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ПО ЛИ ТИЧ КА КО МУ НИ КА ЦИ ЈА У  
ХАБ ЗБУР ШКОЈ МО НАР ХИ ЈИ XVI II ВЕ КА И  

ПОР ТРЕТ(И) МИ ТРО ПО ЛИ ТА МОЈ СЕ ЈА ПУТ НИ КА

СА ЖЕ ТАК: Нај ма ње де вет да нас по зна тих пор тре та пред ста вља ми тро по ли та Мој-
се ја Пут ни ка са рас ко шним на пр сним кр стом уз ко ји је и крст Ор де на Св. Сте фа на. 
Овај ор ден уста но ви ла је ца ри ца Ма ри ја Те ре зи ја са ци љем јав ног при зна ња за слу га 
пле ми ћи ма ко ји су вер но слу жи ли Хаб збур шком до му. Ми тро по ли ту Пут ни ку Ор ден 
је до де љен 1782. а исте го ди не, ка ко би обе ле жио овај све ча ни чин, он у Бе чу по ру чу је 
пор трет код сли ка ра Јо ха на До на та. Схва ћен као сло жен ви зу ел ни ен ти тет, пор трет се 
у овом ра ду са гле да ва као фе но мен ви зу ел не кул ту ре ко ју је из не дри ло стро го хи је рар-
хи зо ва но мо нар хиј ски уре ђе но дру штво. Ана ли зи ра њем га ле ри је пор тре та Мој се ја 
Пут ни ка уз ис ти ца ње ва жно сти док три не Ve ra Ima ges у ра ду се ис пи ту је уло га ви зу ел-
не кул ту ре у из град њи јав не пред ста ве овог моћ ног ду хов ног по гла ва ра и на род ног 
пред вод ни ка пра во слав них по да ни ка Хаб збур шке мо нар хи је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: пор трет, јав на пред ста ва, Хаб збур шка мо нар хи ја, XVI II век, Мој-
сеј Пут ник, ре пре зен та ци ја.

Из град ња јав не пред ста ве

Мој сеј Пут ник је ро ђен 25. мар та 1728. год. у Ва ра дин ском шан цу – да на шњем 
Но вом Са ду (АНО НИМ 1834: 146), под име ном Ва си ли је, као је дан од че ти ри си на Ал бер-
та (Ал бул) Пут ни ка са Ми лом – кћер ком про то по па Мак си ма (РАЈ КО ВИЋ 1879: 1089). 
У го ди ни Ва си ли је вог ро ђе ња, по ро ди ца Пут ник је већ ду же од ве ка при па да ла плем-
ству Хаб збур шке мо нар хи је. Ал берт Пут ник био је по то мак Сте фа на Пут ни ка ко ме 
је цар Фер ди нанд II 1621. год. до де лио угар ско плем ство (Сл. 1) (БО ЈИЋ 2011: 67). На-
ред не 1622. год., слу же ћи као ко њич ки ка пе тан то ком Три де се то го ди шњег ра та, Сте-
фан Пут ник је по ги нуо у бо ју код Вим фе на (Bad Vimp fen) као ађу тант та да шњег 
глав ног за по вед ни ка вој ске (РАЈ КО ВИЋ 1879: 1089). Ипак, по ло жај по то ма ка Сте фа на 
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Пут ни ка у дру штве ној хи је рар хи ји Хаб збур шке мо нар хи је остао је ве о ма пре ци зно 
од ре ђен по ве љом из да том 1621. год. (СТА ЈИЋ 1939: 203–208). Хаб збур шко плем ство 
XVII и XVI II ве ка пред ста вља сло жен фе но мен обе ле жен из у зет но ви со ким сте пе-
ном уну тра шњег ра сло ја ва ња и хи је рар хи за ци је. С дру ге стра не, плем ство је пред-
ста вља ло це ли ну у окви ру це ло куп ног дру штва ко ја је, ни зом прав них и со ци јал них 
обе леж ја, пра ва или олак ши ца, би ла ја сно одво је на при ви ле го ва на гру па ци ја (ЧЕ ЛОВ-
СКИ 2021: 48–58). При та квом ста ле шком ор га ни зо ва њу, по ро ди ца Пут ник за у зи ма 
при лич но ни зак по ло жај у пи ра ми ди при ви ле го ва них по да ни ка хаб збур шких вла да ра. 

Нај пре је но би ли та ци ја без ти ту ле зна чи ла да по ро ди ца Пут ник при па да ни жем, 
не ти ту ли са ном плем ству, од но сно тре ћем ста ле жу из над ко га се као пр ви и дру ги 
ста леж на ла зе све штен ство (pra e la ti) у ко је су убра ја ни епи ско пи и ар хи е пи ско пи, и више 
плем ство – ари сто кра ти ја (ba ro nes), од но сно плем ство ко је по се ду је ти ту ле (РО КАИ, 
ЂЕ РЕ 2002: 367). При пад ност ари сто крат ском ста ле жу зна чи ла је, по ред основ них 
при ви ле ги ја за га ран то ва них свим пле ми ћи ма, и по се до ва ње до дат них пра ва ко ја су 
не рет ко би ла по ча сног ка рак те ра, а про из ла зи ла су из по ло жа ја и зва ња над ко ји ма је 
ари сто кра ти ја има ла пот пу ни мо но пол. Та ко су ви ши све ште нич ки по ло жа ји, по пут 

Сл. 1. Па тент ко јим цар Фер ди нанд II 1633. год. по твр ђу је плем ство Сте фа ну Пут ни ку и 
ње го вој по ро ди ци, фото: МСПЦБГ, инв. бр. Д-25
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зва ња би ску па и над би ску па, би ли то ком XVI II ве ка по не кад фор мал но, а у прак си оба-
ве зно, ре зер ви са ни за при пад ни ке ари сто крат ског кру га плем ства (Scott, Sto rrs 
2007: 9–11) чи ме су њи хо ва пле мић ка пра ва спа ја на са пра ви ма пре ла та – при пад-
ни ка „пр вог ре да”, што је до при но си ло сло же но сти струк ту ре це ло куп ног дру штва. 
Уз то, хе те ро ге но сти плем ства Хаб збур шке мо нар хи је умно го ме је до при не ла чи ње-
ни ца да су се у до ме ну јед ног вла да ра на ла зи ли раз ли чи ти те ри то ри јал ни ен ти те ти. 
Осим угар ског плем ства ка кво је при зна то по ро ди ци Пут ник, хаб збур шки вла да ри су, 
из ме ђу оста лог, има ли пра во до де ле плем ства на след них зе ма ља Ау стриј ског до ма, 
плем ства Че шке или плем ства Све тог рим ског цар ства не мач ке на ци је. При то ме се, 
пре ма ре чи ма Д. Ацо ви ћа, плем ство цар ства у хи је рар хиј ском сми слу сма тра ло ви шом 
ка те го ри јом од оста лог плем ства, иа ко то ни је био слу чај у прав ном сми слу (АЦО ВИЋ 
2008: 360–366). С тим је у скла ду и по да так да је ме ђу по ро ди ца ма над ко ји ма су ду-
хов ну ју рис дик ци ју има ли кар ло вач ки ми тро по ли ти, мно го стру ко ви ше оних ко ји ма 
је до де ље но угар ско плем ство не го оних ко је су при па да ле плем ству ау стриј ских на-
сле дих зе ма ља (ЧЕ ЛОВ СКИ 2021: 39–40). 

