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ПО ВЕ ЉА СА ВЕ ДУ ТОМ СРП СКЕ ЦР КВЕ И  
МА КЕ ТА ДЕ КО РА ТИВ НЕ КА ПЕ ЦР КВЕ НОГ ЗВО НИ КА  

У БУ ДИ МУ – ПРИ ЛОГ ПРО У ЧА ВА ЊУ  
РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈЕ У XVI II ВЕ КУ

СА ЖЕ ТАК: Срп ска оп шти на у бу дим ском пред гра ђу Та ба ну до би ла је по себ не 
град ске при ви ле ги је од ца ра Ле о пол да I 1696. го ди не. Оп шти на је 1742. го ди не за по че-
ла из град њу но ве и ве ће цр кве, ме ђу тим, цр кве ни зво ник до био је де ко ра тив ни ба кар-
ни по кров тек 1775. го ди не. Још пре по ди за ња но ве зво нич ке ка пе бу дим ски би ров Пе-
тар Не сто ро вић на ру чио је код сли ка ра Ми ха и ла Со ко ло ви ћа и јед ну све ча ну по ве љу 
са ве ду том цр кве. Основ ној идеј ној кон цеп ци ји по ве ље при до не ло је и Не сто ро ви ће-
во обра зо ва ње из обла сти ре то ри ке. По ве ља је ра ђе на за по тре бе Ва ро шког до ма Срп-
ске оп шти не и би ла је из ло же на у све ча ној са ли. Она је би ла на ме ње на ши рој јав но сти 
и би ла је у слу жби об ли ко ва ња ко лек тив не ме мо ри је Оп шти не. По сле из ра де по ве ље 
на ру че на је код бу дим ског ду бо ре зба ра Јо зе фа Ле о нар да Ве бе ра и др ве на ма ке та бу ду-
ће ре пре зен та тив не зво нич ке ка пе. Ма ке та је мо жда има ла и угра ђе ни сат ни ме ха ни-
зам, а би ла је, као и по ве ља, из ло же на у Ва ро шком до му Срп ске оп шти не у Бу ди му. 
Све ча на по ве ља и ду бо ре зба ре на ма ке та све до че о на ме ра ма Срп ске при ви ле го ва не 
оп шти не да сво ју моћ и за до би је ни ста тус пре до чи јав но сти и пу тем но вих об ли ка ви-
зу ел не ре пре зен та ци је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Срп ска оп шти на у Бу ди му, све ча на по ве ља, ма ке та, Пе тар Не-
сто ро вић, ре то ри ка, Ми ха и ло Со ко ло вић, ви зу ел на ре пре зен та ци ја.

О бу дим ском пред гра ђу Та ба ну и о Ср би ма у Бу ди му пи са но је у ра зним освр-
ти ма, а по себ но је про у ча ва на и срп ска цр ква ко ја је са гра ђе на у XVI II ве ку, у вре ме 
ка да се пред гра ђе Та бан фор ми ра као по себ но град ско на се ље са ве ћин ским срп ским 
ста нов ни штвом (ДА ВИ ДОВ 1990: 291–297; ПАЛ КО ВЉЕ ВИЋ 2017; Csáki 2019). По сле осло-
бо ђе ња од тур ске вла сти, ка да се ју жно од бу дим ске твр ђа ве по сте пе но раз ви ла јед на 
осо бе на ур ба ни стич ка це ли на, за срп ску за јед ни цу, ко ја је ту би ла на се ље на већ и 
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ра ни је, од по себ ног су зна ча ја би ле при ви ле ги је ко је је Ле о полд I 1696. го ди не до де-
лио бу дим ским Ср би ма. По ла зе ћи од тих град ских при ви ле ги ја, Ср би су у бу дим ској 
до њој ва ро ши Та ба ну убр зо фор ми ра ли и по себ ну оп шти ну ко ја је по ред цр кве но-
оп штин ских, од но сно вер ских, има ла и све тов не над ле жно сти, као што су би ле, у 
пр вом ре ду, град ске управ не и ни же суд ске над ле жно сти (ВИТ КО ВИЋ 1870: 149–153; 
1873: 8–10; ПО ПО ВИЋ 1952: 38; ФИ ЛИ ПО ВИЋ 2014: 21–23). Прав ни окви ри и управ на 
струк ту ра Срп ске при ви ле го ва не оп шти не, као и ком пе тен ци је са мих иза бра них ор-
га на Оп шти не и пре све га њи хов од нос пре ма над ле жним др жав ним и цр кве ним 
те ли ма то ком XVI II ве ка пре суд но су ути ца ли на жи вот срп ске за јед ни це у пред-
гра ђу Та ба ну.

