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КО ЈЕ НА АУ ТО ПОР ТРЕТУ НИ КО ЛЕ НЕ ШКО ВИ ЋА:  
РЕ И ДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈА АУ ТО РА,  

ПИ ТА ЊА И НЕ КИ ОД ГО ВО РИ

СА ЖЕ ТАК: Ико нич но де ло о чи јој атри бу ци ји се рас пра вља у тек сту уве де но је у 
срп ску исто ри ју умет но сти као Ау то пор трет Ни ко ле Не шко ви ћа (око 1729. – око 1785) 
у књи зи Срп ска умет ност у Вој во ди ни 1927. го ди не. Ма да је то ком про те кле 93 го ди не 
Ау то пор трет ви ше пу та пу бли ко ван са упит ном атри бу ци јом, ни је учи њен на пор да се 
те за о Не шко ви ће вом ау тор ству опо врг не. По ла зна тач ка за про на ла же ње ве ро ват ни јег 
ау то ра био је про на ла зак дру ге пот пи са не сли ке ско ро са свим не по зна тог сли ка ра, Ва-
си ли ја Не дељ ко ви ћа (1759/1760–1796), ко ји је био род бин ски по ве зан са Ни ко лом Не шко-
ви ћем (ње гов зет, оже њен ње го вом ћер ком Ју ли ја ном). Пре ове дру ге, би ло је по зна то 
са мо Не дељ ко ви ће во Рас пе ће (1792), чи ји су умет нич ки ква ли те ти ви со ко оце ње ни у лите-
ра ту ри. Да та ци ја убе ле же на на Ау то пор тре ту (1785) по сма тра се као да тум на стан ка 
де ла, а не по ве зу је се са го ди ном Не шко ви ће ве смр ти ко ја је, пре ма до са да шњим не по-
де ље ним ин те р пре та ци ја ма, на кнад но уписанa. Ли ков не вред но сти Ау то пор тре та и 
си гур них, пот пи са них ра до ва пру жи ле су основ за друк чи је по сма тра ње још не ко ли ко 
не пот пи са них де ла ко ја има ју исто по ре кло, или се на дру ги на чин могу увр сти ти у 
Не дељ ко ви ћев хи по те тич ни опус. По ред хи по те за, у тек сту се на во ди по да так о прет ход-
но не по зна том да ту му Не дељ ко ви ће ве смр ти, ко ји пред ста вља ори јен тир за мо гу ћу 
умет ни ко ву би о гра фи ју.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ау то пор трет Ни ко ле Не шко ви ћа, Ва си ли је Не дељ ко вић, ре и ден-
ти фи ка ци ја ау то ра Ау то пор тре та, ре ин тер пре та ци ја зна че ња да та ци је на Ау то пор-
тре ту (1785), ко хе рен ци ја пред ста ве и да ту ма као ви зу ел ни основ за ре а три бу ци ју 
Ау то пор тре та.

Сли ка ко ја је у срп ску исто ри ју умет но сти уве де на као Ау то пор трет Ни ко ле 
Не шко ви ћа и од та да пу бли ко ва на углав ном са не сум њи вом атри бу ци јом, по ја ви ла се 
у струч ној ли те ра ту ри у књи зи Срп ска умет ност у Вој во ди ни 1927. го ди не (ПЕ ТРО ВИЋ 
1927), де лу ко је је и дан-да нас че сто по ла зна тач ка за ис тра жи ва че на ци о нал не умет-
но сти. О овом ико нич ном пор тре ту до ма ћег сли кар ства на пи са но је сле де ће: 

* Га ле ри ја Ма ти це срп ске, Но ви Сад, m.vr ba ski @ga le ri ja ma ti ce srp ske.rs 
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Г. Ву јић је на шао у Вр шцу Не шко ви ћев Ау то пор тре, ко ји, ако је ње гов, би ће опет 
је дан дра го цен при лог за по зна ва ње тог зна чај ног ве ка и на ше на ци о нал не пси хе. На 
том Ау то пор тре ту наш сли кар је при ка зан у по мод ном оде лу XVI II ве ка, à la Go et he, с 
чип ка стом по шом, с љу би ча стим пр сни ком, с фи ном ки чи цом у де сној, гра ци о зној ру ци 
и с па ле том у ле вој, пред ра за пе тим плат ном. Об лик и из раз ли ца ве о ма кул ту ран и 
ин те ли ген тан. Сли ка је до бра, али она на ма још ви ше зна чи од јед ног на шег ко рект но 
ма ла ног пор тре та, јер нам го во ри о то ме ка ко је Ср бин спо со бан био и пре две ста го-
ди на за не ве ро ват ну бр зу ме та мор фо зу (ПЕ ТРО ВИЋ 1927: 76). 

Из пр ве ре че ни це ци ти ра ног тек ста са зна је мо да је сли ку „на шао” Јо ван (Јо ца) 
Ву јић (1863–1934), по зна ти ко лек ци о нар, осни вач и вла сник му зе ја у Сен ти, те уо ча-
ва мо да Вељ ко Пе тро вић (1927: 76) уно си од ре ђе ну ре зер ву у по гле ду Не шко ви ће вог 
ау тор ства, од но сно иден ти те та пор тре ти са ног. У на став ку тек ста, ме ђу тим, де ло се 
раз ма тра као не сум њи во Не шко ви ће во: 

Овај от ме ни го спо дин и са лон ски ар тист, пот пу но сли чан та кви ма по пре сто ни-
ца ма од Бе ча до Лон до на, још пре не ких де сет го ди на трч ка рао је с фе си ћем и ту ри-
ћем по јед ној тур ској чар ши ји [...] Ње гов унук Јо ван Сте ри ја По по вић је [...] за бе ле жио 
да је Не шко вић и као гра ђа нин за у зи мао углед но ме сто у дру штву и да се ба вио и књи-
жев но шћу, ди дак тич ким сти хо ви ма, у ду ху та да шњег вре ме на. Умро је 1785. го ди не 
(ПЕ ТРО ВИЋ 1927: 76–77).

Го ди на ко ја се на во ди, 1785, упи са на је на сли ци, а из бе ле шке ко лек ци о на ра Ву-
ји ћа у ру ко пи сном ин вен та ру ње го ве збир ке, ко ја се у струч ној ли те ра ту ри при хва та 
као не сум њи ва, из ве де на је те за да је Не шко вић те го ди не пре ми нуо: 

Не шко вић Ни ко ла дед по ма те ри Ј. Сте ри је По по ви ћа ро ђен у По жа рев цу, умро 
у Вр шцу. 

170. Ау то пор тре. Плат но. Ви си на 68 cm. Ши ри на 54 cm. Сли ка је од при ли ке из 
до ба око 1760 г. Бо ја го ди не је мно го бе ља, дру ге бе ле бо је су по жу те ле. За то ми слим, да 
је то го ди на смр ти. Sign. Де сно око сре де: 1785 ΛѢΤΟ. /: По свој при ли ци го ди на смр ти. 

Не шко вић Ни ко ла
До био на по клон од Гђе Пе тро вић ке у Вр шцу 1924. г. Гђе Пе тро вић кин муж беше 

не ћак Јов. Сте ри је По по ви ћа.1 (сл. 1).

Јо ца Ву јић је ову сли ку по кло нио Бе о град ском уни вер зи те ту, за јед но са дру гим 
де ли ма из сво је збир ке.2 Као део ње го вог ле га та, Збир ке Јо це Ву ји ћа, Ау то пор трет се 
чу ва у На род ном му зе ју у Бе о гра ду и из ла же у ње го вој стал ној по став ци. Ау тор ству 
пор тре та ни је при сту па но до вољ но кри тич ки, ма да се у струч ној ли тера ту ри иза 

1 ВУ ЈИЋ, Јо ван. Ка та лог Му зе ја Јо це Ву ји ћа у Сен ти. Струч ни ар хив Га ле ри је Ма ти це срп ске (ру-
ко пис, фо то ко пи ја). Текст је на ве ден до слов но, без ика квих ин тер вен ци ја. 

