сле упор но сти Ко ва чи ча на 13. но вем бра 
1904. го ди не име но ван и од стра не вр ха за све ште ни ка. У ја ну а ру 1907. го ди не Ча пло ви чу 
је 16 Ко ва чи ча на пре да ло мол бу да се јед ном ме сеч но бо го слу же ње оба вља на ма ђар ском 
је зи ку. Слич на на ред ба до шла је и од би ску па Шол ца. На су прот уме ре ном ста но ви шту Ча-
пло ви ча ра ди кал ни део цр кве ног збо ра од лу чу је 5. ма ја 1907. го ди не да оме та бо го слу же ња 
на ма ђар ском пе ва њем сло вач ких вер ских пе са ма. У Ту рич ну не де љу ни Ча пло вич ни је 
ус пео да ути ша пе ва ју ћи про тест. То је био по вод да при ста ли це бо го слу же ња на ма ђар ском 
је зи ку до ђу у цр кву на о ру жа ни па ли ца ма и пи што љи ма с глав ним во ђом слу жбе на челу. 
Усле ди ла је бит ка у ко јој су уче ство ва ли и жан да ри, а за тим је до шло до хап ше ња. За оме-
та ње бо го слу же ња би ло је оп ту же но 106 вер ни ка, од којих је 97 осу ђе но. Суд ска ро чи шта 
су тра ја ла ско ро го ди ну да на. Бра ни о ци су при мер но са ра ђи ва ли и то сло вач ки и срп ски 
адво ка ти Ми лош Кр но, Игор Бе ни ац, Лу де вит Ми ча тек, Јан Пе три ко виц, Ду шан Бо шко вић 
и Еми ли јан Бо го са вље вић. Ујед но се во дио и цр кве ни суд про тив Ја на Ча пло ви ча, који је 
24. ју на 1907. го ди не био раз ре шен све ште нич ке функ ци је [Ča plo vič 1928: 209–222].
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 Ве ћи на на ве де них оби ча ја ка ко из го ди шњег та ко и из жи вот ног 
ци клу са по сто ја ла је до пе де се тих и по чет ка ше зде се тих го ди на 20. ве ка, 
та ко да их сли ка ри углав ном сли ка ју по се ћа њу или на осно ву по сто је-
ћих сли ка ста ри је ге не ра ци је.

Јед на од оми ље них те ма јесу за љу бље ни мла ди па ро ви. По ро ди ца 
је чест мо тив, као и ма те рин ство, де ца ко ја се игра ју. Ја на Жол на ја ин спи-
ри шу сло вач ке на род не пе сме, та ко да сли ка илу стра ци је пе са ма. У ње-
го вом ства ра ла штву ја вља се мо тив пи ја них љу ди. 

На сли ка ма има мо ти ва на род них ига ра – нај че шће су при ка за не 
па ров не игре (чар даш, пол ка). На мно гим сли ка ма при ка за не су деч је 
игре, она ко ка ко су се де ца не кад игра ла (жмур ке, кли са, пи нок, тру ле 
ко би ле и др.). По себ но су за ни мљи ви при зо ри ко је мо же мо свр ста ти у 
народ ну ме ди ци ну, као нпр. пот па ри ва ње (ле че ње лум бал ног де ла из над 
ки пу ће во де), ва ђе ње зу ба (зуб за ва ђе ње ве же се за ква ку на вра ти ма) и 
др.

Сви сли ка ри при ка зу ју биљ ни и жи во тињ ски свет: пче ле, пти це, гу-
ске, пат ке, ко зе, кра ве, ко ње, мач ке, псе. Иако се по след њих го ди на број 
ко ња у Ко ва чи ци сма њио, а за рад на њи ви се ко ри сте трак то ри и дру га 
ме ха ни за ци ја, сли ка ри ипак и да ље при ка зу ју ко ње. Ка жу да је то због 
пле ме ни то сти ове жи во ти ње или пре ма Све тли ко вој: коњ је леп ши од 
трак то ра.

Код Па ве ла Хај ка биљ ни и жи во тињ ски свет има ју сим бо лич ку уло-
гу. На по чет ку свог ства ра лач ког пу та сли као је ма ко ве као сим бол зла 
(нар ко ти ка). За тим сле ди фа за ка да при ка зу је бор бу до бра и зла кроз 
су коб ли си це и пе тла. На ње го вим сли ка ма нај че шћи мо тив јесте пе тао, 
као сим бол му шко сти, плод но сти, све тла, но вог да на. Хај ко сли ка пе тла 
у ра зним кон тек сти ма: на кро ву, на бун де ви, у ко ша ри, на кр ча гу, пла-
сту, сун цо кре ту, огра ди, ко ко шки, на го лом жен ском те лу [Me lic her čik 
2002: 14]. На сво јим сли ка ма ве о ма че сто при ка зу је ерот ске мо ти ве. То 
је у су прот но сти с уоби ча је ном пред ста вом о на ив ном сли кар ству ко је 
на свет гле да чед но, очи ма де те та. Ка же да се раз ли ку ју ре ак ци је на 
из ло жба ма: док му шки део пу бли ке ре а гу је с одо бра ва њем, же на ма се 
ти мо ти ви углав ном не до па да ју. Овај аутор на гла ша ва да му ре ак ци је 
пу бли ке ни су бит не, већ му је глав но да бу де свој: ја хо ћу овај пе ри од 
као Хај ко.

