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Сажетак:Сефардски споменици на Јеврејском гробљу уБеогра
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Увод

У  ко лек тив ној све сти чо ве чан ства уре за на су два схва та
ња над гроб них спо ме ни ка, као мрач не и хлад не там ни
це или као дру гог до ма/ку ће.3 Без об зи ра на раз ли чи то сти 
епо хе и ци ви ли за ци ја, гроб на обе леж ја и гро бља су од у век 
би ла култ на ме ста, ко ја ако по сма тра мо са исто риј ског или 
исто риј скоумет нич ког гле ди шта, по ста ју дра го це ни из во
ри ин фор ма ци ја о ока ме ње ној про шло сти број них на ро да и 
њи хо вог ви зу ел ног иден ти те та. Да ли мо же мо он да, по ред 
апо тро феј ске на ме не над гроб них спо ме ни ка, раз ма тра ти и  
њи хо ву уло гу у вре ме ну и про сто ру, а њи хов об лик  и из глед, 
као  до бро ис кон стру и са ни ви зу ел ни знак ко ји ће одо ле ва ти 
вре ме ну, за хва љу ју ћи енер ги ји ко ја на ста је у ин тер ак ци ји 
са по сма тра чем?4 Ова квим са гле да ва њем над гроб них спо
ме ни ка мо же мо по ве за ти са фи ло зоф ском по за ди ном стил
ског прав ца у ви зу ел ној умет но сти као што је ми ни ма ли зам 
и са чо ве ко вом по тре бом да се кон стант но вра ћа пра и скон
ском зна кусим бо лу ко ји је био ге о ме триј ски при ка зан у 
мен хи ри ма, пи ра ми да ма, обе ли сци ма, сту бо ви ма, сте ла ма, 
стећ ци ма.5 У 18. и 19. ве ку по ја вљу ју се вр ло спе ци фич ни 
над горб ни спо ме ни ци се фард ских Је вре ја6 као ре ак ци ја на 

1 Кал чић, С. (2011) Односсувременеликовнеумјетностииархитектуре
урадуИванеФранке–Умјетностнаграниципостојања, За греб, стр. 
481. Времејеоноштотраје,временијенештопопутточка,већконти
нуираноипретежносастављенооддимензија:прошлост,садашњост
ибудућност.

2 Ра до вић, С. (2016) Поимањефизичкогпростораудруштвенојтеорији, 
Бе о град, стр.151.

3 Ари јес, Ф. (1989) ЕсејиоисторијисмртинаЗападу,одсредњегвекадо
нашихдана, Бе о град, стр. 163. 

4 Ра до вић,С. (2016)нав. де ло, стр. 151. Збогтога се сва кретањаод
ређујуимереуодносунаматерију,асвиоблцимерењазависеодре
ферентногоквирапосматрача. 

5 Jan son, H. W. (1982)  Istorijaumetnosti, Be o grad, str. 551. Константин
Бранкуси–таленатизостављања,чимесусењеговескулптуренадо
везивалеусимболицитрајнимобележјимакаоштосустенеустарих
народа.

6 За шти та Је вреј ске имо ви не (Је вреј ско исто риј ско, ре ли гиј ско и умет
нич ко на сле ђе) стр. 12, 01. 06. 2017; https://www.joz.rs/se mi nar/ce re snjes.
do c 
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њихо ву бла гу аси ми ла ци ју на Бал ка ну и на ан ти се ми ти зам 
ко ји је та да вла дао у Ср би ји. Нај ве ћи број ових обе леж ја је 
са чу ван у Бо сни и Хер це го ви ни, а од ре ђен број ових спо
ме ни ка се на ла зи и на Је вреј ском гро бљу у Бе о гра ду, чи ме 
пред ста вља ју за ни мљи ву спо ну са тра ди ци о нал ним стећ
цима, јевреј ском кул ту ром и естет ском од ли ком ми ни ма
лизма. 

