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Kњига Плем ство у срп ској ви зу ел ној култу
ри XVI II ве ка др Алек сан дре Че лов ски обја вље-
на је 2021. го ди не у окви ру Оде ље ња за ли ков не 
умет но сти Ма ти це срп ске, као при ла гође ни ру-
ко пис док тор ске ди сер та ци је од бра ње не 2020. 
го ди не на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бео гра ду 
под мен тор ством про фе со ра др Вла дими ра Си-
ми ћа. Цен трал но ме сто ове мо но граф ске сту ди је 
представљa од нос плем ства и ви зу ел не ре пре зен-
та ци је у кон тек сту срп ске кул ту ре XVI II века на 
те ри то ри ји Хаб збур шке мо нар хи је. По сма тра ју ћи 
с фе но ме но ло шке по зи ци је плем ство и ви зу ел-
ну ре пре зен та ци ју, ау тор ка се до та кла теме ко ја 
до са да ни је би ла пред мет на уч них ис тра жи ва-
ња с на ме ром да „до при не се бо љем раз у ме ва њу 
по ло жа ја пле ми ћа срп ске ет нич ке при пад но сти у 
це ло куп ном пле мић ком ста ле жу Хаб збур шке мо-
нар хи је и у ши рем европ ском кон тек сту”. Ис тра-
жи ва ње ове зна чај не те ме др Алек сан дра Че лов-
ски за сно ва ла је на ви зу ел но-вер бал ним све до-

чан стви ма (пле мић ке по ве ље и гр бо ви, пор тре ти, гра ђе ви не, за ду жби не, фон да ци је, пи сма), 
ана ли зи ра ју ћи и кон тек сту а ли зу ју ћи раз ли чи те аспек те ко ји су до при но си ли из град њи јав-
не пред ста ве плем ства и пре тен де на та на тај ста тус у окви ру ши рег кул тур ног и со ци јал ног 
ам би јен та Хаб збур шке мо нар хи је. 

Струк ту ра књи ге је ја сна и преглeдна, и уз Пред го вор, Увод и За кљу чак чи не је три по-
гла вља: „Плем ство Кра ље ви не Угар ске у XVI II ве ку”, „Ре пре зен то ва ње плем ства у ви зу ел ној 
кул ту ри” и „Из град ња ве ли чај но сти”. Кроз три це ли не/те ме, ау тор ка је уоб ли чи ла сли ку о 
пле мић ком ста ле жу на те ри то ри ји Хаб збур шке мо нар хи је и из ло жи ла стра те ги је и на чи не 
ви зу ел не ре пре зен та ци је плем ства срп ске ет ни је, уз са гле да ва ње оно вре ме них при ли ка, ви-
зу ел не кул ту ре и осо бе но сти европ ске и срп ске умет но сти но вог ве ка.

Увод но по гла вље са др жи обра зло же ње ме то до ло шких при сту па ко ри шће них при ли ком 
пи са ња сту ди је, као и об ја шње ње основ них пој мо ва ра да – ви зу ел не ре пре зен та ци је и плем-
ства – у кон тек сту са вре ме них ис тра жи ва ња. Дат је исто ри о граф ски осврт и ука за но је на зна-
чај не ре зул та те и до ме те прет ход них ге не ра ци ја ис тра жи ва ча у при ку пља њу и са би ра њу 
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број них ви зу ел них све до чан ста ва и пи са них по да та ка ве за них за плем ство. За сни ва ју ћи ис тра-
жи ва ње на до са да шњим са зна њи ма о плем ству, ау тор ка их исто вре ме но и пре и спи ту је, те 
у об ја шње њу ци ље ва свог ра да ис ти че по тре бу за све о бу хват ним по гле дом на ак тив но сти 
плем ства срп ске ет ни је у Хаб збур шкој мо нар хи ји, као и за про ду бљи ва њем зна ња о идеј ним 
осно ва ма за на ста нак пор тре та, гра ђе ви на про фа не и са крал не на ме не, до бр о чин ство и при-
ло жнич ке ак тив но сти. Из ме шта њем ра кур са по сма тра ња плем ства срп ске ет ни је ка „кон-
тек сту ал ном окви ру ви зу ел не ре пре зен та ци је пле мић ког ста ле жа у Хаб збур шкој мо нар хији 
ко јем су они и при па да ли” ау тор ка ће по ста вље не ци ље ве вр ло успе шно и де таљ но раз мо-
три ти, раз ра ди ти и об ја сни ти у на ред ним по гла вљи ма.