ДРУ ГИ КАО МО ТИВ НА СЛИ КА МА

У ства ра ла штву ко ва чич ких ауто ра по ја вљу ју се и при пад ни ци дру-
гих ет нич ких за јед ни ца као ин спи ра ци ја, на при мер Ро ми. Ту је низ раз-
ли чи тих мо ти ва: Ром с ме две дом ко ји игра, Ром ки ња ко ја про да је сли ку, 
Ро ми ко ји пле шу. 

Из ло жбе у Ја па ну, до дир с ја пан ском кул ту ром и са рад ња с Ја пан-
ци ма ути ца ли су на по ја ву ја пан ских мо ти ва у сти лу на ив ног сли кар ства. 
Јан Ху са рик (рођ. 1942) на сли као је Ја пан ску сим фо ни ју бр. 2 у ко јој има 
еле ме на та сти ли зо ва ног ја пан ског пеј за жа. 



На не ким но ви јим сли ка ма као из у зе так при ка зан је жи вот ван Ко-
ва чи це. При мер су сли ке Зу за не Ве ре ски (рођ. 1955): Пр ви пут у Бе о гра
ду и Храм Св. Са ве.

* * *
Ово ис тра жи ва ње по ка за ло је да се функ ци ја на ив ног сли кар ства у 

жи во ту сло вач ке за јед ни це у Ко ва чи ци мо же по сма тра ти на ин ди ви ду-
ал ном и ко лек тив ном ни воу. Ауто ри сли ка ју у сло бод но вре ме, по сле 
оба вље них по сло ва, јер то пред ста вља њи хо ву лич ну по тре бу, за до вољ-
ство и од мор. Услов но ре че но, му шко и жен ско сли ка ње раз ли ку ју се 
по из бо ру бо ја и мо ти ва. Код ауто ра му шког по ла при сут ни је су не што 
там ни је бо је, а у по гле ду мо ти ва по ја вљу ју се пи ја ни љу ди, ту че, сва ђе 
и еро ти ка. Код сли кар ки до ми ни ра ју јар ке, чи сте бо је: жу та, цр ве на, на-
ран џа ста и пла ва. Ка рак те ри стич на од ли ка сло вач ког на ив ног сли кар-
ства јесте упо тре ба ја ког ко ло ри та. Ме ђу тим, вре ме ном су се бо је на 
плат ни ма про ме ни ле ка там ни јим ни јан са ма. Ва лен тик то ту ма чи про-
ме ном у на чи ну оде ва ња Сло ва ка. Оби чај је био да се мла ди љу ди (по себ-
но же не) обла че у јар ке бо је, а ста ри ји у там ни је. Да нас се у Ко ва чи ци сва-
ко днев но у тра ди ци о нал ну но шњу оде ва ју же не за шле у ше сту де це ни ју 
жи во та и ста ри је – а то зна чи да су при сут ни је там ни је бо је [Va len tik 2009].

Осим про ме не у из бо ру мо ти ва, по сто је и тран сфор ма ци је у ли ков-
ном из ра зу. Пре ма Ва лен ти ку, са вре ме ни ауто ри, иако та ко ђе умет нич-
ки не шко ло ва ни, ин ту и тив но бо ље осе ћа ју при ка за ни про стор. По зна ти 
су им ефек ти ва зду шне и ли не ар не пер спек ти ве, мно ги од њих по мо ћу 
ва ле ра ства ра ју илу зи ју тро ди мен зи о нал но сти на сли кар ском плат ну. 
Мо гу ће је да је на то ути ца ла чи ње ни ца да су са вре ме ни сли ка ри (ро ђе ни 
од пе де се тих го ди на 20. ве ка па на о ва мо) ра сли и фор ми ра ли се у ур ба-
ни зо ва ни јим усло ви ма жи во та са ши ром дру штве ном ко му ни ка ци јом. 
Они су има ли и бо љу осно ву у ли ков ном обра зо ва њу у основ ним и сред-
њим шко ла ма [Va len tik 2009]. 

На ин ди ви ду ал ном ни воу код ко ва чич ких ауто ра бит на је и ма те ри-
јал на стра на, за ра да. Ис пи та ни ци сма тра ју да је, осим лич ног за до вољ-
ства и при че о сво јој за јед ни ци, крај њи циљ сли ка ра да про да сли ку. Пре-
ма Вла ди ми ру Ва лен ти ку, је дан од нај ве ћих иза зо ва за сло вач ко на ив но 
сли кар ство јесте тр жи ште умет нич ких де ла и тен ден ци ја да се по ви ну је 
уку су по тро ша ча [Va len tik 2009]. 