Минимализамкаосхватањепростора,времена,
обликаиформеунадгробнимспоменицима

По ме ну ли смо да је пред мет овог ра да ста вља ње у са свим 
но ви кон текст спе ци фич не спо ме ни ке се фрад ских Је вре ја из 
18. и 19. ве ка, ко ји се на ла зе на Је вреј ском гро бљу у Бе о гра
ду. По ди за ње гро бља, на ме сту где се и да нас на ла зи, ве зу је 
се за 1876. го ди ну, ка да је ку пље но зе жљи ште за Ашке нат
ско гро бље,7 да би се оно про ши ри ло от ку пом до дат ног зе
мљи шта за сме шта ње ста рог Се фард ског гро бља из цен тра 
гра да, тач ни је са Та шмај да на.8 Та ко да на јед ном ме сту мо
же мо да пра ти мо оп шта стил ска и умет нич ка кре та ња Је
вреј ске за јед ни це у Бе о гра ду и њи хо во укљу чи ва ње у раз
ли чи те ви до ве дру штве них ак тив но сти, на ста лих у же љи за 
утвр ђи ва њем и ја ча њем рав но прав ног по ло жа ја за ко ји су се 
из бо ри ли.9 Же ља за из јед на ча ва њем са не је вреј ском око ли
ном су ко бља ва ла се са све шћу о вла сти том по ре клу и тра
ди ци ји, па је та ко у по гле ду и над горб них спо ме ни ка че сто 
до ла зи ло до нео бич них и еклек тич ких ре ше ња.10 Ова од ли ка 
еклек ти ци зма је ка рак те ри стич на за јед ну гру пу се фард ских 
спо ме ни ка из 19. ве ка у ко ји ма пре по зна је мо ту спе ци фич
ну ком би на ци ју тра ди ци о нал них спо ме ни ка – стећа ка, са 
чистим фор ма ма ми ни ма ли зма.  

Мо жда је су ви ше сме ло што пра ви мо ову ве зу са прав цем 
ко ји је на стао знат но ка сни је у при ме ње ној умет но сти, сли
кар ству и ар хи тек ту ри, на сто је ћи да се ре ду ку је из раз на ге
о ме триј ске об ли ке оштрих ли ни ја и од ба цу ју ћи ко мен та ри
са ње дру штва, лич ни из раз умет ни ка, на ра тив не еле мен те 
или алу зи је на исто ри ју, по ли ти ку или ре ли ги ју.11 Ап сурд је 

7 Ба ри шић, С. (2005) ЈеврејиуБеограду, Бе о град, стр. 76; 20. 06. 2017., 
http://www.ce ir.co .rs /dow nlo ad/Re li gi ja%20i20to le ran ci ja%20br .5.pd f 

8 Је вреј ско гро бље, 04. 09. 2014., http://www.jo be o grad.or g/in dex.ph p?op
tion=co m_con tent&vi ew=ar tic le&id =226&Ite mid=190

9 Бе ри шић, С. нав. де ло, стр. 75.
10 Ро жман, М. (2015) Јав ни иден ти тет се фард ске за јед ни це у Са ра је ву, стр. 

52,54. 10. 06. 2017. http://www.aca de mia.edu /22200507/JAV NI_IDEN
TI TET_SE FARD SKE_JE VREJ SKE_ZA JED NI CE_U_SA RA JE VU_AR
TUM_ISTO RIJ SKOUMET NI%C4%8CKI_%C4%8CA SO PIS 