2 ШЕЛ МИЋ, КУ СО ВАЦ и др.: 1989. Де таљ ни је о по кло ну Јо це Ву ји ћа Бе о град ском уни вер зи те ту: 
ФИ ЛИ ПО ВИЋ, МАР КО ВИЋ 2012.
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Сл. 1. Ау то пор трет, 1785, да ти ра но, ни је пот пи са но, На род ни му зеј у Бе о гра ду 
(фо то: На род ни му зеј, Бе о град)

КО ЈЕ НА АУ ТО ПОР ТРЕТУ НИ КО ЛЕ НЕ ШКО ВИ ЋА: РЕ И ДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈА АУ ТО РА , ПИ ТА ЊА...

87



име на Не шко ви ћа као ау то ра на ви ше 
ме ста на ла зе упит ни ци. С об зи ром на то 
да се го ди не у ко ји ма је Не шко вић (ро-
ђен је у По жа рев цу око 1729) не сла жу са 
го ди на ма у ко ји ма је при ка за на осо ба на 
сли ци, пла си ра на је те за да је пор трет на-
стао око 1760, а да се упи са на го ди на одно-
си на го ди ну Не шко ви ће ве смр ти (сл. 2).3

По вод да по сум њам у ау тор ство 
Ау то пор тре та ис кр снуо је 2007. го ди-
не, ка да је Га ле ри ји Ма ти це срп ске на от-
куп по ну ђе на ма ла ико на Бо го ро ди ца са 
Хри стом, на чи јој по ле ђи ни се на ла зи 
дво ре ди за пис о ње ној об но ви.4 Пре не го 
што је от куп ре а ли зо ван, за мо ли ла сам 
вла сни ка да до зво ли да кон зер ва то ри 
очи сте до њу иви цу ли ца ико ни це, на ко-
јој ми се учи ни ло да по сто ји текст. Чи-
шће њем је от кри ве но да се ис под гор њег 
сло ја на ла зи пот пис ау то ра: „азъ Ва силıе 
Не дел ковїчъ Ма леръ: 1785. гωд.” С об зи-
ром на то да ми је Не дељ ко вић као ау тор 
био не по знат, у мо мен ту отку па ње го ве 
ико не за збир ку Га ле ри је нај пре сам про-
на шла ин фор ма тив ну би о граф ску је ди-

ни цу (Me da ko vić 1964: 537) ко ја је упу ћи ва ла на је ди ни струч ни чла нак Ива на Ба ха 
(Bach 1949) о ње го вом пр вом, и до от ку па ико не Бо го ро ди ца са Хри стом, је ди ном пот-
пи са ном де лу, ико ни Рас пе ће ко ја се чу ва у Срп ској пра во слав ној цр кве ној оп шти ни 
у За гре бу.5 Рас пе ће се као је ди но по зна то де ло на во ди и у ен ци кло пе диј ском из да њу 
ау то ра Бра ни сла ва То ди ћа Срп ски сли ка ри од XIV до XVI II ве ка (2013а: 91), у ко јем је 

3 Ско ра шња кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор ска ин тер вен ци ја от кри ла је да се ис под ове на ла зи још 
јед на сит ни ја де ли мич но чи тљи ва да та ци ја: 1[..]5 лἕто [χ.....]. За хва љу јем кон зер ва то ру На та ши Илић 
из На род ног му зе ја у Бе о гра ду на фо то гра фи ји и уви ду у ру ко пис о кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор ском 
ра ду на Ау то пор тре ту, пре зен то ва ном на ме ђу на род ној кон фе рен ци ји „Smar tArt”, одр жа ној у Бе о гра ду 
2019. у ор га ни за ци ји Фа кул те та при ме ње них умет но сти. 

4 За пис гла си: „об новыа азъ грѣшнїи рабъ | Хрїстωфоръ Пе тро вичъ”. У Га ле ри ји Ма ти це срп ске се 
на ла зи још јед на ико на истог ау то ра ко ја по ка зу је раз ли чи те стил ске од ли ке. О сли ка ру Хри сти фо ру 
(Хра ни сла ву) Пе тро ви ћу са чу ва ни су са мо оскуд ни по да ци. Био је је ро ђа кон ма на сти ра Ши ша тов ца 
(на вео у за пи су на ико ни Св. Ни ко ле из 1842, ГМС/У 1926: „сей Образ мо ло валъ Хра ни слав Пе тро вичъ 
| іеродіаконъ Ши ша то вачкій лѣта 842”). Сли кар ски је ак ти ван у Сре му у пр вој по ло ви ни и сре ди ном XIX 
ве ка. Сли ка пре ма ре тар ди ра ним фор му ла ма, „још у све то гор ским тра ди ци ја ма” (Ko la rić 1964: 665). 

5 Bach 1949: 185–209. О Не дељ ко ви ће вој ико ни 207–208, са цр но-бе лом ре про дук ци јом. 

Сл. 2. Бо го ро ди ца са Хри стом, 1785, пот пи са но 
и да ти ра но, Га ле ри ја Ма ти це срп ске 

(фо то: Га ле ри ја Ма ти це срп ске, Но ви Сад)
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у ско ра шње вре ме да та нај пот пу ни ја Не дељ ко ви ће ва био гра фи ја. Уз би о гра фи ју су 
на ве де не ком плет на ли те ра ту ра и ар хив ска гра ђа ко ју је ау тор ко ри стио, са по да ци ма 
о Не дељ ко ви ће вим ма ње ва жним, по зла тар ским и ра зним фар бар ским по сло ви ма за 
цр кве. Нај дра го це ни ји по да так од но си се на прет по ста вље ну, прет ход но не по зна ту 
го ди ну ње го ве смр ти, када је „Ју ли ја на, мо ле ра Ва се по чив ша го су пру га при ло жи ла [...] 
20. сеп тем бра 1797. две фо рин те за из ра ду ико но ста са у вр шач кој Са бор ној цр кви” 
(ТО ДИЋ 2013а: 91). То дић та ко ђе по на вља прет ход но по зна ти по да так да је Не дељ ко-
вић био оже њен Не шко ви ће вом ћер ком, на во де ћи да је са њом имао дво је де це, од 
ко јих је мла ђе, Па вле, кр штен 20. ок то бра 1795. Из би о гра фи је Ни ко ле Не шко ви ћа у 
ис тој књи зи (2013б: 62) са зна је мо да је Ју ли ја на кр ште на 12. фе бру а ра 1770. у Са бор ној 
цр кви и да се по сле ра не смр ти сли ка ра Ва си ли ја Не дељ ко ви ћа пре у да ла за тр гов ца 
Сте ри ју По по ви ћа.6 Да тум Ју ли ја ни ног кр ште ња је дра го цен, с об зи ром на то да су 
се де ца кр сти ла обич но дан на кон ро ђе ња. На осно ву овог да ту ма оквир но сам прет по-
ста ви ла го ди не ње ног пр вог су пру га Ва си ли ја Не дељ ко ви ћа, ко ји је од ње био ста ри-
ји нај ма ње 3 до 5, а с об зи ром на то да се ра ди ло о пр вом бра ку, нај ви ше 10 го ди на.7 
На кнад но, у то ку ра да на до вр ше њу овог тек ста, про на ђе ни су ве ро до стој ни по да ци 
о Не дељ ко ви ћу ко ји по твр ђу ју из не ту прет по став ку. У књи зи умр лих Са бор не вр шач-
ке цр кве, под да ту мом 29. мај 1796. упи са но је: 

Пре ста ви сја раб бож ји Ва си лиј Не дељ ков ма лер жи тељ ме ста Вер шца, ко то риј по-
жи ве 36 лет пре жде ис по ве дав ши сја и при чав стиш сја, по гре бен бист при Цр кве хра ма 
спа си те ља и чу до твор ца Ни ко ла ја чрез ме не Ни ка но ра Не ши ча па ро ха.8 (сл. 3). 

