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Сажетак: По сма тра ју ћи два пор тре та ма ђар ских прин це за из по
след ње ге не ра ци је дрeвне ма ђар ске вла дар ске ди на сти је Ар па до
ви ћа, по ку ша ће да се са гле да зна чај жен ских пор тре та и уоп ште 
ви зу ел не ку ту ре у сред њо ве ков ној по ли ти ци и ме ђу на род ним од но
си ма. Прин це за Ма ри ја и Ка те ли на Ар па до вић би ле су две кључ не 
фи гу ре, пре ко ко јих је тре ба ло оства ри ти ле ги ти ми тет на на
сле ђи ва ње ма ђар ског тро на. Пре ко Ма ри је ди на сти ја на пуљ ских 
Ан жу ја ца, а пре ко Ка та ли не Не ма њи ћи из Ср би је над ме та ли су се 
за власт у овој сред њо ве ков ној Игри пре сто ла. Ни јед на ни дру га 
прин це за ни су ди рект но уче ство ва ле у овом ра ту, али се њи хо вим 
по ре клом, као и ли ком ма ни пу ли са ло у ци љу оства ре ња по ли тич
ког пла на. У по ли ти ци сред њег ве ка, као и да на шњој, ме диј ски рат 
играо је из у зет ну уло гу. У ма ни пу ла ци ји, ви зу ел на по ру ка има ла је, 
у нај ма њу ру ку јед нак, ако не и ве ћи ути цај од пи са не или из го
во ре не ре чи. Вла дар ски пор тре ти пред ста вља ју кључ не тра го
ве за про у ча ва ње ме диј ских ра то ва сред њег ве ка, ко ји се у сво јој 
основној иде ји не раз ли ку ју од са вре ме них.

Кључне речи: жен ски пор трет, ме диј ски рат, про па ган да, 
визуел на кул ту ра, сред њи век

Увод

По ред пор тре та Ири не Пи ро шке у цр кви све те Со фи је у 
Ца ри гра ду из 1118. го ди не,1 је ди не две принцезe из пр ве 

1 Ла за рев, В. (2004) Исто ри ја ви зан тиј ског сли кар ства, Бе о град: Бри мо: 
Ло гос: Алек сан дри ја, стр. 94.
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ма ђар ске вла дар ске ку ће Ар па до ви ћа чи ји су се пор тре ти 
са чу ва ли је су, прин це зе Кателинa (Катаринa) и Маријa.2 Ка-
те ли на и Ма ри ја су би ле кћер ке кра ља Сте фа на и Је ли са ве те 
Ку ман ске и се стре по след њег угар ског кра ља из ди на сти је 
Ар па до ви ћа, Ла ди сла ва IV Ку ман ца (1272-1290). Прин це за 
Катeлина је би ла уда та за срп ског кра ља Сте фа на Дра гу ти-
на Не ма њи ћа, а ње на се стра Ма ри ја за Кар ла IV Ан жуј ског. 
Ка ко Ла ди слав IV ни је имао по то ма ка, по че ли су још за ње-
го вог жи во та да се ја вља ју чла но ви дру гих ди на сти ја као 
пре тен ден ти на угар ски пре сто. Ме ђу пре тен ден ти ма су 
би ли, по том ци Ма ри је и Ка та ли не – Ан жуј ци из На пу ља и 
Не ма њи ћи из Ср би је.3 Пор трет прин це зе Ма ри је са чу ван у 
Ан жуј ској би бли ји из На пу ља, ко ја се да нас чу ва у Лу ве ну 
у Бел ги ји, док се портрeт прин це зе Ка те ли не о ко ме ће би ти 
ре чи на ла зи у окви ру кти тор ског пор тре та у при пра ти цр кве 
Светог Ахи ли ја у Ари љу. 

По ли тич ки зна чај жен ских пор тре та у  
окви ру кти тор ских ком по зи ци ја

О по ли тич ком зна че њу кти тор ских ком по зи ци ја, је пи са но 
мно го, као и о уло зи же на кти то ра. Још то ком де ве де се тих 
го ди на два де се тог ве ка у на у ци je при хва ћен став да су же-
не кти то ри, има ле под јед на ко ва жну уло гу и функ ци ју као и 
му шкар ци.4 Глав на функ ци ја кти тор ске ком по зи ци је би ла је 
да пру жи иде ал ну сли ку кти то ра, на ро чи то ако је у пи та њу 
вла дар. Вла да ра је увек тре ба ло пред ста ви ти, као иде ал ног, 
бо гом иза бра ног чу ва ра прав де и ре да, од но сно тре ба ло је 
фор ми ра ти о ње му та кву сли ку. Углед и до бра ре пу та ци ја су 
за вла да ра или вла сте ли на игра ли ва жну уло гу још од нај ра-
ни јих вре ме на, кроз чи тав сред њи век, а та ко је оста ло и до 
да на шњих да на.5 Вр ли не као што су част, углед и прав до љу-
би вост, су се сма тра ле нео п ход ним осо би на ма до брог вла да-
ра.6 Да нас сли ку иде ал ног влда ра или вла дар ке ства ра чи тав 
тим љу ди, од сти ли ста, фо то гра фа, струч ња ка за мар ке тинг. 
Слич на си ту а ци ја би ла је и у сред њем ве ку. Ве ро ват но нај по-
зна ти ји при мер у сред њем ве ку је отац Си же, идеј ни тво рац 
сли ке фран цу ских кра ље ва као иде ал них, бо гомизабраних 

2 Ро каи, П. и др. (2002) Исто ри ја Ма ђа ра, Бе о град: Clio, стр. 85-86.
3 Исто, стр. 90-92.
4 L. Ja mes, L. Ma king a Na me: Re pu ta ion and Im pe rial Fo un ding and Re fo un-

ding in Con stan ti no po le, in: Fe ma le Fo un ders in Byzan ti um and Beyond, eds. 
The is, L., Mul lett, M. and Grun bart, M. (2011/2012), Wi en/Koln/We i mar: 
Böhlau Ver lag, p. 63.