11 Ми ни ма ли зам, 13. 06. 2017, https://sh.wi ki pe dia.or g/wi ki/Mi ni ma li zam 
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да, ма ко ли ко је дан пра вац  на стао ова квим фи ло зоф ским 
схва та њи ма, вре ме ном он до би ја све оне од ли ке про тив 
ко јих се бо рио, док се у свим тим ус про ти вље ним сег мен
ти ма про на ла зе ар хе ти по ви  ко ји су на мер но или не све сно 
ути ца ли на ње га. Та ко су про стор, вре ме, об ли ци и фор ме 
фун да мен тал но на ра здво ји ви у ми ни ма ли зму, док је од су
ство објек тив но сти на ста ја ло из уну тра шње сло же но сти ко
ја до ла зи из ми та, ре ли ги је, при ро де, дру штва и умет но сти. 
Ма те ри ја ли и на чин на ко ји је де ло пред ста вље но су ујед но 
и са ма ње го ва ствар ност или те ма ти ка, али та ко ђе и раз лог 
са мог по сто ја ња. Ма ни ма ли зам не пре тен ду је ни на ка кву 
дру гу сим бо ли ку осим оно га што се мо же ви де ти у са мом 
де лу. Ти ме се ис пу ња ва сим бо ли ка спе ци фич них спо ме
ни ка се фард ских Је вре ја, где је лич ни из раз усту пио ме сто 
ре ду ко ва ном ви зу ел ном зна ку, об ли куфор ми, ко ји нам ша
ље од ре ђе ну енер ги ју, а у тој ин тер ак ци ји про стор и вре ме 
добијају на зна ча ју.

Минималистичкосхватањевизуелног
идентитетаунесигурнимдруштвено

историјскимоколностимапо
јеврејскинародуСрбији

Уко ли ко се по зо ве мо на ли ков ни из раз ко ји је од у век био 
чо ве ко ва по тре ба да ис ка же сво је ду шев но ста ње, али у исто 
вре ме и да бу де траг о ње го вом по сто ја њу, он да кроз ње га 
мо же мо да уви ди мо раз не дру штве ноисто риј ске окол но сти 
број них на ро да и ци ви ли за ци ја. Пре ко де ко ра тив ног сти ла 
(са број них ар хе о ло шких на ла за ке ра ми ке, ар хи тек тон ских 
спо ме ни ка, фре скосли кар ства и при ме ње не умет но сти) ко
ји је до сти зао свој вр ху нац у пе ри о ди ма ми ра, про спе ри те та 
и еко ном ског раз во ја мо же мо да са гле да мо одр жи ви раз вој  
јед ног дру штва. У свим тур бу лент ним вре ме ни ма чо век је 
свој ви зу ел ни иден ти тет сво дио на нај јед но став ни ју фор
му, ште де ћи сна гу и вре ме у не пре ста ној бор би за оп ста нак. 
Ми ни ма ли стич ки ли ков ни из раз и ви зу ел ни иден ти тет је
вреј ског на ро да је не рас ки ди во ве зан са њи хо вом суд би ном 
ко ја је у Ср би ји и на Бал ка ну би ла од у век не из ве сна.12 До ка
зи јед ног та квог пе ри о да су се фард ски спо ме ни ци у дру гој 
по ло ви ни 19. ве ка на Је вреј ском гро бљу,  тач ни је од 1830. до 
1888. го ди не.13 

12 Бе ри шић, С. нав. де ло, стр. 71. ДанасБеоградпредстављабледутач
ку на географскојмапи јеврејске дијаспоре, ањегови Јевреји су једва
приметни 