О срп ској ка те драл ној цр кви у Бу ди му из XVI II ве ка, ко ја је по сле оште ће ња у 
Дру гом свет ском ра ту сру ше на 1949. го ди не, по сто је број ни ар хив ски по да ци, али је 
од по себ ног зна ча ја да је са чу ва на и јед на све ча на по ве ља из 1773. го ди не са ве ду том 
цр кве и са по ду жим кти тор ским за пи сом, као што је дра го це но све до чан ство и са-
чу ва на ма ке та де ко ра тив не ка пе цр кве ног зво ни ка, ко ја је из ре зба ре на 1774. го ди не. 
Све ча на по ве ља и ду бо ре зба ре на ма ке та све до че о кон ти ну и ра ном на по ру срп ске 
за јед ни це у Бу ди му да са гра ди мо ну мен тал ну цр кву са ви со ким ре пре зен та тив ним 
зво ни ком, што све до чи и о ра зним дру штве ним од но си ма, па из ме ђу оста лог и о на-
ме ра ма Срп ске при ви ле го ва не оп шти не да сво ју моћ и за до би је ни ста тус пре до чи 
ши рој јав но сти и пу тем но вих об ли ка ви зу ел не ре пре зен та ци је. 

Мо же мо прет по ста ви ти да су при ви ле ги је ко је је Ле о полд I 1696. го ди не до де лио 
Срп ској оп шти ни под ста кле од лу ку бу дим ских Ср ба да уме сто цр кве по диг ну те од-
мах по сле Ве ли ке се о бе, већ 1697. го ди не са гра де но ву ка ме ну цр кву ве ћих ди мен-
зи ја. Ар хив ски из во ри ука зу ју да је та но ва цр ква, ко ја је би ла по све ће на Све том Ди-
ми три ју, има ла и зво ник, ме ђу тим, ка кав је био из глед цр кве у це ли ни, а по себ но 
из глед зво ни ка, о то ме ни су са чу ва ни по да ци. Из гле да да се град ња цр кве оду жи ла 
и да су че сто би ле по треб не и раз не оправ ке, па и до град ње, на шта упу ћу је и је дан 
уго вор ко ји је пот пи сан 1716. го ди не са То ма сом Шпи ле ром, зи да ром из Ко мо ра на, 
у ко јем се он оба ве зао да ће, на осно ву при ло же ног цр те жа, зво ник уз срп ску цр кву 
из осно ве по но во по ди ћи.1 Пре ма то ме, мо же мо прет по ста ви ти да је зи да ње но ве 
цр кве 1697. го ди не по че ло са из град њом са мо цр кве ног бро да, док је но ви зво ник на 
ме сту ста рог по диг нут тек од 1716. го ди не. По сто ји и мо гућ ност да је то рањ ста јао 
одво је но од цр кве и да су Бу дим ци би ли не за до вољ ни по кро вом тог но вог зво ни ка, 
на шта ука зу је и окол ност да су од бу дим ског мај сто ра Јо ха на Ха ке ра 1737. го ди не 
на ру чи ли цр теж, од но сно план за но ву ка пу зво ни ка (Сл. 1).2 Тим пла ном су пред-
ви ђе не две вер зи је за но ви ба кар ни по кров. Обе у до њем де лу има ју отво ре ни део 
са сту бо ви ма, док из ду же ни ја ва ри јан та има и ма њу отво ре ну лан тер ну са до дат ном 

1 Уго во ром је, из ме ђу оста лог, ре гу ли са но и то да ће То мас Шпи лер (Tho mas Spil ler) на ба ви ти и 
сав по тре бан гра ђе вин ски ма те ри јал као и јед ну ба кар ну по зла ће ну ку глу. РОМС, М.3.310.

2 На по ле ђи ни цр те жа на ла зи се и по ну да Јо ха на Ха ке ра (Jo hann Hac ker) за из град њу и по ди за ње 
но вог по кро ва зво ни ка. РОМС, М.3.065.

КО СТА С. ВУ КО ВИЋ

170



ја бу ком у гор њем де лу. Обе ски це по-
ка зу ју раз у ђе не ба рок не об ли ке и упу-
ћу ју на за кљу чак да је Ср би ма у Бу ди-
му по себ но ста ло да по диг ну зво ник 
знат них ди мен зи ја и ре пре зен та тив-
ног из гле да. Уо ста лом, на ши рем под-
руч ју Кар ло вач ке ми тро по ли је у том 
пе ри о ду по ди жу се и пр ви зво ни ци из-
ра зи те ви си не, ме ђу ко ји ма се по себ но 
ис ти чу зво ни ци ма на сти ра Кру ше до-
ла и Ве ли ке Ре ме те (МА ТИЋ 1978: 299; 
МА ГЛОВ СКИ 1989: 233–240; СТО ШИЋ 
2006: 61; ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2008: 182–185).

