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Апстракт: Рад обухвата систематизацију глине-
них лула, откривених приликом заштитних архео-
лошких истраживања на Петроварaдинској тврђави, 
вишеслојном локалитету са моћним стратумом из 
османског и аустроугарског раздобља. Луле су разврстане 
у три основне групе: турске луле, подељене на украшене, 
неукрашене и луле са розетом; турско-мађарске луле, 
мешана група са елементима западних и турских лула; 
луле са печатима средњоевропских радионица (M. 
HŐNIG.WW./SCHMNITZ, A. RESS, F. BRUNNER...). 
Група турских и турско-мађарских лула, на основу 
аналогија, датована је у шири период од XVII до XIX века, 
а нешто млађа група лула са печатима средњоевропских 
радионица у крај XVIII и XIX век.

Кључне речи: Петроварадинска тврђава, глине-
не луле, реципијент, чибук, камиш, калуп, печат

Глинене луле представљају чест налаз приликом 
археолошких ископавања, пре свега вишеслојних 
налазишта са моћним стратумима из османског и 
аустроугарског раздобља. Како је досадашња пракса 
показала, оне су углавном остављане по страни и није им 
била посвећена већа пажња. Подаци о глиненим лулама 
које налазимо у домаћој литератури односе се на при-
мерке са простора уже Србије, која је била у саставу 

1Османског царства.  Са простора Војводине, која се нала-
зила у саставу Хабзбуршке монархије, о глиненим лулама 

2скоро да нема података, изузев пар спорадичних.  
3Са Петроварадинске тврђаве  потиче већи број 

глинених лула, које се чувају у археолошкој збирци 
Музеја града Новог Сада. Реч је о лулама које су прикуп-

4љане у дужем временском периоду, као случајни налази,  
као и о лулама прикупљеним током грађевинских радова 
на тврђави, а које су повремено пратили археолози Му-
зеја (необрађен материјал).

У новије време, приликом заштитних архео-
лошких истраживања откривено је нових 373 примерака 
лула (документоване су као теренски инвентар). Истра-
живања су обављена, са мањим прекидима, у периоду од 

52002. до 2004. године,  током изградње комуналних ин-
6сталација.  Реч је о налазима глинених лула, фрагменто-

ваних у мањој или већој мери, са изузетком једне луле 
израђене од морске пене (стиве) и три од порцелана. 
Налази лула углавном потичу из затворених целина, при 
чему је највећи број из аустријског контејнера за отпад, 
озиданог опекама (објекат 475). Осим лула његову испуну 
чинило је мноштво керамике, стакла и животињских 
костију, као и три новчића, од којих један крајцар из 1781. 
године. Будући да дају неопходне хронолошке оквире, у 
овом раду биће анализиране глинене луле са поменутих 
археолошких истраживања. 

Појава лула везује се за употребу дувана који је, као 
што је познато, Европа упознала након открића Америке. 
Међутим, постоје мишљења да су луле биле у употреби 

7знатно раније, код Келта и Римљана,  па чак и у доба 
8неолита,  када су уместо дувана коришћене друге арома-

тичне биљке.
Нема поузданих података о томе када су људи 

започели са гајењем биљке дувана. Претпоставља се да је у 
I веку наше ере узгајана у области Табаско у Мексику. 

Појава и начин израде глинених лула

1В. Ивановић, Збирка лула Етнографског музеја у Београду, Зборник Етнографског 
музеја 1901–1951, Београд 1955, 361–371; Д. Ристовић, Луле и прибор за пушење у 
збирци Етнографског одељења
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Душковић, Пут дувана у Србији = Tobacco Road in Serbia, каталог изложбе, 
Етнографски музеј, Београд 2006.
2Ш. Нађ, Тврђава Бач, Рад војвођанских музеја, бр. 10, Нови Сад 1961, 96. 
3Петроварадинска тврђава заузима доминантан положај на стеновитом, 
истуреном масиву Фрушке горе, уз десну обалу Дунава, који на том месту прави 
једну од већих окука, са дубоким и уским коритом ширине око 350 m, веома 
погодним за прелазак. Овако повољан положај je омогућио континуитет живота 
на овом простору током више хиљада година, што потврђују и резултати 
археолошких истраживања.
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Сматра се да су Индијанци први пушили дуван у глине-
9ним лулама.  Европљани су се са културом дувана сусрели 

1492. године, након Колумбове експедиције на острво 
10Гванани, које је он назвао Сан Салвадор.  У ширењу 

дувана, значајну улогу су имали католички достојан-
ственици, који су семе из Лисабона најпре пренели у 
Италију. Стручни назив Nicotiana биљка дувана је добила 
по Жану Никоту (Jean Nicot de Villemain), француском 
амбасадору у Португалу, који је послао семе дувана 
краљици Катарини Медичи, као лек против мигрене од 

11које је краљица боловала.  За име серa Валтера Ралија 
(Walter Raleigh), енглеског државника и истраживача, 
везана је популаризација дувана и појава луле у Европи 

12крајем XVI века.  Навику пушења проширили су порту-
гaлски и остали морнари, који су стизали из два правца, са 
атланских обала у западну Европу и преко Африке до 
источног Средоземља и Турске, где је дошло до додира 
дувана из Новог света са традиционалним обичајем 
пушења ароматичних трава (хашиш). Тако се развила 
турска култура пушења, која се за време Отоманског 
царства, брзо проширила и на простор Балкана. 

