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ЗАСТАВЕ ИЛИРСКО-РАС\ЈИЈАНСКЕ РЕГИМЕНТЕ 

У КОНТЕКСТУ ЕФЕМЕРНОГ СПЕКТАКЛА 

К 
ада је 1734. I'OДllllе aYCТPlljcКlI цар Карло VJ по
IIУДIIO каРЛОВ"IЧ~ОМ Mlrrpol101IInY ВlIкеН11lју Јона

IЮВllћу да ОСllУЈе хусарску реl'ItМСНТУ сзСТ'.ш.ље

"у IIСКЉУ'"180 од вој Шl ка словснског порекла, начињсв 
јс двоструки преседа " .1 С једнс СТРal' I С, идеја о Ilоседова
њу 11 КОМallДовању војШIМ пуком у основи се KOCIU1:J. С:Ј. 

регулама ПравослаВIIС црквс ['10 кој ll ма ПРlшадllllК црк

веllОГ клера, М:Ј.кар 11 IшјВIIШСГ pallfa, IНlje смео да се ба
BII BOjllllM mГГ".lIЫl ма, 8сћ да будс узор скромности 11 аскс
тюма. МсђУТII М. правlUШ сс мсњају у складу са IЮВIIМ 

ПQJI IПI1ЧКlIМ ОКQJl t lOстш>1t1 у AYCТPlljcкoj МOI13рх иј ll . п о

треба за 11ОЈIIIПIЧКII М 1'lplI) HaBaIbCM МIПРОГЮЈlије lIамеће 
I ЮВУ фОРМУ JIIIЧIIOI' 1 ' lредставља lЬа 'ЬСIII IХ lIPK8C IНlX вс

Лl1КОJlостој llllка \I 'ГСЖЊУ да се у сваком BIIДY flреЗСlпаЩI 

је Ilе З'lOС1".tје за KaТOJIII <IКlIM прелатима. С друге пак 

страllе , IIIIKaдa щ>е ТOI'a Србllма - којll су учествоваЛII у 

аУСТРllјСЮIМ 80јшtм rюходltма IIlIје бllла указана по'13ст 

да OCltyjy СОПСТВСIllI пук . 

П одстакнyr тешком ПQJIIIТ\lЧКОМ CllтyalIlljOM Рата за 

пољс ... -о IШСJlСђс, Карло VJ јс расгшсао понуду за ЧСТ\IРIl 
нове ХУС3Ј>СКС реГIIМС lт. ЈеДIlУ "УД!! 11 Викеl-fТllју Јова
НОВllћу. Тапа ГЮЧIIЊУ Прсl'OВОрll о устројству 11 наЧIIНУ 

ФУНКЦllOl lНсања ИЛlIрско-раСЦllјаllске pel'IIMClггc ,2 па 611 
КОllа'lIlО бl1Л II раЗРСШСШl 1I царева саглаСIIОСТ потsрђсlШ 

у јануару] 735, I'OДl IIIС. ДУЖI ' IОСТ Цщю .. v-краљевске И.'lllfJ 

CKO-1ЮСј~uјlllfске реlflЛlенmе Iшјс 61ша само да оснаЖII ос

ла6ЉСIIС aYCТPlljcKC трупе. всћ 11 да {' Iронесс славу Срба 

11 IbI1X0601' МII'ГРОIlОЈНГга. Мајор ИЛllрско-раСЦllја llске ре

ГИ МСlпе Ja llO'I Моско I lеДВОСМIIСЛСIЮ ОПllсује ситуаЩlју 

у којој се реГllМСlпа lI ала.зIl1Ш : 

» О6I1М I1IIСМОМ вам саопштавам КОЛ IIКУ јс MtUIO<.."f IЬС

гово царско ВСЛIIЧШIСТ80 y'lIlIlI UIO што јс одобрило ОСIIII 

ва lЬС jClIllc CPI'ICKC pe l'IIMClleTe, ... "Оја ћС l-IепобlгrllО про"о-
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clгrll веЧllУ славу Царства aYCТPlljcкora, а ујеДЈIO 611ТII 

почаст lIашем MIIJlOM l !ароПУ. А а ... -о се ОКО ОВОI'3 "е ЈIO· 
ТPYnll Mo ollДa ћсмо коначно остати IIзгуБЉСШфl . М IЮI'II 

11 rpoфoВ II 11 6аРОШI желе 6111'11 ОФIIЦIlРII у lIашој реП I 

MClrrll. аЛl I ја сам IIХ од61Ю 11 рекао па IШМ јс краљевско 

всличаНСТ60 обећало прву у ПО111УНОСТII II1l11рсКУ ре l'И

мсту. Такође хоћемо да IШШI1 офIlЦИР" буду образ 113-
шега праВОСЈ13ВllOга IШрода. И као што је цар рекао, ако 

IIсмате доБР"Х 11 ваљшНl Х ЉУДII за офИЦllре 0111141 вам тре

ба послаТII разне грофове 11 6аРОllе. На то сам ја ОДl'Oво

pllO да II ма 1106011.110 доБРIIХ 11 BaљallllX офlНlllра у IШШСМ 
ШlрОДУ па се ПОlIУ"'I 10 реПl мент!!! !«3 

После успеШflll Х IЧ>Сl'овора, Карло VJ је пао ДОЗI)QJlУ 

за ОСIНt8шьс pe l'IIMC I I'ГC 11 одобрио [lотrlИСИ8atЬС уговора . 

у складу са царском повсљом (која СС у ОРИГШIaЛУ Н3.3 I1 -

ва »каflllтулаЦllја«), BIIKellTlljc Јова НОВllћ је 6110 8ЈЈаСНIIК 
ИЛ IIJ>ско-расцнјанске реГНМС јlте док је 1141 место војног 
кома lщаlпа постављсн jeДlIIIII Аустријанац у peгtIMCIIТlI, 

пуКОВIIIIК МаПIУС фон ХСЈШорф.4 BIIKelrrllje ЈоваНОВllћјс 
као зна lll l'lI llI влаСlIIlК Y'IIHII1O С 8С ШI·О јс бlIЛО У Iьсговој 

моћll да што бржс ПрllКУПII војlll lке 11 оргаlН lзује perll
меlnY. 01lмах по побl1јању цареке Ilонуде. ] б-ог ccrrreM
бра 1734. I'OAI1HC. ВlIкеlтЈје Јова lЮВllћ је дао ПУllOмоћ 

свом ПРСДСТ'ЈВIIII КУ ЩI аУСТРllјском двору да 01110Чllе са

КУПЈЪ<НЬС BojllllKa 1I оф11U11ра. Цео процес се. нажалост. 

