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удк 75:929 кутлик к.
72:929 Неквасил Ф.

930.85(497.11 смедерево)

Ива Па штр на ко ва

КирилКутликиФрантишек
Неквасил–заборављенаимена
изкултурнеисторијеСмедерева

На пр ви по глед де лу је мо жда из не на ђу ју ће, што се за град Сме де ре во 
ве зу је де лат ност два бив ша пра шка сту ден та – сло вач ког сли ка ра 

Ки ри ла Ку тли ка и ње го вог ка сни јег та ста, че шког ар хи тек те и ин же ње
ра Фран ти ше ка Не ква си ла. Кра јем 19. ве ка су у мла ду Кра ље ви ну Ср би ју 
до ла зи ли струч ња ци, пред у зет ни ци и умет ни ци из АустоУгар ске и то 
ни је би ла не у о би ча је на по ја ва. У тек сту на во дим не ко ли ко де та ља из 
ши рег спек тра де ло ва ња дво ји це од ва жних љу ди, ко ји ни су окле ва ли 
да се у Ср би ји трај но на ста не, оста вља ју ћи ту иза се бе ви ше или ма ње, 
упе ча тљи ве тра го ве.

Раз глед ни ца из Сме де ре ва – дра го це ни до каз
На раз глед ни ца ма Сме де ре ва с кра ја 19. ве ка сре ће мо у ве ли кој ме ри 
сли ке твр ђа ве Ђур ђа Бран ко ви ћа на Ду на ву, у свој ству сим бо ла гра да. 
Ов де пред ста вљам раз глед ни цу, са чу ва ну у Сло вач кој1 – на ње ној спо ља
шњој стра ни (сл. 1) су от штам па не три фо то гра фи је, од ко јих су на две ма 
не то ли ко че сто при ка зи ва ни објек ти: НачалствоиСуд,Новацркваи 
већ тра ди ци о нал но на раз глед ни ца ма при су тан по глед на ГрадЂурђа
Бранковића. На зи ви су, осим на срп ском је зи ку, на ве де ни и на не мач ком 
као: KreispräfecturundKreisgericht,NeueKirche,FestungGeorgBraukević’s
иПоздравизСмедерева/GrussausSemendria. Цр ве на бо ја сло ва ви зу
ел но ак цен ту је ма ле цр нобе ле сним ке, чи ја по за ди на је де ко ри са на и 
три ма цр те жи ма цве то ва. Из да вач ни је на ве ден, али су де ћи по на зи ви ма 
на стра ном је зи ку, ов де је очи глед но реч о аустроугар ском из да њу. Раз
глед ни ца је, ипак, при ла го ђе на сре ди ни у ко јој се ко ри сти ла, по што је 
текст на ма ђар ском је зи ку Levelezö-Lap на уну тра шњој стра ни (сл. 2) пре
кри вен ор на мен том и из над ње га је од штам па ни пре вод у ћи ри лич ном 
пи сму: Дописнакарта. По сла та је по штом 1899. го ди не, а и на осно ву тзв. 
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Слика1. Разгледница Смедерева, коју је Кирил Кутлик послао супрузи – спољ. стр. 
90те године 19. века. AVU SNG, Братислава. (У фонду инв. бр. 650/1996.) Фото: Ауторка

Слика2.Разгледница Смедерева, коју је Кирил Кутлик послао супрузи – унутр. стр. 
90те године 19. века. AVU SNG, Братислава. (У фонду инв. бр. 650/1996.) Фото: Ауторка 
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Слика3.
Кирил Кутлик: АутопортретI .
Око 1892. Приватно власништво, 
Братислава. Фото: Ауторка

ду ге адре се зна мо да при па да из да њи ма штам па ним до 1905. го ди не. (Го
ди ну да на ка сни је је Ме ђу на род на по штан ска уни ја, на и ме, уве ла уред бу, 
ко јом се за адре су из два ја тек са мо по ло ви на уну тра шње стра не. То је тзв. 
де ље на адре са, ка ква нам је по зна та и са да на шњих раз глед ни ца.)

Ис пи са на раз глед ни ца Сме де ре ва је још дра го це ни ја због ње не до
ку мен тар не вред но сти. Из Сме де ре ва ју је сво јој су пру зи по слао сли кар 
Ки рил Ку тлик (Cyril Kutlík, 29.3.1869–4.4.1900, сл. 3), осни вач Српске
цртачкеисликарскешколеуБеограду.2 На пр ви по глед ни по че му из
у зет не, Ку тли ко ве ре че ни це, ис под фо то гра фи ја, до ка зу ју, да је сли кар 
ра дио и бо ра вио у овом гра ду:Понедељак,18./X.899.Душице!Недоста-
јешми,волеобихдасампоновосаТобом.–Посао,којисампреузеона
себејевеликиијанезнам…далићусутра(ууторак)моћидадођем
уБеоград.–УсвакомслучајућуТипослатителегр.[афску]вест,какоби
могладамеочекујеш.АкоТијепотребанновац,наћићешгаукњизи„Бео.
[градска] Задр.[уга]“–ЉубиТеТвојКирил. –Две ре че ни це, де сно го ре, 
по твр ђу ју, да је Ку тлик у Сме де ре ву сли као: Сталнорадим–јучејебила
недељаајасамцеодансликао.–Тоштосамнасликао,иТебићесевеома
свидети.–ПоздравиФрантишку.–По след ња ре че ни ца, у фор ми пи та ња
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Неплашитесесаме? – ле во го ре, се ве ро ват но од но си на кућ ну по моћ
ни цу, или дру жбе ни цу, у до ма ћин ству мла дог брач ног па ра Ку тлик. (На 
уну тра шној стра ни раз глед ни це је на ве де на очи глед но адре са тог до ма
ћин ства: Зоринаул.бр.19 – адре са, ко ја се у Ку тли ко вој ко ре спон ден ци ји 
ви ше не по ја вљу је.)

Раз глед ни ца Сме де ре ва из Ку тли ко ве за о став шти не је та ко нео че ки
ва но по ста ла је дан од до ка за сли ка ре вог рад ног бо рав ка у гра ду. Осим 
то га, оно што раз глед ни ца не на во ди ди рект но, али мо же мо да за кљу чи
мо на осно ву дру ге ар хив ске гра ђе, је сте да је у Сме де ре ву на ста ла сли
ка (или сли ке?) ко је је ве ро ват но фи нан сиј ски по др жа ла срп ска вла да. 
О че му је реч?

