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Кирил Кутлик и Франтишек
Неквасил – заборављена имена
из културне историје Смедерева

Н

а први поглед делује можда изненађујуће, што се за град Смедерево
везује делатност два бивша прашка студента – словачког сликара
Кирила Кутлика и његовог каснијег таста, чешког архитекте и инжење
ра Франтишека Неквасила. Крајем 19. века су у младу Краљевину Србију
долазили стручњаци, предузетници и уметници из Аусто-Угарске и то
није била неуобичајена појава. У тексту наводим неколико детаља из
ширег спектра деловања двојице одважних људи, који нису оклевали
да се у Србији трајно настане, остављајући ту иза себе више или мање,
упечатљиве трагове.

Разгледница из Смедерева – драгоцени доказ
На разгледницама Смедерева с краја 19. века срећемо у великој мери
слике тврђаве Ђурђа Бранковића на Дунаву, у својству симбола града.
Овде представљам разгледницу, сачувану у Словачкој1 – на њеној споља
шњој страни (сл. 1) су отштампане три фотографије, од којих су на двема
не толико често приказивани објекти: Началство и Суд, Нова црква и
већ традиционално на разгледницама присутан поглед на Град Ђурђа
Бранковића. Називи су, осим на српском језику, наведени и на немачком
као: Kreispräfectur und Kreisgericht, Neue Kirche, Festung Georg Braukević’s
и Поздрав из Смедерева / Gruss aus Semendria. Црвена боја слова визу
елно акцентује мале црно-беле снимке, чија позадина је декорисана и
трима цртежима цветова. Издавач није наведен, али судећи по називима
на страном језику, овде је очигледно реч о аустро-угарском издању. Раз
гледница је, ипак, прилагођена средини у којој се користила, пошто је
текст на мађарском језику Levelezö-Lap на унутрашњој страни (сл. 2) пре
кривен орнаментом и изнад њега је одштампани превод у ћириличном
писму: Дописна карта. Послата је поштом 1899. године, а и на основу тзв.
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Слика 1. Разгледница Смедерева, коју је Кирил Кутлик послао супрузи – спољ. стр.
90-те године 19. века. AV U SN G, Братислава. (У фонду инв. бр. 650/1996.) Фото: Ауторка

Слика 2. Разгледница Смедерева, коју је Кирил Кутлик послао супрузи – унутр. стр.
90-те године 19. века. AV U SN G, Братислава. (У фонду инв. бр. 650/1996.) Фото: Ауторка
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Слика 3.
Кирил Кутлик: Аутопортрет I .
Око 1892. Приватно власништво,
Братислава. Фото: Ауторка

дуге адресе знамо да припада издањима штампаним до 1905. године. (Го
дину дана касније је Међународна поштанска унија, наим
 е, увела уредбу,
којом се за адресу издваја тек само половина унутрашње стране. То је тзв.
дељена адреса, каква нам је позната и са данашњих разгледница.)
Исписана разгледница Смедерева је још драгоценија због њене до
кументарне вредности. Из Смедерева ју је својој супрузи послао сликар
Кирил Кутлик (Cyril Kutlík, 29. 3. 1869–4. 4. 1900, сл. 3), оснивач Српске
цртачке и сликарске школе у Београду.2 На први поглед ни по чему из
узетне, Кутликове реченице, испод фотографија, доказују, да је сликар
радио и боравио у овом граду: Понедељак, 18. / X. 899. Душице! Недоста
јеш ми, волео бих да сам поново са Тобом. – Посао, који сам преузео на
себе је велики и ја не знам … да ли ћу сутра (у уторак) моћи да дођем
у Београд. – У сваком случају ћу Ти послати телегр.[афску] вест, како би
могла да ме очекујеш. Ако Ти је потребан новац, наћи ћеш га у књизи „Бео.
[градска] Задр.[уга]“ – Љуби Те Твој Кирил. – Две реченице, десно горе,
потврђују, да је Кутлик у Смедереву сликао: Стално радим – јуче је била
недеља а ја сам цео дан сликао. –То што сам насликао, и Теби ће се веома
свидети. – Поздрави Франтишку. – Последња реченица, у форми питања
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Не плашите се саме? – лево горе, се вероватно односи на кућну помоћ
ницу, или дружбеницу, у домаћинству младог брачног пара Кутлик. (На
унутрашној страни разгледнице је наведена очигледно адреса тог дома
ћинства: Зорина ул. бр. 19 – адреса, која се у Кутликовој кореспонденцији
више не појављује.)