13 Исто, стр. 7374.
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Ово је пе ри од кон стант ног пре ви ра ња, за сти ца ње ау то ном
но сти Ср би је, бор бе око вла сти кне за Ми ло ша Обреновића 
и кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа,  ко ја се за вр ша ва до ла
ском на пре сто кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа. У овом раздо
бљу де си ла су се два ве ли ка уда ра на је вреј ски на род. Уред
бом кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа (184546. и 1856.го
ди не) је вреј ском ста нов ни штву је за бра ње но по се до ва ње 
не по крет но сти, као и ста но ва ње у гра до ви ма у уну тра шњо
сти Ср би је. Рав но прав ност до би ја ју у крат ком пе ри о ду по 
по врат ку кне за Ми ло ша Обре но ви ћа у Ср би ју (1859. го ди
не), да би под вла шћу кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа до шло 
до кул ми на ци је на си ља над њи ма (ан ти је вреј ски за кон из 
1861.го ди не и кр во про ли ће у Шап цу, 1865. го ди не). Го ди на 
1870.за бе ле же на је као го ди на ка да по чи ње ре гру та ци ја му
шких при пад ни ка је вреј ских за јед ни ца у Ср би ји, за слу же
ње ре до во ног вој ног ро ка. Ко нач но, Је вре ји оства ру ју сво ја 
гра ђан ска и по ли тич ка пра ва од лу ком на Бер лин ском кон
гре су 1878. го ди не, ко ја су 1888. го ди не зва нич но за кон ски 
ре гули са на.14

На кон са гле да ва ња овог вре мен ског раз до бља у 19. ве ку 
за је вреј ски на род у Ср би ји, од су ство објек тив но сти го во
ри ви ше од са мих обје ка та. Ми ни ма ли стич ка не у трал ност 
из ра за је би ла ода бра на за овај вид фу не рар не умет но сти, 
као што је и пра и сто риј ски чо век у стал ним се о ба ма оста
вљао тра го ве ко ји су ре про ду ко ва ли ствар ност у ко јој је жи
вео и из ра жа вао мрач не стреп ње и пре те ћа стра хо ва ња ко ја 
су го спо да ри ла ње го вом ег зи стен ци јом.15 У том сми слу се
фард ски спо ме ни ци на Је вреј ском гро бљу су по ста ли ви зи
је ствар но сти јед ног на ро да и њи хо вог ма гиј ског схва та ња 
све та све де ног на ми ни мум. Та ко је до би је на спе ци фич на 
кон струк ци ја спо ме ни ка, ко ја је мно гим ис тра жи ва чи ма из
гле да ла као ком би на ци ја бо гу мил ског стећ ка и хо ри зон тал
не пло че ка рак те ри стич не за гроб на обе леж ја Се фар да. На 
тај на чин се фард ски Је вре ји  су ис ти ца ли та јан стве ну свр ху 
спо ме ни ка, пре не го ли ње го ве кон струк тив не ци ље ве,16 а 
ми ни ма ли стич ком фор мом су до не кле би ли си гур ни да спо
ме ник не ће би ти оскр на вљен упра во због те та јан стве но сти/
вар љи во сти. 

14 Исто, стр. 74.
15 Пи скел, Ђ. (1970) Општаисторијауметности1, Бе о град, стр. 9.
16 Исто, стр. 17. ЂинаПискелиуописуархитектонскихманифестацијау
бронзаномпраисторијскомдобумегалитскеменхиреидолманеуСтон
хенџу,КарнакуиЛаЛокмаријакеусматрапочециматрилитскогкон
структивногметода(двавертикалнадржачакојаносехоризонтални
архитрав).
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Специфичнисефардскиспоменицииз19.века
наЈеврејскомгробљууБеограду

Сим бо ли у над гроб ним спо ме ни ци ма су по сред ни ци из ме
ђу све та жи вих  и све та мр твих, ко ји се до жи вља ва ју свим  
чу ли ма ин ту и ци је, ја ве и сна. Сим бол као та кав об је ди њу је 
фи зич ке и мен тал не сег мен те у про сто ру.17  

