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JEDINSTVENOST CJELOVITE POJAVE LIKOVNOGA NA 
HRVATSKIM OTOCIMA JADRANSKOGA MORA 
 
 

Prilog iznosi tezu o jedinstvenosti, u smislu posebnosti i neponovljivosti kao i 
cjelovitosti, čitave pojave (fenomena) likovnoga na hrvatskim otocima 
Jadranskoga mora. 
To se odnosi prvenstveno na graditeljstvo grada i sela, no također i na kiparsku i 
slikarsku umjetnost, kao i na djela njima bliskih umijeća. Odnosi se to na sva 
očitovanja osobitog značaja lijepoga u djelima likovne umjetnosti, na cjelokupnu 
pojavu likovnoga na našim otocima, pače, na cjelokupno polje vizualnoga – kroz 
cijelu hrvatsku povijest, a posebno na onaj dio baštine koju nasljeđuju današnji 
naraštaji. 
Koji su uzroci i u čemu je tajna takve posebnosti i te neponovljivosti na koje ovdje 
ukazujemo? Leži li odgovor upravo u blagu hrvatskoga prostora – u moru? Postoji 
li i drugi uzrok toj pojavi, pravi uzrok – uzrok duhovne naravi? 
Vizualnost, dakle i likovnost, temeljna je sastavnica kulture, pa iz te istine 
proizlazi svijest o tome da po djelima likovne umjetnosti možemo temeljito 
razumijeti naš hrvatski kulturni identitet tj. cjelovitost i puninu našeg nacionalnog 
bića. 

 
 

Uvod 
 
Ovaj prilog plod je koliko elemenata dosadašnjih znanstvenih spoznaja, koje u 

pitanju što ga razmatramo mogu služiti kao polazište, toliko i osobnoga pristupa koji se 
temelji na pokušaju da ovaj fenomen pogledamo iz više kutova, ne suhoparno 
znanstvenim nego znatno zahtjevnijim pogledom – onim što proizlazi iz cjelovitoga 
doživljaja i razumijevanja svijeta i čovjeka (1), i to iz iskustva umjetničkog stvaralaštva 
kojemu i jest vlastit takav pristup, kao i iz iskustva otočanina. Možda bi se takav pristup 
mogao nazvati unutarnjim pogledom tj. "pogledom iznutra", za razliku od "pogleda 
izvana" koji naknadno razčlanjuje i tumači. Nije, naime, isti pogled na graditeljsko, 
kiparsko ili djelo neke druge grane likovne umjetnosti onaj povjesničara, povjesničara 
umjetnostii ili povjesničara kulture i onaj graditeljev, kiparev ili slikarev. Stoga će 
umjetnik – graditelj ili kipar – vidjeti u našem otočkom kamenom naselju skladnoga 
oblika cjeline i dijelova, te skladnoga odnosa prema prostoru u kojem je izgrađen, nešto 
što neki drugi promatrač, oboružan znanjem o toj stvari, ne može vidjeti. 

Vidimo li, nadalje, Jadransko more i otoke kao veličanstveno Božje djelo koje 
nadahnjuje ljude da žive i stvaraju skladno utkani u tu stvorenu stvarnost, naši će 
zaključci o fenomenu kojega će mo pokušati razumjeti biti vjerojatno ponešto drugačiji 
od onih zaključaka koji će se zadovoljiti samo tzv. znanstvenom analizom činjenica. 
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Teza o jedinstvenosti cjelovitoga likovnoga fenomena na hrvatskim otocima 
Jadranskoga mora, o njegovoj posebnosti unutar cjelokupne povijesti likovne umjetnosti i 
vizualne sastavnice kulture uopće, temelji se prvenstveno na neporecivom skadu 
krasnoga prostora, kao prvoga čimbenika ovoga fenomena, i onog ljudskog, graditeljskog 
prinosa tome i takvome prostoru. Radi se, napominjemo, o hrvatskome prostoru i o 
hrvatskoj kuturi i umjetnosti. A trenutak u kojem fokusiramo stanje jest približno 
polovina 20. stoljeća (vrijeme prije velikih i kobnih promjena, nove izgradnje na ovim 
prostorima). 

