
Ва ња В. Стој ко вић*

ПИ ЈА РИ СТИЧ КА КА ПЕ ЛА СВЕ ТОГ СТЕ ФА НА  
У ЗРЕ ЊА НИ НУ: ИСТО РИ ЈА И СЛИ КАР СТВО 

СА ЖЕ ТАК: Овај рад се пре вас ход но ба ви фе но ме но ло шком и фор мал ном ана ли-
зом ли ков ног про гра ма пи ја ри стич ке гим на зиј ске ка пе ле у Беч ке ре ку, да на шњем Зре-
ња ни ну. Ка пе ла је по диг ну та 1846. го ди не, у скло пу пи ја ри стич ке гим на зи је, у ис то ри-
стич ко-кла си ци стич ком ма ни ру. Отво ре на не по сред но пре ма ђар ско-срп ског кон флик та 
1848. го ди не, ка пе ла је у вре ме ну ре во лу ци је пре тр пе ла ве ли ка оште ће ња, јер је слу жи-
ла као ма га цин за му ни ци ју, вој на бол ни ца и при вре ме но се ди ште па три јар ха Ра ја чи ћа. 
Oригинални из глед фа са де је на ру шен, али је бо гат ликoвни про грам ка пе ле очу ван, 
те у ве ли кој ме ри ко ре спон ди ра са ак ту ел ним сред њо е вроп ским тен ден ци ја ма дру ге 
по ло ви не XIX ве ка. Сли кар ство Јо же фа Ви пле ра, Јо зе фа Лих те не ге ра, Јо же фа Пе шкија 
и Јо зе фа Гојг не ра, са чу ва но у пи ја ри стич кој ка пе ли, све до чи о за сту пље но сти иде ја по-
зно на за рен ске док три не на про сто ру То рон тал ске жу па ни је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: пи ја ри сти, ре ли ги о зно сли кар ство, Јо жеф Ви плер, Јо зеф Гојг нер, 
Јо зеф Лих те не гер, Јо жеф Пе шки.

Исто риј ске окол но сти

Ка пе ла Све тог Сте фа на Ма ђар ског по диг ну та је 1846. го ди не, као део ком плек са 
пи ја ри стич ке гим на зи је у Беч ке ре ку (Nagybec ske rek), да на шњем Зре ња ни ну, ко ји 
пред ста вља пр ву ин сти ту ци ју под упра вом пи ја ри стич ког мо на шког ре да у Ба на ту 
(ЂУ КА НО ВИЋ 2015: 166). Мо на шки ред пи ја ри ста (Or do sco la rum pi a rum) озва ни чио је 
1621. го ди не све ште ник Јо сеф Ка ла занц (Jo seph Ca la san cti us, 1557–1648) и то је пр ви 
ка то лич ки ред пре вас ход но по све ћен обра зо ва њу де це (ШИ ЈА КО ВИЋ 1987: 112; DOMÈ-

NECH I MI RA 1998: 332). Пи ја ри стич ке шко ле по ха ђа ла су де ца раз ли чи тих кон фе си ја, 
на ци о нал но сти и еко ном ског ста ту са, те је та кав вид обра зо ва ња ве о ма по го до вао 
ра зно род ној де мо гра фи ји Хаб збур шке мо нар хи је. Овај мо дел ре ли гиј ске еду ка ци је по-
ка зао се као ве о ма успе шан, па је сре ди ном XIX ве ка по стао до ми нан тан обра зов ни 
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си стем у Сред њој Евро пи, ма хом за сту пљен на те ри то ри ји угар ских зе ма ља са цен три-
ма у Бу дим пе шти, Кеч ке ме ту, Се ге ди ну, Ве ли кој Ка њи жи и Те ми шва ру (ЂУ КА НО ВИЋ 
2015: 142).

Сме ште на у мул ти ет нич кој сре ди ни То рон тал ске жу па ни је, упра ва пи ја ри стич-
ке гим на зи је има ла је за да так да пру жи обра зо ва ње уче ни ци ма ри мо ка то лич ке, пра-
во слав не, про те стант ске и ју да и стич ке кон фе си је. Као мо на шки ред фо ку си ран на 
пру жа ње обра зо ва ња нај си ро ма шни јим сло је ви ма дру штва, пи ја ри сти су ру ко во ди ли 
раз гра на том мре жом шко ла по зе мља ма та да шње Угар ске. Ча над ски би скуп Јо жеф Ло-
но вић (József Lo no vics, 1779–1847), ета бли ра ни цр кве ни пи сац и члан Ма ђар ске ака-
де ми је на у ка, био је спо на из ме ђу ло кал не беч ке реч ке упра ве и пи ја ри стич ког ре да са 
се ди штем у Се ге ди ну (ПО ПО ВИЋ 1849: 2). Ње го вим по сред ством 1846. го ди не омо гу ће-
но је отва ра ње Ни же пи ја ри стич ке гим на зи је, под окри љем све ште ни ка др Ја но ша Вара-
ди ја и пи ја ри стич ког па сто ра Јо же фа Гру бе ра (József Gru ber, 1788–1873), на по зи ци ји 
ди рек то ра и рек то ра но ве обра зов не уста но ве (ЂУ КА НО ВИЋ 2015: 142; FE RENC 2015: 19).

Исто ри јат ком плек са из у зет но је ди на ми чан, узи ма ју ћи у об зир да је отво рен не-
по сред но пре ма ђар ске ре во лу ци је 1848. го ди не (МILEKER 2011: 315; ЂУ КА НО ВИЋ 2015: 62). 
Тен зи ја из ме ђу ма ђар ског и срп ског ста нов ни штва на про сто ру ју жне Угар ске ти ња-
ла је, и до га ђа ји у Пе шти под вођ ством ре во лу ци о нар не ма ђар ске вла де иза зва ли су лан-
ча ну ре ак ци ју у Беч ке ре ку. На скуп шти ни Жу па ни је 1848. го ди не, про чи тан је до пис 
на ме сни штва у ком је про кла мо ва на сло бо да штам пе и ус по ста вља ње на род не ма ђар-
ске вој ске. Са оп ште ње је иза зва ло ре ак ци ју срп ског на ро да, на кон чега су паље не 
ма тич не књи ге на ма ђар ском је зи ку и укло ње на је ма ђар ска тро бој ка са беч ке реч ке 
град ске ку ће. Про гла ше њем Срп ске Вој во ди не 13. ма ја 1848. го ди не у Срем ским Кар-
лов ци ма ма ђар ско-срп ски кон фликт је про ду бљен, а На род на гар да је за глав на упо ри-
шта од ре ди ла Беч ке рек и Вр шац (МИ КА ВИ ЦА, ЛЕ МА ЈИЋ 2016: 417–474). У рат ној кли ми, 
беч ке реч ка упра ва 10. ју на уки да рад шко ла, а пи ја ри стич ка гим на зи ја би ва пре тво-
ре на у вој ну бол ни цу. По срп ском осва ја њу Ве ли ког Беч ке ре ка, 12. ја ну а ра 1849. го-
ди не, па три јарх Јо сиф Ра ја чић (1785–1861) до ла зи у Беч ке рек ра ди ор га ни за ци је упра-
ве над Вој во ди ном. Тим по во дом од 23. ја ну а ра до 3. апри ла од се да у пи ја ри стич кој 
гим на зи ји, те вр ши слу жбу у ка пе ли Све тог Сте фа на Ма ђар ског (ПО ПО ВИЋ 1849: 2; 
МILEKER 2011: 317–335). Гра ђе ви на је има ла број не функ ци је у го ди на ма ре во лу ци је, 
слу же ћи као ма га цин за му ни ци ју, вој на бол ни ца и при вре ме но се ди ште па три јар ха 
Јо си фа Ра ја чи ћа, те је у ве ли кој ме ри оште ће на и об на вља на у ви ше ета па. 