Гро жђе из Сме де ре ва у Па ри зу?
На сли ке, ко је са свим си гур но има ју ве зе са раз глед ни цом из Сме де ре
ва, скре нуо је па жњу још Не над Си мић у де таљ ној мо но гра фи ји о ва ја
ру Пе тру Убав ки ћу, ка да је ци ти рао Вечерњеновости (20. 10. 1899):3На
пример,1899.године,нашемодељењупривреде,заСветскуизложбуу
Паризу(1900),обликовао[је Пе тар Убавкић]гроздове,докјеКутлик,у
истусврху,насликаоубојитриврстесрпскоггрожђауприродној
величини.Ито:смедеревку,прокупацизачињак.

И сâм Ку тлик све до чи да je ГрожђеизСмедерева при пре мао за па ри
ску из ло жбу: …Напримеркакостесигурносхватилиизразгледницепо-
слатеВамаизСмедерева–Министарствозаорањеодаслалометамо
ијасамнасликаоза5дана3врстегрожђасалистовимаокренутимa
изунутрашнеиспољашњестранекојејесуприпременезапарискуиз-
ложбу.Комисијакојамојрадузимала,исастојалаизстручнихзналаца,
биласасвимзадовољнаијасамбезникакверечидобиоуговоренхонорар
240франакаштојевишеод100златних.(Ки рил Ку тлик у пи сму сво јим 
ро ди те љи ма, 24. 10. / 5. 11. 1899, [Београд]. AVU SNG, инв. број 650/1996. 
По ме ну та раз глед ни ца ро ди те љи ма – дру га из Сме де ре ва – ни је за са да 
про на ђе на.)

Да кле, Ку тли ко во ГрожђеизСмедерева је на пре ла зу из јед ног ве ка 
у дру ги би ло из ло же но у Па ри зу? Иако до са да ни сам ус пе ла да при ба вим 
об у хват не ка та ло ге Свет ске из ло жбе из 1900. го ди не, ко ји би пру жи ли 
де фи ни тив ни до каз за ову тврд њу, то је ипак ве о ма ве ро ват но. Ку тли ка, 
као умет ни ка ко ји је на њој из ла гао, на ве ли су Ема ну ел Бе не зи4 и Ка та
ри на Ам бро зић,5 као и Ла зар Три фу но вић у ре кон струк ци ји УчешћеСрба
наСветскојизложбиуПаризу 1900.6 Из Вечернихновости (15. 12. 1899) 
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зна мо, да је Ку тлик до спео на пр во бит ни спи сак де сет сли ка ра и два
ју ва ја ра, чи ји ра до ви је тре ба ло да пред ста вља ју Ср би ју. Три фу но вић 
у ре кон струк ци ји на во ди ко на чан број – се дам на ест умет ни каиз ла га
ча – укљу чу ју ћи Не ми цу Бе ту Ву ка но вић (Ba bet te рођ. Bac hmayer, 1872 
– 1972) – и Сло ва ка, ро ђе ног у Че шкој, Ки ри ла Ку тли ка, без об зи ра на 
чи ње ни цу, што је Ку тлик пре ми нуо у Бе о гра ду две не де ље пре отва ра ња 
из ло жбе. Три фу но вић не по ми ње ко ји ра до ви Ку тли ка, као и не ко ли ко 
дру гих умет ни ка, су би ли из ла га ни у Па ри зу.

Из Вечернихновости (15. 12. 1899) и БранковогКола(28. 12. 1899 / 11. 1. 1900) 
са зна је мо, да је у на ме ри ства ра ња те ма из срп ске на род не исто ри је (фи
нан сиј ски по др жа них од стра не вла де), Ку тлик пла ни рао ре а ли за ци ју 
сли ке УлазакСв.СавеуХилендар–моменаткадјеСв.СавакаоРаст-
кодошаоуХилендардасезакалуђери. (Ни је, да кле, реч о на зи ву Ула-
закСв.СавеуЈерусалим, ка ко је на вео у јед ном од пр вих тек сто ва о Ку
тли ку и ње го вој шко ли Де јан Ме да ко вић.)7 Ка сни је, у БранковомКолу
(17. / 29. 2. 1900) опет чи та мо: КирилоКутликјеобећао,даћеизложити
шестслика,алидосаданијепослаоодборузаПарискуизложбуниједну. 
Иако је у то вре ме Ку тли ку пре о ста ло још са мо ме сец да на жи во та, ве
ро ват но је ус пео да за вр ши не ке од обе ћа них сли ка – на ГрожђуизСме-
дерева, као што зна мо, ра дио је од ок то бра прет ход не го ди не. С дру ге 
стра не, ко је за слу жан, што је Ку тлик на из ло жби пред ста вљен по смрт
но, ни је по зна то. Од ло мак из оно вре ме не фран цу ске штам пе по твр ђу је 

Слика4.
Исечак из француске штампе 
о излагању Кутликовог 
стваралаштва. 1900. AVU SNG, 
Братислава. (У фонду инв. бр. 
650/1996.) Фото: Ауторка
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ње го во уче шће (сл. 4):8 [Извештај:]Румунију,СрбијуиБугарскуодликује
посебнозанимљивоуметничкодешавање.КутликуСрбији,Григореско
уРумунији,МарквицкауБугарскојзаслужујусвепохвале.По што ци тат 
ком плек сно по ре ди, мо гу ће је да ов де ни је реч о из ла га њу Ку тли ко вих 
ра до ва у одељењупривреде, ка ко би се мо гло прет по ста ви ти на осно ву 
Си ми ће ве из ја ве. Си мић, та ко ђе, упу ћу је на три вр сте срп ског гро жђа, 
што на во ди на за кљу чак да је ГрожђеизСмедерева ве ро ват но би ло ци
клус три ју сли ка. То по твр ђу је још је дан са чу ва ни до ку мент – пи смо сли
ка ре вог уче ни ка.

