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КАМЕНКО М. МАРКОВИћ

КАНОВИНЕ ТРИ гРАЦИјЕ

Апстракт: У овом раду говори се о једном непознатом делу италијанског скулптора епохе 
неокласицизма, антонија канове. Реч је о скулптури Три грације из Регионалног музеја умет-
ности (muzeul de arta) у крајови.

кључне речи: музеј, крајова, Три грације, антонио канова, неокласицизам, мермер, 
Рафаело санти, Галерија боргезе, Рим, ермитаж.

„Један човек није ништа више од другога, 
ако не направи нешто више од другога“.

Сервантес

антонио канова се родио 1. новембра 1757. године у Посању у провинцији 
Тревизо, и већ као четрнаестогодишњак почео је да учи вајарство у венецији, најпре 
код ђузепеа бернардија а потом код ђованиja ферарија. као формиран скулптор на-
станио се 1781. године у Риму, граду класичара, у којем ће стећи светску славу.

љубав према идеализованој форми, према чистоти линије, постаје карактери-
стична за његово дело.

на почетку своје уметничке каријере он показује интересовање за истинито и за 
живо, али временом то нестаје. његови први радови: Дедал и Икар и Гроб Климента 
IV (Рим, св. апостоли), најбољи су примери тог реалистичког стила. У радовима 
који ће потом уследити осећа се извесна сентименталност и љупкост xviii века, која 
све више еволуира ка угледању на ненадмашну грчку пластику класичног периода. 
Том реду припадају: Венера Италика, Јелена Тројанска, Венера из Лидса, Амор и 
Психе1, Портрет Паулине Боргезе и Три грације .

највиши степен његове уметности свакако су наге женске фигуре на којима је 
остварио нови тип женске лепоте и нову поетику на темељима античке-грчке лепоте.

1 ово кановино дело 1796. године купио је у Риму кнез јусупов а у ермитаж је доспело 
1926. заједно са осталим делима кнежеве колекције. У Риму ће се поново појавити 211 година 
касније, 2007. на изложби кановиних дела поводом 250-те годишњице уметниковог рођења.
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канова је имао храбрости да не копира Грке и да пронађе лепоту, као што су то 
радили Грци. јер, као естет, он је један од најтананијих духова који су стварали у том 
веку.

Током 2007. године италијани су једном великом изложбом (завршила се 10. фе-
бруара 2008), у Галерији римске виле боргезе, на монографској изложби под називом 
„канова и венера победница“ организованој поводом 250 година од рођења уметника2 
и два века од завршетка статуе Паулина Боргезе као Венера (Рим, Галерија боргезе), 
за коју му је позирала Паулина, наполеонова сестра и супруга камила боргезеа, из-
ложили педесетак радова пристиглих из највећих светских музеја. међу изложеним 
експонатима били су цртежи, слике3 и 16 великих скулптура.

Па ипак, овде се није нашла дивна мермерна група из Регионалног музеја умет-
ности у крајови, јер прирећивач изложбе није знао да је славни скулптор начинио две 
готово истоветне мермерне групе под истим именом: Три грације .

Публици су презентиране Три грације4 које су за ову прилику допремљене из 
сјајног и богатог ермитажа.

музеј из Лењинграда купио је ову скулптуру 1994.године, на аукцији у Лондону 
за суму од 7.600.000 фунти.

на раскошну мермерну групу (Три грације)5 из крајове, уметник је ставио само 
потпис. сва је прилика да је настала у последњим годинама живота, када је достигао 
врхунац скулпторске вештине; он је мермеру улио живот, ликовима удахнуо душу, а 
покретима задивљујућу грациозност.

мали је број скулптора у историји уметности, уопште речено, успео да скулптор-
ским длетом оствари овакав идеал лепоте, израз живог духа и суздржаних емоција у 
тврдој мермерној маси.

о мермерној групи из крајове до сада нико ни реч није проговорио, ни реченицу 
написао. У Румунији њена се репродукција не налази ни у једној публикацији.

Три грације стоје у „најлошијем делу музеја“, у једном мрачном и тескобном 
простору, тако да се „добро“ види само аверс скулптуре. Лева, скулпторски раско-
шно урађена страна, удаљена је од зида неких десетак сантиметара. Реверс је готово 
наслоњен на зид (удаљеност од зида је једва неколико сантиметара), а десна страна 

2 каменко м. марковић, кнез скулптуре, у : „Народне новине“, ниш, 9. 6. 2007.
3 канова је био одличан сликар портрета. То је уметност која је концепцијски веома блиска 

сликарству жака Луја Давида. У кановиним женским ликовима исказује се херојски елеменат и 
црта нежне племенитости, али понекад због барокних реминисценција прелази у сладуњавост. 
Упоредимо ли портрет Паулине Боргезе са Давидовом сликом Мадам Рекамије, излазе нам 
пред очи две варијанте неокласицизма.

