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Апстракт: У раду се говори о уметничком стваралаштву Трајка Стојано-
вића Косовца (1934–2002), једном од пионира графике на Косову и Метохији. 
Његова графика је надахнута српским средњовековним сликарством; реализовао 
је интересантне графике, обојене византијском патином. Стојановић након 1961. 
године раскида са бојама и опредељује се за цртеж и графику. Циклуси „Златни ол-
тари“, „Дечански медаљони“ и „Отмица Дечанске Ризнице“ говоре о повезаности 
уметниковог дела са српским средњовековним наслеђем. Стваралаштво Косовца 
обележило је почетке српске савремене ликовне уметности на Косову и Метохији, 
дајући му печат завичаја и српске културе.
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Косово и Метохија, култура.

За савремену српску графику Миодраг Протић је написао да као ретко 
која дисциплина функционише у интерактивној међузависности културе, 
времена и друштва, језика и суштине, као и да омогућава свеобухватније раз-
умевање грандиозне авантуре уметности XX века (Protić 2003: 10). Графи-
ка на Косову и Метохији доживљава нагли развој након 1949. године, када 
је у Пећи основана Средња уметничка школа. Поред тога, важан моменат 
за унапређење графике јесте 1964. година, у којој је основана графичка ра-
дионица у Приштини. У то време настају и прва графичка дела на Косову 
и Метохији. Божа Продановић израдио је мапу графика са косовским мо-
тивима у техници бакрописа (Nimani 1988: 52). Сматрамо да је ово један 
од важнијих тренутака у развитку савремене српске ликовне уметности на 
Косову и Метохији и њене улоге у очувању српског културног иденитета.
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Следећа важна година у развоју графике у јужној српској покрајини 
јесте 1962. У то време у Приштини, при Вишој педагошкој школи, осни-
ва се Група за ликовну уметност, која од 1972. до 1974. године прераста 
у Академију уметности (Nimani 1988: 52). Били су заступљени смерови: 
сликарство, вајарство, графика и графички дизајн. Тада су се стекли пре-
дуслови за систематско графичко образовање младих уметника на Косову 
и Метохији. Међу професорима који су изводили наставу у Графичкој ра-
дионици био је и Зоран Јовановић. Оснивањем споменутих институција 
– школа, удружења и факултета, створени су основни предуслови за даљи 
квалитетнији живот и развој ликовног стваралаштва на Косову (Nimani  
1988: 52–53).

Осамдесетих година графика у покрајини доживљава највећу афирма-
цију. Кључну улогу у успону графике одиграли су уметници млађе и средње 
генерације, који су студирали на академијама у ондашњој југословенској др-
жави: у Београду, Љубљани и Загребу. Њима су се придружиле и прве гене-
рације студената приштинске академије. Док пише о графици у покрајини 
у овом времену, Нимани закључује да је реч о времену „консолидовања и 
даљег тражења идентитета и аутохтоности“. Благодарећи широком спектру 
тема и мотива, естетици, интелектуалном и психолошком приступу, ради се 
о графици специфичног „префињеног сензибилитета“. Према мишљењу Ни-
манија, таква графика настоји да се „супротстави извесном, хотимичном и 
нехотичном, такозваном културном империјализму“, тражећи путеве у скла-
ду са „[...] ни конзервативним, ни модерним, већ трајним“. С друге стране, 
графичари на Косову и Метохији уче од својих претеча, ослобођени „стро-
гих канона“, узимајући што им одговара и градећи лични исказ – прихватају 
баштину из прошлости, али и изграђују нову аутохтону традицију (Nimani 
1988: 52–53).

Зачетник савремене графике на Кoсову и Метохији, Трајко Стојановић 
Косовац (1934–2002), надахнут српским средњовековним сликарством, 
стварао је интереснтне графике, обојене византијском патином. Косовац је 
реализовао запажена дела у различитим техникама: „Златни олтари“ (ком-
бинована техника), „Златни олтари“ (акватинта), „Отмица Дeчанске риз-
нице“ (акватинта), „Сунце Дечана“ (Stojanović 1970: 9). У иностранству је 
излагао у више наврата: 1973. Кувајт, „Изложба групе београдских графича-
ра“; 1974, Белгија, „Графика београдског круга“; 1975, Мишкољц, „Графика 
београдског круга“; 1978, Софија, „НОБ у делима ликовних уметника Југо-
славије“; 1980, Њујорк, „Други бијенале југословенског сликарства“; 1981, 
Њујорк, „ArtExpoNY“ (Stojanović 1970: 9).