6 Пре ма по да ци ма са елек трон ског пор та ла Е-Вр шац („evr sac” Ано ним), оде љак с на сло вом „Сте-
ри ја и Ју ли ја на По по вић”, Ју ли ја на се 7. II 1800. уда ла за тр гов ца, пр во брач ног Сте ри ју По по ви ћа, ста-
рог 38 го ди на (био је при до шли ца из Зе му на, где се прет ход но во дио као Сте рио Па паз). Ју ли ја на је 
зна ла да чи та и пи ше, а раз у ме ва ла је и цр кве но сло вен ски. У овом бра ку ро ђе но је че тво ро де це. Јо ван 
је ро ђен 1806. као пр ве нац. Имао је још два бра та и се стру. Пре ма нат пи су на спо ме ни ку (Idem, оде љак 
с на сло вом „Спо ме ник ко ји је по ди гао Ђор ђе Сте ри ја По по вић”) ко ји је по ди гао мла ђи брат Ј. Сте ри је 
По по ви ћа Ге ор ги је 1858, њи хов отац се на кон Ју ли ја ни не смр ти оже нио „без чед ном” Ека те ри ном. На 
спо ме ни ку на вр шач ком гро бљу као де ца на ве де ни су си но ви Па вле, Ди ми три је, „чед ни” Јо сиф, Ан то-
ни је и Сул та на. Да ље пи ше да 33 ко ра ка ле во пре ма ис то ку ле же ко сти Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, а да 
ка мен с де сне стра не „озна ча ва гроб ћер ке Сул та не”. Нат пис за кљу чу је Ге ор ги је во име, као оног ко по-
ди же спо ме ник „ро ди те љи ма, бра ћи” и „сво јој де ци”, што об ја шња ва за што број де це из Ју ли ја ни на два 
бра ка ни је уса гла шен са име ни ма из нат пи са. 

7 У брак се сту па ло ра но – де вој ке већ са 15–16 го ди на, а мом ци са 17–19. Пу но лет ство су му шкар ци 
сти ца ли са 24 го ди не. Ра ни је пу но лет ство му шкар ци ма је мо гло би ти при зна то на осно ву мол бе. Бра-
ко ве су углав ном уго ва ра ли ро ди те љи или нај бли жи срод ни ци, али, пре ма кра ју XVI II, по ста је све уо би-
ча је ни је да се пре сту па ња у брач ну за јед ни цу мла ден ци из ја сне, од но сно са гла се са из бо ром брач ног 
дру га (ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2006: 358–427). О вре ме ну за же нид бу и ду жно сти му шкар ца да бу де спо со бан да 
из др жа ва по ро ди цу пре же нид бе, што је мо гло ути ца ти на ве ћу раз ли ку у го ди на ма из ме ђу су пру жни ка 
и број удо ви ца у гра ђан ском ста ле жу: ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2006: 367. 

8 С об зи ром на то да је пре ми нуо као 36-го ди шњак, Не дељ ко вић је ро ђен 1759. или 1760. Сту пио 
је у брак са Ју ли ја ном, рођ. Не шко вић, нај ве ро ват ни је из ме ђу 1785. и 1790, да кле, мо гу ће по сле го ди не 
ко ја се сма тра го ди ном Не шко ви ће ве смр ти (1785). У бра ку је ро ђе но дво је де це: Мар та (рођ. 1793, умр ла 
3. ја ну а ра 1795, „по жи ве два ле та”) и Па вле („кр штен 20. ок то бра 1795.”). По да ци о Не дељ ко ви ћу у Ма тич ној 
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Сиг на ту ра и да та ци ја на Не дељ ко ви ће вој ико ни Рас пе ће из За гре ба, за ко ју са да 
по у зда но зна мо да је на сли као у сво јим ра ним три де се тим, на ла зе се у тро ре дом за пису 
у до њем де лу сли ке де сно: „̓̀ aзъ Васи’лїє Nєдєлковїчъ | зꙋграфъ Вер шач ки Nапи’саχъ 
| на лѣто . 1792: авгꙋста . 15.” У за кључ ном де лу члан ка о овој ико ни Иван Бах (1949: 208) 
пи ше: 

Ne delj ko vi će va je iko na po sve ba rok no kon ci pi ra na u du hu Ru ben so vih i Van Dycko vih 
kom po zi ci ja ovo ga mo ti va, te upra vo ozna ča va za vrš nu fa zu raz vit ka srp skog sli kar stva XVI II. 
sto lje ća. Uz Češ lja re vo „Mu če nje sv. Var va re” vla di čan skog dvo ra u Pa kra cu mo že se Ne delj-
ko vi će vo dje lo ubro ji ti me đu naj ka rak te ri stič ni ja dje la srp skih maj sto ra XVI II. sto lje ća, ško lo-
va nih u na či nu za pad nog sli kar stva. Aka dem ski, di je lom ma ni ri stič ki re a li zam, ko ji se raz vio 
u srp skoj umjet no sti ovo ga raz do blja, bio je te melj dalj njem na pret ku u pri ka zi va nju stvar-
no sti, ka kav su po sti gli voj vo đan ski por tre ti sti 19. sto lje ća i ti me pri pra vi li us pje šan raz vi tak 
srp skog sli kar stva da naš nji ce. (сл. 4). 

Ка да пре не брег не мо иде о ло шки обо је не то но ве о не у пит ном раз вит ку срп ског 
сли кар ства ко ји од ра жа ва вре ме ци ти ра не ана ли зе (го ди не об но ве и но вих по че та-
ка на кон Дру гог свет ског ра та), стил ској оце ни Не дељ ко ви ће вог Рас пе ћа, као нај ре-
пре зен та тив ни јег, и у том мо мен ту је ди ног по зна тог ра да, те шко да се и из да на шње 
пер спек ти ве има шта до да ти. Ово де ло нам по ка зу је вр сног сли ка ра с кра ја XVI II 
ве ка, не сум њи во вас пи та ног на за пад но е вроп ској тра ди ци ји, раз мах ну те ки чи це и 
соч ног, то плог ко ло ри та. Плат ном до ми ни ра ју то пли то но ви цр ве не, не са мо због 
под сли ка ко ји се про ви ди кроз ноћ но не бо не го и због упо тре бе не ко ли ко ни јан си 
– ци но бер огр та ча Св. Јо ва на Бо го сло ва и ру жи ча сте ха љи не Ма ри је Маг да ле не, на ста-
ле ме ша њем гри ми зног пиг мен та са бе лом. Па ле та се још са сто ја ла од пла ве, оке ра и 
сме ђе, као и бле до љу би ча сте Бо го ро ди чи не ха љи не ис под пла вог ма фо ри о на. Дру го 

књи зи умр лих Ус пен ске цр кве у Вр шцу про на ђе ни су за хва љу ју ћи упор но сти мр Дра гој ле Жи ва нов, 
му зеј ског са вет ни ка Га ле ри је Ма ти це срп ске, и по мо ћи Или је Јо ва но ви ћа, ар хи ви сте за по сле ног у 
Ар хи ву Бе ле Цр кве. Ср дач но за хва љу јем обо ма.