Развојни пут лула може се пратити из два првца, са 
запада и са истока. На западу, пре свега у Енглеској и 
Холандији, употребљаване су једноделне, тзв. „холанд-

ске“ луле, које су рађене најчешће од сивобеле глине, 
добре фактуре, неукрашене или са скромним украсом у 
облику чашице цвета. На истоку су биле уобичајене 
дводелне, тзв. „турске“ луле, које се састоје од глиненог 

13реципијента  за смештај дувана и камиша (чибука) – 
цеви кроз коју се увлачио дим (облик преузет од 
индијанских лула). У почетку су луле израђиване од беле 
или сивкасте глине и биле су малих димензија јер је дуван 

14 био редак и скуп. Осим глиненог дела луле, посебно се 
израђивао камиш (чибук), најпре од трске, а касније од 
различитих врста дрвета (нпр. клена, јавора, шљиве, 
јасмина) које се посебно препарира, криви и обликује, а 
може бити различите дужине (од 15 cm, чак, до 130 cm). 
Камиш се на врху завршава „такумом“ (наусницом) од 

15дрвета, кости или ћилибара.  Те луле су израђиване у 
многим радионицама у Турској (најпознатије у Бургасу и 

16 Цариграду), а потом се производња проширила у Бугар-
17 18ску (Софија, Варна),  Грчку (Теба)  и даље на Балкан. 

Радионице за израду лула налазиле су се и на подручју 
Србије, попут оне у Београду или у Нишу, која се сматра 

19најстаријом.  

9 L. Bekić, Uvod u problematiku glinenih lula na području Hrvatske, Vjesnik Arheološkog 
muzeja u Zagrebu, Ser.3., br. XXXII–XXXIII, Zagreb 1999/2000, 249; Š. Holčik, Fajky, 
Bratislava 1984, 3.
10В. Душковић, н. д., 5.
11R. W. Robinson, Tobacco pipes of Corinth and of the Athenian Agora, Hesperia 54, No. 
2, Athens 1985, 150; L. Bekić, н. д., 9. 
12Б. Бабић, Предговор, у: Прибор за уживање дувана из колекције Дуванског 
музеја у Прилепу, каталог изложбе, Ваљево 1980.

13У литератури је често називан „глава“ или „чашица“.
14М. Крижанац, Ars Fumandi, каталог изложбе, Музеј примењене уметности, 
Београд 2007, 27.
15А. Фотић, (Не)оспорно уживање: Појава кафе и дувана, у: Приватни живот у 
српским земљама у освит модерног доба, Београд 2005, 298.
16Z. Brusić, Dio tereta s lađe iz 17. stolјeća potonule kod otoka Bisage u Kornаtskom 
arhipelagu, Prilozi povjesti umјetnosti u Dalmaciji, br. 26, Split 1986/87, 479; L. Bekić, н. 
д., 253. 
17М. Станчева, О производњи керамичких лула у Бугарској, Зборник / Музеј 
примењене уметности, 19–20, Београд 1975/76, 129.
18R. W. Robinson, Op. cit., 152.
19В. Душковић, н. д., 23.
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      век, МГНС бр. т. и. 882
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Луле су рађене од врло квалитетне и вишеструко 
прочишћене глине. Ископана глина се најпре отапала 
(мешала са водом) и том приликом лулар је гњечио 
рукама. Заливање водом и набијање дрвеним батом 
омогућавало је добијање глине максималне пластич-
ности. Тако припремљена глина је утискивана у дводелни 
калуп, који се правио од олова, меканог камена или 
тврдог дрвета чија је унутрашњост облагана калајем, а пре 
употребе премазивана машћу или уљем ради лакшег 
одвајања изливеног предмета. Калуп је имао два отвора у 
који су се утицали дрвени клинови како би се направиле 
две шупљине, једна за реципијент у који се ставља дуван и 
друга за камиш. Када се ти клинови изваде, док је лула још 
мека, помоћу закривљеног шила пробијао се канал 
између реципијента за дуван и отвора у који се утицао 

20камиш,  како би се омогућио проток дима. Након па-
жљивог вађења из калупа, луле су се чистиле (одстрањи-
вао се уски гребен који је на лули остао на месту спајања 
два дела калупа) и украшавале (утискивањем, урези-
вањем), а потом сушиле на сунцу или поред ватре. Када се 
сакупи већи број овако припремљених лула (и до 2000 

21комада), пекле су се у специјалним, луларским пећима.  
Након печења, глина од које је лула била 

направљена мења боју у тзв. „боју печења.“ Природна боја 
глине може бити бела, жућкасто-сива, жута, црвена или 
тамносива до црне. Чисти састојци глине (глинена 

супстанца, кварц, фелдспат) сами за себе имају потпуно 
белу боју печења, мећутим у природи не постоји глина 
која не би имала ни трунке бојених примеса. Различита 
обојеност глине зависи, пре свега, од садржаја једињења 
гвожђа (каткад се гвожђе налази заједно са калцијум-
карбонатом) и мангана. Ако се гвожђе у својим 
једињењима налази у тровалентном облику (фери-
једињења), у зависности од количине, јавља се жута, 
црвена до тамно црвене боје печења. Уколико је у глини 
већа количина једињења двовалентног гвожђа (феро-
једињења) јавља се тамно сива до црне боје печења. На 
обојеност утиче и пламен при печењу (оксидациона и 
редукциона атмосфера, односно са или без присуства 
кисеоника). Црне луле се добијају редукционим пече-