5 Исто.
6 Исто.
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вла да ра.7 Уз иде ал ног вла да ра увек иде су пру га, у чи ји углед 
и ре пу та ци ју не тре ба сум ња ти. Не што по пут сли ка ка квих 
у два де се том ве ку има мо о Џе ки Ке не ди или Јо ван ки Броз. 
Сва ка ко да је у па три ар хал ној кли ми сред њег ве ка, ја сно да 
је уло га же не у кул тур ном и по ли тич ком сми слу би ла не у-
по ре ди во огра ни че ни ја у од но су на му шкар ца, ка ко у за пад-
ној Евро пи, та ко и у Ви зан ти ји. Ме ћу тим уло га же не ни ка ко 
не сме би ти зне ма ре на у дру штву ко је је по чи ва ло на мо ћи 
и угле ду ве ли ких пле мић ких по ро ди ца, ко је су скла па њем 
бра ко ва фор ми ра ли мре жу ко му ни ка ци ја и по ли тич ких ве за, 
ко јим се обез бе ђи ва ла моћ и по ли тич ки и дру штве ни по ло-
жај. У том сми слу су Џе ки или Јо ван ка сред њег ве ка у ме-
ђу на род ној по ли ти ци има ле да ле ко ве ћи зна чај не го оне из 
два де се тог. 

Што се кон крет но ти че Уга р ске и ку ће Ар па до ви ћа, брач-
не ве зе су за њих има ле из у зе тан зна чај у ме ђу на род ној 
по ли ти ци. О то ме све до че сле де ћи по да ци: као што смо 
већ ре кли, нај ста ри ја кћер ка кра ља Сте фа на Ар па до ви ћа, 
Катeлина уда ла се по сле ра та Сте фа но вог оца, кра ља Бе ле 
IV и срп ског кра ља Уро ша I око Ма чве, 1268. го ди не, за ње-
го вог ста ри јег си на Сте фа на Дра гу ти на. Мла ђа Катeлинина 
се стра, Је ли са ве та (Ели за бе та), ко ја је не ко вре ме би ла опа-
ти ца, би ла је пр во бит но уда та за че шког ве ли ка ша За ви шу 
од Ро зен бер га, а за тим за Дра гу ти но вог бра та Ми лу ти на. 
Сте фа но ва кће р ка Ана би ла је уда та за ви зан ти ског ца ра Ан-
дро ни ка II Па ле о ло га, а дру га Сте фа но ва кћи Ма ри ја би ла 
је уда та за на пуљ ског кра ља Кар ла II Хро мог Ан жуј ског.8 
Са из у зет ком Че шке, при мет но је да је Уга р ска у вре ме Ар-
па до ва ца нај ви ше по ли тич ких ве за пу тем бра ко ва ус по ста-
вља ла са по ли тич ким цен три ма ко ји су се на ла зи ли у окви ру 
ме ди те ран ског кул тур ног кру га,9 што не тре ба да чу ди, јер 
са јед не стра не Уга р ска је зе мља ко ја се на ла зи на са мом 
обо ду Ме ди те ра на, а са дру ге припајањeм Хр ват ске и из ла-
ском на Ја дран ско мо ре и са ма по ста је де лом ме ди те ран ског 
све та. Кроз чи тав пе ри од ди на сти је Ар па до ви ћа, па и ка сни-
је, Угар ска је у жи вим кул тур ним и по ли тич ким од но си ма 
са цен тр ма мо ћи на Ме ди те ра ну, ка ко они ма на ис то ку, та ко 
и они ма на за па ду, што се од ра зи ло и у ви зу ел ној кул ту ри 
и умет но сти. Та ко и пор тре ти о ко ји ма је реч ка ко стил ски, 

7 О томе видети: Li e ber Ger son, P. ad. (1987) Ab bot Su ger and Sa intDe nis, 
New York: The Me tro po li tan Mu se um of Art.

8 Ро каи, П. и др. нав. де ло, стр. 86.
9 О томе видети: Er de ljan, J. (2015) Me di te ran i dru gi sve to vi: pi ta nja vi zu el

ne kultu re XIXI II vek, No vi Sad: Me di ter ran pu blis hing.
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тери то ри јал но та ко и по сво јој по ли тич кој на ме ни, мо гу да 
се по сма тра ју у окви ру ме ди те ран ског кул тур ног кру га.10

Кти тор ске ком по зи ци је у Ари љу и Ан жуј ској би бли ји, осим 
што су на њи ма пред ста вље не две ро ђе не се стре, на пр ви 
по глед, у фор мал ном сми слу, не ма ју мно го то га за јед нич-
ког. Пр ви пред ста вља мо ну мен тал ну кти тор ску ко по зи ци-
ју у фре ско тех ни ци, у сти лу ко ји чи ни за вр шни ако рд оне 
умет но сти ко ја се раз ви ја ла на тлу сред њо ве ков не срп ске 
др жа ве11, а дру га мла ђа ком по зи ци ја пред ста вља ми ни ја ту-
ру у окви ру илу ми ни ра ног ру ко пи са у сти лу умет но сти ита-
ли јан ског тре чен та.12 Ме ђу тим, оно што им је сте за јед нич ко 
тре ба тра жи ти у по ли тич кој по ру ци и ви зу ел ном ре ше њу на 
ко ји је та по ли тич ка по ру ка пре то че на у сли ку кроз ли ко ве 
ових же на у окви ру јед не и дру ге кти тор ске ком по зи ци је.

Пор трет Катeлине Ар па до вић

Ка та ли на Ар па до вић је уда та за Дра гу ти на Не ма њи ћа у вре-
ме ка да је ње гов отац срп ски краљ Сте фан Урош I за ро бљен 
у срп ско-угар ском ра ту. Јед на од од ред би ко јом је ус по ста-
вљен мир је би ла и скла па ње бра ка из ме ђу Катeлине и Дра-
гу ти на, Уро ше вог нај ста ри јег си на, чи ме би ма ђар ска прин-
це за по ста ла срп ска кра љи ца. Прет по ста вља се да је брак 
скло пљен нај ка сни је до 1270. го ди не, а Дра гу тин је сту пио 
на власт 1276. го ди не, па је у пе ри о ду до 1282. Катeлина би-
ла кра љи ца Ср би је, а Дра гу тин краљ.13

По сле па да са ко ња ка да је сло мио но гу 1282. го ди не краљ 
Дра гу тин је срп ски пре сто усту пио бра ту Ми лу ти ну, с тим 
што је пр во бит ни до го вор био, да пре сто на кон смр ти кра-
ља Ми лу ти на, на сле де Дра гу ти но ви по том ци. Дра гу тин и 
Ми лу тин су скло пи ли  спо ра зум у Де же ви ко јим је оба ве-
за но да по сле кра ља Ми лу ти на власт на сле ди је дан од Дра-
гу ти но вих си но ва. Дра гу тин је за др жао упра ву над јед ним 
де лом зе мље, а од Уга ра је до био Бе о град, део Сре ма, да-
на шњу Ма чву и обла сти Усо ре и Со ли. Као срем ски краљ 

10 Исто, стр. 125-132.
11 О то ме ви де ти: Ра дој чић, С. (1966) Ста ро срп ско сли кар ство, Бе о град: 

Но лит, стр. 27-73; Ра дој чић, С. (1996) Пор тре ти срп ских вла да ра у 
сред њем ве ку, Бе о град: Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре,  
стр. 29-30.