Сл. 3. Да тум смр ти Ва си ли ја Не дељ ко ви ћа, Књи га умр лих Са бор не цр кве у Вр шцу, 
29. мај 1796. (фо то: Ар хив Бе ла Цр ква)
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Сл. 4. Рас пе ће, 1792, пот пи са но и да ти ра но, Срп ска пра во слав на цр кве на оп шти на, За греб 
(фо то: Ма ро Мар ти нић, За греб)
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Не дељ ко ви ће во пот пи са но де ло, ико на Бо го ро ди ца са Хри стом, ако се о то ме уоп ште 
мо же су ди ти пре ком плет ног чи шће ња, оста је у окви ри ма све де ни јег, али слич ног 
бо је ног ре ги стра: Бо го ро ди чин цр ве ни ма фо ри он, оби ла то ко ри шће ње оке ра уме сто 
зла та. Иа ко је до ста оште ће на, ова ико на не ма ка рак те ри сти ке ре пре зен та тив ног де ла. 
У вре ме на стан ка ве ро ват но не ка од це ли ва ју ћих ико на у хра му, ма лих ди мен зи ја 
(17,2 × 13 cm), на сли ка на је на ба кар ној пло чи и још увек је у стил ском по гле ду бли-
жа од ли ка ма сли кар ства тзв. мај сто ра пре ла зног пе ри о да ко ји тек усва ја ју те ко ви не 
ба ро ка пу тем пре ра ђе них фор му ла укра јин ског сли кар ства. Са мим тим, срод на је и 
си гур ним ра до ви ма Ни ко ле Не шко ви ћа, Не дељ ко ви ће вог та ста. Ве ро ват на на ме на 
ове ико ни це оправ да ва при ме ну фор му ле ко ју је при хва тила ве ру ју ћа па ства. Та кви 
култ ни пред ме ти не прет по ста вља ју раз мах ну тост сти ла и ико но гра фи ју ко ја је бли-
ска узо ри ма за пад ног сли кар ства. 

Сли ка ри пра во слав не ве ро и спо ве сти, ро ђе ни у пр вој по ло ви ни XVI II ве ка, те-
шко су се мо гли не по сред но упо зна ти са стил ским ре ше њи ма за пад но е вроп ског сли-
кар ства, као што све до чи би о гра фи ја са мог Ни ко ле Не шко ви ћа.9 У том сми слу дра-
го це ни су по да ци ко ји се од но се на сли ка ре ка то лич ке ве ро и спо ве сти из бу дим ских 
сли кар ских ра ди о ни ца ко ји се, ра де ћи у окви ри ма еснаф ских про пи са: „osla nja ju na 
po ro dič nu rad nu sna gu, ali su po mo guć no sti pri ma ni i še gr ti i kal fe. Ta ko je iz u ča van 
za nat sli kar skog ume ća, a tek je dru ga ili tre ća ge ne ra ci ja bu dim skih sli ka ra, u dru goj po-
lo vi ni 18. ve ka, sti gla na beč ku aka de mi ju.” (Kor hecz Papp 2012: 63). Као шти ће ник пра-
во слав ног вла ди ке, по на ста ње њу у Вр шцу Не шко вић је, по све му су де ћи, осно вао 
ра ди о ни цу у ко јој је би ло ви ше по моћ ни ка. Је дан од њих, ве ро ват но онај ко ји се нај-
ви ше ис ти цао (о че му све до чи бла го слов за же нид бу ње го вом кће ри), мо гао је би ти 
Ва си ли је Не дељ ко вић. Не дељ ко вић је та ко, хи по те тич ки, мо гао за по че ти ба вље ње 
сли кар ством ло кал но, у ра ди о ни ци Ни ко ле Не шко ви ћа око 1772–1773; по том око 
1775. на ста ви ти шко ло ва ње у не кој за пад но е вроп ској ра ди о ни ци (По жун, Бу дим, Те ми-
швар) до око 1780, ка да се, а нај ка сни је 1785. (да тум Ау то пор тре та из по ро ди це), 
вра тио у Вр шац, та да за по чев ши (или на ста вља ју ћи) да ра ди са Не шко ви ћем. У Не-
шко ви ће вој ра ди о ни ци, као и слич ним ра ди о ни ца ма ши ром Хаб збур шке мо нар хи је, 
ства ра на су де ла на ко ји ма ра де чла но ви ра ди о ни це под вођ ством и по ски ца ма мај-
сто ра ко ји њо ме ру ко во ди. По ред сли ка ња ико на и пор тре та са вла да ва ју се и тех ни-
ке по зла ћи ва ња и де ко ра тив ног сли кар ства (Kor hecz Papp 2012: 47), а: „Tek kra jem 

9 Не шко вић је ро ђен у По жа рев цу, ода кле је по сле сло ма ау стриј ске упра ве у Ср би ји пре бе гао, 
ка ко се сма тра, 1739. Сам је за бе ле жио у при мер ку Же фа ро ви ће ве Сте ма то гра фи је (чу ва се у Би бли о-
те ци Ма ти це срп ске) да је у Ср би ји жи вео до сво је де се те го ди не, а да се за тим об у ча вао у Кар лов ци ма 
и Пе тро ва ра ди ну и „про чим пре де ли ма ван дров ке”. При хва ће но је да је ту учио код Јо ва Ва си ли је ви ча, 
а по том је на ста вио сво ју сли кар ску обу ку у По жу ну (Бра ти сла ви), где је, да би био при мљен у мај стор-
ску ра ди о ни цу, мо рао да се из да је за ка то ли ка. У По жу ну се срео са по то њим епи ско пом Јо ва ном Ге-
ор ги је ви ћем ко ји га је по по ста вље њу по вео са со бом у Вр шац, по став ши ње гов глав ни по ру чи лац и 
за штит ник (ТО ДИЋ 2013б: 61). Сма тра се да је Не шко вић ужи вао за шти ту и на ред ног вр шач ког епи ско па, 
Ви кен ти ја По по ви ћа. 
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18. ve ka sli ka ri se de le na osno vu de ko-
ra ter skih i stva ra lač kih po slo va, što je već 
ta da zahte va lo aka dem sku spre mu.”10 
Под ло га до њег де ла Не шко ви ће ве ико-
не Све ти Бран ко ви ћи пре ко ко је је 
ис пи сан оп шир ни за пис, из ве де на је 
тех ни ком де ко ра тив ног сли кар ства.11 
Де ко ра тер ске тех ни ке по зна вао је и 
Ва си ли је Не дељ ко вић. Да ли их је на-
у чио у та сто вој ра ди о ни ци, или то-
ком шко ло ва ња у ино стран ству, мо же 
се за са да са мо на га ђа ти. Ар хив ски по-
да ци о ова квим ње го вим по сло ви ма, 
ме ђу тим, чи не за са да нај знат ни ји део 
ње го ве би о гра фи је (сл. 5).12 

Да ља по тра га за мо гу ћим Не дељ-
ко ви ће вим де ли ма усме ри ла ме је на 
Му шки пор трет и Пор трет мла дог 
чо ве ка,13 ко ји су пу бли ко ва ни под 
упит ном атри бу ци јом, а по ре клом су 
та ко ђе по ве за ни са Не шко ви ће вим 
на след ни ци ма.14 О оба пор тре та као 
упит ним де ли ма Ни ко ле Не шко ви ћа 

10 Из на ве де ног при ме ра и све до че ња Ј. Сте ри је По по ви ћа о Не шко ви ће вом шко ло ва њу у По жу-
ну/Бра ти сла ви (ПО ПО ВИЋ 1847: 261), про из ла зи да су сли кар ске ра ди о ни це на под руч ју це ле Хаб збур шке 
мо нар хи је функ ци о ни са ле на исти на чин. На при ме ру Сте фа на Те нец ког о ово ме пи ше Ти мо ти је вић 
1996: 81–82. 

11 Све ти Бран ко ви ћи, 1753, Му зеј Срп ске пра во слав не цр кве, Бе о град. По ље у дну ико не за у зи ма 
от при ли ке пе ти ну ви си не. Под ло гу за текст чи ни тра ка у ви ду фри за са пла вим ром бо ви ма (цео је са мо 
сре ди шњи, ле во и де сно ви де се по ло ви не ром ба у ви ду тро у гла). Под ло га је ру жи ча ста, а ви дљи ва је као 
зуп ча сти низ тро у гло ва око ром бо ва, го ре и до ле. До дир не по вр ши не из ме ђу сред ње пла ве и јар ко ру-
жи ча сте убла же не су там ним оке ром ко ји за ма гљу је ге о ме три зо ва не иви це. Пре ко овог по ља бе лом 
бо јом је ис пи сан текст. Ико на је је ди но ње го во пот пи са но де ло и сма тра се да пред ста вља ре пли ку ста-
ри је ико не Ан дре је Ра и че ви ћа, ко ју је епи скоп Јо ван Ге ор ги је вић на шао у ма на сти ру Ше мљу гу (ТО ДИЋ 
2013б: 62). 