Где је Гро жђе из Сме де ре ва? 
Сли ка рев брат од стри ца Фе ликс Ку тлик мл.9 се обра тио при ли ком 
са ста вља ња по ро дич не хро ни ке Историја породице Кутлик (Dejiny
Kutlíkovcov)10 и бив шем Ку тли ко вом уче ни ку је ро мо на ху и сли ка ру Ра
фа и лу Мом чи ло ви ћу (1875–1941). Он му је од го во рио по слав ши ср дач но 
пи смо (сл. 5):11 ПоштованомГосподинуФеликсуКутлику–Братислава.
ВашемногоцењенописмосампримиопахитамдаВасизвестимколико
знамопочившеммомедобромидрагомУчитељуГ.КирилуКутлику.…
Године1907нашаосамтрисликеГ.[осподина] К.[ирила]К.[утлика]у
БуковукодНеготинауВинодељскоВоћарскојШколикојепредста
вљајугрожђе–српскеврсте–тетрисликесумејакоизненадиле
јерколикоразумемодвеликесууметничкевредности.Данашњом
поштомобраћамсепоменутојШколисапитањемотимрадовимапа
чимодговордобијемодмахћуВасизвестити.…РафаилоМомчиловић
јеромонах.МанастирБођанп.Вајска.15.јан.1930.

У Мом чи ло ви ће вом пи сму шко ли је ста ја ло:12 Године1907видеосам
утомзаводутрислике;грожђесрпскихврста,којејесликерадиопо-
знатиуметникКирилоКутлик.ПоштосумисесадизЧешке[тачно: 
Словачке]обратилинекичлановифамилијетогасликарасапитањем
оживотуирадупочившегтогчлананиховепородице,тоВасмолимда
меизвестите,далисепоменутирадовијоштуналазеиакоихтуне-
макдесу? Иако је Ди рек ци ја Сред ње По љо при вред не Шко ле у Бу ко ву 
кон так ти ра ла и бив шег рад ни ка у пен зи ји у Бе о гра ду, од го вор је гла сио: 
УвезиВашегписмаод15–I–930г.извештаватеседаовојДирекцијиније
ништапознатокдесеналазисликаокојојјеречуВашемписму. У про
прат ном пи сму Фе лик су Ку тли ку мл. Ра фа и ло Мом чи ло вић је до дао:13 
Поштованигосподине.ПоповраткуписмаизБуковашаљемВамисто,
изкојегсевидидатихсликатамовишенема.Пропаласудакледелаза
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Слика5.
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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којајевеликаштета.Свакакодасусезавремебурнихгодинанекомдо-
палепаихјеузеојеронемогудабудулепукрасусвакојкућипоштоје
тунасликаногрожђе,итотакоуметничкидасеморасвакомдопасти.
СаособитимпоштовањемипоздравомРафаилоМомчиловићјеромонах.
МанастирБођанп.Вајска/Бачка.4.фебр.1930.

Пи та ње, где је да нас ци клус Ку тли ко вих сли ка ГрожђеизСмедерева, и да 
ли је уоп ште са чу ван, оста је, да кле, без од го во ра. Мом чи ло ви ће ва пи сма, 
Ку тли ко ва раз глед ни ца су пру зи, пи смо ро ди те љи ма и но вин ски чла
нак по твр ђу ју, да су сли ке ипак по сто ја ле. Би ло би ве о ма дра го це но, ако 
би се мо гле про на ћи. Ку тлик, на и ме, ни је у то ли кој ме ри сли као мр тве 
при ро де (до сад зна мо у окви ру овог жан ра са мо за је дан при мер из ра не 
фа зе ње го вог ства ра ла штва, сл. 6) а осим то га, ГрожђеизСмедерева – по 
Мом чи ло ви ћу сликевеликеуметничкевредности –је вр ло мо гу ће би ло 
из ла га но у Па ри зу…

Ку тли ков ико но стас?
Из не на ђу ју ће је што је Ку тлик имао у пла ну још јед ну ре а ли за ци ју сли ка 
ко ја се ве зу је за око ли ну Сме де ре ва. Цр кве ни ка сир Иван Га ић из Го лоб ка 
код Сме де рев ске Па лан ке је по чет ком 1899. го ди не на пи сао Ку тли ку сле
де ће:14 ПоштованиГосподине,Вашепоштованописмоод22.п.м.односе-
ћесенанаправуиконостасаицелокупногукрасаовд.цркве,примиосам
25.п.м.иеводајемодговора:1) Заиконостаснемаготовогплана,паима
сетекправити.2) Сумазацелокупнунаправузависиодпогодбе.3) Свр-
шетакрадазависићеодпредузетогпосла,–аиназначењаприпогодби.
4) Штосетичедужинеиширинецркве,тоћесемоћиизвестиистог
дана,кадсебудеправиопланоиконостасу.5) Премаизведеномплану
исликећебитиудешене.6) Голобокјеудаљеноджелезничкестаницеи
то:одПаланке2.сахата,кадсеизБеоградажелезницомдоПаланкедо-
ђе.АимаопетидругестаницежелезничкеуЛозовику.Овоопеткадби
сеизБеоградалађомдоСмедеревадошло.Нонајбољејежелезницомод
БеоградадоПаланке.7) Штосетичеуслова,онисуповољни.Општина
имасвојеготовине.Уосталомизволитепримитиуверењемогаодличног
поштовањаИванГаићкасирцрквени.Госп.КирилуКутликуакад.живо-
писцуиуправ.сликар.школеБеоград. Ода кле је Ку тлик са знао за по тре бу 
укра ша ва ња цр кве, из гра ђе не 1894. го ди не, ни је по зна то. Ве ро ват но је 
био до бро упу ћен у ло кал на зби ва ња, по што је цр кви по ну дио да из ра ди 
сли ке за ико но стас. О да љем раз во ју пла но ва и до га ђа ња ре дов но га је 
ин фор ми сао Ра дош Па у но вић, по ре зник и ге о ме тар из Па лан ке:15 Сем
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тога,данасјебиостарикметкоднасуканцеларији,пасамгапитао,
штамислењеговисељаниодносноцрквеиВаст.ј.односнопонудеВаше,
ионмирече,дасусвизатоидаћесесигурнотастварсвршитикроз
5–6дана,доксамобуденовопостављенипредседникуведенудужност
исвемусенаруковођењепреда. Утвр ђи ва њепо руџ би не се про те гло на 
ду жи вре мен ски пе ри од, али је за Ку тли ка би ло још увек на де, са зна је мо 
по но во од Па у но ви ћа:16 Башданассенађемсабив.председникомопшти-
неголобовачкеиупитамгаотоме:јеликојигодмајсториливештаку
општепредузеоизрадуиконостасаиосталихукрасацрквених,ишта
ониуопштемислеотоме;комећевештачкутустварповерити;аон
миречедајошнисунисакимпогађалисемштосупресаВама,идаби
билирадибашВамадајеуступеакосеможетепогодити.…поштосмо
сеобојицажурили…тосмосераставилидаразговордругомприликом
наставимоотоме.