12 Fleck, C. A. Pa tro na ge, Art, and the Anjou Bi ble in An ge vian Na ples 
(1266/1352), in: The Anjou Bi ble a Royal Ma nu script Re ve a led Na ples 
1340, ads. Wat te e uw, L. Van der Stock, J. (2010) Pa ris-Le u ven-Wal po le, Ma:  
Pe e ters, p. 38.

13 Ћир ко вић, С. ур. (1981) Исто ри ја срп ског на ро да: Пр ва књи га, Бе о град: 
Срп ска књи жев на за дру га, стр. 437-438.
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овим подруч јем краљ Дра гу тин је са кра љи цом Катeлинoм 
упра вљао све до сво је смр ти 1316. го ди не.14

По сто ји, ка ко се чи ни, чак три пор тре та кра љи це Катeлине: 
у ка то ли ко ну ма на сти ра Гра дац, из око 1275. го ди не, за тим 
у ка пе ли кра ља Дра гу ти на у Ђур ђе вим Сту по ви ма крај Но-
вог Па за ра из 1282/1283. го ди не и у при пра ти цр кве све тог 
Ахи ли ја у Ари љу, ко ји је на сли кан нај ве ро ват ни је 1296. го-
ди не.15 Због вре ме на  и због по ли тич ког кон тек ста у ком је 
на стао, ов де ће би ти ре чи о пор тре ту у окви ру кти тор ке ком-
по зи ци је из Ари ља (сли ка 1), ина че ка те драл ној цр кви мо ра-
вич ких епи ско па. Пор трет ја на стао две го ди не на кон смр ти 
Катeлининог бра та угар ског кра ља Ла ди сла ва, у је ку бор би 
око на сле ђи ва ња ма ђар ског тро на. У то вре ме  је краљ Дра-
гу тин у ср ским зе мља ма већ при зна вао вр хов ну власт свог 
мла ђег бра та Ми лу ти на, а у Угар ској, зе мљи по ре кла сво је 
су пру ге, био је дан од ва за ла. 

Кти тор ска ком по зи ци ја, о ко јој је реч, се на шла у при пра-
ти цр кве св. Ахи ли ја, на ју жном зи ду у нај ни жој зо ни. На 
њој су при ка за ни ли ко ви кра ље ва Ми лу ти на и Дра гу ти на 
и кра љи це Катeлине. Kраљица је бла го окре ну та ка му жу, 
обе ру ке је пру жи ла по ред се бе.16 Ка те ли на има на гла ви 
ви со ку отво ре ну кру ну. Уши и ко са су јој са кри ве не тка ни-
ном. Пре ко до њег хи то на кра љи ца но си плашт. На жа лост, 
ли це кра љи чи но је ско ро са свим уни ште но, али до бро се 
распозна ју пу ни овал и ма ла уста. Очи и гор њи део но са 
ви ше се не ви де. Све фи гу ре су у нат при род ној ве ли чи ни 

14 Исто, стр. 449-460.
15 Ра дој чић, С. нав. дело, стр. 120.
16 Исто, стр. 31.

Слика 1 Ктирорска композиција из цркве Св.Ахилија у Ариљу, 
преузето са https://www.pinterest.com/pin/574209021216154982/



188

НИКОЛА ПИПЕРСКИ

(пре ко два ме тра).17 Све то зар Ра дој чић је прет по ста вио да је 
ова кав начин при ка зи ва ња вла дар ки у то вре ме по стао јед на 
вр ста мо де и на во ди како је на го то во иден ти чан на чин на-
сли кан и не што мла ђи пор трет Ми лу ти но ве же не, кра љи це 
Си о ни де у Кра ље вој цр кви у Сту де ни ци.18 У ста ри јим не-
ма њић ким за ду жби на ма кра љи це су се увек при ка зи ва ле са 
мно го ве ћим лич ним ка рак тер си ти ка ма, чак и у Ари љу, у 
на о су цр кве, лик кра љи це мај ке, Је ле не дат је са много ви ше 
лич них ка рак те ри сти ка не го пор трет кра љи це Ка те ли не. Ра-
злог за уво ђе ње но ве мо де, мо гао би би ти, не због то га што 
је зна чај же не на гло ума њен, већ да је ше ма ти зо ва њем ли ка 
на основ не ка рак те ри сти ке, тре ба ла да се пред ста ви иде ал-
на сли ка иде ал не вла дар ке. Основ ни ути сак ко ји је тре бало 
да се по стиг не ве ли чи ном фор ма та, упро шћа ва њем де та ља 
и ве ли ким бо је ним по вр ши на ма чи стих бо ја је сте ве ли чај-
ност. Ту ма че ње да је ти ме ума њен зна чај кра љи чин, не ма 
по себ ног исто риј ског и по ли тич ког уте ме ље ња, јер упра во 
по ли тич ким ве за ма оства ре ним по мо ћу бра ка са Ка та ли-
ном Ар па до вић, краљ Дра гу тин је остао зна чај на по ли тич ка 
фигу ра у ре ги о ну и на кон си ла ска са срп ског тро на.

