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Апстракт: Одсек за метал и накит Музеја 
примењене уметности у Београду представља осамнаест 
предмета из легата Ирине Симић који се чувају у његовим 
колекцијама. Реч је о накиту насталом у XIX и XX веку, 
највећим делом на тлу Европе. У колекцији доминирају 
брошеви, како бројем тако и разноврсношћу типова. 
Основни мотив овог текста садржан је у покушају да се 
поређењем и стилском анализом предмети прецизније 
одреде у контексту времена у ком су настајали, уз разуме-
вање оновремених тенденција у изради накита. 

Кључне речи:  накит, злато, XIX век, колекција, 
легат, Ирина Симић. 

Међу делима примењене уметности преузетим 
са легатом Ирине Симић, накит представља, на известан 
начин, посебно интимну целину. Везан за породично 
наслеђе и животне судбине супружника Ирине и 
Љубомира Симића, сачувани накит није сакупљан по 
принципима колекционирања, систематског одабирања 
у складу са одређеним критеријумима. Комади из XIX 
века су личне, драгоцене, непроцењиве успомене на мајке 
или баке из породице, сведочанство грађанског живота, 
околности, посебних тренутака, али и примери естетских 

1и стилских вредности једног времена.  Реч је о, искљу-
чиво, дамском накиту, израђеном од племенитих 
материјала, у формама и стилским обележјима типичним 
за другу половину XIX века. Накит из XX века слободније 
повезујемо са госпођом Симић, верујући да је могла, мање 

2 или више, да утиче на његов одабир.
Занимљива је структура ове колекције, коју чини 

осамнаест предмета: доминира накит који се носио на 
грудима и око врата (брошеви, медаљони, привесци, 
огрлице) и наруквице. Прстен је само један, а наушница 
уопште нема. Посматрано по материјалу, најзасту-

 

пљеније је злато, мање има позлаћених сребрних или 
металних легура, а предмета од чистог сребра има четири, 
и сви су из XX века.

Најстарији предмет из овог дела легата Ирине Симић 
је златни дукат Фрање Јосифа искован 1858. године (сл. 1, 
кат. бр. 1), са приказаним младим владаром у десном 
профилу. У врху дуката је перфорација, кроз коју се могао 
провући ланчић и направити привезак. Коришћење 
златника у функцији накита није необична појава у тзв. 
грађанском накиту. Срећемо их, најчешће, у форми 
броша, са накнадно израђеним декоративним оквиром, 
или у форми привеска, прилагођеној ношењу око врата. 
Ниске нанизаних златника су, у контексту традицио-
налног, народног накита нашег поднебља, представљале 

3статусни симбол, еквивалент брилијантским огрлицама.  
Ситнији комади металног новца, сребрне и златне паре, 
уграђиване су у главе прстења или декоративне висеће 

4 привеске.
Мали дамски сат-привезак, и поред јасно видљивих 

оштећења, представља деликатан уметнички рад (сл. 2, 
кат. бр. 7). Израђен од сребра, са само местимично 
сачуваном позлатом, представља леп примерак украша-

5вања гијоше (guilloché) емајлом  који је, посебно у траци 
око цифарника, драстично оштећен. Полеђина сата је, по 
правилу, остављала простор за додатну декорацију. На 
дамским сатовима, посебно у XVIII и XIX веку, то су 
обично биле, у емајлу сликане, лирске представе младих 
девојака, заљубљених парова, љупке деце, мотиви из 
природе. Типичан пример је и овај сатић, са приказаном 
дамом која држи раширену лепезу и младим господином, 
све изведено у духу галантних, жанр сцена. Овакви 
сатићи ношени су обично на златним ланцима, а у 
последњој деценији XIX века представљали су готово 
једини накит који се носио током дана. 
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гравира декоративни мотив, преко чега се наноси прозирни, бојени емајл, тако да 
се декоративна шара види испод њега. 
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Медаљон-пандантив из седамдесетих година XIX 
века не спада у најлуксузније комаде накита из те епохе 
(сл. 3, кат. бр. 4), али доследно изражава, у јефтинијој 
изради, оновремене стилске императиве. Овална форма 
медаљона, некада у потпуности позлаћена, украшена је 
розетом која је компонована од ситних тиркиза и бисера, 
уз додатак листоликих форми, испуњених црвеним 
стаклићима. Комбинација пандантива и медаљона који 
крије простор за фотографију од важности за даму која га 
носи, представљала је готово незаобилазан комад накита 
тог времена. На први поглед може да изненади брижљива 
обрада полеђине овог медаљона, изведена машинским 
гравирањем читавог низа биљних и геометријских 
детаља. Поређење са скупоценим примерком накита исте 

