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Ана Милошевић

Светачке медаљице
из Смедеревске тврђаве
Прилог проучавању визуелне културе
католика у време аустријске владавине
Србијом 1718–1739.
A с рак : Рад се бави светачким медаљицама нађеним
приликом археолошких ископавања на некрополи у југоисточном делу Великог града Смедеревске тврђаве. Оне
се датују у време аустријске владавине Србијом 1718-1739.
године, када је у Смедеревској тврђави био смештен мањи
контигент аустријске стајаће војске. Полази се од функције светачких медаљица у религиозној култури католика, преко идентификовања представа и ишчитавања
визуелног и писаног садржаја на медаљицама. Посебна
пажња посвећена је месту које приказани светитељи и
представе имају у нововековној, посттридентској побожности. На крају се даје неопходан историјски оквир Србије и Смедерева под аустријском влашћу, са акцентом
на Католичкој цркви и нарочито на духовној бризи о аустријским војницима који су чинили посаду Смедеревске
тврђаве, који омогућава могуће претпоставке о идентитету сахрањених, пореклу светачких медаљица и њиховој
функцији у смртном часу.
Кључне речи: Србија под аустријском влашћу (1718–1739),
Католичка црква, светачке медаљице, посттридентска
религиозна култура, царска војска, Смедеревска тврђава,
војни свештеници.
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оком двадесет година аустријске владавине, између Пожаревачког
(1718) и Београдског мира (1739), велики део Србије функционисао
је у оквирима модерне апсолутистичке монархије. Статус „Краљевине
Србије“ као новоосвојене земље, граничне територије и одбрамбеног
бедема према Турској, условио је низ специфичности и одредио главне
актере на културној сцени: војску, администрацију, Католичку и Православну цркву. У званичној хабзбуршкој политици која се тицала
„Краљевине Србије“, Католичкa црквa имала је изузетно важну улогу.1
Прецизна упутства о верским питањима издата су одмах по потписивању мира. Инструкција која третира црквене односе (In Sphaera
Ecclesiastica) каже да православно становништво може да има слободу вероисповести у местима где нема католика, а где их има – да им
слобода буде знатно сужена. У инструкцији се посебно наглашава да
треба радити на унији Православне и Католичке цркве, али опрезно – да се земља не преоптерети превеликим бројем свештеника и
мисионара и не омете даље досељавање хришћана из Турске.2 Поред
бечког двора, велико интересовање за Србију показивао је и Ватикан,
нарочито Конгрегација за пропаганду вере у Риму. Сви су се слагали у
следећем: католичка вера требало би да буде доминантна и преовладавајућа у новоосвојеној Србији, те се број католика мора драстично
увећати, морају се изградити нове цркве, послати мисионари који
би бринули о верницима или радили на обраћењу других вероисповести у католицизам. На важност католичке цркве у Србији, непосредно пре и након ослобађања од Турака, указује спор између цара
Карла VI и Конгрегације за пропаганду вере око именовања бискупа
у Смедеревској, тј. Београдској дијецези. На именовање смедеревских
бискупа хабзбуршки владари су полагали право као краљеви Мађарске
и наследници Св. Стефана.3 Са друге стране, Конгрегација за пропаганду вере, која је балкански простор видела као поље за мисијски рад,
позивала се у својим настојањима на право папске столице да поставља
1

2
3
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Полазиште за свако истраживање ове тематике представља: Д. М. Павловић,
А минис ра ивна и црквена оли ика аус ријска у Ср ији (1718–1739), о рађи
из ечких архива, Глас
62, Београд 1901, 165–197.
Исто, 167–168. J. Langer, Serbien unter der kaiserlichen Regierung (1717–1739),
Mittheilungen des k. k. Kriegsarchivs, Neue Folge,
band, Wien 1889, 168.
K. Mitrović, „Sremski krst“ – između Beča, Beograda, Rima i Đakova, y: Đ. Bubalo, K.
Mitrović, R. Radić, Jurisdikcija katoličke crkve u Sremu, Beograd 2010, 100. K. Mitrovic,
The Peace of Passarowitz and Re-establishment of Catholic Diocesan Administration
in Belgrade and Smederevo, in: The Peace of Passarowitz, 1718, eds. Ch. Ingrao, N.
Samardžić and Ј. Pešalj, Purdue University Press, West Lafayette, 2011, 210.

С

С

бискупе Београдске дијацезе.4 Ситуација се заоштрила након Пожаревачког мира 1718. године, када цар не само што је одбио да потврди
Луку Наталиса за београдског бискупа већ је именовао Јакова Јанија
из Валтелине за смедеревског бискупа.5 Спор је разрешен компромисом након дугих преговора 1729. године, када је извршено канонско
уједињење Смедеревске и Београдске бискупије.6
С обзиром на важност коју је католичанство требало да добије у
„Краљевини Србији“ и подршку државе (нарочито финансијску), војске и других структура, изненађује релативно скроман број радова
који се баве како историјом Католичке цркве у Србији у време аустријске владавине тако и њеном визуелном културом. Истраживачи
који су проучавали ову тематику фокусирали су се, углавном, на репрезентативну културу, која је везана највећим делом за престонички
Београд.7 Приватни аспекти религиозности и њен израз у визуелној
култури, као и деловање Католичке цркве у унутрашњости, остали су
на маргини интересовања у смислу минуциозног проучавања извора и
систематизовања материјала.

4

Током
в. су у више наврата постојала de facto два бискупа, један
резиденцијалан и један нерезиденцијалан, или чак оба титуларна, које су
паралелно постављали цар и папа. K. Mitrovic, The Peace of Passarowitz and Reestablishment of Catholic Diocesan Administration in Belgrade and Smederevo, 210.
5 K. Mitrović, U ratnom vihoru 1683–1739 (Povest o Luki Natalisu), u: Jurisdikcija
katoličke crkve u Sremu, 122–23.
6 Именовања грофа Антона од Турн-Валсасина од стране цара Карла VI и
преношење седишта у Београд догодило се 1728. године. J. Langer, нав. дело, 223.
За бискупа уједињених дијецеза папа га је именовао 1729. г. K. Mitrović, The Peace
of Passarowitz and Re-establishment of Catholic Diocesan Administration in Belgrade
and Smederevo, 214.
7 Католичка црква разматра се у студији: Д. Ј. Поповић, Ср ија и Бео ра између
Пожаревачко и Бео ра ско мира, Београд 1950. За новија настојања: Đ. Bubalo,
K. Mitrović, R. Radić, Jurisdikcija katoličke crkve u Sremu, Beograd 2010. Период
новог века биће третиран и у другом тому едиције Beogradska (nad)biskupija,
njeni natpastiri i crkve kroz epohe З. Јовановића, која ће бити публикована
2011. За барокни Београд видети: П. Васић, Барок у Бео ра у 1718–1739, у: До а
арока, с у ије и чланци, Београд 1971, 148–166; Истраживања Ж. Шкаламере и
М. Поповића објављена у Годишњацима : За Београдску тврђаву 1717–1739, са
ранијом литературом, видети: Бео ра ска врђава, М. Поповић, Београд 2006,
211–250; К. Глишић, Римока оличке цркве на ери орији Бео ра а (рукопис
магистарског рада одбрањеног на Филозофском факултету у Београду 2007),
и недавно објављени чланак: З. М. Јовановић, О римока оличкој ка е рали
оком аус ријске у раве Бео ра ом (1729–1739) и нацр има њено ен еријера,
–2, историја уметности, Београд 2010, 311–323.
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Светачке медаљице као културни и историјски материјални документ
представљају важан сегмент међу изворима за проучавање религијског
живота и популарне побожности код католика. Изучавање светачких
медаљица се годинама састојало само од узгредних напомена приликом публиковања другог типа материјала, углавном са археолошких локалитета или кроз публиковање нумизматичких збирки.8 У земљама
региона, нарочито последњих десетак година, дошло је до повећаног
интересовања за феномен светачких медаљица. Својеврсна експанзија
нововековне археологије у Хрватској и Словенији, интересовање етнолога и проучавалаца народне уметности за локалне култове и популарне
светитеље, као и интересовање музеја који су светачке медаљице почели
класификовати у збирке – резултирали су интензивнијим проучавањем
и публиковањем ове врсте материјала.9
У јавним збиркама у Србији, светачке медаљице се, колико је нама
познато, срећу само спорадично. Приликом истраживања у Доњем граду Београдске тврђаве, у два хришћанска гроба из времена аустријске
владавине 1688–1690. године пронађени су један крст и две светачке
медаљице.10 Сигурно да је на територији данашње Војводине употреба
ових предмета представљала опште место популарне побожности код
католичког живља током периода аустријске и касније аустро-угарске
владавине (
–
в.), те недостатак њиховог присуства у музејским
збиркама потврђује претпоставку да до данас нису биле систематски
сакупљане нити проучаване. У археолошкој збирци Музеја у Смедереву
чува се неколико светачких медаљица карактеристичних за нововековну
визуелну културу и популарну побожност католика широм света. Оне
8