Ло ци ра ње по ро ди це Пут ник у ба зу пи ра ми де плем ства Хаб збур шке мо нар хи је 
од ре ђе но је, осим чи ње ни цом да је реч о угар ској но би ли та ци ји без ти ту ле, и пра-
во слав ном кон фе си о нал ном при пад но шћу ње них чла но ва. С дру ге стра не, ме ђу пра-
во слав ним по да ни ци ма Хаб збур шке мо нар хи је ко ји се од 1690. год. оку пља ју око 
Кар ло вач ке ми тро по ли је, по ро ди ца Пут ник за у зи ма ви сок и угле дан по ло жај. У био-
граф ском спи су о Мој се ју Пут ни ку ис так ну то је да су ње го ви ро ди те љи би ли „бла го-
че сти ти, бла го род ни и имућ ни“ (АНО НИМ 1834: 146). Шту ри по да ци о по је ди нач ним 
чла но ви ма ове по ро ди це ипак све до че о уну тра шњој ор га ни за ци ји ко ја се сре ће у свим 
дру штве но осве ште ним и ам би ци о зним ро до ви ма чи ји је циљ био не са мо оп ста нак 
не го и стал ни на пре дак на ред них ге не ра ци ја. Отац по ро ди це – Ал берт Пут ник, пре-
ма дру гом би о граф ском спи су, био је еко ном и ор так ба ро на Ни ко ле Пе ја че ви ћа у 
тр го ви ни го ве ди ма (џе ле пи ма). Нај ста ри ји Ал бер тов син – То ма Пут ник, као и отац, 
ба вио се тр го ви ном, што је био нај си гур ни ји на чин за одр жа ње али и уве ћа ње поро-
дич ног ка пи та ла. То ма Пут ник је имао си на Ди ми три ја ко ји је отац по то њег вла ди ке 
Јо си фа Пут ни ка, и кћер ку уда ту за ко ња нич ког ка пе та на гро фа Ни ко лу Бран ко ви ћа 
(РАЈ КО ВИЋ 1879: 1090–1091). То ми ној бра ћи – Сте фа ну и Авра му Пут ни ку, би ла је на-
ме ње на вој на ка ри је ра. За Сте фа на је за бе ле же но да је пре ми нуо млад као лајт нант 
По ти ске Кра ји не, док је Аврам Пут ник, пре ма Рај ко ви ћу, ка сни је ле по на пре до вао 
(РАЈ КО ВИЋ 1879: 1090).1 Усме рив ши си но ве ка тр го ви ни ко ја је омо гу ћа ва ла фи нан-
сиј ски про цват по ро ди це и ка вој сци ко ја је на ро чи то до при но си ла по ро дич ном 
угле ду, Ал берт Пут ник је че твр тог си на Ва си ли ја усме рио ка ду хов ном по зи ву ко ји 
је под јед на ко га ран то вао фи нан сиј ско бла го ста ње као и ви сок дру штве ни углед. 

Жи во то пи сац Ва си ли ја Пут ни ка – у мо на штву на зва ног Мој сеј – ис та као је да су 
га ро ди те љи по све ти ли „књи жном из у че ни ју” упра во као да су пред ви де ли ње го во 

1 За ми шље ње да се и Аврам Пут ник ба вио тр го ви ном: СТА ЈИЋ 1939: 206–207.
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по то ње ви со ко до сто јан ство (АНО НИМ 1834: 146). Ва си ли је је у Но вом Са ду нај пре по-
ха ђао ни же раз ре де а по том и ви шу гра ма ти кал ну (ла тин ску) шко лу ко ја је ра ди ла 
под по кро ви тељ ством та да шњег бач ког вла ди ке Ви са ри о на Па вло ви ћа (РАЈ КО ВИЋ 
1879: 1091). Усме ре ност Ва си ли ја Пут ни ка на „књи жно из у че ни је” у уској је ве зи са жи-
вот ним на че ли ма и устрој стви ма плем ства за ко је је обра зо ва ње би ло је дан од начи-
на дру штве не де мар ка ци је. Ма да у но во ве ков ном пе ри о ду не мо же би ти ре чи о је дин-
стве ном си сте му обра зо ва ња кроз ко ји су про ла зи ли сви пле ми ћи, за јед нич ко за све 
је да су сти ца ли зна ња из раз ли чи тих те о риј ских и прак тич них до ме на због че га је 
ши ри на би ла глав на ка рак те ри сти ка њи хо вог обра зо ва ња. Без од ре ђе ног ни воа обра-
зо ва ња пле мић је био у опа сно сти да се из јед на чи са обич ним на ро дом. Су шти ну 
обра зо ва ња но во ве ков ног плем ства од ре ди ли су кон цеп ти ре не сан сних ху ма ни ста, 
те се оно за сни ва ло на из у ча ва њу кла сич них зна ња – ла тин ског је зи ка, исто ри је и 
фи ло зо фи је ан тич ке Грч ке и на ро чи то Ри ма, јер су они схва та ни као па ра диг ма по-
ли тич ког, дру штве ног и ин те лек ту ал ног успе ха. Зна ња из ових обла сти су има ла ва-
жну сим бо лич ку уло гу у раз два ја њу плем ства од оста лих дру штве них ре до ва (Ger rit 
1998: 359–385). Ме ђу пра во слав ни ма у Хаб збур шкој мо нар хи ји, обра зо ва ње је би ло 
у де ло кру гу Кар ло вач ке ми тро по ли је те је и ов де, као што је то био слу чај са ви со-
ким хаб збур шким плем ством ка то лич ке кон фе си је, и као што би о гра фи ја Мој се ја 
Пут ни ка ја сно по ка зу је, по сред ством обра зо ва ња до ла зи ло до мо гућ но сти спа ја ња у 
јед ној лич но сти пле мић ких пра ва са бе не фи ци ја ма ре зер ви са ним за ви со ку цр кве ну 
је рар хи ју. 

На кон за вр шет ка шко ло ва ња Ва си ли је Пут ник по ста је мо нах. Од та да, Мој сеј 
Пут ник гра ди свој пут на дру штве но по ли тич кој по зор ни ци Хаб збур шке мо нар хи је 
кроз стал но ус пи ња ње у хи је рар хи ји Кар ло вач ке ми тро по ли је. У ту свр ху Пут ник се, 
у скла ду са на че ли ма ба рок ног кул тур ног мо де ла (ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2020: 12–25), и те како 
осла њао на вер бал ну и ви зу ел ну кул ту ру. Схва та ју ћи нај пре се бе као јав ну осо бу – 
пу блич ну пер со ну (ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2006: 99–102), Мој сеј Пут ник соп стве ну лич ност 
по де ша ва јав ном иден ти те ту од пр вог мо мен та пар ти ци пи ра ња у осам на е сто ве ков-
ној јав но сти, мно го пре не го што је иза бран за ми тро по ли та.