6врсте и из исте епохе  навело нас је на закључак да, иако је 
реч о скромнијем предмету, обраде и декорације у јефти-
нијим материјалима нису ништа мање биле брижљиве и 
доследне. То, наравно, указује и на постојање бројне и 
захтевне клијентеле, која, иако платежно мање способна, 
жели квалитетно израђен накит. 

На сличан начин можемо посматрати брош (сл. 4, 
кат. бр. 2) из друге половине XIX века, који је, судећи по 
постојању оригиналне, ситне алке на ободу, такође, могао 
бити комбинован као привезак. Компонован по 
принципу централног овала и изразито декоративног 
оквира, брош је и богато украшен разнобојним емајлом. 

Доминантни, дубоки медаљон прекрива упечатљив, 
прозирни тамноплави емајл, са аплицираним украсом у 
виду фантастичне животињице. Не отвара се с полеђине, 
иако би његова величина то сугерисала. Пажњу подјед-
нако привлачи оквир од змијолико увијене и црним 
емајлом украшене вегетабилне тракице кружног пресека, 
са листоликим завршецима чије су површине брижљиво 
гравиране. Паралела са скупоценијим и идејно готово 

7идентичним примерком,  још једном потврђује дух вре-
мена које је захтевало модерне и тражене комаде накита у 
варијантама које би задовољиле што шири слој људи. 

Брош од златног лима из треће четвртине XIX века 
(сл. 5, кат. бр. 6) представља још један деликатан и 
занатски захтеван вид украса у накиту, употребу сасвим 

8ситних бисера,  чијим низањем су се обликовале 
различите декоративне форме. Најчешће су то били 
цветићи, нежни, уплетени привесци, током тридесетих и 
четрдсетих година XIX века и читаве гарнитуре од 

Мила Гајић

6K. Synodinou, European Jewellery of the 19th Century – The Sophia Chryssochoïdes – 
Lambrides Collection, Benaki Museum, Athens 1990, 96, Cat. No. 48

7Централни овални медаљон прекривен идентичним плавим емајлом, са златном 
траком истог типа и дијамантима као средишњим украсом, упоредити у: 
Dorotheum, Juwelen, Wien 1. Oktober 2004, 58.
8у енглеском језику „seed pearl“
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Предмет који се, међу накитом Ирине Симић, издваја 
једноставном елеганцијом и сведеним украсом је брош-
камеја, из седме деценије XIX века (сл. 6, кат. бр. 5). На 
овалној основи, изведен је профил младе жене, ручно 
резан, са изванредном, минуциозном обрадом детаља 
попут косе, локни и набора на хаљини. Камеје, чије 
помињање обично асоцира на рељефне античке мотиве у 
тврдом, полудрагом, вишебојном камену, коришћене су у 
накиту од најстаријих времена. Постепено су, за њихову 
израду, почели да се користе и други материјали (горски 
кристал, шкољке, корал...), а од периода ренесансе и 
други мотиви (пејсажи, цвеће, животиње, портрети). 
Једна од епоха њиховог поновног процвата и најшире 
могуће употребе био је и XIX век. Камеје су уграђиване у 
огрлице, наушнице, брошеве, привеске, прстење, нарук-
вице. Мода израде камеја од шкољки је нарочито узела 
маха око 1850. године, када се, из Напуља и са Сицилије 
као центара њихове производње, шири у Енглеску и друге 