Ком плекс гим на зи је по диг нут је 1846. го ди не у сти лу кла си ци зма, ис пр ва као 
јед но брод на, уга о на гра ђе ви на (ЂУ КА НО ВИЋ 2015: 210). У ар хив ској гра ђи се по ми ње 
гра ди тељ Ја нош Ки рин (János Qu i rin), али ни је из ве сно да ли је он био идеј ни тво рац 
овог ар хи тек тон ског ре ше ња. Кра јем XIX ве ка, згра да је има ла цен трал но по ста вље ну 
ати ку, са ба рок ним од ли ка ма из ви је них ли ни ја и све де ним нео ро ма нич ким укра сом. 
Ори ги нал на фа са да је пи ла стри ма би ла из де ље на на пет вер ти кал них по ља од ко јих је 
сре ди шњи део био на гла шен над ви ше ним де лом ати ке и пре ки дом пот кров ног вен ца. 

ВА ЊА В. СТОЈ КО ВИЋ
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Фа са да је ме ња на у ви ше на вра та, те се са мо на осно ву ар хив ске грађе за кљу чу је о 
ори ги нал ном спо ља шњем из гле ду зда ња (сл. 1) (БА КИЋ 2008: 47; FE RENC 2015: 18).

Ка пе ла Све тог Сте фа на је ин кор по ри ра на у је дин стве ну це ли ну гим на зиј ског 
ком плек са, ви зу ел но се из два ја ју ћи по де лом фа са де и зво ни ком. На рав ним фа сад ним 
по вр ши на ма ис ти чу се плит ки пи ла стри ко ји на гла ша ва ју зво ник, и по лу кру жни 
лу ци над про зор ским отво ри ма, од но сно сле пим ни ша ма. Про зо ри у ви ду по лу кру га 
по ста вље ни су ви со ко, та ко да су зид не по вр ши не до ње зо не без отво ра, осим два за 
ула зна вра та у зо ни зво ни ка. Јед но спрат ни то рањ се уз ди же из за пад не фа са де са про-
зо ри ма на све че ти ри стра не. Капа зво ни ка је пи ра ми дал ног об ли ка са за о бље ним 
вр хом на ко ме су ја бу ка и крст, а на ко јем је ори ги нал но био по ста вљен сат (БА КИЋ 
2004: 32; ЂУ КА НО ВИЋ 2015: 376).

Пр во бит ни из глед пи ја ри стич ке гим на зи је ма те ри ја ли за ци ја је ис то ри стич ке 
ре ми ни сцен ци је ра зних сти ло ва (TE LE SKO 2010: 11–38). Кла си ци стич ком фор мом, ба рок-
ним од ли ка ма и нео ро ма нич ким укра сом са о бра зан је са сред њо е вроп ским гра ди тељ-
ским те жња ма дру ге по ло ви не XIX ве ка. Ка нон ски при мер ра но и сто ри стич ке гра-
ђе ви не пред ста вља Цр ква Све тог Јо ва на Не по му ка у Бе чу (Jo hann-Ne po muk-Kir che) 
(1846), са чи јом уну тра шњом рас по де лом, по де лом фа са де и ор на мен ти ком ко ре спон-
ди ра из глед пи ја ри стич ке гим на зиј ске ка пе ле у Беч ке ре ку (СТА НОЈ ЛО ВИЋ 1938: 153).

Мо гу ће угле да ње на Цр кву Све тог Јо ва на Не по му ка упу ћу је на рас про стра ње ност 
иде ја ре ви та ли за ци је исто риј ских сти ло ва, ко је ко ре спон ди ра ју са на за рен ском пик-
то рал ном по е ти ком, при сут ном у ли ков ном про гра му беч ке реч ке ка пе ле (TE LE SKO 2010: 
11–38).

ПИ ЈА РИ СТИЧ КА КА ПЕ ЛА СВЕ ТОГ СТЕ ФА НА У ЗРЕ ЊА НИ НУ: ИСТО РИ ЈА И СЛИ КАР СТВО 

Сл. 1. Изглед уличне фасаде зграде гимназије крајем XIX века
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Сл. 2. Главни олтар са представом Светог Стефана, Јожеф Виплер, 1846.
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Пи ја ри стич ка гим на зи ја у Беч ке ре ку, за јед но са ка пе лом Све тог Сте фа на Ма ђар-
ског, це ли на је од ве ли ког зна ча ја за ло кал ну за јед ни цу, ка ко због обра зов ног аспек та, 
та ко и због све оп штег кул тур но-по ли тич ког жи во та гра да. Ње но осни ва ње по ди-
гло је углед Беч ке ре ка ко ји је, по ред Се ге ди на и Те ми шва ра, по стао но ви обра зов ни 
цен тар Ба на та. 

Глав ни ол тар

По све та ка пе ле Све том Сте фа ну, пр вом ма ђар ском хри шћан ском вла да ру, упу-
ћу је на рас про стра ње ност кул та ове мит ске лич но сти, нео п ход не у кон сти ту и са њу на-
ци о нал не све сти угар ског на ро да (SMITH 1991: 163–164; KIRÁLY, PAPP 2018: 97). У скла ду 
са оп штим кул тур но-по ли тич ким то ко ви ма XIX ве ка, мла де европ ске на ци је ко ри-
сти ле су се ви зу ел ним пред ста ва ма као сво је вр сним ме ха ни змом про па ги ра ња иде-
је о соп стве ној ду го веч но сти. По зи ва ју ћи се на ан тич ку и сред њо ве ков ну про шлост, 
уоб ли че ну у фи гу ру еп ског пра о ца кра ља Иштва на и мит ског на ра ти ва о по ста њу 
ет нич ке гру пе, ма ђар ска на ци ја је фа бри ко ва ла сво ју тра ди ци ју (HOB SBAWM, RAN GER 
1992: 3–10, 263–288) у свр ху по твр де на ци о нал ног иден ти те та (SMITH 1991: 163–164; 
МА КУ ЉЕ ВИЋ 2006: 3–72, 255–318; KIRÁLY, PAPP 2018: 111–114). 

По ру че на у вре ме по ди за ња гра ђе ви не 1846. го ди не, цен трал на ол тар ска сли ка 
Све тог Сте фа на Ма ђар ског нај ра ни ји је са чу ва ни при мер сли кар ства пи ја ри стич ке 
гим на зиј ске ка пе ле (сл. 2). Пр ви угар ски хри шћан ски мо нарх Све ти Сте фан (Szent 
István), на ол тар ској сли ци умет ни ка Јо же фа Ви пле ра (József Wip pler), пред ста вљен 
је у вла дар ском ор на ту ка ко пре да је ре га ли је Бо го ро ди ци, па трон ки угар ских зе ма ља 
(FE RENC 2015: 18). У XIX ве ку европ ски на ро ди се освр ћу на че сто фа бри ко ва ну, ми-
то ло шку про шлост, те је култ Све тог Сте фа на ва жна око сни ца угар ске на ци о нал не 
све сти (SMITH 1991: 52; KIRÁLY, PAPP 2018: 111). Пр ви угар ски хри шћан ски вла дар краљ 
Иштван (1000/1 –1038) био је за слу жан за по кр шта ва ње угар ског на ро да, као и отва-
ра ње број них ма на сти ра и осни ва ње би ску пи ја. Ва жна је и ње го ва по ве за ност са Бо-
го ро ди цом, ко јој Све ти Сте фан сим бо лич ки пре да је ору ђе вла да ви не и за ве шта ва јој 
угар ску те ри то ри ју и на род, што је по себ но на гла ше но на глав ној ол тар ској сли ци 
у гим на зиј ској ка пе ли (МИ ЛА НО ВИЋ-ЈО ВИЋ 1976: 157). Иден ти тет угар ске на ци је, са-
здан на ле ген да ма о мит ском осни ва чу Ар па ду и хри шћан ском вла да ру Иштва ну, 
не рет ко је на гла ша ван то ком XIX ве ка на мул ти ет нич ким про сто ри ма по пут То рон-
тал ске жу па ни је. Ис ти ца ње ду го веч но сти и пра во вер но сти ет нич ке гру пе, оте ло-
тво ре не у пред ста ви Све тог Сте фа на, пред ста вља ме ха ни зме кон сти ту и са ња на цио-
нал ног иден ти те та ма ђар ског на ро да (SMITH 1991: 171; VAR GA 2016: 9, 13). 

По све та ка пе ле и пред ста ва мит ског вла да ра на глав ној ол тар ској сли ци по ка за-
те љи су по ли тич ко-кул тур не кли ме у Беч ке ре ку сре ди ном XIX ве ка.