За ранија истраживања: D. Knez, Svetinjice iz zbirke Narоdnega muzeja Slovenije
(Pilgrimage Badges from the Collections of the National Museum of Slovenia),
Ljubljana 2001, 8–17 (256–265). Незаинтересованост већине хуманистичких
дисциплина за овај феномен може се објаснити масовном производњом
светачких медаљица и анонимношћу мајстора.
9 D. Knez, нав. дело; O. Krnjak, Svetačke medaljice iz Brkača kod Motovina, Histria
archaeologica, 35, Pуla 2004, 111–142; A. Azinović Bebek, Hodočasnici iz Čazme u 17. i
18. stoljeću, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. s., , Zagreb 2007, 391–405;
J. Belaj, Interpretiranje novovjekovnih nalaza iz grobova crkve Sv. Martina na Prozorju,
Pril. Instituta za arheologiju u Zagrebu, 23, Zagreb 2006, 257–294.
10 Прва медаљица припада типу breverl, тј. састоји се од комада папира са
молитвом, смештеном у лимени оквир–кутијицу између стакла и тканине. Друга
медаљица се састоји од представе Богородице са Христом штампане на папиру,
у лименом раму, покривене стаклом. За цртеж и каталошки опис ове светачке
медаљице, видети: М. Поповић, В. Бикић, Ком лекс сре њевековне ми ро олије
у Бео ра у, Београд 2004, 133, 206 (423). За breverl видети: A. Azinović Bebek, нав.
дело, 391, 398.
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представљају важан извор за проучавање периода аустријске владавине
између 1718. и 1739. године и „Краљевине Србије“ као мултиетничке и
мултиконфесионалне средине.
Током археолошких ископавања на некрополи у југоисточном делу
Великог града Смедеревске тврђаве, пронађен је известан број девоционалних предмета намењених приватној побожности.11 Истраживања
сведоче о континуитету сахрањивања, тј. о вишевековној употреби комплекса – некрополе и сакралног објекта, у периоду пре Деспотовине и
у време Деспотовине (крај
и
век), у османском периоду (
до
века) и у годинама аустријске владавине (крај
и почетак
века). Девоционалије су пронађене у гробовима који припадају
најмлађем културном хоризонту сахрањивања, који се са прецизношћу
може датовати у време „Краљевине Србије“, тј. у период аустријске владавине 1717–1739. године. Међу поменутим девоционалијама, поред две
крунице, налази се шест светачких медаљица, пет од ливене бронзе и
једна од стакла у металном оквиру, које је са резултатима археолошких
истраживања у Смедеревској тврђави публиковао и детаљно каталошки
обрадио М. Цуњак.12
Сама природа медаље условљена је њеном комеморативном функцијом. Она се може дефинисати као комад метала, обично у облику новчића, који се не користи као монета, већ се лије или кује у комеморативне
сврхе, а украшен је одговарајућом сликом, девизом или натписом.13 Када
11 Термин евоционалија изведен је из латинске речи devotio, што значи жртвовање,
посвећеност, побожност; побожно понизно штовање. Девоционалије су
религиозни предмети намењени католичком богослужењу и верницима у
најширем смислу (монстранце, реликвијари, распећа), али и предмети који
подстичу и шире побожност код појединаца, или пак подсећају на одређену
мистерију вере. Најчешће у ове објекте спадају ходочасничке медаљице, крстићи,
розарији, амулети, шкапулари, ампуле, иконице, штампане сличице итд.
Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, уредио: A. Badurina,
Zagreb 1979, 202; D. Knez, Svetinjice iz zbirke Narоdnega muzeja Slovenije, 18 (266).
12 М. Цуњак, Некро ола у ју оис очном елу Велико ра а Сме еревске врђаве,
Саопштења
–
,
, Београд 1995–1996, 173–192. Исти, Сме еревска
врђава, новија ис раживања, Смедерево 1998, 49–50. Користимо прилику да
се на овом месту захвалимо др Млађану Цуњаку, археологу Регионалног завода
за заштиту споменика културе у Смедереву, који нам је уступио документацију
и фотографије и помогао саветима и колегијалношћу, као и Љиљани Николић,
кустосу–археологу Музеја у Смедереву, која нам је омогућила увид у материјал и
подстакла нас да га проучавамо.
13 Thуrston, Herbert. Devotional Medals. The Catholic Encyclopedia. Vol. 10. New York:
Robert Appleton Company, 1911. 15 Jan. 2011, 17. Jan., 2011, http://www.newadvent.org/
cathen/10111b.htm
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су у питању религиозне или девоционалне медаље, дијапазон тематских варијација још је шири. Поред комеморисања светих личности,
познатих светилишта и појединих историјских догађаја, ове медаље
комеморишу и личне догађаје или подсећају на мистерије вере, или су
специјалним благословом предвиђене да означе припадност неком религиозном удружењу, да буду даване као индулгенције,14 или да послуже
у чисто декоративне сврхе.15 Бројне девоционалне медаље разликују се
по величини или материјалу од кога су сачињене, те се могу класификовати као „медаље“, „медаљице“ и „медаљони“ – међу којима у литератури није направљена јасна дистинкција.16 Медаљице или светачке
медаљице (термин који смо у раду прихватили) мали су комеморативни
медаљони,17 најчешће овалног, кружног или полигоналног облика, ливени или ковани у великим тиражима од различитих врста метала (углавном јефтинијих), те су биле доступне најширем слоју верника.18 Оне су
девоционални предмети са наглашеним симболичким значењем, који
се чувају или носе као облик личне побожности. Медаљице су некада, а
и сада, имале различите сврхе: биле су израз припадности вери, доказ
о обављеном ходочашћу,19 препорука светитељу,20 знак чланства у неком
14 Исто.
15 Понекад су били од стакла или неког полудрагог камена који су стављани
у оквире. Медаљице које су биле истовремено привесци служили су и за
украшавање жена.
16 А. Azinović Bebek, Hodočasnici iz Čazme u 17. i 18. stoljeću, 393.
17 Медаљице су, скоро по правилу, пречника између 3 и 7.
18 Златне и сребрне медаљице себи су могли приуштити само богати верници, док
су сиромашнији куповали скромније, бронзане, месингане, бакарне, лимене
и гвоздение, али упркос томе не мање поштоване. Бронза као материјал је
преовладавала (затим бакар и месинг), док се од друге половине
иу
в.
светачке медаљице праве највише од алуминијума. D. Knez, Svetinjice iz zbirke
Narоdnega muzeja Slovenije, 19 (267).
19 Ходочасничке медаљице су се продавале у ходочасничким областима, на тезгама
током верских светковина и у сличним приликама. Било је незамисливо да
се један поклоник врати са ходочашћа, а да не донесе материјални доказ o
испуњеном завету. Ходочасничка медаљица штитила је путника од разбојника
на повратку кући, али га је такође означавала као особу која је на ходочашћу
и која ужива имунитет и има право на заштиту сваког хришћанина. Ако би
поклоник желео да се прикључи локалном братству посвећеном светилишту
које је посетио, са својом ходочасничком медаљицом, био је увек добродошао.
D. Knez, нав. дело, 18 (266).
20 Најчешће су представе Богородице, али и других светитеља на чију се велику
моћ и спремност да притекну у помоћ рачунало. На популарност појединих
светитеља утицали су и монашки редови присутни на неком подручју – језуити,
фрањевци, доминиканци, бенедиктинци и други, који су одређене култове
популаризовали. Исто, 18 (266).
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светом реду или лаичком удружењу.21 Поред тога што су се могле купити у ходочасничким местима, око цркава приликом вашара или неке
верске свечаности, делили су их и бискупи, мисионари и парохијско
свештенство у различитим пригодама.22 Медаљице су се често качиле на
крунице, везивале врпцом око врата, или су стављане у руке преминулог
и сахрањивале са њим.
Иако су биле познате и распрострањене током средњег века, светачке медаљице, у облику у ком су нам данас познате, углавном припадају
посттридентском периоду и могу се, на неки начин, сматрати производом интеракције између популарне, народне побожности и званичних
култова и пракси које је фаворизовала реформисана Католичка црква.
Већина има сликовне представе на обе стране – чудесне ходочасничке слике, цркве, светитеље–заштитнике. Главни део светачке медаљице
представљају слика светитеља и натпис, који је у почетку био на латинском, а касније и на немачком, италијанском или неком другом језику.
По правилу, натпис се налазио око спољне ивице. Познате су потпуно
идентичне светачке медаљице, настале у истој радионици, али са натписима на различитим језицима. Ово је нарочито важило за позната
светилишта где су поклоници могли да купе успомену на ходочашће на
сопственом језику. Током
и
века медаљони и медаљице бољег
квалитета за најважнија европска ходочасничка светилишта израђивани
су у римским радионицама, или су их стварали познати мајстори попут
Петера и Паула Сеела из Салцбурга. Међутим, за већину медаљица се не
зна ко их је направио и где. Често су биле везане за одређена светилишта,
те су произвођене у њиховој близини, мада су неретко прављене по манастирским центрима или су их пак стварале самоуке сеоске занатлије.

Након што смо изнели главне карактеристике везане за појам и функцију
светачких медаљица, посветићемо пажњу ишчитавању визуелног и писаног садржаја медаљица пронађених на некрополи у југоисточном делу
Великог града Смедеревске тврђаве и изнети општеприхваћена сазнања
21 Медаљице су добијали и чланови различитих религиозних удружења, нарочито
маријанских. Ове су медаљице обично биле на украсним тракама, а боја траке
указивала је на положај у удружењу. Чланови маријанских друштава, на пример,
који нису у браку носили су медаљице са ружичастом траком. Исто, 20 (268).
22 O. Krnjak, Svetačke medaljice iz Brkača kod Motovina, 114.
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везана за представе на њима (светилишта, светитеље), специфичне иконографске обрасце и симболе, њихову примену у религиозном животу и
сл. Међу шест пронађених светачких медаљица пет је од ливене бронзе,
док је једна од стакла у сребрном, позлаћеном оквиру. Осим једне која је
полигонална, остале су овалног облика. Иако, како смо то већ нагласили,
са сигурношћу знамо да су пронађене у гробовима који припадају најмлађем културном слоју из времена аустријске владавине Србијом (1718–
1739), време њиховог настанка, услед вишегодишње употребе, могуће
је оквирно ставити на крај
и у прве деценије
века.23 Две медаљице на аверсу носе представу Св. Марије Цел, док на реверсу имају
представе Св. породице и Св. Јована Непомука. На једној медаљици су
Госпа од Кармела и Св. Анастасије Персијанац, док су на другој на обе
стране дата оруђа страдања – Arma Christi. На крају су две медаљице –
једна са представама два највећа фрањевачка светитеља, Св. Фрањом и
Св. Антоном и друга са представом Јована Непомука.