Не ма њи ћи вла да ри у при пра ти фрон тал но су окре ну ти и 
усме ре ни ка по лу фи гу ри Хри ста на сли ка ној при вр ху ком-
по зи ци је. Го спо ду се при но си образ хра ма уз по сред ни штво 
па тро на хра ма, све тог Ахи ли ја, при ка за ног на ју жном зи-
ду при пра те.19 Идеј ну це ли ну са том ком по зи ци јом чи не и 
пор тре ти Дра гу ти но вих си но ва Вла ди сла ва и Уро ши ца.20 
Ли ко ви кра љи це Ка та ли не, кра ље ва Ми лу ти на и Дра гу ти на, 
ком по но ва ни су у ре пре зен та тив не кти тор ске ком поз ци је 
ко ја је ико но граф ски пот пу но за о кру же на, а на ши рем идеј-
ном пла ну би ла је по сред но по ве за на ка ко са пред ста ва ма 
за мо на ше них срп ских вла да ра ко ји се на ла зе у на о су хра ма, 
та ко и са ли ко ви ма Дра гу ти но вих сино ва на се вер ном де лу 
за пад ног зи да при пра те.21 Из ме ђу глав не кти тор ске ком по-
зи ци је и пор тре та Вла ди сла ва и Уро ши ца на сли ка на је, на 
ју жној стра ни за пад ног зи да Ло за Је се је ва. Сце ном Ло зе Је-
се је ве, ко ја се за сни ва на ци та ту из књи ге про ро ка Иса и је 
(11:1-3):

„Али ће иза ћи ши бљи ка из ста бла Је се је вог и изданак 
из ко ре на ње го вог из ник ну ће

17 Исто, стр. 31-32.
18 Исто.
19 Вој во дић, Д. (2005) Зид но сли кар ство цр кве Све тог Ахил и ја у Ари љу, 

Бе о град: Сту бо ви кул ту ре, стр. 96.
20 Исто, стр. 98.
21 Исто, стр. 111.
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И на Ње му ће по чи ва ти Дух Го спод њи, дух му дро-
сти и ра зу ма, дух са ве та и си ле, дух зна ња и стра ха 
Го спод њег

И ми ри са ње ће Му би ти у стра ху Го спод њем, а не ће 
су ди ти по ви ђе њу сво јих очи ју, ни ти ће по чу ве њу 
сво јих уши ју ка ра ти.”

И у увод ним по гла вљи ма Ма те је вог и Лу ки ног је ван ђе-
ља ис ка зи ва не су сло же не бо го слов ске али и исто риј ско- 
по ли тич ке по ру ке. Ли тур гиј ску уло гу ове пред ста ве не ће мо 
по дроб ни је раз ма тра ти, јер нас тре нут но за ни ма пре вас ход-
но ње на евен ту ал на по ли тич ка сим бо ли ка у ве зи са вла дар-
ским по р тре ти ма.22 Ло зи су по се бан зна чај и осо бе на зна че-
ња да ва ле пред ста ве ко је су са њом би ле идеј но по ве за не у 
окви ру цр кве них про гра ма, као што је и са ма Ло за Је се је ва 
ути ца ла на идеј но упот пу ња ва ње тих пред ста ва. Ве за је нај-
че шће ус по ста вље на са ста ро за ветнм сце на ма и ци клу си-
ма, као и са ге не о ло шким ни зо ви ма вла дар ских пор тре та 
и пред ста ва. Ло за Је се је ва је на из ве стан на чин пре ки ну ла 
кон ти ну и тет пор тре та, али их је идеј но по ве за ла и обо га ти-
ла но вим зна че њем.23 До во ђе ње у ве зу вла дар ских пор тре-
та и Ло зе Је се је ве ја вља се на овим про сто ри ма и ра ни је (у 
Со по ћа ни ма и ве ро ват но у при пра ти Мо ра че). Укљу чи ва ње 
ло зе Је се је ве у про грам ске це ли не обо је не ди на стич ким са-
др жа ји ма, од но сно ње но по ве зи ва ње са кул том вла да ју ћих 
по ро ди ца, би ло је по зна то и на ви зан тиј ском Ис то ку и на 
сред њо ве ков ном За па ду.24 Ди на стич ка зна че ња при да ва на 
су већ ка ко се чи ни пред ста ва ма Ло зе Је се је ве на ви тра жи-
ма, скулп ту ра ма и мо за и ци ма из Шар тра, Сен Де ни ја или 
ба зи ли ке Хри сто вог ро ђе ња у Ви тле је му, за тим цр кве Па на-
ги ја Ма ври о ти са у Ко сту ру.25

Не ма сум ње да раз ло зи за ову пред ста ву про из и ла зе из при-
ро де та да шњег срп ског дру штва и ње го ве иде о ло ги је, у чи-
јем су сре ди шту ста ја ла пи та ња ди на стич ког кон ти ну и те та 
и све то род но сти вла да ју ће по ро ди це и ње не уло ге у очу ва њу 
пра во слав но сти Бо гом по ве ре ног јој на ро да, те да се у не-
ма њић ким за ду жби на ма мо же пра ти ти ло ги чан и по сте пен 
раз вој од при ме не ико но граф ске фор му ле „хо ри зон тал не ди-
на стич ке ло зе”, пре ко идеј ног по ве зи ва ња тог ни за вла дар-
скох пор тре та пред ста вом Ло зе Је се је ве, до по ја ве раз ви је не 
„вер ти кал не Ло зе Не ма њи ћа.” Ме ђу тим, тре ба на по ме ну ти 
да ов де не ма ја сне сли ке о на сле ђи ва њу српског пре сто ла, 