ОДУЖIIO због Ilсеф1lкаС I ЮСТ11 11 нссrlосоБНОСТII Marllyca 
BOI I ХСЈwорфа, тако да јс тек у лето 1735. peflI mel-lта 6,,· 
ла С l lреМIШ за З8D1Н1'IIЮ 1 1РОГllашсње у БУДlIму.5 

СВС'lаllO llроглашсње РСПlмеl гге за IШС јс всома бlmlO 

" Зl шчајlЮ , Као IbCII ВЖIСIIIIК 11 цркве"" поглавар. BIIKC!I
Тllјс Ј оваll0811ћ је Il рсдссдавао исреМОНllјl' 11 даода се 1'\0-
себllО за ту ПРИЛIIКУ IIЗрадс '1C1'llpll свечatш амблсмаТСЮ1 
барјака .6 НаРУЧlIвањс барјзка. као 11 сама Illlaугураlll13 



СПОМЕНИЧКА БАШТИНА / ЈЕЛЕНА ТОДОРОВИЂ 

церемонија, нису били никаква новина већ саставни део 

аустријских војних свечаности у КОЈе Је новооснована ре

гимента требало да се уклопи.7 Ипак, у церемонији одржа
ној у Будиму У лето 1735. године, као и у амблематској 
декорацији свечаних застава , присутан је нарочит симбо

лички језик који је издваја као посебну у мноштву слич

них манифестација. Иако је »граматика« овог симболич

ког језика била пан -европска , његова примена је одраз 

специфичног религиозно-политичког програма Карло

вачке митрополије. 

О току и садржају инаугуралне церемоније знамо ре

лативно мало. Одсуство подробнијих описа донекле се 

може објаснити чињеницом да је то био више приватни но 

јавни догађај, у којем су учествовали превасходно војни 

представници у Аустријској монархији , а не и шира пу

блика . С друге стране, могуће је да су такви описи посто

јали али да су уништени у турском харању београдског 

Митрополијског двора које је наступило после освајања 

Београда 1739. године . Одсуство детаљних описа ни у 

чему не умањује значај инаугуралне церемоније у коју је 

Викентије Јовановић уложио велики напор и знатна ма

теријална средства: 

»( .. . ) Да ли ме можете сада вашим добром избавити 
и пут ми до Будима припремити и великог ме трошка 

ослободити . Тамо требам отићи и региментске барјаке 

освештати за што ће ми требати типик и свете књиге. За

то ако се код вас неке такве налазе молим вас напишите 

темишварском епископу да он не шаље своје, и да ме о 

свему што пре обавестите. «8 
Церемонија је одржана на пољу надомак Будима . 

Том приликом су освећени барјаци и војници примили 

благослов и положили свечану заклетву на верност духов

ним и војним поглаварима регименте - Викентију Јова

новићу и Магнусу фон Хелдорфу. Присуство литургиј

ских књига у писму Викентија Јовановића говори нам да 

је церемонија садржавала и целокупан ритуал освећења, 

који је догађају дао тај специфичан спој духовног и про

фаног који прожима све политичке потезе у Карловач

кој митрополији . У овом случају, преламање световног и 

духовног је посебно очито у дужностима самог Викентија 

Јовановића. Док је благосиљао војнике и освећивао бар

јаке, митрополит је иступао као врховни поглавар Право

славне цркве у Аустријској царевини , а приликом име

новања нових официра регименте (и смену неефикасног 

фон Хелдорфа) преузимао је улогу војног команданта .9 

Чињеница да један православни високи прелат преузи

ма улогу команданта, макар и у претежно pro jorma си 

туацији, била је толико необична да су је неки истражи

вачи прогласили за хроничарско претеривање, иако сам 

митрополит спомиње оба догађаја у свом писму од јуна 

1735. године. 10 
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За историју уметности , а посебно за историју ефе

мерног спектакла, веома је битно да је специфичан спој 

религиозног и политичког добио свој визуелни одраз у 

амблематским барјацима нарученим у Бечу за инаугу

ралну церемонију . О бечком пореклу застава говори нам, 

са једне стране њихово место у Војном ратном архиву 

Беча, а са друге скупоцен и материјали (моаре свила и 

златне нити за вез) који су коришћени за њихову врхун

ску израду . Мада не поседујемо ниједан конкретан доку

мент који би нам открио идентитет њиховог наручиоца и 

њиховог творца , врло је вероватно да их је наручио сам 

Викентије Јовановић заједно са униформама и оружјем 

за регименту . 1 1 Све до почетка ХХ века и истраживања 
Стефана Виловског, сматрало се да су заставе изгубље

не током аустријских ратова. Непосредно пошто су про

нађени у Бечу, барјаци су, нажалост, погрешно протума

чени и описани, што је довело до закључака које ће овај 

текст покушати да исправи . 1 2 

Сва четири барјака су малих димензија, од светло

плаве свиле ; сви су везени златним концем и украшени 

златним ресама. По угледу на европске војне заставе 

XVIII века, региментски барјаци су причвршћени на ду

гачке декоративне јарболе на чијем је врху постављен 

месингани шпиц са грбовима црквених и световних ко

манданата Илирско-расцијанске регименте. Са једне стра

не су угравирана два преплетена »С« , знамење Карла VI, 
а са друге грб Карловачке митрополије. На verso страна
ма сва четири барјака приказан је исти аустријски грб са 

двоглавим орлом који је представаљао симбол царевине 

за чије се интересе регимента борила. Декорација recto 
страна је много разноврснија и предстваља симболички 

приказ спољне политике Викентија Јовановића. 

Главне, recto, стране свих барјака замишљене су и 
декор иса не као иконографски парови. Две заставе носе 

ликове св. Јована Крститеља и св . Николе Мирског, Докје 

други пар илустрован комплексним амблематским пред

ставама. Натписи на барјацима су такође груписани у 

паровима, те су латниски називи стављени уз амблеме, а 

рускословенски уз приказе светитеља. Због оваквог рас

пореда натписа неки научници су сматрали да су латин

ски барјаци коришћени у благосиљању католика, а ру

скословенски у благосиљању православних војника. 13 

Пошто немамо података о присуству католичких све

штеника на церемонији у Будиму 1735. године, оваква 
функција се не може са поузданошћу прихватити. 14 

Два барјака са приказима св . Јована Крститеља и св . 