О зна ча ју кул та Све тог Сте фа на у ло кал ној за јед ни ци све до чи кар ту ша са ис пи-
сом из над ол та ра (N. Bec ske re ki Csi zma dia, és Szijjártò egyesültérd.czéhnek R.ka tol.ta gjai 
kėszitették. 1846). Ар хив ска гра ђа упу ћу је на до на тор ску де лат ност беч ке реч ког есна фа 

ПИ ЈА РИ СТИЧ КА КА ПЕ ЛА СВЕ ТОГ СТЕ ФА НА У ЗРЕ ЊА НИ НУ: ИСТО РИ ЈА И СЛИ КАР СТВО 

147



чи зма ша, ко ји је у го ди ни по ди за ња ка пе ле по ру чио из ра ду ол тар ске сли ке са при ка зом 
па тро на – Све тог Сте фа на (МИ ЛА НО ВИЋ-ЈО ВИЋ 1976: 157). По ред ис пи са на кар ту ши, на 
де лат ност на ру чи о ца упу ћу је и сна жно обо је на чи зма Све тог Сте фа на, ја сно ви дљи-
ва у ста ву мо ли тве, у ко јем је па трон при ка зан. При вр же ност кул ту мит ског вла да ра, 
ис ка за на кроз до на тор ску де лат ност ло кал ног есна фа, упу ћу је на зна чај ис ти ца ња 
угар ске на ци о нал не при пад но сти, али и пре по зна ва ње зна ча ја осни ва ња пи ја ри стич-
ке гим на зи је као ва жне обра зов не уста но ве за за јед ни цу То рон тал ске жу па ни је. 

Се вер ни боч ни ол тар

Се вер ни део ол тар ског про сто ра за у зи ма боч ни ол тар са пред ста вом Јо се фа Ка-
ла зан ца, осни ва ча пи ја ри стич ког мо на шког ре да. Боч на ол тар ска сли ка по ру че на је 1847. 
го ди не, а на сли као ју је ис так ну ти ма ђар ски сли кар Јо жеф Пе шки (József Peschky, 1795–

1862). На њој је при ка зан по гла вар 
пи ја ри стич ког мо на шког ре да Јо сеф 
Ка ла занц у ге сту про по ве ди ђа ци ма 
(сл. 3) (МИ ЛА НО ВИЋ-ЈО ВИЋ 1976: 157).

Осно ван 1621. го ди не, ка то лич-
ки мо на шки ред пи ја ри ста био је 
пре вас ход но по све ћен обра зо ва њу, 
а на ро чи то се за ла гао за ми ло ср ђе, 
чед ност и по слу шност. Од XVII века 
де лат ност овог брат ства за сту пље-
на је на те ри то ри ји Хаб збур шке мо-
нар хи је, а во де ћу по зи ци ју на по љу 
цр кве ног обра зо ва ња пи ја ри сти 
пре у зи ма ју по из го ну је зу и та са хаб-
збур шких те ри то ри ја, у вре ме ну вла-
да ви не ца ра Јо си фа II (Jo seph II, 
1765–1790).

Пи ја ри стич ки си стем обра зо-
ва ња пре мре жио је чи та ву Сред њу 
Евро пу то ком XIX ве ка, пр вен стве-
но због свог ли бе рал ног ви ђе ња 
школ ства, пру жа ју ћи обра зо ва ње 
нај си ро ма шни јим сло је ви ма дру-
штва, као и при пад ни ци ма дру гих 
кон фе си ја (ЂУ КА НО ВИЋ 2015: 136). 
Јо сеф Ка ла занц, ро до на чел ник бес-
плат ног школ ства у ка то лич ком све-
ту, пре те че да на шњег др жав ног 
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Сл. 3. Бочни олтар са представом Јосефа Калазанца, 
Јожеф Пешки, 1847.
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(основ ног) обра зо ва ња, у сво јој ми си ји на и ла зио је на от пор шпан ске ин кви зи ци је. 
Осни вач пи ја ри стич ког ре да ка но ни зо ван је 1767. го ди не, а па па Пијe XII (Pi us XII, 
1939–1958) про гла сио га је за штит ни ком свих ка то лич ких јав них шко ла. Ње го ва бор ба 
за пле ме нит циљ у пи ја ри стич кој дог ми сла ви се као упо до бља ва ње Ка ла зан ца Хри-
сту, па су сце не па ра бо ла и стра да ња чест ода бир у ли ков ном про гра му пи ја ри стич ких 
цр ка ва (DOM ÈNECH I MI RA 1998: 336–339).

На боч ној ол тар ској сли ци у гим на зиј ској ка пе ли Јо жеф Пе шки је пред ста вио 
Ка ла зан ца у ка нон ској сце ни обра ћа ња де ци, са уо би ча је ним атри бу ти ма уче но сти – 
књи гом и пе ром. При каз Ка ла зан ца са уче ни ци ма уо би ча јен је део ли ков ног ре пер то-
а ра пи ја ри стич ких цр ка ва и шко ла, са Цр квом Ма ри ја Треу у Бе чу (Pi a ri sten kir che 
Ma ria Treu), као нај ве ћим упо ри штем пи ја ри ста у Сред њој Евро пи, ода кле је Јо жеф 
Пе шки мо гао пре у зе ти ико но граф ски обра зац (DOM ÈNECH I MI RA 1998: 327).

Као ис так ну ти сту дент Беч ке ли ков не ака де ми је (Aka de mie der bil den den Künste 
Wi en), ко ју је по ха ђао од 1815. до 1818. го ди не, Јо жеф Пе шки по ста је ета бли ра ни сли-
кар, оми љен у род ној Угар ској. Пре те жно тра жен као ол тар ски сли кар, Пе шки је че сто 
сли као при ка зе Све тог Сте фа на и Све тог Имреа, што иде у при лог те зи о по ра сту на-
ци о нал не све сти на угар ским те ри то ри ја ма, ин кор по ри ра не у ли ков ни ре пер то ар са-
крал них гра ђе ви на. По руџ би не за ол тар Све тог Јо ва на Не по му ка у ри мо ка то лич кој 
цр кви у ме сту Тор тел (1835), као и у лу те ран ским цр ква ма у ме сти ма Нађ бер жењ (1828) 
и Орош ха за (1838), по твр ди ле су ста тус Пе шки ја као ма ђар ског сли ка ра са крал не тема-
ти ке XIX ве ка (KIRÁLY, PAPP 2018: 111). По руџ би на за пи ја ри стич ку гим на зиј ску ка пелу 
Све тог Сте фа на све до чи о умет ни ко вој по пу лар но сти и рас пр о стра ње но сти ње го-
вог ра да, као и о по тре би упра ве беч ке реч ке гим на зи је за ан га жо ва њем це ње ног ма-
ђар ског сли ка ра, у ци љу по ди за ња угле да ове обра зов не уста но ве.

Ју жни боч ни ол тар

Услед бур них исто риј ских до га ђа ја, ко ји су се од и гра ли не по сред но по осни ва-
њу пи ја ри стич ке гим на зи је, сли кар ски про грам ка пе ле Све тог Сте фа на до вр шен је 
три де це ни је на кон по ди за ња и осли ка ва ња глав ног и се вер ног боч ног ол та ра. Ју-
жно ори јен ти са ни боч ни ол тар је 1879. го ди не осли као Јо зеф Лих те не гер (Jo sep hus 
Lic hte neg ger) при ка зу ју ћи ка нон ску пред ста ву Сик стин ске Ма до не (Si sti ne Ma don na) 
(1513), ко пи је по Ра фа е лу (Raf a el lo San zio da Ur bi no, 1483–1520) (сл. 4) (МИ ЛА НО ВИЋ-
-ЈО ВИЋ 1976: 157). 