Светачка медаљица Св. Марије Цел и Св. породице (сл. 1)24
На аверсу медаљице је приказана Богородица у звоноликом плашту са
малим Исусом у десној руци,25 како стоји на облаку док је два анђела
крунишу. Лево и десно од Богородице је натпис: S. M
C
.26
Представа је идентична уобичајеној иконографској формулацији која се
могла наћи на молитвеним картицама и другим сличним предметима из
23 М. Цуњак, Некро ола у ју оис очном елу Велико ра а Сме еревске врђаве,
191.
24 Све ачка ме аљица Св. Марије Цел и Св. оро ице, крај
– почетак
в.,
3,3 × 2,6 × 0,1 цм, ливена бронза,
без инв. бр., гроб бр. 7 (М. Цуњак, нав. дело,
176).
25 Култна статуа Богородице са Дететом од липовог дрвета из цркве Рођења
Богородичиног у Марија Целу може се видети само три пута у години: на Велики
петак, на дан Рођења Пресвете Богородице (8. септембар) и на дан оснивања
светилишта (21. децембар). Током осталих дана, у зависности од литургијске
године, статуа се облачи у скупоцено украшене плаштове (Marienkleider или
Liebefrauenkleider). Они су, као и златне круне којима су крунисани Христ и
Богородица, били вотивни дарови побожних, угледних верника још од
века.
Fr. B. Feuerstein
, Mariazell – Pope Benedict XVI visits the Marian Shrine in the
heart of Europe, Agenzia della congregazione per l’evangeliazione dei popoli, 2007, 3,
15. decembar 2010, http://www.fides.org/eng/docуments/mariazell_eng.doc.
26 Латинске натписе S. M
C
и S. M
C
,у
в. све чешће
замењује немачки S. M
Z . А. Azinović Bebek, Hodočasnici iz Čazme u 17. i 18.
stoljeću, 399.
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Сл. 1 – Светачка медаљица Св. Марије Цел и Св. породице (фотографисао: М. Цуњак;
документација
у Смедереву)

светилишта Марија Цел,27 и наликује многобројним, међу собом веома
сличним Богородичиним представама, које варирају само у детаљима.28
Светилиште Марија Цел, у Штајерској близу границе са Доњом Аустријом, основао je, по легенди, монах Магнус из бенедиктинског манастира
Св. Лабрехта 1157. године, када је послат у тај крај у мисију. Пошто му је
27 Ходочасничке картице, штампане на папиру и малих димензија, служиле су
као успомене и молитвени подсетници, и истовремено утицале на ширење
Богородичиног култа и популарности светилишта Марије Цел. За примере
видети: Prinz Eugen und das Barocke Österreich (каталог изложбе), Wien 1986, 368,
кат. бр. 17.55; A. Coreth, Pietas Austriaca, West Lafayette, 2004, 70.
28 Унутар ограниченог броја иконографских типова Богородице, постигнуто
је, нарочито на популарном девоционалном материјалу, мноштво варијација
у приказивању (положај Христа, орнат, сценографија). Ове „разлике“, поред
натписа, требало је да укажу на индивидуалне карактеристике великог броја
поштованих светих слика и кипова, као и регионалних и локалних светилишта
у којима су се њихови култови поштовали. Карактеристичан пример је Atlas
Marianus Вилхелма фон Гумпемберга (Wilhelm von Gumppemberg) из 1659.
године, који садржи стотинак илустрација овог типа. Видети: D. Freedberg, The
Power of Images, Studies in the History and Theory of Response, Chicago and London
1991, 113–115.
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скулптура Богородице са Дететом чудотворно помогла, над њом је саградио ћелију од дрвета која је служила као прва капела. Марија Цел је
од самог почетка била популарна ходочасничка дестинација и важила
за заштитницу народа из окружења, носећи епитете Mater Gentium
Slavorum и Magna Hungarorum Domina.29 Иако је светилиште Марија
Цел драстично изгубило популарност у периоду реформације, у
веку је поново ојачало привлачећи различите народе Хабзбуршке монархије и стичући доминантно место међу средиштима маријанског
култа у аустријским наследним земљама.30 Ово светилиште било је у
великој мери везано за политику – многи припадници царске породице,
нарочито владари, заклињали су се пред Богородичином статуом или
овде долазили на ходочашће (Фердинанд I, Фердинанд II). У време Леополда I, Марија Цел достиже врхунац важности: она је резиденција Мајке
Божје, патрона Аустрије и владајуће династије Хабзбурга.31 Цар је учинио
седам ходочашћа до Марије Цел, праћених процесијама, молитвама и
песмом, када је и обичан народ узимао учешћа у званичној процедури.32
У време аустријско-турских ратова Богородица се сматрала главном помоћницом и називала „Врховним командантом Аустрије“, те се за њене
чудотворне слике и статуе, као и светилишта у којима се чувају, везује не

29 „Прву камену грађевину је, по легенди, подигао у знак захвалности око дрвене
капеле велики гроф Владислав Моравски након што је после чудесног исцељења
обавио ходочашће до Марије Цел (око 1200). Подизање готичке цркве као знак
захвалности Богородици након победе над многобројнијом турском војском
(око 1370) везује се за мађарског краља Лудвига I Великог. Он је подигао и
ходочасничку капелу посвећену Богородици и поклонио икону пред којом се
молио уочи битке.“ Fr. B. Feuerstein
, Mariazell, 4.
30 A. Coreth, нав. дело, 56. Из потребе да прими огроман број ходочасника,
постојећа грађевина је у
веку проширена и претворена у репрезентативно
барокно здање. Главни олтар даровао је у знак захвалности 1704. године Карло III
(Карло VI). Направљен је по пројекту Јохана Бернарда Фишера фон Ерлаха и
представља визуелизацију догме о Св. Тројици. Fr. B. Feuerstein
, нав. дело, 8.
31 За концепт pietas aуstriaca и посебно за поштовање Богородице (pietas mariana)
видети: A. Coreth, нав. дело, 57. За Марију Цел као заштитницу аустријске
државе, видети: F. Matsche, Die Kunst im Dienst der Staatsidee Kaiser Karls VI,
Iconographie, Ikonologie und Programmatik des „Kaiserstil“, Berlin, New York 1981,
159–161.
32 Леополд је све ствари од животне важности (политичке и породичне) заиста
изнео пред Марију Цел. Некада је то чинио лично, некада шаљући богате
поклоне. Ходочашћа су обављена у периоду од 1659. до 1693. A. Coreth, нав. дело,
57. Карло VI са својом супругом 1715. године одлази на ходочашће до Марије
Цел да пред њу изнесе горући политички и династички проблем – питање
наследника. Исто, 62–63.
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само официјелна, национално-династичка, већ и популарна побожност
свих слојева становништва, међу којима и војника.33
Света породица представљена на реверсу медаљице дата је у визуелном обрасцу карактеристичном за посттридентску иконографију. Богородица и Св. Јосиф са љиљаном у десној руци приказани су у покрету
како између себе држе за руке Дечака Христа. Над Исусом лети голуб Светог Духа окружен зрацима светлости, док је над њим лик Бога Оца који
благосиља из сегмента неба.34 Мада је прихваћено да сцена представља
повратак Св. породице из Египта, овако организована композиција има
више симболичко значење но што представља одређени тренутак јеванђеоске историје.35 Посттридентска побожност препознала је у трочланој
Св. породици – Богородици, Исусу и његовом поочиму Јосифу – нову,
земаљску Св. Тројицу, која је слика Св. Тројице на небу.36 Земаљска и
небеска Тројица срећу се по хоризонтали и вертикали, композиционо и значењски – у личности Исуса Христа. Оваква схватања честа су
код многих теолога из периода католичке реформације и повезана су са
стварањем и популаризацијом нових култова и нових врста побожности,
као и са идејом о јединству земаљског и небеског света – што је једно од
општих места уметности барока.37 Поштовање Св. породице и нарочито
33 У периоду барока се штампају популарни графички листови који прослављају
Марију Цел као заштитницу војника. За оваква схватања и примере видети:
М. Тимотијевић, Бо оро ица Сме еревска, Зборник Матице српске за ликовне
уметности, 36, Нови Сад 2008, 82, нап. 104.
34 Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, уредио: A.
Badurina, Zagreb 1979, 554. Многи сликари прославили су ову композицију
(Зукаро, Муриљо, Рубенс), која је популаризована кроз бројне реплике у
графици (Болсвелт, Вое). É. Mâle, L’Art Religieux après le Concile de Trente, Étude
sur l’Iconographie de la Fin du
e Siècle, du
e, du
e siècle, Italie–France–
Espagne–Flandres, Paris 1951, 312, напомена 2.
35 É. Mâle, нав. дело, 312.
36 Култ Св. Јосифа популаризовали су у време католичке реформације нарочито
језуити и кармелити. Уметници су Јосифа ређе представљали као дрводељу у
радионици, а чешће као младог оца са усвојеним сином поред себе. У побожној
литератури Јосиф се описује као прави Христов родитељ јер је прихватио своју
улогу и одлучио да верно изврши Божје дело. Он је пример ваљано спроведеног
очинског ауторитета у духовном васпитању детета – што његову породицу,
земаљску Тројицу, чини панданом небеске Тројице. K. P. Luria, Territories оf
Grace, Cultural Change in the Seventeenth-Century Diocese of Grenoble, Berkeley,
Los Angeles, Oxford 1991, 126–127. Да је идеја о небеској и земаљској Св. Тројици
била актуелна у позном средњем веку, видети: C. Hahn, ‘Joseph Will Perfect, Mary
Enlighten and Jesus Save Thee’: The Holy Family as Marriage Model in the Mérode
Triptych, The Art Bulletin, Vol. 68, No. 1 (Mar., 1986), 65–66.
37 É. Mâle, нав. дело, 312–313.
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Св. Јосифа упражњавале су многобројне братовштине које су веровале да
је добра смрт она у кругу породице и у потпуној помирености са божјом
вољом.38 Слика Св. породице једна је од најчешћих представа на реверсу
светачких медаљица из Марије Цел.39 Посебна популарност Св. Јосифа
међу владарима из куће Хабзбурга и истакнуто место које је светилиште Марија Цел имало у њиховој личној и државној побожности указују
на нови слој читања садржаја ове медаљице у династичко-патриотском
кључу: као троструке паралеле између Св. Тројице, Св. породице и царске породице Хабзбурга као земаљске власти која је само слика небеског
поретка, са императором као Христовим намесником на земљи.