Николе Мирског користе иконографске моделе кориш

ћене у православној уметности средином XVIII века . На 

застави са ликом св. Јована Крститеља приказана је сто

јећа фигура светитеља одевеног у раскошну драперију, са 

одрубљеном главом у једној и свештеничким омофором 



ЗАСТАВЕ ИЛИРСКО-РАС!ЈИЈАНСКЕ РЕГИМЕНТЕ У КОНТЕКСТУ ЕФЕМЕРНОГ СПЕКТАКЛА 

1. Свеши Јован Крсшишељ, 

барјак Илирско-расцијанске реlименше, 1735. 
(Heeresgeschichtliches Museum, Беч) 

у другој руци (сл. 1). Овакав начин приказивања се ско
ро нимало не разликује од утврђеног модела присутног 

на иконама из тог периода. Осим иконографског обрас

ца , ова застава има још једну сличност са иконом. Текст 

изнад картуше - »Св. Јоване, моли Бога за нас« - по сво

јој језичкој формули подсећа на текст молитве која се 

често инкорпорира у представе светитеља на иконама. 

Веза између барјака и иконе није нимало необична, по

себно ако имамо у виду функцију св. Јована као свеца 

заштитника војника на бојном пољу. И у источној И У за

падној цркви св . Јован је заштитник светих братстава, 

војних редова (попут Малтешких и Родоских витезова), и 

изнад свега заштитник оданости . 15 У Православној цркви 
он је посебно слављен као чувар светости завета, тако да 

није чудно што је баш овај светитељ добио улогу заштит

ника Илирско-расцијанске регименте. 16 

На сличан начин и слика св. Николе Мирског на за

стави има корене у православној иконоrpафији тога до

ба (сл. 2). За разлику од претходног барјака, св. Никола 
је представљен у сложеној композицији која илуструје 

значајну епизоду из живота овог малоазијског светите

ља. Св. Никола је приказан, са јеванђељем у руци , како 

се чудесно појављује међу облацима и зауставља џела

тов мач тренутак пре него што ће погубити војника који 

клечи пред њим. 17 Војник осуђен на смрт окренут је ка 
посматрачу, док се друга ДВОЈица виде у позадини ком 

позиције. Цела сцена , постављена на отвореном испред 

зидина фиктивног града, илуструје епизоду из светите-
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2. Свеши Никола, 
барјак Илирско-расцијанске реlименше, 1735. 
(Heeresgeschicl1tliches Museum, Беч) 

љевог живота - Св. Никола чуgесно саасава шри BojBoge 
og мача - која се поштује како у источном тако и у за

падном хришћанству. По легенди забележеној у житију, 

св. Никола се приказао у сну цару Константину и спре

чио неправедну осуду три царева официра који су се мо

лили свецу за спас. 18 У науци се сматра да ова легенда 
води порекло из свечевог града Мире, и да у грчкој тра

дицији предствља најстарији запис о чудима св. Николе. 

Током векова ово чудесно дело св . Николе постало је ве

ома популарно и најчешће је коришћено као симбол за 

праведан рат и заштиту невиних. 19 Узимајући у обзир 
ратне прилике за које су барјаци прављени, идеја о пра

ведном рату може деловати неуобичајено. Ипак, она је 

сасвим пажљиво одабрана и истакнута са посебном на

мером. Иако је Илирско-расцијанска регимента била са

ставни део аустријске војске под управом Хабзуршког 

цара, она је такође била власништво православног ми

трополита који је хтео, и једини могао, да пропагира 

хришћанску идеју праведног рата и праведности у бор

би. Ова сцена традиционално симболизује и одвајање 

државе од цркве2О, а у овом случају се може тумачити као 
идеја о независности Православне цркве (од Хабзбур

шке царевине) , врло блиска карловачким митрополити

ма. По веровању Православне цркве, св. Никола има и 

улогу светог бродара , који попут античког Херона пре

води душе са овог на онај свет. 2 1 Улога св. Николе као 
преносица душа била је веома важна војницима који су 

ишли у рат под заставом Илирско-расцијанске регименте. 



СПОМЕНИЧКА БАШТИf-IА / ЈЕЛЕНА ТОДОPQВИЋ 

ПосматраШi као идејна ЦСЛlша, оба барјака са ЛIIКО lшма 

CBeТllтeљa ОДСЛlIкавају Божју :щurrllТУ српске pe l'IIMCllтe. 

Кроз l'l редстз ве двају свеппеља З,Н.:та ве стапају идеје о 

свеТОСТI, 1 заклстве 11 СВCТOCТI l правеДНОI' рата са одаlюшllу 

угледном СIНlСКОПУ. те се може са великом вероваТlюћом 

rrреПIОС1'аВ IIТII да су баш OIНl КОРllшће lll1 у С ВСЧ,lIюј за

клеТlIН СРПСКJlХ вој тlка. 

Иако IIC З IШМО тачан IщеНТIIТСТ I ШРУ'IIЮ IЩ, врло је 

вероватно да је 011 био ПРIНШДЈIIIК ВIIСОКОГ ГlравослаВ1IО I' 

клера, МOI)'ће 11 сам ВI' l ке llтије ЈОВЩЮВI1ћ . Такво 110рекло 

наРУ'lIюца Iшјбоље потврђује Чllњеlllща да су на барја
ЦlIма (посеб lЮ ОIЩМ са JlJIКОВlIма СВ . Ј оваllа 11 св . ЊIlФЈIС) 

врло преUIIЗНО поштоваllН модеЛII православнс IIKollorpa
фilје, као 11 да су СВИ РУСКОСЛОIЈе l i С КlI IЈаТПНСII кореК"пю 

IIСПIIС,НIII. ДОК су ОСIIOВ1Ш ЗIШlblt Ю амблемаПl ке пред

ста вљала неОllХОДlIII део образоваЊ3. бе'IКlI Х УМСТllII ка, а 

амблемаТСКII зБОРИIIU Jl ПОЗllата Лl1 'гсратура, правослзв

IНI II КОlюграфllја IIМ је бlIЛа М IЮГО мање БЩlска. Зато је 

творац IШШI1Х барјака у IIзраД\ 1 првог пара морао да "ма 

110моћ IlеКО I' У I ' l ућеНОI' савеПll l ка. 