Култ Ра фа е ла ду бо ко је уко ре њен у кул ту ру Сред ње Евро пе XIX ве ка, а сво ју 
рас про стра ње ност ду гу је на за рен ској пик то рал ној по е ти ци, чи ји је ути цај у том пе-
ри о ду дик ти рао нор му са крал ног ли ков ног из ра за. На култ ни ста тус Ма до не Сик сти-
не и увр шта ва њу но вих вред но сних ка те го ри ја у то де ло кроз ве ко ве упу ћу ју де ла 
зна ме ни тих кул тур них пр ва ка по пут Ва за ри ја (Gi or gio Va sa ri, 1511–1574), Вин кел ма на 
(Jo hann Jo ac him Win ckel mann, 1717–1768), Ен гра (Jan-Au gu ste-Do mi ni que In gres, 1780–
1867) и Ва кен ро де ра (Wil helm Wac ken ro der, 1773–1798) (БРА ЈО ВИЋ 2013: 109; БО РО ЗАН 
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2017: 38). По ред бо га те тра ди ци је 
уз ди за ња Ра фа е ло вог ли ка и де ла, 
ико нич ност ове пред ста ве и ди-
рект на по ве за ност са не мач ким на-
ци о ном зби ла се у мо мен ту ка да је 
краљ Ав густ III (Au gu stus III / Fre-
de rick Au gu stus II) от ку пљу је за 
Ge mälde ga le rie у Дре зде ну сре ди-
ном XVI II ве ка. Та да ово де ло, ис-
пр ва у функ ци ји ол тар ске сли ке, 
пре ра ста у пред мет умет нич ког 
обо жа ва ња, у ко ји се учи та ва сва 
гло ри фи ка ци ја Ра фа е ло вог ге ни-
ја – а по Вин кел ма но вим ре чи ма, 
Сик сти не као иде а ла кла си ци зма. 
Увр шта ва њем у дре зден ску збир-
ку, Сик стин ској Ма до ни се при пи-
су је и но ви, по ли тич ко-на ци о нал-
ни ка рак тер, те се де ло гер ма низује 
и уз ди же на ни во култ не сликe не-
мач ког на ро да (БРА ЈО ВИЋ 2013: 113). 
Ра фа е ло ва Сик стин ска Ма до на 
до би ја ста тус над на ци о нал не, ико-
нич не пред ста ве, ко ја по ста је оте-
ло тво ре ње уни вер зал ног, кла си ци-
стич ког иде а ла о ле пом и уз ви ше-
ном, док исто вре ме но пред ста вља 
око сни цу оп штег про це са ка то лич-

ке ре ви та ли за ци је у Евро пи (BÜTTNER, GOT TDANG 2013: 41–43).
Нео би чан пут Ра фа е ло ве сли ке ин ди рект но је ство рио по год ну кли му за фор-

ми ра ње на за рен ске пик то рал не ло ги ке, од но сно Брат ства Све тог Лу ке (Lu kas brüdеr) 
– за јед ни це од мет ну тих сту де на та Беч ке ли ков не ака де ми је, чи ји ће ли ков ни из раз 
по ста ти не при ко сно ве ни узор са крал ног сли кар ства XIX ве ка на тлу Сред ње Евро пе 
(GRE WE 2009: 19; FA COS 2011: 106; БО РО ЗАН 2018: 197). На че лу са Фран цом Фо ром (Franz 
Pfo rr, 1788–1812) и Фри дри хом Овер бе ком (Fri e drich Over beck, 1789–1869), за по чев ши 
су жи вот у на пу ште ном ма на сти ру Све тог Иси до ра у Ри му 1810. го ди не, гру па мла дих 
сли ка ра, огор че них на став ним про гра мом Беч ке ака де ми је, оку ша ла се у бо го у год ном 
жи во ту у ци љу ства ра ња „чи сте” умет но сти. От клон од кла си ци стич ки цен три ра ног 
си ла бу са Ака де ми је, на че лу са Фри дри хом Фи ге ром (He in rich Fri e drich Füger, 1751–1818), 
на вео је ску пи ну мла дих умет ни ка на ра ди кал ну про ме ну ли ков ног из ра за. Же ља за 
про ме ном на че ла и жи вот ног ха би ту са усло ви ла је њи хов бег у Рим, пре ме шта ју ћи их 
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Сл. 4. Бочни олтар са представом Мадоне Сикстине, 
Јозеф Лихтенегер, 1879.
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у из ма шта но, злат но до ба сред њо ве ков не по бо жно сти и сли кар ског по ступ ка (БРА-

ЈО ВИЋ 2013: 109; БО РО ЗАН 2017: 16–17; 2018: 199).
За ла жу ћи се за су бјек тив ност, чи сто ту умет нич ког из ра за ко ја де ри ви ра од Бо-

га, на за ре ни су ин спи ра ци ју про на ла зи ли у ства ра ла штву ста ро не мач ких умет ни-
ка и умет ни ка ра не ре не сан се – Ми ке лан ђе ла (Mic he lan ge lo Bu o nar ro ti, 1475–1564), 
Фра Ан ђе ли ка (Fra An ge li co, 1395–1455), Ди ре ра (Al brecht Dürer, 1471–1528) и на да све 
Ра фа е ла (БРА ЈО ВИЋ 2013: 109; БО РО ЗАН 2017: 15).

Ма на стир Све тог Иси до ра по ста је не за о би ла зна тач ка у окви ру grand to ur пу-
то ва ња, ко ја су би ла уо би ча је на за ака дем ске умет ни ке тог вре ме на. Од од мет ни ка 
ака де ми је, кроз не ко ли ко де це ни ја, умет ни ци на за рен ског кру жо ка по ста ја ли су ува-
же ни про фе со ри ака де ми ја Сред ње Евро пе, те се њи хов ути цај ин фил три ра у европ-
ске ака дем ске то ко ве дру ге по ло ви не XIX ве ка. За про дор на за рен ске пик то рал не 
ло ги ке на тло ју жне Угар ске од ве ли ког зна ча ја су ау стриј ски на за ре ни, на че лу са 
Ле о пол дом Ку пел ви зе ром (Le o pold Ku pel wi e ser, 1796–1862), чи ја је јав на ак тив ност 
пе те и ше сте де це ни је XIX ве ка из не дри ла број не умет ни ке, сту ден те Беч ке ака де-
ми је (FE UCHTMÜLLER 1970: 152–153; БО РО ЗАН 2017: 13–18, 45).

Као не до сти жан иде ал у на за рен ском ко смо су, Ра фа е ло ва Сик сти на пред ста-
вља ла је пра сли ку, те сто га – мо дел ими та ци је. Пи та ње ко пи је Сик сти не схва та но је 
као апро при ја ци ја не до сти жног умет нич ког ори ги на ла, кре а тив ног и ин тер пре та-
тив ног про це са. Ова док три на пре но си ла се на сту ден те сред њо е вроп ских ака де ми-
ја, на че лу са на за рен ским про фе со ри ма, ко ји су на тај на чин ши ри ли Ра фа е лов култ 
(БО РО ЗАН 2018: 197). 

Ол тар ска сли ка Сик стин ске Ма до не Јозе фа Лих те не ге ра у пи ја ри стич кој ка пе ли 
Све тог Сте фа на не схва та се као пу ка ре про дук ци ја ико нич ног де ла, већ све до чан-
ство о рас пр о стра ње но сти Ра фа е ло вог кул та.

Ол тар ски про стор пи ја ри стич ке гим на зиј ске ка пе ле у сво јој це ло ви то сти уоб-
ли ча ва вред но сти ти пич не сред њо е вроп ском кул тур ном ми љеу XIX ве ка, али исто-
вре ме но ука зу је и на пре пли та ње на ци о нал ног, обра зов ног и уни вер зал но естет ског 
ка но на, ства ра ју ћи је дин стве ну ли ков ну и ми са о ну це ли ну. 

Ол тар Све тог Сте фа на Ма ђар ског ука зу је на за сту пље ност на ци о нал ног кул та 
мит ског вла да ра у ло кал ној за јед ни ци Беч ке ре ка, те све до чи о про на ла же њу на цио-
нал ног иден ти те та у мул ти ет нич кој сре ди ни То рон тал ске жу па ни је.

Пред ста ва Јо се фа Ка ла зан ца као вр хов ног учи те ља мо гла је функ ци о ни са ти као 
сво је вр сни мо дел упо до бља ва ња про фе со ра беч ке реч ке гим на зи је, од но сно сим бол 
пи ја ри стич ких по сту ла та, оте ло тво рен у ли ку Све тог Ка ла зан ца, те све до чи о ути-
ца ју ко је је брат ство има ло на обра зов ни си стем ју жне Угар ске (DOM ÈNECH I MI RA 
1998: 338).