12 То дић (2013а: 91) на во ди да је Не дељ ко вић 1793. обо јио вра та на са кри сти ји, а 1794. и 1795. по-
зла ћи вао ја бу ке на тор њу у Ус пен ској цр кви у Вр шцу. У Цр кви Све тог Ни ко ле (Са бор ној) мо ло вао је 
вра та и цр кве ну огра ду 1790–1791. го ди не. Го ди не 1794. пу то вао је у Те ми швар ра ди на бав ке зла та за 
по зла ћи ва ње укра са на но во са гра ђе ном тор њу. За тим је по зла тио два „ико но ста са”, а 1795. осли као је 
и по зла тио ва зе на фрон то ну цр кве. Фар бар ске и по зла тар ске по сло ве оба вљао је 1794. го ди не у Бо го ро-
ди чи ној цр кви у Кло по ди ји и у цр ква ма Све тог Ни ко ле у Ри ти ше ву и Све тог Ге ор ги ја у Вој во дин ци ма.

13 Га ле ри ја Ма ти це срп ске, ГМС/У 1316 и 1317. 
14 ШЕЛ МИЋ, МИ ЛО ШЕ ВИЋ и др. 2001: 227, Не шко вић, Ни ко ла, р. бр. 4 и 5, са озна ком за хи по те тич ну 

атри бу ци ју, као: Му шки пор трет (Ау то пор трет?), ГМС/У 1316 и Пор трет мла дог чо ве ка, ГМС/У 1317; 

Сл. 5. Му шки пор трет, 1780–1796, ни је пот пи са но 
и да ти ра но, Га ле ри ја Ма ти це срп ске (фо то: 

Га ле ри ја Ма ти це срп ске, Но ви Сад)
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пр ви је пи сао Па вле Ва сић (1959: 
68–69): „Су де ћи по ти по ви ма, фри-
зу ри и оде лу, ове сли ке по ти чу из 
пр ве по ло ви не XVI II ве ка. Ме ђу-
тим, у оп штој кон цеп ци ји ових пор-
тре та на ла зе се еле мен ти сти ла че-
шког пор тре ти сте Ја на Ку пец ког 
[...], ко ји је ужи вао ве ли ки глас у 
зе мља ма Сред ње Евро пе у XVI II 
ве ку.” Ва сић да ље на во ди да је Ку-
пец ки био у По жу ну из ме ђу 1725. 
и 1730, уо ча ва ју ћи да на Му шком 
пор тре ту (ГМС/У 1316) има из ве-
сних де та ља ко ји све до че у при лог 
мо гу ћем Не шко ви ће вом ау тор ству, 
из но си прет по став ку да је мо жда 
мо гу ће да се ра ди о ко пи ји ау то пор-
тре та мај сто ра по жун ске шко ле 
код ко јег је Не шко вић учио. По ре-
де ћи овај пор трет са Ау то пор тре-
том, те оба са дру гим, Пор тре том 
мла дог чо ве ка (ГМС/У 1317), за који 
ка же да га је сли као „мај стор мо-
де ла ци је и сфу ма та”, за кљу чу је да 
је по то њи рад стра ног мај сто ра, 
или да је Не шко вић „у по жун ској 
сре ди ни под ути ца јем сна жни јих 

им пул са мо гао да на сли ка и не што друк чи је од оног [...] у Вр шцу.”15 (сл. 6).
При ли ком про ве ре по да та ка на основ ним кар то ни ма де ла Му шки пор трет и 

Пор трет мла дог чо ве ка ко је је об ра ди ла Ол га Ми кић, Ле по са ва Шел мић је по зних 
де ве де се тих го ди на XX ве ка у ру бри ци на по ме на при бе ле жи ла да су оба „мо гу ћи 
рад Ва си ли ја Не дељ ко ви ћа”.16 Већ до ку мен та ци ја о от ку пу ових де ла илу стру је да је 
атри бу и ра ње Не шко ви ћу би ло ду би о зно: 

МИ КИЋ 2003: 166, кат. бр. 127 и 128, об ја вље ни као: Не по зна ти му шка рац (ГМС/У 1316) и Не по зна ти 
мла дић (ГМС/У 1317), са упит ни ком иза Не шко ви ће вог име на. 

15 Idem.
16 У ка та ло гу Пор тре ти Ср ба XVI II ве ка ко ји је прет хо дио исто и ме ној књи зи (МИ КИЋ 1965: 84–85, 

87, кат. бр. 129, 130 и 133), Ау то пор трет из На род ног му зе ја пу бли ко ван је са упит ни ком иза Не шко-
ви ће вог име на, а два пор тре та из Га ле ри је Ма ти це срп ске под не у пит ном атри бу ци јом, с прет по став ком 
да би Му шки пор трет / Не по зна ти му шка рац (ГМС/У 1316) та ко ђе мо гао би ти Не шко ви ћев ау то пор-
трет. 

Сл. 6. Пор трет мла дог чо ве ка, 1780–1796, ни је 
пот пи са но и да ти ра но, Га ле ри ја Ма ти це срп ске 

(фо то: Га ле ри ја Ма ти це срп ске, Но ви Сад)
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За по ну ђе не пор тре те се ни је мо гло уста но ви ти ни шта дру го сем да су на ста ли у 
XVI II ве ку и Ко ми си ја је од лу чи ла, уко ли ко се вла сни ца са тим сла же, да се исти по ша-
љу у Са ве зни ин сти тут у Бе о град на екс пер ти зу, где ће се у њи хо вим ла бо ра то ри ја ма 
вр ши ти ис пи ти ва ња и упо ре ђи ва ња са си гур ним Не шко ви ће вим ра до ви ма по нај но ви-
јим ме то да ма. Тек по до би је ном ре зул та ту од њих мо же до ћи до евен ту ал ног от ку па.17 

Да је до „ис пи ти ва ња и упо ре ђи ва ња са си гур ним Не шко ви ће вим ра до ви ма по нај-
но ви јим ме то да ма” до шло не ма тра га у са чу ва ној до ку мен та ци ји, али је от куп ре а ли-
зо ван 1954. го ди не. 

Му шки пор трет и Пор трет мла дог чо ве ка по сво јим ви зу ел ним ка рак те ри сти-
ка ма – по став ци ли ко ва, фор ма ту и на чи ну из во ђе ња, од сту па ју од ти пич них пор тре-
та XVI II ве ка. Су де ћи по из ра жај ним фи зи о ном ским ка рак те ри сти ка ма, ве ро ват но је 
да су пред ста вље не кон крет не осо бе. Оба пор тре та не ма ју уо би ча је ни ре пре зен та-
тив ни ка рак тер и пре су на лик сту ди ја ма. Ни је дан дру ги са чу ва ни пор трет из кор-
пу са срп ске умет но сти XVI II ве ка, па ни Мла ди Са ва Те ке ли ја (ко ји се у по след ње вре-
ме при пи су је сли ка ру Ге ор ги ју Те нец ком)18 ни је ка дри ран та ко сме ло, та ко ли шен 
до дат них ак це со ри ја, са гла ва ма ко је ис пу ња ва ју ско ро цео фор мат плат на. Ма ли 
фор мат и ге не рал но ка мер ни, не ре пре зен та тив ни при ступ при из во ђе њу, ка кав је 
ма ло ве ро ват но да би био при ме њен да се ра ди ло о по ру че ним пор тре ти ма, су ге ри шу 
да су оба мо гла на ста ти као до каз са вла да ва ња ве шти не, срод но са чу ва ним пор трет-
ским сту ди ја ма на ших сли ка ра, шко ло ва них то ком пр ве по ло ви не XIX ве ка у Бе чу.19 
Уко ли ко ни су на ста ли пре ма пла ће ним мо де ли ма, на ова квим пор тре ти ма не рет ко су 
ове ко ве че не осо бе из не по сред ног окру же ња, по пут чла но ва по ро ди це, или ау то ра 
са мог. Као та кви, они хро но ло шки мо гу при па да ти по че ци ма ства ра ња, ка да умет ник 
има по тре бу да се кроз прак су уса вр ша ва за бу ду ћа по ру че на де ла. Пла у зи бил ност 
ова кве ин тер пре та ци је по твр ђу ју број ни при ме ри свет ске и до ма ће исто ри је умет-
но сти. У том сми слу, про бле ма тич не су оце не Па вла Ва си ћа и Ол ге Ми кић да Му-
шки пор трет и Пор трет мла дог чо ве ка из Га ле ри је по ка зу ју зна лач ки ји из во ђач ки 
по сту пак, ка кав се не оче ку је од сли ка ра на по чет ку ка ри је ре.20 Да ли се, ме ђу тим, Сте-
ри јин на вод да „осим мно ги(х) ње го ви(х) [Неш ковићевих] ру ко тво ри на цр кве ни(х), 