Сва је при ли ка да план Јо ха на Ха-
ке ра ни ка да ни је ре а ли зо ван, на и ме, 
Срп ска оп шти на у Бу ди му до не ла је 
већ 1741. го ди не од лу ку да се на ме-
сту цр кве, чи ја је из град ња по че ла за 
вре ме па три јар ха Ар се ни ја III Чар но-
је ви ћа 1697. го ди не, са гра ди но ва ква-
ли тет ни је гра ђе на и ве ћа цр ква. За по-
ди за ње но ве цр кве мо ну мен тал ни јих 
ди мен зи ја по себ но се за ло жио епи-
скоп Ва си ли је Ди ми три је вић ко ји је, 
по све му су де ћи, пре суд но ути цао и на 
то да се про јек то ва ње но ве цр кве по-
ве ри Ада му Ма јер хо фе ру, јед ном од 
нај тра же ни јих ар хи те ка та тог пе рио-
да (ДА ВИ ДОВ 1990: 92–95, 293; ВУ КО СА-
ВЉЕВ 2013: 375). Оп шти на је уго вор са 
ар хи тек том скло пи ла 29. мар та 1741. го ди не, а фор мал не до зво ле за град њу при ба вље-
не су ка сни је (ДА ВИ ДОВ 1973: 103–107, 109; ГА ВРИ ЛО ВИЋ, ЈАК ШИЋ 1981: 19–20). По ред уго-
во ра са ар хи тек том Ма јер хо фе ром са чу ван је и ње гов план ко ји по ка зу је осно ву цр кве 
и по ду жни пре сек са зво ни ком (Сл. 2). Ме ђу тим, тре ба по себ но при ме ти ти да на 
пла ну Ада ма Ма јер хо фе ра ни је на цр та на кров на кон струк ци ја зво ни ка.3 За са да 
оста је отво ре но пи та ње да ли је Ма јер хо фер са чи нио и по се бан пред лог за де ко ра-
тив ну ка пу зво ни ка или је мо жда Срп ска оп шти на све сно од ло жи ла из ра ду зво нич ке 
ка пе за ка сни ји пе ри од, пре све га због ма те ри јал них раз ло га и пред ви ђе не ди на ми ке 

3 План се чу ва у Ар хи ву гра да Бу дим пе ште (HU BFL – XV.17.a. 302-8.) и об ја вљен је у сле де ћим 
пу бли ка ци ја ма: Hor ler 1955: 756; ГА ВРИ ЛО ВИЋ, ЈАК ШИЋ 1981: 21; ДА ВИ ДОВ 1990: 291.

Сл. 1. План за ба кар ну ка пу зво ни ка срп ске 
цр кве у Бу ди му, рад Јо ха на Ха ке ра, 1737, 

Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске.

ПО ВЕ ЉА СА ВЕ ДУ ТОМ СРП СКЕ ЦР КВЕ И МА КЕ ТА ДЕ КО РА ТИВ НЕ КА ПЕ ЦР КВЕ НОГ ЗВО НИ КА...

171



град ње, али и због сло же не про це ду ре 
до би ја ња до зво ле за по ди за ње цр кве 
са ви со ким на гла ше ним зво ни ком.

Зна мо да је град ња цр кве по све-
ће не Све том ве ли ко му че ни ку Ди ми-
три ју по че ла 1. ма ја 1742. го ди не. На 
из град њи и по себ но на укра ша ва њу 
цр кве ра ди ло се го ди на ма, а све ча ни 
чин осве ће ња оба вио је 3. ју на 1751. 
го ди не но во и за бра ни бу дим ски епи-
скоп Ди о ни си је Но ва ко вић. Том при-
ли ком епи скоп је храм по све тио Све-
тој Тро ји ци, и исто вре ме но је на хору 
цр кве ус по ста вио ка пе лу ко ју је по све-
тио Све том ве ли ко му че ни ку Ди ми-
три ју, све ти те љу ко ме је би ла по свеће-
на ра ни ја цр ква. У вре ме Ди о ни си ја 
Но ва ко ви ћа срп ска цр ква у Бу ди му, 
из ме ђу 1761. и 1766. го ди не, до би ла је 
и ре пре зен та тив ни ба рок ни ико но-
стас, рад ду бо ре зба ра Ан то ни ја Ми-
хи ча и но во сад ског сли ка ра Ва се Осто-
ји ћа (ВУ КО ВИЋ 2014). Уско ро по сле по-
ди за ња ико но ста са бу дим ски сли кар 
Ми ха и ло Со ко ло вић осли као је пев-
ни це,4 а 1772. го ди не је из гле да та ко ђе 
Со ко ло вић сли као ико не и на про по-