Амблема'l'С КlI пар барја ка садрЖII још СЈlOжеЈ lIlју С II М

БОЈНI КУ од Olie IIЛУС1'РОИ<lне 11:1 првом пару. ЗlНlчење оба 
амблема Нllје Вllше фоКУСIIРШЮ ш l'III'I':lIbC божаliске за
Ш1'IIТС , вел на IIЛУС'ГР:Щl1ју стварне 11 С ll мБОЈ]II'I КС улоге 

коју је КаРЛОАfl чка М IIТРОПОЈ1IIја 1 ,lм ала у AYCТPlljCKoj МО

на рх~JjlI. Употреба амблема IШ BOj llllM заставама бlIЛа је 

уобllчаје llа у аУСТРllјској војсц" ХVШ века, те се IbII XO
ва појава 1-111 ба рјаку ИЈЈlIрско-раСЦ~lјанске РС l'l1менте 

може тума'1 IIТI' као caCTaBI1i" део војве с н мOO.rlll ке 11 један 
од BIIHoBa I1Р Jlлаrol}а вања ОПIUТI I М УЗУОlм а Ilм пернјалне 

аРМ llје, С друге cтpa1le , коришћење лаТlНlСКQ l' 11 амбле

матског јсзика има М1IО I'О Шllре КOIютације 11 дубоко је 
П08езаlIQ са ПОЈII1ТI IЧКIIМ тежњама Карлова'I КС f',штропо

Щlје. Оба КОМУНlllса цијска CI1C1'eMa бlIЛа су УIНlисрза1llЮ 

I1р"меlышана за ПРС llQшење кл,У'1 11 I1 Х ПОЛIIТIIЧКНХ идеја, 

а у случају самог МIIТРОПОЈ]~lта, 11 за општсње ван I'раl lll

ца српског Iшрода 11 Iьсгове цркве у АУСТРiфt . ПРllмена 

амблсматског језика за потребе пропаганде Карлова'lке 

Мlпропол ије говор" о ЊСllој теЖЊI1 да се УЧВрс1'1I на по

Jl ИТII '1кој cцelНl Хабзбуршке MOIJapxlije 11 да обезбсДl1 ста

бll1ll1O мссто IЈа културној мапи Европе XV III века. Као 
врста в epyд~ггa и дипломата, МIIТРОПОЈНIТ JOBallOBlIh је 
знао ваЖI1QCТ амблемаl1lке; о томе lIам свеДОЧII колеКUllја 

његове бибЛИО1'Ске, Ту су бlIЛII сакупљеНII бројНII амбле

матеКII збоРIiИЦИ укључујућll 11 Simbola е! ЕmЫеmаш 

Андреа Алћl1јатија , Заубертов EmbIemata Sacra ll IberoBY 
руску веРЗllју Емблемаm УУХ08Нllј.22 

На првој амблематској застави налази се ДОСТ'Ј. Ilео

бl1ч на представа коју су I lpeTxoдlНl истраЖlIваЧII често 

ГЮl'решно тумаЧШl li . 2З У цеliТРУ картуше представљен је 
ЈШИ кoj ~1 реЖil на своје млаДУН'1е са наП111СОМ ЕхсilШ Ru-
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3. А.ибле.и лава. 
барјак ИЛUРСКО'IХU:Цllјfll/ске peflMiellme, 1735. 
(Heeresge!iCI,icllf/ic/Je!i МщеllЩ Бе'l) 

gitш (sl. З). Захваљујућн ПрШНlЧНО НС I' iреШIЗ IЮМ нртежу, 

дуго се од фllГУре ЉIВllћа М IIСЛlIЛО даје медвсд што је до

иело до IЮI'реШ llе ШIТСРl l ретаШ lје целе ГЈредС'г:ше, Сагле

дан на праВII lI аЧlIIl, амблем илуструје ле l'еlЩУ I'IOЗII3'I)' 

још 113 среД1ЬОвеКОВ1ШХ беС'I'lIјарнја. По овој леl'СНЩI лав 

р<1ћа мртве младу"uе 11 'reK "м liак~шдllO С l:lојом риком (у 

HeKIIM I13ворнма CBOjllM дахом) удахњује ЖI1R01'.24 Због 
с нажне мораЛl13аторске саДРЖllllе. ова лсгенда је прето
чсна у амблем 11 кор"шћена у нтаЛl1ја нској амблсмаТI1ШI 

још од ХУ века. КОМI10ЗIЩIЮШI склоп амблема КОРl1шће l l 
на барјаку ПОТllче 113 амблематског збоР~I~lка СЦ\НlIюна 

БаргаЉllја, штампа~юг у ПаДОВl1 159 1. ГОДllllе . ОI1ИС ам

блема у БаргаЉllјевом делу доста је прец\IЗIЮ репроду

кован у ILIlустраЦ\lјн 11 IЈаТПIIСУ I-Ш барјаку рсгимеlпе Ви

кеНТllја ЈОВШЮН llllа . И ако је ОР~I ГШlаJIIЮ бшш l-IIIме lЬС IШ 

иеома еЛI1Тllој IlуБЛIIШI 11 штампа llа у реJlатшню малом 

броју rlp" MepaK3, БаРГаЈшјева KIbllra је Шlак бшш добро 

lюз на1'а у AYC'l'Pl1j ll 'IaК ~I дО ПОJlОВlше ХУIII века, tI ~1 то-



ЗАСТАВЕ ИЛИРСКО-РАСL!ИЈАНСКЕ РЕГИМЕНТЕ У КОНТЕКСТУ ЕФЕМЕРНО!" СПЕКТАКЛА 

ком IШРСДIII1 Х дeцe l l~lj <1. З lшчајну ПОГlулаРIЮ(., БаРIЋЉII

јев амблсмаТСКII з60РНIIК је добilО када је штаМfШII У 

КЉУЧIIОМ леКС~lкО liУ за европску <1мблемаТI1КУ - ПlIlшнс

ЛО IЮМ МОlI{Јо SimbolicQ. Поред ОСIЮfJНОГ 1умачсња Бар

гаЉl1јевог амблема , У TCKCry ПIII'IIll IСЛОВОГ ЛСКС llКОIIa , 

lla l-lлазимо 11 I ·Ја њеl'О IШ Шllра ryма'lења: 

,> у овом амблему Ба ргаЉl1 дајс мстафОРIIЧНУ сл ику 

Христа кој l ' l јс ОЖlщео 11 васкрсао Лазара IIЗ MpTBIIX. ПО 

ЛС I'еНШI лав рађа мртве младунце 11 онда IIM с војом PII

ком удахњује ЖI180Т, Ова JlС['СНЩI јс чссто метафора за 

лењоС'Т која се може 11спра»I1Т11 ВРЛl IМ Жl1 ВОТОМ. «25 
Пt-tћIllIС]l1I је у свом амблсматском збоРЈlllКУ заогрнуо 

средњовековну лсгенду У Х РlшЈћанско рухо, које је нај вс

pOBaТl lllje 6 11]10 врло 11РllјСМЧ II ВО за правосла В] IO I' М IПрО

IЮЈIII'га. И ако I lсмамо уговор I IЛ II ДОКУМС.IТ 110 којем бllСМО 

таЧIЮ МОI'ЛLI да УГВРШ I МО ко је IШРУЧIIО баш овај амблем, 
могуће је IЈрстпостаВIIТI1 Щ1 је BII KC.IТllje JOBaIlOB I1I'1 . као 