12делове Европе.  Најчешћи мотив који срећемо на каме-
јама из тог времена су портрети младих девојака, веома 

„бисерне чипке“(огрлица и одговарајуће наушнице, 
9наруквице и брош).  Неопходно пажљиво руковање и 

чување које је захтевао накит од ситних бисера, као и све 
захукталија производња машински обрађених, атрактив-
них комада, осамдесетих година XIX века доводе до 

10престанка његове производње.  Оно што брош из легата 
госпође Симић чини додатно занимљивим за колекцију 
накита Музеја примењене уметности је што чини 
упадљиву целину са паром наушница из наше збирке, 
сугеришући нам могућност настанка ових комада у истој 

11златарској радионици у Трсту.
Декоративна машница (кат. бр. 9), која је интервен-

цијом из каснијих времена претворена у брош, ситне 
бисере на златној подлози комбинује са стаклићима плаве 
и црвене боје, стварајући хроматски живу, допадљиву 
целину.

НАКИТ ИЗ ЛЕГАТА ИРИНЕ СИМИЋ

9M. Flower, Victorian Jewellery, London 1951, Fig. 6, 7b, 28d.
10Исто, 32.
11Реч је о наушницама из истог периода (МПУ инв. бр. 23060), из колекције накита 
коју је 2007. године поклонила Музеју госпођа Јелена Јовановић; наушнице 
израђене од златног лима и ситних бисера подсећају и занатски и стилски на брош 
из легата И. Симић. Заједнички им је и аустроугарски службени жиг за финоћу 
злата са ознаком бироа у Трсту. 12H. Newman, An Illustrated Dictionary of Jewelry, London 1981, 278.
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    23261

th Brooch, second half of the 19  century, MAA Inv.
     No. 23261
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рафинирани, са акцентованим детаљима и готово 
типизираним цртама лица (препознатљив прав и оштар 
нос). Елеганцију и нежност младе жене на камеји из 
легата Ирине Симић посебно је истакао овални прстен 
који је уоквирује, прекривен белим емајлом, са четири 
уграђена дијаманта.

Приметно различити од претходно поменутих пред-
мета из овог легата су два броша који припадају XX веку. 

13Једноставнији, равне хоризонталне основе  на којој је 
распоређена сведена декорација, поново нас подсећају на 
функцију игле за придржавање делова тканине, на начин 
какав је некада имала античка фибула. 

Брош (кат. бр. 12) копљасте форме са једним 
савршеним бисером, добар је пример горе наведеног. 
Други брош, пак, (кат. бр. 18) са неправилном правоуга-
оном плочицом ребрасте обраде, оставља, у смислу 
дизајна, помало недефинисан утисак. По средини 
плочице уграђена је корална гранчица која је у колори-
стичком контрасту са подлогом, што је вероватно и била 
главна идеја приликом израде овог броша. 

Савремено доба и креације младих дизајнера 
изглед игле за придржавање тканине доводе до 
апстрактних, неоче-киваних форми, сводећи је данас на 
ефектан, али и примењив детаљ.

Гранчица са пупољцима скраја XIX века (кат. бр. 8) 
била је ношена као привезак, али смо мишљења да није 

направљена са том намером. Она је била део веће целине, 
вероватно развијенијег броша-гране, ношеног на 
грудима. У прилог таквом закључку, осим изгледа и 
решења петљице, наводе нас и поређења са накитом за 
груди сличног типа, које Музеј примењене уметности има 
у својим колекцијама. Гранчице, веће или мање, са 
дијамантима или ситним дијамантским „опиљцима“ су у 
нашој средини биле радо ношен накит, који је прављен и у 
домаћим златарским радионицама. 