17 „Za pi snik sa sa stan ka Ko mi si je za pro ce nu i ot kup umet nič kih obje ka ta od 2. VII 1954. – Do da tak”, 
Струч ни ар хив Га ле ри је Ма ти це срп ске. 

18 Мла ди Са ва Те ке ли ја, око 1785, ГМС/У 418. Са овом атри бу ци јом и озна ком да је она хи по те тич-
на, пор трет је пр ви пут об ја вљен у ШЕЛ МИЋ, МИ ЛО ШЕ ВИЋ и др. 2001: 251, као: Те нец ки, Ге ор ги је, р. бр. 
1. О. Ми кић га је на кон ово га по но во об ја ви ла као де ло Не по зна тог сли ка ра у: МИ КИЋ 2003: 200, бр. 195. 

19 У На род ном му зе ју у Бе о гра ду чу ва се ви ше ова квих сту ди ја по при ро ди и ко пи ја из тре ће 
де це ни је XIX ве ка, ра до ви Ди ми три ја Авра мо ви ћа (нпр. Сту ди ја стар ца, инв. 31_19; Пор трет же не с 
мин ђу шом, инв. 31_6; Гла ва чо ве ка, инв. 31_708) и Ка та ри не Ива но вић (Гла ва ста рог обри ја ног чо ве ка, 
инв. 31_950; Гла ва чо ве ка сме ђе бра де, инв. 31_93; Гла ва чо ве ка с ду гом бра дом, инв. 31_745). 

20 Усва ја ју ћи ми шље ње Па вла Ва си ћа да је на оба пор тре та при мет но ве ће зна ње од оног ко је је 
по ка зао Не шко вић, О. Ми кић из но си хи по те зу да би они, с об зи ром на то да оди шу ути ца јем шко ле 
Ја на Ку пец ког, ако ни су рад са мог Не шко ви ћа, мо гли би ти рад ње го вог не и ден ти фи ко ва ног учи те ља 
из По жу на. МИ КИЋ 2003: 78.

КО ЈЕ НА АУ ТО ПОР ТРЕТУ НИ КО ЛЕ НЕ ШКО ВИ ЋА: РЕ И ДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈА АУ ТО РА , ПИ ТА ЊА...

95



[он] има не ко ли ко из о бра же ни ја”, ко ја, ако су и ко пи је, „отли ку ју се осо би то тан кос ћу 
ки чи це, а код сва ког су ху до жни ка ко ји их је ви део, уди вље ни је по бу ди ле” (ПО ПО ВИЋ 
1847: 261) од но се на Му шки пор трет и Пор трет мла дог чо ве ка, или на не ка дру га, 
не у твр ђе на, и, мо гу ће, трај но за гу бље на де ла?21 Без об зи ра на од су ство пот пи са, да 
ли, та ко ђе, по сто ји не ки по у зда ни осло нац да се ова два пор тре та, а пре све га Ау то-
пор трет, сма тран де лом Ни ко ле Не шко ви ћа, атри бу и ра ју Ва си ли ју Не дељ ко ви ћу? 
Да ли је мо гу ће да је Јо ван Сте ри ја По по вић, пи шу ћи о свом де ди (1847: 261), из о ста-
вио да на пи ше да је ње гов лик са чу ван на Ау то пор тре ту, а да на во ди де та ље по пут 
оних да је он ше гр ту ју ћи, из да ју ћи се у По жу ну за ка то ли ка, иза зи вао љу бо мо ру дру-
гих мла ди ћа, Не ма ца ко ји су ра ди ли за пла ту? За што не пре ци зно пи ше да је Не шко-
вић умро „око ло го ди не 1786”, ка да све до чи о де та љи ма по пут оних ка ко је ње гов 
де да из вр ша вао тач но оно што је мај стор на ло жио, а не де ље и пра зни ке ко ри стио за 
уса вр ша ва ње, док су дру ги свој но вац тро ши ли на пи ће, а Не шко ви ћа на зи ва ли „чи-
ву ти ном”? Да ли би он, ње гов унук, ко јем је Не шко ви ће ва кћи, ње го ва мај ка, да ла 
то ли ко по да та ка о де ди, на вео да је умро око 1786, ако по се ду је ње гов Ау то пор трет 
на ко јем је ја сно ви дљи ва ис пи са на 1785. го ди на?

Ако на по ста вље на пи та ња не ма по у зда ног од го во ра, шта сâм Ау то пор трет, на 
ко јем је не сум њи во пред ста вљен ње гов ау тор, ода је? Гле да мо у мла ди лик у тро че-
твр тин ском по лу про фи лу, бла го осмех нут, при јат ног из ра за ли ца, сме ђе ко се за че-
шља не уна зад, са увој ци ма ко се по за ди и на ле вом ра ме ну, сив ка сто пла ви ча стих 
очи ју ис под луч них обр ва, ко је по сма тра чу ра до зна ло уз вра ћа ју по глед. Ви дљи во је 
де сно ухо са фа зо ни ра ним, уским зу лу фом ко ји до се же ско ро до ушне ре си це. Жи-
вот ност ин кар на та по стиг ну та је ру жи ча стим то но ви ма на обра зи ма, но су, кап ци ма 
и у угло ви ма очи ју. До њи, све тли ји део из бри ја ног ли ка осен чен је ис под но са и на 
бра ди оке ра сто бра он ка стим сен ка ма. Тор зо си лу е те оцр та ва се на сме ђој по за ди ни 
от при ли ке до стру ка. Де сна ру ка је са ви је на у лак ту, а ску пље ни пр сти гра ци о зно 
др же тан ку чет ки цу. До њи угао плат на де сно за тва ра па ле та на сли ка на у ви ду че-
твр ти не кру га, ко ју ау тор др жи де ли мич но ви дљи вом ле вом ру ком. Умет ник је оде вен 
у там но пла ви ка пу тић спу ште них ра ме на, са на гла ше ним ре ве ри ма, ма ло уз диг ну-
тим уз врат и са коп ча њем на дуг мад. Ис под но си све тао гри ми зни пр слук са плит ким 
из ре зом око вра та и ни зом круп них, пре сву че них дуг ма ди. Сив ка сти све тло сни 