22 Исто, стр. 104.
23 Исто.
24 Исто, стр. 111.
25 Исто, стр. 112.
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као што је то ре ци мо слу чај у Драгути но вој ка пе ли у Ђур-
ђе вим сту по ви ма26 већ са мо о ди на стич ком кон ти ну и те ту. У 
ариљ ској при пра ти на ла зе се са мо нај у жи чла но ви Дра гу-
ти но ве по ро ди це и Ми лу тин, ко ји је та да био ак ту ел ни вла-
дар на срп ском пре сто лу (под чи ју вр хов ну власт је ула зи ла 
и те ри то ри ја на ко јој се на ла зи Ари ље). По ред Ми лу ти на 
не ма су пру ге, ни ти на след ни ка. Осим то га на пор тре ту кра-
ље ви Ми лу тин и Дра гу тин су об у че ни јед на ко, али је Дра-
гу тин пред ста вљен не што ви ши од Ми лу ти на, што сва ка ко 
ни је слу чај ност, већ се ти ме ис ти ца ла упра во ње го ва уло га 
и зна чај ње го ве гра не у ло зи све то род не ди на сти је Не ма њи-
ћа, ко ја је мо жда мо гла би ти на тро ну, би ло срп ском би ло 
угар ском. Ка ко је кти тор ска ком по зи ци ја на ста ла на кон смр-
ти по след њег Ар па до ви ћа, Дра гу тин, као зет пре ми ну лог 
угар ског кра ља, за си гур но је у то вре ме раз ми шљао о но вим 
по ли тич ким мо гућ но сти ма у Угар ској. На кон по ги би је кра-
ља Ла ди сла ва 1291. го ди не у Угар ској је из био гра ђан ски 
рат.27 У том тре ну ку се на по ли тич кој по зор ни ци по ја вио 
је дан пот пу но не по зна ти из да нак угар ске кра љев ске ку ће, 
ко га су још за жи во та Ла ди са ва IV, пре ру ше ног у мле тач ког 
тр гов ца, про кри јум ча ри ли у зе мљу. Био је то Ан дри ја Ар-
па до вић, унук Ан дри је II и ње го ве тре ће же не Бе а три че Ал-
до бран ди ни Есте, ћер ке го спо да ра Фе ра ре.28Ан дри ја III се 
по пео на ма ђар ски трон и вла дао је де сет го ди на, од 1291 до 
1301. го ди не. Ан жуј ци су се оштро про ти ви ли ова квој си-
ту а ци ји. Дра гу тин је у по чет ку пру жао по др шку Ан жуј ској 
ди на сти ји.29 Ме ђу тим Ан дри ја III је са Не ма њи ћи ма на шао 
ре ше ње. Вла ди слав, Дра гу ти нов син се оже нио Кон стан цом 
Мо ро зи ни, уну ком Адри ји ног уја ка Ал бер та Мо ро зи ни ја, и 
као на гра ду за ода ност, Дра гу ти нов и Ка та ли нин син  је 19. 
ав гу ста 1292. го ди не до био Сла во ни ју у ми раз и име но ван 
сла вон ским хер це гом.30  

Кар ло Мар тел је по ги нуо 1295. го ди не, а но ви ан жуј ски кан-
ди дат за угар ски пре сто по стао је Кар ло Ро берт. Рат се рас-
плам сао 1301. го ди не на кон смр ти Ан дри је III, по след њег 
при пад ни ка ди на сти је Ар па до ви ћа. Кан ди дат за кра љев ску 
кру ну са да је био и Вла ди слав Не ма њић.31 Кар ло Ро берт 
се убр зо учвр стио у Угар ској и пред у зео је по ход у Дра гу-
ти но ву зе мљу, па је Дра гу тин био при ну ђен да се од рек не 
пре тен зи ја на ма ђар ску кру ну. Кар ло Ро берт је 1310. го ди не 

26 О то ме ви ше видети: Ра дој чић, С. (1996) нав. де ло, стр. 120.
27 Ро каи П. и др. нав. де ло, стр. 90. 
28 Исто, стр. 90-92.
29 Ћир ко вић, С. нав. де ло, стр. 449-460.
30 Ро каи П. и др. нав. де ло, стр. 91.
31 Ћир ко вић С. нав. де ло, стр. 437-438.
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кру ни сан за кра ља Угар ске, чи ме је от по че то на ред но по-
гла вље у исто ри ји Ма ђар ске, ко је је тра ја ло до 1387. го ди-
не.32 Од но си из ме ђу Кар ла Ро бер та и Дра гу ти на вре ме ном 
су се по бољ ша ли, а Дра гу тин је до кра ја сво га жи во та остао 
угарски ва зал.

Пор трет Ма ри је Ар па до вић

Ма ри ја Ар па до вић (око 1257 – 25. 03. 1323, На пуљ) је око 
1270. го ди не уда та за на пуљ ског пре сто ло на след ни ка и ка-
сни је кра ља Кар ла II Хро мог (умро 1309) На кон смр ти свог 
бра та,  Ла ди сла ва IV (1290) про гла си ла се као чла ни ца 
династи је Ар па до ви ћа, је ди ном ле ги тим ном на след ни цом 
угар ске кру не, те је 1292. го ди не пре не ла сво ја пра ва на свог 
си на Кар ла Мар те ла, ко га је пап ски ле гат кру ни сао у На пу-
љу (не ком та мо шњом кру ном) за угар ског кра ља.33 По ред 
Не ма њи ћа и Ан дри је III Мле ча ни на (1260-1301), но ви про-
блем за ди на сти ју Анжу ја ца и кра љи цу Ма ри ју би ла је смрт 
ње ног си на Кар ла Мар те ла 1295. го ди не, на кон ко је је Ма-
ри ја сво ја кра љев ска пра ва пре не ла на уну ка Кар ла Ро бер та, 
ко ји се 1301. го ди не на кон смр ти Ан дри је Мле ча на, до мо гао 
кру не све тог Сте фа на.34 Тим чи ном су на пуљ ски Ан жуј ци 
до шли на угар ски пре сто. Већ на кон смр ти Ла ди сла ва IV 
Кар ло Мар тел, син Кар ла II Ан жуј ског и Ма ри је Ар па до вић 
узео је на слов кра ља Угар ске.35 Ка да је Кар ло Мар тел 1295. 
го ди не умро, ње го ва пра ва су пре не та на ње го вог сед мо го-
ди шњег си на из бра ка са Кле мен ци јом Хаб збур шком Кар-
ла Ро бер та.36 Ка ко би по ред по др шке Хаб збур га обез бе дио 
и по др шку Не ма њи ћа свом уну ку Кар лу Ро бер ту, Кар ло II 
Ан жуј ски да би при до био Дра гу ти на Не ма њи ћа и кра љи цу 
Ка та ли ну, при знао је њи хо вом си ну Вла ди сла ву хер це штво 
Сла во ни је.37

Ма ри јин муж Кар ло II Ан жуј ски је умро ав гу ста 1309. го-
ди не. Њи хов унук та да је већ осам го ди на био на уга рском 
пре сто лу. При ча ло се је на кон Кар ло ве смр ти Ма ри ја по-
ста ла опа ти ца, али за то не по сто је до ка зи. До кра ја жи во та 
жи ве ла је у На пу љу где је умр ла 25. ма р та 1323. го ди не. Са-
хра ње на је у цр кви Сан та Мариjа До на Ре ђи на (San ta Ma ria 

32 Ро каи П. и др. нав. де ло, стр. 92.
33 Ši šić, F. (2004) Po vi jest Hr va ta, pre gled po vi je sti hr vat skog na ro da, 600

1526, pr vi deo, Split: Mar jan ti sak, str. 205.
34 Ро каи П. и др. нав. де ло, стр. 92.
35 Исто.
36 Исто.
37 Исто.
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Don na Re gi na).38 У Угар ској, ко ли ко је по зна то, ви ше ни ка да 
ни је би ла.