За разлику од брошева који чине највећу и, на 
одређен начин, повезану целину, огрлица из легата Ири-
не Симић има три, и у потпуности су различите. Дугачка, 
златна огрлица-ланац из XIX века (сл. 7, кат. бр. 3) је 
најрепрезентативнија. Састављена је од два основна 
декоративна сегмента који се међусобно понављају, са 
специфичном копчом за затварање у форми десне шаке, 
украшене сићушним прстеном. Мотив руке, који се у 
накиту јављао у форми привеска-амулета, занимљив је и 
због значења која су амулети добијали у зависности од 

14положаја одређеног прста на руци.  Наиме, положај у 
ком палац и кажипрст затварају круг (управо положај ове 

13 bar brooch (енглески термин) 14H. Newman, н.д., 149.
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 Брош, Трст, трећа четвртина XIX века, МПУ
    инв. бр. 23258
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 Брош- камеја, Беч, седма деценија XIX века,
     МПУ инв. бр. 23257

 Brooch – cameo,  Vienna,1870s, MAA Inv. No.
     23257
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15копче) тумачен је као гест који штити од урокљивог ока.  
На накиту из средине XIX века може се срести привезак 
или копча у форми шаке која придржава, односно затвара 

16два краја огрлице или наруквице.  Овај дугачак, златан 
ланац госпође Симић, својом чипкастом структуром и 
ефектним изгледом представљао је завршни акценат на 
свечанијој, вечерњој тоалети. 

Огрлица од четвороструке ниске ситних бисера 
припада типу ношеном уз саму линију врата (сл. 8, кат. бр. 
13). Бисери су неправилног облика, спљоштени, у боји 
која варира од белог, сребрно-сивог до смеђег тона. 
Огрлица се могла носити попут опуштене или пак упле-
тене ниске, што се постизало благим увртањем крајева. 
Кроз историју, бисери су били незаобилазни у изради 
накита. Бисерне огрлице постоје у читавом низу типова: 
од кратких, сасвим уз врат до сотоара; од једноструких до 
неколико ниски спојених на крајевима; од перли једнаког 
квалитета и величине, преко постепено градираних, до 
сасвим неправилних, или сасвим сићушних бисера, од 
природних или култивисаних бисера, од белих, црних 
или бисера друге боје... Како год да су комбиновани, 
бисери су свакако остали накит за сва времена. 

Трећа огрлица из легата госпође Симић (кат. бр. 16) 
настала је у Мексику у првој половини XX века (до 1948. 

године). Израђена је од сребра стерлинг квалитета и 
такође прати линију врата, затварајући савршен круг. 
Монохромна, направљена од низа преплетених стилизо-
ваних осмица, украшена је гранулицама распоређеним по 
средини и на крајевима сваког појединачног геометриј-
ског елемента. Огрлица је изведена у етно маниру, 
стављајући, у први план, квалитетно сребро од ког је 
начињена, а по коме је Мексико познат у целом свету.

Наруквице (укупно четири) чине још једну целину у 
овој колекцији, специфичну у односу на претходне 
комаде накита, с обзиром на то да не представљају 
импорт из европских земаља. Прве две припадају типу 
наруквица које се састоје од два полукруга спојена на 
„шарнир“, са иглом за затварање која се провлачи кроз 
спој два краја. Веома популарне у XIX и почетком XX века 
на територији Балкана, израђиване су у бројним 
занатским центрима у Србији, Македонији, Босни, и 
представљале су незаобилазан део традиционалног 
женског костима. Обично су биле овалног или кружног 
пресека, тешке и, због своје нефлексибилности, помало 
грубе. Њихове површине украшаване су техникама 
филиграна и гранулације, апликовањем, гравирањем, у 
зависности од укуса и вештине мајстора. Призрен је био 
један од центара у ком су се израђивали изузетни 
примерци накита и украса од сребра и легура метала, где 
је највероватније настала и једна од наруквица (сл. 9, кат. 

15Исто, 149.
16изведене и у другим материјалима, нпр. коралу, видети: M. Flower, н.д., 83, 97. 

НАКИТ ИЗ ЛЕГАТА ИРИНЕ СИМИЋ
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 Ланац, друга половина XIX века, МПУ инв. бр.
     23264

th Chain, second half of the 19  century, MAA Inv.
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бр. 14) из овог легата. Украшена филигранским розетама 
и гранулацијом, додатно је оживљена црвеним „каменчи-

17ћима“, али је и приметно оштећена.  Друга наруквица 
овог типа (кат. бр. 15) је од чистог сребра, тежа и незграп-
нија, будући да је у целости изливена, а не обликована од 
плочица сребрног лима. Сходно томе и декорација је у 
виду псеудофилиграна, са великом изливеном розетом 
која прекрива спој два краја са иглом. 