22 њем.
Мада се израда глинених лула развила из грнчар-

ства, ипак је сматрана самосталним занатом којим су се 
бавиле лулаџије и чибугџије. Због финоће израде сматра 
се једним видом примењене уметности, који подсећа на 
златарство, а захтева велико умеће мајстора да облик 
прилагоди функцији и да на малој површини развије 

23декорацију која ће одговарати облику.  Помоћу декора-
ције изведене у калупу добијали су се рељефни мотиви на 
лули, али пошто то често није било довољно, лула је 
накнадно украшавана. На једној лули могу се применити 
једна, две или више техника украшавања: урезани и 

20Глинени део луле, у који се утиче камиш (чибук) у литератури се различито 
назива: „камишлук“, „врат“ , „тулац“ или „чибук“. У овом раду биће коришћен 
назив чибук.
21B. Širola, Neki kućni obrti u Zelovu : izradba zemljanih lula, Etnografska istraživanja i 
građa, knj. I, Zagreb 1934, 27–32.

22Libšer i Vilert, priredio Đorđe Bašić, Tehnologija keramike, Beograd 1967, 17.
23М. Станчева, н. д., 129.
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 Глинена лула, Петроварадинска тврђава, XVIII
    век, МГНС  бр. т. и. 23782

th Clay pipe, Petrovaradin Fortress, 18  century,
    MCNS No. t. i. 23782
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4.

 Глинена лула, Петроварадинска тврђава, XVIII
    век, МГНС бр. т. и. 22903

th Clay pipe, Petrovaradin Fortress,18  century,
    MCNS No. t. i. 22903



ровашени мотиви који се изводе оштрим ножем; 
кружићи изведени утискивањем цевчице са танким 
зидом и различитих пречника; украси изведени печатом 
који је израђен од резбареног дрвета, кости или метала; 
линеарни мотиви изведени радлом са различитим 
зупцима. За украшавање се користио велики број 
елемената, од косих уреза, тачки, кружића, ромбова, 
квадрата до палмете и лотосовог цвета сложене форме. 
Луле су се украшавале глеђосањем и бојењем, а финији 
комади позлаћивањем (што је захтевало поновно печење 
на нижим температурама) или аплицирањем дрвета, 

24кости, сребрних плочица и жице.  

Систематизација глинених лула са Петровара-
динске тврђаве заснована је на типологији коју је поста-

25вио Бела Ковач (Kovács, Béla),  обрадивши материјал са 

Систематизација глинених лула са Петровара-
динске тврђаве

26тврђаве Егер, а допунио Габор Томка (Gábor Tomka)  
додајући материјал са других локалитета у Мађарској. 
Највећи број глинених лула откривених на Петровара-
динској тврђави је фрагментован и без свих елемената за 
одређивање типологије. Због начина пушења, лулe 
ослоњенe на земљу, често су се ломиле и замењиване 
новим, у тој мери да ни сиромашни једну лулу нису 

27користили дуже од месец дана.  На основу најбоље 
очуваних примерака (у целости је очувано 5 ком.) било је 
могуће дати само оквирну типологију. 

Глинене луле са Петроварадинске тврђаве 
разврстане су у три групе: турске, турско-мађарске и 
луле са печатима средњоевропских радионица. 

Турске луле. – На основу облика, квалитета 
глине и стила украшавања, разликујемо три врсте 
турских лула: украшене, неукрашене и луле са розетом. 

Украшене луле су рађене у калупима, добро 

24М. Станчева, н .д., 135; В. Душковић, н .д., 26; М. Крижанац, н. д., 27.
25B. Kovács, A Dоbó István Vármúzeum cseréppipái, Egri Múzeum Évkönyve I, Eger 
1963, 237–254.

26G. Tomka, Pipatípusok-régészeti feltárásokból származó XVII–XVIII. századi 
cseréppipák, A Magyar pipa története–A Magyar történelem a pipákon, Budapest 2000, 
25–32.
27А. Фотић, н. д., 298; М. Крижанац, н .д., 28.
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печене, различитo моделованe и богато украшене 
(геометријски и флорални мотиви). Украс се преноси из 
самог калупа, али и накнадним урезивањем и утиски-
вањем помоћу цевчице, печата или радле, што је 
специфично за турске луле За неке луле се користила 
браон, жуто-зелена или бела глеђ. На многим лулама 
налазе се трагови црвене боје, а поједини примерци су 
високо полирани. У односу на дужину чибука (који је 
постављен под оштрим углом) и облик реципијента 
издвојена су три типа са варијантама: тип 1 – луле кратког 
чибука, са реципијентом чији облик у доњем делу може 
бити: а. лоптаст (Т. I/1-3); б. полулоптаст (Т. I/4); тип 2 – 
луле средње дугог чибука, са реципијентом чији облик у 
доњем делу може бити: а. лоптаст (Т. I/5); б. биконочан (Т. 
I/6); в. у облику диска (Т. I/7), као што је пример луле на 
слици 1. Та лула је фрагментована (очувана висина 4 cm, 
дужина 5,2 cm), израђена од глине црвене боје печења, 
фино полиране површине. Диск је украшен при ливењу 
плитким канелурама радијално распоређеним, са 

тракастим преплетом изнад, а врх чибука је у облику 
прстена украшен урезима; г. у облику цвета нарциса 
отворених латица (Т. I/8); тип 3 – луле дугог чибука, са 
реципијентом у облику чашице цвета (Т. I/9). Врх чибука 
код украшених лула је различито профилисан, као турбан 
(Т. I/1), засечена купа (Т. I/2) или прстен (Т. I/4). Аналогне 
примерке турских украшених лула, датованих у шири 
временски период од XVII до XIX века, налазимо на 
многим утврђeњима из османског периода (нпр. луле 

28типа 1. в (сл. 1) у Београду и Атини,  типа 1. а (Т. I/1-3) у 
29 30Варни, Софији,  и Шапцу ). 