Разгледница Смедерева из Кутликове заос тавштине је тако неочеки
вано постала један од доказа сликаревог радног боравка у граду. Осим
тога, оно што разгледница не наводи директно, али можемо да закључи
мо на основу друге архивске грађе, јесте да је у Смедереву настала сли
ка (или слике?) које је вероватно финансијски подржала српска влада.
О чему је реч?
Грожђе из Смедерева у Паризу?
На слике, које сасвим сигурно имају везе са разгледницом из Смедере
ва, скренуо је пажњу још Ненад Симић у детаљној монографији о ваја
ру Петру Убавкићу, када је цитирао Вечерње новости (20. 10. 1899):3 На
пример, 1899. године, нашем одељењу привреде, за Светску изложбу у
Паризу (1900), обликовао [је Петар Убавкић] гроздове, док је Кутлик, у
исту сврху, насликао у боји три врсте српског грожђа у природној
величини. И то: смедеревку, прокупац и зачињак.
И сâм Кутлик сведочи да je Грожђе из Смедерева припремао за пари
ску изложбу: …На пример како сте сигурно схватили из разгледнице по
слате Вама из Смедерева – Министарство за орање одаслало ме тамо
и ја сам насликао за 5 дана 3 врсте грожђа са листовима окренутимa
из унутрашне и спољашње стране које јесу припремене за париску из
ложбу. Комисија која мој рад узимала, и састојала из стручних зналаца,
била сасвим задовољна и ја сам без никакве речи добио уговорен хонорар
240 франака што је више од 100 златних. (Кирил Кутлик у писму својим
родитељима, 24. 10. / 5. 11. 1899, [Београд]. AV U SN G, инв. број 650/1996.
Поменута разгледница родитељима – друга из Смедерева – није за сада
пронађена.)
Дакле, Кутликово Грожђе из Смедерева је на прелазу из једног века
у други било изложено у Паризу? Иако до сада нисам успела да прибавим
обухватне каталоге Светске изложбе из 1900. године, који би пружили
дефинитивни доказ за ову тврдњу, то је ипак веома вероватно. Кутлика,
као уметника који је на њој излагао, навели су Емануел Бенези4 и Ката
рина Амброзић,5 као и Лазар Трифуновић у реконструкцији Учешће Срба
на Светској изложби у Паризу 1900.6 Из Вечерних новости (15. 12. 1899)
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знамо, да је Кутлик доспео на првобитни списак десет сликара и два
ју вајара, чији радови је требало да представљају Србију. Трифуновић
у реконструкцији наводи коначан број – седамнаест уметника-излага
ча – укључујући Немицу Бету Вукановић (Babette рођ. Bachmayer, 1872
– 1972) – и Словака, рођеног у Чешкој, Кирила Кутлика, без обзира на
чињеницу, што је Кутлик преминуо у Београду две недеље пре отварања
изложбе. Трифуновић не помиње који радови Кутлика, као и неколико
других уметника, су били излагани у Паризу.
Из Вечерних новости (15. 12. 1899) и Бранковог Кола (28. 12. 1899 / 11. 1. 1900)
сазнајемо, да је у намери стварања тема из српске народне историје (фи
нансијски подржаних од стране владе), Кутлик планирао реализацију
слике Улазак Св. Саве у Хилендар – моменат кад је Св. Сава као Раст
ко дошао у Хилендар да се закалуђери. (Није, дакле, реч о називу Ула
зак Св. Саве у Јерусалим, како је навео у једном од првих текстова о Ку
тлику и његовој школи Дејан Медаковић.)7 Касније, у Бранковом Колу
(17. / 29. 2. 1900) опет читамо: Кирило Кутлик је обећао, да ће изложити
шест слика, али до сада није послао одбору за Париску изложбу ни једну.
Иако је у то време Кутлику преостало још само месец дана живота, ве
роватно је успео да заврши неке од обећаних слика – на Грожђу из Сме
дерева, као што знамо, радио је од октобра претходне године. С друге
стране, ко је заслужан, што је Кутлик на изложби представљен посмрт
но, није познато. Одломак из оновремене француске штампе потврђује

Слика 4.
Исечак из француске штампе
о излагању Кутликовог
стваралаштва. 1900. AVU SNG,
Братислава. (У фонду инв. бр.
650/1996.) Фото: Ауторка
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његово учешће (сл. 4):8 [Извештај:] Румунију, Србију и Бугарску одликује
посебно занимљиво уметничко дешавање. Кутлик у Србији, Григореско
у Румунији, Марквицка у Бугарској заслужују све похвале. Пошто цитат
комплексно пореди, могуће је да овде није реч о излагању Кутликових
радова у одељењу привреде, како би се могло претпоставити на основу
Симићеве изјаве. Симић, такође, упућује на три врсте српског грожђа,
што наводи на закључак да је Грожђе из Смедерева вероватно било ци
клус трију слика. То потврђује још један сачувани документ – писмо сли
каревог ученика.