Друге две наруквице такође представљају пар, и 
то готово идентичан. Настале су у Београду, у познатим 

18златарским радионицама Милана Стефановића  (сл. 10, 
кат. бр. 11) и Бурмазовића и Павловића (кат. бр.10), 

између два светска рата. По типу ланца, класичне 
наруквице су направљене од низа спојених овалних 

19карика,  које изврсно леже на руци. Постоје различите 
варијанте овог типа наруквица, у зависности од величина 
карика и њиховог споја. Ове су веће, тешке, густо спојене, 
и обе са сигурносним ланчићем који спаја два краја 
наруквице, у случају да дође до отварања механизма. 

Наруквицa и прстеn обично представљају приро-дан 
и најчешће комбинован пар. На жалост, само један прстен 
постоји у легату Ирине Симић (кат. бр. 17). Направљен је 
од сребра, у Пољској, у другој половини XX века. 
Представља тип прстена са наглашеном главом, 
компонованом од ажуриране декоративне траке и 
уфасованог кабошона од полудрагог камена. Прстен је 
масиван, класичан и, за време у коме је настао, конзерва-
тиван. Не може се, ипак, оспорити да је упадљив, како 
због величине и боје камена (зелене), тако и због мотива 

20крина,  препознатљивог и по декоративности, али и по 
богатој симболици.

Детаљи о пореклу, радионицама или ауторима 
накита из легата Симић, остају, у највећој мери, 
непознати. Жигови на предметима од сребра и злата, који 
су први путоказ у прецизној идентификацији, махом су 

21или оштећени, или непотпуни, или сасвим изостају.  
Заправо, једино прецизно ауторство можемо утврдити на 
комадима из XX века из радионица београдских златара. 
Ипак, то их не чини мање значајним у склопу велике 
колекције накита Музеја примењене уметности. Пружају 
нам довољно података својим изгледом, декорацијом, 
функцијом, симболиком, допуњујући слику о накиту и 
украшавању у Србији XIX и почетком XX века. Тешко је 
рећи да ли су сви ови предмети обухваћени легатом, 
представљали и укупну целину накита Ирине Симић. 
Склонији смо мишљењу да нису, али да су из посебних 
разлога сачувани и завештани, као део мозаика о 
присуству једне породице, њеног начина живота и њених 
вредности. Накит сам по себи, не представља ону 
неопходност, нужност свакодневице. Он је драгоценост, 
у сваком смислу те речи, драгоценост која чини битну 
разлику између појединаца, и по питању моде, стила, 
личног укуса, али и по питању статуса.

17Корали или њихова имитација; у Одсеку за метал и накит постоји неколико 
десетина наруквица овог типа. Најприближније поређење је са наруквицом из 
Призрена, коју је Музеју поклонила госпођа Војислава Розић (инв. бр. 13527), од 
легуре сребра, са коралима, а из заоставштине Колет Јанковић, супруге Душана 
Јанковића.
18М. Стефановић је био и краљевски дворски лиферант; у колекцији накита МПУ 
налази се неколико његових радова.

19тзв. curb chain
20крин се, као мотив, јаваља и на једном брошу из легата И. Симић (кат. бр. 12)
 Један од разлога зашто нема жига (пре свега на предметима из XIX века) биле су и 
касније поправке и интервенције на предмету. На пример, замењена је 
оригинална игла броша, на коју су, по правилу, утискивани жигови.

Мила Гајић

8.

8.