21 (Са вре ме на гра фи ја и об ра да тек ста М. Вр ба шки). Сте ри ја ни је за со бом оста вио ди рект не по-
том ке, већ су де ла из по ро дич ног вла сни штва, ме ђу ко ји ма су по ред де ла Не шко ви ћа мо гла би ти и она 
Не дељ ко ви ће ва, са чу ва на код срод ни ка. Од го вор на пи та ње ко је био је дан од „ху до жни ка” код ко јег 
су „из о бра же ни ја” ње го вог де де (или Ва си ли ја Не дељ ко ви ћа?) „уди вле ни је про бу ди ле”, ма ло је лак ши. 
Ра ди се о сли ка ру Јо ва ну По по ви ћу, ко ји је сва ка ко ви део два му шка пор тре та (да нас у Га ле ри ји Ма-
ти це срп ске) ка да је сли као пор тре те Сте ри је и ње го вог бра та Ге ор ги ја (и ове сли ке су на сле ди ли срод-
ни ци). Бли ски од нос из ме ђу Сте ри је и ње го вог име ња ка сли ка ра по твр ђу је по да так о кум ству. По по вић 
је на сли као чак три Сте ри ји на пор тре та и је дан Ге ор ги јев. Ге ор ги јев и пр ви Сте ри јин на сли ка ни су 
1836. у Вр шцу: НМ ЈВ 220/Ј.В. I 267; НМ ЈВ 100/Ј.В. I 268 (ШЕЛ МИЋ, КУ СО ВАЦ и др. 1989: 90, кат. бр. 356 и 
358). Пре о ста ла два пор тре та Јо ва на Сте ри је По по ви ћа сли ка на су 1849: ГМС/У 412 и НМ инв. 31_1834. 
Уп. КУ СО ВАЦ 1971: 153, 154, 172, 173. 
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ре флек си на на бо ри ма пр слу ка су ге ри шу да је са ши вен од сви ле или пли ша. Врат је 
об мо тан бе лом ма ра мом од ла ке тка ни не чи ји крај у ви ду ри ша (са де ли кат ним кон-
ча ним оп ши вом ко ји је от крио не дав ни кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор ски по сту пак), 
па да ка пр вом за коп ча ном дуг ме ту на пр слу ку. Цео пор трет оди ше не пре тен ци о зно-
шћу, ле жер но шћу, ужи ва њем у се би и, исто вре ме но, пред ста ви ко ју ау тор кре и ра, 
да ле ко од фор мал но сти дру гог ау то пор тре та у до ма ћем сли кар ству XVI II ве ка. Овај 
ау то пор трет, рад Сте фа на Те нец ког,22 да ти ран је око 1770. Не шко вић, ро ђен око 1729, 
и де се так го ди на ста ри ји Те нец ки, би ли су око три де сет до че тр де сет го ди на ста ри ји 
од Не дељ ко ви ћа. Ка да би до са да шња атри бу ци ја Ау то пор тре та Ни ко ли Не шко ви-
ћу би ла ис прав на, зар не би при ка за но по сво јој по јав но сти тре ба ло да бу де бли же 
Ау то пор тре ту С. Те нец ког (као што је слу чај и са ико но пи сним де ли ма дво ји це 
сли ка ра), а не пор тре ти ма ко ји оди шу не жни јим, ро кај ним рас по ло же њи ма? Зар не 
би умет ник био оде вен фор мал ни је, у до ла му са ши ри ти ма у ка кви ма су нај че шће 
при ка зи ва ни при пад ни ци гра ђан ства, ње го ви су на род ни ци, то ком XVI II ве ка, уме-
сто што стил ски, по фри зу ри, ка пу ти ћу и ма ра ми под се ћа на До си те ја Об ра до ви ћа,23 
она квог ка кав је на пр вом пор тре ту Ар се ни ја Те о до ро ви ћа из 1794, а ко ји је био основ 
за До си те јев по то њи ви зу ел ни про то тип уре зан у на ци о нал ну ме мо ри ју?

Ар гу мент за атри бу ци ју Ау то пор тре та Ва си ли ју Не дељ ко ви ћу на ла зи се у ко-
хе рен ци ји упи са не го ди не (1785) и оно га у шта гле да мо. Го ди на ни је, као што је при-
хва ће но, упи са на на кнад но, она је да тум на стан ка Ау то пор тре та. Пред по сма тра чем 
је лик мла ди ћа у до би од око 25 го ди на (што је са гла сно са но во про на ђе ним би о граф-
ским по да ци ма), исто вре ме но са мо у ве ре ног и ле жер ног, при ка за ног оче шља ног и 
оде ве ног по ак ту ел ној мо ди. Већ је Вељ ко Пе тро вић ово угле дао, на во де ћи да: „На 
том Ау то пор тре ту наш сли кар је при ка зан у по мод ном оде лу XVI II ве ка, à la Go et he, 
с чип ка стом по шом, с љу би ча стим пр сни ком, с фи ном ки чи цом у де сној, гра ци о зној 
ру ци и с па ле том у ле вој, пред ра за пе тим плат ном.” Пор трет три де се то смо го ди шњег 
Ге теа на ко ји Пе тро вић ми сли, по све му су де ћи, рад је Ан ге ли ке Ка уф ман, на сли кан 
1787.24 Исте го ди не ка да је на сли кан тзв. Ау то пор трет Ни ко ле Не шко ви ћа, у ства ри 
ве ро ват ни рад Ва си ли ја Не дељ ко ви ћа, Ге ор ги је Те нец ки, још је дан сли кар не ра све-
тље не би о гра фи је, на сли као је три пор тре та за по ро ди цу Ка ра ма та, жи те ље Зе му на.25 
Мла ди Алек сан дар Ка ра ма та при ка зан је бла го на сме шен, баш као и мла ди Са ва Те-
ке ли ја, што се у по след ње вре ме да ти ра око 1785. и пу бли ку је та ко ђе као мо гу ћи рад 

22 Сте фан Те нец ки, Ау то пор трет, ГМС/У 1016, МИ КИЋ 2003: 201, кат. бр. 197, са ста ри јом ли те-
ра ту ром. 

23 За ово за па жа ње и дра го це не кон сул та ци је ве за но за му шку мо ду кра јем XVI II ве ка ду гу јем 
за хвал ност мр Ка та ри ни Ра ди са вље вић, ет но ло гу Му зе ја Вој во ди не у Но вом Са ду. 

24 Ре про дук ци ја пор тре та на еле ктрон ској адре си, при сту пље но 30. IX 2020: https://en.wi ki pe dia.
or g/wi ki/Fi le:De r_jun ge_Go et he,_ge malt_vo n_An ge li ca_Ka uf mann_1787.JP G 

25 ТО ДИЋ 2013а: 150. Пор тре ти Ди ми три ја, Ма ри је и Алек сан дра Ка ра ма те (прив. вла сни штво, Зе-
мун) је ди на су по зна та де ла Ге ор ги ја Те нец ког. Атри бу и ра ни су на осно ву пот пи са и ини ци ја ла ау то ра 
ко је је уз да та ци ју упи сао на по ле ђи ни сва три пор тре та. 
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Сл. 7. Ви кен ти је По по вић, 1785, да ти ра но, ни је пот пи са но, Му зеј Срп ске пра во слав не 
цр кве, Бе о град (стал на по став ка Га ле ри је Ма ти це срп ске; фо то: Га ле ри ја Ма ти це срп ске, 

Но ви Сад)
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Ге ор ги ја Те нец ког (ШЕЛ МИЋ, МИ ЛО ШЕ ВИЋ и др. 2001: 251, Та бла 885). За јед нич ке ка рак-
те ри сти ке Ау то пор тре та и ова два пор тре та, по ред хро но ло ги је и слич них го ди на 
мо де ла, от кри ва ју се у та да шњој мо дер ној оде ћи и из ра зу пор тре ти са них, ко ји су ко-
хе рент ни. 