цртежи појединих личности, на пример, напуљског краља јоахима мира, показују да је 
канова умео на махове да се потчини природи и да је прикаже снажном и устрепталом, мимо 
хладних неокласицистичких формула. Та уметникова страна се можда највише испољила 
на његовим припремним скицама и сликама за скулптуре. Ту откривамо другачијег канову – 
чулнијег темперамента и живљих осећања.

4 скулптура је начињена од белог мермера чије димензије износе: 173 x 97.2 x 57 цм. Дело 
је настало у временском раздобљу од 1814. до 1817.у

5 скулптура је од белог мермера а њене димензије су истоветне са димензијама скулптуре 
из ермитажа.
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дела може се видети само фрагментарно са степеница које воде на спрат, или у целини са 
неодговарајуће дистанце, из мрачне просторије намењене кустосима музеја. осветљење 
је изузетно лоше, јер се стално мешају „праменови“ дневне и вештачке светлости.

Три грације су постављене исувише ниско, о перспективи нико није ни водио 
рачуна па је посматрач приморан да скулптуру посматра са удаљености од највише 
једног метра и она му, некако, неприродно „улази у очи“. 

када је и како ова мермерна група доспела у крајову, духовни и економски цен-
тар олтеније, заувек ће остати тајна. она је, наводно, набављена у времену од 1950. 
до 1954. у тзв. „културној међумузејској размени добара“, као компензација за једно 
бранкушијево дело. али, то је само незванична прича људи у музеју и ништа више. 
ко се, и с ким мењао, када и где, то нико не зна, јер о томе нема писаних трагова. У 
доба николаеа чаушескуа (1967-1989) дело је било изложено у једној великој и добро 
осветљеној просторији и било је постављено на једном знатно вишљем постољу, тако 
да се група могла несметано посматрати са одговарајуће перспективе, из свих углова. 
ни тада се о њој није ништа писало ни говорило. када сам је први пут видео 1982. го-
дине, сазнао сам да у „тај изложбени простор годишње уђе само по неколико људи“.

Познато је да чаушеску није волео константина бранкушија (сматрао га је от-
падником нације) и да су његова четири дела (Портрет Вителијуса, Портрет деча-
ка, Поносна и Пољубац) само повремено излагана и то пoјединачно, док је родна 
кућа славног скулптора у селу хобица, надомак Тргу жиуа била у поодмаклој фази 
пропадња.6

одласком чаушескуа са власти наступила је коренита промена односа према 
бранкушију7 и његовом делу. бранкушијева скулпторска остварења проглашена су на-
ционалним добром првога реда8. најбољи изложбени простор у Регионалном музеју 
уметности у крајови, припао је бранкушијевим скулптурама а сâм музеј као да се на-
шао у неприлици због поседовања кановиних Грација.

Три грације су осуђене да чаме саме у том мрачном и тескобном ћошку музеја, 
далеко од очију посматрача и њих ће видети само онај ко зна да се оне налазе у овом 
храму уметности.

зашто је то тако, тешко је објаснити. свакако, најважнији разлог је тај што набав-
ку скулптуре не прати одговарајућа документација9, а можда је декретима чаушескуа 
одузета од појединца, таквих је примера у Румунији на стотине, па се око власништва 

6 каменко м. марковић, Месечев траг, „филип вишњић“, шид 1994, стр. 39–40.
7 његова родна кућа је обновљена и претворена у меморијални музеј, Универзитети у Тргу 

жиуу и крајови носе његово име. од 1994. године у Тргу жиу се од 1. до 24. августа одржава 
међународни вајарски симпозијум на којем учествују највећа имена из света скулпторске умет-
ности. најзначајнија награда у Румунији која се додељује у сфери скулпторске уметности носи 
бранкушијево име.

8 каменко м. марковић, у славу чаробњака, у : „Народне новине“, ниш, 8. 8. 2007.
9 Да су Три грације „имале одговарајућу документацију“, Румунија сигурно не би пропу-

стила јединствену прилику да италији (уметничкој велесили) понуди «свог канову» за изложбу 
у вили боргезе у Риму пред очима читавог света. Да се то догодило, шира културна јавност била 
би у прилици да види две готово истоветне мермерне групе, али и да уочи промене које су на-
ступиле у кановином раду (обрада драперије) након уметниковог боравка у Лондону.
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последњих десетак година воде бројни судски спорови. један број дела (слика, графика 
и предмета примењене уметности) из националног музеја у букурешту већ је правнос-
нажним судским одлукама враћен законитим власницима.