Њен сли ка ни пор трет у Ан жуј ској би бли ји из На пу ља (слика 
2), на стао je не ких два де се так го ди на на кон ње не смр ти. 
Коли ко је пор трет био ве ран пра вом ли ку кра љи це, ни је 
позна то, ни ти је за бе ле же но да ли је по сто јао ика кав цр теж, 
сли ка или не што то ме слич но, ко ји је на пра вљен за вре ме 
кра љи ци ног жи во та, ко ји је мо гао да по слу жи као пред ло-
жак за пор трет у овом ма ну скрип ту. Кра љи ца Ма ри ја је у ла-
кој ха љи ни, ка ква се но си ла у Ита ли ји и на за па ду у то вре-
ме. Има ду гу, ри ђу ко су, као и ра ни је Ири на Пи ро шка, ко ја 
је по цр ве ној ко си и до би ла на ди мак Пи ро шка (црвена). Да 
је мо гу ће да је по сто јао не ка кав пред ло жак, мо же да се прет-
по ста ви по то ме што пор трет има мно го из ра же ни је лич не 
ка рак те ри сти ке, не го ше ма ти зо ва ни пор трет кра љи це Ка те-
ли не из Ари ља. Дру го Ма ри ја је пред ста вље на у се де ћем 
по ло жа ју, мно го сло бод ни је, што већ на го ве шта ва по чет ке 
ре не сан се, док је Ка те ли нин лик до ста уко че ни ји, али уто-
ли ко и све ча ни ји. Раз ли ка ни је са мо по сле ди ца времен ске 
дис тан це из ме ђу на стан ка два пор тре та. Вла дар ски пор трет 
на Ис то ку, у Ви зан ти ји и Ср би ји, још ду го ће се сли ка ти 
по слич ној ше ми. Дру го, лик кра љи це Ма ри је се на ла зи у 
илу ми ни ра ном ма ну скрип ту ко ји је ипак био на ме њен ма-
њем бро ју љу ди, не го мо ну мен тал ни кра љев ски пор трет у 
Ари љу. На пуљ ски ма ну скрипт је био на ме њен за чла но ве 

38  Mic halsky, Т.  Ma ter Se re nis si mi prin ci pis: The tomb of Ma ria of Hun gary, 
in: The Church of San ta Ma ria Don na Re gi na: Art, Ico no graphy and Pa tro
na ge in Fo ur te enthCen tury Na ples, еd. El li ott, J. (2004), Al der shot: As hga te 
Pu blis hing, p. 61-77.  

Слика 2 Династички портрети из Анжујске библије из Напуља, 
преузето са https://www.flickr.com/photos/bibliodyssey/6410884011/

in/set-72157628172414945
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ди насти је и њи хо ве нај бли же са рад ни ке, док се ариљ ска 
ком по зи ци ја обра ћа ла ве ли ком бро ју вер ни ка, свих ста ле жа. 
Мно ги љу ди у сред њем ве ку, па чак и ка сни је, ни ка да ни су 
има ли при ли ке да ви де ужи во сво је вла да ре. Пор тре ти на 
зи до ви ма хра мо ва по че сто су би ли је ди не сли ке вла да ра ко-
је су они за жи во та мо гли да ви де. Сто га раз ли ке из ме ђу ова 
два пор тре та, не тре ба са мо тра жи ти у сти лу и вре мен ској 
дис тан ци, већ и по на ме ни за ко ју су на ста ли.

Ан жуј ска би бли ја је из у зет но бо га то укра шен ру ко пис ко ји 
је на стао око 1340. го ди не на дво ру Ро бер та I Ан жуј ског у 
На пу љу.39 Са сто ји се од 344 ли ста од пер га мен та од ко зје ко-
же. Има две це ло стра нич не ми ни ја ту ре и ви ше од осам де сет 
ма њих ми ни ја ту ра и ини ци ја ла у окви ру тек ста. Ди мен зи је 
овог ко дек са су 420 пу та 280 ми ли ме та ра. Да нас је у по се ду 
бел гиј ске ка то лич ке цр кве, и чу ва се у би бли о те ци Те о ло-
шког фа кул те та ка то лич ког уни вер зи те та у Лу ве ну. Илу ми-
на тор би бли је Кри сто фо ро Ори ми на је био двор ски си кар 
на дво ру Ро бер та На пуљ ског и Јо ва не Пр ве На пуљ ске. Да је 
он ау тор Ан жуј ске би бли је, зна мо по пот пи су ко ји се на ла зи 
на по след њем ли сту би бли је.40 Ње гов стил је био под ве ли-
ким ути ца јем Ђо та и мо жда нај ви ше Пје тра Ка ва ли ни ја, као 
и дру гих ве ли ких умет ни ка ко ји су у то вре ме бо ра ви ли у 
На пу љу.41 