Неукрашене луле су израђиване у калупу (са 
изузетком два примерка који су ручне израде) од глине 
слабијег квалитета; због јефтине израде производиле су 
се у великим количинама, а користили су их углавном 
сиромашнији слојеви. По дужини и углу под којим је 
чибук постављен у односу на кратак цилиндрични 
реципијент разликујемо два типа: тип 4 – луле кратког 
чибука који је постављен под правим углом, реципијент у 

28R. W. Robinson, Op. cit., 188, PL 57.
29М. Станчева, н .д., 132, сл. 6, 8;

30Стари град Шабац, каталог изложбе, Ваљево, Шабац 2004, 45.
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доњем делу равно профилисан (Т. I/10); тип 5 – луле 
средње дугог чибука који је постављен под оштрим углом, 
реципијент заобљен у доњем делу. Рађене су од црвене 
глине, најчешће црвено бојене површине, а врх чибука 
може бити звездасто профилисан или у облику засечене 
купе. Код каснијих облика овог типа, у виду украса, по 
целој површини пролазе фасете (Т. I/11). То је 
најзаступљенији тип лула на Петроварадинској тврђави и 
може се датовати у прву половину XVIII века, на основу 

31 32многих аналогних примерака са Шабачке,  Београдске  и 
33тврђаве Егер.  

Луле са розетом су рађене у калупу, са обе стране 
реципијента имају украс розете, која је пластично 
изведена при ливењу или је обликована помоћу печата и 
цевчице. По дужини чибука (који је постављен под ош-
трим углом) и врсти глине од којих су израђене, разли-
кујемо два типа лула са розетом: тип 6 – луле са кратким 
чибуком, рађене од глине сиво-беле боје печења, бело 
глеђосане или са премазом беле боје на површини (Т. 
I/12), попут луле на слици 2. Та лула је фрагментована 
(очувана висина 3 cm, дужина 5 cm), израђена од глине 
сиве боје печења са белим премазом на површини и са 
пластично изведеним стилизованим розетама, додатно 
украшеним помоћу печата. Има мали кружни отвор на 
прелазу реципијента и чибука, чији је врх у облику 
прстена; тип 7 – луле са средње дугим чибуком, рађене од 
глине црвено-смеђе боје печења (Т. I/13). Аналогни 

примерци лула са розетом, датовани у средину XVIII века, 
потичу са тврђаве у Сегедину (из испуне јарка око 

34тврђаве).
Турско-мађарске луле. – Крајем XVII и током 

XVIII века, у пограничним подручјима Мађарске почеле 
да се производе луле које су имитирале облике западних, 
„холандских“ и источних „турских“ лула ( али грубљих 
облика и начина израде), при чему је утицај са Истока био 
већи. Од лула које су имитирале холандски тип лула, са 
Петроварадинске тврђаве потиче само једна приказана 
на слици 3. Та лула је фрагментована (очувана висина 6,5 
cm), израђена од глине црне боје печења, углачане 
површине. Има конични реципијент, хексагонално 
профилисан и украшен са пластично изведеном чаши-
цом цвета.

Налази лула које су израђене према турским 
узорима су бројни. По дужини, облику и углу реципијента 
и чибука, као и стилу украшавања могу се издвојити 
следећи типови: тип 8 – луле средње дугог чибука 
постављеног под правим углом, са кратким цилиндри-
чниим реципијентом (заобљеним у доњем делу), 
најчешће браон глеђосане (Т/I/14); тип 9 – луле средње 
дугог чибука постављеног под оштрим углом. По начину 
украшавања реципијента, који је у доњем делу 
полулоптасто профилисан, разликујемо две варијанте: а. 
неукрашене луле (Т/I/15), које у доњем делу са десне 
стране често имају малу брадавицу, ради лакшег држања 

31Исто, 45.
32 th thV. Bikić,Gradska keramika Beograda (16–17.vek) = Belgrade Ceramics in the 16 -17  
Century, Beograd 2003, 82.

33B. Kovács, Op. cit., 248, t. III/15; G. Tomka, Op. cit., 30, t. 1/4.
34G. Tomka, Op. cit., 30, t. 1/8, kat. 5a/4;

012

Дивна Гачић

5.

5.

 Глинена лула, Петроварадинска тврђава, XVIII век.
    МГНС бр. т. и. 27304

th Clay pipe, Petrovaradin Fortress, 18  century,
    MCNS No. t. i. 27304

6.

6.