влаСШIК pel' I1 MCTI'IC, дао преЩIЗ I' l а УПУТС'ТВU беч ,,""Ом умет

HIIKY којll II Х је IЮТОМ ПРСТОЧ I IО У ЗЩI.ТIII I вез, Наручују l'lL l 

овај амблсм , ВI" КСIIТllје JOBallOBIlIl 1 .... lје желео само да 

lюјl-tИUllма ИЛllрско-раСЦllјatlске реПI МСlпе IIст,наlС зна 

чај ЖIIВОТU IlCnYЊCHO I' ВРJlllllама, ве l'l Jl да аЛУШlр'] .ш 

m·IЧI IУ ГЛОРllфJ.lкаЦllју, У Iшставку свог текста у МотЈо 

.\·imbolico Пtшћl1llеЛl I детаљно објашњава везу амблсма 

JI прелаТОВI1 Х ДУЖIIОСТI I: 

»(. .. ) [Ю М llШљењу Allтe Падованског - као што лав 

своје младе р"ком вра ћа у ЖI·IВОТ , тако бll I1 прелат тре

бало с војll М Ilрогювсдима 11 побожношћу да ynax l'le ЖИIJОТ 

o l l l1Ma Koj l1 Ma је неЗllање УМр1'ВIIЛО веру ,«26 

у светлу Пl1 ћШIСЈювог тума'lења, МIIТРОПОЛIIТ је пр"

JII I КОМ ОСНlшаЊ<l реl"Ll менте, ОСII М I l роМОШIЈе BIICOKOI' 

еТIIЧКОГ" JtyXOBHOI' НLнюа СВОЈ ИХ 80JI IIIKa , I.IMaO као циљ 1.1 

11 С'Тlщање СОПСl'ВС .IС УЈЈОI'е MeLIel le 11 ДУХОИlЮГ ПОКРОВJlте

ља. ВllкеНТЈ lје Ј ова lЮВ~ll'I јс npBe] IC'ТBe liQ желео да буде ви

ђell као "деаlllНII'Јрелат кој ll С I Ш I'ОМ своје вере 11 своје ре

<111 удахњује ЖIIIIОТ HeBCpI IIlMa. Са једне страве овакав 

MIIТPOflOJlIlТOB став се ОДЛIIЧ IЮ уклапа у концепт I1дсал

IЮГ npcnCTaBIIIIK;l BI'ICOKOI' клсра у Карловачкој MIITPOllO

Jlиј ll , док са npYI'e ПРl.шада рефОРМI1СТИ'lКl.I М IlДcjaMa 

Правосла В l lС ЩЖ8С које су у М JtТРОIЮЛllју СТlII'ЛС ]IЗ Ру

C~lje 11PCKO » ДУХОИlюг регуламеН1'а" Петра ВеJII l ког.27 

За порекло дрУI'QГ амблематског барјака треба да се 

06раl1lМО прослављеном зБОРШIКУ Аlщреа Ал ћ!lјаПlја . 

На застаВII ј е пр"каза ll орао како преко реке 1101 леђllма 
I lре llОСИ свог opJII IIia (сл, 4), Изнад ЊII Х стој ll лаТll.lI СКl. I 

ItaТПIIС NOI1 lisiraш nес (еlJllј јега ,., ПО с војој КОМПОЗIЩI I 

j ~l , 11<1"""0 чеwћс ПРIIкаЗИН3.l 1 са родама уместо орлова, наш 

амблем одгова ра амблему бр. 30 Андреа Алl'llЈјаТllј<l (сл, 

5). Са маЊII М Il зме llUма ~ICТl1 амблем lюјављује се у СВIiМ 

I lздatЫlма Simbola е' ЕmЫеmаш (лапmском 113 152 1. ГОДII 

нс , IleMa'lKOM - AYI'C6ypl' 153 1. 11 фрrшцуском - ЛIIOII , 
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1549), аJIL I увек С ll мболнзује нсте нрmmе пожртвова .ю

ст" 1'1 захваJII IОСl1l п рема доБРОЧJlннтеЉJlма (C"ariam ге
!аещЈаm).28 у СУПСКРll П Ulјјl1 амблема дато јс детаЉНllје 
објашњенс њеroвог зн аЧС IЫI: 

»(Ова птица) чувена по дубокој пожртвоваlЮСТII гај" 

своје младеочскујућll од СВOI' побожног 11 зах валнOI' поро

да заслужену награду. У томе 011<1 не I-реШI1,јер мл<щунци 

IlIIкад , !ећс забора ВIlТ1t УЧИЊС IIО I' I М доБРОЧННСТ80 .. . (,29 

За раЗЛIIКУ од преТХОДIIOl' амблем а, кој " је СllмБОЛ I1 -

зовао МИТрОПОЛ IIТ<l и његову cBery ДУЖ.ЮСТ хришћatlСКО I' 

прелата, 08ај амблем нам даје СЛIIКУ унуграшњих односа 

IIзмеђу Карловачке МI IТРОПОЈНlје I1 Аустријскс MOHapX~lje. 

Мото амблсма »захвалаIlОСТ , 'Iрема доБРОЧI1Н l lтеЉl1 ма«, 

независно од његове објеКТI1ВНОСПI , био је Il<IјадекваТlШ

Ј II I1 JlаЈгюжеЉНllЈI1 IIЗраз комплсксни х ПОЛIIТlIЧ К II Х Прl.1 -

Ј11 lка које су владале у ЦареВI1IШ . И СТII кО lщепт зах вал

НОСТII можсмо да ВИДII МО у Diploma LeороftliШlI/m којом 
су ] 69 1. I 'одш!е У""врђе l·ta не само права српског на рода, 

већ ... њсгове ДУЖI 'IОСТII према Хабз6уршком цару: 

»Уједно Щlр објављује да је уваЖIЮ српскс молбе 11 

одлучно: да се Србl1 It даље MOI'y држати обllчаја Српске 

4. Алtбле.1I орла, 
барјак ИЛUРСКО-/ЮС1tllјаuске реfllлt еumе, 1735. 
(Heeresgescliicllfliclles MlIsellll/, Бе'l) 
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п ра вославне цркне ~' LtpKHeHor календара и да им НljKa· 

KBII цpKBeH~1 1-111 CBeroBH~1 СТ<lЛСЖII не могу сметати , да 

могу слобод, lO 1Iзмеђу себе поста вљаТ~t арх иепископа 

кога uрквешt сталсжи IIзмсђу ссбе изаберу . .. ~I донде и 

о.lOЛIlКО колltко (нам ) с вн заједно 11 сви понаособ буду 
покорни .«З0 

у ЈtaвеДСЈЮМ одломку чнта се слика праве аyroноми

је кој у ј е имала К а рловачка миторополнја у дато време. 

