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НЕКЕ НАПОМЕНЕ О ОСМАНСКОЈ КЛАСИЧНОЈ 

ДЕКОРАТИВНОЈ УМЈЕТНОСТИ 
 

Апстракт 
Сложена проблематика класичне османске декоративне умјетности у БиХ, особито 

у својој умјетничкој компоненти, није у току досадашњих истраживања (која су с раз-
личитих аспеката вршена) потпуно обрађена и исцрпљена. Остало је још много отворе-
них питања, чија ће рјешења умногоме зависити од нових и савременијих истражива-
ња и приступа, али и од свестранијих стручних анализа и оцјена, које се неће моћи об-
авити без судјеловања свих релевантних институција нашег културног насљеђа. У сли-
једу толико потребних даљњих критичких преиспитивања досадашњег третирања ум-
јетничке компоненте оријенталне баштине из домена декоративне умјетности, треба 
рачунати с битним исправкама у гледању на скупну структуру босанског оријентално-
културног насљеђа. У нашим смјерницама и њиховим детаљима показат ће се сигурно 
још већа потреба ревизије и исправке. Преиспитивања вриједних појединости има 
много и изван подручја османске архитектуре, калиграфије, епиграфике и минијатуре 
у ужем смислу.  

У оријенталној баштини Босне највећу вриједност има османска архитектура, која 
није само хисторијска него и умјетничка. Не ради се само о вриједним споменицима  
него и о грађевинама које откривају нове могућности креирања савремених архитект-
онских простора. У том смислу истраживање класичне османске декоративне умјетно-
сти било би усмјерено у правцу разумијевања мисаоне поруке разних архитектонских 
креација, а посебно класичне декоративне османске умјетности с циљем да се креира 
ново у континуитету са хисторијски потврђеним вриједностима класичног. Упознава-
ње с основним вриједностима и постулатима класичне декоративне умјетности без су-
мње је подесно да помогне при отклањању једностраности у приступу конзервацији и 
рестаурацији поткуполних џамија у Босни. Тиме би се оријенталној култури у БиХ и за 
будућност осигурала улога моста  који повезује Исток и Запад.  

Овај наш рад пружа смјернице гдје треба тражити одговоре на нека важна пита-
ња у контексту ширег спознавања и обухватнијег приступа класичној османској деко-
ративној умјетности у Босни и Херцеговини, која се постављају у вези с постанком и 
развојем те умјетности коју је изњедрила оријентално-културна баштина на нашем тлу. 
 

У Босни и Херцеговини се сусрећу и преплићу, комплементирају и надо-
грађују све форме, артифицијелне идеје и феноменолошке димензије осма-
нске умјетности. У геополитичком амбијенту Босне, у менталитету босанс-
ког човјека уопће, који је отворен и пријемив за сваку врсту сензибилног 
изражаја лијепог, за умјетнички доживљај, османска умјетност је пронашла 
своју аутентичну колијевку. И, не само то, него и поврх те чињенице, она је 
у духовно-менталном склопу овдашњег умјетника, у његову генију, задоби-
јала нове умјетничке детаље и мотиве, нови империјски чин, проширени и 
продубљени умјетнички активитет, па до готово сасвим нових умјетничких 
форми у цијелости артикулираних или концептуалних модалитета, по који-
ма је османска умјетност у Босни афирмирајући свој универзалитет, истов-
ремено и збиљски, врло увјерљиво афирмирала своју препознатљиву регио-
налну оригиналност. Из тих разлога Босна је могла изњедрити и подарити 
османској декоративној умјетности, тројицу највећих nakkaša: Bosnalı Sin-
an ibn Mehmeda, Bosnevi Osman baba Nakkaša и Nesuh Matrakči ibn Karagoz 
el-Bosnevija. 
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Османска монументална умјетност XVI стољећа на нашем тлу настајала 
је у доба највећег успона и просперитета Османског царства, што је резул-
тирало наглим развојем нове османске културе, а посебно османске градит-
ељске и умјетничке дјелатности на овом простору. Тако је у овом периоду, 
поред других значајних компонената, стара исламска установа вакуфа до-
била најважнију улогу у даљем развоју затечених и у оснивању нових градс-
ких насеља. Код нас никада до краја није истражена типолошка класифи-
кација појединих врста османске архитектуре, која би у оквирима једне те 
исте врсте пратила типолошке разлике и поријекло, појаву и устаљивање 
одређених просторних и конструктивних рјешења.  