 Глинена лула, Петроварадинска тврђава, XIX век.  
    Печат радионице: SCHEMNITZ, МГНС бр.
    т.и. 22884

th Clay pipe, Petrovaradin Fortress, 19  century.
    Workshop stamp SCHEMNITZ, MCNS No. t. i.
    22884



и одвода топлоте, а врх чибука је благо проширен. Ове 
луле датоване су у крај XVII века, на основу аналогија са 

35примерцима из тврђава Нова Паланка (Jeni Palánk)  и 
36Егер;  б. луле грубље израде, са реципијентом који је 

украшен рељефним тачкастим украсом, а врх чибука је у 
облику турбана (Т. I/16); тип 10 – луле кратког чибука, 
постављеног под оштрим углом и кратког коничног 
реципијента. Реципијент и чибук су богато украшени по 
целој површини рељефним украсом што је изведено при 
ливењу (стилизован биљни орнамент на реципијенту и 
геометријски на чибуку) (Т. I/17). Аналогне примерке 
налазимо у Будиму (више стотина лула нађено на Тргу 

37Св.Ђорђа у једном подруму из XVIII века);  тип 11 – луле 
кратког чибука, који је постављен под оштрим углом и 
дугог благо коничног реципијента. По начину облико-
вања доњег дела реципијента и украшавању чибука 
разликују се варијанте: а. реципијент полумесечасто 
обликован у доњем делу, чибук богато украшен рељеф-
ним орнаментом, изведеним при ливењу, попут луле на 
слици 4. Та лула (висина 6,2 cm, дужина 4 cm) је израђена 
од глине црвено-смеђе боје печења, са украсом који чини 
урезан геометријски орнамент на реципијенту и преплет 
линија, косих цртица и тачкица на чибуку, са врхом у 
облику прстена; б. реципијент је равно обликован у 
доњем делу, чибук је неукрашен, са врхом у облику 

турбана (Т. I/18). Луле овог типа датоване су у XVIII век на 
38основу аналогних примерака са тврђаве Егер;  тип 12 – 

луле кратког чибука који је постављен под оштрим углом 
и са уским цилиндричним реципијентом који је заобљен у 
доњем делу и украшен урезаним стилизованим 
флоралним орнаментом (Т. I/19); врх чибука је у облику 
турбана или прстена. Аналогни примерци овом типу 
лула, датовани у XVIII век, потичу са локалитета 

39Нађкањижа (Nagykanizsa);  тип 13 – луле са реципи-
јентом у облику „чизме,“ који је украшен са пластично 
изведеним орнаментом (брадавице) у доњем и урезаним, 
стилизованим флоралним орнаментом у горњем делу (Т. 
I/20), попут луле на слици 5. Та лула је фрагментована 
(очувана висина 3,3 cm, дужина 4,6 cm), израђенa од 
глине тамно смеђе боје печења (секундарно горела), са 
врхом чибука у облику турбана, украшеног косим 
урезима. Аналогне примерке датоване у XVIII век 

40налазимо на тврђави Егер;  тип 14 – луле са 
реципијентом у облику људске главе (T. I/21); тип 15 – 
луле са два или више чибука, тзв. „здружене луле“ из којих 
пуше две или више особа (T. I/22). 

Луле са печатима средњоевропских радио-
ница. – У овој групи лула са Петроварадинске тврђаве 
заступљени су примерци са печатима радионица из: 
Дебрецина (Debrecen), Бање Шелмец (Banská Štiavnica), 
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35A. Gaál, Hódoltságkori cseréppipák a Wosinsky Mór Múzeum gyüjteményében, A 
Wosinsky Mór múzeum évkönyve XXVI, Szekszárd 2004, 264, kat. 4.
36B. Kovács, Op. cit., 244, t. II/1;
37G. Tomka, Op. cit., 27.

38B. Kovács, Op. cit., 250, t.VI/2
39Gy. Kovács, Cseréppipák a 17–8. századból, Budapest régiségei XXXVIII, Budapest 
2004, 130, fig 11.
40B. Kovács, , Op. cit., 254, t. VII/4. 
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Кошица (Košiciach), Керменда (Körmend), Боњхада 
(Bonyhád), Вашвара (Vasvár), Папа (Pápa) и других.

41У Дебрецину  познатом луларском седишту, 
грнчари, након добијања привилегија за производњу, 
почињу да праве луле већ од XVII века. Већина њих у 
XVIII веку прелази са израде посуда на израду лула, а 
крајем века је забележено да праве луле изузетног квали-
тета. Толики је био број лулара да оснивају свој еснаф. 
Тако је 1798. године забележено да 138 мајстора са 
помоћницима, шегртима и члановима породицa годи-
шње производе између 10 и 11 милиона лула. Овако 
велику количину су производили за домаће и страно 
тржиште (Француска, Енглеска, Северна Африка). 
Занимљиво је да су луле добијале разна имена, рецимо 
лула „улице Чапо“ добила је име по улици у којој су у 
XVIII веку живели грнчари. Појавом лула из Пеште и 
Будима крајем XIX века опада број лулара у Дебрецину, а 

42последњи лулар je био Габор Киш (Gábor Kiss).  На 
дебрeцинским лулама најчешће ознаке су имена 
произвођача који су их најдуже производили: ŠEREŠ 
LAJOŠ, TOLDI JOŽEF, ČONKA ŠANDOR.

Луле из Дебрeцина су прављене од глине црвене, 
тамноцрвене и црне боје, често са посебним сјајем. Могу 
се разврстати у две групе: резбарене и без украса. 
Резбарене луле су обрађиване у полуосушеном стању 
помоћу ножева, ровашењем и урезивањем орнамента, 
што је најчешће био стилизовани флорални мотив (Т. 
II/16). Отвор у које се умеће камиш и обод реципијента 
често су облагани бакарним плочицама које су 
украшаване искуцавањем.