Границе IЬСIIIIХ слобода су врло јаСIIС - да би IlpaHO на 
православну вероисповест и деЛl1Мl1чна 'lQЛllТlIчка аут

lIoMllja били за гаРaliтованн. м итрополи'ГИ карлова Ч Кl I су 

мораШI ко.lстанl'НО да потврђуј у своју ода ~IОСТ аустриј

ском цару . А оданост се најбоље искаЗlI вала ЈШ бојЈЮМ 

пољу. У борб~t под <lустријском заставом. Илирско-рас

ШIЈ а ~, с ка РСГlIмеlпа ЈС зато морала. ~1 поред '1II ЊСНlще да 

је ПРlшадала 'lpaBOCllaBHOM митрополиту. да кроз дело и 

кроз метафору, истиче беЗl'раничну захвалност свом ве

ШIКОДУШНОМ царском доБРОЧНl1тељу. 
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5. AlIgpej a Алnuјаmll. Амблем 

(WШ'Ьurg IlIstitllle) 

Ако аllализирамо чећ1р~1 ба рјака Илирско-рас цијан

ске peflIMeHтe као једну ЛIIКОВНУ и идсј ну целlН'У добија

мо оБРllсе сплета ПОЈН1ТI1ЧЮ1 Х ОД Ј-IQса кој и су нладаЛI1 на 

~lII аугурал ној цереМО/lиј и 1735. ГОД~lне . Сва чет~IР'1 ба р
јака одсли ка вају 1" РI1СУСТВО две ПОЛ ll1'llчке Сllаге, , 'Iрано

славне 11 католичке. МИТРОПОЛ l1јске 11 царске . Ова IЮЈIИ

ТlIчка двој ност је ВИДЉlша како у употреби два снмбо~ 

ЛlIчка система. 'l ра вослаВllе Ilконо " рафllје 11 западне ам 

блематике. тако и у кориwћењу два јеЗlIка , ЈШ'l'~IНСКОГ и 

PYCKOCJlOBeHCKol·. Иако Ј ,а први ПОI'лед може IIЗ I'ледаћl 

да је ово бшlO СУ'lеЈЬ3.IШње две раВllопраВI'l е снаl'е . Ј'laЖ

Љl1 вије floc MaTpaњe амбелма 11 тумачеље докумената да 

је caCBIIM другач ију СЩIКУ. Докје кроз легенду о лаву BII
KeHTllje Јона llOви ћ МОГЈО да II(.-rакне corlCТBellY ПОЛI1ТII '! 

ку моћ I!аД п ра вослаВlНl ма у ЦареВllliII . нећ IШ ДРУl'Oм 

амблему је морао да I1стакне заХ,lI аЈIНОСТ 11 оданост аус· 
ТPlljCKOM цару јер. као што ЈШС СУПСКР~II1Ц1lја упозорава. 

»доБРОЧ I1 II С'ТВО не сме бlПИ заборављено«( ... 



ЗдСГдВЕ ИЛИРСКО-РАСЏИЈАНСКЕ РЕГИМЕНТЕ У КОНТЕКСТУ ЕФЕМЕРНОГ СПЕКТАКЛА 

Нааомеllе: 

за даље Iшфор.чације О ИJIIlрско-раСЦlIјШICJ<ој РСl11меlfП I 01!lJJI: 

BIГГКQollh, Г:ШрIIЛО »АрХII8СIПI СГЮМСltllШ I Будимског 11 ПС",Т.\II

с,,-ог ;}рхива (] 728-] 748)_ Бсоlvщt 1873; ЂУЮlћ_ AIIJIpltja »НеIlГГО 
за ИС1Орију ц. кр. CPflCKC хусарскс реПIМСIП'С«. HOHII См. 1894; 
SlU\lопiеll Imd zиm Тllеј! СЮ(lfiеll, ed. 1011:1",1 У. Csaplo\'ic~ УО]. Ј ] . 

Псшта ] В] 9, стр. 67- 99 (о BllКClmljy 10н.'IЮВllhу 11 IhC I-ОООМ Щ)()

тeк-ropa'l)' IIМ pel1EMClrroM); »Сроск" ЛСТОIIIIС« 11 3 ] В26, УО] . 11. Р. 

]5 (Дскрс'ПI 1111 IIсмачком ,,-ојн су КОРllшhС1I1I 3.1 ' Iзбор wjltllKa у 
реI1IМСlтl); "ССlt.Мlща« ] В52. 110. ]- 7 11 "СРШ': КЈI СIIOМСНlЩl t « -
MaKCIIM Лудајllћ; »Die VеrfаSSШlg dcr Orthodox-scrbischen Pani
сиlзr Kirche VOf\ Karlowitz(, EMlUlltj.1II РМllћ, Пр.1Г, ] 8ВО. 

2 У ПIIСМУ од 5. октобра] 734. мајор ИJlllрско-раСШlјаllске реt·и 
MCIIТC. 1аllOЧ Моско. Г1llше да јс МlUlOшћу аУСЧЈllјс ,,-ог цара ре

flIMCllтa од06реIШ. Сн" Ihellll офlllЩРII ће 611nl Србll IIЗУ3СН 

»Оберста« 11 »ОбсрстдајТllаН"ГЈ «. 

З ПltСМО којс је 1а l lOЧ Моско Yl1yrllO ВИКСllТllју 10ваlЮllllћу 5. ок
тобра ]734 . (чуна се у ПештаllСКОМ аРХIШУ. а објављеllO је у 

збирци IIOl\YMetlaтa којс јс саКУI1lЮ 8I1Th-оНllh. (1873) докумснт 
бр. LXXV]. 

4 У!'ОООР I13меl)у МаЛlуса фоll Хсморфа 11 BIIKClfl11ja 10наllООlll\ з: 
»Данас је II11ЧIIЊСII 11 заКЉУЧСII УI'ОlЮр о ОСlrlшаlbУ ИЛIIРСКО

расшtјанске pel1tMClrre I13мсђу ЊСI'OООI' l1реоснештснства. apxlI
Cl1l1CКOlla ItС1ОЧllе IlpKBe гречсског заКОllа. и МIIТpOПОЈlIIта .:ар

Јювачког 110 наСЦСJlој земљи иесарској 110 заКО IIУ "РIШЈlIIеl'llја 

од нлаC11lIЬС!'ОВОГ краљевско]' 11 царс,,-ог ВСЛИЧ3I1стна, ГОС]Юдll 

на 8ИКСlffllја ЈоваНОВllћ з са jenlle СЧЈаIlС; 11 ГОСПОДIIII;} МаlllУ
са фоll ХСЈЩорфа са друге ':0]'[1 јс I\ао оберстата nocтaBIUIO љс
!'Ово Кр3љеоско 11 царс.:о IIСJIIlчаНС11:1О ( Карло VJ). « 
1. НепобlmlO јс, да јс CIIOMcllyrll "YICOBHIIK обанезао себе 11 сно
је IшслеДНlIКС да ypenll поменуту pcrllMcllry О СНОМ трощку .:ао 

urro 1'0 гласи IbCl'OIIa каl!llТУЈШЦllја УЧlllьсна са ЊcI'081IM цар

CКJIM ВсЛIIЧШIСТВОМ. KOJIIIKO то по IЬСl"Оној CIU111 МОI-ућс буде. 
аЛII да се у rdj lI осао "yICOB lllt "-ов 11 У ЊСI'OОО ДУЖIЮ C"ГJ.pa lbC /111-

ко нс меша. 