У погледу просторног рјешења, архитектура поткуполних џамија из XVI 
стољећа на нашем тлу показивала је, у контексту примијењених материјала, 
технике грађења и конструкције, велику сличност са здањима ове врсте на 
скоро цијелом простору Османског царства.  

Сликана декорација орнаменталног hatayi и rumi карактера прекривала 
је у XVI стољећу зидове неких поткуполних задужбина и код нас.  

Данас, послије толико стољећа која нас одвајају од времена њеног на-
станка, могуће је о овој декорацији извршити истраживања дјеломично на 
основу хисторијских података, а дјеломично на основу релативно малог броја 
очуваних сликарских цјелина или фрагментарних остатака. Ови хисторијски 
подаци су вишеструко значајни, јер они не само да би могли употпунити сли-
ку о бројности споменика украшених на овај начин, већ нам могу пружити и 
цјеловитији увид у вријеме настанка зидне декоративне умјетнoсти у Босни 
и Херцеговини, а мјестимично и у њен карактер или површине на којима се 
она изводила. 

Најранији сачувани податак о неком умјетнику сликарских радова на 
поткуполним џамијама у Босни, свакако је онај о мајстору Nakkašu Muham-
medu, сину Хамзином, једном од свједока легализације Гази Хусрев-бегове 
вакуфнаме у Сарајеву новембра 1531. године.  

Најпоузданије закључке о зидној декорацији османских поткуполних зда-
ња могуће је доносити само на основу малог броја преосталих споменика 
који имају поприлично очуване сликарске цјелине или на основу фрагмената 
на којима су сликарски мотиви доспјели до наших дана. 

Основну подјелу османске декоративне умјетности у Босни и Херцегови-
ни можемо конципирати и разврстати у сљедеће двије групе: 

1. група сликане декорације, која је у наше крајеве била пренијета из 
Мале Азије, а која представља саставни дио тадашње монументалне перзијс-
ко-османске богато стилизиране орнаментике највећег домета XVI стољећа и 

2. група нешто рустицираније крупније биљне декорације, која је тако-
ђер дошла с Оријента, а код нас је наишла на плодно тло и током свог раз-
воја попримила неке домаће фолклорне и народне елементе. 

Потребно је нарочито нагласити значај и вриједност истраживања ос-
новних хисторијских података о османској класичној декоративној умјетно-
сти у Босни и Херцеговини који би допринијели њеној истинској валориза-
цији. Данас, као и раније, највеће потешкоће представља датирање про-
нађеног зидног сликарства османске провенијенције и успостављање њего-
вог хронолошког редослиједа. Дефицитарност записа на сликаним декора-
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СЛИКА 1. ВАЊСКИ ИЗГЛЕД SOKOLLU ЏАМИЈЕ  

цијама који би пружили податке о години њиховог настанка или о умјетни-
цима (nakkašima) који су их изводили упућују нас само на оквирна датира-
ња. Но, до резултата ових истраживања могуће је доћи посредним начином, 
стилским анализама, преко специфичних облика осликаних мотива и закљу-
чивања која се понекад ослањају на истраживање доњих слојева сликане 
декорације, а каткад и на постојеће аналогије у широј османској умјетности.  