Го ди не 1744. Пут ник, стар та да 17 го ди на, по ста је про то ђа кон при дво ру па три-
јар ха Ар се ни ја IV Јо ва но ви ћа Ша ка бен те (РАЈ КО ВИЋ 1879: 1089). У на ред ним го ди на ма 
на ста вља да се ус пи ње на ле стви ци пра во слав ног кле ра. Ми тро по лит Па вле Не на-
до вић по ста вља га 1752. год. на ме сто ар хи ман дри та ма на сти ра Ра ков ца, а 1757. год. 
иза бран је за епи ско па бач ког (РАЈ КО ВИЋ 1879: 1090). Исте го ди не, као илу стра ци ја 
ру ко по ло же ња Мој се ја Пут ни ка за епи ско па бач ког на стао је Све ча ни по здрав Мој
се ју Пут ни ку (Ма ло ва жное при вјет стви је) – илу стро ва ни па не ги рик ко ји За ха ри ја 
Ор фе лин у це ли ни по све ћу је но во у сто ли че ном вла ди ци (Сл. 2). Ста па ју ћи зна ња из 
књи жев но сти, ли ков них умет но сти, ка ли гра фи је, сцен ског ди зај на и му зи ке, уз осла-
ња ње на ствар но ис ти ца ње зна ча ја све ча но сти ру ко по ло же ња у оним де ло ви ма који 
су ви дљи ви оку пље ни ма у хра му, Ор фе лин у Све ча ном по здра ву пру жа пот пу ну три-
јум фал ну ин сце на ци ју Пут ни ко вог по све ће ња ко ја је би ла и оста ла са мо на црт за 
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спек такл (ТО ДО РО ВИЋ 2010: 24–29; 2014: 7). Ти ме је Ор фе лин у Све ча ном по здра ву све-
ча ност усто ли че ња но вог вла ди ке уз ди гао до ни воа уто пиј ског са вр шен ства (ТО ДО-
РО ВИЋ 2010: 9–11). 

Све ча ни по здрав на ста је у ат мос фе ри ме це нат ства ко ја је то ком XVI II ве ка окру-
жи ва ла умет ност про ду ко ва ну под окри љем и за по тре бе Кар ло вач ке ми тро по ли је. 
По вре ме не са рад ње са умет ни ци ма али и ан га жо ва ња при двор них сли ка ра, у вре ме 
ру ко по ло же ња Мој се ја Пут ни ка, већ су раз ра ђе на прак са кар ло вач ких ми тро по ли та. 
Па вле Не на до вић, ми тро по лит ко ји је ру ко по ло жио Пут ни ка на пре сто Бач ке епар-
хи је, био је ве ли ки ме це на умет но сти под чи јим су се па тро на том на ла зи ли Ди ми-
три је Ба че вић, Те о дор Кра чун, Хри сто фор Џе фа ро вић и За ха ри ја Ор фе лин (ВА СИЋ 2013: 
32–34). Оту да је ја сан пут ко јим се све стра ни За ха ри ја Ор фе лин пре по ру чио Мој сеју 
Пут ни ку и из ра дом Све ча ног по здра ва ве о ма до при нео из град њи ње го вог иден тите та 
као ду хов ног па сти ра са чи јим сту па њем на вла ди чан ски пре сто у Бач кој по чи ње 
до ба бла го ста ња. 

Сл. 2. За ха ри ја Ор фе лин, Све ча ни по здрав Мој се ју Пут ни ку, 1757. год., стра ни ца са пор тре том 
епи ско па Мој се ја Пут ни ка, вла сни штво: Уни вер зи тет ска би бли о те ка Вроц лав, сни мак пре у зет 

из фо то тип ског из да ња Но ви Сад: Пла то не ум – Ма ти ца срп ска – Бе се да, 2014. год.
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Обе ле жа вају ћи до ла зак на бач ки вла ди чан ски пре сто јед ним од нај вред ни јих дела 
др жав ног спек та кла и срп ске ба рок не књи жев но сти (ТО ДО РО ВИЋ 2010: 23), Мој сеј Пут-
ник се по ка зу је као лич ност ко ја, стра те шки му дро и пот пу но у скла ду са ду хом вре-
ме на, сво ју јав ну пред ста ву гра ди кроз иден ти тет иде ал ног ду хов ног па сти ра и на-
род ног за штит ни ка. То ком на ред них 18 го ди на ко ли ко ће у сво јим ру ка ма др жа ти 
кор ми ло па стве Бач ке епар хи је, вла ди ка Пут ник на ста вља да у ду ху ве ли ког па трона 
бри не о до бро би ти по ве ре ног му на ро да али и о соп стве ној јав ној пред ста ви пу тем 
ко је је утвр ђи вао дру штве ни ста тус. Све обла сти људ ског кре а тив ног и ин те лек ту-
ал ног из ра жа ва ња мо гле су, кроз па тро на жно-про па ганд ни ме ха ни зам, у ба рок ној 
Евро пи пред ста вља ти по ли гон за де мон стра ци ју и по твр ђи ва ње вр ли на моћ них по-
је ди нa ца. Као бач ки епи скоп Пут ник је бри нуо о ра ду ла тин ске шко ле на ро чи то кроз 
рад на по бољ ша њу до та ци ја учи те љи ма. По се бан до при нос у до ме ну про све ће ња по-
ве ре ног му на ро да пред ста вља осни ва ње бо го слов ске шко ле у ци љу бо љег обра зова ња 
све штен ства. Тим по во дом у Но ви Сад као пре да вач до ла зи уче ни и слав ни Јо ван 
Ра јић и, за слу гом Мој се ја Пут ни ка, у овом гра ду пи ше сво ју Исто ри ју (АНО НИМ 1834: 
147; РАЈ КО ВИЋ 1879: 1091; СТА ЈИЋ 1939: 206).

На чи ном на ко ји је во дио Бач ку епар хи ју, Мој сеј Пут ник је из гра дио иден ти тет 
до бро ду шног и прав до љу би вог чо ве ка у чи јој су би о гра фи ји оста ли за бе ле же ни и опи-
си по мо ћи вер ни ци ма ко је су за де си ле не во ље или су жи ве ли у си ро ма штву (РАЈ КО-
ВИЋ 1879: 1096–1098). О из у зет но по зи тив ној јав ној пред ста ви Мој се ја Пут ни ка вео ма 
до бро све до чи мо ме нат ње го вог од ла ска са ме ста бач ког вла ди ке. Пре ма Пут ни ко вој 
мол би, ца ри ца Ма ри ја Те ре зи ја одо бри ла је пред крај 1774. го ди не ње гов пре ме штај на 
ме сто ба нат ског епи ско па (РАЈ КО ВИЋ 1879: 1092). Би о граф у на став ку на во ди да су се 
на дан по ла ска Мој се ја Пут ни ка из Но вог Са да у Те ми швар на ули ца ма оку пи ли све-
ча но оде ве ни вер ни ци ко ји су га на ко ли ма и ко њи ма пра ти ли чак до Срп ског Бе че-
ја где се „са су за ма опро сти ше од свог до брог вла ди ке, ко ји је 18 го ди на про жи вио 
с њи ма у ле пој сло зи и љу ба ви”.