Слика6.
Кирил Кутлик: Пролазност–МртваптичицанаотворенојБиблији.1888. 
Приватно власништво, Братислава. Фото: Ауторка
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Ме ђу тим, ро ди те љи ма Ку тлик пи ше: …Идобиосамуправоуданна-
бавке[земљиш та] поруџбинуцрквенуовдеуСрбијуна1000динара…Рад
нијевеликииможеиморадабићеготовза2месецедана. (Ки рил Ку
тлик у пи сму сво јим ро ди те љи ма, 19. 2. / 3. 3. 1899, Бе о град. AVU SNG, инв. 
број 650/1996.) У сли ка ре вом фи нан сиј ском днев ни ку17 ме ђу при ма њи
ма на и ла зи мо на су му озна че ну као аконтозаиконостас (пр ви пут 
23–24. 1. 1900) – али од Оп шти не Ска ка вич ке, не Го ло бoч ке! Не мо же мо, 
да кле, са си гур но шћу твр ди ти да је Ку тлик по руџ би ну из Го ло бo ка до
био, и да ли је сли ке ико но ста са сти гао да сâм за вр ши, по што му до кра ја 
жи во та ни је пре о ста ло пре ви ше вре ме на.

То ком по се те Го ло бо ку (26. 9. 2007) до ку мен то ва ла сам у цр кви 28 уља 
на плат ну, ко је са чи ња ва ју ико но стас у три ма зо на ма. Од та мо шњег по па 
Да ли бо ра Но ва ко ви ћа и ауто ра бро шу ре о го ло боч кој цр кви др Мла ђа на 
Цу ња ка сам са зна ла, да сли ке за и ста по ти чу из пе ри о да пре ло ма 19. и 20. 
ве ка, али је њи хов аутор не по знат. На ико но ста су „до ми ни ра ју цр ве на и 
пла ва бо ја у кла сич ном ду ху са ба рок ним фло рал ним еле мен ти ма“, чи та
мо у Летописуцркве. При ли ком раз гле да ња ико но ста са, ку стос Му зе ја 
у Сме де ре ву мр Сне жа на Цвет ко вић и ја мо ра ле смо кон ста то ва ти да је 
сли ке из ра дио ака дем ски обра зо ва ни умет ник или ви ше умет ни ка. Ко
на чан суд о евен ту ал ном Ку тли ко вом аутор ству ра до ва, ко ји са чи ња ва ју 
ико но стас Цркве ВазнесењаИсусаХристауГолобоку, мо гу ће је до не ти 
тек на кон де таљ не ана ли зе и ком па ра ци је са дру гим ње го вим де ли ма и 
из во ри ма ин спи ра ци је, уз ува же ње ми шље ња срп ских исто ри ча ра умет
но сти. На при мер, те му Вазнесења Ку тлик је об ра дио још 1888. го ди не 

– на ол тар ној сли ци за еван ге ли стич ку бо го мо љу у Че шкој (сл. 7). Ико
на СкидањесКрста у Го ло бо ку де ли мич но је ин спи ри са на ра дом Рем
бран та ван Рај на (1606–1669). Сли ка Св.Михаила об ра ђу је мо тив, ко ји је 
при су тан на при мер у де лу Ђор ђа Кр сти ћа (1851–1907) у Саборнојцркви
Свететројице у Ни шу, иако је оно ком по зи циј ски дру га чи је. Ку тли ку је 
би ло Кр сти ће во ства ра ла штво по зна то, шта ви ше по се тио је ње го ву из
ло жбу у Бе о гра ду 1896. го ди не.18 Ако би се по твр ди ло Ку тли ко во уче шће у 
на стан ку ико но ста са у Го ло бо ку, био би то за ни мљив про је кат у ње го вом 
ства ра ла штву, ко ји би пред ста вљао још је дан до да так у ни зу по руџ би на 
из ве де них за дру ге кон фе си је. Ку тлик је, на и ме, као син еван ге ли стич
ког све ште ни ка из ра дио пет ол тар них сли ка за еван ге ли стич ке цр кве у 
Сло вач кој и Че шкој, али је илу стро вао и пу бли ка ци ју PessachHagada,19 
ко ју је об ја ви ла је вреј ска за јед ни ца у Пра гу.
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Слика7.
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
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Сли ке ГрожђаизСмедерева и по руџ би на ико но ста са у Го ло бо ку су 
нео че ки ва но до ве ле у ве зу Ку тли ко во ства ра ла штво са Сме де ре вом и 
ње го вом око ли ном. Не где око де сет го ди на ка сни је, у Сме де ре ву је још 
ак тив ни је де ло вао Ку тли ков таст Фран ти шек Не ква сил.

За бо ра вље ни ар хи тек та
Не сум њам да ће вам сва ки Бе о гра ђа нин, при по се ти гра да, ла ко об
ја сни ти, где се на ла зи ТргСлавијаса исто и ме ним мо дер ним хо те лом. 
Ме ђу тим, чак ни жи те љи срп ске пре сто ни це обич но не зна ју да је име
но ва њу тр га мо гао до при не ти Фран ти шек Не ква сил (Fran ti šek Ne kva sil 
1843–1913), че шки ар хи тек та и ин же њер, ко ји је де ло вао у Ср би ји од 1880. 
го ди не. Упра во је Не ква сил у 80тим го ди на ма 19. ве ка, у бли зи ни ме ста 
на ко ме се на ла зи овај мо де ран, про јек то вао пр во бит ни хо тел Сла ви ја 
(сл. 8), ко ји је био једнаодзначајнихбеоградскихграђевинасвогавреме-
на.20УнукаФ.Неквасила,међутим,мислидајехотелбиосвојинањеног
деде,асигурнознадамујеондаоиме,21 ко је је ка сни је по че ло да озна ча ва 
цео трг на Вра ча ру.