Где је Грожђе из Смедерева?
Сликарев брат од стрица Феликс Кутлик мл.9 се обратио приликом
састављања породичне хронике Историја породице Кутлик (Dejiny
Kutlíkovcov)10 и бившем Кутликовом ученику јеромонаху и сликару Ра
фаилу Момчиловићу (1875–1941). Он му је одговорио пославши срдачно
писмо (сл. 5):11 Поштованом Господину Феликсу Кутлику – Братислава.
Ваше многоцењено писмо сам примио па хитам да Вас известим колико
знам о почившем моме добром и драгом Учитељу Г. Кирилу Кутлику. …
Године 1907 нашао сам три слике Г.[осподина] К.[ирила] К.[утлика] у
Букову код Неготина у Винодељско Воћарској Школи које предста
вљају грожђе – српске врсте – те три слике су ме јако изненадиле
јер колико разумем од велике су уметничке вредности. Данашњом
поштом обраћам се поменутој Школи са питањем о тим радовима па
чим одговор добијем одмах ћу Вас известити. … Рафаило Момчиловић
јеромонах. Манастир Бођан п. Вајска. 15. јан. 1930.
У Момчиловићевом писму школи је стајало:12 Године 1907 видео сам
у том заводу три слике; грожђе српских врста, које је слике радио по
знати уметник Кирило Кутлик. Пошто су ми се сад из Чешке [тачно:
Словачке] обратили неки чланови фамилије тога сликара са питањем
о животу и раду почившег тог члана нихове породице, то Вас молим да
ме известите, да ли се поменути радови још ту налазе и ако их ту не
ма кде су? Иако је Дирекција Средње Пољопривредне Школе у Букову
контактирала и бившег радника у пензији у Београду, одговор је гласио:
У вези Вашег писма од 15–I–930 г. извештавате се да овој Дирекцији није
ништа познато кде се налази слика о којој је реч у Вашем писму. У про
пратном писму Феликсу Кутлику мл. Рафаил
 о Момчиловић је додао:13
Поштовани господине. По повратку писма из Букова шаљем Вам исто,
из којег се види да тих слика тамо више нема. Пропала су дакле дела за
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Слика 5.
Писмо Рафаила
Момчиловића
Феликсу Кутлику
мл. датирано
15. 1. 1930. AVU
SNG, Братислава.
(У фонду инв. бр.
650/1996.) Фото:
Ауторка
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која је велика штета. Свакако да су се за време бурних година неком до
пале па их је узео јер оне могу да буду леп украс у свакој кући пошто је
ту насликано грожђе, и то тако уметнички да се мора сваком допасти.
Са особитим поштовањем и поздравом Рафаило Момчиловић јеромонах.
Манастир Бођан п. Вајска / Бачка. 4. фебр. 1930.
Питање, где је данас циклус Кутликових слика Грожђе из Смедерева, и да
ли је уопште сачуван, остаје, дакле, без одговора. Момчиловићева писма,
Кутликова разгледница супрузи, писмо родитељима и новински чла
нак потврђују, да су слике ипак постојале. Било би веома драгоцено, ако
би се могле пронаћи. Кутлик, наим
 е, није у толикој мери сликао мртве
природе (досад знамо у оквиру овог жанра само за један пример из ране
фазе његовог стваралаштва, сл. 6) а осим тога, Грожђе из Смедерева – по
Момчиловићу слике велике уметничке вредности – је врло могуће било
излагано у Паризу…
Кутликов иконостас?
Изненађујуће је што је Кутлик имао у плану још једну реализацију слика
која се везује за околину Смедерева. Црквени касир Иван Гаић из Голобка
код Смедеревске Паланке је почетком 1899. године написао Кутлику сле
деће:14 Поштовани Господине, Ваше поштовано писмо од 22. п. м. односе
ће се на направу иконостаса и целокупног украса овд. цркве, примио сам
25. п. м. и ево дајем одговора: 1) За иконостас нема готовог плана, па има
се тек правити. 2) Сума за целокупну направу зависи од погодбе. 3) Свр
шетак рада зависиће од предузетог посла, – а и назначења при погодби.