Светачка медаљица Св. Марије Цел и Св. Јована Непомука (сл. 2)40
На аверсу је приказана Богородица у звоноликом плашту, по истом иконографском обрасцу као и на претходној медаљици, са натписом .
.
( )
. На реверсу је представљен Св. Јован Непомук у пуној фигури, са зракастим ореолом око главе, како стоји испред моста. У левој
руци држи распеће, а у десној палмову грану. Обучен је у исповедничку
одору – рокету и на глави има тророгу језуитску капу. Натпис се са тешкоћом може прочитати као . .(
) .(
) .(
).
Јован Непомук је рођен средином
века у Помуку (касније Непомуку)
у Чешкој. Био је клерик и свештеник Прашке надбискупије, бискупов
саветник, а потом и генерални викар. Након сукоба са краљем око поштовања канонског права (ингеренције приликом постављања опата), мучен
је и пострадао 1393. године, тако што је по наредби краља Венцеслава IV
бачен у Влтаву са Карловог моста.41 Сахрањен је у катедрали Св. Вита, где
је његов гроб врло брзо постао предмет посебног поштовања. Огромну
популарност, нарочито у
и
веку, овај светитељ је стекао као
заштитник свете тајне исповести. Он је, у складу са легендом, одбио да
краљу Венцеславу ода тајне које је у исповести изрекла краљица Јова38 Keith P. Luria, Territories оf Grace, 127.
39 А. Azinović Bebek, Hodočasnici iz Čazme u 17. i 18. stoljeću, 399. Упоредити: D. Knez,
Svetinjice iz zbirke Narоdnega muzeja Slovenijе, 35 (кат. бр. 2).
40 Све ачка ме аљица Св. Марије Цел и Св. Јована Не омука, крај
– почетак
в., 3,3 × 2 × 0,3 цм, ливена бронза (лив. оквир),
без инв. бр., гроб бр. 42
(М. Цуњак, нав. дело, 181).
41 Kirsch, Johann Peter. St. John Nepomucene. The Catholic Encyclopedia. Vol. 8. New
York, 1910. 15 Jan. 2011, 15 December 2010, http://www.newadvent.org/cathen/08467a.
htm; Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, 283.
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Сл. 2 – Светачка медаљица Св. Марије Цел и Св. Јована Непомука
(фотографисао: М. Цуњак; документација
у Смедереву)

на и зато био убијен. Његов култ био је широко распрострањен и пре
беатификације (1721) и канонизације (1729), нарочито у Чешкој и Аустрији, али и у другим деловима Светог римског царства42. Нарочито
је био ширен пре и за време тридесетогодишњег рата, када је Јован Непомук истицан као противтежа Јану Хусу, кога су протестанти посебно
поштовали. Култ је пропагиран нарочито од стране језуита, који су и
сами често заузимали позиције исповедника владара.43 Јован Непомук
се сматра браниоцем цркве и заштитником свете тајне исповести, али
и заштитником мостова и помоћником против поплава.44 Поред Св. породице, Св. Јован Непомук је најчешћи приказ на реверсу медаљица из
Марије Цел.45
42 За култ Св. Јована Непомука у хабзбуршким земљама, видети: S. Cvetnić,
Habsburški politički utjecaji i ikonografija sv. Ivana Nepomuka u Hrvatskoj, у:
Hagiologijа, Kultovi u kontekstu, Zagreb 2008, 161–166.
43 J. P. Kirsch, нав. дело.
44 M. R. Forester, Catholic Revival in the Age of Baroque, Religious Identity in Southwest
Germany 1550–1750, Cambridge 2007, 113.
45 А. Azinović Bebek, Hodočasnici iz Čazme u 17. i 18. stoljeću, 399.
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Сл. 3 – Светачка медаљица Св. Јована Непомука (цртеж: М. Цуњак; документација
у Смедереву)

Светачка медаљица Св. Јована Непомука (сл. 3)46
На овој медаљици је тешко препознати лик представљеног светитеља
услед степена оштећености и осетљиве природе материјала од којег је
направљена (два стаклена сегмента са сликом између). Светитељ је у
белој одори, са капом на глави и ореолом. У руци држи неки предмет,
највероватније крст. Како је око њега насликано пет жутих звезда, а у
позадини се назиру лукови моста, приказаног светитеља могуће је са
извесношћу идентификовати као Св. Јована Непомука. Легенда каже
да се, пошто су га бацили са моста, око његове главе јавио ореол од пет
звезда.47

46 Све ачка ме аљица Св. Јована Не омука, крај
– почетак
в.,
3,3 × 2,6 × 0,1 цм, дводелно стакло, сребрни, позлаћени рам, МС без инв. бр., гроб
бр. 42 (М. Цуњак, нав. дело, 179).
47 Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, 283.
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Сл. 4 – Светачка медаљица Св. Фрање Асишког и Св. Антонија Падованског
(фотографисао: М. Цуњак; документација
у Смедереву)

Светачка медаљица Св. Фрање Асишког и Св. Антонија
Падованског (сл. 4)48
На аверсу медаљице је приказан Св. Фрањо Асишки у допојасној фигури,
у фрањевачком хабиту, са десном руком на грудима и погледа упртог у Распеће. Његова лева рука положена је на лобању. Натпис је молитвена формула: .(
)
.(
)
(
). Свети Фрањо (1182–1226) био
је један од највише поштованих светитеља у периоду пре реформације.
У младости се опробао као војник.49 Оснивач је фрањевачког реда (мале
48 Све ачка ме аљица Св. Фрање Асишко и Св. Ан онија Па ованско , крај
–
почетак
в., 3,1 × 2,2 × 0,3 цм, ливена бронза,
без инв. бр., гроб бр. 3
(М. Цуњак, нав. дело, 174).
49 Сматра се да је време проведено у тамници након заробљавања од стране
Падованаца утицало на светитељево обраћење и каснији живот. Francis of Assisi,
Wikipedia, the free encyclopedia, 14 December 2010, 15 December 2010,
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браће, клариса, трећег реда) који поштује завете чистоте, понизности
и послушности, као и сиромаштва. Био је подстакнут јеванђеоским речима да Христовим ученицима није потребно злато и сребро, нити два
капута за пут, ципеле или штап, већ да они морају да подстичу грешнике
на покајање и објављују Царство Господње.50 Проповедао је обичном
пуку и помагао просјацима и најтежим болесницима, обновио многе
цркве и капеле и ишао на ходочашћа. Имао је горућу жељу да проповеда
муслиманима јеванђеље. Пратио је крсташку војску у северну Африку,
проповедао на султановом двору у Египту и касније ишао у Свету Земљу.
У периоду католичке реформације Св. Фрањо је остао истакнут морални
пример како за фрањевачке огранке – опсерванте, капуцине, конвентуалце, тако и за друге монашке редове. Његова посвећеност сиромаштву и
истрајност у трпљењу одговарали су духу католичке обнове, а његов мистицизам, исказан кроз визије и дубоку медитативност и контемплативност – барокном схватању побожности. За разлику од обимног Ђотовог
циклуса о животу Св. Фрање у базилици у Асизију, барокно сликарство
инсистира само на неколико сцена из светитељевог живота – визијама
Крста и Богородице са Дететом, тренутку када прима стигме. Често се
представља док размишља о смрти и моли се погледа упртог у крст или
лобању.51 Св. Фрањо се приказује са распећем, лобањом, љиљаном, вуком
и јагњетом, или како из Богородичиних руку прима Дете Исуса.52
На реверсу медаљице је Св. Антоније Падовански, који левом руком
држи Дете Христа, а у десној струк љиљана. Натписом је означен као:
.(
)
.( )
.(
). Св. Антоније (o. 1195–1231.) био је фрањевац португалског порекла, ученик Св. Фрање и проповедник на гласу.
Умро је и сахрањен у Падови, у Италији и проглашен за светитеља већ
наредне године, а њему посвећена базилика постала је средиште култа.
Поштовање Св. Антонија ширили су у средњем веку и касније, заједно
са култом Светог Фрање, бројни огранци фрањеваца. У
веку, нови
талас поштовања његовог култа раширио се по Горњој Штајерској (салцбуршка архидиоцеза), када му се посвећују многе цркве. У истом периоду оснивају се и братовштине чији је он заштитник. У периоду барока
Св. Антоније постаје један од најпопуларнијих светитеља–помоћника.
Сматран је ненадмашним чудотворцем, тауматургом и помоћником у
http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_of_Assisi.
50 Robinson, Paschal. St. Francis of Assisi. The Catholic Encyclopedia. Vol. 6. New York,
1909. 15 Jan. 2011, 15. December 2010, http://www.newadvent.org/cathen/06221a.htm.
51 É. Mâle, L’Art Religieux après le Concile de Trente, 172–176, 211–212.
52 Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, 234.
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многим невољама.53 Био је светац–заштитник војника, као и покровитељ
брака и брачних вредности. Обично се представља одевен у фрањевачки
хабит, како у рукама држи љиљан, расцветали крст, рибу, књигу или
пламено срце. Од
века уобичајено је приказиван са Дететом Исусом
54
на рукама.