Пре ма Па ве лу Баб ки сло вач ко на ив но сли кар ство у Ср би ји је у од-
но су пре ма тр жи шту про шло три фа зе. Пр ва фа за је пе ри од од 1952. 
до 1957. го ди не. Та да се ни је про да ла ни јед на сли ка, а сли ка ри и не по-
ми шља ју о про да ји већ сли ка ју ис кљу чи во ра ди свог за до вољ ства. Дру-
га фа за су се дам де се те го ди не про шлог ве ка. Пре ма Баб ки овај пе ри од 
пред ста вља вр ху нац на ив ног сли кар ства у Ју го сла ви ји, а и у Ко ва чи ци. 
Тре ћа фа за за по че ла је де ве де се тих го ди на 20. ве ка и тра је до да нас. У 
овој фа зи на из глед је до шло до опа да ња ин те ре со ва ња за на ив но сли кар-
ство, али оно ипак по сто ји, по себ но у ино стран ству. 

На ко лек тив ном ни воу Сло ва ци се кроз ли ков на де ла при ка зу ју у 
јав ном про сто ру. Пу тем из ло жби у зе мљи и ино стран ству при ча о њи ма 
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пу ту је ши ром све та. Ва жно је ис та ћи да куп ци сли ка углав ном ни су 
Ко ва чи ча ни. Па вел Баб ка је у про те клих 20 го ди на ор га ни зо вао пре ко 
120 из ло жби, у Лон до ну, Па ри зу, Бер ли ну, Бри се лу, Же не ви, Бе чу, Ри му, 
Кра ко ву, Виљ ну су, Ати ни, Ма дри ду, Шан га ју, То ки ју, Ва шинг то ну, Њу-
јор ку, Пит сбур гу и другим метрополама. Од 1992. го ди не ор га ни зо вао је 
из ло жбе Екс по 1992. Се ви ља, Екс по 1995. Ли са бон, Екс по 2000. Ха но вер, 
Екс по 2005. Аици, Екс по 2010. Шан гај. Осим то га, оства рио је и до бру 
са рад њу са свет ским ор га ни за ци ја ма као што су Уне ско, Уни цеф и др.

Код јед ног де ла сли ка ра по сто ји свест о то ме да, сли ка ју ћи оно што 
они зо ву жи вот, уства ри бе ле же сло вач ке мо ти ве, а код не ких не. Јан 
Стра ку шек је у ин тер вјуу ре као да сли ка овај наш жи вот. То је по сле-
ди ца жи во та у ве ћин ској ма њин ској сре ди ни. Сло ва ци је су ма њи на у Ср би-
ји, али пред ста вља ју ве ћи ну у Ко ва чи ци. Прет по ста вљам да је то је дан 
од мо гу ћих раз ло га што овај сли кар не ма по себ но по тре бу да ис так не 
да је то што сли ка не што сло вач ко. То је јед но став но ње гов жи вот, при-
ка зу је га она ко ка ко ви ди и осе ћа. С дру ге стра не, Ева Ху са ри ко ва све сно 
же ли да при ка же сло вач ку тра ди ци ју до нај сит ни јих де та ља на на род-
ним но шња ма. На сли ци Адам и Ева чак и зми ја има, ка ко ка же, сло вач
ку ша ру, ко ва чич ку. Мла ђе ге не ра ци је на сли ка ма ви де жи вот и оби ча је 
ко јих ви ше не ма, при ка за не по се ћа њу, до жи вља ју или уну тра шњем осе-
ћа њу да ро ви тих по је ди на ца. 

Не из ве сно је ка ква је бу дућ ност сло вач ког на ив ног сли кар ства код 
нас. Узи ма ју ћи у об зир број ност ауто ра, као и кван ти тет и ква ли тет на-
ста лих де ла, оно пред ста вља и је дан од сим бо ла кул тур ног иден ти те та 
Сло ва ка у Ср би ји. Као део кул тур ног на сле ђа Ср би је за слу жу је по себ-
ну па жњу и струч ну за шти ту. 
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NAIVE ART AS A STORY ABOUT THE ETHNO/CULTURAL IDENTITY 
OF SLOVAKS IN SERBIA: THE EXAMPLE OF KOVAČICA

by

Gordana Blagojević

SUMMARY: In this paper, painting is observed as a source for studying the ethnic 
and cultural identity of Slovaks in Serbia, with the retrospective view to the painters from 
Kovačica. During the second half of the 20th century there were 60 Slovakian artists in 
Serbia who dealt with the Naive Art, and 46 of them were from Kovačica. Today, in this 
majority Slovakian village in Serbia there are 30 people of both sexes who deal with the 
Naive Art. What do the members of the Slovak ethnic group tell us about their commu-
nity through their art? Many motives from folk life can be observed in the paintings of 
Slovakian naive artists. However, the village is not often shown as it is today, but as it 
was remembered or depicted by the predecessors. On the other hand, multiple social 
and political changes during the second half of the 20th century, which have continued 
until today, influenced and changed village life, and also the subject matter of the Art.

KEY WORDS: Slovaks, Naive Art, Kovačica, ethnic identity, cultural differences, 
Serbia
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