овај музеј због тога још увек није сачинио „књигу имовине“. из истих разлога 
нема је ни Регионални музеј уметности у крајови. када се једнога дана рашчисте ти 
правно-имовински односи и ово кановино ремек-дело постане део сталне поставке 
музеја, дивиће му се многи.

Три грације су окамењена песма којом је један велики уметник изразио дивљење 
према раскошној лепоти жене .

историчари уметности обично сматрају да је Рафаело санти10 насликао Три 
грације11 – своје ремек-дело по узору на једну оштећену античку мермерну групу која 
је стајала крајем xv века, на средини библиотеке Пиколомини у сијенској катедрали.

У разним италијанским збиркама и дан-данас постоји шест античких верзија те теме 
у слободној скулптури и петнест рељефа на плочама и саркофазима. Такве групе радо су ре-
продуковали и неки ренесансни медаљисти. Рафаел, као дечак на двору војводе од Урбина, 
вероватно је запазио и одушевио се медаљом коју је фјорентино израдио 1489. године за 
раскошно венчање љупке ђоване албици и Лоренца Торнабуонија, и на полеђини су биле 
Три грације у познатим ставовима, и натпис: честитост – Лепота – љубав.

велики уметници се никад нису устручавали да позајме неку идеју у нади да ће 
је још више усавршити или надоградити. и тако су три девице, које је први замислио 
неки непознати грчки вајар, оплемењене духом италијанског сликара који их је ожи-
вео12, појавиле као чаробна привиђења у сањарској визији оног тајанственог и мирног 
предела у анконској крајини.

Тај призор одише оном спокојном ведрином која је одлика Рафаелове уметности. 
У рано свитање, наге и загрљене, грације се оцртавају на сеновитом видику равних 
ливада, замагљених језера и далеких плавичастих брегова.

чврсте, усправног стаса, озарене младошћу и руменилом живота, оне стоје у 
најнежнијој супротности са зеленим, сивим и бледоплавим вертикалним плановима 
мирног, поетичног предела који се разлива иза њих. свака од њих држи у руци по златну 
куглу. кугле се разликују незнатно по величини. стиче се утисак да захтеви сликарског 
ритма, а не некаква симболика одређују степен њиховог међусобног разликовања.

канова сигурно није видео Рафаелову слику (у то време она се налазила у 
колекцији сер Томаса Лоренса у Лондону), али је видео ону исту античку групу, коју 
је 1500. године видео и њоме се инспирисао Рафаело санти. али, медиум у којем се 
канова као уметник изражавао, тражио је од њега да поступи другачије, и он је посту-
пио, створивши при том једну нову вредност и једно ново тумачење те теме. 

кановине Три грације из музеја у крајови спојене су у једну чврсту, органску 
целину загрљајем средишње грације. Десна грација јој је овлаш ставила своју дивно 
обликовану руку око главе и нежно је привила к себи. Лева грација, нешто нижа од 
средишње, свој поглед у којем има нечег влажног, устремила је ка лицима својих дру-

10 1483–1520.
11 Дрвена табла 17 x 17 cm. музеј конде, шантији.
12 Погледати Đ. к. argan, 20 000 godina svetskog slikarstva (Renesansa), „vuk karadžić“, 

beograd 1974, str. 191.
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гарица. на тај начин је постигнута једна дивна симетрија и читава композиција одише 
животом. и то је значајна новина у односу на Рафаелове Три грације . 

кановине грације нису ренесансне лепотице, али нису ни античке-грчке. оне 
више подсећају на чаробна створења xviii века са својим витким, вретенастим телима 
и ситним, једрим грудима, дивно обликованим. Лица су анђеоски обликована, косе, 
чела и обрве, све је то пуно неког сјаја, неодољиве и неописиве привлачности.

оскудна драперија је можда најнеуверљивије приказана, иако показује крупан ис-
корак у односу на драперију грација из ермитажа. Промена је видљива на крајевима 
драперије која „пада“ између ногу леве грације и поред колена десне. У оба случаја, 
драперија има на врху неку врсту кићанке, с том разликом што је „материја“ из крајове 
слободније и полетније третирана. 