Овај наш рад је покушај указивања на смјернице гдје је могуће тражити 
одговоре на нека важнија питања у контексту ширег спознавања и обу-
хватнијег приступа класичној османској декоративној умјетности у Босни и 
Херцеговини, а то су: 

a) постоји ли генетичка веза између патаренског и османског насљеђа? 
b) какав је однос овог насљеђа према другим компонентама босанске кул-

туре? 
c) до које је мјере уопће оправдано говорити о “самосталној” османској 

декоративној умјетности у Босни и Херцеговини? 
Потребно је, такођер, да покушамо сачинити прву стилску класифика-

цију свих значајнијих очуваних османских споменика у Босни и Херцегови-
ни према периодизацији и одликама много шире и комплексније османске 
умјетности. Нарочито акцентирамо могућу везу између градитеља монумен-
талних грађевина класичног периода XVI стољећа у Босни са османским ha-
ssa mimarları ocağı, тј. архитектима Царевине који су радили нацрте, а неки 
и директно учествовали у изградњи објеката на нашем тлу. Свакако је поз-
нато да је Гази Хусрев-бегову џамију пројектирао Аџеми Есир Али, Коџа 
Мимар Синанов претходник, Алаџу џамију у Фочи Рамадан-ага, Синанов 
савременик и заступник на терену, Соколовићев мост сам Мимар Синан, а 
мостарску ћуприју Hajruddin, Синанов млађи савременик.  

Sokollu Mehmed-пашина џамија као примјер класичне  
османске декорације 

 У кратком осврту на питање обух-
ваћено овим тематским оквиром задр-
жао бих се на примјеру Sokollu Mehmed-
пашине џамије у Истанбулу која, ма ко-
лико то изгледало иреално, може својим 
сликарским изведбама послужити као 
архетип методама које би могле бити 
примјењиване приликом рестаурације и 
конзервације поткуполних џамија у Бос-
ни и Херцеговини. То би могао бити пр-
ви корак ка озбиљнијем приступу осли-
кавању декорација поткуполних џамија 
османске провенијенције.  

Као идеалан повод за могућу нову 
примјену доказано квалитетних прин-
ципа сликане декорације, rumi и hatayi 
мотива, могла би послужити управо So-
kollu Ferhad-пашина џамија у Бањој Лу-
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ци, којој је у међународним оквирима већ посвећена велика пажња у свеоп-
ћој проблематици заштите европског архитектонског наслијеђа. Конкретно у 
конзерваторско-рестаураторској пракси усвајање принципа примијењених 
приликом осликавања Sokollu Mehmed-пашине џамије требало би услиједити 
као резултат веома оправдане реакције на досадашњи прилично површан и 
једностран приступ осликавању декорација поткуполних грађевина. Због то-
га сматрамо да би било веома корисно кратко приказати стилове који су зас-
тупљени приликом рестаураторских захвата на декорацијама у самој унутра-
шњости Sokollu Mehmed-пашине џамије као идеалном примјеру традицио-
налне османске декоративне умјетности класичног периода у свим њеним 
сегментима. 

Sokollu Mehmed-пашина џамија у Истанбулу изграђена је у другој поло-
вици XVI стољећа, тачније 979/1571. године (слика 1). Легатор је џамију из-
градио својој супрузи Есмахан султанији, кћерци султана Селима II. Њен ар-
хитекта, Коџа Мимар Синана, тада је био Ser-i Mimarân-ı Hassa, односно ми-
нистар османског градитељства на султановом двору. Мимар Синан је успио 
постићи да његова дјела одражавају највећи домет османске умјетничке кул-
туре његовог доба, због чега је период у којем је он дјеловао назван периодом 
умјетничке ренесансе Синановог доба. 