Исто ри чар умет но сти Див на Ђу рићЗа мо ло22 на во ди да je Неквасил
биоврлопредузимљив,вредан,способанипоштенчовекусвојојструци…
ПоштосеуБеоградудоброснашао,помагаојеосталимЧесимакојису
долазили.Материјалноје,такође,помагаосиромашнечешкестуденте.
КаоистакнутичланчешкеколонијеуБеограду,дугогодинајебиопред-
седникчешкогдруштва„Lumír“,којејеималосвојубиблиотеку,позори-
шнутрупуисвојемузичкеинструменте.…Ф.Неквасилјебиоиуредник
часописа„Vlast“(Отаџбина).

Не ква сил спа да ме ђу оне, ко ји су пр ви по др жа ли рад сли кар ске шко
ле Ки ри ла Ку тли ка, на кон ње ног осни ва ња.23 Мо жда ни је би ло слу чај
но што се на кон до ла ска у Бе о град, у ле то 1895. го ди не, Ку тлик сме стио 
упра во у хо те лу Сла ви ја, којијепостао…центарокупљања дру штва Лу
мир.24 Са свим је из ве сно, да је Не ква сил упо знао Ку тли ка са ви ше Че ха 
и ути цај ним Бе о гра ђа ни ма. Ку тлик и по ро ди ца Не ква сил су одр жа ва ли 
жи ве ве зе – Ку тли ко ву шко лу је од школ ске 1897/1898. го ди не по ха ђа ла 
ар хи тек ти на че твр та кћер ка Зден ка25 а у ју лу 1899. го ди не се за Ки ри ла 
Ку тли ка уда ла Не ква си ло ва тре ћа кћер ка Ми ла да.26

Пред у зет ник Не ква сил
Фран ти шек Не ква сил је и у обла сти пред у зет ни штва спа дао у гру пу ини
ци ја тив них лич но сти. На ко вер ту фир ме (сл. 9)27 чи та мо, да је Не ква сил 
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Слика8.
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 мГб

Слика9.
Коверат фирме 
Nekvasil&Doubek 
из писма, послатог 
Кирилу Кутлику. 
90те године 19. 
века. AVU SNG, 
Братислава. (У 
фонду инв. бр. 
650/1996.) Фото: 
Ауторка
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за јед но са До у бе ком28 во дио Парнустругару,Фабрикуцементнихпро-
извода(Parnípila.Továrnacementovýchvýrobků,че шки).Са свим је мо
гу ће да је реч о два пред у зе ћа, ко је по ми ње одво је но и Ђу рићЗа мо ло:29 
Постојизатимаутентичанподатакнастаромисечкуизновина,да
јеФ.Неквасилподигао Првусрпскуфабрикузаизрадуцементних
производауБеограду.…Поштознамодасебавиопројектовањем,мо-
жемовероватисведочанствуинжињераРаушара,30дајепројектовао
итријавнеграђевине:хотел„Славија“науглуданашњихулицаСветог
СавеиБулевараЈНА,Фабрикудуванакод„Мостара“иСтругарунаЧу
карици.… Премапредању,његовасвојинасубилиихотел„Славија“и
ФабрикашећеранаЧукарици.…Поштосеуглавномбавиосамосталним
пословима,финансијскијекрахираоувремекадајеицелаСрбијазапала
уновчанетешкоћезбогдуговакраљаМиланаОбреновића. Без об зи ра 
на очев крах, Ми ла дин ми раз је 1899. го ди не – за хва љу ју ћи де ли мич но 
при ло зи ма ро ђа ка из Пра га – био до вољ но ве ли ки, да је мла ди брач ни 
пар Ку тлик мо гао ку пи ти зе мљи ште од чу ва ра пар ка и Карађорђевoг 
спо ме ни ка Чи ке Три ше (660 ква драт них ме та ра за 700 ди на ра) и пла
ни ра ти град њу ку ће. По ро ди ца Не ква сил је по се до ва ла и у Љу би ћу код 
Чач ка има ње (усме ре но на напреднупољопривреду),31 ко јим је за вре ме 
му же вље вог од су ства упра вља ла са ма Ана Не ква си ло ва, рођ. Кунц (An na 
Nekvasilová рођ. Kunc, 1853–1921).

Гра ди те љи же ле знич ке пру ге
Иако Фран ти шек Не ква сил ни је спа дао у нај по зна ти је ар хи тек те, ре а ли
зо вао је ви ше зна чај них про је ка та. ПоштоједошаоуСрбијуувремеград-
њепрвепруге,свакакосутачниподацидајерадионаизградњипругеи
њенихобјеката,мостова,вијадуктаижелезничкихстаница,пасеможе
повероватидајерадиоинаизвођењуЖелезничкестаницеуБеограду.32

Град њи же ле зни це је ар хи тек та и ин же њер био по све ћен све до сво је 
смр ти, ра де ћи не рет ко са си ном Ото ка ром33 и зе том Ан то ни јем Бра зди
лом.34 Ра до ве на пру зи у бли зи ни оби ва ли шта код Чач ка по ми ње Ана 
Не ква си ло ва:35 …уОвчару[данас Ов чарБања] ћемо,изгледа,боравити
јошдуго,јер[мора] садазавршитимостазатимизградитибранукод
тунела,штојењеговглавнизадатак…Сасвимјемогуће,даотацсадани
недељомнећедолазитикући,поштонаводноградетунелинедељоми
ноћу,иморадабудетамо…

О дру гом про јек ту је 1908. го ди не за бе ле жио сâм ар хи тек та:36 Јасам
сададиректоризградњепругеШабац–БањаКовиљача–дуге60кило-
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метараинајвишеборавимуШапцу.Платаједобра(7200),алиимаи
приличномногопослаисекирације.На из град њи пру ге у Шап цу ра дио 
је Не ква сил и го ди ну да на ка сни је:37 Јасамзатимобавезанслужбомин-
жењерском,такоданијемогућедасеудаљимнисамонапардана.Чим
овапругабудеизграђена–нећувишеникадаприхватитиместосато-
ликомодговорношћу,каоовде.Доброме,додуше,плаћају,алијеивелики
напордушеванителесанзатопотребан.Отприликезагодинуданаће
битисвезавршено.