ве да о ни ци (ВУ КО ВИЋ 2014: 641),5 а ка сни је, то ком 1774. го ди не, за вр шио је и мра мо-
ри ра ње сто ло ва и дру гих де ло ва цр кве ног на ме шта ја.6 Осли ка ва њем про по ве да о ни це 
и мра мо ри ра њем сто ло ва за вр ше но је уоб ли ча ва ње јед ног по себ но ре пре зен та тив ног 
и, по све му су де ћи, стил ски ујед на че ног ба рок ног ен те ри је ра.7 Ка да су сви зна чај ни ји 
по сло ви при фор ми ра њу ен те ри је ра и екс те ри је ра цр кве окон ча ни, у Срп ској оп шти-
ни по ве ла се рас пра ва о то ме да се, сра змер но ви со ком зво ни ку, ко ји је ре а ли зо ван 

4 АСПЕБ, Теф тер при хо да и рас хо да Срп ске цр кве не оп шти не у Бу ди му за 1767. го ди ну.
5 АС, Бу дим ска оп шти на, књи ге – ку ти ја 8. Теф тер при хо да и рас хо да цр кве Све те Тро ји це и Све-

тог Ду ха у Бу ди му за 1772. го ди ну, л. 7’.
6 АСПЕБ, Ра чун ска књи га Срп ске цр кве не оп шти не у Бу ди му за 1774. го ди ну; Ра чун ска до ку мен-

та ци ја, Кви та N’7. 
7 Ен те ри јер Срп ске цр кве у Бу ди му са ико но ста сом и цр кве ним на ме шта јем из го рео је у ве ли ком 

по жа ру 1810. го ди не, а цр ква је сру ше на по сле оште ће ња у Дру гом свет ском ра ту, 1949. го ди не. Пре ма то ме, 
пред ста ву о ен те ри је ру мо же мо сте ћи је ди но на осно ву са чу ва не ар хив ске гра ђе. Вид.: ВУ КО ВИЋ 2014.

Сл. 2. Ар хи тек тон ски план срп ске цр кве у 
Бу ди му, рад Ада ма Ма јер хо фе ра, 1741, 

Ар хив гра да Бу дим пе ште.
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у скла ду са ар хи тек тон ским пла ном Ада ма Ма јер хо фе ра, до да и де ко ра тив на ба кар-
на ка па и да се на тај на чин у пот пу но сти окон ча из град ња цр кве за по че та још 1742. 
го ди не.8

Окол ност да на пла ну Ада ма Ма јер хо фе ра ни је на цр та на и кров на кон струкци ја 
зво ни ка, ин ди ци ра прет по став ку да је Срп ска оп шти на већ од са мог по чет ка из град-
ње цр кве на ме ра ва ла да, ка да се за то стек ну усло ви, по диг не по себ но ре пре зен та-
тив ну ка пу зво ни ка ко ја ће би ти у скла ду са про пор ци ја ма и стил ским ре ше њи ма 
цр кве. Све до 1775. го ди не, ка да је по ди за ње та кве но ве де ко ра тив не ба кар не ка пе 
оства ре но, зво ник бу дим ске цр кве имао је при вре ме ни јед но ста ван кров у об ли ку 
пи ра ми де и био је по кри вен шин дром. Да је тај кров сма тран за при вре ме но ре ше-
ње све до чи и из ве штај Бу дим ског ма ги стра та из ко јег са зна је мо да је 1763. го ди не 
уда рио гром у зво ник ко ји је био по кри вен шин дром и да је убр зо по сле те не сре ће, 
уз ма ли тро шак, зво ник по пра вљен и по кри вен по но во шин дром, док је по ди за ње 
од го ва ра ју ћег по кро ва „до бо љих вре ме на од ло же но”.9 Из јед ног дру гог опи са цр кве 
ко ји је са чи њен 1768. го ди не и ко ји се на ла зи у јед ној за пи снич кој књи зи Про то по-
пи је бу дим ске, та ко ђе са зна је мо да је по сле 1763. го ди не, ка да је кров на кон струк ци ја 
зво ни ка услед уда ра гро ма из го ре ла, зво ник био по кри вен шин дром, док је кров цркве-
не ла ђе у то вре ме, а ве ро ват но већ и од ра ни је, био по кри вен цре пом.10