Ан жуј ску би бли ју је го то во си гур но на ру чио дру ги син кра-
љи це Ма ри је, Ро берт I Ан жуј ски, мла ђи брат Кар ла Мар те ла 
и стриц Кар ла Ро бер та I Угар ског. Ро берт I је по стао вла дар 
у На пу љу, ме ђу тим ка ко је ли ни ја ма ђар ских Ан жу ја ца ја-
ча ла, на ста ја ла је све ре ал ни ја опа сност од то га да Ма ђа ри 
по ста ве пи та ње свог пра ва на на пуљ ски трон. Ком про мис 
из ме ђу ове две гра не Ан жу ја ца тре ба ло је да се по стиг не 
бра ком из ме ђу њи хо вих по то ма ка. Би бли ја о ко јој је реч је 
на ру че на као по клон Ан дри ји, си ну Кар ла Ро бер та и бра ту 
но вог угар ског кра ља Ла јо ша I Ве ли ког (1342-1382), по во-
дом ње го вог скла па ња бра ка у про ле ће 1342. го ди не са Јо ва-
ном, уну ком Ро бер та I Ан жуј ског.42 Ве рид ба Ан дри је Ан жуј-
ског из Угар ске и Јо ва не Ан жуј ске из На пу ља је скло пље на 
још 1333. го ди не, ка да су Ан дри ја и Јо ва на би ли ста ри са мо 
се дам го ди на. Спо ра зум о бра ку, скло пљен је под усло вом 
да се Ан дри ја за јед но са Јо ва ном по ста не на след ник на пуљ-
ског пре сто ла, али је Ро берт I у свом те ста мен ту са чи ње ном 

39 Исто.
40 Kelly, S. (2003) The New So lo mon: Ro bert of Na ples (13091343) and Fo ur

te enthCen tury Kin gship, Le i den: Brill, p. 32.
41 Fleck, C. A. nav. de lo, p. 44.
42 Fleck, C. A. nav. de lo, p. 44.
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16. ја ну а ра 1343. го ди не, од лу чио да кра љев ску ти ту лу за-
др жи са мо за сво ју уну ку Јо ва ну, ко ја је кру ни са на за кра-
љи цу у ав гу сту 1344. го ди не у цр кви Сан та Ки ја ра у Ри му. 
Ти ме је угар ска ли ни ја ис кљу че на из пра ва на на пуљ ски 
трон. Ан дри ја је уби јен у сеп тем бру 1345. године.43 Угар ски 
двор је ин си сти рао да се спро ве де ис тра га, ко ја је от кри ла 
не по сред не по чи ни о це зло чи на, ко ји су од мах по гу бље ни. 
Идеј ни твор ци овог зло чи на су ме ђу тим оста ли нео т кри-
ве ни и не ка жње ни. Ла још је сум њао да су уби ство ор га ни-
зо ва ли ње го ва сна ха и њен ро ђак и љу бав ник, вој во да Лу-
двиг Та рант ски, за тим ње гов брат Јо ван и њи хо ва бра ћа од 
стри ца вој во де Кар ло и Лу двиг. Ова оп ту жба је по слу жи ла 
Ла јо шу да по ве де рат про тив сво јих на пуљ ских срод ни ка.44 
У овом, ди на стич ком ра ту, три јум фо вао је Ла још Ве ли ки и 
ти ме по ка зао да је Ма ђар ска под ње го вом вла шћу по ста ла 
ва жна европ ска ве ле си ла. Он се про гла сио кра љем Си ци ли-
је, и у Фе бру а ру 1348. го ди не три јум фал но је ушао у На пуљ, 
престо ни цу свог деде.45

Глав на по ли тич ка иде ја ко ја сто ји иза На пуљ ске би бли је 
илу стру ју ми ни ја ту ре на стра ни ца ма 3 и 4 (fol.3v i fol4r). Ова 
би бли ја илу стру је на сле ђе у окви ру ан жуј ске ку ће и ја сно је 
да је Ро берт за на след ни цу свог пре ми ну лог си на иза брао 
сво ју уну ку Јо ва ну.46 На тре ћој стра ни ци је це ло стра нич на 
ми ни ја ту ра на ко јој је при ка зан Ро берт На пуљ ски, на тро ну 
у вла дар ском ор на ту. Из над ње га је нат пис rex expertus in 
omni scientia. Као глав на ка рак те и сти ка Ро бер та као вла да-
ра про кла мо ва на је ње го ва му дрост, из ко је су про из и ла зи ле 
све дру ге ње го ве вр ли не.47 То се да ље чи та на ми ни ја ту ри 
та ко што се око кра ља на ла зи осам пер со ни фи ка ци ја вр ли на 
ко је ту ку осам по ро ка ко ји па да ју у ам бис (по че ти ри са јед-
не и по че ти ри са дру ге стра не вла да ра). На че твр тој стра ни-
ци на ла зе се ми ни ја ту ре ко ји ма је у три ре да пред ста вље на 
ло за на пуљ ских Ан жу ја ца, ве ро ват но као и ариљ ска кти тор-
ска ком по зи ци ја ин пи ри са на ло зом Је се је вом. Овом сли ком 
тре ба ло је да се ука же пре све га на ле ги ти ми тет из бо ра Јо ва-
не ње го ве уну ке као ле ги тим не на след ни це На пуљ ског тро-
на.48 У пр вом ре ду је пред ста вљен Кар ло I, осни вач ди на сти-
је, и ње го ва су пру га Бе а три са Про ван сал ска. Кар ло ста вља 
кру ну на гла ву свом си ну Кар лу II ко ји је пред ста вљен ка ко 
кле чи. Са стра нe су двор ја ни и ви те зо ви. 

43 Ро каи, П. и др. нав. де ло, стр. 108.
44 Исто, стр. 108-109.
45 Исто, стр. 109.
46 Fleck, C. A. nav. de lo, p. 46.
47 Исто, стр. 41.
48 Исто.
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У сре ди шњој сли ци је пред ста вљен Кар ло II, са да као краљ 
на пре сто лу, а ле во од ње га је ње го ва су пру га кра љи ца Ма-
ри ја Ар па до вић, ро ди те љи Ро бер то ви. По ред кра љи це Ма-
ри је при ка зан је ве ли ки број мла дих де во ја ка, а по ред Кар ла 
II ви ди мо Кар ла Мар те ла, њи хо вог нај ста ри јег си на и пре-
тен ден та на ма ђар ски трон и њи хо вог дру гог си на све тог 
Лу ја Ту лу ског, ко ји је пред ста вљен као би скуп са ним бом.  
По ред то га, још је дан лик у кра љев ским одо ра ма са две де-
вој ке кле чи по ред кра ље ве но ге. То је Ро берт I Ан жуј ски, ко-
ји је због смр ти свог нај ста ри јег бра та и због из бо ра сред њег 
бра та да се по све ти цр кви, по стао на след ник На пуљ ског 
пре сто ла. Две де вој ке ко је кле че по ред ње га су ње го ве две 
уну ке Јо ва на и Ма ри ја. Оне су би ле ћер ке Ро бер то вог си на 
Кар ла Ка ла бриј ског, ко ји је пре ми нуо 1328. го ди не не оста-
вив ши иза се бе му шких по то ма ка. Из тог раз ло га Роберт за 
на след ни цу тро на про гла ша ва уну ку Јо ва ну.49