Ико нич на пред ста ва Ма до не Сик сти не у сво јој при сут но сти су бли ми ра по сту-
ла те по зно на за рен ске пик то рал не ло ги ке, од но сно ван вре мен ског Ра фа е ло вог кул та, 
чи ји је ути цај еви ден тан и на об рон ку угар ских те ри то ри ја.
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Зид но сли кар ство

Зид но сли кар ство из 1879. го ди не де ло је беч ке реч ког сли ка ра Јо зе фа Гојг не ра 
(Jo sef Go ig ner, 1837–1887). Ода бир сце на, ли ков них пред ло жа ка, као и кли ма у ко јој се 
Гојг нер раз ви јао као умет ник, упу ћу ју на уплив иде ја по зно на за рен ске пик то рал не 
ло ги ке, ко је се ди рект но тран спо ну ју на сли кар ски ре пер то ар пи ја ри стич ке ка пе ле. 

Ро дом из ме ста Го игн код Киц би ла у обла сти Ти рол, сли кар Јо зеф Гојг нер пре шао 
је ду га чак пут да би по стао град ски беч ке реч ки сли кар. Мла дост и ра но обра зо ва ње 
овог умет ни ка ни су ра све тље ни, али на осно ву ар хив ске гра ђе за кљу чу је се да је из ве-
сно вре ме бо ра вио у Мин хе ну и Бе чу, по ха ђа ју ћи кур се ве на ака де ми ја ма (ШИ ЈА КО ВИЋ 
1987: 106–108). По у здан је по да так да се обра зо вао у пе штан ском ате љеу Мо ри ца Ле-
ма на (Mo ritz Leh mann, 1819–1877), еми нент ног сли ка ра де ко ра те ра и сце но гра фа, чије 
су се сце но гра фи је, по ред беч ких по зо ри шта где је нај ви ше ра дио, на ла зи ле и у Вроц-
ла ву, Ри ги, Бер ли ну, Лај пци гу и Бу дим пе шти. Као тра же ни сце но граф, Ле ман је че-
сто пу то вао и из ве сно је да је мла дог Гојг не ра упо знао са про сто ром ју жне Угар ске 
(ÖSTERREICHISCHES BI O GRAP HISCHES LE XI KON 1972; ШИ ЈА КО ВИЋ 1987: 115; FE RENC 2015: 30–31). 

О да то ва њу сли ка ре вог до ла ска у Ба нат све до чи оглас из Ве ли ко беч ке реч ког не-
дељ ни ка (Gross-Bec ske re ker Woc hen blatt, 1871), у ком Гојг нер сла ви де се то го ди шњи цу 
жи во та и ра да у Беч ке ре ку отва ра њем но вог ате љеа, што на во ди на по да так да је око 
1861. го ди не по стао беч ке реч ки ста нов ник. Офор мив ши се као ва жна град ска лич-
ност, Јо зеф Гојг нер је ужи вао ве ли ки углед, о че му све до че број не по руџ би не зид ног 
сли кар ства, као и по зо ри шне де ко ра ци је, уља на плат ну и фо то гра фи је. Гојг нер је као 
сту дент Мо ри ца Ле ма на овла дао сли ка ном де ко ра ци јом и ве о ма је успе шно уоб ли-
ча вао цр кве не објек те на те ри то ри ји Ба на та. О оби му ра да и по тра жњи го во ри отва-
ра ње Гојг не ро ве ше грт ске ра ди о ни це 1874. го ди не. Осли ка вао је ри мо ка то лич ке и 
пра во слав не цр кве од ко јих је, по ред про гра ма зид ног сли кар ства пи ја ри стич ке ка-
пе ле, ва жно ис та ћи ра до ве у цр ква ма у Сеч њу, Рав ном То по лов цу, ри мо ка то лич кој и 
пра во слав ној ру мун ској цр кви у Еч ки, пра во слав ној цр кви у Кар ло ву (1872) и ри мо-
ка то лич кој ка те дра ли у Беч ке ре ку (1884/5) (ШИ ЈА КО ВИЋ 1987: 108–111).

По ред из ра же не ор на мен ти ке и бо га тог илу зи о ни стич ког, еклек тич ног укра са, 
не сум њи вог на сле ђа Ле ма но ве шко ле, Гојг нер је не рет ко про на ла зио упо ри ште у сли-
кар ству на за ре на. 

За по пу ла ри за ци ју на за рен ске ре ли ги о зне сли ке за слу жни су но ви ме ди ји, а по-
себ но илу стро ва не Би бли је, ко је су флук ту и ра ле до та да шње по и ма ње пред ста вља ња 
би блиј ског на ра ти ва. Ме ђу нај по пу лар ни јим из два ја ју се из да ња Ју ли ју са Шно ра фон 
Ка рол сфел да (Ju li us Schno rr von Ca rol sfeld, 1794–1872) и Ги ста ва До реа (Paul Gu sta ve 
Do re, 1832–1883), чи јим је по сред ством на за рен ска ре ли ги о зна сли ка пре мре жи ла 
Евро пу (GRE WE 2009: 15–16, 206; KA E NEL 2014: 181; БО РО ЗАН 2017: 45).

До ре о ва илу стро ва на Би бли ја са деј ству је са ак ту ел ним ар хе о ло шким от кри ћи ма 
дру ге по ло ви не XIX ве ка ко ја су уте ме ље на на при ме ни но вих са зна ња у сли кар ству, 
ау тен тич ним при ка зом ан тич ких и би блиј ских ко сти ма, ар хи тек ту ре и пре де ла. 

ВА ЊА В. СТОЈ КО ВИЋ
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По сту ла ти исто риј ског сли кар ства, ко је по чи ва на исти ни то сти, од но сно вер ном 
при ка зу до га ђа ја из про шло сти, са да се тран спо ну ју и у до мен ре ли гиј ског сли кар-
ства (ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2002: 369). У кон сти ту и са њу ве ро до стој ног при ка за би блиј ске 
исто ри је, пре ма по сту ла ти ма ак ту ел не иде а ли стич ке есте ти ке, би ла је нео п ход на и 
вр ста ар ти фи ци ра но сти, уме шност убла жа ва ња ре ал но сти у при ка зу би блиј ских на-
ра ти ва (GRE WE 2009: 22, 207; БО РО ЗАН 2017: 16). Ова вр ста те жње ка исто риј ској ег-
закт но сти, у из ве сној ме ри за сту пље на је у илу стро ва ној Би бли ји Ги ста ва До реа. За 
раз ли ку од сво јих са вре ме ни ка, До ре ни је пу то вао на Бли ски ис ток у те жњи за ве-
ро до стој ним при ка зом про шло сти, већ се ма хом ко ри стио гра ђом ко јом је рас по ла-
гао у Фран цу ској – му зеј ским екс по на ти ма, гра фи ка ма и број ним на уч ним и пу-
сто лов ским пу бли ка ци ја ма. Ство рив ши ба ланс из ме ђу из ма шта ног и ег закт ног, 
за до во ља ва ју ћи естет ске и ар хе о ло шке зах те ве, До ре о ви при ка зи би блиј ске исто ри-
је по ста ли су до ми нант ни ли ков ни пред ло шци сли ка ра Евро пе (GRE WE 2009: 207–
209; KA E NEL 2014: 22; SCHA E FER 2014: 86, 94–98).