Prostor o kojem govorimo jesu otoci (s osloncem na priobalje) i more koje ih 
okružuje, preko tisuću otoka, otočića, hridi i grebena što čine, što uokviruju, mala mora, 
zaljeve, kanale, uvale i drage, morska jezera, dubine i plićine, stjenovite i hridinaste 
obale, kamena i pješčana žala... Nad morem i uz more, na vrhovima i obroncima otočkih 
brda i brežuljaka, u zaljevima i uvalama, ugnijezdila su se kamena sela i zaselci, gradovi 
s palačama, katedrale, crkve i kapele, utvrde, groblja, svjetionici, obale, gomile i putevi – 
djela ljudskih ruku, ruku graditelja – umjetnika, zidara, klesara i samih pučana. Neviđena 
krasota, obilazili svijetom od mora do mora, penjali se brdima ili putovali nizinama, ili 
pak plovili upravo onim dijelom bijeloga svijeta što ga pláče Sredozemno more! 
Ostanemo li, slikovito rečeno, u lađi, da nam more bude okvir, okvir kakav je i Jadransko 
more, možemo zaključiti da je zaista more uzrok toj posebnosti i tolikoj ljepoti, koju 
druga kolijevka ne može roditi. Ali, dijete nije samo majčino. Otac toj i takvoj pojavi 
zacijelo je duh koji je oblikovao čovjeka i njegovu zajednicu na ovome prostoru: 
kršćanska vjera sa svojim idealom ljubavi i sklada čovjeka i stvorenja, idealom malenosti 
kojoj je strana oholost. Štoviše, u posebnosti ploda takve, evangelizirane kulture koja se 
na prostoru naših otoka tako zorno očituje, možemo prepoznati jedno od prvih i 
najjasnijih očitovanja u povijesti ljudske zajednice one kulture koju danas razumijemo 
kao jedinu istinsku kulturu, a to je kultura života. Ne onoga i onakvoga života koji bi 
težio bogatijem i ugodnijem življenju dijela zajednice, života kojem bi smisao bio u 
bogatstvu, nego života samog, svete tajne života – vrijednosti iznad svake druge. Nisu, 
naime, naselja i gradovi ovdje izrađeni drugim rukama i drugim sredstvima (ne govorimo 
o vlastima!), nego Božjom snagom i rukama ljudi koji su ovdje živjeli. Izgradio ih je duh 
ove zajednice – obitelji i naroda, ljudi koji su u svojoj zajednici rađali život i stvarali 
djela na slavu Stvoriteljevu. 

Da bismo potkrijepili ove tvrdnje, moramo opisati prostor očitovanja našega 
fenomena, kao i ono što je na tom prostoru stvoreno, barem nekoliko zavičajnih primjera 
– da bismo po njima dočarali cjelinu hrvatskog jadranskog prostora, pogotovo prostora 
naseljenih hrvatskih otoka. 
 
 

Hrvatski otoci 
 

Hrvatski otoci, neprocjenjivo lijep Božji dar, dragulji hrvatskoga blaga – mora, 
prostor su nastanka bogate nacionalne kulturne i umjetničke baštine, najčistiji, 
najočuvaniji neprekinuti segment očitovanja hrvatskog kulturnog identiteta. (2) 

 
Uz hrvatsku, istočnu obalu Jadranskoga mora nalazi se čitavo sazviježđe otoka, 

otočića, hridi i grebena. Hrvatskoj pripada 31.067 km2 akvatorija Jadranskoga mora, te 
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ima veoma razvedenu obalu. Duljina hrvatske obale iznosi 5.855,3 km, od čega kopnene 
1.777,3 km (30,5% ukupne obale), a otočne 4.078 km (69,5%). Pred njom je 718 otoka i 
otočića, 389 hridi i 78 grebena – ukupno 1185 kamenih lađa. (3) 