По ве ља

Осим пи са них ар хив ских из во ра, о из гле ду срп ске цр кве пре 1775. го ди не, од-
но сно не по сред но пре по ди за ња но ве де ко ра тив не ба кар не ка пе зво ни ка, све до чи и 
је дан цр теж, то јест јед на осо бе но кон ци пи ра на по ве ља, рад сли ка ра Ми ха и ла Со-
ко ло ви ћа из 1773. го ди не, ко ја от кри ва и мно ге дру ге по је ди но сти у ве зи са бу дим-
ском цр квом и ра дом Срп ске оп шти не (Сл. 3).11 Цр ква је на тој по ве љи пред ста вље на 
у гор њем ле вом де лу по ред цен трал не пред ста ве Све те Тро ји це и Све тог ве ли ко му-
че ни ка Ди ми три ја, док се ис под тих пред ста ва на ла зи по ду жи за пис са основ ним 
по да ци ма о по ди за њу цр кве. Што се пред ста ве са ме цр кве ти че, уо ча ва се да је по-
себ на па жња по све ће на од ре ђе ним де та љи ма, као што су пор та ли, про зо ри или 

8 По сто је по да ци о то ме да се Оп шти ни, из гле да због не спо ра зу ма са Ма ги стра том гра да Бу ди ма, 
на мет ну ла иде ја да про да ви но град ко ји је цр кви оста ви ла по кој на Је ли са ве та, су пру га по чив шег Ни-
ко ле Да ви до ви ћа. Ме ђу тим, на сед ни ци Та на ча 1769. го ди не пре о вла да ло је ми шље ње да би се у слу ча-
ју про да је ви но гра да угро зио рад Срп ске цр кве не оп шти не, а у јед ној ре че ни ци се ис ти че да на тај 
на чин ни „по кров” на цр кви не би мо гли по пра ви ти. На по ле ђи ни до ку мен та се на ла зи за пис да је он 
до ста вљен Пе тру Не сто ро ви ћу и Га ври лу Сто ја но ви ћу. АС, Фонд Бу дим – БО 1761–1769 ку ти ја: 25.

9 РОМС, М.2.934 и М.2.282; вид. још: ГА ВРИ ЛО ВИЋ, ЈАК ШИЋ 1981: 20, 22.
10 АСПЕБ, За пи снич ка књи га Про то по пи је бу дим ске (Фонд: Бу дим-Књи ге, бр. 251).
11 По ве ља са цр те жом цр кве ра ђе на је ту шем на хар ти ји ко ја је ка ши ра на на плат но. Чу ва се у Срп ском 

цр кве ном му зе ју у Сен тан дре ји, Основ ни фонд, инв. бр. 745 (ди мен зи је: 68 × 47 cm). Цр теж је пр ви за бе-
ле жио Вла ди мир Кра сић ко ји је пре нео и текст ис пи сан на цр те жу (КРА СИЋ 1887: 431). Ка сни је је цр теж 
са мо уз гред по ми њан без по себ ног при ка за (БОГ ДА НО ВИЋ 1904: 442; КО ЛА РИЋ 1965: 82; ВУ ЈИ ЧИЋ 1989: 16).
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ве ли ки ме тал ни крст из над ол тар ског 
де ла. По себ но се ис ти че ју жни пор тал 
на о са ко ји је био ис кле сан од цр ве-
ног мер ме ра, што са зна је мо из по ме-
ну тог опи са цр кве из 1768. го ди не.12 
На истом ме сту у том опи су по себ но 
је на ве де но и то да је цр ква има ла 
про зо ре у два ре да – на и ме, тре ба на-
гла си ти да је срп ска цр ква у Бу ди му 
у то вре ме би ла је ди на цр ква у Кар-
ло вач кој ми тро по ли ји ко ја је има ла 
на тај на чин по зи ци о ни ра не про зо-
ре. На цр те жу Ми ха и ла Со ко ло ви ћа 
ви ди мо да су ти про зо ри би ли луч но 
за вр ше ни са пла стич ним про фи ли-
ма, а из над про зо ра у до њем ре ду, који 
су би ли ве ћег фор ма та, на ла зи ли су 
се и до дат ни луч ни де ко ра тив ни укра-
си у сре ди ни са мо ти вом шкољ ке. 
Про зо ри су би ли ои ви че ни плит ким 
вер ти кал ним пи ла стри ма ко ји су 
до дат но по ја ча ва ли ути сак ви си не и 
мо ну мен тал ни из глед цр кве. Исто-
вре ме но, кров ни за бат на за пад ној 
стра ни и на ро чи то зво ник цр кве, на-
цр та ни су не про пор ци о нал но и у 
знат но ма њим ди мен зи ја ма у од но су 
на оста ле де ло ве цр кве, а по себ но у 