Светачка медаљица Госпе од Кармела и Св. Анастасија Персијанца
(сл. 5)55
На аверсу медаљице је приказана Богородица у допојасној фигури са
круном на глави. Малог Исуса држи левом руком, преко које је пребачен
шкапулар. Натписом је титулирана: D
.C .
. Формулација Decor
Carmeli полази од библијског схватања Кармела као симбола лепоте (decor), најчешће на основу стихова из Књи е ророка Исаије, или Песме на
есмама.56 Побожност посвећену Госпи од Кармела, која се често назива
и Госпа од Шкапулара, посебно су ширили кармелићани. Представа је
заснована на визији Симона Стока, генерала кармелитског реда коме
се Богородица указала 1251. године и уручила му шкапулар обећавајући
да ће свако ко га носи са побожношћу и ко умре са њим у рукама бити
поштеђен мука у паклу.57 У привилегији Bulla Sabbatina, коју је папа Јован
XXII издао кармелићанима, обећава се носиоцима шкапулара ослобађање од мука у чистилишту, прве суботе након смрти.58 У посттридентској
53 D. Knez, Svetinjice iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije, 29 (282).
54 Видети: Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, 119–120. За
посебно поштовање детета–Исуса у посттридентском периоду, видети: É. Mâle,
нав. дело, 325–332.
55 Све ачка ме аљица Гос е о Кармела и Св. Анас асија Персијанца, крај
–
почетак
в., 3 × 1,9 × 0,3 цм, ливена бронза,
без инв. бр., гроб бр. 6 (М.
Цуњак, нав. дело, 174, 176).
56 „Дана јој је слава Либанона, дивота (decor) Кармела“ (Исаија 35: 2); „Глава
је твоја као брдо Кармел … Како си лепа и како си љупка, о најдража међу
милинама!“ (Песма над песмама 7: 7, 6). Упор: O. Franjo Podgorelec, Elementi
karmelske pobožnosti prema Blaženoj Djevici Mariji, у: Karmelski škapular, povodom
Marijanske godine Karmela o 750–godišnjici karmelskog škapulara, Karmel 32,
Zagreb–Remete 2001, 9. Осим Mater Decor Carmeli и Regina decor Carmeli, неки од
карактеристичних епитета Богородице у кармелитској побожности су и Virgo
Flos Carmeli, Patrona Carmelitarum.
57 Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, 243.
58 Ис о. За историјат и контроверзе око Bulla Sabbatina, видети: Hilgers, Joseph.
Sabbatine Privilege. The Catholic Encyclopedia. Vol. 13. New York 1912. 15 jan. 2011,
15 dec. 2010, http://www.newadvent.org/cathen/13289b.htm.
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Сл. 5 – Светачка медаљица Госпе од Кармела и Св. Анастасија Персијанца
(фотографисао: М. Цуњак; документација
у Смедереву)

побожности долази до великог пораста популарности Госпе од Кармела,
као потврде доктрине о чистилишту, коју су протестанти оспоравали.
Празник Госпе Кармелске проглашен је 1726. општим празником Католичке цркве. Шкапуларска побожност представљала је изузетно омиљен
и широко прихваћен вид маријанске побожности и код лаика, организованих у бројне шкапуларске братовштине које су оснивали и водили
кармелићани.59 Чланови братовштине уживали су посебну заштиту Мајке Божје, нарочито у тренутку смрти. Сви они који су њој у част верно
носили овај симбол током живота могли су бити спасени мука у паклу.60 У
59 Ово се посебно односи на кармелитски или браон шкапулар, који је у пракси
„најстарији, најраширенији, најчашћенији“. За друге шкапуларе са маријанским
значењем које је одобрила црква и који садрже посебне милости, а припадају
различитим редовничким установама, видети: O. Dario Tokić, Postanak
karmelskog škapulara, у: Karmelski škapular, 5.
60 Hilgers, Joseph. Scapular. The Catholic Encyclopedia. Vol. 13. New York 1912, 19 Jan.
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барокном сликарству Госпа од Кармела представља се са дететом у крилу
како лебди над чистилиштем, док душе у чистилишту подижу руке ка
шкапулару, тражећи помоћ.
На аверсу медаљице приказана је глава Св. Анастасија, коју окружује
натпис (
). .(
)
.(
)
.(
). У хагиографској литератури, као и у популарној побожности, сусрећу се два
светитеља истог имена, који су били војници и обојица пострадали тако
што им је одсечена глава. Први је био трибун у војсци цара Деција и
обраћен је у хришћанство док је гледао муке Св. Венанција. Мошти му се
чувају у цркви Св. Венанција у Камерину. Глава Светог Анастасија често
се на светачким медаљицама претставља заједно са Св. Венанцијем Мучеником, али и са другим светињама из региона Мацерате у централној
Италији – Богородицом из Лорета и Светим Крстом из Сирола.61 Како је
Св. Анастасије на медаљици из Смедеревске тврђаве означен као „кармелитски мученик“, извесно је да се ради о Св. Анастасију Персијанцу,
војнику персијског краља Хозроја II, који се обратио пред Часним крстом
и крстио, добивши хришћанско име Анастасије – у спомен на Христово
васкрсење. Након седам година строгог монашког живота, ухваћен је
док је својим сународницима проповедао јеванђеље, био мучен и са још
седамдесет хришћана пострадао 628. године у месту Бетсалое. Пострадао је тако што је задављен, а затим му је одсечена глава, која је однета
краљу. Његово тело пренето је у Палестину, затим у Цариград и на крају
у Рим.62 О бројним чудима која су уследила расправљало се на Седмом
екуменском концилу у Никеји 787. године, када се извештава о присуству реликвије и чудотворне иконе у Риму, у манастиру Trium Fontium
ad Aquas Salvias (сада опатија Св. Винсента и Анастасија). Током целог
средњег века за ову реликвију су везивана многа чуда, а у каснијем периоду култ Св. Анастасија Персијанца популаризовали су кармелити. Како
је признаван за великог тауматурга и помоћника, установљен је обичај
да се слика светитељеве главе носи као заштита од болести и замки Нечастивог, да се ставља на куће или на груди умирућег да би му помогла
да издржи у последњој борби. Овакве слике са главом Св. Анастасија по
правилу се срећу у болницама које воде кармелити да би подсетиле вер2011, http://www.newadvent.org/cathen/13508b.htm.
61 За представљање са Св. Венанцијем: D. Knez, Svetinjice iz zbirke Narodnega muzeja
Slovenije, 75, кат. бр. 82, 83; са Маријом Лоретском, 76, кат. бр. 84 и са Св. крстом
из Сирола, 78, кат. бр. 88.
62 Anastasius of Persia, Wikipedia, the free encyclopedia, 5 June 2010, 15. December 2010,
http://en.wikipedia.org/wiki/Anastasiуs_of_Persia.
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нике да у тренутку смрти молитвом призову овог славног мученика и као
и он кроз Крст и Васкрсење стигну до Христа.63 Повезивање поштовања
Св. Анастасија са Госпом од Кармела није случајно. Кармелити, који су
оснивање свог реда рачунали од пророка Илије и Јелисеја, рану историју
свог рада поистовећивали су са историјом ранохришћанског манастицизма у Палестини и низом светитеља везаних за ово место.64