Најзначајнији период Стојановићевог стваралаштва је време након 
1961. године, односно доба његовог раскида са бојама и опредељења за 
цртеж и графику. Његови циклуси „Златни олтари“, „Дечански медаљони“  
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и „Отмица Дечанске ризнице“ говоре о повезаности уметниковог дела са 
иконама, фрескама и средњовековним манастирима. Циклуси су на по-
четку били испуњени чипкастим деоницама, међу којима се тешко рас-
познавала основна идеја коју је уметник саопштавао. Стојановић је вре-
меном цртеже ослобађао китњастих делова, дефинисао композицију и 
онда су са тих цртежа изрониле фигуре добро познатих ратника, оклоп-
ника и коњаника. Тако је композиција дела постала јасна, прегледна, 
док је основна замисао увек у центру графике, а са стране стоје елементи 
који употпуњују целину (Stojanović 1970: 4–5). О везаности Косовца за 
Косовски завет и простор као фундаментални елемент српског култур-
ног и националног идентитета, сведочи изложба графика у Галерији Гра-
фичког колектива 1973. године. Мото ове његове изложбе био је: „Док 
стојим ослоњен на зидине овог старог здања и док осећам мирис саго-
релог тамјана, сигуран сам да никад никуда отићи нећу...“ (Стојановић  
1973: 1–2). 

На изложби је било двадесет седам дела из циклуса посвећених Деча-
нима. Графике су настале између 1969. и 1973. године, у периоду док је 
Косовац живео и стварао у Приштини. То сведочи о његовом опредељењу 
ка слободи уметничког израза, на који се у ондашњим политичким окол-
ностима није благонаклоно гледало. У критици поводом ове изложбе пише 
да је Косовац цео циклус својих акватинти и графика посветио Дечанима 
и њиховој ризници. Уметник припада оним ствараоцима који инспирацију 
налазе у српској средњевековној уметности, чије мотиве интерпретира на 
својствен начин, савременом нотом у којој се огледа сећање на један стил 
који усвајају млађи уметници онога времена. Боја Косовцу пружа могућ-
ност да се још више потврди у оригиналности, ради се о ефектима зрачења 
и светлуцања топлих тонова који прелазе у „[...] рафиновано колористичко 
богатство контраста“. Критичар је мишљења да је инспирација „нашом“ 
средњовековном уметношћу ризична, јер буквална тумачења по прави-
лу не воде успеху. Но, уметник на својствен начин, сматрамо, несумњи-
во успева да савременим варијацијама на тему средњовеконих мотива 
потврди своју оригиналност, а свеукупно представља вредан допринос  
(П. В. 1973: 1–6).

Након одласка са Косова и Метохије, Косовац је наставио да ствара у 
Београду. На самосталној изложби одржаној у Ликовној галерији Култур-
ног центра Београда, од 24. 11. до 8. 12. 1980. године изложио је укупно 
четрдесет и један рад (Vasiljković 1980: 6). Коста Васиљковић написао је 
да је „ [...] историјско-национална, регионално-амбијентална и интимно- 
-породична тематика“ доминирала у изложеним делима. Поетика Косо-
вца јесте непосредни рад лирско-фантастичног под утицајем емоција. Оно 
што је нарочито важно, а што је критичар уочио јесте да на графикама  
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Стојановића доминира идеја пијетета према „[...] јужносрбијанској и ко-
совској средњовековној уметничкој баштини, оваплоћеној у архитектури 
цркава и манастира, у фрескама, олтарима и иконама.“ Може се рећи да је 
ово један од кључних и суштинских момената у тумачењу Стојановићевог 
стваралаштва и његове повезаности са идејом покушаја да се истакне значај 
Косова за српски културни идентитет, као и покушај одбране његове угро-
жености на овом простору. Васиљковић је препознао генезу Стојановиће-
вог стваралаштва, које почиње уљаним сликарством – сликом „Калуђери“ 
из 1961. и „Дечански медаљони“, које су уметника усмериле ка стварању 
графичког циклуса „Дечански медаљони“. Циклус је одисао „штимунгом 
лирско-фантастичних транспозиција“ живота фресака. У истом духу наста-
ли су циклуси „Златни олтари“ и „Отмица Дечанске ризнице“ (Vasiljković 
1980: 6–7). Графике из циклуса „Златни олтари“ Косовац је излагао и на 
групној изложби у Југоекспортовој галерији у Београду 1986. године. 
Заједно са њим, на овој изложби су излагали Бора Иљовски, Олга Јанчић, 
Мића Поповић и Халил Тиквеша (Katalog 1986).