Ко ри сте ћи се пред ло шци ма До ре о ве илу стро ва не Би бли је, Гојг нер је на се дам 
сце на, у пи ја ри стич кој ка пе ли Све тог Сте фа на, пред ста вио на че ла ко ја су са о бра зна 
те жња ма упра ве беч ке реч ке гим на зи је, под окри љем пи ја ри стич ког мо на шког ре да. 
Са фо ку сом на па ра бо ле и сце не му че ни штва, циљ осли ка ва ња овог са крал ног про-
сто ра био је про па ганд но-еду ка тив ни. Сли ке на сво ду ка пе ле укло пље не су у де ко-
ра тив не, ба рок не кар ту ше, док су оне на зи до ви ма сме ште не у сли ка не, по зла ће не 
ра мо ве и за пре ма ју ствар на ар хи тек тон ска раш чла ње ња цр кве. У пот пу но сти пре-
у зи ма ју ћи До ре о ву ико но граф ску схе му, Гојг нер је пред ста вио се дам сце на из би блиј-
ског на ра ти ва – Удо ви чи на леп та, Јо сиф се от кри ва бра ћи, Ка ме но ва ње Све тог Сте-
фа на, Вас крс Ја и ро ве кће ри, Пу сти те де цу к ме ни, Хри стос и Са мар јан ка и Мо ли тва 
у Гет си ман ском вр ту (МИ ЛА НО ВИЋ-ЈО ВИЋ 1976: 157; ШИ ЈА КО ВИЋ 1987: 112). На ве де не 
сце не пред ста вље не су у ти пич но на за рен ском сти лу, ко ји де фи ни ше из ра же на па-
сив ност фи гу ра, умрт вље ност ли ка и од су ство ге ста, у ци љу пру жа ња пред но сти 
иде је над ак ци јом (БО РО ЗАН 2017: 31–32). Гојг не ров ко ло рит де фи ни ше ра све тље на, 
па стел на па ле та, бли ска на за рен ском сли кар ству, ве о ма по пу лар на у вре ме ну осли-
ка ва ња пи ја ри стич ке ка пе ле. На за рен ско по и ма ње би блиј ске исто ри је, па и ода бир 
при ка за би блиј ске лич но сти, усло вље но је сим бо лич ком по ру ком ко ју је по треб но да 
пред ста ва ема ни ра. Схва та не као сво је вр сне ви зу ел не ме та фо ре, сце не су мо гле бити 
ту ма че не из ви ше ра кур са (BÜTTNER, GOT TDANG 2013: 42; БО РО ЗАН 2017: 19).

Сце на Удо ви чи не леп те, ко ја се на ла зи на се вер ном зи ду за пад ног тра ве ја ка-
пе ле Све тог Сте фа на, мо же се раз у ме ти као сим бо лич ки при каз јед ног од глав них 
по сту ла та пи ја ри стич ког ре да (сл. 5). При ча је за бе ле же на у но во за вет ном Је ван ђе љу 
по Мар ку (12: 41–44) и илу стру је на ра тив о си ро ма шној удо ви ци ко ја је при ло жи ла 
ко ва ни цу у ку ти ју за при ло ге, на кон Хри сто ве бе се де у је ру са лим ском хра му. Ис ти-
ца њем ове пред ста ве, фо кус се ста вља на зна чај про по ве ди и пле ме ни ту де лат ност 
пи ја ри стич ког брат ства. Та ко ђе, ар хив ска гра ђа упу ћу је на по те шко ће у при ку пља-
њу сред ста ва за из град њу гим на зи је, те на ве ли ку фи нан сиј ску по моћ гра ђа на 
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Беч ке ре ка. На ра тив о не се бич ном при ло жни штву си ро ма шне удо ви це мо гао је ко му-
ни ци ра ти исто вре ме но као ди дак тич ка по ру ка уче ни ци ма гим на зи је, али и као знак 
за хвал но сти при ло жни ци ма ко ји су омо гу ћи ли осни ва ње те уста но ве (FE RENC 2015: 19).

По ста вље на у овал ној кар ту ши на сво ду за пад ног тра ве ја, пред ста вље на је ста ро-
за вет на сце на Јо сиф се от кри ва бра ћи, из Пр ве књи ге Мој си је ве (45: 1–4) (сл. 6). Јо си-
фов ци клус го во ри о ста ро за вет ном про ро ку ко јег су бра ћа про да ла у ро бље, а ко ји 
је Бож јом про ми сли по стао нај моћ ни ји дво ра нин еги пат ског фа ра о на. Ода бир овог 
би блиј ског на ра ти ва, ко ји го во ри о пра шта њу и спа се њу, ко ре спон ди ра са жи во том 
осни ва ча пи ја ри стич ког брат ства – Јо се фом Ка ла зан цом. На и ла зе ћи на пре пре ке од 
стра не цр кве не упра ве, оних ко ји су се про ти ви ли про па ги ра њу „сло бод ног” школ-
ства, од но сно омогућава њу бес плат ног обра зо ва ња при пад ни ци ма дру гих кон фе сија, 
као и су ко бом са ин кви зи ци јом због при кла ња ња Га ли ле је вим на уч ним от кри ћи ма, 
Ка ла занц је ис тра јао у сво јој ми си ји због ко је је, на кон смр ти, про гла шен за све ца 
(DO MÈ NECH I MI RA 1998: 328–329; GRE WE 2009: 50–53; FA COS 2011: 107).

ВА ЊА В. СТОЈ КО ВИЋ

Сл. 5. Удовичина лепта, Јозеф Гојгнер, 1879.
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При каз про ро ка Јо си фа, ко ји пра шта бра ћи за не де ла и исто вре ме но им се от-
кри ва као нај у ти цај ни ји чо век Егип та, пред ста вља ста ро за вет ну пре фи гу ра ци ју Хри-
ста. По ре ђе ње би о граф ских до га ђа ја ва жних цр кве них лич но сти са жи во том Хри-
ста и дру гих би блиј ских ли ко ва, уо би ча је на је прак са у хри шћан ском све ту, те је 
дис курс о пре бро ђе ним жи вот ним не при ли ка ма за рад ви шег ци ља во ђе ног Бож јом 
про ми сли, у ка квом се на шао пи ја ри стич ки пр вак, увр штен у ли ков ни ре пер то ар ове 
ка пе ле.

Пред ста ва Ка ме но ва ње Све тог Сте фа на (Де ла апо стол ска 7:54–60), ко ја за у зи ма 
про стор ју жног зи да за пад ног тра ве ја, умно го ме се мо же до ве сти у ве зу са по све-
том цр кве (сл. 7). Као пр ви угар ски хри шћан ски мо нарх, Све ти Сте фан Ма ђар ски, 
ро ђен као па га нин Вајк (Vajk), по при ма њу ве ре, хри сти ја ни зу је сво је име и пре у зи-
ма иден ти тет пр вог хри шћан ског мар ти ра  – Све тог Сте фа на (5–33/6). То све до чи о 
по ли ти за ци ји хри шћан ске исто ри је, ко ја ће до сти ћи свој зе нит у вре ме ну кон сти-
ту и са ња на ци је и осе ћа ња на ци о нал не и ре ли гиј ске при пад но сти у XIX ве ку. Са гле-
да но у пи ја ри стич ком кљу чу, ми ло сти вост ра но хри шћан ског све ца, као и ње го ва 
по моћ си ро ма шним чла но ви ма за јед ни це, ко ре спон ди ра са на че ли ма овог мо на шког 
ре да (VAR GA 2016: 27; KIRÁLY, PAPP 2018: 111).
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Сл. 6. Јосиф се открива браћи, Јозеф Гојгнер, 1879.
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Сл. 7. Каменовање Светог Стефана, Јозеф Гојгнер, 1879.

Сл. 8. Васкрс Јаирове кћери, Јозеф Гојгнер, 1879.
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Се вер ни зид ис точ ног тра ве ја пи ја ри стич ке гим на зиј ске ка пе ле за у зи ма пред-
ста ва Вас кр са Ја и ро ве кће ри (сл. 8). На ра тив о чу де сном вас кр се њу из мр твих, опи сан 
у но во за вет ним је ван ђе љи ма (Мар ко 5: 21–43, Ма теј 9: 18–26, Лу ка 8: 40–56), по но во се 
мо же на до ве за ти на епи зо ду из жи во та пи ја ри стич ког осни ва ча. По за вр шет ку свог 
обра зо ва ња 1582. го ди не, Јо сеф Ка ла занц је те жио жи во ту по све ће ном Бо гу, од чега 
га је од го ва ра ла по ро ди ца. Раз бо лев ши се исте го ди не и уви де в ши по опо рав ку да 
је то би ла Бож ја ин тер вен ци ја, Ка ла занц по ста је све ште ник у би ску пи ји Ур гел, у Ка-
тало ни ји. Овај до га ђај се у пи ја ри стич ком брат ству схва та као пре су дан за ства ра ње 
мо на шког ре да. Ње го ва од лу ка да по све ти жи вот Бо гу ре зул ти ра ла је у про на ла же њу 
жи вот ног по зи ва, обра зо ва њу си ро ма шних, и из не дри ла нај у спе шни ји об лик цр кве-
ног обра зо ва ња по зна тог ка то лич ком све ту (DOM ÈNECH I MI RA 1998: 337). Би о граф ски 
до га ђај из жи во та пи ја ри стич ког пр ва ка та ко се мо же до ве сти у ве зу са би блиј ском 
при чом чу да Хри сто вог, вас кр са Ја и ро ве кће ри, као вр сте тран сфор ма ци је не жи вог 
у жи во те ло, од но сно смр ти про фа ног и ро ђе ња све тов ног Ка ла зан ца (GRE WE 2009: 
210).