Светачка медаљица Arma Christi (сл. 6)65
На обе стране медаљице су представљени Arma Christi – справе и предмети којима је Исус Христ био мучен и који симболишу његово страдање.
На аверсу је у центру композиције Крс рас ећа са Titulus Crucis (табла
са натписом), преко кога се укрштају Ко ље којим је римски војник Исусу
задао последњу, пету рану и Гу а (сунђер) на трсци којом су жуч и сирће
нуђени Христу. На левој страни су, без посебног реда, нанизани ич
којим је Исус ударен 39 пута, мач којим је Петар одсекао уво нападачу
приликом Христовог хватања, ексери којима су прободене Христове руке
и ноге, чекић којим су прикуцавани и клеш а којима су уклањани. На
десној страни је ш а који су војници ставили у руке Христу као скиптар
када су му се ругали, кеса са ри есе сре рњака које је Јуда добио за
издају, као и још неколико предмета које је тешко идентификовати услед
оштећености.
На реверсу је у центру Вероникин у рус са Христовим ликом, иза кога
се по дијагонали укрштају лес вице коришћене при скидању с крста и
стуб за који је Христ био везан и бичеван. Изнад је представљен олу
Св. Духа у зракастој мандорли, док је у доњем делу Христова хаљина.
Лево и десно су осу а у којој се чувала жуч и сирће и све иљка коју
су војници користили приликом хапшења, као и е ао који се огласио
пошто се Петар трећи пут одрекао Христа и коцке које су за Христову
хаљину војници бацали под крстом.
Arma Christi се могу посматрати као оружје у хералдичком смислу, али
и као средства помоћу којих је Христ победио Сатану. Поред крста који
63 Carmel, Its History, Spirit, and Saints, New York, 1927, 239, 15 December 2010,
http://bronxvilleocds.x10hosting.com/stanast.htm.
64 A. Jotischky, The Carmelites and antiquity: Mendicants and their pasts in the Middle
Ages, New York 2002, 56–59.
65 Све ачка ме аљица Arma Christi, крај
– почетак
в., 3,4 × 2,6 × 0,2 цм,
ливена бронза,
без инв. бр., гроб бр. 8 (М. Цуњак, нав. дело, 177).
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Сл. 6 – Светачка медаљица Arma Christi (фотографисао: М. Цуњак; документација
у Смедереву)

је у хришћанску уметност уведен још у веку, инструменти страдања и
као група имају дугу иконографску традицију. Нека од оруђа вековима су
поштована као изузетно цењене реликвије, попут Часног крста, Лонгиновог копља, сунђера, путира или ексера са Крста. Након крсташких ратова, долази до прилива нових реликвија на Запад.66 Њихово поштовање
повезано је са порастом популарности побожног штовања Христових
мука и доминира у девоционалној литератури и пракси од времена Св.
Бернара и Св. Фрање Асишког, нарочито у позном средњем веку.67
Као и на примеру овe медаљице, у уметности се инструменти страдања
појављују често са Распећем или Вероникиним убрусом као централним
мотивом. На крсту и око крста су поједини предмети–оруђа, размештени без неког утврђеног реда. Од времена барока надаље, монументални
66 G, Schiller, Iconography of Christian Art, , London 1972, 189–191.
67 Thurston, Herbert. Devotion to the Passion of Christ. The Catholic Encyclopedia.
Vol. 11. New York 1911, 20 Jan. 2011, http://www.newadvent.org/cathen/11527b.htm.
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крстови „окићени“ са Arma Christi постављају се на раскршћа или носе
на челу процесија крсног пута – via crucis.68 Минијатурне верзије оруђа
страдања каче се често на крунице и распећа и користе као испомоћ при
контемплацији о Христовим страдањима, нарочито у време коризме
(четрдесетнице) и непосредно пред Ускрс.