   
СЛИКE 2 – 4. УНУТРАШЊИ ИЗГЛЕД SOKOLLU ЏАМИЈЕ- ПРИКАЗ ЦЕНТРАЛНОГ KUBBETA СА POLUKUBBETIMA 

Sokollu Mehmed-пашина џамија својим префињеним изгледом спада у 
ред најрепрезентативнијих османских џамија XVI стољећа у чијој унутраш-
њости су заступљене скоро све основне врсте класичне умјетности декорације 
(слика 2). Као што је научно већ добро познато, концепт османске умјетности 
декорације унутрашње архитектуре, зидова, стропова и kubbeta извођен је 
на малтеру, дрвету, камену, платну и кожи, са заступљеним скоро свим те-
мељним природним бојама као што су: зелена, плава, жута, боја цигле, црна, 
бијела, наравно укључујући и златне листиће. Могло би се рећи да архитек-
тонски простор и декорација чине јединство. Комплексност осликаних по-
вршина Sokollu Mehmed-пашине џамије које су заступљене на стропу и кон-
золама изнад главних врата, на предњој страни михраба, на стропу махфила 
и његовим бочнм странама, увећан је употребом фајансних плочица које уну-
трашњости џамије дају ефекат сјаја који се поступно и готово непримјетно 
нијансирано мијења са кретањем сунца остављајући дојам ишчезавања обли-
ка(слика 3). Читав естетски аспект Sokollu Mehmed-пашине џамије је ориги-
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налан из XVI стољећа, који је само успјешно рекапитулиран у посљедњим кон-
зерваторским интервентима 1940. године (слика 4). Тада су обновљене и кали-
графске изведбе у централном kubbetu, као и у polukubbetima споредних зона, 
које је исписао тадашњи познати турски калиграф (hattat) Halim Özyazıcı. 

Зидне декорације на малтеру 

Као и код већине османских монументалних џамија, и у овој је употреб-
љен традиционални чок-малтер османске грађевинске провенијенције, спра-
вљен од масног креча и сјецкане сламе, чије су фибре невјероватно стабил-
не. Занимљиво је да овај малтер не садржи пијесак, него вегетална влакна 
због чега је лаган и еластичан, те се понаша као чврсто платно, а његова 
стабилност не овиси толико о залијепљености колико о компактности. Ори-
гиналне декорације Sokollu Mehmed-пашине џамије, урађене на овако при-
премљеном чок-малтеру налазе се на мањим строповима десно и лијево од 
махфила. На њима је изведена украсна бордура са hatayi мотивима, који се 
наизмјенично понављају и чија је подлога кобалт плаве боје. Површине које 
покривају руми мотиви су такођер кобалт плаве боје, док је централна под-
лога црвене боје (слика 5). Илуминације hatayi и rumi мотива са 1/8 симет-
ријом, акцентиране су у правцу унутрашњости, тј. ка михрабу чији су то-
налитети боја приликом наношења благо појачавани. Ове осликане повр-
шине спадају у класичне примјере декорација на малтеру који се ријетко 
сусрећу, упркос чињеници да су ревитализиране и освјежене приликом рес-
таурације и конзервације 1940. године (слика 6). 

  
СЛИКE 5 – 6.  ИЗГЛЕД ОРИГИНАЛНЕ ДЕКОРАЦИЈЕ НА ЧОК МАЛТЕРУ ПРИЈЕ И НАКОН РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ 

У Sokollu Mehmed-пашиној џамији је заступљена и техника малакари, ко-
ја је видљива на главном авлијском улазу и на kubbetu шадрвана. Сама тех-
ника малакари је веома погодна за украшавање стропова. Подлога за извође-
ње сликарских радова у малакари техници се припрема на сљедећи начин: 

Прво се нанесе први танки слој малтера, а потом други слој, тако да се 
формира гипсана подлога на коју се наноси дезен. Он се послије резбари 
специјалним ножићем. Пошто се одстрани прашина, испрофилирани реље-
фни дезен постаје видљив, а подлога се ојачава природним туткалом. Деб-
љина гипсане подлоге нанешене на малтер по правилу се креће од 2 мили-
метра до 2 центиметра. Тако припремљена подлога спремна је за украша-
вање казеинским бојама. 