Раз ма тра ње ви зу ел не ре пре зен та ци је плем ства у срп ској кул ту ри XVI II ве ка, ау тор ка 
је за по че ла по гле дом на ши ри исто риј ски и дру штве ни кон текст, са гле да ва ју ћи карак-
теристикe но во ве ков ног плем ства на европ ском тлу, с освр том на хи је рар хиј ско устрој ство 
си сте ма ко јим су упра вља ли ап со лу ти стич ки вла да ри на те ри то ри ји Хаб збур шке мо нар хи је, 
а на ро чи то у Кра ље ви ни Угар ској. С об зи ром на чи ње ни цу да је срп ско пра во слав но ста нов-
ни штво пре те жно жи ве ло на про сто ру Угар ске, ау тор ка кроз по гла вље „Плем ство Кра ље вине 
Угар ске у XVI II ве ку” и пет це ли на („Ви ше плем ство”, „Ни же плем ство”, „Пра ва и при ви ле-
ги је пле ми ћа”, „’Пла ва крв’ или вр ли на: шта је пле ме ни ти је?” и „Но во плем ство”) пред ста вља 
ка рак те ри сти ке пле мић ког ста ле жа на том про сто ру, пи ше о пле мић ким пра ви ма и при ви-
ле ги ја ма и (не)мо гућ но сти ма њи хо ве при ме не и сло бод ног ужи ва ња код де ла плем ства, раз ма-
тра про блем де фи ни са ња и при ро де плем ства кроз иде је о дру штве ном по рет ку и би о ло шке 
те о ри је о „пла вој кр ви”, и на кра ју об ја шња ва тер мин „но во плем ство”, од но сно ка те го ри ју 
плем ства до де љи ва ног за услу ге или за слу ге ко је је по је ди нац учи нио Дво ру. Ја сно осми шље-
ним и си сте ма ти зо ва ним на ра ти вом она чи та о ца вр ло бри жљи во уво ди у свет та да шњег дру-
штва. Ди фе рен ци ја ци јом ви шег и ни жег плем ства, пру жа оби ље по да та ка ве за них за струк-
ту ру хи је ра хиј ског си сте ма Мо нар хи је и стра те ги је вла да ра у уре ђе ња плем ства Кра ље ви не 
Угар ске. На тај на чин, по зи ци о ни ра ста тус по је ди на ца, као и чи та вих по ро ди ца при пад ни ка 
срп ске пра во слав не ет ни је под ду хов ним па тро на том кар ло вач ких ми тро по ли та у окви ре 
пле мић ког ста ле жа. Ис ти че да је у ет нич ки хе те ро ге ној Хаб збур шкој мо нар хи ји, у вре ме ну 
на кон Ве ли ке се о бе 1690. го ди не и ка сни је, но би ла та ци ја до де ље на број ним срп ским по ро-
ди ца ма и по је дин ци ма због ра зних за слу га (вој них или ци вил них). За кљу чу је да је у од но-
су на це ло куп ну хи је рар хиј ску струк ту ру пле мић ког ста ле жа Мо нар хи је, плем ство пра во-
слав них по да ни ка би ло на дну „за ми шље не пи ра ми де” плем ства, али да њи хов по ло жај ни-
је био за не мар љив у од но су на ве ли ки број Ср ба без ика квих пра ва. На по слет ку, пред став-
ни ци „но вог плем ства” (ви со ка цр кве на је рар хи ја, тр гов ци, офи ци ри и чи нов ни ци) имали 
су ста тус нај у глед ни јих ме ђу пра во слав ним по да ни ци ма Мо нар хи је, и ужи ва ли су из ве сна 
пра ва и при ви ле ги је, а кроз сво је јав но де ло ва ње од и гра ли су ва жну уло гу у уоб ли ча ва њу 
жи во та дру гих при пад ни ка срп ске ет ни је на том про сто ру.