4) Што се тиче дужине и ширине цркве, то ће се моћи извести истог
дана, кад се буде правио план о иконостасу. 5) Према изведеном плану
и слике ће бити удешене. 6) Голобок је удаљен од железничке станице и
то: од Паланке 2. сахата, кад се из Београда железницом до Паланке до
ђе. А има опет и друге станице железничке у Лозовику. Ово опет кад би
се из Беог рада лађом до Смедерева дошло. Но најбоље је железницом од
Београда до Паланке. 7) Што се тиче услова, они су повољни. Општина
има своје готовине. У осталом изволите примити уверење мога одличног
поштовања Иван Гаић касир црквени. Госп. Кирилу Кутлику акад. живо
писцу и управ. сликар. школе Београд. Одакле је Кутлик сазнао за потребу
украшавања цркве, изграђене 1894. године, није познато. Вероватно је
био добро упућен у локална збивања, пошто је цркви понудио да изради
слике за иконостас. О даљем развоју планова и догађања редовно га је
информисао Радош Пауновић, порезник и геометар из Паланке:15 Сем
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Слика 6.
Кирил Кутлик: Пролазност – Мртва птичица на отвореној Библији. 1888.
Приватно власништво, Братислава. Фото: Ауторка

тога, данас је био стари кмет код нас у канцеларији, па сам га питао,
шта мисле његови сељани односно цркве и Вас т. ј. односно понуде Ваше,
и он ми рече, да су сви зато и да ће се сигурно та ствар свршити кроз
5–6 дана, док само буде новопостављени председник уведен у дужност
и све му се на руковођење преда. Утврђивање поруџбине се протегло на
дужи временски период, али је за Кутлика било још увек наде, сазнајемо
поново од Пауновића:16 Баш данас се нађем са бив. председником општи
не голобовачке и упитам га о томе: је ли који год мајстор или вештак у
опште предузео израду иконостаса и осталих украса црквених, и шта
они у опште мисле о томе; коме ће вештачку ту ствар поверити; а он
ми рече да још нису ни са ким погађали сем што су пре са Вама, и да би
били ради баш Вама да је уступе ако се можете погодити. … пошто смо
се обојица журили … то смо се раставили да разговор другом приликом
наставимо о томе.
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Међутим, родитељима Кутлик пише: …И добио сам управо у дан на
бавке [земљишта] поруџбину црквену овде у Србију на 1000 динара… Рад
није велики и може и мора да биће готов за 2 месеце дана. (Кирил Ку
тлик у писму својим родитељима, 19. 2. / 3. 3. 1899, Београд. AVU SNG, инв.
број 650/1996.) У сликаревом финансијском дневнику17 међу примањи
ма наилазимо на суму означену као аконто за иконостас (први пут
23–24. 1. 1900) – али од Општине Скакавичке, не Голобoчке! Не можемо,
дакле, са сигурношћу тврдити да је Кутлик поруџбину из Голобoка до
био, и да ли је слике иконостаса стигао да сâм заврши, пошто му до краја
живота није преостало превише времена.
Током посете Голобоку (26. 9. 2007) документовала сам у цркви 28 уља
на платну, које сачињавају иконостас у трима зонама. Од тамошњег попа
Далибора Новаковића и аутора брошуре о голобочкој цркви др Млађана
Цуњака сам сазнала, да слике заиста потичу из периода прелома 19. и 20.
века, али је њихов аутор непознат. На иконостасу „доминирају црвена и
плава боја у класичном духу са барокним флоралним елементима“, чита
мо у Летопису цркве. Приликом разгледања иконостаса, кустос Музеја
у Смедереву мр Снежана Цветковић и ја морале смо констатовати да је
слике израдио академски образовани уметник или више уметника. Ко
начан суд о евентуалном Кутликовом ауторству радова, који сачињавају
иконостас Цркве Вазнесења Исуса Христа у Голобоку, могуће је донети
тек након детаљне анализе и компарације са другим његовим делима и
изворима инспирације, уз уважење мишљења српских историчара умет
ности. На пример, тему Вазнесења Кутлик је обрадио још 1888. године
– на олтарној слици за евангелистичку богомољу у Чешкој (сл. 7). Ико
на Скидање с Крста у Голобоку делимично је инспирисана радом Рем
бранта ван Рајна (1606–1669). Слика Св. Михаила обрађује мотив, који је
присутан на пример у делу Ђорђа Крстића (1851–1907) у Саборној цркви
Свете тројице у Нишу, иако је оно композицијски другачије. Кутлику је
било Крстићево стваралаштво познато, шта више посетио је његову из
ложбу у Београду 1896. године.18 Ако би се потврдило Кутликово учешће у
настанку иконостаса у Голобоку, био би то занимљив пројекат у његовом
стваралаштву, који би представљао још један додатак у низу поруџбина
изведених за друге конфесије. Кутлик је, наим
 е, као син евангелистич
ког свештеника израдио пет олтарних слика за евангелистичке цркве у
Словачкој и Чешкој, али је илустровао и публикацију Pessach Hagada,19
коју је објавила јеврејска заједница у Прагу.