У науци је већ учињен покушај да се представе на медаљицама из Смедеревске тврђаве повежу са покојницима у чијим су гробовима нађене.
Тако М. Цуњак светитеље на медаљицама везује за одређене монашке
редове за чије чланове верује да су овде сахрањени,69 док М. Тимотијевић
поједине светитеље идентификује као заштитнике војника, те истиче да
је за даље проучавање од важности чињеница да медаљице припадају
кругу фрањевачких култова, што иде у прилог њиховом аустријском пореклу.70 Не одбацујући ниједну од претпоставки ранијих истраживача,
покушаћемо да на основу систематизације расположивих извора и литературе боље осветлимо период аустријске владавине у Смедереву и Србији, дамо наше виђење проблема и покушамо да одговоримо на бројна
питања која се тичу идентитета сахрањених, њихове везе са светитељским култовима на медаљицама, њиховог религиозног живота и популарне побожности.
О Смедереву у време аустријске владавине сазнајемо на основу оскудних података којима располажемо. Иако невелико насеље, било
је средиште дистрикта у коме је столовао провизор – камерални чиновник који је убирао државне дажбине, вршио судску и финансијску
власт, његов заменик ишпан, као и два нижа чиновника (Ueberreither),
потребни служитељи и пандури.71 Такође се зна да се ту налазила и царина. У смедеревском дистрикту провизор је био Михаел Бајнагел, који
је раније вршио исту службу у Рудничком округу, али је након сукоба са
68 Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, 131.
69 М. Цуњак, Некро ола у ју оис очном елу Велико ра а Сме еревске врђаве,
191. Исти, Сме еревска врђава, новија ис раживања, Смедерево 1998, 150.
70 М. Тимотијевић, Бо оро ица Сме еревска, 82, нап. 104.
71 Сви они представљали су персонал плаћан из државне благајне. Према Stathus
personalis за 1723. годину у смедеревском дистрикту провизор је био Михаел
Бајнагел, док је ишпан био Карло Екер. Д. М. Павловић, А минис ра ивна и
црквена оли ика аус ријска у Ср ији (1718–1739), 123.
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јагодинским командантом Трегером премештен 1722. године у Смедерево. Убрзо, 1723. године, на његово место је постављен Шисл, који је на
провизорском месту остао до 1726, оставивши за собом многе злоупотребе и велики финансијски дефицит. Њега је наследио Најбауер, кога
је сам принц Александар, због многобројних злоупотреба и самовоље,
хтео преместити у други округ, али је и поред тога у Смедереву остао до
1728. године, када га је командир места ухапсио.72
У извештају мисионара Конгрегације за пропаганду вере Габриела
Феруција, с краја 1719. и почетка 1720. године, стоји да у целој Србији,
када се изузме Београд, нема Католичке цркве.73 Нема сумње да је веома
брзо Католичка црква у Смедереву добила најмање једну турску мошеју
за потребе богослужења. Међу грађом која се односи на Београдску
администрацију у Архиву Србије, налази се и једна молба фрањевца
Теобалда Кауфера, којег администрација 1721. шаље на службу у Смедерево.74 О каквој се служби ради, не зна се. Исте године барон Јакоб Фердинанд де Валпо тражи да Дворска канцеларија обезбеди одговарајућу
резиденцију за Смедеревску бискупију, која му је поверена и катедралну
цркву.75 У документу који је 13. фебруара 1723. године усвојило Дворско веће, одобрава се годишња плата за канонике у Руднику, Шапцу,
Јагодини и Смедереву од 150 форинти.76 Са сигурношћу се зна да је те
године за смедеревског каноника постављен горе поменути Феруци,
који је на дужности остао до смрти 1733. године.77 У Смедереву је 1728.
године постојала католичка црква, о чему сазнајемо из дописа провизора Најбауера у коме моли да га не премештају из овог места јер је
недавно прешао у католичанство и оженио се, а у Ваљеву, где желе да
га пошаљу, нема католичке цркве, која му је неопходна.78 Из извештаја
72 Исто, 151–152.
73 K. Mitrovic, The Peace of Passarowitz and Re-establishment of Catholic Diocesan
Administration in Belgrade and Smederevo, in: The Peace of Passarowitz, 1718, eds. Ch.
Ingrao, N. Samardžić and Ј. Pešalj, Purdue University Press, West Lafayette, 2011, 213.
74 Захваљујем мр Милошу Ђорђевићу са Филозофског факултета у Нишу, који ми је
љубазно указао на овај податак.
75 М. Митровић, По аци о Ср ији у ро околима Дворско ра но саве а у
Бечу (1717–1740), Београд 1988, 54. Јакоб Фердинанд де Валпо и Јаков Јани из
Валтелине по свој прилици су иста особа, коју је цар Карло VI именовао за
смедеревског бискупа.
76 J. Langer, Serbien unter der kaiserlichen Regierung (1717–1739), 224.
77 М. Митровић, нав. дело, 84, 89, 208.
78 Исте године (1728), смедеревски каноник Феруци је за адаптирање мошеје за
потребе хришћанског богослужења потрошио 100 форинти. М. Митровић, нав.
дело, 136, 143.
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бискупа београдског Франца Антона грофа Енгела фон Ваграјна из 1738.
године Конгрегацији за пропаганду вере у Риму, у којој даје укупан број
католика у Србији и број по појединачним парохијама, види се да је у
Смедереву било 70 католика, не рачунајући посаду Тврђаве.79 Гравире
из Спаровог атласа, нарочито она која показује панораму Смедерева,
потврђују да је у граду било, по свој прилици, више католичких цркви,
поред оне у Тврђави.80
Војно уређење „Краљевине Србије“ одражавало је погранични карактер земље, а подразумевало је гарнизонску војску и српску милицију.
Седиште војног команданта и генералштаба налазило се у Београду, где
је био смештен и највећи део аустријске стајаће војске. Поред Београда, гарнизони су се налазили још и у већим градовима и утврђењима
– Смедереву, Шапцу, Ваљеву, Руднику, Јагодини. Смедерево је гарнизонски град у коме је стајаћа војска била смештена првенствено у Тврђави.81
Како је у граду већ постојала католичка богомоља, црква у југоисточном
делу утврђења служила је за потребе војске, па је логично да је и некропола употребљавана за сахрањивање војника.82 Ком је пуку или батаљону припадао гарнизон који је боравио у Тврђави, не можемо да
тврдимо. Непосредно по окончању ратних дејстава 1717. г., у Смедереву и Шапцу била су два вирмунденска (Virmontischen) батаљона.83 Д.
М. Павловић наводи да су по унутрашњости Србије била распоређена
четири ескадрона дармштатског пука, што би могло значити да их је
79 М. Јачов, С иси Тајно ва иканско архива,
–
века, Београд 1983, 279–280
(Бр. 238). Међу ових седамдесет душа било је, сигурно и колониста, за које се
зна да су живели и у Смедереву. Д. М. Павловић, Финансије и ривре а за време
аус ријске вла авине у Ср ији (1718–1739), о рађи из ечких архива, Глас
64,
1901, 7–8.
80 Видети: Л. Павловић, Ис орија Сме ерева у речи и слици, Смедерево 1980, 226.
81 Од краја
века, у време османске и аустријске владавине, утврђење на ушћу
Језаве служило је искључиво у војне сврхе – за смештај војне посаде и пратећих
служби (Смедеревска тврђава), за разлику од ранијих времена, када је унутар
утврђења живело и цивилно становништво (Смедеревски град). Видети:
М. Поповић Сме еревски ра – ро леми ис раживања и о нове, Смедеревски
зборник 1, Смедерево 2006, 32–33.
82 На основу археолошких истраживања утврђено је да је ова сакрална грађевина
више пута мењала намену и притом била преправљана у различитој мери.
Православна црква из времена Деспотовине претворена је у џамију након пада
Смедерева 1459. године, док је у периоду аустријске владавине 1718–1739. г. џамија
претворена у католичку цркву, о чему сведоче извршене грађевинске преправке
у источном делу грађевине, тј. дозидавање полукружне апсиде. М. Цуњак,
Сме еревска врђава, новија ис раживања, 133.
83 М. Митровић, По аци о Ср ији у ро околима Дворско ра но саве а, 15.
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било и у Смедереву,84 док се у протоколима Дворског ратног већа 1724.
г. помињу три дармштатске компаније.85
Неколико података сачувало се и о официрима који су службовали у
Смедереву. Познатo је име Вејланда О Соливана (O Solivan, O Sullivan),
који је био командант града од 1718. до 1724. године, када га је задесила смрт.86 Његова надгробна плоча нађена је приликом ископавања
на некрополи и цркви и сада се налази у лапидаријуму смедеревског
музеја (сл. 7)87. За његовог наследника принц Александар Виртембершки предлаже поручника Јохана Карла Валтерса.88 У протоколима Дворског ратног савета помиње се 1730. г. као командант града Фон Дарси
(Darsy, Dorsy).89 Барона Валентина Крега (Creagh), капетана србијанске
милиције, који је 1728. године ухапсио помињаног провизора Најбауера,90
налазимо најдуже у изворима као команданта Смедерева, све до новог
аустријско-турског рата.91
Начин сахрањивања говори у прилог претпоставци да су покојници
припадали војном сталежу. Умрли војници сахрањивани су тако што су
84 Д. М. Павловић, Финансије и ривре а за време аус ријске вла авине у Ср ији,
32-33. Д. Ј. Поповић, Ср ија и Бео ра о Пожаревачко о Бео ра ско мира
(1718–1739), Београд 1950, 74; Л. Павловић, Ис орија Сме ерева у речи и слици,
209. Познато је да су током 1715. и почетком 1716. године трупе из гарнизона
на западној граници (Рајни) пребациване у Мађарску у оквиру припрема за
рат са Турском. P. H. Wilson, German Armies, War and German politics 1648–1806,
Routledge 2007, 219. И немачки колонисти који су долазили у Србију били
су управо из пренасељених рајнских региона Мајнц, Вормс и Шпајер, где се
агитација вршила уз подршку свештенства. Д. Ј. Поповић, нав. дело, 34; Д. М.
Павловић, нав. дело, 7–8.
85 М. Митровић, нав. дело, 106.
86 М. Митровић, нав. дело, 25, 99.
87 Натпис на споменику гласи: Betrachte Wanders man(n) / Da liegt O Solivan /
Weyland / Hier Com(m)endant / In Ruhm beschliest sein Leben / Zu zicht den Schöpfer
zu/bittl das ihm Gott wollgeben / Ewig beglückte Ruh / Ob: 17. xb: 1724. at:
.
88 М. Митровић, нав. дело, 99. Да ли је Валтерс постављен на ово место, остаје
отворено питање.
89 Исто, 159, 162.
90 Д. М. Павловић, нав. дело, 151–152. Пре тога, 1725. године, срећемо га на челу
комисије која је пописивала народну милицију, као капетана и ађутанта његове
„висококнежевске светлости“, принца Александра. С. Пецињачки, Рас оре
омаће милиције аус ријске Краљевине Ср ије у 1725. о ини, Зборник Народног
музеја, књ.
, Чачак 1977, 38, 41–57
91 Барон Крег континуирано се помиње у протоколима Дворског ратног већа од
1731. г. до краја рата са Турском. М. Митровић, нав. дело, 184, 215, 220, 280. Од
1737. г. био је на челу народне милиције у Чачку и Врбици, са титулом пуковника.
В. Гавриловић, По аци из 1737. о наро ној милицији у Краљевини Ср ији,
Историјски часопис,
, Београд 2000, 255.
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полагани директно у земљу – што сведочи о њиховом скромном месту у
друштвеној хијерархији.92 Недостатак гробних прилога, изузев поменутих девоционалија, остаци тканине нађени у неким гробовима, такође
одражавају аскетску природу војног позива, али и више него скроман
социјални статус који се одражава и на сахрањивање. Изузетак представља особа сахрањена у гробу 42, која је приликом укопа прво положена
у сандук и код које су пронађене две светачке медаљице, од којих и она
од стакла у позлаћеном сребрном оквиру са сликом Јована Непомука.93
Могуће да је гроб припадао неком официру. Надгробна плоча поменутог команданта Вејланда О Соливана сведочи о нововековној потреби
да се гроб персонализује, а сећање на покојника сачува – макар када је у
питању особа вишег чина, тј. друштвеног статуса.94
О религиозном животу војника у
и
веку зна се веома мало.
Војници су, уопштено, важили за нискоморалне, нерелигиозне и склоне
распусном животу и хули, мада је у појединим случајевима било изузетака.95 Овако негативно мишљење условило је да чак ни у време верског
полета католичке реформације, када су оснивани монашки редови са
специфичним послањима, није установљен нити један ред који би се посебно бринуо о војницима.96 У хабзбуршкој царској армији о војницима су
и у рату и у миру водили бригу војни свештеници или capellani castrensis
(missionarii castrensis). Још од средине
века, папским именовањем,
царев исповедник који је по правилу из редова језуита,97 постаје у исто
92 Покојници су највероватније били увијани у платно. Видети: V. Harding, Whose
body? A study towards the dead body in early modern Paris, у: The Place of the Dead,
Death and Remembrance in Late Medieval and Early Modern Europe, ed.: B. Gordon
and P. Marshall, Cambridge 2000, 178–179.
93 М. Цуњак, Некро ола у ју оис очном елу Велико ра а Сме еревске врђаве,
191.
94 F. Arijes, Eseji o istoriji smrti na Zapadu, od srednjeg veka do naših dana, Beograd 1989,
48.
95 Инсистирање на практиковању религијских обреда умногоме је зависило од
заповедника армије или командујућих генерала: одласци на мисе недељом
и за празнике, учешће у заједничким молитвама, упражњавање исповести и
причешћа, пред битку или на самртничкој постељи. M. Hochedlinger, ‘Just attack
the enemy heartily ...’ The Imperial Army in the Age of Prince Eugene, у: Prince Eugene,
General–Philosopher and Art Lover, Vienna 2010, 137. У пракси је религиозност
војника обично свођена на поседовање одређених предмета–талисмана од којих
се очекивала заштита и примање последње причести у смртном часу. F. Tallet,
War and Society in Early Modern Europe: 1495–1715, Roуtledge 1997, 127, 128.
96 Исто, 127.
97 За језуите као исповеднике католичких владара у Европи током
Тридесетогодишњег рата и њихову улогу у дипломатији, видети: R, Bireley, The
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Сл. 7 – Надгробна
плоча команданта
Смедерева Вејланда
О Соливана
(фотографисао:
М. Цуњак;
документација
у Смедереву)