Stalno je naseljeno pedesetak otoka. Na njima živi 119.444 stanovnika (prema 
popisu iz 2001.), dok je 1991. živjelo 127.485 stanovnika. Stanovništvo, kao i u cijeloj 
Hrvatskoj, nažalost, opada, a povećava se broj nenaseljenih otoka. (4) 

Danas na našim otocima ima dosta naselja sa službenim statusom grada, a to su 
najprije oni povijesni gradovi koji su bili stara antička a zatim hrvatska kulturna središta. 
Najstariji grad na području Hrvatske utemeljen je na otocima. To je Faros, današnji Stari 
Grad na otoku Hvaru, iz 4 st. Prije Krista. Otoci su, pak, bili orijentirani na gradove na 
obali, kao što su: Poreč, Pula, Trsat, Zadar, Šibenik, Trogir, Split, Solin, Omiš, Ston, 
Dubrovnik, Cavtat, Kotor... (5) 

Otok, sazdan od kamena i vode, tvorivo od kojih Tvorac sazda naš svijet, kopno je 
okruženo sa svih strana morem, samostalna stvarnost u zemljopisnom, socijalnom i 
gospodarskom, a često kroz povijest i u političkom smislu (Sl. 1). Svaki otok je potpuna 
cjelina, u oblikovnom i životnom smislu. I umjetnikovo djelo savršena je cjelina. 
Umjetničke vrijednosti nastale na našim otocima poseban su fenomen stvoren u ozračju 
istodobne otvorenosti i zatvorenosti otoka prema vlastitome okruženju. Nije stoga čudno 
što se nacionalna kulturna i vjerska baština održala, što je živjela upravo na našim 
otocima – u jeziku i graditeljstvu, živoj vjeri i vjerskoj tradiciji, u običajima, u hrvatskoj 
svijesti i žudnji za nacionalnom slobodom. (6) 
 
 

 
 

Slika 1. Na jadranskoj pučini. 
 
 
 
 

 109



Jedinstvenost fenomena  
 
Hrvatski otoci na Jadranskome moru kroz povijest su bili brana nasrtajima 

osvajača, a istodobno i susretište našega i susjednih naroda i njihovih kultura. Na njima je 
kroz stoljeća nastajao i razvijao se organizirani kulturni život, posebno nakon nastanka i 
ranog širenja kršćanstva. Od dolaska Hrvata i našega pokrštavanja taj je život cvao i 
kultura je nastajala upravo iz vjere. Narodnim genijem i snagom vjere stvorena je kroz 14 
stoljeća naše povijesti na ovim prostorima, nevjerojatna i do tad nigdje viđena autentična 
kulturna i umjetnička baština, stvorena i stalnom sviješću o pripadnosti hrvatskom 
narodnom biću. (7) 

Naši otoci, u određenom povijesnom času, samo jednome jedinome otvorili su 
svoja vrata – Kristu – koji je ušavši na ta vrata, i sam Vrata, uveo hrvatski narod u svoje 
Kraljevstvo. Bitni čimbenik, znači, u stvaranju identiteta hrvatskog naroda, važniji od 
svih drugih čimbenika, jest kršćanska vjera, za koju je narod vječna stvarnost i 
transcedentalna vrijednost, vjera koja je oblikovala naše narodno biće. Od početka 
hrvatske povijesti na ovom tlu i na ovom moru – našoj kolijevci, osobito na onim većim 
otocima istočne jadranske obale, bujao je život posebnim načinom i identitetom, 
kulturom i umjetnošću koje su odzibale stoljeća naše povijesti, i koje ljudske oči ne 
vidješe ni u jednom drugom kraju svijeta. (8) 

Mediteran je bio središte Staroga svijeta, ali i središte europskoga Srednjega 
vijeka, doba procvata kršćanske kulture i umjetnosti, a Jadran je u Sredozemlju važno 
uporište, posebno naši gradovi i otoci, kao i važan plovidbeni put kroz duga stoljeća. 