У слу ча ју јед не гру пе спо ме ни ка се фард ских Је вре ја има мо 
је дин ствен об лик ко ји не мо же да се ви ди ниг де дру где осим 
на се фард ском гро бљу у Са ра је ву, у Бо сни и Хер це го ви ни18 
и на Је вреј ском гро бљу у Бе о гра ду, у Ср би ји. Ти пич ни тра
ди ци о нал ни се фард ски спо ме ни ци су јед но став не хо ри зон
тал не над гроб не пло че са укле са ним хе бреј ским нат пи сом, 
али  оно што ове спо ме ни ке чи ни спе ци фич ним је да уме
сто пло че има мо из диг ну ти хо ри зон тал ни спо ме ник у пу ној 
пла сти ци ко ји асо ци ра на рим ске сте ле, бо гу мил ске стећ ке,19 
сред њо ве ков не сар ко фа ге, оштрих ли ни ја, без де ко ра тив ног 
ре ље фа и укра са. Ова ква ми ни ма ли стич ка јед но став ност 
ра зу мљи ва је у кон тек сту про сто ра и ло кал них по ли тич
ких окол но сти у ко ји ма су спо ме ни ци као јав ни ви зу ел ни 
иден ти тет на ста ли. Већ смо по ме ну ли ко ли ко је овај на род 
же лео да се  из јед на чи са но вом сре ди ном би ти са ња, при че
му су свест о вла сти том по ре клу и тра ди ци ји, при ла го ди ли 
сакрал но сти ло кал не вла сти и ста нов ни штва.20 

У том при ла го ђа ва њу, на стао је стил ко ји је нај не у трал ни
ји. Мо гао је да се по ве же са тра ди ци јом, исто ри јом и дру
штвом, али у исто вре ме и да не зна чи ни шта до са мог ге о
ме триј ског сим бо ла ко ји се са сво јом ра ци о нал ном фор мом 
и чи стим пло ха ма, без  лич ног из раза, сти ла, ис ти че у естет
ском ква ли те ту. Та ко је ма те ри јал (ка мен, гра нит, опе ка) је
ди ни раз лог са мог по сто ја ња спо ме ни ка, ко ји код по сма тра
ча ства ра ре ак ци ју кон тем пла ци је, али и за пи та но сти ко је 
ту са хра њен.  Као што је ми ни ма ли зам ка сни је у 20. ве ку 
ис пи ти вао при ро ду умет но сти и ње но ме сто у дру штву,21 
та ко су се и се фард ски Је вре ји у 18. и 19.ве ку пре и спи ти
ва ли око свог при ка зи ва ња дру штве ног и гра ђан ског по ло
жа ја. Ми ни ма ли зам не пре тен ду је ни ка кву дру гу сим бо ли ку 
осим оно га што се мо же ви де ти у са мом де лу. Та ко и у овим 
споме ни ци ма не ви ди мо ни ка кву дру гу сим бо ли ку ко ја би 

17 Ари јес, Ф. (1989) нав. де ло, Бе о град, стр. 163.
18 Ро жман, М. нав. де ло, стр. 4.
19 Исто, стр. 4.
20 Исто.
21 Ми ни ма ли зам 13. 06. 2017, https://sh.wi ki pe dia.or g/wi ki/Mi ni ma li zam
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се ве зала за је вреј ски на род осим уни вер зал не сим бо ли ке у 
сва ком обе леж ју по сто ја ња  и кре та ња ма те ри је у при ро ди.  