 Огрлица, прва половина XX века, МПУ инв.
    бр. 23271

th Necklace, first half of the 20  century, MAA Inv.
    No. 23271
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1.  ДУКАТ Фрање Јосифа
Аустријска царевина, Беч, 1858. година
злато 24 К, ковање
R 4 cm
МПУ инв. бр. 23263

Av.: Портрет младог Фрање Јосифа (десни профил), 
уоквирен натписом на латинском: FRANC. IOS. I. D.G. 
AVSTRIAE IMPERATOR. (Franciscus Josephus I Dei Gratia 
Avstriae Imperator – Фрања Јосиф I, Божјом милошћу Цар 
Аустрије).
Rev.: Двоглави орао са владарским инсигнијама и грбом 
царства. Около тога натпис на латинском: HVNG. BOH. 
LOMB. ET VEN. GAL. LOD. ILL: REX. A. A. 1858. 
(Hvngariae Bohemiae Lombardiae et Venetiae Galiciae 
Lodomeriae Illyriae Rex Archidvx Avstriae 1858 – Мађарске 
Бохемије Ломбардије и Венеције Галиције Лодомерије 
Илирије Краљ Надвојвода Аустрије.
При врху, дукат је пробушен.

Није публикован.

2.  БРОШ
Аустроугарска(?), друга половина XIX века
легура метала, ливење, гравирање; позлата; емајл 
тамноплави, црни, зелени, бели
дужина 6,5 cm; ширина 4,7 cm
МПУ инв. бр. 23261

Декоративни брош са централним, овалним медаљоном. 
Површина медаљона је прекривена тамноплавим 
емајлом, са аплицираном представом фантастичне 
животиње која је прекривена плавим, зеленим и белим 
емајлом. Са полеђине је затворен стаклом.
Тело броша је начињено од извијене траке кружног 
пресека, инспирисане биљним мотивима; украс је 
изведен црним емајлом. Својим обликом твори 
четворолисну форму броша.
Затварач игле броша је накнадно додат.

Није публикован.

 

КАТАЛОГ 

НАКИТ ИЗ ЛЕГАТА ИРИНЕ СИМИЋ

9.

9. 

 Наруквица, Призрен, прве деценије XX века,
    МПУ инв. бр. 23267

thBracelet, Prizren, first decades of the 20  century,
    MAA Inv. No. 23267
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 Наруквица, Београд, тридесете године XX
      века, МПУ инв. бр. 23269

 Bracelet, Belgrade, 1930s, MAA Inv. No. 23269



3.  ЛАНАЦ
друга половина XIX века
злато, ливење
тежина 61,5 gr ; дужина, закопчан, 56 cm
МПУ инв. бр. 23264

Дугачак, златан ланац. Сачињен je од две врсте 
декоративних елемената који се наизменично понављају. 
Први елемент формирају сегменти од по три спојене 
карике, међусобно повезани. Други украсни елемент 
чини квадар чипкасте структуре.
Копча ланца je изведена у форми десне руке са прстеном 
на кажипрсту.

Није публикован.

4.  МЕДАЉОН-ПАНДАНТИВ
Аустроугарска(?), 70-те год. XIX века
сребрна легура, ливење, гравирање; позлата; ситни 
бисери, тиркизи, црвено стакло
ширина 4,5 cm; висина 7,5 cm
МПУ инв. бр. 23265

Овални медаљон-пандантив. Површина медаљона je 
прекривена ситним бисерима (већи у средини) и ситним 
тиркизима, који заједно са листоликим површинама, 
испуњеним црвеним стаклом, чине вишебојни цвет. 
Медаљон се отвара с лева на десно и открива простор за 
фотографију. Ивица медаљона je уоквирена декора-
тивном лозицом са наизменично постављеним 
бисерчићима и црвеним стаклићима. На дну висе три 
ситна привеска. При врху je петљица за провлачење 
ланчића.
Полеђина медаљона je минуциозно украшена грави-
раним орнаментом у виду цвета са четири листа и низом 
ситних, биљних и геометријских детаља.

Није публикован.

5.  БРОШ- камеја
Аустроугарска, Беч, седма деценија XIX века
жиг: жиг града Беча; остали нечитљиви
злато; дијаманти; стакло; шкољка (?), ручно резано; емајл 
беле боје
ширина 3 cm; висина 3,6 cm
МПУ инв. бр. 23257

Овални брош-камеја, са портретом младе жене (десни 
профил), резаним у шкољки. Минуциозно изведени 
детаљи. Овал камеје je уоквирен златним прстеном, 
прекривеним белим емајлом ca четири дијаманта који су 
постављени један наспрам другог.
На полеђини је хоризонтална игла за провлачење кроз 
тканину.