43Производња лула у Бањи Шелмец   започета je 
на прелазу из XVIII у XIX век. Прву радионицу лула 
основао је Бенџамин Ахнерт (Benedikt Benjamin I Ahnert). 
Радионица Карола Захара (Károly Zachar) je била 
најпознатија радионица лула из Шелмец бање, која је 
функционисала скоро један век (1870–1950). Успон 
Захарове радионице кулминирао је на светском тржишту 
1891. године, када се удружио са Хелмутом Граматиком 
(Helmut Gramatik). Захарова радионица је производила 
луле најбољег квалитета, а извозила их је у Немачку, 
Италију, Русију, Канаду, Велику Британију, Египат, 

44Индију, Кубу и Америку.  Најчешће коришћени натписи 
еснафа су: C. ZACHAR IN SCHEMNITZ; KAROLY 
ZACHAR SELMECZEN; CARL ZACHAR IN SCHEMNITZ.

Луле шелмецких радионица су рађене од глине 
веома доброг квалитета из околине Шелмеца (Ostra luka, 

Rakovec, Belui). Основна сировина је била мешавина 
масне беле и црвене глине. Бела глина даје чврстину, а 
црвена високи сјај. Рађене су у калупима, који су били од 
дрвета обложеног оловом, гвожђа, бакра или од бронзе. 
Сирове луле су се специјалним алатом дорађивале 
(украшавале) и неколико дана сушиле, потом су прво 
неколико сати печене на ниској температури, а онда на 
температури већој од 1000˚С .

Већина лула из Шелмеца je црвене, смеђе или 
црне боје печења. Осим ових рађене су и тзв.“мермерне“ 
(stoneware), мешане црно-смеђе луле. Карактеристикe 
луле су висок (до 9,5 cm), цилиндрични реципијент 
(кружног или хексагоналног пресека), са шкољкастим, 
полукружним или заравњеним доњим делом и кратак, 
ваљкаст чибук, са врхом у облику прстена. Чибук и 
реципијент затварају оштар угао од 60°. Украси се углав-
ном преносе из калупа (неке луле имају медаљон са 
портретима историјских личности) или су дорађени с 
урезаним орнаментом (геометријски и биљни мотив). 
Типичан пример je дат на слици 6 – лула (висина 9,5 cm, 
дужина 5 cm) израђена од глине црвене боје печења, 
мраморизиране, фино полиране површине, са 
реципијентом хексагоналног пресека, са доњим делом у 
облику шкољке и са чибуком чији је врх у облику прстена, 
украшен косим урезима. Печат: на чибуку са десне 
стране, правоугаон, са натписом SCHEMNITZ. 

Међу шелмецким лулама са Петроварадинске 
тврђаве, најзаступљеније су оне из радионице породице 
HŐNIG. Оснивач је био Антал Хониг (Antal Hönig), а 
наследници, његова удовица и најмлађи син Михаљ 
Хониг (Mihály Hönig). Мајстор Хониг је био веома 
захтеван по питању квалитета, те су његове изузетно 
печене луле биле познате у ширем кругу, па чак и у 
иностранству. Добио је значајно признање 1846. године 
на III државном привредном сајму у Пешти и на Светској 

45изложби у Бечу 1873. године.  Радионица је користила 
следећа обележја: ознака рудника Шелмец бање – један 
чекић попреко положен и у кружном пољу попрсје 
рудара са чекићем у руци и фењером (обично утиснут са 
десне стране луле на чибуку); розета кружног облика; 
правоугаони печат у коме је написано пуно име мајстора 
или радионице: A. HŐNIG; M. HŐNIG/_HEMNI_ 
(SCHEMNITZ); M. HŐNIGSOHN/SCHEMNITZ; M. 
H Ő N I G . W W. / S C H M N I T Z ;  M .  H O N I G W W E /  
SCHEMNITZ; HŐNIGWW/_EMNITZ.

Осим Хонига, код нас најзаступљенијег, од 
мајстора лулара из Шелмеца су познати Јохан Парч 
(Johanes Partsch) и Стасни (Stasni). У пореском попису из 
1828. године спомиње се да у Пешти (Pest), Бач-Бодрогу 
(Bács-Bodrog), Новом Саду (Újvidék), Темешу (Temes), 
Замплену (Zemplén), Вашу (Vas) и Веспрему (Veszprém) 
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41Налази се око 200 km источно од Будимпеште.
42E. P. Szalay, A Debreceni cseréppipa, A Magyar pipa története – A Magyar történelem a 
pipákon, Budapest 2000, 33–34.
43Бања Шелмец, позната по руднику злата, сребра, олова и бакра, налази се на тлу 
данашње Словачке (некада је припадала територији Мађарске). Њени становници 
су вековима били Мађари,Словаци и Немци и зато су нам позната три назива: 
Selmecbánya, Banska Štiavnica, Schemnitz. 
44E.Lovásová, A Selmecbányai pipaművesség, A Magyar pipa története – A Magyar 
történelem a pipákon, Budapest 2000, 40–42.

45E. Lovásová, , Op. cit., 40;
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постоји седамнаест мајстора лулара, осим оних пет у 
46 Шелмец бањи.