Графике из ових циклуса Косовац је изложио на самосталној излож-
би 1986. године у Галерији савремене уметности у Нишу. У критици по-
водом изложбе, Мића Поповић је сврстао Косовца у оне уметнике који су 
премостили време од српског средњовековног сликарства до савременог 
приступа уметничком мишљењу (Popović 1986: 7). Пре њега то су успешно 
извели велики уметници Александар Томашевић и Лазар Возаревић. По-
повић истиче да у „ [...] графичком опусу Трајка Стојановића нема инте-
лектуалне спекулације ни одлуке да се нит српске средњовековне тради-
ције продужи; овај уметник је то урадио спонтано, због тога што другачије 
није ни могао да уради, што другу и другачију потребу није имао.“ Дубока 
веза са српском прошлошћу код Косовца огледала се кроз обе компоненте 
уметничког дела – у садржају и форми (Popović 1986: 7).

У „Предговору“ Каталог самосталне изложбе Трајка Стојановића 
Косовца која је одржана у Галерији Културног центра Београда од 31. ав-
густа до 13. септембра 1987. године, Љиљана Ћинкул истакла је да је ње-
гово стваралаштво примамљиво и топло. Оно подсећа „[...] на срећно де-
тињство, најбоље националне јунаке, домаће огњиште и црвене ћилиме и 
богате манастирске ризнице.“ Стваралаштво Трајка Стојановића Косовца 
дало је посебан печат српској савременој ликовној уметности на Косо-
ву и Метохији, оно га је обојило у „топле“ боје завичаја и српске култур-
не традиције (Ћинкул 1987: 8). Спонтано је стало у одбрану српског кул-
турног идентитета на његовом централном простору, односно на месту 
где је био угрожен. Косовац је то најбоље осећао, као човек чији су исходи  
били на Косову.
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Трајко Стојановић Косовац, Отмица Дечанске ризнице, 
акватинта,1961–1985. год.
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Zvezdana M. ELEZOVIĆ

TRAJKO STOJANOVIĆ KOSOVAC: THE BEGINNING  
OF MODERN GRAPHICS IN KOSOVO AND METOHIJA

Summary

An important moment for graphics in Kosovo improvement is the year 1964, when graphic 
workshop was founded in Pristina and when the first oeuvres appeared. Trajko Stojanović Ko-
sovac (1934–2002) is one of the pioneers of graphics in Kosovo and Metohija. His graphics 
was inspired by the Serbian medieval painting, and he made interesting graphics painted with 
Byzantine patina. After 1961, Stojanović breaks up with colours and declares himself for drawing 
and graphics. Cycles as “Golden Oltars”, “Dečan’s Medallions” and “the Abduction of Dečan’s 
Treasury” speak about the connection of artistic oeuvre with Serbian medieval inheritance. The 
creativity of Kosovac marked the beginning of the contemporary Serbian fine arts in Kosovo and 
Metohija by giving it the seal of homeland, and Serbian culture.

Key words: Trajko Stojanović Kosovac, Serbian Fine Arts, graphics, Kosovo and Metohija, 
culture.

Рад је предат 17. новембра 2018. године, а након мишљења рецензената, одлуком одговорног  
уредника „Баштине“ одобрен за штампу.