Три грације су идеализовано дело чији облици иду до сувоће, до манира, који 
међутим, није лишен племенитости и чедности. напротив, у њему лепота вечито живи 
и као да има душу, зрачи својом снагом и непролазним сјајем. за дивљење је патина 
коју је само он умео да дâ, и која је хладни и углачани мермер претварала у „право 
месо“ (израз који је толико волео и често користио канова).

антонио канова је био човек свога времена у чијем је делу неокласицизам до-
минирао као највиша уметничка истина епохе, коју су проповедали и усвојили и тео-
ретичари и уметници. У свом животу је доживео сва признања јавности, наполеонову 
наклоност, на чији позив 1802. године одлази у Париз, где постаје члан академије. 
Папа га је 1815. године именовао за перфекта лепих уметности а 1816, дао му је титулу 
маркиза од искије13, и годишњу ренту од хиљаду талира.

Године 1815, антонио канова, тада у зениту славе, отпутовао је у Лондон, и 
у британском музеју видео скулптуре са Партенонског фриза, које је овде донео 
шкотланђанин лорд елгин 1801. године14. ова величанствена скулптурна декорација 
имала је утицаја на његов рад у последњим годинама. штавише, она је за њега 
представљала право откровење највишега што је постигла грчка класична уметност.

међутим, и поред овог потчињавања антици он је у исто време, у приснијем кон-
такту са животом, успевао да створи узбудљива дела кроз која веје више хришћански 
него пагански дух. Такав је надгробни Споменик Пија VI (Рим, св. Петар). По по-
вратку из Лондона постало му је савршено јасно да нико, никада више неће обрађивати 
драперију на начин како су то чинили Грци у најблиставијем веку људске цивилизације. 
У кановином раду наступила је извесна промена; слободније је и полетније обрађивао 
материју. с разлогом се може претпоставити да је мермерна група из музеја у крајови 
настала у његовим последњим годинама, јер открива колики је „пут“ преваљен у об-
ради драперије, од прве Три грације, до друге. 

Тих година канова је био свестан да је неокласицизам са свим оним што је носио 
у себи, проживео своје најбоље године и да долази друго време.

Године 1821, још један велики скулптор епохе неокласицизма, Данац бертел 
Торвалдсен (1770–1844), остварио је у мермеру Три грације (копенхаген, музеј 

13 ričard fridental, Istorija umetnosti kroz pisma velikih stvaralaca, (od Gibertija do Gejnzboroa), 
jugoslavija, beograd 1967, str. 201.

14 branko gavela, Istorija umetnosti antičke Grčke, naučna knjiga, beograd 1969, str. 182.
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Торвалдсен)15. кановин пријатељ је надахнуће за своју композицију нашао у истоименој 
зидној слици из националног археолошког музеја у напуљу16 .

Торвалдсенове грације су виткије, ласцивније, мање грациозне од кановиних и 
мање античке, али са више ритма можда и због тога што им је скулптор, „оплеменив-
ши“ тему, придодао једног „веселог дечака са музичким инструментом“ преузетог са 
једног римског рељефа17 . 

Торвалдсен никада није поседовао префињеност и грациозност18, и у односу на 
канову, он делује грубо.

веме је учинило своје; кановине Три грације из Регионалног музеја уметности 
у крајови, рад „класично-модерног“ скулптора који је умео не само да имитира, већ и 
да надмаши античке-грчке вајаре и да скулптуру неокласицизма „реформише“ и доведе 
на корак до романтизма19 .

Три грације бертела Торвалдсена одишу духом романтизма20 .
неколико дана уочи кановине смрти, у париском салону један млади и надарени 

сликар (Делакроа21) изложио је слику Данте и Вергилије у паклу (музеј Лувр), која је 
имала сва обележја романтизма.

антонио канова је умро 13. октобра 1822. године у венецији у јеку бучне славе, 
назван „кнезом скулптуре и реформатором уметности“. сахрањен је у мермерној цркви 
у селу Посању, коју је, као гробну цркву, по узору на Пантеон, пројектовао ђовани 
антонио селва (1757-1819), професор академије у венецији22 .

Утицај антонија канове на касније скулпторе трајао је све до краја xix века.
изложба кановиних дела поводом 250 година од његовог рођења, на којој је про-

сечно било 1500 посетилаца дневно23, речито говори о изузетном угледу који он ужива 
у историји уметности.

мермерном групом Три грације из крајове, о којој шира јавност до сада ништа 
није знала, обогаћен је његов стваралачки опус, који сада износи 101 дело. овом мер-
мерном групом увећан је и број његових ремек-дела.