Sokollu Mehmed-пашина џамија уз Топкапи сарај и Кануни султан Сулеј-
маново турбе, спада у најљепше примјере употребљене малакари технике. 
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Зидне декорације на каменој подлози 

Декорације у облику медаљона на каменој подлози заступљене су на стро-
пу изнад унутрашњих врата, на стропу махфила и његових конзола. Строп 
изнад улазних врата декоративно је конципиран у форми медаљона са ¼ 
симетријом, који је изведен на фином мермеру, тако да дјелује као књига 
чије су корице отворене. Он је колоритски веома богат. Централна шема ов-
их медаљона је облик тзв. шемсе (сунце), чији је унутрашњи систем конци-
пиран са rumi и hatayi мотивима. Централна подлога мотива је мерџан црве-
не боје, а њени поједини дијелови су поступно пренесени директно на мер-
мер, тако да је комплетан утисак руми мотива на њему изванредан. Тако-
ђер, у унутрашњој структури композиције видљива су прљаво плава осјенче-
ња. Ћошкови мотива тзв. шемсе окренути су према вани и украшени су hat-
ayи мотивима у облику слова “S”, чија је подлога кобалт плаве боје (слика 7).  

   
СЛИКА 7 – 9.  ŠEMSE ДЕКОРАЦИЈА У ОБЛИКУ МЕДАЉОНА, СЛИКАНЕ ДЕКОРАЦИЈЕ НА СТРОПУ MAHFILA И ИЗГЛЕД  
        ДЕКОРАЦИЈЕ СА RUMI МОТИВИМА  

Строп испод махфила са конзолама на први поглед изгледа као деко-
рација урађена на дрвету, међутим ту су, такођер, на камену осликани rumi 
и hatayi мотиви са 1/4 симетријом који се налазе између конзола(слика 8). 
Подлога у дијеловима гдје се распростире rumi мотив је кобалт плаве, док је 
вањска подлога мерџан црвене боје (слика 9). Конзоле су попут огледала 
креиране у обрнутом одразу са rumи и hatayi мотивима.  

  
СЛИКA 10. ЗИДНЕ ДЕКОРАЦИЈЕ ИЗНАД УНУТРАШЊИХ ВРАТА  СЛИКА 11. ДЕКОРАЦИЈЕ УРАЂЕНЕ НА КАМЕНУ 

Површине изнад унутрашњих врата су осликане на ткз. куфеки камену 
који је јако погодан за осликавање rumi и hatayi мотива (слика 10). Мотиви 
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који су овдје изведени су урађени са великом прецизношћу из разлога велике 
близине једнога у односу на други (слика 11). Насликани до у најситније де-
таље hatayи мотиви су конципирани тако да су листови толико увијени један 
у други да подсјећају на саз стил, који се користи у техници фајанса. Овдје је 
јако изражена љепота потеза четкице (слика 12). Фасаде између конзола су у 
1/6 симетрији са медаљонима осликаним hatayi мотивима. 

  
СЛИКА 12. ОРИГИНАЛНА ДЕКОРАЦИЈА ИЗ XVI СТОЉЕЋА  СЛИКА 13. ИЗНАД МИХРАБА СА DILIMLI RUMIJEM 

Михраб је на својој предњој страни осликан златним листићима у тзв. 
dilimli rumi мотивима, који су композиционално расцјепкани, док је подлога 
од мермера остала нетакнута (слика 13). Ова композиција која је примије-
њена у михрабу је у XVI стољећу преферирана код умјетника у Saray nakış 
hanesи, односно султанској умјетничкој радионици Топкапи сараја. 

Декорације на дрвету 

Строп махфила, који се налази одмах с десне стране главних улазних вра-
та, украшен је геометријским hendesi декорацијама изведеним директно на 
дрвету и представља класичан примјер те врсте украшавања (слика 14). По 
рубовима махфила налазе се дијелови од прецизно састављених летвица. Де-
корације ове врсте су припремане у царским радионицама, а потом на лицу 
мјеста сјечене и уклапане (слика 15). Дезени на геометријским пафтама су 
претежно са hatayi мотивима, између којих су видљиви тзв. bulut – облаци, 
а доминантно мјесто на префињено профилираним летвицама заузимају 
цвјетови зумбула (слика 16). Таваница махфила је претежно украшена бор-
дуром, која је најкарактеристичнији дезен XVI стољећа (слика 17). Махфил 
је сачуван у свом изворном облику (слика 18).  