Пор трет(и) Јо ха на До на та: Мој сеј Пут ник, ми тро по лит и  
ви тез Ор де на Св. Сте фа на

Пор трет Мој се ја фон Пут ни ка – грч ког не у ни јат ског ми тро по ли та, на ве ден је 
у по пи су ра до ва пе штан ског сли ка ра Јо ха на (Ја но ша) До на та (Jo hann Do nat). Пре ма 
том по пи су, До нат је на сли као пор трет ми тро по ли та Пут ни ка 1782. год. у Бе чу где 
је на кон успе шног за вр шет ка шко ло ва ња на Ака де ми ји гра дио сво ју сли кар ску ка-
ри је ру. У сле де ћој ре че ни ци на ве де но је да је ми тро по лит Пут ник био пр ви ви тез 
Ор де на Св. Сте фа на ме ђу пра во слав ни ма у Хаб збур шкој мо нар хи ји (Ku nits 1824: 268). 
Исте 1782. год., па тен том од 10. де цем бра цар Јо сиф II по твр ђу је ми тро по ли та Пут ни-
ка за од ли ко ва ње Ор де ном Св. Сте фа на2 (Сл. 3). Реч је о Ор де ну Кра ље ви не Угар ске 

2 АСА НУК, Збир ка по ве ља: 178.
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ко ји је 1764. год. уста но ви ла ца ри ца Ма ри ја Те ре зи ја, од ре ђу ју ћи у че твр тој тач ки 
Ста ту та Ре да Св. Сте фа на да је ње го ва свр ха јав но при зна ње и на гра да они ма ко ји 
су слу жи ли Хаб збур шком до му. До де љи ван је ис кљу чи во пле ми ћи ма и то за ци вил-
не за слу ге, те ни је имао сво ју вој ну ва ри јан ту. Ор ден Св. Сте фа на под ра зу ме ва три 
основ на сте пе на а Ста ту том је пред ви ђе но 50 ви те зо ва, 30 ви те зо ва ко ман ди ра и 20 
ви те зо ва Ве ли ког кр ста Св. Сте фа на. По чев ши од Ма ри је Те ре зи је, хаб збур шки вла-
да ри су би ли ве ли ки мај сто ри Ор де на Св. Сте фа на (Kökényesi 2018: 95–97), док су 
ко ман дир ски кр сто ви овог ре да би ли ре зер ви са ни за ви ше плем ство Хаб збур шке 
мо нар хи је, од но сно за при пад ни ке ба рон ских и гро фов ских по ро ди ца. 

Од да на ка да је ми тро по ли ту Пут ни ку по твр ђе но од ли ко ва ње Ор де ном Св. Сте-
фа на до за вр шет ка 1782. год. у ко јој је на стао До на тов пор трет, про те као је 21 дан. 

Сл. 3. По ве ља ца ра Јо си фа II ко јом се по твр ђу је од ли ко ва ње ми тро по ли та Мој се ја Пут ни ка 
Ор де ном Св. Сте фа на од 10. де цем бра 1782. год., фото: АСА НУК, Збир ка по ве ља, сигн. 178
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Сл. 4. Јо хан До нат (?), Ми тро по лит Мој сеј Пут ник, уље на плат ну, око 1782. год.,  
фото: МСПЦБГ
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Уз то, по да так да је До нат ми тро по ли тов пор трет на сли као у Бе чу ука зу је да се сам 
чин пор тре ти са ња, при лич но из ве сно, де сио од мах у на ред ним да ни ма на кон до де ле 
Ор де на. Ме ђу тим, да нас ни је по знат ни је дан пор трет ми тро по ли та Пут ни ка са пот-
пи сом Јо ха на До на та, ма да је Ол га Ми кић одав но скре ну ла па жњу да је нај ве ро ват ни-
је у пи та њу пор трет ко ји се сада чу ва у Му зе ју Срп ске пра во слав не цр кве у Бе о гра ду 
(Сл. 4). Овај пор трет по ти че из бив ше га ле ри је па три јар шиј ског дво ра у Срем ским 
Кар лов ци ма, чи ме је, оправ да но, ар гу мен то ва на хи по те за пре ма ко јој је ње гов ау тор 
Јо хан До нат (МИ КИЋ 2003: 179). То ме сва ка ко тре ба при до да ти и да је бе о град ски 
пор трет из ве ден са ви со ким ни во ом сли кар ске ве шти не.

У Ри зни ци Епар хиј ског дво ра у Те ми шва ру чу ва се ко пи ја3 пор тре та из Му зеја 
Срп ске пра во слав не цр кве у Бе о гра ду (Сл. 5). Ка да се ова два пор тре та упо ре де, на 
пр ви по глед су иден тич ни. Основ на по став ка је исто вет на и тек па жљи ви јим по сма тра-
њем де та ља и исто вре ме ним по сма тра њем оба пор тре та по ста је уоч љи во да је реч о 
ко пи ји. Нај ви ше ар гу ме на та да су ова два пор тре та сли ка на раз ли чи тим ру ка ма до-
би ја се по сма тра њем ли ца ми тро по ли та Пут ни ка. На те ми швар ском пор тре ту очи 
су окру гла сти је и из ра же ни је не го што је то слу чај на До на то вом. Та ко ђе, на чин на 
ко ји су на сли ка не фи не ли ни је за вр шет ка кап ка де сног ока ода је да су у пи та њу две 
раз ли чи те ру ке. Сли кар те ми швар ског пор тре та при ка зу је окру гла сти ји нос не го Јо-
хан До нат а раз ли ку ју се и ли ни је ко је се од но здр ва спу шта ју низ обра зе. Раз ли ке по-
сто је и у при ка зу оде ће, где је До нат си гур ни ји у при ка зу на бо ра фи не тка ни не ми тро-
по ли то ве рас ко шне одо ре. Мо жда је нај у па дљи ви ја раз ли ка у том сми слу од су ство 
на те ми швар ском пор тре ту ни за рас ко шних окру глих дуг ма ди са де сне стра не гор ње 
оде жде. На кра ју, по сма тра њем кра ке лу ра је уоч љи во да ове две сли ке ни су ста риле 
на исти на чин, што би мо рао би ти слу чај ако их је ра дио исти мај стор. 