На нај ни жој сце ни при ка зан је опет Ро берт I Ан жуј ски, са-
да као краљ на пре сто лу, а по ред ње га је ње го ва дру га же-
на, Сан ча од Ма јор ке. Крај њих су опет две де вој ке ко је 
кра љи ци Сан чи пред ста вља њи хо ва Мај ка Ма ри ја Ва лоа, 
војвотки ња од Ка ла бри је и њи хов отац Кар ло Ка ла бриј ски.50 
Про гла сив ши Јо ва ну за сво ју уну ку, чи ме је за не ма рио дру-
гу гра ну сво је по ро ди це, по том ке ње го вог нај ста ри јег бра та 
Кар ла Мар те ла, а ко ја је би ла на угар ском тро ну, овен ча-
на кру ном све тог Сте фа на, на ста ла је не тр пе љи вост из ме-
ђу ове две гра не ан жуј ске ло зе. Ро берт је же лео да за др жи 
напуљску кру ну за сво ју по ро ди цу, што је и при ка за но ми-
ни ја ту ра ма о ко ји ма смо го во ри ли. Са три ми ни ја ту ре на 
че твр тој стра ни Ан жуј ске би бли је пред ста вљен је у ства ри 
је дан ла нац или јед на ли ни ја на сле ђи ва ња ко ја во ди од осни-
ва ча ди на сти је па до бу ду ће на след ни це, а из о ста вље ни су 
они ко је је тре ба ло ис кљу чи ти из на след ства.

За кључ на раз ма тра ња

Кти тор ска ком по зи ци ја из Ан жуј ске би бли је у ства ри осли-
ка ва епи лог до га ђа ја ко ји су се де си ли у вре ме на стан ка 
ариљ ских пор тре та. По бе див ши Не ма њи ће и дру ге ди на-
сти је, на пуљ ски Ан жуј ци су учвр сти ли сво је по зи ци је у 
Угар ској. Ме ђу тим, осва ја ње Угар ске, фи зич ки уда ље не од 
на пуљ ског кра љев ства, до ве ло је до по де ла уну тар са ме ди-
на сти је и до уну тар ди на стич ких ра то ва, ко ји су се за вр ша ва-
ли час по бе дом јед не, час дру ге стра не. У кул тур ном сми слу, 
по сле ди це то га би ле су про ди ра ње ита ли јан ске кул ту ре, али 

49 Исто, стр. 46.
50 Исто.
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све ве ће ја ча ње ка то лич ке цр кве и ути ца ја Све те сто ли це у 
Угар ској и ње но све ве ће окре та ње пре ма ути ца ји ма са за па-
да. Још за вре ме по след њег aр па до ви ћа Ла ди слaва, Угар ска 
се ко ле ба ла из ме ђу ути ца ја ко ји су до ла зли са ис то ка и са 
за па да. Иа ко се зва нич но опре де ли ла за рим ску ве ру још у 
вре ме Сте фа на Ве ли ког, у прак си, Угар ска се ко ле ба ла из-
ме ђу две стра не све до учвр шћи ва ња Ан жу ја ца на ње ном 
пре сто лу.51 На сли чан на чин ко ле ба ња из ме ђу две стра не, 
два вер ска цен тра ка рак те ри стич на су и за не ма њић ку Ср-
би ју. Упра во у ово вре ме, по што је Дра гу тин од у стао од пре-
тен зи ја на Угар ски трон, Не ма њић ка Ср би ја, у то вре ме под 
вла шћу ње го вог бра та, кра ља Ми лу ти на, ви де ла је мо гућ-
ност за ши ре ње сво је те ри то ри је и по ли тич ког ути ца ја на 
Ис то ку, окре нув ши се сна жни је ка по ли тич ки осла бље ној 
Ви зан ти ји.52 То се сна жно од ра зи ло и на умет ност и двор ску 
кул ту ру кра ља Ми лу ти на, ко ја је све ви ше би ла под ути ца-
јем, пре све га из по ли тич ких раз ло га, ца ри град ске кул ту ре. 
Ипак гра ни це у кул тур ном сми слу ни ка да ни су по ста ле та ко 
оштре, ни ти ко нач не, што пред ста вља јед ну ве ли ку те му ко-
ја за слу жу је мно го ви ше па жње у струч ној ли те ра ту ри.
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ART AND POLITICS: PORTRAITS OF TWO PRINCESS 
FROM THE ARPADOVIĆ DYNASTY

Abstract

When the Hungarian Arpad dynasty died out, princesses Mary and 
Katelina Arpad were the two key figures in medieval Game of Thrones 
in Hungary. In the politics of the Middle Ages, and today, the media war 
has played a very important role. In order to manipulate, visual message 
had, at least equal, if not greater impact than the written or spoken 
word. The royal portraits are key clues for the study of media wars of 
the Middle Ages. In addition to Irina Piroska, only two princesses of the 
first Hungarian royal family Arpad whose portraits are preserved, are 
Princess Katelina and Mary. Portrait of Princess Mary is preserved in 
the Anjou Bible from Naples, while the portrait of Princess Katelina in 
the narthex of the church of St. Achilles in Arilje. The main function of 
the portrait was to provide an ideal picture of the ruler or his wife. For 
the ruler, a good reputation played an important role since the earliest 
times, through the Middle Ages, and so it has remained to this day. 
Today, the image of the ideal ruler is created by a whole team of people, 
but a similar situation was also in the Middle Ages. With a picture of the 
ideal ruler necessarily goes the picture of the ideal wife, whose name 
and reputation should not be doubted. Something like a picture of Jackie 
Kennedy and Jovanka Broz in the twentieth century. It is clear that the 
role of women in the Middle Ages in culture and politics was much more 
limited compared to men, both in Western Europe and in Byzantium. 
However the role of women cannot be neglected in a society in which 
political influence was based on power and reputation of the great 
noble families, which made their political connections by marriage. 
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