Na starim, autentičnim temeljima gradila se srednjovjekovna hrvatska kultura, 
kultura najvišeg dometa, podpuno prožeta kršćanskom vjerom. Kultura i umjetnost 
stvorena na našim otocima po katoličanstvu pripada zapadnoeuropskoj kulturi, i to 
najduže, nacjelovitije i najizvornije unutar hrvatske kulture. Time ona pripada 
najizvornijem dijelu ukupne zapadnoeuropske kulturne prošlosti i sadašnjosti. (9) 

Bogatstvu kulturnoga života umnogome, je, dakle, doprinijela Crkva, prvenstveno 
njeni redovi: najprije benediktinci (sa svojim smostanima raširenim po čitavome 
Jadranu), a za njima augustinci, franjevci i dominikanci, pa isusovci i drugi redovi koji su 
organizirali uljuđeni život na materijalnom i duhovnom polju. 

Jadranski hrvatski prostor, njegovo priobalje sa starim gradovima i otoci, jest 
cjelina. Na tome prostoru, dakle i na našim manjim i većim otocima, nalazimo sve 
kulturne i civilizacijske slojeve: od predhistorije preko drevne ilirske kulture, antičke 
(grčke i rimske), starokršćanske, predromaničke i romaničke kulture i umjetnosti, 
gotičke, renesansne i barokne, do klasicizma i neostilova, sve do našega vremena. Nas, 
međutim, posebno zanima razdoblje hrvatske povijesti na jadranskim otocima, 
umjetnička baština našega narodnog genija, bila ona plod domaćih ili stranih majstora ili 
ruku naših bezimenih pučkih graditelja (naša etnobaština). Hrvatska umjetnost nastavlja 
one najviše domete antičke umjetnosti, kao jedna od najljepših inačica kulture kolijevke 
kulturnoga svijeta – Mediterana. (10) 

Najstarija svjedočanstva o građevnoj djelatnosti Hrvata javljaju se oko 800. 
godine u svezi s prihvaćanjem kršćanstva. Te su crkvice raznolikih tlocrta, sa svodovima 
ili malim kupolama, bogate simbolikom i graditeljskim tajnama te graditeljskim 
rafinmanom, autentični spomenici hrvatskog umjetničkog genija, jedinstveni u svijetu, 
sačuvane i na našim otocima. Uz to graditeljstvo vezan je i kiparski fenomen pleterne 
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starohrvatske ornametike. Sva kasnija razdoblja i stilovi zastupljeni su najboljim djelima i 
prinosima umjetnosti i kulturi zapadne kršćanske civilizacije, sve do najnovijih vremena. 
Uz bogatu umjetničku graditeljsku baštinu naših otočkih gradova, svih razdoblja i stilova, 
na našim otocima pojavljuje se i posebno vrijedno, neprispodobivo, izvorno pučko 
graditeljstvo (etnobaština), kako gradsko tako i seosko. 

Osnovna je karakteristika našeg otočkog graditeljstva to da se na otocima gradi 
kamenom koji se tamo nalazi, klesanom kamenom česticom koja je izvezla (poput 
voštane pločice pčelinjega saća) tolike "čipke" naših garadova i sela, maštovite i 
jednostavne tvorbe – kako pojedinačne zgrade tako i veće sklopove, do seoskih i urbanih 
cjelina. 

Naše otočke urbane graditeljske cjeline, kao i pojedini dijelovi tih cjelina (crkve, 
palače, trgovi, stambene kuće...) istodobno su i velike i male, jer imaju onu mjeru koja u 
sebi nosi pečat Božjega humaniteta i ideala humanizma s Bogom a ne bez njega. 