Прак са по ру чи ва ња јед ног пор тре та ко ји по том ко пи ра ју раз ли чи ти сли ка ри 
би ла је то ком XVI II ве ка уо би ча је на у Кар ло вач кој ми тро по ли ји и са њом је Мој сеј 
Пут ник за си гур но био упо знат већ по сред ством ни за пор тре та сли ка них за ми тро-
по ли та Па вла Не на до ви ћа (ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2019: 284). На овај на чин фор ми ра не су га-
ле ри је фор мал но исто вет них пор тре та ода ши ља них у ма на сти ре и епи скоп ске дво-
ро ве Ка р ло вач ке ми тро по ли је те је ми тро по лит Пут ник, нај ве ро ват ни је, до ла зе ћи 
из Бе ча у Кар лов це до нео До на тов пор трет пре ма ко ме је не ки дру ги сли кар на чи-
нио ко пи ју на ме ње ну епи скоп ској ре зи ден ци ји у Те ми шва ру.

На пор тре ту из Му зе ја Срп ске пра во слав не цр кве, као и оном из те ми швар ске 
Ри зни це, ми тро по лит Пут ник је пред ста вљен са Ор де ном Св. Сте фа на у ви ду кр ста 
и кру не Кра ље ви не Уга р ске на ши ро кој гри ми зној сви ле ној тра ци, док су ње ни обо ди 
там но зе ле ни. На чин на ко ји је на сли кан, ука зу је да је ми тро по ли ту до де љен је дан 
од 30 ко ман дир ских кр сто ва Ор де на Св. Сте фа на, што је по све до чио и би о граф Мој-
се ја Пут ни ка, ис ти чу ћи да о ње го вим за слу га ма за род, Цр кву и Др жа ву до вољ но 

3 За ми шље ње да је реч о ре пли ци До на то вог пор тре та ми тро по ли та Мој се ја Пут ни ка: МИ КИЋ 
2003: 182.
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Сл. 5. Не по зна ти сли кар, Ми тро по лит Мој сеј Пут ник, уље на плат ну, по сле 1782. год., 
фото: Ри зни ца Епар хиј ског дво ра у Те ми шва ру
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све до чи цар ска ми лост ко јом је био по ча ство ван ка да му је до де љен „керст ко мен-
да тор ства Ор де на Св. Сте фа на Апо сто ли че ског Кра ља Ун гар ског на сла ву, ра дост и 
уте ху Ро да свог” (АНО НИМ 1834: 148). Као пр ви ви тез ко ман дир Ор де на Св. Сте фа на 
ме ђу пра во слав ним по да ни ци ма Хаб збур шке мо нар хи је, Мој сеј Пут ник је по стао 
члан јед ног екс клу зив ног кру га ко ји је био ре зер ви сан за ма ње од 30 при пад ни ка 
ви со ког плем ства. Иа ко је ми тро по лит Пут ник при па дао не ти ту ли са ном – ни жем, 
плем ству, ње го ва по зи ци ја ду хов ног па сти ра и све тов ног пред вод ни ка пра во слав-
них по да ни ка Хаб збур шке мо нар хи је омо гу ћи ла му је ула зак у овај ве о ма уски круг 
ели те оку пље не око беч ког Дво ра. 

До де ла Ор де на Св. Сте фа на сво је вр сна је по твр да о успе шно сти бри жљи во не-
го ва не јав не пред ста ве Мој се ја Пут ни ка али исто вре ме но и њен вр ху нац. Ко ли ку је 
ва жност овај чин вла дар ске ми ло сти имао за ми тро по ли та Пут ни ка не дво сми сле но 
нам го во ри то што га је ове ко ве чио по зи ра њем пред мла дим и по пу лар ним беч ким 
пор тре ти стом ко ји је ра дио за ви со ко хаб збур шко плем ство (Ku nits 1824: 265–267). 
Те ме ље свог иден ти те та упо до бље ног, у скла ду са функ ци јом ко ју обав ља, на че лима 
осам на е сто ве ков не јав но сти, Пут ник је из гра дио већ као бач ки вла ди ка. По пре ла-
ску у Те ми швар на ста вља са не го ва њем иден ти те та до брог и пра вед ног вла ди ке који 
ди пло мат ски ве што по сре ду је из ме ђу по ве ре не му па стве и вла сти у Бе чу. Овај де-
ли кат ни по ло жај Пут ник је ве о ма успе шно одр жа вао, о че му го во ри по да так да му је, 
убр зо по име но ва њу за те ми швар ског епи ско па 1775. год., ца ри ца Ма ри ја Те ре зи ја 
ука за ла ми лост до де лом на сло ва тај ног цар ског са вет ни ка са ти ту лом ек се лен ци је 
(ЈА ШИН 2020: 98). Mеђу пра во слав ним по да ни ци ма, ово зва ње је до та да би ло ре зер-
ви са но пре вас ход но за ми тро по ли те. Зва ње тај ног цар ског са вет ни ка пред ста вља ло 
је ва жну по зи ци ју у хи је рар хи ји беч ког Дво ра на ме ње ну чла но ви ма елит них по ро-
ди ца. Иа ко су кар ло вач ки ми тро по ли ти ре дом би ли не ти ту ли са ни пле ми ћи, и у овом 
слу ча ју је њи хо ва спе ци фич на по зи ци ја би ла раз лог због ко јег су им до де љи ва на зва-
ња тај них са вет ни ка. Двор ски са вет ни ци су има ли при ступ двор ском Ве ћу, што је зна-
чи ло ди рек тан при ступ ина че за тво ре ном до ме ну хаб збур шких мо нар ха у стро го хије-
рар хи зо ва ном це ре мо ни ја лу беч ког Дво ра (Sche utz 2015: 163–165; ЧЕ ЛОВ СКИ 2021: 78–79).

До де ла зва ња тај ног цар ског са вет ни ка Мој се ју Пут ни ку и пре не го што је име-
но ван за ми тро по ли та ука зу је да се на ла зио у на ро чи то по вољ ном по ло жа ју пре ма 
Дво ру у Бе чу. То је ве о ма уоч љи во у пред став ци ко ју гроф Ко лер упу ћу је ца ри ци 
Ма ри ји Те ре зи ји 1776. год. у ко јој из но си ми шље ње да пре ма те ми швар ском епи ско пу 
Мој се ју Пут ни ку тре ба по ка зи ва ти ма ло ма ње ми ло сти не го пре ма ми тро по ли ту, а 
опет га из дво ји ти од оста лих епи ско па, јер је нај рев но сни ји, нај при сту пач ни ји, нај
о бјек тив ни ји у мно гим пи та њи ма. Сто га би му тре ба ло да ти на пр сни крст с пр сте
ном у вред но сти до 200 ду ка та. Ујед но је пред ло жио да му се по кло ни злат на та ба-
ке ра у вред но сти од 100 ду ка та (пре ма ЈА ШИН 2020: 98).