2. Ако бll који од стабlU1 II11 Х офl1Ullра. OC IIM l1алцс lIа I1pll MalbC 
у СПОМСIlУГУ реП IМСНТУ 11 IIPYI'C ПOТlJ'C6с IICIIГГO IЮВL13 IIздао tU1I1 

IIа 1'0 06анезаТlI сс "pllMopall бllO, 1'0 јс nYKOHlIIlK дужан. да та

квс IIЗдаткс офllllllРIIМ3 lIаДОЮliiдll од Оlll l Х 40 ШIII 30 осю qю
РШIТII Ш1'О му је с IIOMClrryOM каПlll)'лаШlјом завеш1'ШЮ. А да
ЈЬС јс 06аllеза ll па касом pelllMC llТCКOM llO!'OBOPl1O са СllосоБШIМ 

LlГfаnСоф ltUllроМ у"равља. 

3. Као urro ј е lI ајМI1Ј!ОС,IШltjе ДОЗВОЉС IЮ, да се СПОМСllуга реПI

MCIEI.1 "ма YPCnlIТII (ycтpoj IlTII) од СрПСКОI' ""рода. а 11 СПОМСIlУ

ћЈ "УКО811I1К од сноје воље обавеза ll , С3 apXIICrtltCICOIIOM. I Шро

да глаоом , CIIO разуман 611TII. 11 без његова ЭIШIt.a 11 ГIРIШОJlе 1111-
кога ОД стр;шог народа IШ urral1сОФIЩIlРСЮI (..IClleH ОСIIМ Оl/IIХ 
пр"маТII . КОј l' су сада у сгюразуму QбoIlХ У IШЋСД стаВЈt.CШI 

1U1I1ПрIlМlt.C11II а QCТ3ЛII СНII Д3 су I шраДIIII. IШlIме ТОЈ1!IКQ KOJI II 
ко се 'ЫIХ МОг)' lI а ћl, у народу; "'.1KO IIН3IIОСЛСТКУ рм" 110дофll 

llllpa да сс само у lIajl\pajllltjltM случзјеВlIма једа" 1U111 II PYI'II ОД 
cтpallor "арода 11 1'0 само онда IIpllMIITIt може, 31..-0 СРПСКIIМ 
( 1tJIItРСЮIМ) јеЗIlКОМ влада: слеДC11lе lEО IIма 110 томс 11]>IIMJbCIIC 
људе обмна lIарода 110 flPJII ll ll1 11 заСЛУЈ II. а Е lа РОЧll1'О од СРI I 

ског '!арода 113 ВIIШС nРО"ЗВОДIIТlI. 

85 

4. Ако су IICКlI од страног Н3РОд" 8ећ "P"MJbClIlI 11 lюстављеll ll. 
то СС ПУКОIIIIIIК обавезује, Д3 ће IIХ 0l1 1 YC11 IТ1I . apXIIClIlICKQlI 11 
њсro8 народ lIак нс СМС IIIIТI' од ОТПУШТСНlIХ IIН'ПI од, отвушта 

'Iа досадс 1'Ј>ПСТII пош1'О јс тај ЧIШ С8рШСН . 

5. ПУКО8 1/ IIК јс обавеза ll у 11000 уСТ])()јеIlО катаl/СТlЮ само људе 

СРI IСКОI' lшраIНI ка,,-о пр" саЩi ШIЬСМ 11р60llању 1111\0 11 КОД буду

ћег рекрут"Онањз "рIlПУСТIIТII . 

6. ПОIllТО јс шјмањ" IltO I1ptXТlIX ката lЩ (""р.lII, а нећ " јСIIIIOГ 

IIС1ОI' "арода језик 11 за,,-Оll. ца ће само јсцног penlMCllТCKor све-

1IП"СIIIII\а 080Г З<lКО llа (правослаНlIOГ) на 11Л3Т11 ДРЖ31'11, 11 1'0 Olla
ко II(..'ТО К30 што се 11 други РСl11МСНТСКII С llеШТС1ll]Ц1I држе; а 

ако 611 љих НIIШС гютрсбlЮ 6IUЮ. тако ђе IllblIX на особllОМ тро

Ш"У IIЗцржава11 1 К30 што 611 11 У ЛРУl"Oм Њ. Ц. ВсЛII'IЗ IIС"ГН3 00-

jlllllUТlly таког народа 11 заКОIШ употрсбљсllll б1lЛ II. 

7. С друге rшк стране обеhапа г. apXItC I1IIC,,-оIl. "с само сваку 

могућу помоћ CllOMCllyroj pe l' IIMCIIТII, Bc]i "IKO IIСТО 11 У слу.ш

ју 1I0крета 11 свак" MOlyhll савет 11 IIОСРСДОВЮЬС. 

8. А,,-о јеДlIO ИЛН дру!'О праНОСJlан1tој IIрКВI' 11Л 1I cnoMcllyror на
pona ПРIIПIUlсгијама Ш1'О у61rrnЧl/О НJIII ШКОДIIО У'III11I1Т11 усхтс. 

1'0 се 1'. :LрХ IIСП IIСКОПУ задржана IЈра80 IIРОТСста 113 снаком МС

сту, где се само протеСТ0О8аТl ' може . 

5 У IШСМУ ,,-оје је упynю 6YllIIMCКOM еllllСКОГIУ в.1С I 1Лllју 25. jallya
р3 ] 735. BIIKClrrlljC 1011311011 111'. кажс да ако ОРГ'dllllэatlllја РС111-

МСIП'С 'Iе успс (з60l' лошс матернјаЈlIIС clrryalllljc фоll Хе,lЩорфа) 

да ћс то 611111 ВСЩlка срамО"Г.! IIС само З<I фон Хсщщрфа всћ још 

веЊI нораз Cllpo'Г1lX ЉУЛII у MнтpoIIOJlllj ll. У OIlOM писму МItТРО
l1ОЈIIП lIаручујс Уllltформе 11 Шl.глашава да qюн Хслдорф IIIlје са

мо нсспособан. нећ 11 права смcnьа у оргаНltэаЦllј l1 реПlмеl Г!'е. 