Tipičnu hrvatsku jadransku kuću čini prizemna, jednokatna ili višekatna zgrada, 
često s vanjskim stubištem (balaturom), krovom na dvije vode i pokrovom od kamenih 
ploča ili, kasnije, oblog crijepa (kupa kanalica), te odmjerenih otvora vrata i prozora. 
Kamene čestice slažu se u nizovima, tako da gornja naliježe jednom trećinom do jednom 
polovinom na donju, a postoje i druge inačice ovoga slaganja. To graditeljstvo u početku 
karakterizira kameni suhozid, a zatim vezivanje čestica zemljom crljenicom i još kasnije 
mješavinom crljenice i vapna. 

No, prava svrha ovoga priloga nije povijesna i ina analiza, nego isticanje istine da 
je samo rad i djelo povezano s vjerom moglo uroditi ovakvom ljepotom i kulturom u 
našem narodu i na našem prostoru. 

Ta istina potvrđuje činjenicu da je upravo na temelju suradnje ljudske slobode i 
božanskog nadahnuća stvoreno ono što danas poznajemo pod pojmom europske kulture. 
Postojala je kršćanska stvaralačka metoda: stvaranje kao posljedica, plod istinskoga 
čovjekova bića, čovjek koji sebe nije shvaćao kao tvorca  i koji djelo nije isključivo sebi 
pripisivao, nego je stvarao u suradnji s Tvorcem – iz zadivljenosti koju u njemu budi 
susret s Bogom, "suobličavajući stvarnost licu te Ljepote". (12) Ta poniznost, 
nepouzdanje u samoga sebe, u vlastiti projekt, nego u onoga koji je sve stvorio, ta 
otvorenost prema božanskom i vječnom, kao i zajedništvo, djelo kao izraz cijele 
zajednice – obitelji, naroda, Crkve – jesu obilježja svaralačke metode koja je rodila 
ljepotom o kojoj govorimo. Pozornost na potrebe čovjeka, kao što je i skladan odnos sa 
stvorenjem, s prostorom u kojem zajednica živi, kao dio metode kršćanskoga djela, 
također je urodilo plodom kojemu se i danas divimo i kojega baštinimo. U suradnji s 
Božjim naumom ne ograničava se ljudska sloboda, nego stvaralački rad više nego ikada 
postaje smion i kreativan. (13) 

Promotrimo u tom svjetlu primjer graditeljske gradske cjeline, primjer grada 
Hvara (Sl. 2). Ta pozornica uokvirena poljima i morem, sa svojim velikim kamenim 
trgom koji je zapravo nastavak uvale u kojoj se grad smjestio, s najstarijom operativnom 
kamenom obalom na Mediteranu – Fabrikom i Arsenalom s glasovitim drevnim 
kazalištem u njemu, s palačama koje ga poput kazališne scenografije okružuju, s 
katedralom u dnu trga kao krunom toga prostora, kamenim tkivom palača i pučkih kuća 
staroga grada u zidinama podno Tvrđave i u Burgu, s poljima koja ga okružuju, poljima 
koja čine pozadinu katedrali pod svjetlom jutarnjega sunca – zar to nije očit plod 
spomenute metode? 
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Slika 2. Hvar u prvoj polovini 20. stoljeća. 
 

 
Ili, primjer pojedinačnog zdanja, renesansni Hektorovićev Tvrdalj u Starome 

Gradu na Hvaru, kao cjeloviti simbolički univerzum kojega je pjesnik Petar Hektorović 
zamislio i gradio, ali tako da oblikom, funkcijom i riječju uklesanom u kamen u svemu 
slavi Stvoritelja (Sl. 3). Primjer skladnoga odnosa stvorenja i stvorenoga ljudskom 
rukom, gdje graditelj u zdanje doslovno uključuje i – more!  
 