Мој сеј Пут ник је за ми тро по ли та иза бран 1781. год. и по че так ње го вог упра вља-
ња Кар ло вач ком ми тро по ли јом обе ле жен је, по но во, бри гом о обра зо ва њу вер ни ка. 
По чет ком 1782. год. обра тио се ца ру Јо си фу II са мол бом да се у сва кој ре ги мен ти 
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ва ра ждин ског и гор њо кар ло вач ког ге не ра ла та осну ју, о тро шку Ср ба кра ји шни ка, 
ба рем по две шко ле у ко ји ма би мла ди учи ли на свом ма тер њем је зи ку. Цар је ову мол-
бу ува жио (РАЈ КО ВИЋ 1879: 1094–1095) и већ до кра ја исте го ди не јав но пре по знао ми тро-
по ли то ва за ла га ња до де љу ју ћи му сте пен ко ман ди ра Ре да Св. Сте фа на. Оки ћен овим 
пре сти жним зна ме ном цар ске ми ло сти, ми тро по лит Пут ник је на ста вио да, одр жа-
ва ју ћи свој до бар од нос са Бе чом, ра ди на за шти ти ин те ре са пра во слав них по да ни ка 
Хаб збур шке мо нар хи је али исто вре ме но и на де фи ни тив ном утвр ђи ва њу за до би је ног 
лич ног ста ту са ви со ког угле да и мо ћи. У ле то 1788. год. ми тро по лит је био за о ку пљен 
ста ра њем о осни ва њу се ми на ри је – ви со ке кле ри кал не шко ле у Те ми шва ру у ко јој 
би се обра зо ва ли срп ски и ру мун ски све ште ни ци за по тре бе це ло куп не Кар ло вач-
ке ми тро по ли је. Тим по во дом су срео се у Кар лов ци ма са ца ром Јо си фом II ко ји је 
до кра ја исте го ди не дао са гла сност за по ди за ње зда ња бу ду ће се ми на ри је. Ме ђу тим, 
од овог се пла на ипак од у ста ло због ка сни је же ље ми тро по ли та и Си но да да се се ми-
на ри ја отво ри у Кар лов ци ма (ГА ВРИ ЛО ВИЋ 1970: 91–96). На ред не, 1789. год. ми тро по лит 
Пут ник је осно вао је дан од нај ста ри јих сти пен диј ских фон до ва код Ср ба. Те ста мен-
том је за ве штао су му од 6000 фо рин ти да би се од ње них при хо да увек шко ло ва ла 
4 си ро ма шна срп ска де те та та лен то ва на за на у ку, че му се има ло до да ти и све што је 
оста ло на кон рас пра ве ње го ве по смрт ни не (СТА ЈИЋ 1939: 206).

По ли тич ка ко му ни ка ци ја кроз пор трет не фор му ла ци је

Да нас је по зна то укуп но де вет пор тре та на ко ји ма је Мој сеј Пут ник пред ста-
вљен са Ор де ном Св. Сте фа на на гру ди ма. Пор тре ту из Му зе ја Срп ске пра во слав не 
цр кве у Бе о гра ду и ње го вој ко пи ји ко ја се чу ва у Ри зни ци Епар хиј ског дво ра у Те ми-
шва ру при кљу чу је се још се дам пор тре та ко ји су им ве о ма слич ни али се па жљи ви-
јим по сма тра њем ја сно мо гу раз ли ко ва ти две гру пе од ко јих пр ву чи не два по ме ну та 
пор тре та. Дру гу гру пу, ре дом ко јим их је на ве ла Ол га Ми кић у сво јој књи зи, чи не: 
пор трет Мој се ја Пут ни ка као ми тро по ли та кар ло вач ког ко ји је на сли као нај ве ро ват-
ни је Сте фан Га ври ло вић а у вла сни штву Га ле ри је Ма ти це срп ске (Сл. 6), пор трет не-
по зна тог ау то ра у вла сни штву Му зе ја Срп ске пра во слав не цр кве у Бе о гра ду, пор трет 
не по зна тог ау то ра из Епи скоп ског дво ра у Вр шцу, пор трет не по зна тог ау то ра у вла-
сни штву Епи скоп ског дво ра у Но вом Са ду, пор трет не по зна тог ау то ра из Повјeсног 
му зе ја Хр ват ске у За гре бу, пор трет Мој се ја Пут ни ка из ма на сти ра Св. Ђу рађ ко ји се 
да нас чу ва у Ри зни ци Епи скоп ског дво ра у Те ми шва ру (Сл. 7) (МИ КИЋ 2003: 179–182). 
Њи ма се при кљу чу је и пор трет не по зна тог сли ка ра у вла сни штву Епи скоп ског дво ра 
у Срем ским Кар лов ци ма (Сл. 8).

Прак са ства ра ња га ле ри је исто вет них пор тре та ода ши ља них у епар хи је Кар ло-
вач ке ми тро по ли је за сни ва ла се на по што ва њу док три не исти ни тог обра за – Veraе 
ima gi nes / Ve ra Ef  gi es, ко јом се по себ но на гла ша ва да је пор тре ти са на осо ба ове ко-
ве че на – при сут на кроз пор трет. За о де ну тост но во ве ков них пор тре та овим схва та-
њем зна чи ла је да они сим бо лич ку бе смрт ност и при су ство ау тен тич ног ду хов ног 
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Сл. 6. Сте фан Га ври ло вић (?), Ми тро по лит Мој сеј Пут ник, уље на плат ну,  
крај XVI II ве ка, фото: ГМС
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Сл. 7. Не по зна ти сли кар, Ми тро по лит Мој сеј Пут ник, уље на плат ну, крај XVI II ве ка, 
фото: Ри зни ца Епар хиј ског дво ра у Те ми шва ру
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Сл. 8. Не по зна ти сли кар, Ми тро по лит Мој сеј Пут ник, уље на плат ну, око 1790. год., 
фото: Епи скоп ски двор, Срем ски Кар лов ци
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иден ти те та пор тре ти са ног оства ру ју во де ћи увек ра чу на о ве ро до стој но сти ње го вог 
фи зич ког об ли ка у сми слу исти ни те слич но сти (si mi li tu do) (Halászová 2018: 76–79; 
ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2019: 284). То је да ље зна чи ло да се, ско ро по пра ви лу, по ру чу је је дан 
пор трет ко ји за у зи ма ста тус про фа не ико не пре ма ко јој се по том из ра ђу ју ко пи је и 
ре пли ке (ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2019: 284), што је си гур но био слу чај и са га ле ри јом пор тре-
та Мој се ја Пут ни ка. У пр вој гру пи из ве сно је да ста тус про фа не ико не при па да пор-
тре ту при пи са ном Јо ха ну До на ту. Та кав ста тус да нас је ве о ма те шко са си гур но шћу 
од ре ди ти ме ђу пор тре ти ма дру ге гру пе ка ко због од су ства за пи са ко ји ма би они били 
пре ци зно да то ва ни, та ко и због мо гућ но сти да су не ки од њих на ста ли по упо ко је њу 
ми тро по ли та Мој се ја Пут ни ка.4