15 giulio carlo argan, L, arte moderna 1770/1970 , sansoni , firenze 1977, str. 21
16 антонио де симоне и ђема верки, Помпеја и њени музеји , „вук караџић“, београд 

1983, стр. 93.
17 lučano alberti, Muzika kroz vekove, „vuk karadžić“, beograd 1974, str. 32–33.
18 Л. н. воронихина, Государственный Эрмитаж, искусство, Ленинград 1983, стр. 233
19 Погледати kamenko m. marković, O slikarima i druge priče, „veljko vidaković“, niš 2009, 

str. 163–167.
20 за Пољску је извајао неколико споменика међу којима је најзначајнији коњички споме-

ник наполеоновог маршала и кнеза Јозефа Поњатовског (варшава), видно инспирисан скул-
птуром марка аурелија на капитолу у Риму. свестан свих промена које су се одиграле у самом 
бићу неокласицизма, Торвалдсен је хтео да Поњатовског прикаже у савременој одећи. као на-
ручилац, пољска влада, никако није хтела да пристане на такво решење и споменик је остао 
недовршен.

21 ежен Делакроа (1798–1863), најзначајнији представник романтизма у европској умет-
ности.

22 као архитекта, он се при пројектовању строжје придржавао античких узора. био је 
вршњак и пријатељ канове и с њим путовао у Париз, Лондон и холандију.

23 снежана симић, Сусрет са венером, у: „Политика“, београд 9. 10. 2008.
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Рафаело санти. Три грације. око 1500. 

Дрвена табла. музеј конде, шантији.
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антонио канова. Три грације. око 1814-1817. 

мермер. музеј ермитаж, санкт Петербург.
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Антонио Канова. Три грације. Око 1820.
Мермер. Регионални музеј уметности, Крајова.

антонио канова. Три грације. око 1820. 
мермер. Регионални музеј уметности, крајова.
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KAMENKO M. MARKOVIĆ 
 

CANOVA`S "THE THREE GRACES" 
 

Summary 
 

 Antonio Canova (1757-1822), the epitome of the neo-classical style, was born in a small village 
Passagno in the province of Treviso.  At the age of fourteen he started learning sculpture in Venice; at first, 
he was placed under Giovanni Bernardi and ,later on, under  Giovanni Ferrari. After he had established 
himself as a sculptor, he moved to Rome, the city of  classisists in which he would later achieve a 
worldwide fame.  
 The highest level of his art were the statues of naked women which exposed a new type of female 
beauty as well as a new poetic style based on the beauty conceieved in ancient Greece. 
 This work gives a story of one of Canova`s unknown pieces. It is about a group of marble statues 
"The Three Graces" which can be found in the Regional Museum of Art in Craiova. Not even a word has 
it been written referring to this particular sculpture in  Romania. These are the first words about this piece 
of art, placed somewhere out of sight at a dark corner of the museum only because they do not possess any 
valid documentation concerning its purchase. 
 Only the signature was left on it by the author ; however, it is certain that it came to life a few 
years after  he moved to London. The sculpture might have been made (around 1820) four or five years 
prior to his first marble group of statues "The Three Graces" standing in the Hermitage Museum in St 
Petersburg. 
 
 Key words: Museum, Craiova, The Three Graces, Antonio Canova, neoclassicism, marble, The 
Galery Borgese, Rome, Rafaello Santi, the Hermitage.  
 

 232

крајова, Регионални музеј уметности.

KAMENKO M. MARKOVIĆ

canova`s „the three graces“

summary

antonio canova (1757–1822), the epitome of the neo-classical style, was born in a small village 
Passagno in the province of treviso. at the age of fourteen he started learning sculpture in venice; 
at first, he was placed under giovanni bernardi and, later on, under giovanni ferrari. after he had 
established himself as a sculptor, he moved to rome, the city of classisists in which he would later 
achieve a worldwide fame. 

the highest level of his art were the statues of naked women which exposed a new type of female 
beauty as well as a new poetic style based on the beauty conceieved in ancient greece.

this work gives a story of one of canova`s unknown pieces. it is about a group of marble statues 
“The Three Graces” which can be found in the regional museum of art in craiova. not even a word 
has it been written referring to this particular sculpture in romania. these are the first words about this 
piece of art, placed somewhere out of sight at a dark corner of the museum only because they do not 
possess any valid documentation concerning its purchase.

only the signature was left on it by the author ; however, it is certain that it came to life a few years 
after he moved to london. the sculpture might have been made (around 1820) four or five years prior to his 
first marble group of statues “The Three Graces” standing in the hermitage museum in st Petersburg.

Key words: museum, craiova, the three graces, antonio canova, neoclassicism, marble, the 
galery borgese, rome, rafaello santi, the hermitage. 