од но су на ви си ну при ка за не ју жне фа са де са про зо ри ма. На цр те жу Ми ха и ла Соко-
ло ви ћа ко ји по ка зу је ста ње цр кве из 1773. го ди не, од де та ља тре ба ис та ћи и гор њи 
део зво ни ка на ко јем је ис пуст пот кров ног вен ца био по лу кру жно за о бљен на ме сту 
за сат и на тај на чин др жао кон струк ци ју у об ли ку скром не пи ра ми де. То зна чи да 
је зи да ни део зво ни ка био у пот пу но сти из гра ђен и по го дан да уме сто при вре ме ног 
по кро ва са шин дром при ми при клад ни ју и ре пре зен та тив ни ју де ко ра тив ну ка пу, 
ко ја ће би ти у скла ду са мо ну мен тал ним из гле дом цр кве, ко ја је у XVI II ве ку, по 
основ ним ди мен зи ја ма, а по себ но по про стра ном на о су, би ла нај ве ћа у Кар ло вач кој 
ми тро по ли ји.

12 У опи су цр кве за пор тал на за пад ној стра ни на ве де но је да је ра ђен од про стог ка ме на, а, на 
при мер, за ме тал ни крст ко ји је био по ста вљен из над ол тар ског де ла ис ти че се да је био по зла ћен. 
АСПЕБ, За пи снич ка књи га Про то по пи је бу дим ске (Фонд: Бу дим-Књи ге, бр. 251).

Сл. 3. По ве ља са ве ду том срп ске цр кве у 
Бу ди му, рад Ми ха и ла Со ко ло ви ћа, 1773, 

Срп ски цр кве ни му зеј, Сен тан дре ја.

КО СТА С. ВУ КО ВИЋ
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Ис под ве ду те цр кве и цен трал но по ста вље не пред ста ве Све те Тро ји це и Све тог 
ве ли ко му че ни ка Ди ми три ја на ла зи се по ду жи текст ко ји за у зи ма ве ћи део ком по-
зи ци је и ко ји је ис пи сан сло ви ма раз ли чи те ве ли чи не. Нај пре чи та мо текст ко ји је 
пи сан круп ни јим и на по чет ку ка ли граф ски бо га то об ли ко ва ним сло ви ма и ко ји на 
уо би ча јен на чин бе ле жи основ не по дат ке у ве зи са град њом цр кве, ис ти чу ћи пре 
све га ак те ре у чи је вре ме и чи јом за слу гом се по ди же цр ква. На по чет ку тек ста на-
ве де но је да се храм гра ди на ме сту оне цр кве ко ја је по диг ну та у вре ме ца ра Ле о пол-
да и па три јар ха Ар се ни ја III Чар но је ви ћа 1697. го ди не, а по сле је ис так ну то да се цр ква 
по но во гра ди за вре ме ца ри це Ма ри је Те ре зи је, па три јар ха Ар се ни ја IV (Јо ва но ви ћа), 
епи ско па Ва си ли ја Ди ми три је ви ћа и про то по па Не сто ра Жи ва но ви ћа, као и би ро ва 
Пе тра Ди ми ћа за јед но са та нач ни ци ма и оста лим кти то ри ма 1742. го ди не.13 Ма ло 
ни же, при до њем окви ру, ма њим сло ви ма са оп ште но је да је то за пра во текст ко ји је 
ис пи сан на ба кар ној та бли ко ја је по ло же на у фун да мент хра ма.14 Не по сред но ис под 
глав ног тек ста ко ји је ис пи сан круп ни јим сло ви ма и ко ји за у зи ма нај ве ћи сред њи 
део пред ста ве, на ла зи се на ле вој стра ни за пис ко ји је ис пи сан знат но ма њим слови-
ма, а ко ји је ва жан, из ме ђу оста лог, и за раз у ме ва ње цен трал не пред ста ве у гор њем 
де лу по ве ље на ко јој по ред ве ду те цр кве ви ди мо Све ту Тро ји цу и Све тог ве ли ко му-
че ни ка Ди ми три ја. У том за пи су ко ји се на ла зи ис под глав ног тек ста нај пре је на ве-
де но да је храм по све ћен Си ла ску Све тог Ду ха за вре ме Фран ца I и ње го ве су пру ге 
ца ри це Ма ри је Те ре зи је и за вре ме ми тро по ли та Па вла Не на до ви ћа, док је у на став-
ку ис так ну то да је цр кву осве тио бу дим ски епи скоп Ди о ни си је Но ва ко вић за вре ме 
про то пре зви те ра Ан то ни ја Јо си фо ви ћа и би ро ва Пе тра Ди ми ћа 3. ју на 1751. го ди-
не, уз по себ ну на по ме ну да се од та да по че ло слу жи ти Све том ве ли ко му че ни ку Ди-
ми три ју на хо ру ко ји је био из над при пра те.15 За раз ли ку од на ве де них за пи са ко ји 
се од но се на исто ри јат срп ске цр кве у Бу ди му, текст ко ји је ис пи сан сит ним сло ви-
ма у по след њем ре ду, уз сам руб цр та ног окви ра, бе ле жи основ не по дат ке у ве зи са 
на стан ком по ве ље. Та ко са зна је мо да је ово де ло, од но сно na Zna me no va nJe, ка ко је у тек-
сту на ве де но, на ста ло на сто ја њем бу дим ског би ро ва Пе тра Не сто ро ви ћа и ра дом мо-
ле ра Ми ха и ла Со ко ло ви ћа 6. де цем бра 1773. го ди не.16