82

Кирил Кутлик и Франтишек Неквасил – заборављена имена…

Слика 7.
Кирил Кутлик: Вазнесење. 1888. Власништво евангелистичке општине Либштат
(Libštát), Чешка. (Првобитно изведено за ев. богомољу у селу Спалов (Spálov), Чешка.
Вероватно рађено по неком узору.) Фото: Ауторка

83

Ива Паштрнакова

Слике Грожђа из Смедерева и поруџбина иконостаса у Голобоку су
неочекивано довеле у везу Кутликово стваралаштво са Смедеревом и
његовом околином. Негде око десет година касније, у Смедереву је још
активније деловао Кутликов таст Франтишек Неквасил.
Заборављени архитекта
Не сумњам да ће вам сваки Београђанин, при посети града, лако об
јаснити, где се налази Трг Славија са истоименим модерним хотелом.
Међутим, чак ни житељи српске престонице обично не знају да је име
новању трга могао допринети Франтишек Неквасил (František Nekvasil
1843–1913), чешки архитекта и инжењер, који је деловао у Србији од 1880.
године. Управо је Неквасил у 80-тим годинама 19. века, у близини места
на коме се налази овај модеран, пројектовао првобитни хотел Славија
(сл. 8), који је био једна од значајних београдских грађевина свога време
на.20 Унука Ф. Неквасила, међутим, мисли да је хотел био својина њеног
деде, а сигурно зна да му је он дао име,21 које је касније почело да означава
цео трг на Врачару.
Историчар уметности Дивна Ђурић-Замоло22 наводи да je Неквасил
био врло предузимљив, вредан, способан и поштен човек у својој струци…
Пошто се у Београду добро снашао, помагао је осталим Чесима који су
долазили. Материјално је, такође, помагао сиромашне чешке студенте.
Као истакнути члан чешке колоније у Београду, дуго година је био пред
седник чешког друштва „Lumír“, које је имало своју библиотеку, позори
шну трупу и своје музичке инструменте. … Ф. Неквасил је био и уредник
часописа „Vlast“ (Отаџбина).
Неквасил спада међу оне, који су први подржали рад сликарске шко
ле Кирила Кутлика, након њеног оснивања.23 Можда није било случај
но што се након доласка у Београд, у лето 1895. године, Кутлик сместио
управо у хотелу Славија, који је постао … центар окупљања друштва Лу
мир.24 Сасвим је извесно, да је Неквасил упознао Кутлика са више Чеха
и утицајним Београђанима. Кутлик и породица Неквасил су одржавали
живе везе – Кутликову школу је од школске 1897/1898. године похађала
архитектина четврта кћерка Зденка25 а у јулу 1899. године се за Кирила
Кутлика удала Неквасилова трећа кћерка Милада.26
Предузетник Неквасил
Франтишек Неквасил је и у области предузетништва спадао у групу ини
цијативних личности. На коверту фирме (сл. 9)27 читамо, да је Неквасил
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Слика 8.
Хотел Славија (десно) изграђен према пројекту Франтишека Неквасила. Разгледница.
Почетак 20. века. Одсек за урбанизам и архитектуру Музеја града Београда, Београд.
(Ур 1990.) Репро: Центар за документацију М ГБ
Слика 9.
Коверат фирме
Nekvasil & Doubek
из писма, послатог
Кирилу Кутлику.
90-те године 19.
века. AVU SNG,
Братислава. (У
фонду инв. бр.