Ва ри ја ци је ових спо ме ни ка су ма ле: јед ни има ју на пра во у
га о ној осно ви хо ри зон тал ну пло чу, док су дру ги без ње, као 
спо ме ник из јед не це ли не (јед ног ко ма да ка ме на). Пре се ље
њем из цен тра гра да, гру пи са ни су на ле вој стра ни пар це ле 
гро бља, где се стил ски раз ли ку ју од ка сни јих спо ме ни ка ко
ји су ме ња ли об ли ке пре ма во де ћим сти ло ви ма у фу не рар
ној умет но сти. Из тог раз ло га на од ре ђе ном бро ју ста рих 
спо ме ни ка, при мет не су ин тер вен ци је, ти ме што су на хо
ри зон тал ним пло ча ма до да ва ни обе ли сци, вер ти кал не пло че 
са нат пи си ма име на по кој ни ка или фо то гра фи је скром них 
ди мен зи ја, ка ко би до би ли иден ти тет. За јед нич ка ка рак те
ри сти ка ових спо ме ни ка је срод ност са ар хи тек ту ром, а по
што су зби је ни је дан по ред дру гог у спе ци фич ном про сто ру 
и ме сту се ћа ња, не мо же мо их до жи ве ти као ам би јен тал не 
скулп ту ре, већ као це ли ну. Упра во пре ко тих спе ци фич них 
спо ме нич ких це ли на, по сма трач се окре ће не све сном тра
га њу за су шти ном из ме ђу сва ко днев ног и ап со лут ног, ма
те ри јал ног и ду хов ног.22 Та ко је ми ни ма ли стич ко ре ше ње 
се фард ских спо ме ни ка упот ре бље но као је дин стве ни из раз 
при кри ве ног на ци о нал ног иден ти те та и сим бо лич ког је зи ка 
ти ши не.23 У том про сто ру ја сно се ис ти че енер ги ја ко ја вла
да из ме ђу по сма тра ча и објек та у ре ла тив ном вре ме ну. Ова 
ко му ни ка ци ја пре вас ход но за ви си од на шег сен зи би ли те та, 
тач ни је фи ло зоф ске ка те го ри је ко ја је ве за на за лич но по и
ма ње све та, жи во та, смр ти. За то су нам пред ста ве у ми ни
ма ли зму, као и у свим мо дер ни стич ким сти ло ви ма, уства ри 
вар љи ве сли ке јед но став но сти.24 

Овај тип спо ме ни ка ко је смо из дво ји ли на Је вреј ском гро
бљу по ја вљу ју се од 1830. до 1888. го ди не, што се узи ма као 
не из ве стан пе ри од при ла го ђа ва ња је вреј ског на ци о нал ног 
иден ти те та у Ср би ји. По чет ком 20. ве ка Је вреј ска за јед ни ца 
узи ма во де ће уче шће у кре и ра њу јав ног и дру штве ног про
сто ра у Бе о гра ду, али  ни ка да не ће би ти ја сно, ни ти оправ
да но за што су се чак и у „Злат ном до бу’’ је вреј ског на ро да у 
Ср би ји,25до но си ле ан ти се ми ти стич ке уред бе ко је су вре ђа ле 
на род то ли ко сли чан на ма, ско ро исти. 

22 Ва сил ски, Д. (2012) Минимализамуархитектури:какојезикархитек
турепредстављањенидентитет, Бе о град, стр. 43.

23 Исто, стр. 46.
24 Исто, стр. 48.
25 Бе ри шић С. нав. де ло, стр. 80.
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Закључнаразматрања