Дру го, и цен трал но по гла вље књи ге с на сло вом „Ре пре зен то ва ње плем ства у ви зу ел ној 
кул ту ри” aуторка је струк тур но по де ли ла на пет це ли на („По ве ља и грб”, „Пор трет у ви зу ел-
ној ре пре зен та ци ји плем ства”, „Обра зо ва ње и вас пи та ње”, „Брач не стра те ги је” и „Умет нич ка 
па тро на жа и при ла га ње Цр кви”) идеј но по ве за них у на ме ри да се ис так ну раз ли чи те ви зу ел-
не стра те ги је и дру ги пу те ви по мо ћу ко јих је плем ство гра ди ло соп стве ну јав ну пред ста ву. 
Ау тор ка опи су је са др жај по ве ља као нај зна чај ни јег до ку мен та у по твр ђи ва њу пле мић ког ста-
ту са, ана ли зи ра фор му и сим бо ли ку гр бо ва пле мић ких по ро ди ца и обра зла же раз ли чи те 
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пик торалнe елементe пу тем ко јих су ис ти ца не за слу ге, вр ли не и пле ме ни тост оних ко ји га 
при ка зу ју. Као сим бол плем ства, грб се по ја вљу је на број ним пред ме ти ма ути ли тар не на ме-
не, на гра ђе ви на ма, над гроб ним спо ме ни ци ма, гра фи ка ма и пор тре ти ма (Ге ор ги је Бран ко-
вић, Јо ван По по вић Те ке ли ја, Вла ди слав Фе хер ва ри, Ге ор ги је Стан ко вић). Пред ста вља ју ћи 
ра зно вр стан ви зу ел ни ма те ри јал, ау тор ка по себ ну па жњу скре ће на све тов на ли ца Кар ло вач-
ке ми тро по ли је ко ја су не рет ко у гра ђе њу соп стве них јав них пред ста ва ис ти ца ли пле мић ко 
по ре кло. У илу стро ва ном па не ги ри ку Све ча ни по здрав Мој се ју Пут ни ку За ха ри је Ор фе ли на, 
на не ко ли ко ме ста је ука за но на пле ме ни то по ре кло епи ско па Мој се ја Пут ни ка, по ро дич ни 
гр бо ви ви со ких пред став ни ка цр кве се по ја вљу је и на гра фич ком ли сту Све та Ана са Бо го
ро ди цом ко ји је на стао по по руџ би ни ми тро по ли та Па вла Не на до ви ћа, као и на епи скоп ским 
шта ка ма ми тро по ли та Ви кен ти ја Јо ва но ви ћа Ви да ка и Јо си фа Јо ва но ви ћа Ша ка бен те. Уз но-
би ли та ци о ну по ве љу и грб, ау тор ка пи ше и о пор тре ти ма срп ског плем ства у Хаб збур шкој 
мо нар хи ји. Бри жљи во ана ли зи ра идеј не и фор мал не ка рак те ри сти ке раз ли чи тих ти по ва ре-
пре зен та тив них пле мић ких по р тре та (Јо ван По по вић Те ке ли ја, Ран ко Те ке ли ја, Ге ор ги је 
Стан ко вић, Се ку ла Вит ко вић, Ан дреј Ан дре је вић, Јо ван Бел гра ди, ба рон Јеф ти ми је Љу би-
бра тић и дру ги), ко ња нич ке пор тре те бра ће Бо ги ћа и Ива на Вуч ко ви ћа Стра ти ми ро ви ћа, 
као је ди не са чу ва не пор тре те тог ти па, и на кра ју пор тре те же на/плем ки ња. На осно ву ак це-
со а ра, по сту ре и дру гих еле ме на та на пред ста ва ма пор тре ти са них, ау тор ка за кљу чу је да сви 
ра до ви пред ста вља ју „бри жљи во сра чу на те ви зу ел не це ли не ко је за сту па ју вр ли не и вред-
но сти пор тре ти са них лич но сти”, те да су би ли ва жни у гра ђе њу јав них пред ста ва њи хо вих 
на ру чи ла ца. Уоб ли ча ва њу по зи тив не пер цеп ци је пле ми ћа срп ске ет ни је у јав ној сфе ри, ау-
тор ка при пи су је и не ке дру ге чи ни о це, као што су: обра зо ва ње и вас пи та ње, брач не стра-
те ги је, умет нич ка па тро на жа и при ла га ње цр кви. Пор тре ти пле ми ћа с пи смом или књи гом, 
као сим бо ли ма уче но сти, бо га то опре мље не би бли о те ке, осни ва ње сти пен диј ских фон до ва, 
па жљи ви ода бир су пру жни ка, при ла га ње сред ста ва цр кве ним хра мо ви ма, и оста ли јав ни 
на сту пи и ак ци је плем ства пред ста вља ли су га ран ци ју за оси гу ра ва ње ста ту са и угле да у 
дру штву ко јем су при па да ли. 