Свод ис точ ног тра ве ја ка пе ле за у зи ма пред ста ва Пу сти те де цу к ме ни, ко ја се 
по ми ње у Је ван ђе љу по Лу ки (18: 15–17) (сл. 9). Хри стос сво јим уче ни ци ма го во ри да 
су они ко ји ула зе у цар ство не бе ско на лик де ци, не ви ни и не по ко ле ба не ве ре. Овај 
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Сл. 9. Пустите децу к мени, Јозеф Гојгнер, 1879.
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би блиј ски на ра тив по ста вља те жи ште на де цу као на ста вља че хри шћан ске ве ре и 
нео п ход но сти упо зна ва ња са хри шћан ским по сту ла ти ма у ра ном до бу. Ди дак тич ка 
по ру ка ове би блиј ске епи зо де ко ре спон ди ра са обра зов ном ми си јом пи ја ри стич ког 
брат ства, као и са са крал ним про сто ром гим на зиј ске ка пе ле, у ко јој је сме ште на (ТИМО-
ТИ ЈЕ ВИЋ 2002: 369; GRE WE 2009: 216). Вр ло че ста сце на у на за рен ском ли ков ном про гра-
му, пред ста ва Пу сти те де цу к ме ни сим бо лич но сје ди њу је обра зов ни и ре ли ги о зни 
ка рак тер ка пе ле, кроз упо до бља ва ње при ка за де це са уче ни ци ма пи ја ри стич ке гим-
на зи је, као и про фе со ра са пи ја ри стич ким по гла ва ром, те ујед но са Хри сто вом јав ном 
де лат но сти.

Пред ста ва Хри ста и Са мар јан ке, чи ји је из вор Је ван ђе ље по Јо ва ну (4: 6–42), 
при ка за на је на ју жном зи ду ис точ ног тра ве ја пи ја ри стич ке гим на зиј ске ка пе ле. Ми-
ло ср ђе као глав на те ма би блиј ске при че о раз го во ру Хри ста и са мар јан ске же не на 
сту ден цу илу стру је јед но од глав них на че ла пи ја ри стич ког мо на шког ре да (сл. 10). 

ВА ЊА В. СТОЈ КО ВИЋ

Сл. 10. Христ и Самарјанка, Јозеф Гојгнер, 1879.
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Ме та фо ра во де и бо жан ског зна ња ко ја се по ми ње у овом би блиј ском на ра ти ву та-
ко ђе се мо же са гле да ти у кон тек сту обра зо ва ња под окри љем мо на шког ре да, од но-
сно ве ре као не пре су шног из во ра му дро сти и бо љит ка.

Из над глав не ол тар ске сли ке са пред ста вом Све тог Сте фа на Ма ђар ског у сво ду 
цен трал ног де ла ол тар ског про сто ра на сли ка на је пред ста ва Мо ли тве у Гет си ман-
ском вр ту (сл. 11). На осно ву при ка за фи гу ре ан ђе ла за кљу чу је се да је ци тат пре у зет 
из Је ван ђе ља по Лу ки (22: 39–46), у ком се, у по ре ђе њу са дру гим је ван ђе љи ма, једи-
но по ми ње ње го во при су ство. 

Хри сто ва мо ли тва Бо гу је при ча о не из бе жној суд би ни хри шћан ског спа си те ља 
– стра да њу Бож јег си на. Овај тре ну так би блиј ског на ра ти ва ра све тља ва људ ски аспект 
Хри ста, те се он от кри ва као чо век ко ји се ко ле ба и стре пи. Сло же на струк ту ра овог 
на ра ти ва пред ста вља па ра диг мат ску сли ку на за рен ског пр ва ка Фри дри ха Овер бе ка, 
кроз чи ју се при зму мо же са же ти иде ја на за рен ског пик то рал ног на сле ђа (GRE WE 
2009: 15; БО РО ЗАН 2017: 31).

Овер бек је ода би ру те ме при сту пао из по зи ци је те о ло га, про у ча ва ју ћи Би бли-
ју и дру гу те о ло шку гра ђу, о че му све до чи и ње го ва пи са на за о став шти на. Те мељ но 
при сту па ју ћи ре ли ги о зним спи си ма, иде о ло шки опре де љен, Овер бек је имао циљ 
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Сл. 11. Христос у Гетсиманском врту, Јозеф Гојгнер, 1879.
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да те о ло шки де лу је на по сма тра ча пу тем сли ке. За хва љу ју ћи рас про стра ње но сти на-
за рен ског сли кар ства, ова сце на по ста је чест мо тив у ли ков ном про гра му са крал-
них про сто ра, па је при сут на и у ства ра ла штву зид ног сли кар ства Јозе фа Гојг не ра 
(БО РО ЗАН 2017: 25–28).

При каз Мо ли тве у Гет си ман ском вр ту, на сво ду ол тар ског про сто ра пи ја ри-
стич ке ка пе ле, ко му ни ци ра са по зно на за рен ским на сле ђем, ко је је пре мре жи ло те ри-
то ри је Сред ње Евро пе дру ге по ло ви не XIX ве ка, али и жр тве ним ка рак те ром са мог 
са крал ног про сто ра у ко јем је сме ште на. Хри стос као спа си тељ, у тре нут ку по ми ре ња 
са не ми нов ним стра да њем, у при ка зу уз ви ше не вер ске емо ци је бли ске на за рен ском 
уче њу, по ста вљен је на нај ви шу тач ку ол та ра – нај са крал ни јег про сто ра пи ја ри стич ке 
гим на зиј ске ка пе ле. 

*
Мо ну мен тал но фре ско-сли кар ство у пи ја ри стич кој ка пе ли од јек је ши рих тен-

ден ци ја европ ске умет но сти XIX ве ка. Упу ћу ју ћи на зна чај мо ну мен тал ног исто риј-
ског сли кар ства у свр ху под сти ца ња на ци о нал ног осе ћа ња, Пе тар Кор не ли јус је 1814. 
го ди не са ста вио пи смо ко је ће кон се квент но до при не ти ре ви та ли за ци ји фре ско-сли-
кар ства на тлу Сред ње Евро пе у XIX ве ку. Кор не ли јус је пи смом по звао вла да ре и 
др жав не ин сти ту ци је да се за у зму за мо ну мен тал ну умет ност, ко ја би по се до ва ла на-
гла шен отаџ бин ски дух и та ко има ла оба ве зу ју ће деј ство на на род, те оја ча ла осе ћај 
на ци о нал не по ве за но сти. Већ 1816. го ди не, Кор не ли ју со ва ини ци ја ти ва је уро ди ла 
пло дом, па на за ре ни до би ја ју на лог од пру ског ге не рал ног кон зу ла у Ри му Јак обa Са-
ло мон Бар тол ди ја (Ja kob Sa lo mon Bart holdy, 1779–1825), за мо ну мен тал ну фре ско-де-
ко ра ци ју. Успех ових фре са ка, ко је су илу стро ва ле ци клус о Јо си фу, пре ва зи шао је 
оче ки ва ња и 1818. го ди не краљ Лу двиг (Lud wig I, 1786–1868) да је на лог Кор не ли ју су 
да де ко ри ше Глип то те ку у Мин хе ну. Овај зах тев се сла гао са Кор не ли ју со вом ви зи-
јом мо ну мен тал не јав не умет но сти, би блиј ског на ра ти ва ко ји ни је ин клу зи ван, већ 
ди рект но ути че на жи вот и до при но си ба лан су ду ха вре ме на и на ци о нал ног ка рак-
те ра (LOC HER 2005: 52–57; GRE WE 2009: 33, 55; FA COS 2011: 106; БО РО ЗАН 2017: 28, 37–41; 
KIRÁLY, PAPP 2018: 631, 639).