У овом ра ду же ља нам је би ла да скре не мо па жњу на јед ну 
гру пу спо ме ни ка из 19. ве ка, ко ји су оста ли са чу ва ни, а на
ла зе се на Је вреј ском гро бљу у Бе о гра ду. Њи хов из глед нас 
је ин спи ри сао да на дру га чи ји на чин раз ма тра мо умет нич ке 
прав це ко ји су зва нич не на зи ве до би ли 60их го ди на 20. ве ка 
у Аме ри ци. Са ма њи хо ва фи ло зоф ска по за ди на је по чи ва ла 
на пра и скон ској по тре би из ра жа ва ња стра хо ва и пат ње, ја ве 
и сна, све сног и под све сног. Фу не рар на умет ност је вреј ског 
на ро да у Ср би ји је сла бо ис тра же на, а пред ста вља је дин
ствен из вор ин фо ма ци ја дру штве них и кул тур них пре ви ра
ња у 19. и 20. ве ку, за раз ли ку од ар хи тек тон ских спо ме ни
ка ко ји сво јом естет ском и умет нич ком вред но шћу ства ра ју 
вар љи ву сли ку о про шло сти. Спо ме ни ци су ипак би ли јав ни 
сим бо ли ко ји су због са ме при ро де за тво ре ног и по све ће
ног про сто ра гро бља, би ли да ле ко од очи ју јав но сти. Ипак, 
у ли те ра ту ри по сто је при ме ри опи са слич них спо ме ни ка, 
али углав ном се ста вља ју у ко но та ци ју са еклек ти ци змом и 
при хва та њем ре ли гиј ских оби ча ја ло кал не упра ве и ста нов
ни штва. Ис тра жи ва њем овог пе ри о да, ка да су на ста ли спе
ци фич ни се фард ски спо ме ни ци, уви ђа мо да су они на ста ли 
из по тре бе да се оста ви траг о свом по сто ја њу. По зи ва ње на 
ми ни ма ли зам, ура ђе но је са ци љем да ука же мо, да и по ред 
то га што су спо ме ни ци ли ше ни умет нич ког из ра за, чи ме се 
од ба цу је прин цип ства ра ла штва, ипак сво јом ге о ме триј ском 
фор мом на нас де лу ју емо тив но и под све сно. На тај на чин 
код нас ства ра ју од ре ђе ну ре ак ци ју, а то је глав на од ли ка ми
ни ма ли зма. Уко ли ко је по зи ва ње умет нич ког прав ца при ме
ва ли зма26 у скулп ту ри, вра ћа ње искон ском из ра зу и сим бо
лу, он да је у ми ни ма ли зму ис ти ца но пра и скон ско у њи хо вом 
из о ста вља њу са ци љем вра ћа ња на фор му од ко је је све и 
по че ло. 

26  Jan son, H. W.nav. de lo, str.551.

Је вреј ско гро бље, Бе о гра д, 2014, 
фо то Алек сан дар  

Јок си мо вић
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Оста је нам да се овом те мом по дроб ни је ба ви мо, ка ко би смо 
спо зна ли јед ну на ма до са да не по зна ту кул тур ну исто ри ју 
при ват ног и јав ног жи во та је вреј ске за јед ни це у Бе о гра ду. 
Умет нич кофи ло зоф ски пра вац као што је ми ни ма ли зам по
ма же нам у по ку ша ју да ис так не мо је дан уни вер зал ни је зик, 
ко ји ни је ус пео да се из бо ри са мо дер ним по ли тич ки ан ти
се ми ти змом27 чи јим су де ло ва њем у 20.ве ку, на ста ли број ни 
ет нона ци о на ли зми на Бал ка ну. 
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MINIMALISM AS AN EXPRESSION OF VISUAL 
IDENTITY ON THE SEPHARDIC TOMBSTONES AT  

THE BELGRADE JEWISH CEMETERY 

Abstract

Sephardic tombstones at the Belgrade Jewish Cemetery provide a 
significant topic in studying the visual identity of the Jewish community 
in Serbia. Being symbols of the cultural history of a nation, they are also 
evidence of a style which became typical of the Sephardic Jews in the 
entire Balkans in the 18th and the 19th century. With their simplicity and 
minimalistic monumentality, they induced a certain contemplativeness 
in the observer, and their refined form inspired those who studied the 
funerary art to analyse their style which was created as a blend of 
’traditions’ of two nations. Here, we will try to connect this style of 
funerary art with the philosophical minimalism, which in case of the 
Jewish people occurred due to many historical and social circumstances. 
Not wishing to overrule the philosophical grounds on which this art 
school was born in the 1960s, the paper rather aims to recognize its first 
beginnings in the cult tombstone art, which in time gained on historical 
and religious value which the newly started art school excluded from 
its symbolism. If we place these types of tombstones into Einstein’s 
relative time and space from which they emanate a diferent energy, 
then we can evoke the motto of the minimalistic art forms – The Less 
is More – where a deliberate absence of objectivity speaks louder than 

the objects themselves. 
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