Луле из радионица у Керменду, Вашвару, 
Боњхаду и Папи имају сличне форме, скоро идентичне са 

 лулама из Шелмец бање. Сличност се може видети и у 
печатима јер је у свим овим радионицама присутан назив 
SELMEC или SCHEMNITZ, али са својим карактери-
стикама. Тако, међу лулама из Вашвара јављају се оне са 
овалним печатом и натписом M. HÖNIG, али другим 
типом слова или печатом и писане другим рукописом M. 
HŐNIG/SCИEMNITZ, где се примећује уместо слова H 
обрнуто слово N. На неким лулама уместо слова Ö пише 
О, што упућује на претпоставку да се ради о страном 

47мајстору.  У Керменду и Вашвару користи се печат 
ANTON PARTSCH, или Partsch. Истом кругу радионица 
припадају луле са печатима: BODNAR/SCHEMNITZ; IOS. 
SCHMIDT/SCHEMNITZ; G. REINITZ/SCHMNITZ; 
FLORIAN.T/SCHEMNITZ; SAMBISCH/SCHEMNITZ; 
EMANUEL/GRÜNFELD; KISS/AZAR; _H(R)ESEN/FELD; 
FRANZ/BRUNNER; F. BRUNNER; LEOPOLD/GROSS; 
PODRECS или Podrecs.

На лулама са печатом A. RESS и AMSTÄTER 
налази се (поред печата) утиснут кружић са двоглавим 
орлом који сведочи да је у питању радионица са царским 
привилегијама, попут радионице у Терезијенфелду 

48(Theresienfeld), северно од Беча.  Међу лулама са Петро-
варадинске тврђаве налазе се и оне са печатима радио-
ница чије седиште производње нам за сада није познато 
(нпр. Perko Boskovitc).

Мада се у групи лула са печатима шелмецких 
радионица углавном понавља исти облик луле са дугим 
цилиндричним реципијентом (кружног или хексаго-
налног пресека), који може бити неукрашен, богато 
украшен урезаним орнаментом или рељефним украсом 
изведеним при ливењу у калупу, према дужини чибука 
могу се, условно речено, издвојити четири типа, који се у 
зависности од облика доњег дела реципијента деле на 
варијанте: тип 16 – луле кратког чибука, са реципијентом 
који у доњем делу може бити: а. равно профилисан, са 
печатом HŐNIGWWE/SCHEMNITZ (T. II/1), KISS AZAR, 
BRUNNER (T. II/2); б. у облику шкољке, са печатом G. 
REINITZ/SCHMNITZ (T. II/3), SCHEMNITZ (T. II/4); в. 
коничан (Т. II/5-6), са печатом M.HŐNIG.WW. 
/SCHMNITZ; тип 17 – луле дугог чибука, са реципијeнтом 
који у доње делу може бити: а. равно профилисан, са 
печатом A. RESS (T. II/7), EMANUEL/GRÜNFELD; б. 
коничан, са печатом: A. RESS (T. II/9), AMSTÄTER, S. 
STEINER, LEOPOLD/GROSS (T. II/10); в. полулоптаст, са 

печатом: Partsch (T. II/11); г. у облику чашице цвета, са 
печатом: A. RESS (T. II/12-13) или попут луле на слици 7. 
Та лула је фрагментована (очувана висина 7 cm, дужина 
6,7 cm), израђена од глине, неуједначене црвено-сиве боје 
печења, фино углачане површине; са доње стране 
реципијента и чибука има једно пластично ребро, а врх 
чибука је украшен ситним урезима по ивици. Печат: на 
чибуку са десне стране, овалан, са натписом A. RESS, 
поред чега је утиснут мали круг са рељефним приказом 
двоглавог орла; тип 18 – луле кратког чибука који је 
обликован у виду кобилице (T. II/15), попут луле на слици 
8. Та лула је фрагментована (очувана висина 6,3 cm, 
дужина 4,7 сm), израђена од глине сиве боје печења, фино 
углачане површине, са доњим делом реципијента у 
облику чашице цвета и горњим делом који је украшен 
рељефно изведеним орнаментом (флорални мотив) у 
комбинацији са косим урезима. Кратак чибук је 
постављен под оштрим углом, са врхом у облику прстена, 
који је украшен косим урезима. Печат: на чибуку са леве 
стране – правоугаон, заобљених углова, са натписом 
PODRECS, са десне стране – кружни са нејасном пред-
ставом; тип 19 – луле високог цилиндричног реципи-
јента, кружног пресека, богато украшене стилизованим 
флоралним орнаментом, који је изведен урезивањем, 
ровашењем и утискивањем помоћу цевчице (T. II/16). 
Луле овог типа рађене су у Дебрецину; тип 20 – луле 
високог реципијента, израђене од беле глине, са 
рељефним, геометријским украсом по целој површини, 
што је изведено приликом ливења (T. II/17). Аналогне 
примерке ових лула, датоване у другу половину XIX века, 

49налазимо у Братислави;  тип 21 – луле без печата, фине 
израде, високо полиране површине, са рељефним 
геометријским (Т. II/8) или фигуралним орнаментом (Т. 
II/14). 

Систематизација глинених лула са Петровара-
динске тврђаве, која је дата у овом раду, урађена је на 
основу типологије коју су поставили мађарски археолози 
Бела Ковач и Габор Томка, обрадивши материјал са више 
тврђава из доба Османског царства и Хабзбуршке 
монархије, у чијим је оквирима некада била и Петровара-
динска тврђава. Све луле су сврстане у три групе: турске, 
турско-мађарске и луле са печатима средњоевропских 
радионица. 