   
СЛИКА 14 – 16. ИЗГЛЕД СТРОПА МАХФИЛА И ДЕТАЉ СА HENDESI ДЕКОРАЦИЈОМ, ТЕ ДЕЗЕНИ НА ГЕОМЕТРИЈСКИМ  
                                ПАФТАМА СА BULUTIMA И HATAYI МОТИВИМА 

У унутрашњости џамије је примијењен стил познатог османског умјетни-
ка Кара Мемија, који је први почео користити rumi мотиве пресвуčене злат-
ним листићима, у чијој композицији су заступљени флорални дезени као што 
су: лала, ружа и зумбул. Иначе, у техници осликавања на дрвету главни мате-
ријал су златни листићи altın varak, који се обилато користе на строповима го-
тово свих зона. 
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СЛИКА 17. ДЕКОРАЦИЈА БОРДУРЕ НА ТАВАНИЦИ МАХФИЛА  

 У међусобним успоредбама свих осликаних и украшених цјелина Sokol-
lu Mehmed-пашине џамије у Истанбулу могуће је пратити све класичне сти-
лове који се савршено надопуњују у једном префињеном и континуираном ри-
тму разних форми, и колориту боја међу којима доминирају плава, црвена и 
зелена. Помном ликовном анализом може се уочити комплексност спонта-
них композиција у којима је видљив умјетников иновативни дух којим је ус-
пио искористити креативну могућност безграничне умјетничке импровиза-
ције османске декоративне умјетности. Sokollu Mehmed-пашина џамија од-
ише богатством умјетничких форми које су заступљене на свим осликаним 
површинама, што посматрача не оставља равнодушним. Фасцинантна екс-
пресивна снага класичних мотива изведена је сталоженим потезима киста 
и минуциозном прецизношћу тако карактеристичном за манир османског 
умјетника, nakkaša. У тој џамији непознати умјетници су невјероватном ум-
јетничком креативношћу успјели обухватити све основне елементе умјетно-
сти декорације и пронаћи најбољи начин њихове повезаности који их уједи-
њује у један савршени комплементарни чин естетске визуелизације. 

 У фокусу нашег рада била је Sokollu 
Mehmed-пашина џамија коју смо, без 
обзира на комплексност њених саврше-
них композиционалних изведби, при-
мијењене технике и материјала, иден-
тифицирали као савршен примјер ин-
тродукције конзервацији и рестаураци-
ји, а такођер и као интервентног ква-
литетно новог приступа зидном сликар-
ству поткуполних џамија у Босни и Хе-
рцеговини. 

И на крају, да закључимо сљедеће:  
Као прелиминарна основа приступа овој теми, послужила нам је сложе-

на проблематика класичне османске декоративне умјетности у Босни и Хе-
рцеговини, особито у њеној умјетничкој компоненти, која у току досадаш-
њих истраживања није потпуно обрађена и исцрпљена. Остало је још много 
отворених питања, чија ће рјешења умногоме зависити од нових и савреме-
нијих истраживања и приступа, али и од свестранијих стручних анализа и 
оцјена, које се неће моћи обавити без судјеловања свих релевантних инсти-
туција нашег културног насљеђа. У слиједу толико потребних даљњих кри-
тичких преиспитивања досадашњег третирања умјетничке компоненте ос-
манске баштине из домена декоративне умјетности, треба рачунати с битн-

СЛИКА 18. ИЗГЛЕД МАХФИЛА
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им исправкама у гледању на скупну структуру босанског оријентално-кул-
турног насљеђа. 