650/1996.) Фото:
Ауторка
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заједно са Доубеком28 водио Парну стругару, Фабрику цементних про
извода (Parní pila. Továrna cementových výrobků, чешки). Сасвим је мо
гуће да је реч о два предузећа, које помиње одвојено и Ђурић-Замоло:29
Постоји затим аутентичан податак на старом исечку из новина, да
је Ф. Неквасил подигао Прву српску фабрику за израду цементних
производа у Београду. … Пошто знамо да се бавио пројектовањем, мо
жемо веровати сведочанству инжињера Раушара,30 да је пројектовао
и три јавне грађевине: хотел „Славија“ на углу данашњих улица Светог
Саве и Булевара ЈНА, Фабрику дувана код „Мостара“ и Стругару на Чу
карици. … Према предању, његова својина су били и хотел „Славија“ и
Фабрика шећера на Чукарици. … Пошто се углавном бавио самосталним
пословима, финансијски је крахирао у време када је и цела Србија запала
у новчане тешкоће због дугова краља Милана Обреновића. Без обзира
на очев крах, Миладин мираз је 1899. године – захваљујући делимично
прилозима рођака из Прага – био довољно велики, да је млади брачни
пар Кутлик могао купити земљиште од чувара парка и Карађорђевoг
споменика Чике Трише (660 квадратних метара за 700 динара) и пла
нирати градњу куће. Породица Неквасил је поседовала и у Љубићу код
Чачка имање (усмерено на напредну пољопривреду),31 којим је за време
мужевљевог одсуства управљала сама Ана Неквасилова, рођ. Кунц (Anna
Nekvasilová рођ. Kunc, 1853–1921).
Градитељи железничке пруге
Иако Франтишек Неквасил није спадао у најпознатије архитекте, реали
зовао је више значајних пројеката. Пошто је дошао у Србију у време град
ње прве пруге, свакако су тачни подаци да је радио на изградњи пруге и
њених објеката, мостова, вијадукта и железничких станица, па се може
поверовати да је радио и на извођењу Железничке станице у Београду.32
Градњи железнице је архитекта и инжењер био посвећен све до своје
смрти, радећи не ретко са сином Отокаром33 и зетом Антонијем Бразди
лом.34 Радове на прузи у близини обивалишта код Чачка помиње Ана
Неквасилова:35 …у Овчару [данас Овчар-Бања] ћемо, изгледа, боравити
још дуго, јер [мора] сада завршити мост а затим изградити брану код
тунела, што је његов главни задатак… Сасвим је могуће, да отац сада ни
недељом неће долазити кући, пошто наводно граде тунел и недељом и
ноћу, и мора да буде тамо…
О другом пројекту је 1908. године забележио сâм архитекта:36 Ја сам
сада директор изградње пруге Шабац – Бања Ковиљача – дуге 60 кило
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метара и највише боравим у Шапцу. Плата је добра (7200), али има и
прилично много посла и секирације. На изградњи пруге у Шапцу радио
је Неквасил и годину дана касније:37 Ја сам затим обавезан службом ин
жењерском, тако да није могуће да се удаљим ни само на пар дана. Чим
ова пруга буде изграђена – нећу више никада прихватити место са то
ликом одговорношћу, као овде. Добро ме, додуше, плаћају, али је и велики
напор душеван и телесан за то потребан. Отприлике за годину дана ће
бити све завршено.
Упркос намерама, Франтишек Неквасил је, као инжењер, руководио
још једним захтевним пројектом – изградњом железничке пруге у Сме
дереву. Оваквој одлуци је, могуће, допринела чињеница, што се поро
дица Неквасил решила једне „бриге“ – 1911. године су, наиме, продали
имање у Љубићу и преселили се код кћерке Мирке у Београд. (Изгледа
да је најстарија кћи Олга остала са децом да живи у Љубићу.) Ана Не
квасилова подробније пише о томе:38 …отац и Отокар одлазе ове недеље
у Смедерево, где су преузели градњу. Касније је констатовала,39 да отац …
има великих брига у вези са том градњом вероватно због тога, што је
1912. године Смедерево четири пута задесила поплава. Вода је отежава
ла живот у Смедереву и наредне године, сазнајемо од Мирке Седлачек.40
Њено писмо, шта више, потврђује учешће чланова породице Неквасил
у управљању грађевинским радовима за време архитектине болести:41 …
јесте Отокарово присуство и рад на изградњи моста у Смедереву, где уз
Антонијеву помоћ вежба да заступа оца. Ипак, за инструкције у поне
ким случајевима несигурности увек су на вези писменим путем и отац
им уз помоћ планова све у детаље објасни. Хвала Богу, што се вода пову
кла и може се градити – тиме ће очеве бриге нестати. Осим тога, веома
утешно делује и сазнање, да син већ може да га заступа… Ово се десило
кратко пре смрти оца архитекте. Мирка Седлачек говори и о томе, да је
након смрти Франтишека Неквасила (17/30. октобра 1913) радовима на
изградњи пруге у Смедереву наставио да руководи његов син Отокар:42
Отокар се вратио да се доврше тамошњи радови, колико је то могуће
поред тренутно веома високог нивоа воде. Више детаља о томе налазимо
забележено и од стране Ане Неквасилове:43 Изградња у Смедереву досад
није завршена, пошто је ниво воде поново висок… Отокар је у Смедереву,