13 vo iÓmA St=QA| /ivo na;al nJA trcÜQ Oc=a i Sn=a i St=agw dh=a SoзdasA iзno|va sei St=QiÝÝ hramq St=agw ve li kom;=ni ka 
dJmi tr JA, i/e pre/de biv |[JiÝ so з datq bq lyto 1697=mo pri lew poldy ce sary rJmskomq, i pri ar se| nJiÝ Cer no e vi;y pa tr Jarsy 
Зakona gre;eskagw. iny/e pa ki na no| vo soзdase seiÝ st=QiÝ hramq pri der/avy eA kralyvskagw ve| li;estva mar JiÝ TereзJi i 
pri na [emq pa tr Jarsy ar se nJiÝ Cet |ver tomq. pri epkÜpy epar hJal nomq va si lJiÝ di mi tr Je vi;y. pri |oc=M pro to popy ne story /
iva novJ;y, sq pro;imi sщ=en nJci| Зdy[ni, i pri gdaÖry bi rovy pe try di mi;y, kMnno sq ta na;ni ci| i sq pro;imi kti to ri 
pra vo slav ni mi hrtÜJa ni, /ite li bMdim skJA| kralyvskJA va ro [i ta ba ni vq lyto 1742. ma Ja 1. gq.

14 SJA slo ve sa esM slo/ena na ta bli ba kar noiÝ i po lo/en o ouÕ fMnda mentq crk=ov nJiÝ
15 wst!isA hramq seiÝ So [estvQA St=agw dh=a i/di ven Jemq pra vo slavnQhq| hrtÜJanq bMdimskQhq, pri fran ci[cy per vomq 

rJmstymq Jmpe ra tory| i pri sMprMzy egw gpoÜ/i Jmpe ra to ri ci mar JiÝ TereзJi, pri gdnÜy mJtro polJty| paVly ne na dovQ;y, 
S{nno...dyistvJem/e gd¶na dJwni sJa no va kovQ;a|  epkÜpa bMdim skagw, pri gd¶ny protopresvÍVtery an To nJiÝ Iw si fwvi;y i 
gda |ry bQrovy pe try di mI;y. i W toly na;at sA gory nadq pa per to} slM/ba so| ver [i va ti vq slavM i ;estq st=agw ve li ko 
m;=ni ka dI mi trIa vq lyto 1751|koe }nJa 31 gwdne na pa mAtq st=agw m;=ika lMkil lJa na.

16 Spi sa sA sJe na Zna me no va nJe na sto An Jemq gda ra bi ro va bMdim skagw pe tra ne sto ro vi;a ;rezq mi ha i la W So ko lovJ;a 
mo le ra, vq lyto 1773-toe mc=a de ke mr Ja 6:.. dn=e. Не што ве ћим сло ви ма исти текст ис пи сан је и на по ле ђи ни по ве ље.

ПО ВЕ ЉА СА ВЕ ДУ ТОМ СРП СКЕ ЦР КВЕ И МА КЕ ТА ДЕ КО РА ТИВ НЕ КА ПЕ ЦР КВЕ НОГ ЗВО НИ КА...