Није публикован.

6.  БРОШ
Аустроугарска, Трст, трећа четвртина XIX века
жиг: службени жиг за финоћу злата, ознака бироа за град 
Трст
златни лим 14 К, пресован; филигранска жица; ситни 
бисери
дужина 5,5 cm; ширина 4,5 cm
МПУ инв. бр. 23258

Овални брош флоралног мотива. У златном лиму је 
отиснут седмолатични цвет, додатно украшен мањим и 
већим розетама од ситних бисера; у центру је већи бисер. 
Овал броша је оивичен декоративном траком, 
састављеном од двоструких листоликих сегмената.

Није публикован. 

7.  САТ дамски, привезак
Швајцарска, последња трећина XIX века
сребро; емајл, тамноплави; позлата
R 2,8 cm; висина 4,2 cm
МПУ инв. бр. 23274

Округао сатић са дугметом за навијање, неисправан.
Предња страна: цифарник са римским бројевима и две 
сказаљке, оивичен бордуром од тамноплавог емајла који 
је највећим делом скинут.
Полеђина: на средини је слика у емајлу – дама са лепезом 
и млади господин – уоквирена златном орнаменталном 
тракицом; позадина је прекривена тамноплавим 
емајлом, местимично оштећеним.

Није публикован.
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8.  ПРИВЕЗАК
Последња трећина XIX века
сребро, позлата, ливење; дијаманти
висина 4 cm
МПУ инв. бр. 23272

Привезак у облику гранчица са пупољцима; површине су 
прекривене са уфасованим дијамантима различитих 
величина; највећи је на дну, бадемастог облика. Привезак 
је био део веће целине.

Није публикован.

9.  БРОШ
Средња Европа, крај XIX века
злато, ливење; ситни бисери, разнобојни
 стаклићи
дужина 6,8 cm
МПУ инв. бр. 23260

Брош у облику машнице; декоративан, са розетом у цен-
тру и два наспрамна крака неједнаке величине и 
декорације. Површине броша су прекривене ситним би-
серима и разнобојним стаклићима (плаве и црвене боје).
Игла са носачем представља каснији додатак, из првих 
деценија XX века.

Није публикован.

10.  НАРУКВИЦА
Краљевина Југославија, Београд, тридесете године XX 
века
жиг мајстора: БП (златари Бурмазовић и Павловић)
злато 14 К, ливење
тежина 103 gr; дужина 21 cm
МПУ инв. бр. 23266

Златна наруквица, направљена од спојених карика. 
Једноставна копча за затварање. Крајеви наруквице су
спојени сигурносним ланчићем за случај отварања 
механизма.

Није публикована.

 

11.  НАРУКВИЦА
Краљевина Југославија, Београд, тридесете године XX 
века
жиг мајстора: МС (златар Милан Стефановић)
злато 14 К, ливење
тежина 150 gr; дужина 21 cm
МПУ инв. бр. 23269

Златна наруквица, направљена од дебљих спојених 
карика. Копча за затварање је једноставна. Крајеви 
наруквице су спојени сигурносним ланчићем.

Није публикована.

12.  БРОШ
Прва половина XX века
жиг: ознака финоће злата
злато 18 К, ливење; бисер
дужина 6,3 cm
МПУ инв. бр. 23259

Једноставан брош-игла, копљасте форме, са стилизова-
ним мотивима крина. При врху већи бисер.

Није публикован.

13.  ОГРЛИЦА
Прва половина XX века
бисери, ситни; легура метала, позлата
дужина 42 cm
МПУ инв. бр. 23271

Огрлица уз врат, састављена од четири низа ситних 
неправилних бисера, бело-сребрнасте боје; копча се 
састоји из металне кугле и дела за увлачење.

Није публикована.