По нов но ожи вља ва ње мо ну мен тал них ком по зи ци ја у сти лу ита ли јан ске ре не-
сан се, као но ве тен ден ци је на за рен ског сли кар ства, има ло је уде ла и на те ри то ри ја ма 
ју жне Угар ске. Сре ди ном ве ка цр ква по ста је ан га жо ва на на ци о нал на ин сти ту ци ја, те 
се ја вља по тре ба за про ши ри ва њем те мат ског ре пер то а ра, па са крал на зда ња по ста ју 
вр ста вер ско-на ци о нал них спо ме ни ка. Те жња за све о бу хват ним из ра зом из не дри ла 
је ли ков не про гра ме, ко ји об је ди њу ју оп ште хри шћан ске са на ци о нал но-цр кве ном и 
по ли тич ком исто ри јом. У овом ком плек сном ме ха ни зму на ци о на ли за ци је ве ре и са-
кра ли за ци је на ци је, ре пер то ар зид ног сли кар ства Јозе фа Гојг не ра у пи ја ри стич кој 
ка пе ли све до чан ство је вре ме на и ње ног сло же ног кул тур но-по ли тич ког ка рак те ра 
(ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2002: 369; БО РО ЗАН 2017: 14; KIRÁLY, PAPP 2018: 108–110).
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За кљу чак

Пи ја ри стич ка гим на зи ја Све тог Сте фа на у сво јој це ли ни су бли ми ра иде је спе-
ци фич не сред њо е вроп ском кул тур ном ми љеу у да том вре мен ском окви ру. По све та 
гра ђе ви не све том угар ском вла да ру упу ћу је на сло же ни ме ха ни зам кон сти ту и са ња 
на ци о нал ног иден ти те та и осе ћа ја при пад но сти ма ђар ског на ро да XIX ве ка. Ис ти-
чу ћи сво ју ду го веч ност из гра ђе ну на хри шћан ским вред но сти ма, Ма ђа ри ус по ста-
вља ју при мат над те ри то ри јом То рон тал ске жу па ни је, што све до чи о на пе том од но су 
на овом мул ти ет нич ком про сто ру, ко ји ће не по сред но на кон осни ва ња гим на зи је 
пре ра сти у отво ре ни су коб. Ис ти ца ње мит ске про шло сти оп ште је ме сто у европ ској 
по ли тич кој кли ми XIX ве ка, а о ути ца ју тих тен ден ци ја на ло кал ну за јед ни цу све до-
чи до на тор ски гест беч ке реч ког есна фа за осли ка ва ње пред ста ве Све тог Сте фа на, 
на глав ном ол та ру гим на зиј ске ка пе ле. Про па ги ра њем кул та Све тог Сте фа на на те ри-
то ри ја ма где је при су тан ма ђар ски на ци он, на ра тив о мит ској угар ској про шло сти 
је пре тра ја вао, те је и осе ћај при пад но сти ет нич кој гру пи ја чао. 

Исто вре ме но ка пе ла пи ја ри стич ке гим на зи је је слу жи ла уче ни ци ма и про фе со-
ри ма беч ке реч ке гим на зи је, те је ли ков ни про грам имао пр вен стве но ди дак тич ку 
функ ци ју. Уче ни ци су пу тем ви зу ел них пред ста ва усва ја ли вред но сти пи ја ри стич-
ког брат ства, а та кав вид ви зу ел ног при по ве да ња био је са о бра зан са на за рен ском 
док три ном при по ве да ња пу тем сли ка. На за рен ско по и ма ње цр кве као ко смо ло шког 
цен тра све та ко ре спон ди ра са зид ним сли кар ством ка пе ле, где мо ну мен тал не сце не 
би блиј ских на ра ти ва функ ци о ни шу као Би бли ја у при ча ма, ства ра ју ћи не рас ки ди-
ву нит иде ја илу стро ва них Би бли ја, на за рен ске док три не и мо ну мен тал ног фре ско-
-сли кар ства. У слу ча ју ли ков ног про гра ма гим на зиј ске ка пе ле, ре пер то ар је на ка-
рак те ри сти чан на чин устро јен и мо же се ту ма чи ти у пи ја ри стич ком и на за рен ском 
сми слу, што га чи ни уто ли ко ком плек сним и је дин стве ним при ме ром са крал ног 
сли кар ства на про сто ру ју жне Угар ске. У сво јој це ли ни, сли кар ство пи ја ри стич ке 
ка пе ле од го ва ра ви зу е ли за ци ји пре но са оп штих на за рен ских ли ков них по ру ка у ло-
кал ни кон текст Беч ке ре ка.
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Va nja V. Stoj ko vić
THE PI A RIST CHA PEL OF SA INT STEP HEN IN ZRE NJA NIN –  

HI STORY AND PA IN TING

Sum mary

The Pi a rist Gymna si um in Zre nja nin (for mer Bec ske rek) was fo un ded in 1846 and it soon 
be ca me a very im por tant edu ca ti o nal in sti tu tion of To ron tal co unty, a re gion of So uth Hun gary. 

Si tu a ted in a mul ti et hnic re gion of To ron tal co unty, the Pi a rist Gymna si um pro vi ded a pro per 
edu ca tion for pu pils of dif e rent re li gi o us and na ti o nal bac kgro unds. The Pi a rist fo un der, Jo seph 
Ca la san cti us, was a Spa nish pri est in the 16th cen tury and his brot her hood was mostly fo cu sed on 
the edu ca tion of the po or. With its net work of scho ols spread ac ross Cen tral Eu ro pe, the Pi a rist 
cat ho lic or der had a do mi nant po si tion in re li gi o us edu ca tion du ring the 19th cen tury. As a part of 
the bu il ding com plex, the Gymna si um Cha pel of Sa int Step hen (Szent Is tvan) con ta ins pa in tings 
da ting from 1846 to 1879 that lar gely cor re spond to the cur rent Cen tral Eu ro pean ten den ci es of 
the se cond half of the 19th cen tury.

Pa tro na ge of the cha pel is as so ci a ted with the na ti o nal iden tity cri sis of the young Eu ro pean 
na ti ons du ring the 19th cen tury. De di ca ting the Cha pel to the first Hun ga rian Chri stian mo narch, 
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Szent Is tvan, the Hun ga rian na tion con structs its na ti o nal ide o logy thro ugh mytho logy and hi-
story, emp ha si zing the lon ge vity of its tra di tion, ro o ted in Chri stian va lu es. In ad di tion to the main 
al tar pa in ted by József Wip pler, de pic ting the fi gu re of Szent Is tvan, the re are two si de al tars lo ca ted 
in the so uth and north part of the Cha pel. The so uth al tar, pa in ted by fa mo us Hun ga rian ar tist 
József Peschky, de picts the fo un der of the Pi a rist or der, Sa int Jo seph Ca la san cti us. As a le a der of 
the Pi a rist brot her hood, Ca la san cti us had a no ble mis sion of edu ca ting the po or. His con tri bu tion 
to re li gi o us edu ca tion was no ta ble and he be ca me a pa tron sa int of all cat ho lic scho ols. The north 
al tar de picts the copy of Rap ha el’s Si sti ne Ma don na by Jo sep hus Lic hte neg ger and it con veys the 
ide as of the Na za re ne cir cle that po pu la ri zed the cult of Rap hael ac ross Cen tral Eu ro pe du ring the 
19th cen tury. A mo nu men tal fre sco pa in ting by Jo sef Go ig ner de picts sce nes of the old and new 
te sta ment fol lo wing the tem pla tes of Gu sta ve Do re’s il lu stra ted Bi ble. Pa in tings in the Pi a rist Gymna-
si um Cha pel in Zre nja nin re pre sent the ide as of Na za re ne ar tists, as well as the prin ci ples of the 
Pi a rist or der, which ma kes them a uni que exam ple of the sac ral pa in ting of 19th-cen tury Cen tral 
Eu ro pe.

Keywords: Pi a rist cat ho lic or der, re li gi o us pa in ting, József Wip pler, József Peschky, Jo sep hus 
Lic hte neg ger, Jo sef Go ig ner.
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