Упр кос на ме ра ма, Фран ти шек Не ква сил је, као ин же њер, ру ко во дио 
још јед ним зах тев ним про јек том – изградњомжелезничкепругеуСме-
дереву. Ова квој од лу ци је, мо гу ће, до при не ла чи ње ни ца, што се по ро
ди ца Не ква сил ре ши ла јед не „бри ге“ – 1911. го ди не су, на и ме, про да ли 
има ње у Љу би ћу и пре се ли ли се код кћер ке Мир ке у Бе о град. (Из гле да 
да је нај ста ри ја кћи Ол га оста ла са де цом да жи ви у Љу би ћу.) Ана Не
ква си ло ва по дроб ни је пи ше о то ме:38 …отациОтокародлазеовенедеље
уСмедерево,гдесупреузелиградњу.Ка сни је је кон ста то ва ла,39 да отац …
имавеликихбригаувезисатомградњомве ро ват но због то га, што је 
1912. го ди не Сме де ре во че ти ри пу та за де си ла по пла ва. Во да је оте жа ва
ла жи вот у Сме де ре ву и на ред не го ди не, са зна је мо од Мир ке Се дла чек.40 
Ње но пи смо, шта ви ше, по твр ђу је уче шће чла но ва по ро ди це Не ква сил 
у упра вља њу гра ђе вин ским ра до ви ма за вре ме ар хи тек ти не бо ле сти:41 …
јестеОтокаровоприсуствоираднаизградњимостауСмедереву,гдеуз
Антонијевупомоћвежбадазаступаоца.Ипак,заинструкцијеупоне-
кимслучајевиманесигурностиувексунавезиписменимпутемиотац
имузпомоћплановасвеудетаљеобјасни.ХвалаБогу,штосеводапову-
клаиможесеградити–тимећеочевебригенестати.Осимтога,веома
утешноделујеисазнање,дасинвећможедагазаступа… Ово се де си ло 
крат ко пре смр ти оца ар хи тек те. Мир ка Се дла чек го во ри и о то ме, да је 
на кон смр ти Фран ти ше ка Не ква си ла (17/30. ок то бра 1913) ра до ви ма на 
из град њи пру ге у Сме де ре ву на ста вио да ру ко во ди ње гов син Ото кар:42 
Отокарсевратиодаседовршетамошњирадови,коликојетомогуће
поредтренутновеомависокогнивоаводе.Ви ше де та ља о то ме на ла зи мо 
за бе ле же но и од стра не Ане Не ква си ло ве:43 ИзградњауСмедеревудосад
нијезавршена,поштојенивоводепонововисок…ОтокарјеуСмедереву,
какобисетозавршило…ТоуСмедеревусеморазавршити,јерјенемо-
гућеуводитидругеупосао.Акоћебитипотребан[Јефта] Стефановић44 
присвођењузавршнихрачуна,ондаћугапозвати.…инжињеримаЧе-
сима,којихјетумного…[отац недостаје]. Антониједелујетакођеизгу-
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бљено,незнаштасададаради.Тујетренутнотоликопосла,толико
серазличитогнародаскупило,алионнијетоликоенергичан,дабисâм
нештопредузео…

Ка мен на ка ме ну ни је остао…
Из град њом сме де рев ске же ле знич ке пру ге за о кру же но је по гла вље ар
хи тек тон ског и гра ди тељ ског де ло ва ња Фран ти ше ка Не ква си ла. Због 
екс пло зи је му ни ци је на сме де рев ској твр ђа ви да на 5. ју на 1941. го ди не, 
ко ја је уни шти ла град у преч ни ку од 10 ки ло ме та ра, из глед овог Не ква
си ло вог про јек та нам ни је по знат.45 Же ле знич ка ста ни ца у Бе о гра ду је 
да нас, по све му су де ћи, је ди ни пре о ста ли обје кат, у чи јој из град њи је 
Фран ти шек Не ква сил мо гао има ти уде ла. Ста ри хо тел Сла ви ја је уни
штен у бом бар до ва њу Бе о гра да 6. апри ла 1941. го ди не а скла ди ште Фа
бри ке ду ва на из го ре ло је још то ком Пр вог свет ског ра та. (На За пад ној 
Мо ра ви код Ов чарБа ње и да нас по сто ји ста ри же ле знич ки мост, али на 
осно ву са зна ња ре дак ци је ча со пи са Хоризонт, то ни је про је кат Фран ти
ше ка Не ква си ла.) Обим Не ква си ло вих ра до ва ни је до да нас ма пи ран у 
пот пу но сти и због то га су све ин фор ма ци је дра го це не. Ђу рићЗа мо ло46 
је упо зо ри ла, да су у Му зе ју гра да Бе о гра да са чу ва ни Не ква си ло ви про
јек ти из пе ри о да 1900–1903 за при зем не ку ће за М. По по ви ћа и Ми ле ну 
Ра но со вић. Ова исто ри чар ка умет но сти је та ко ђе по ме ну ла, да је Не ква
сил, ве ро ват но, про јек то вао и јед ну од ку ћа соп стве не по ро ди це. Пре ма 
бо ји ци га ла фа са де, згра да је би ла по зна та као Црвенакућа(Červenýdům, 
че шки), а на ла зи ла се добиоскопаСлавија.47 Ова ку ћа је очи глед но сни
мље на на фо то гра фи ји Не ква си ло ве по ро ди це (сл. 10), где је по ред име на 
ли ца на че шком до пи са но: …фотографисаноуновембру1887.уБеограду
удвориштупородичнекуће.48 Ар хи тек тон ски де та љи ни су у пот пу но сти 
уоч љи ви, по што је фо то гра фи ја из о штре на са мо у цен трал ном ова лу. 
Без об зи ра на то, на фо то гра фи ји се мо же пре по зна ти по ме ну та фа са да 
од ци га ла – де сно иза ар хи тек ти не кћер ке Ол ге у там ној ха љи ни. Дру га 
стра на фа са де – на фо то гра фи ји ле во – је све тла, са пла стич ним ме да љо
ном и про зо ром. Ар хи тек та са кћер ка ма и Луј зом Чи стец ком (у сре ди ни, 
ве ро ват но гу вер нан та) по зи ра ју по ред сте пе ни ца, са чи јих су стра на на 
сту бо ви ма сме ште не сак си је са цве ћем. Иза сте пе ни шта се ви ди про зор 
са за ве сом на там ни јим вра ти ма. Чак и на осно ву ци ти ра ног опи са на 
фо то гра фи ји је мо гу ће твр ди ти, да је реч о вра ти ма у дво ри шту, при че му 
је, ве ро ват но, улаз са улич не стра не имао фор мал ни ји ка рак тер. Дру га 



89

Кирил Кутлик и ФраНтишек Неквасил – заборављеНа имеНа…

Слика10.
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 мГб
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ку ћа по ро ди це Не ква сил се на ла зи ла, пре ма на во ди ма Ђу рићЗа мо ло,49 
у ул. Светосавској6.