14.  НАРУКВИЦА
Призрен, прве деценије XX века
легура метала, ливење; филигран, гранулација; корал (?)
R 7,5 cm
МПУ инв. бр. 23267
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Наруквица на шарнир, са иглом за затварање. Површину 
наруквице прекривају украсни детаљи од филигранске 
жице (розете, преплети, кружићи са гранулама). 
Декорација оживљена уметнутим каменчићима (од 
корала?) црвене боје.

Није публикована.

15.  НАРУКВИЦА
Прва половина XX века
сребро, ливење, псеудофилигран
R 7,5 cm
МПУ инв. бр. 23268

Широка сребрна наруквица на шарнир; изведена 
ливењем. На кратком двоструком ланцу је игла за 
затварање, прекривена великом ливеном розетом.

Није публикована.

16.  ОГРЛИЦА
Мексико, прва половина XX века (до 1948)
жиг: sterling, Mexico
сребро .925, ливење, гранулација
дужина 39,5 cm; ширина 2 cm
МПУ инв. бр. 23270

Огрлица уз врат; састављена од низа преплетених 
осмица, са гранулацијом као додатним украсом. 
Једноставан механизам за закопчавање.

Није публикована.

17.  ПРСТЕН
Пољска, друга половина XX века
жиг: пољски службени жиг за финоћу сребра; жиг 
радионице непознат
сребро .800, ливење; камен зелене боје (жад?)
R карике 1,8 cm; висина 3 cm
МПУ инв. бр. 23273

Сребрни прстен са наглашеном главом; декоративни 
орнамент сачињен од низа стилизованих кринова. На 
врху је кабошон од полудрагог камена маслинасто зелене 
боје.

Није публикован.

18.  БРОШ
СФР Југославија, Загреб, друга половина XX века
жиг: државни жиг за финоћу злата
жиг радионице: ROM (Радионица за обраду племенитих 
метала, Загреб)
злато 18 К, ливење; корал
дужина 5,7 cm; ширина 2,5 cm
МПУ инв. бр. 23262

Брош неправилне правоугаоне основе чини златна 
ребраста плочица у коју је, по средини, уграђена гранчица 
корала. Испод ње је оквир од полираног злата који следи 
контуре плочице и носи иглу за провлачење кроз 
тканину.

Није публикован.
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Summary

The Metalwork and Jewellery Department of the Museum of 
Applied Art houses a collection of jewellery from the bequest 
of Irina Simić. The collection consists of eighteen pieces of 
jewellery manufactured primarily in Europe during the 
nineteenth and twentieth centuries. Irina and Ljubomir Simić 
originate from urban Russian respectively Serbian families at 
the turn of the nineteenth century. Objects preserved are 
partly their family heirloom and partly purchases made 
during the life of Mrs. Simić. Most numerous are breast and 
neck worn pieces (brooches, pendants, medallions, 
necklaces) and bracelets. Material used is primarily gold and 
silver decorated in many ways – engraved, gilded, polished, 
embellished with diamonds and precious stones, 
multicoloured enamel or precious materials (mother of pearl, 
corals, shells). All the objects, particularly those produced in 
the nineteenth century, are typical of their time both in the 

sense of art and craft. However, it is for their look, elegance 
and craftsmanship that we would single out a lady's watch 
shaped as pendant (Cat. No. 7) embellished with dark blue 
guilloché enamel and with an image of a genre scene on its 
backside; further, a brooch from the second half of the 
nineteenth century (Cat. No. 2) deserves attention for its most 
decorative frame which is shaped as a tiny floral stripe of 
circular cross-section additionally engraved and ornate with 
black enamel; also a very fine cameo from the 1870s (Cat. No. 
5) representing a typified profile of a young woman with 
carefully worked out details. Among the objects from the 
twentieth century some of the pieces show traits of traditional, 
folk art: for example, a silver necklace from Mexico (Cat. No. 
16) and hinged bracelets (Cat. No, 14, 15) but there are also 
works of renowned Belgrade jewelers (Cat. No 10, 11) from 
the between-the-two-world-wars period.
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