На ред но по гла вље књи ге на сло вље но је „Из град ња ве ли чај но сти” и по све ће но је ар хи-
тек ту ри, од но сно гра ђе ви на ма са крал не и про фа не на ме не као трај ном све до чан ству мо ћи и 
ма те ри јал ног бо гат ства плем ства и пре тен де на та на тај ста тус. По ла зе ћи од ре не сан сног тума-
че ња пој ма ве ли чај ност/из да шност (mag ni fi cen za), као вр ли не, на ро чи то у по гле ду на ру чива-
ња и по ди за ња ре пре зен та тив них гра ђе ви на, ау тор ка ис ти че зна чај но ме сто ар хи тек тон ских 
зда ња у ту ма че њу и раз у ме ва њу ви зу ел не ре пре зен та ци је срп ског плем ства у XVI II ве ку. На 
тим но во ве ков ним схва та њи ма, др Алек сан дра Че лов ски кроз не ко ли ко це ли на („По ро дич-
на ку ћа”, „Пле мић ка ку ри ја”, „Ар хи тек тон ске це ли не са крал не на ме не”, „Гро бо ви при хра-
мо ви ма”) пи ше о раз ли чи тим ти по ви ма про фа них гра ђе ви на, кти тор ској и при ло жнич кој 
де лат но сти плем ства (по ди за ње и по ма га ње гра ђе ња цр кви, ка пе ла и зво ни ка при ма на сти-
ри ма), и на кра ју о гро бо ви ма при хра мо ви ма, ту ма че ћи их као „по след њи чин бри жљи во 
спро во ђе них стра те ги ја са мо при ка зи ва ња плем ства”. 

Др Алек сан дра Че лов ски, на кра ју, за кљу чу је да су у вер ски хе те ро ге ној, пре те жно ка-
то лич кој, Хаб збур шкој мо нар хи ји с из ра зи том хи је рар хи за ци о јом уну тар дру штва, а на ро-
чи то уну тар пле мић ког ста ле жа, по ло жај и уло га по је ди на ца и по ро ди ца срп ске ет ни је би ли 
ве за ни за вер ски (пра во слав ни) иден ти тет, те да у та ко уре ђе ном си сте му „лич но сти из кру-
га под па тро на том кар ло вач ких ми тро по ли та ко је сти чу пле мић ки ста тус у Хаб збур шкој 
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мо нар хи ји за у зи ма ју ве о ма ни ске по зи ци је”. Исто вре ме но, срп ско плем ство је ужи ва ло „елит-
ну по зи ци ју ме ђу хаб збур шким по да ни ци ма” пра во слав не вер ске при пад но сти, а са чу ва на 
ви зу ел на и пи са на све до чан ства од сли ка ва ју раз ли чи те об ли ке њи хо вог јав ног ре пре зен то-
ва ња и де ло ва ња пу тем ко јих су „гра ди ли соп стве ни иден ти тет по ка зу ју ћи исто вре ме но где 
је у њи хо вом са мос хва та њу по зи ци о ни ра на при пад ност пле мић ком ста ле жу”. 

Књи га др Алек сан дре Че лов ски уз рас прав на по гла вља, са др жи и спи сак илу стра ци ја, 
скра ће ни це, све о бу хват ни пре глед ци ти ра них из во ра и ли те ра ту ре, ре зи ме на ен гле ском јези-
ку, имен ски и ге о граф ски ре ги стар и на кра ју ре про дук ци је у бо ји при ба вље не из раз ли чи тих 
уста но ва у зе мљи и ино стран ству.

Из у зет но по зна ва ње но во ве ков не европ ске и срп ске ви зу ел не кул ту ре, као и исто ри је 
жи во та Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји, ау тор ка је пре то чи ла у ја сну и пре зиц но на пи са ну 
књи гу, пру жа ју ћи чи та о ци ма мо гућ ност бо љег раз у ме ва ња раз ма тра ног исто риј ског тре-
нут ка, уло ге, ста ту са и стра те ги ја уоб ли ча ва ња јав не сли ке плем ства уну тар мо нар хиј ског 
си сте ма. У при лог по све ће но сти у пи са њу ове зна чај не сту ди је, го во ри и им пре си ван спи сак 
ли те ра ту ре на срп ском, ен гле ском и не мач ком је зи ку, као и чи ње ни ца да је за по тре бе ис-
тра жи ва ња из во ра и ви зу ел ног ма те ри ја ла ау тор ка по се ти ла ис так ну те уста но ве у Ср би ји и 
Бе чу. Као ре зул тат све га на ве де ног, књи га др Алек сан дре Че лов ски је озбиљ на сту ди ја, ко јом 
су по ме ре на до са да шња на уч на са зна ња ве за на за плем ство, а овим при ка зом пред ста вљен 
је са мо део ње не сло је ви то сти и ком плек сно сти. 

Ста ни сла ва М. Јо ва но вић Мин дић
Га ле ри ја Ма ти це срп ске

s.jo va no vic @ga le ri ja ma ti ce srp ske.rs 
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