Промишљенијим избором свих детаља унутрашње декорације османс-
ких објеката, у којем би требали учествовати стручњаци разних профила, 
дошло би се до успостављања, у концептуалном смислу, савршено избалан-
сираног и препознатљивог стила. Ваљало би, такођер, повести рачуна и о 
специфичном симболизму различитих геометријских облика османске архи-
тектуре који повезују спољашњост форме са унутрашњим значењима осли-
каних декорација. 

И на крају, да завршимо ово излагање  универзалном поруком великог ар-
хитекте Мимар Синана, која је стољећима надахњивала османске градитеље: 

Сједини се са Универзумом у цјелини, па ће ти он открити тајне своје; 
отвори затворене хазне ума свога пред Универзумом, пред тобом ће се 
отворити врата чињеница и раступит ће се застори љепоте његове па 
ћеш сазнати ... зато мотри и спознат ћеш. Стакло, глатко и прозирно, 
прави се од шпиљака које твоје ноге газе ... зато проучавај и сазнават ћеш. 

Ишчитавај књигу Универзума и његов настанак, јер земља је простра-
на и ти је не чини тијесном! Куцај на врата и отворит ће ти се врата 
свеприсуства љепоте у бићу твом па је шири по земљи и проходај ствара-
лачким пространствима Ствараоца да упознаш љепоте стваралачког чи-
на. Оно што носиш у срцу своме твоје руке ће засађивати. Величанствена 
градитељства јесу плодови величанствених срца, па остављај иза себе 
лијепе трагове који ће упућивати на тебе. Душа и срце људске цивилиза-
ције јесу њезини вриједносни системи и највиши људски принципи какви су: 
истина и правда, доброта и љепота. Твоје срце је твој дворац, па утемељи 
дворац свој на истини нека вода његова буде правда, опскрба његова искре-
ност, дисање његово слободна воља; нека те страх не обујмљује, а нити 
малодушност; нека те очај не савлада а нити осјећај понижености у нас-
тојању да свој дворац учиниш здравим. “Зар себе сматраш малим небе-
ским тијелом а у теби су присутна знамења Макрокосмоса! Буди уман а не 
луталицом; буди сам собом а не ехом других; у твојој руци је твоја судбина, 
па или ћеш бити или нећеш бити! Зато, проматрај, медитирај и дјелуј.” 

Abstract 
The complex issue of classical Ottoman ornamental art in BiH, particularly its artistic 

component, has not been completely analysed and exhausted within the research done so 
far (from different aspects). A number of issues have remained open, solutions to which will 
largely depend on new and modern research and approaches, as well as on comprehensive 
professional analyses and assessments which, in turn, will not be possible without partici-
pation of all the institutions relevant to our cultural heritage. Significant corrections to the 
approach to the overall structure of Bosnian Oriental cultural heritage should be anticipated 
in the sequence of vitally necessary critical review of the previous treatment with regard to 
the artistic component of Oriental heritage pertaining to ornamental art. These guidelines 
and related details will reveal an even greater need for revision and correction. There are ma-
ny reviews of significant details even beyond the field of Ottoman architecture, calligraphy, 
epigraphy and miniature proper. 

The most valuable aspect of Bosnian Oriental heritage is the Ottoman architecture, 
whose importance is not only historical but artistic as well. This implies not only important 
monuments but also structures offering new possibilities for creating contemporary archi-
tectural spaces. In these terms, research into classical Ottoman oriental art would be direc-
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ted towards interpreting the implicit message behind different architectural designs, particu-
larly classical Ottoman ornamental art, in order to foster new creations ensuring continuity 
of historically established classical values. There is no doubt that understanding the funda-
mental values and postulates of classical ornamental art can help eliminate tunnel vision in 
approaches to the conservation and restoration of domed mosques in Bosnia. Oriental cul-
ture in BiH would thus continue to fulfill the role of a bridge connecting the East and West. 

This paper offers guidelines as to where to look for answers to some important issues in 
the context of a broad understanding and comprehensive approach to classical Ottoman or-
namental art in Bosnia and Herzegovina – issues raised with regard to the origin and develo-
pment of this art engendered by the Oriental cultural heritage in our country. 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 