Осло нац за пред ло же ну про ме ну атри бу ци је тзв. Не шко ви ће вог ау то пор тре та, 
пре не го што му зеј ске ку ће у ко ји ма се чу ва ју мо гу ћи Не дељ ко ви ће ви ра до ви од лу-
че да их под врг ну сло же ним и син хро ни зо ва ним кон зер ва тор ским ис пи ти ва њи ма, 
при су тан је и у срод ној бо је ној га ми, ви зу ел но кон зи стент ној са си гур ним, пот пи са-
ним Не дељ ко ви ће вим де ли ма. Пот кре пљу ју ћа те за за из ме ну атри бу ци је је и од го-
ва ра ју ћа оде ћа у ко јој се ау тор на сли као. Оде ва ње и мо да има ју ве о ма ва жну уло гу у 
на шем раз у ме ва њу фи гу ра тив не умет но сти. Мо да се стал но ме ња и од ре ђе на оде ћа 
из гле да она ко ка ко би тре ба ло да из гле да са мо у кон крет ном вре ме ну. Би ти об у чен 
„по мо ди” опи су је оде ва ње у пре о вла ђу ју ћи ак ту е лан ко стим од ре ђе ног вре ме на. По-
ред чи ње ни це да оде ва ње у мо дер ну оде ћу кон кре ти зу је од ре ђе но вре ме, оно уз уз раст 
пор тре ти са ног, из раз, гест, на кит, од ли ко ва ња и дру ге ак це со ри је у по за ди ни пред-
ста вља на сли ка ни кôд за ста тус при ка за не лич но сти. Сви ови еле мен ти уво де ду бље 
у при ка за но, под сти чу ћи нас да на пра ви мо раз ли ку из ме ђу гле да ња и ви ђе ња, у сми-
слу са гле да ва ња. Умет ник би ра да ли ће, или не ће, при ка за ти осо бе ко је сли ка у мо-
дер ној оде ћи, а уви ђа ње ове раз ли ке по ма же у от кри ва њу зна че ња на сли ка ног. У овом 
слу ча ју, оде ва ње не са мо да по ма же већ по ста је по моћ ни на сли ка ни до каз вре ме на 
на стан ка Ау то пор тре та и, са мим тим, ње го ве не а де кват не атри бу ци је. Ве ро до стој-
ност ко сти ма по др жа ва аде кват на да та ци ја на са мом плат ну, ко ја ни је, као што се 
нај пре ми сли ло, а по том по на вља њем по твр ђи ва ло, го ди на Не шко ви ће ва смр ти.26 
Оде ћа и го ди на ску па пред ста вља ју пре су ђу ју ћи ар гу мент пред ло же не про ме не ау тор-
ства Ау то пор те та из 1785, ко ји, упр кос увре же ном ми шље њу, ни је мо гао на сли ка ти 
Не шко вић, већ Ва си ли је Не дељ ко вић.

Не дељ ко ви ће ва „но ва” де ла тек је по треб но от кри ти (или пре по зна ти) ме ђу са чува-
ним ра до ви ма на ста лим по след њих де це ни ја XVI II ве ка. За са да се чи ни ве ро ват ним да 
ње гов прет по ста вље ни опус бро ји пот пи са но Рас пе ће из За гре ба, не пот пи са ни Му шки 
пор трет и Пор трет мла дог чо ве ка, пот пи са ну Бо го ро ди цу са Хри стом из Га лери је 
Ма ти це срп ске и нај зна чај ни ји, ико нич ни Ау то пор трет из На род ног му зе ја у Бео гра-
ду. Уко ли ко се по у зда ни је утвр ди да су пред ло же на де ла ра до ви Ва си ли ја Не дељ кови-
ћа, ни је ис кљу че но да би им тре ба ло при кљу чи ти и Пор трет Ви кен ти ја По по ви ћа.27 

26 С об зи ром на из не ту ре ла ти ви за ци ју го ди не ко ја је сма тра на го ди ном Не шко ви ће ве смр ти 
(1785), по треб но је из вр ши ти до дат ни пре глед са чу ва них Ма тич них књи га из Вр шца. Је ди но та ко је 
мо гу ће утвр ди ти не спор не би о граф ске по дат ке, као и ве ро до стој ну го ди ну смр ти Ни ко ле Не шко ви ћа. 

27 Пор трет Ви кен ти ја По по ви ћа, Му зеј Срп ске пра во слав не цр кве (МСПЦ инв. 3823) на ла зи се 
на ду го роч ној по зај ми ци и из ла же се у стал ној по став ци Га ле ри је Ма ти це срп ске. Ви кен ти је По по вић, 
ро ђен у По жа рев цу, вр шач ки вла ди ка, био је за штит ник Ни ко ле Не шко ви ћа. Пор трет је по ре клом из 
ма на сти ра Ши ша тов ца у ко јем се Ви кен ти је По по вић за мо на шио, а доц ни је био ње гов игу ман, ар хи ман-
дрит и до бро твор. О пор тре ту МИ КИЋ 2003: 175–176, кат. бр. 146, са ста ри јом лит. 
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Овај пор трет, при пи сан Сте фа ну Га ври ло ви ћу, та ко ђе је из 1785, на сли кан је бо ја ма 
ко је су ка рак те ри стич не за Не дељ ко ви ће ву па ле ту, а ње го во по ре кло је мо гу ће до-
ве сти у ве зу са Не дељ ко ви ћем. 
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Mi le na G. Vr baš ki
WHO IS ON NI KO LA NEŠ KO VIĆ’S SELF-POR TRA IT −  

AUT HOR’S RE I DEN TI FI CA TION, QU E STI ONS, AND SO ME AN SWERS

Sum mary

The ico nic work who se at tri bu tion is di scus sed in this pa per was in tro du ced in to Ser bian art 
hi story as the Self-Por tra it of Ni ko la Neš ko vić (c.1729 – c.1785) in the bo ok Srp ska umet nost u Voj-
vo di ni (Ser bian Art in Voj vo di na) in 1927. Alt ho ugh the Self-Por tra it has been pu blis hed se ve ral 
ti mes over the past 93 years with qu e sti o na ble at tri bu tion, no ef ort has been ma de to re fu te the 
the sis of Neš ko vić’s aut hor ship. The star ting po int for fin ding a mo re pro ba ble aut hor was the 
di sco very of anot her sig ned pa in ting by an al most com ple tely unk nown pa in ter, Va si li je Ne delj ko-
vić (1759 or 1760-1796), who was re la ted to Ni ko la Neš ko vić (Neš ko vić’s son-in-law, mar ried to his 
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da ug hter Ju li ja na). Only Ne delj ko vić’s Cru ci fi xi on (Za greb, Ser bian Ort ho dox Church Mu ni ci pa lity, 
1792) was pre vi o usly known, who se ar ti stic ac hi e ve ments we re highly va lued. Fin ding a mo re pro-
ba ble can di da te for the aut hor ship of the Self-Por tra it ma de it pos si ble that what was shown and 
what was known abo ut the work can be pre sen ted in a new way. The da ting re cor ded on the Self-
Por tra it (1785) is con si de red as the da te of the work’s cre a tion and is not con nec ted with the year 
of Neš ko vić’s de ath, which, ac cor ding to pre vi o us un di vi ded in ter pre ta ti ons, re fer red to the sub-
se qu ently en te red year of Neš ko vić’s de ath. The ar ti stic va lu es   of the Self-Por tra it and sig ned works 
pro vi ded the ba sis for a dif e rent in ter pre ta tion of se ve ral un sig ned works that ha ve the sa me ori gin, 
or can ot her wi se be in clu ded in Ne delj ko vić’s hypot he ti cal/lost opus. In ad di tion to the hypot he ses, 
re li a ble in for ma tion abo ut the pre vi o usly unk nown da te of Ne delj ko vić’s de ath is al so gi ven, which 
re pre sents a re fe ren ce po int for a pos si ble ar tist’s bi o graphy. At ten tion was al so drawn to the need 
for furt her re se arch to ob tain mo re re li a ble da ta, both on Va si li je Ne delj ko vić and Ni ko la Neš ko-
vić.

Keywords: Self-Por tra it of Ni ko la Neš ko vić, Va si li je Ne delj ko vić, re i den ti fi ca tion of the aut hor 
of the Self-Por tra it, re in ter pre ta tion of the me a ning of da ting on the Self-Por tra it (1785), co he ren ce 
of the pre sen ta tion and da te as a vi sual ba sis for the re-at tri bu tion of the Self-Por tra it.
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