Пре зи ме ња ци гра ди те љи у Че шкој
На кон смр ти Фран ти ше ка Не ква си ла из гу би ли су се да љи тра го ви и 
за суд би ну ње го вог си на Ото ка ра. На осно ву по ро дич них фо то гра фи
ја са зна је мо са мо да је 1915 г. уче ство вао у ра ту и био у за ро бље ни штву 
(не зна мо ка да тач но). Еми ли ја Са вић, уну ка Фран ти ше ка Не ква си ла, у 
успо ме на ма из 1963. г. за бе ле жи ла је да се Ото кар оже нио у Бе о гра ду. По
сле по ме ну тог по чет ка ка ри је ре са оцем у гра ђе ви нар ству, по све тио се 
слу жби у срп ској и ју го сло вен ској вој сци. Умро је 1950. г. Ве ро ват но је то 
са мо слу чај ност, што се и у че шком гра ди тељ ству по је ди нач но су сре ће
мо са пре зи ме ном Не ква сил. Објек ти тих гра ди те ља по ти чу из пе ри о да 
1895–1911, ка да је по ро ди ца Не ква сил о ко јој је ов де реч бо ра ви ла пре
те жно у Ср би ји. Гра ђе вин ска фир ма В.Неквасил из Пра га из гра ди ла је 
шко лу у град ској че твр ти Кар лин, још 1895. го ди не. У пе ри о ду 1903–1904 
иста фир ма је су де ло ва ла – вероватнопремапројектуОтокараНеква-
сила50– у из град њи но во ба рок не гра ђе ви не Зајмодавногикредитног
завода у гра ду Хра дец Кра ло ве. Умет нич кобра вар ске ра до ве на овој 
бан кар ској гра ђе ви ни, пре ма из во ру на ин тер не ту, из вео је из ве сни Иља 
Ра ду ло вић. (По ре клом, на вод но, из Хра де ца Кра ло ве, али ње го во име 
ни ка ко ни је че шко…) ПремапројектуархитектеСакара[Jo sef Sa kař 
1856–1936] градиојеНароднукућу[у Пра гу, у град ској че твр ти Карлин] 
ОтакарНеквасилу пе ри о ду 1910–1911.51 По што Ђу рићЗа мо ло на во ди, 
да:52 [Неквасил] Потичеизпородицекојајепоредњегаималајошшест
синова:четириправникаидваучитеља по ста вља се пи та ње, да ли су по
сто ја ле по ро дич не ве зе из ме ђу за ступ ни ка фир ме В. Не ква си ла у Пра гу 
и чла но ва по ро ди це Не ква сил у Ср би ји.

Мно га пи та ња у ве зи са де ло ва њем ар хи тек те Фран ти ше ка Не ква си
ла и сли ка ра Ки ри ла Ку тли ка у Сме де ре ву оста ју оба ви је на ве лом тај
не. Упр кос то ме, искре но ве ру јем да су на ве де ни де та љи из ар хив ских 
до ку ме на та оно вре ме не штам пе и струч не ли те ра ту ре до при не ли да се 
ство ри пла стич ни ја сли ка и под стак не ин те ре со ва ње за ове за бо ра вље не 
лич но сти из кул тур не исто ри је Сме де ре ва.53

Превеласасловачког:КристинаКовач
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27 Коверат са адресом Кирила Кутлика, AVU SNG, инв. број 650/1996.
28 Инж. Јарослав Доубек (Ing. Jaroslav Doubek, †1897) је сахрањен у гробници 

породице Неквасил на Новом гробљу у Београду. Ништа подробније нисам о њему 
успела да досад сазнам.

29 ЂуриЋЗамоло, 1981 (нап. 20), стр. 77–78. (Текст масним словима означила И. П.)
30 ЂуриЋЗамоло, 1981 (нап. 20), стр. 78 наводи као извор књигу Јосифа Раушара 
УспомененаСрбијуиз1884–1897.годинаинанашеземљакеуњој.Праг, 1932. 
(RAUŠAR, Josef Zd.: VzpomínkynaSrbskozlet1884–1897ananašekrajanyvněm. 
Praha, 1932.)

31 ЂуриЋЗамоло, 1981 (нап. 20), стр. 77.
32 ЂуриЋЗамоло, 1981 (нап. 20), стр. 78, на основу тврдње Неквасилове унуке 

Емилије Савић (1908 – 1994). Њена мајка је била најстарија кћерка Франтишека 
Неквасила Олга удата Гаудернак (Olga Nekvasilová, удата Gaudernáková, 1872–1944). 
Са супругом Каролом – који је био чиновник – су имали још сина Отокара 
Гаунернака (Otokar Gaudernák, *1896), којијекаовојниксрпскевојскеу1Светском
ратупогинуоприповлачењукрозАлбанију(цитирани запис са плоче породичне 
гробнице на Новом гробљу у Београду).

33 Отокар Неквасил (Otokar Nekvasil, oko 1890?–1950) је био пето дете Франтишека и 
Ане Неквасил.

34 Антоније Браздил (Antonín Brázdil, 1871 – 1933), предузетник и професор, био је 
супруг четврте архитектине кћерке Зденке Неквасилове удате Браздил (Zdenka 
Nekvasilová, удата Brázdilová, 1884–1971). Брачни пар Браздил је имао кћерку, која 
је веома рано преминула.