 

 
 

Slika 3. Hektorovićev Tvrdalj s ribnjakom. 
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Svi naši gradovi, kao cjeline, poput Trogira, Osora, Korčule i drugih, svjedoci su 
istoga stvaralačkog duha i stvaralačke metode.  

 
Samostani na otocima (nekoć čak i na Biševu i Šćedru, na primjer), kapele, 

groblja, svjetionici, kamene obale - djela su istoga skaldnoga duha koji je uronjen u Boga 
lebdio nad ovim vodama (Sl. 4). 
 

 
 

Slika 4. Crkva-tvrđava u Varboskoj (15. stoljeće). 
 

Manja naselja, sela i zaselci, biseri što krase krune u plavetnilu našega Jadrana – 
otoke, onakva su i onolika da se nikad ne suprostave ljepoti stvorenja u kojemu su 
"začeta" i izrasla (Sl. 5). Osnovana tamo gdje je život mogao opstati i rasti, u uvala 
(lukama), uz polja, uz vode, nakitila su uvale, brda i brežuljke naših kamenih lađa.  
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Slika 5. Seoski obiteljski sklop kuća na Braču. 
 
 

Kiparstvo, slikarstvo i njima bliska umijeća dio su tih graditeljskih cjelina i tvore 
njihove vanjske i unutarnje urese, čine cjelovito biće ovoga fenomena – ukupnoga djela 
zajednice i pojedinaca kroz mnoga stoljeća na ovom prostoru. Evo jednog primjera 
kiparskog djela iz našega vremena, koje možda prikladno izrazuje shvaćanje pojave o 
kojoj u ovome prilogu govorimo, a zove se "Zahvala benediktincima" (Sl. 6). 

 
 

 
 

Slika 6. "Zahvala benediktincima", 1983. (autor kipa je pisac ovih redaka). 
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Ta simbolička forma "kuća" je vjernoga duha, u kojoj "stanuju" oni koji poput 
pčela radom i djelom slave Stvoritelja, čuvajući njegovo Djelo, gradeći s Njime i 
zahvaljujući mu neprestano.  
 
 

Zaključak 
 
Djela likovne umjetnosti – graditeljstva, kiparstva, slikarstva i drugih bliskih im 

umijeća, utkana u cjelokupnu vizualnu stvarnost prostora naših otoka na Jadranskome 
moru, sveukupni taj fenomen, zaista je jedinstven, poseban i neponovljiv, u sebi cjelovit. 
Ta naša baština nije ništa manje vrijedna od one tzv. visokorazvijene umjetnosti Zapada, 
koja je većih dimenzija, velebnija, ali nije vrijednija. (14) 

Hrvatska umjetnost na otocima i priobalju jednim dijelom nastavak je najviših 
dometa antičkih istočnojadranskih gradova, i jedna je od najlješih "kćeri" te i takve 
tradicije. Ali, ona je prvenstveno kći kršćanske vjere, ona je susret čovjeka i Boga. 

Hrvatska umjetnička baština naših otoka najglasniji je svjedok istobitnosti 
hrvatskoga nacionalnog i katoličkog identiteta, kojeg moramo čuvati smjernošću onih 
koji su ga stvarali i predati ga naraštajima koji će taj naš narodni ideal nastaviti živjeti. 
(15) 

Narušenost toga sklada, te istobitnosti, i narušenost sklada graditeljske baštine i 
prostora što je okružuje, (koju danas dobro vidimo!), prejasan je dokaz vrijednosti 
baštinjenog. Ta činjenica nalaže nam čuvanje baštine i nasljedovanje njenih izvora i 
vrijednosti, kao što nam nalaže čuvanje našeg mora, a ne njegovu rasprodaju, otuđenje i 
odustajanje od naših prava nad njim (čemu smo svjedoci i čemu se protivimo!). Naša je 
zadaća da naše blago – more – ne postane potrošeno blago, nego bogatstvo koje će čuvati 
život hrvatskoga naroda, a time zauvijek i njegovo gospodstvo na Jadranskome moru. 
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