како би се то завршило… То у Смедереву се мора завршити, јер је немо
гуће уводити друге у посао. Ако ће бити потребан [Јефта] Стефановић44
при свођењу завршних рачуна, онда ћу га позвати. … инжињерима Че
сима, којих је ту много… [отац недостаје]. Антоније делује такође изгу
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бљено, не зна шта сада да ради. Ту је тренутно толико посла, толико
се различитог народа скупило, али он није толико енергичан, да би сâм
нешто предузео…
Камен на камену није остао…
Изградњом смедеревске железничке пруге заокружено је поглавље ар
хитектонског и градитељског деловања Франтишека Неквасила. Због
експлозије муниције на смедеревској тврђави дана 5. јуна 1941. године,
која је уништила град у пречнику од 10 километара, изглед овог Неква
силовог пројекта нам није познат.45 Железничка станица у Београду је
данас, по свему судећи, једини преостали објекат, у чијој изградњи је
Франтишек Неквасил могао имати удела. Стари хотел Славија је уни
штен у бомбардовању Београда 6. априла 1941. године а складиште Фа
брике дувана изгорело је још током Првог светског рата. (На Западној
Морави код Овчар-Бање и данас постоји стари железнички мост, али на
основу сазнања редакције часописа Хоризонт, то није пројекат Франти
шека Неквасила.) Обим Неквасилових радова није до данас мапиран у
потпуности и због тога су све информације драгоцене. Ђурић-Замоло46
је упозорила, да су у Музеју града Београда сачувани Неквасилови про
јекти из периода 1900–1903 за приземне куће за М. Поповића и Милену
Раносовић. Ова историчарка уметности је такође поменула, да је Неква
сил, вероватно, пројектовао и једну од кућа сопствене породице. Према
боји цигала фасаде, зграда је била позната као Црвена кућа (Červený dům,
чешки), а налазила се до биоскопа Славија.47 Ова кућа је очигледно сни
мљена на фотографији Неквасилове породице (сл. 10), где је поред имена
лица на чешком дописано: …фотографисано у новембру 1887. у Београду
у дворишту породичне куће.48 Архитектонски детаљи нису у потпуности
уочљиви, пошто је фотографија изоштрена само у централном овалу.
Без обзира на то, на фотографији се може препознати поменута фасада
од цигала – десно иза архитектине кћерке Олге у тамној хаљини. Друга
страна фасаде – на фотографији лево – је светла, са пластичним медаљо
ном и прозором. Архитекта са кћеркама и Лујзом Чистецком (у средини,
вероватно гувернанта) позирају поред степеница, са чијих су страна на
стубовима смештене саксије са цвећем. Иза степеништа се види прозор
са завесом на тамнијим вратима. Чак и на основу цитираног описа на
фотографији је могуће тврдити, да је реч о вратима у дворишту, при чему
је, вероватно, улаз са уличне стране имао формалнији карактер. Друга
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Слика 10.
Франтишек Неквасил са кћеркама
и гувернантом (?) у дворишту
породичне куће у Београду.
Фотографија. 1887. Одсек за
урбанизам и архитектуру Музеја
града Београда, Београд.
(У фонду Ур 13201.) Репро:
Центар за документацију М ГБ
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кућа породице Неквасил се налазила, према наводима Ђурић-Замоло,49
у ул. Светосавској 6.
Презимењаци градитељи у Чешкој
Након смрти Франтишека Неквасила изгубили су се даљи трагови и
за судбину његовог сина Отокара. На основу породичних фотографи
ја сазнајемо само да је 1915 г. учествовао у рату и био у заробљеништву
(не знамо када тачно). Емилија Савић, унука Франтишека Неквасила, у
успоменама из 1963. г. забележила је да се Отокар оженио у Београду. По
сле поменутог почетка каријере са оцем у грађевинарству, посветио се
служби у српској и југословенској војсци. Умро је 1950. г. Вероватно је то
само случајност, што се и у чешком градитељству појединачно сусреће
мо са презименом Неквасил. Објекти тих градитеља потичу из периода
1895–1911, када је породица Неквасил о којој је овде реч боравила пре
тежно у Србији. Грађевинска фирма В. Неквасил из Прага изградила је
школу у градској четврти Карлин, још 1895. године. У периоду 1903–1904
иста фирма је суделовала – вероватно према пројекту Отокара Неква
сила50 – у изградњи новобарокне грађевине Зајмодавног и кредитног
завода у граду Храдец Кралове. Уметничко-браварске радове на овој
банкарској грађевини, према извору на интернету, извео је извесни Иља
Радуловић. (Пореклом, наводно, из Храдеца Кралове, али његово име
никако није чешко…) Према пројекту архитекте Сакара [Josef Sakař
1856–1936] градио је Народну кућу [у Прагу, у градској четврти Карлин]
Отакар Неквасил у периоду 1910–1911.51 Пошто Ђурић-Замоло наводи,
да:52 [Неквасил] Потиче из породице која је поред њега имала још шест
синова: четири правника и два учитеља поставља се питање, да ли су по
стојале породичне везе између заступника фирме В. Неквасила у Прагу
и чланова породице Неквасил у Србији.