Нај ра ни ји да нас по зна ти пор трет Мој се ја Пут ни ка из вео је За ха ри ја Ор фе лин 
у Све ча ном по здра ву 1757. год. Са др жај и фор ма Ор фе ли но ве гра фич ке пред ста ве 
ко ре спон ди ра ју са ли те ра ту ром, на у ком и му зи ком ба рок не епо хе, по шту ју ћи пра-
ви ла ико но гра фи је пор тре та чо ве ка вла сти ко ја свој осло нац има ју у „ап стракт ној 
кон цеп ци ји со ци јал не хи је рар хи је” (МИ ХА И ЛО ВИЋ 1982: 71–72). Ба рок ни те а тра ли зо-
ва ни кар туш ко јим је Ор фе лин але го риј ски уо кви рио пред ста ву мла дог Мој се ја Пут-
ни ка (МИ ХА И ЛО ВИЋ 1982: 73) не ће би ти по но вљен на по то њим сли ка ним пор тре ти ма. 
На њи ма је сва па жња скон цен три са на на фи гу ру пор тре ти са ног пред ста вље ну пре ма 
истим на че ли ма као и у сре ди шту Ор фе ли но вог рас ко шног окви ра (¾ по ло жај те ла 
пор тре ти са ног, став ко ји оно за у зи ма, одо ра и ин сиг ни је ко је оно но си). У пр ви план 
сли ка них пор тре та ис так ну то је ли це ми тро по ли та Пут ни ка те их тре ба раз у ме ти 
као „ка рак тер не пор тре те” ли ше не спо ља шњих атри бу та по пу лар них у ра ни јој пор-
трет ној прак си. Овај тип пор тре та је Мој се ју Пут ни ку си гур но био по знат кроз га ле-
ри ју ли ко ва ње го вог прет ход ни ка ми тро по ли та Па вла Не на до ви ћа, а за сно ван је на 
про жи ма њу ем пи риј ских ис тра жи ва ња чо ве ко ве при ро де и ту ма че ња о ви зу ел ном 
пред ста вља њу осе ћа ња Шар ла ле Бре на (Char les Le Brun) (МИ КИЋ 2003: 160–164; ТИ-
МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2019: 287).

Мој сеј Пут ник је на свих де вет пор тре та пред ста вљен ис пред не у трал не по за ди-
не – зна чењ ске осно ве на ко јој по чи ва ат мос фе ра уз ви ше ног ре пре зен та тив ног то на 
око пор тре ти са ног. Оде вен је у рас ко шни све ча ни ар хи је реј ски ор нат са епи скоп ском 
ка пи цом – ће ле пу шом (zuc chet to), на по тиљ ку чи ме се нај ди рект ни је ука зу је на ње-
го ву ста ле шку при пад ност. По глед пор тре ти са ног усме рен је ка по сма тра чи ма ема-
ни ра ју ћи са мо свест, до сто јан ство и чвр сти ну ка рак те ра. Гла ва Мој се ја Пут ни ка је на 
свим пор тре ти ма при ка за на са свим бла го усме ре на ка де сној по сма тра че вој стра ни. 
Тор зо је на сли кан у ¾ по ло жа ју, ори јен ти сан на пор тре ти ма из пр ве гру пе ка ле вој, 
док је на пор тре ти ма из дру ге гру пе бла го усме рен ка де сној стра ни. Пор тре ти ко-
ре спон ди ра ју са за бе ле же ном ин фор ма ци јом о то ме да је Мој сеј Пут ник био ве о ма 

4 Пор трет ко ји се при пи су је Сте фа ну Га ври ло ви ћу да то ван је око 1790. год. (КУ ЛИЋ 2013: 146). Исте 
го ди не ми тро по лит Мој сеј Пут ник се упо ко јио, што не ис кљу чу је мо гућ ност из ра де ње го вог пор тре та 
у тој или на ред ним го ди на ма. По сто ја ње прак се из ра де пор тре та на кон упо ко је ња уста но вље но је у 
слу ча ју ми тро по ли та Па вла Не на до ви ћа (ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2019: 284).
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при кла дан и на о чит чо век – ле по раз ви је ног, здра вог и сна жног ста ва и ви со ког ра ста. 
Кре ди би ли те ту та квог опи са по себ но је тре ба ло да до при не се то што су се ста су ми-
тро по ли та Пут ни ка ди ви ли чла но ви ру ске вла дар ске по ро ди це. Рај ко вић ис ти че:

Кад је Мој си је 1781. за јед но са ар хи ман дри том Јо ва ном Ра и ћем био у Бе чу, бо ра вио 
је та да као гост у дво ру ца ра Јо си фа и ца ре вић ру ски, Па вао Пе тро вић, за јед но са сво-
јом же ном кне ги њом Ма ри јом Фе о до ров ном. Јед ном је имао Мој си је ау ди јен ци ју код 
ца ра, а по свр шет ку исте цар га за пи та: би л’ же лио ви ди ти ве ли ко га кне за и кне ги њу 
сво је ве ре? Па и не до че кав од го во ра, ува ти га за ру ку, те га од ве де и при ка же све тлим 
го сти ма. Ца ре вић Па вао, ко ји дон де ни је мо же би ти ви део она ке гла ве и пле ћа, она ке 
бра де и ве ђа, цр них као кри ло од га вра на, из не на жен при ме ти му на пр ви по глед: „Ви 
во и сти ну ве лик че ло вјек!” (1879: 1098).

Ле по гра ђе на фи гу ра Мој се ја Пут ни ка са све тлим ли цем ко је кра се пу не жар ка-
сте обр ве и гу ста цр на бра да по сед ну та је на пор тре ту при пи са ном Сте фа ну Га ври-
ло ви ћу на рас ко шну сто ли цу пре сву че ну бор до тка ни ном. Ми тро по лит ле ву ру ку 
осла ња на стол чић док је де сну ша ку осло нио на сво је кри ло, од мах уз ши ро ки цр ве-
ни по јас. Та кав став се че сто сре ће у прак си ре пре зен та тив ног пор трет ног сли кар ства 
а њи ме се по сти же ути сак да је пред ста вље на си гур на осо ба ко ја до ми ни ра про сто-
ром. Ру ке осло ње не на бок, кри ло или стол чић гра де ат мос фе ру опу ште не еле ган-
ци је. Нон ша лант ним ста вом ис по ља ва се до за не хај но сти (sprez za tu ra) ко ја тре ба да 
им пре си о ни ра по сма тра ча. На пре о ста лих осам сли ка них пор тре та ми тро по ли та 
Пут ни ка ни су пред ста вље не ру ке. Ипак, ра ђе ни као ко пи је, ови пор тре ти су са же тије 
вер зи је пор тре та из Га ле ри је Ма ти це срп ске, те и они под ра зу ме ва ју по што ва ње на-
че ла европ ског но во ве ков ног двор ског жи во та у чи јим окви ри ма је дан од основ них 
зах те ва је сте ис по ља ва ње опу ште не еле ган ци је (ЧЕ ЛОВ СКИ 2021: 105–106).