Најстарија група турских лула припада дугом 
периоду турске владавине над Петроврадинском 
тврђавом, започетом 1526. и окончаном с битком код 
Сланкамена 1691. године. Налази ових лула, које се датују 
након тог периода (XVIII–XIX век), сведоче да су оне биле 

Закључак

46Z. Nagy, Selmecbányához köthető dunántúli pipakészítő manufaktúrák, A Magyar pipa 
története – A Magyar történelem a pipákon, Budapest 2000, 47.
47Z. Nagy, Op. cit., 45.
48Z. Nagy, Op. cit., 49.

49S. Sprušanský, Fajčiarske potreby v ybierkach snm v Bratislave, Sbornik slovenského 
národného múzea LXI, Bratislava 1967, 248, sl. 3/5-7.
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омиљене и код војника који су служили у Аустроугарској. 
Турске луле су разврстане као: украшене, рађене од фине 
глине, добро печене, које обилују мноштвом облика са 
богатом декорацијом (рељефни украс и украс утиснут 
помоћу печата, цевчице и радле); неукрашене, слабијег 
квалитета, најзаступљенија врста лула на Тврђави; због 
јефтине израде производиле су се у великим количинама, 
а користили су их углавном сиромашнији војници; луле са 
розетом, које са обе стране реципијента имају украс 
розете; најчешће су бело глеђосане. 

Група турско-мађарских лула развила се крајем 
XVII и током XVIII века, када су у пограничним 
подручјима Мађарске почеле да се прозводе луле које су 
имитирале облике западних, „холандских“ и источних 
„турских“ лула, при чему је утицај са Истока био већи. 

Најмлађа група лула са печатима средњоев-
ропских радионица производила се у мануфактурама 
крајем XVIII и у XIX веку. У овој групи лула са Петрова-
радинске тврђаве заступљени су примерци са печатима 

радионица из Дебрецина, Кошица, Бање Шелмец, као и из 
круга радионица које су припадале Бањи Шелмец. Међу 
шелмецким лулама са Петроварадинске тврђаве, 
најзаступљеније су оне из радионице породице HŐNIG 
(са натписом: M. HŐNIG.WW./SCHMNITZ).

Највећи број глинених лула са Петроварадинске 
тврђаве представља импортовану робу коју су са собом 
доносили, пре свега, војници који су највише ширили 
навику пушења луле. Подаци говоре о присуству великог 
броја војника, који су служили, како у турској тако и у 
аустроугарској војсци, као и бројне радне снаге и 
занатлија, који су долазећи са разних страна, радили на 

50подизању тако монументалне тврђаве.  Луле су стизале и 
путем трговине, која се највећим делом одвијала 

51Дунавом.  Може се претпоставити да је у околини 
Петроварадинске тврђаве радила нека локална 
радионица за израду лула, као она у Новом Саду, како се 
то помиње у мађарским документима, али археолошки 
налази за сада то нису потврдили. 
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Summary
 
Protective excavations at Petrovaradin Fortress in the period 
2002 - 2004 had unearthed 369 mainly fragmented clay pipes. 
They were systematized on the basis of typology established 
by Béla Kovács and Gábor Tomka, Hungarian archaeologists 
who had interpreted material from different fortresses in the 
Ottoman Empire and Habsburg Monarchy which once 
encompassed the Petrovaradin Fortress as well. Pipes are 
classified into three groups: Turkish, mixed Turkish-
Hungarian and pipes bearing stamps of Central Europe 
workshops. The oldest is the group of Turkish pipes and it 
corresponds with the long Turkish rule over Petrovaradin 
Fortress (1526-1691). Turkish pipes are divided into three 
groups: decorated, made in fine clay moulds, well fired with 
plenty of forms and richly decorated (relief and impressing by 
stamps, tubes and rollers); undecorated, of lower quality and 
due to cheap production costs massively produced, they were 
used by poorer social layers; pipes with rosettes, moulded, 
most often white glazed, with rosette decoration on both sides 
of the receptacle. Turkish pipes which stayed in use at 
Petrovaradin Fortress even after the departure of the Turkish 
troops (based on analogies they are dated within a longer 
period between the seventeenth and nineteenth centuries) 
testify to their popularity among soldiers serving in the 
Austro-Hungarian army.

Mixed group of Turkish-Hungarian pipe forms developed by 
the end of the seventeenth and during the eighteenth 
centuries in the bordering zones of Hungary, where their 
production started emulating Western, “Dutch” and Eastern 
“Turkish” (less refined shapes and coarse manufacturing) 
forms in which process the Eastern influence was stronger.
The youngest group of pipes with stamps of the Central 
European workshops was manufactured by the end of the 
eighteenth and in the nineteenth centuries. The best known 
workshops come from Debrecen and Banská Štiavnica and 
from the workshops from this circle (Körmend, Vasvár and 
Pápa).  Most frequent finds of pipes at Petrovaradin Fortress 
are those with KŐNIG workshop stamps. They are of high 
quality, having a characteristic form with high receptacle, 
shell-like or semi-circular lower part and short stem taking 
acute angle to the bowl. Most frequent inscriptions are 
M .HŐNIG. WW./SCHMNITZ , .M .HŐNIGSOHN/  
SCHEMNITZ, M. HŐNIG/SCHEMNITZ. Many of the pipes 
bear stamps of FRANZ/BRUNNER and A. RESS workshops.
Most of the pipes found at the Petrovaradin Fortress are 
imports brought in by soldiers since they were those who first 
introduced pipe smoking habits into these parts but also 
workers and craftsmen from other parts of the region who 
were hired to build this monumental fortress. Pipes were also 
imported through trading using the Danube routes mostly.
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