35 Ана Неквасилова у писму кћери Милади Кутликовој, 21. 5. 1906, Љубић. Словачка 
народна библиотека Мартин, Архив књижевности и уметности, Заоставштина 
породице Кутлик, сигнатура 60 M 57. (Slovenská národná knižnica Martin, Archív 
literatúry a umenia, Pozostalosť Kutlíkovcov, signatúra 60 M 57. Даље у тексту као SNK 
Martin, ALU.)

36 Франтишек Неквасил у писму Миладиној ташти Ани Кутликовој, 8./21. 7. 1908, 
Шабац. SNK Martin, ALU, Заоставштина Породице Кутлик, сигнатура 60 M 55.

37 Франтишек Неквасил у писму Ани Кутликовој, 26. 7. 1909, Шабац. SNK Martin, ALU, 
Заоставштина породице Кутлик, сигнатура 60 N 1. Писмо је написано на папиру са 
заглављем: БРАЋАМИТРОВИЋПРЕДУЗИМАЧИ.BRÜDERMITROVITSBAUUNTERNEHMER,
Шабац,Schabatz.

38 Ана Неквасилова у писму Ани Кутликовој, 24. 7. 1911, Београд. SNK Martin, ALU, 
Заоставштина породице Кутлик, сигнатура 60 M 56.

39 Ана Неквасилова у писму Ани Кутликовој, 21. 12. 1912, Кулић. SNK Martin, ALU, 
Заоставштина породице Кутлик, сигнатура 60 M 56.

40 Мирка Неквасилова удата Седлачек (Miroslava Nekvasilová, удата Sedláčková, 
1876–1948), била је друга кћерка Франтишека и Ане Неквасил. Њен супруг 
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Венделин (или Венцеслав) Седлачек (Vendelín Sedláček) био је доктор у Доњем 
Милановцу. Када је Мирка 1906. године остала удовица, продала је у Милановцу 
мужеву апотеку и преселила се у Београд. Брачни пар Седлачек је имао кћерку 
Власту удату Грујић (1896–1968) и у њиховој породици живела и Драгиња 
Живковић (или Драгица, удата Кусерја, 1889–1960).

41 Мирка Седлачек у писму сестри Милади Кутликовој, 1/14. 10. 1913, Београд. SNK 
Martin, ALU, Заоставштина породице Кутлик, сигнатура 60 N 4.

42 Мирка Седлачек у писму сестри Милади Кутликовој, 29. 4. 1914. SNK Martin, ALU, 
Заоставштина породице Кутлик, сигнатура 60 N 4.

43 Ана Неквасилова у писму кћери Милади Кутликовој, 10. 5. 1914, Београд. SNK 
Martin, ALU, Заоставштина породице Кутлик, сигнатура 60 M 57.

44 Јефта Стефановић, инжењер, професор Велике школе.
45 Да би се разјаснио и реконструисао изглед пројекта Франтишека Неквасила, 

који се односио на изградњу смедеревске пруге, у великој мери би помогло 
проналажење планова,поменутих од стране Мирке Седлачек у писму од 1/14. 10. 
1913 (нап. 41), а које је архитекта слао свом сину Отокару. У Архиву књижевности 
и уметности Словачке народне библиотеке у Мартину се они не налазе. Није ми, 
такође, познато, да ли је негде самостално депонована заоставштина Отокара 
Неквасила. Због тога би свакако било од велике користи детаљно прегледати 
сачувани део заоставштине Франтишека Неквасила у Музеју града Београда.

46 ЂуриЋЗамоло, 1981 (нап. 20), стр. 77–78. Такође ЂуриЋЗамоло, Дивна: Београд
1898–1914изархивеГрађевинскогодбора.Београд: Музеј града Београда, 1980. стр. 
52, сл. 253.

47 Реч је вероватно о кући коју поменула такође Емилија Савић када на једној од 
фотографија забележила: Дединапородичнакућауул.КраљаМилана,Београд
1887.год.(Овај примерак фотографије поседује Данијела Хромикова.) ЂуриЋ
Замоло, 1981 (нап. 20), стр. 134 наводи у власништву Неквасила и кућу на 
Маршала Толбухина 5 (Макензијева 5) и постојање зграде у периоду 1880 – око 
1920. На умрлици архитекте из октобра 1913. године наведена је адреса Хаџи 
Ђерина 24. Касније је породица Неквасил поседовала двоспратну најамну кућу, 
о чему су ме информисале комшиница породице Неквасил, која уједно одржава 
њихову гробницу, Мирјана Ненадовић (25. 4. 2005. у Београду) и унука Миладе 
Неквасилове Данијела Хромикова (9. 7. 2008. у Братислави). Зграда на Ранкеовој 
ул. бр. 2 постоји до данас али не знамо да ли је један од пројеката Франтишека 
Неквасила.

48 Фотографија Неквасила са децом у дворишту породичне куће у Београду, 
новембар 1887. Албум са фотографијама породице Неквасил. Музеј града 
Београда, Одсек за урбанизам и архитектуру, ур 13201.

49 ЂуриЋЗамоло, 1981 (нап. 20), стр. 77.
50 Данас је зграда седиште библиотеке. Извор: http://www.knihovnahk.cz/informace/
budova.htm, 10. 12. 2007. (Текст масним словима означила И. П.)

51 Данас је у згради седиште радио станице Регина Праг. Извор: http://sfinx.skaut.
org/karlintext.htm, 10. 12. 2007. (Текст масним словима означила И. П.)

52 ЂуриЋЗамоло, 1981 (нап. 20), стр. 77.
53 За помоћ при изради ове студије, као и за опширније истраживање о Кутлику, 

захваљујем се мр Снежани Цветковић, др Млађану Цуњаку, попу Цркве Вазнесења 
Исуса Христа у Голобку Далибору Новаковићу, запосленима Архива ликовне 
уметности Словачке народне галерије и Архива књижевности и уметности 
Словачке народне библиотеке, Кристини Ковач, редакцији часописа Хоризонт из 
Београда и многим другима. 
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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 AVU SNG, 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 fatherinlaw, 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 hissonin 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 DjurićZamolo (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.

About the Author:
Iva Paštrnakova, PhD, visual arts educator, Bratislava, 
Republic of Slovakia, iffff@centrum.cz