Снс ltaм ОНО I'OВОР" О тсшкоћама које је MlfГ]XIll()JIIIT мор. ... о да 
I1рс6роД" да 611 OCllOBao ИЈ1I1 рско-раСЦllј:l1IСКУ реЛIМСlrry. ПtI 

СМО је тpallCKpllOOll:llIO у ВtIТКOНllћ ( I В73), ItOKYMClrf бр. LXX IX. 

6 За 110дробllllјс IlIIqюрмаЦllје ПIШIlI1I1СМО ВtIKclITllja 10BallOBlllia 
БУДIIМСКОМ C ГIII CКOJIY В3Сlиlltју, lIосла1'О II З Всча 25. маја 1735. 
ТРаЈlскр"608ано у ВIIТКОВllћ. (IВ73). Докумснт бр. XCV ]. 

7 ВIШII : Csap10vics ( ]8 ]9) стр. 67- 99. 

11 Дсо Iшсма које јс BIIKCIIТl ljC ЈоваllОПllh l1ослао It з Бе'ш 25. маја 
1735. 6УШIМСКОМ еllllСКОПУ ВаСlU1IIј у. Писмо се чуна у БУДIIМ

СКQ-IIСШ"ГЈIIС"-ОМ аРХIШУ, а објаВЈt.CIЮ јс у ВIIТКОllllћ ( ] 873) до
"умснт бр. XCV ]. 

\1 BHJIII I' I1СМО I\ојс јс BIIKelIТlljc 10Н3II081111 11ослао ПРОТII БУД IIМ
ском Кllр НССТОру 7. јУIШ ] 735. BIIТКOIII,h (]В73). ItOKYMCIIT бр. 
XCV. 

10 3а онај lюцатак ВЩЮIIСКII се ГЮЗIIВ3 lIа ItOKYMCIIТ у бсчком 
Днорс"-ом раТIЮМ арХllllУ Х.К.Р. ]735. 

1 Ј У 'JIIСМУ ОП ] 6. ccrтrcM6pa ] 734. које је Вttl\CI Гfllje 101l;}1I081111 
I1нсао 1смбреКО811ћу валаз lt се 11IICMCII0 пу"омоћје »да може у 
IШшу PCI1IMClt'l)' IlplIMaТl I СВС nодОФIЩllре. трубаче. седларе 11 
KOBa 'IC 11 IbIIMa СНСЈlOџбе IIзщшаТII због ПОЧЈСбllОГ Hojllll'lкor 

одсла. свог дРУI'O" IЈРIl60рз 11 КОIЬа.« 06јаНЉСIIО у В IIТКОlillћ 

(IВ73), ЈЮl\умеlrrбр. LXXXI (П ревод ЂУКllh. стр. ]7). 

12 8tIlЮ8СЮ I . ( 1902). стр. 272- 278. 
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ЗАСТАВЕ ИЛИРСКО-РАС/ЈИЈАНСКЕ РЕГИМЕНТЕ У КОНТЕКСТУ ЕФЕМЕРНОГ СПЕКТАКЛА 

SUMMARY: Jelena Todorovic 

ТНЕ BANNERS OF ТНЕ ILLIRIAN~RASCIAN REGIMENT 
IN ТНЕ CONTEXT OF EPHEMERAL SPECTACLE 

In this article we have discussed опе separate, but highly 
intricate form of сегетопјаl presentation. It was connected 
with the functioning and establishment of а private hussar 
regiment belonging to the archbishop of Belgrade (1732-
38), Yikentije ЈоуапоујС. During his diplomatic mission јп 
Ујеппа (1734), Yikentije Јоуапоујс was given permjssion 
Ьу the Emperor Charles УI, to establish а hussar regiment 
constituted solely of the solders of Serbian and Croatian 
nationality. Thjs, officially named, Illirian-Rascian regiment 
was expected to fortify the enfeebled forces of the Austrian 
агту and to spread the military glory of Slavs јп the Етрјге, 

enhancing the status of its ecclesiastical leaders. 
The regiment was officially inaugurated оп June 16th 

1735, јп а gгапd сегетопу presided Ьу Yikentije ЈоуапоујС. 

The сегетопу took place јп the field outside Budim whеге 
the banners were blessed and each soldier took а vow of оЬе
dience to his ecclesiastical and rilllitary leaders. This special 
set of emblematic banners was commissioned from Ујеппа 
and although they were the part of the usual militагу practi
се, both the сегетопу and dесогаtiоп of the banners сапiеd 
the symbolism particular to the politico-religious programme 
of the Archbishopric of Karlovci . А" four standards were 
elaborately decorated оп both sides - the vегsо side 
displayed the тајп image and the recto side depicted the 
Archbishopric's coat-of-arms. The ргјпсјраl sides were 
conceived as pairs: while опе рајг was devoted to the 
depiction of St. John the Baptist and St. Nicholas of Муга, 
the other опе displayed emblematic images of the lion and 
ап eagle. The inscriptions they Ьоге also paired them: those 
with the saints depicted had inscriptions оп Church 
Slavonic, and the emblematic ones inscriptions оп Latin. 
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Through the figures of St. John the Baptist and St. Nicholas 
of Муга, the first set combined the sanctity of the oath and 
the sanctity of just war with obedience to ап exemplary 
bishop. The otheI" set, through the emblematic language, 
focused тоге оп the symbolic and genuine role that the 
Archbishopric played јп the Етрјге. 

Regarding the four banners as а pictorial entity, we сап 
observe the entire тар of power-(inter)relations present јп 
the military spectacle of 1735. А" of them exemplify the 
presence of two powers. Catholic and Orthodox - Imрегiаl and 
Archbishopric through dual coats of arms оп their spears, 
two languages јп their inscriptions, and the use of Eastern 
iconography and Western emblematic imаgегу. 

List о! Illustrations: 

1. Embroidered banner о! Illirian-Rascian regiment with the 
image о! St. John the Baptist, аnоn. 17З5 (courtesy о! the 
Heeresgeschichtliches Museum јn Arsenal, Иеnnа) 
2. Embroidered banner о! Illirian-Rascian regiment with the 
image о! St. Nicholas, аnоn. 17З5 (courtesy о! the Heeres
geschichtliches Museum јn Arsenal, Vienna) 
З. Embroidered banner о! Illirian-Rascian regiment with the 
еmЫеm о! lion, аnоn. 17 З5 (courtesy о! the Heeresgeschicht
liches Museum јn Arsenal, Иеnnа) 
4. Embroidered banner о! Illirian-Rascian regiment with the 
еmЫеm о! eagle, аnоn. 17З5 (courtesy о! the Heeresgeschicht
liches Museum јn Arsenal, Иеnnа) 
5. ЕmЫеm по. ЗО, Andrea Alciati, 15З6 (courtesy о! Warburg 
lnstitute, London) 