Многа питања у вези са деловањем архитекте Франтишека Некваси
ла и сликара Кирила Кутлика у Смедереву остају обавијена велом тај
не. Упркос томе, искрено верујем да су наведени детаљи из архивских
докумената оновремене штампе и стручне литературе допринели да се
створи пластичнија слика и подстакне интересовање за ове заборављене
личности из културне историје Смедерева.53
Превела са словачког: Кристина Ковач
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захваљујем се мр Снежани Цветковић, др Млађану Цуњаку, попу Цркве Вазнесења
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Summary
Iva Paštrnáková

Kiril Kutlik and František Nekvasil – the Forgotten Names
in the Cultural History of Smederevo
Rather unexpectedly the activity of two foreigners – Slovakian painter Kiril
Kutlik (1869–1900) and Czech architect and engineer František Nekvasil
(1843–1913) has been related with Smederevo and its surroundings. In
the archives in Slovakia and in Serbian academic literature we discovered
interesting details concerning the activities of two daring men who did not
hesitate to settle permanently in Serbia.
At the beginning of this work is presented not so much known picture
postcard of Smederevo from the Archives of Visual Arts of the Slovakian
National Gallery in Bratislava (AVU SNG ) that Kiril Kutlik, founder of Ser
bian Drawing and Painting School in Belgrade (1895), sent to his wife. This
picture postcard is important, first of all, because of its documentary value
as it is the evidence for the Kutlik’s stay in Smederevo because of professional
reasons. The series of paintings The Grapes from Smederevo had after that
also been mentioned by the monk Rafailo Momčilović (1875–1941), who was
Kutlik’s student, and by the art historian Nenad Simić (1920–1994) on the
basis of the text in the Serbian press. We called the attention to the fact that
undocumented paintings of grapes of three Serbian sorts had been prepared
for the World Exhibition. There is also a quotation from the French press that
confirms Kutlik’s participation at the mentioned exhibition in Paris (1900).
Still another work, which Kutlik planned to make, is related to the surro
undings of Smederevo. In his personal fund, in AV U S NG, is preserved the
commission for the paintings for the iconostasis in the church in Golobok
near Smederevska Palanka. The icons from the church of the Resurrection
of Jesus Christ really date from the period of the end of the 19th and the
beginning of the 20th century. The final opinion about possible Kutlik’s par
ticipation in their creation will be possible only after the comparison with
his other works and sources of inspiration of this artist and after taking into
consideration the opinions of the Serbian art historians.
František Nekvasil, Kutlik’s father-in-law, directed in the period between
1911 and 1913 the construction works on – nowadays unknown – bridge and
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probably also on the railroad tracks and buildings for the railway company
in Smederevo and in his work he was assisted by his son Otokar Nekvasil
and his-son-in law Antonije Brazidil. On the basis of the correspondence
from the Archive for Literature and Art of the Slovakian National Library in
Martin the author provides details concerning also Nekvasil’s participation in
construction of railroad tracks in Ovčar Banja (around 1906) and the railroad
between Šabac and Banja Koviljača where he directed the complete construc
tion (1908–1910). The author quoting Divna Djurić-Zamolo (1922–1995) de
scribes Nekvasil as entrepreneur, owner of agricultural estate and prominent
member of the Czech colony in Belgrade. The reproduced photograph of his
family house and reproduction of the picture postcard of the Nekvasil’s best
known project, Hotel Slavija (between 1882 and 1888), as the examples of the
bourgeois architecture come from the archive of the City Museum of Belgrade.
In the conclusion are skillfully mapped also the architectural projects of the
company of V. Nekvasil with head office in Czech Republic although these
are only the namesakes of the family Nekvasil that was active in Serbia.
Kiril Kutlik and František Nekvasil took the opportunity to apply their
potentials and professional knowledge in the country of the friendly Sla
vic people in the end of the 19th century. The activities of these, nowadays
forgotten, person in the cultural history of Smederevo left larger or smaller
traces in Serbia in general and this study offers more comprehensive infor
mation about that.
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