На по пр сју ми тро по ли та Пут ни ка па жњу при вла че рас ко шни на пр сни крст на 
широкоj око врат ној тра ци, и ма ло из над пред ста вље ни ко ман дир ски крст Ор де на 
Св. Сте фа на. Пор трет при пи сан Јо ха ну До на ту, као и ње го ва ко пи ја, под ра зу ме ва 
при каз тро ли сног на пр сног кр ста чи ју ме тал ну, мо гу ће сре бр ну, по вр ши ну сли кар 
до ча ра ва ком би ну ју ћи са свим та ман пиг мент са бе лим ак цен ти ма на ме сти ма од-
сја ја рас ко шно об ра ђе них де та ља. На пр сни крст на пор тре ти ма дру ге гру пе са чи њен 
је од ме тал них ква да ра сре бр не бо је, у ко је је угра ђен по је дан ко мад дра гог ка ме на 
об ли ка елип се. Пет ква да ра чи ни вер ти кал ну осу кр ста а са ле ве и де сне стра не дру гог 
од о зго ква дра по ста вљен је још по је дан, чи ме су до би је ни боч ни кра ци. Сре ди шње 
по ље и спо ља шње стра не крај њих по ља ис так ну ти су ма њим укра сним еле мен ти ма 
сре бр не бо је. Дра ги ка мен је на свих се дам пор тре та при ка зан го то во цр ним пиг мен-
том док су фи ни од сја ји ње го вих глат ких по вр ши на ис так ну ти бе лим ак цен ти ма. По-
мо ћу овал ног еле мен та на лик шна ли, са чи ње ног од дра гог ка ме на окру же ног сит ним 
кру жним еле мен ти ма сре бр ног од сја ја, на пр сни крст је спо јен са ши ро ком сви ле-
ном тра ком по ста вље ном око вра та Мој се ја Пут ни ка. Сли ка ње рас ко шних на пр сних 
кр сто ва на пор тре ти ма је рар ха Кар ло вач ке ми тро по ли је че ста је по ја ва у XVI II ве ку 
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јер су ове ин сиг ни је осим вер ске но си ле и по ли тич ку по ру ку о ме ха ни зму „вер ног по-
да ни ка” и „ми ло сти вог го спо да ра” (ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 1991: 147–174; ВА СИЋ 2013: 163–188). 
То је у слу ча ју Мој се ја Пут ни ка по твр ђе но по ме ну том пред став ком гро фа Ко ле ра из 
1776. год., чим пре не тре ба ис кљу чи ти мо гућ ност да је на пор тре ти ма, јед не од ове 
две гру пе, пред ста вљен упра во крст ко ји је Пут ни ку по кло ни ла ца ри ца Ма ри ја Те-
ре зи ја. 

Пор трет је као ен ти тет ви зу ел не кул ту ре био моћ но сред ство по ли тич ке ко му-
ни ка ци је у Хаб збур шкој мо нар хи ји. Пор трет на ком је пред ста вље но ли це Мој се ја 
Пут ни ка и на ње го вом по пр сју на пр сни крст у ком би на ци ји са Ор де ном Св. Сте фа на 
ре пре зен ту је сло же ност по ли тич ког те ла овог ми тро по ли та као и ње го ву свест о екс-
клу зив но сти до де ље не му про фа не ин сиг ни је. Ви ше стру ким ко пи ра њем тог пор тре та 
ми тро по лит Пут ник у јав но сти пре ци зни је од ре ђу је до мен сво је мо ћи и ау то ри те та 
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Alek san dra S. Če lov ski
PO LI TI CAL COM MU NI CA TION IN THE 18TH-CEN TURY HAB SBURG  

MO NARCHY AND THE POR TRA IT(S) OF ME TRO PO LI TAN MOJ SEJ PUT NIK

Sum mary

Aro und ni ne por tra its are known to day in which Moj sej Put nik (Me tro po li tan of the Me tropo-
li ta na te of Kar lov ci from 1781 to 1790) was de pic ted with the Or der of St. Step hen and a la vish cross 
on his chest. The Or der of St. Step hen is the in sig nia of the King dom of Hun gary, esta blis hed by Ma-
ria The re sa in 1764 to re ward the no bles who fa ith fully ser ved the Ho u se of Hab sburg. The Or der was 
awar ded to Me tro po li tan Put nik in 1782 and in the sa me year, the pa in ter Jo hann Do nat pa in ted a 
por tra it of the Me tro po li tan du ring his vi sit to Vi en na. Alt ho ugh un sig ned, the por tra it of Moj sej 
Put nik (now kept in the Mu se um of the Ser bian Ort ho dox Church in Bel gra de) is at tri bu ted to Jo hann 
Do nat. In the fol lo wing years, the re we re pa in ted at le ast eight ot her por tra its of Me tro po li tan Put nik, 
which show a for mal re sem blan ce to Do nat’s work. Por tra its we re im por tant chan nels of po li ti cal 
com mu ni ca tion in the Hab sburg Mo narchy du ring the 18th cen tury. This com mu ni ca ti o nal path was 
de ve lo ped wit hin the fra me work of the early mo dern Eu ro pean co urt cul tu re as one of the ba sic prin-
ci ples in the re la ti on ship bet we en the “mer ci ful ru ler” and his “fa ith ful su bjects”, and in the Hab sburg 
Mo narchy, it was al ready fully adop ted long be fo re the 18th cen tury. A por tra it is un der stood as a 
com plex vi sual en tity – a phe no me non of vi sual cul tu re in a so ci ety or ga ni zed as a mo narchy. By 
analysing va ri o us aspects of the se ni ne spe ci fic vi sual en ti ti es with re fe ren ce to the Ve ra Ima ges 
doc tri ne, and ha ving in mind the pla ces whe re they we re ori gi nally dis played, but al so con si de-
ring ot her forms of vi sual re pre sen ta tion of Me tro po li tan Put nik − such as the Fe sti ve Gre e ting to 
Moj sej Put nik from 1757, the pa per con tri bu tes to the un der stan ding of the im por tan ce of vi sual 
cul tu re in bu il ding up the pu blic ima ge and the do main of aut ho rity of pro mi nent per sons in the 
Hab sburg Mo narchy du ring the se cond half of the 18th cen tury. Be fo re Put nik was ap po in ted Me-
tro po li tan, he was a Hab sburg no ble man, which was a pre con di tion for the award of the Or der of 
St. Step hen. Por tra its of Put nik we re un do ub tedly de mon stra ting his awa re ness of the ex clu si vity 
of pro fa ne in sig nia he was awar ded, and by which the do main of his po wer and aut ho rity is de ter-
mi ned. At le ast ni ne ti mes re pe a ted re pre sen ta tion of Moj sej Put nik’s fa ce to get her with the la vish 
pec to ral and com man der’s cros ses on his chest, po ints to the com ple xity of the po li ti cal body of 
the Ort ho dox Me tro po li tan wit hin the Cat ho lic mo narchy. It is thro ugh the se por tra its that the 
spi rit of Moj sej Put nik was con stantly pre sent in diff e rent parts of his Me tro po li ta na te. 

Keywords: por tra it, pu blic ima ge, Hab sburg Mo narchy, 18th cen tury, Moj sej Put nik, re pre sen tation.
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