време врховни управитељ војне пастве (Capellanus major) са широким
духовним овлашћењима.98 Прилике су условиле да су војни свештеници
за своје војнике били прави парохијски свештеници – са свим правима
и обавезама. У време битке код Београда 1717. године у војсци Еугена
Jesuits and the Thirty Years War: Kings, Courts, and Confessors, Cambridge 2003. За
основна упутства исповедницима: C. Acquaviva, Rules for the Confessors of Princes,
in: Jesuit Writings of the Early Modern Period 1540–1640. edited. and translated by J. P.
Donnelly, S. J., Indianopolis/Cambridge 2006, 216–221.
98 Касније је постало уобичајено да постоје два супериора: један за световно војно
свештенство, други за редовнике. Овај други је по правилу био старешина
професке куће језуита у Бечу, док је на терену на челу „таборских мисионара
језуитског реда“ био посебан супериор који је боравио код заповедајућег
генерала и често му био исповедник. M. Vanino, Izvješće iz Zvornika o radu vojnog
svećenika 1688–89, Croatia Sacra, Arkiv za crkvenu povijest Hrvata, 1, Zagreb 1931, 117.
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Савојског била су 94 војна свештеника, од чега 29 језуита из три редовничке провинције.99 Током боја, војни свештеници су се старали за душе и
тела рањеника, нарочито да ниједан не умре без утехе вере.100 По освајању
Београда један део војног клера остао је у граду да се стара не само о
војницима већ и о цивилном становништву.101 Године 1718, на предлог
Дворског Камералног већа, цар је наредио да се у Србију пошаљу мисионари „у славу Божју и за утеху и спасење душа“. Војна власт имала је да
им пружи највећу могућу подршку.102 Језуити су по царском налогу били
задужени за вршење парохијске службе, коју су обављали све до 1735.
године, када је коначно прешла у руке световног свештенства.103 По свој
прилици, имали су језуити првенство и као војни свештеници. Мада су
други редови и сâм бискуп покушавали да им ову службу оспоре, спор је
разрешен 1735. године, када се врховни управитељ Тенеман (Tönnemann)
позвао на папску булу која језуитима гарантује овај положај у царској
војсци.104 У раније помињаном извештају из 1738. године, бискуп Енгел
фон Ваграјн бележи да од 9500 католика, колико у том тренутку борави
у Београду, под његову јурисдикцију потпада само 2500 душа, док се о
6500 војника који бораве у тврђави и касарнама у граду брину језуити
који су capellani castrenses.105
О духовном добру посаде Смедеревске тврђаве бринули су, дакле,
војни свештеници из редова језуита. Они су, по свему судећи, повремено долазили из Београда, где се налазила резиденција, недељно или
о празницима ради службе Божје, проповеди и поука из хришћанског
наука. Велика се важност придавала светим тајнама исповести и причести, нарочито у време четрдесетнице (коризме), када се у покајању
99 M. Vanino, Isusovci u Beogradu u
i
stoljeću, Vrela i prinosi, 4, Sarajevo
1934, 24. Исти, Izvješće iz Zvornika o radu vojnog svećenika 1688–89, 116.
100 M. Vanino, Isusovci u Beogradu u
i
stoljeću, 25.
101 Убрзо су језуити основали у Београду резиденцију, те је аустријска провинција
обогаћена још једном новом мисијом. M. Vanino, нав. дело, 26.
102 Д. М. Павловић, А минис ра ивна и црквена оли ика аус ријска у Ср ији, 166.
Исте године послата су у Београд тројица језуита за службе Ecclesiasticum und
Parochiale, којима је генерал Одијер требало из камералног буџета да обезбеди
годишње 1000 форинти и удобан стан. J. Langer, Serbien unter der kaiserlichen
Regierung (1717–1739), 222.
103 M. Vanino, Isusovci u Beogradu u
i
stoljeću, 26. Тачније, војном
свештенству поверена је пастирска брига над католичким цивилним
становништвом. Видети: J. Langer, нав. дело, 222.
104 Д. М. Павловић, А минис ра ивна и црквена оли ика аус ријска у Ср ији, 170,
нап. 2.
105 М. Јачов, С иси Тајно ва иканско архива, 280 (Бр. 238).
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и размишљању о Спаситељевим мукама требало припремати за Ускрс.
Услед природе војничке професије, која је подразумевала свакодневно
суочавање са смрћу, нарочито у рату, али и у мирнодопско време услед
изложености разним ризицима, у првом реду заразним болестима и
тучама, морали су свештеници обезбедити довољно времена за исповест, причест и обилажење болесних и умирућих.106 Свештеник је
болесном или умирућем давао сакрамент последњег помазања. Обред
пружања овог сакрамента састојао се у пуном облику од сакрамента покоре (покајања, исповести и отпуста), причести и на крају сакрамента
помазања. У случају да је умирући у несвести или кад би смрт наступила
у току обреда, вршило би се само помазање. Последњи обред – помазање
примали су они који су у смртној опасности или умиру: војник који иде
у борбу није био кандидат за овај сакрамент, али рањеник који умире
на бојном пољу свакако јесте. Болесник се припрема за смрт уз молитве
крунице, или молитве упућене Богородици или Св. Јосифу, али и другим
светитељима који су сматрани посебним заштитницима и помагачима
у самртном часу.107 Тако је умирући уз себе имао Распеће које му је пружао свештеник, а у рукама круницу или медаљицу са ликом светитеља
у чију се заштиту и помоћ посебно уздао.108 Зато не чуди да су војници
у Смедеревској тврђави сахрањени са круницама у рукама (гробови 3 и
5) или са светачким медаљицама око врата (гробови 3, 6, 7, 8, 42) са ликом Марије Цел, заштитнице војника и Госпом од Кармела, која обећава
избављење из чистилишта, Св. Фрањом и Св. Антонијем, који су још за
живота оставили земаљско и поглед упрли ка Христу, Св. породицом
на челу са Св. Јосифом, патроном умирућих, Св. Јованом Непомуком,

106 О духовном раду језуита који су се старали о царској војсци, видети: M. Vanino,
Izvješće iz Zvornika o radu vojnog svećenika 1688–89, 116–133, као и: Исти, Isusovci i
hrvatski narod, , Zagreb 1987, нарочито поглавља која се односе на Вараждински
и Пожешки колегиј.
107 The Catholic Way of Dying, 11. јануар 2011, http://www.fisheaters.com/dying.html.
108 У периоду католичке реформације црква је радила на кориговању популарног
веровања о „доброј смрти“, по коме није важно како се раније живело, јер добра
смрт искупљује све грехе. F. Arijes, Eseji o istoriji smrti na Zapadu, od srednjeg
veka do naših dana, 42. Схватања католичке реформације оличена су у књизи
кардинала Роберта Белармина о уметности доброг умирања (De arte bene
moriendi). R. Bellarmine, The Art of Dying Well, in: Robert Bellarmine, Spiritual
Writings, translated and edited by J. P. Donnelly, S. J., and R. J. Teske, S. J., New
York/Mahwah 1989, 233–386. Под њеним утицајем основана је у цркви Il Gesù
у Риму 1648. године братовштина Добре смрти. Видети: Ch. F. Black, Italian
Confraternities in the Sixteenth Century, Cambridge 2003, 107.
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заштитником свете тајне исповести или оруђима Христових страдања
и искупитељске жртве, Св. Анастасијем, помоћником у самртном часу.
Раније препознату аустријску провенијенцију светитељских култова
не можемо директно повезати са пореклом сахрањених војника,109 јер би
проверавање овакве претпоставке захтевало систематско истраживање
архивске грађе која се односи на војно уређење и организацију стајаће
војске у „Краљевини Србији“. Представљање светитеља популарних у
аустријским наследним земљама могуће је објаснити чињеницом да су
управо војни духовници из редова језуита највећим делом били из аустријске редовничке провинције. Да ли су они дистрибуирали светачке
медаљице међу војском? И у којим приликама?110 Да ли су постојале специјализоване братовштине или омиљене побожности међу војницима?111
То су питања на која још увек није могуће дати одговор.

Белешка о aутору:
Мр Ана Милошевић, историчар уметности
Народни музеј у Смедеревској Паланци

109 М. Тимотијевић, Бо оро ица Сме еревска, 82, нап. 104.
110 Индикативно је да су Госпа Кармелска (1726) и Јован Непомук (1729) проглашени
општим празницима католичке цркве. Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike
zapadnog kršćanstva, 244, 282.
111 Братовштина Муке и Смрти Исусове (Congregatio Agoniae Domini, Congregatio
Bonae Mortis) основана је 1726. папином булом. Језуитски оци били су по правилу
управници братовштине, а главни језик немачки. О тој братовштини постоји
само неколико података. Године 1728. приступило јој је много нових чланова, а
на главној свечаности подељене су народу књижице о „Доброј смрти“. M. Vanino,
Isusovci u Beogradu u
i
stoljeću, 28.
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Summary
Ana Milosevic

Saints Medallions from the Smederevo Fortress
About visual culture of the Catholics during Austrian
occupation of Serbia 1718–1739
In the time of Austrian reign in the ‘Kingdom of Serbia’ (1718–1739) the Catholic Church was one of the most important elements of the state policy. However, the court in Vienna was not the only interested party. The pope himself
and Sacred Congregation for the Propagation of the Faith in Rome showed
great interest, which was often in opposition to the Habsburgs interests, particularly when the right to appoint bishops of Belgrade and Smederevo was
concerned. The pastoral care for Catholics in the ‘Kingdom of Serbia’, who
were not particularly numerous, was divided between secular priests, Jesuits
and few monastic orders. The majority of catholic population were solders of
imperial army and the care for their spiritual needs was taken by army priests
(chaplains) usually from the Jesuit order.
Besides in Belgrade, the biggest fortress of the kingdom, where the main
body of the army was stationed, there were also garrisons in Šabac, Valjevo,
Rudnik, Jagodina and Smederevo. As we know very little about religious life
of the soldiers in Austrian Serbia the saints medallions discovered in the
necropolis in the southeast section of the big town of Smederevo fortress
represent a unique visual source. Wearing the saints medallions was very
popular in the private piety of the early modern age. They could bear witness
to the going on pilgrimage or to denote membership of certain brotherhood
or congregation. They were most often the expression of piousness or gratitude to certain saint-guardian or the holy place. The soldiers buried within
Smederevo fortress had around their necks strings with medallions of saints
and some of them had rosaries in their hands.
On the medallions were depicted the sanctuary of Maria Zell in Styria,
John of Nepomuk and the Holy Family, St Francis of Assisi and St. Anthony
of Padua, Lady of Carmel and St. Anastasius of Persia and the implements
of Christ’s passion. All saints are represented according to widespread iconographic formulas popular in baroque piety. Common denominator of these
heterogeneous images could have been their status as protectors of soldiers
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or patrons of the dying, while their Austrian provenance could be explained
by the fact that most of the priests taking care of spiritual life of soldiers and
oﬀering them last consolation on their deathbeds belonged to the Austrian
Jesuit Province. Did the army priests distribute these saintly medallions? In
which occasions? Were there special brotherhoods and religious practices
among the solders in the ‘Kingdom of Serbia’? These are all questions need
to be answered?
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