175



Текст ко ји је ис пи сан ско ро не при мет но у до њем де лу пред ста ве из ри чи то сведо-
чи да је на ру чи лац по ве ље са ве ду том цр кве био Пе тар Не сто ро вић, та да шњи би ров 
у Бу ди му. На осно ву са чу ва не ар хив ске гра ђе зна мо да је Не сто ро вић био кан ди дат 
за бу дим ског би ро ва нај пре на сед ни ци Срп ске оп шти не 15. ма ја 1768. го ди не,17 али 
је пр ви пут на ту функ ци ју иза бран тек на сед ни ци ко ја је одр жа на до 5. ја ну а ра 1773. 
го ди не.18 Тре ба по себ но ис та ћи да се ње го во име у ар хив ској гра ђи Срп ске оп шти-
не у Бу ди му ре дов но ја вља тек од 1768. го ди не, што по твр ђу је прет по став ку да је он 
за пра во иден ти чан са углед ним про фе со ром Пе тром Не сто ро ви ћем ко ји је пре да вао 
у По кро во бо го ро ди чи ној шко ли у Срем ским Кар лов ци ма. Да ни је иза бран за би ро-
ва већ 1768. го ди не мо жда је при до не ла и окол ност да је те го ди не нај ве ћим де лом 
још бо ра вио у Срем ским Кар лов ци ма у По кро во бо го ро ди чи ној шко ли ко ја се упра-
во те го ди не, по сле бо ле сти и смр ти ми тро по ли та Па вла Не на до ви ћа, и уга си ла. О 
Пе тру Не сто ро ви ћу као учи те љу ре то ри ке у кар ло вач кој шко ли ко ју је ус по ста вио 
ми тро по лит Не на до вић у струч ној ли те ра ту ри пи са но је у не ко ли ко освр та (РУ ВА РАЦ 
1926; КИ РИ ЛО ВИЋ 1956; ГА ВРИ ЛО ВИЋ 1974: 125–134; ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 1996: 170, 191; РИ СТО ВИЋ 
2013: 33), ме ђу тим, да је Не сто ро вић био по ре клом из Бу ди ма и да се по сле 1768. го-
ди не вра тио у Бу дим и по стао ак ти ван у по сло ви ма при Срп ској оп шти ни, из ме ђу 
оста лог и као би ров и се на тор, оста ло је не за бе ле же но.19

На осно ву те ста мен та Пе тра Не сто ро ви ћа ко ји је на пи сан у Бу ди му 1782. за-
кљу чу је мо да је ро ђен 1724. го ди не,20 а из јед ног дру гог ар хив ског из во ра са зна је мо 
да је ње гов отац био углед ни бу дим ски је реј, про то поп Не стор Жи ва но вић.21 Као 
ста ре ши на срп ске цр кве у Бу ди му Не стор Жи ва но вић оба вљао је и по сло ве при 

17 РОМС, М.2.305.
18 АС, Фонд Бу дим – БО 1770–1789 ку ти ја: 26.
19 Да је Пе тар Не сто ро вић, про фе сор ре то ри ке у Срем ским Кар лов ци ма, иден ти чан са би ро вом 

у Бу ди му ко ји је иза бран 1773. го ди не, по твр ђу ју ра зни по да ци, ме ђу ко ји ма ов де, као при мер, ис ти че-
мо по ду дар ност ње го вог пот пи са на до ку мен ти ма ко ји су на ста ли у Кар лов ци ма а по сле и при ад ми-
ни стра ци ји у Бу ди му. Ин ди ка тив но је и јед но пи смо Пе тра Не сто ро ви ћа из 1755. го ди не у ко јем мо ли 
ми тро по ли та Не на до ви ћа да му до зво ли од су ство да би код ку ће свој дом одр жа вао и „ви но гра де ра дио 
и сво је се стре ис пла тио” (РОМС, М.13.765). На ве де ни по да ци у пи сму из 1755. го ди не по ка зу ју по ду дар-
ност са по да ци ма ко ји су на ве де ни у те ста мен ту Пе тра Не сто ро ви ћа ко ји је са чи њен у Бу ди му 1782. 
го ди не. На и ме, у те ста мен ту је на ве де но да је Не сто ро вић имао ви ше ви но гра да, и да је имао и оба ве-
зу да при хо де од оца на сле ђе ног ви но гра да ре дов но ис пла ћу је сво јим се стра ма (HU BFL Te sta men ta 
I/1747/1789.-IV.1002. y). На по ре кло Пе тра Не сто ро ви ћа ука зу је и је дан при лог Ђор ђа Ма га ра ше ви ћа 
ко ји је об ја вљен у Ле то пи су Ма ти це срп ске 1826. го ди не. Пи шу ћи би о гра фи ју То до ра Јан ко ви ћа Ми-
ри јев ског, ау тор је у Ле то пи су на пи сао да је Ми ри јев ски учио ла тин ски и дру ге на у ке у Кар лов ци ма 
под ру ко вод ством про фе со ра Не сто ро ви ћа, оца не дав но пре ми ну лог Уро ша Не сто ро ви ћа, ин спек то ра 
срп ских шко ла. Вид.: МА ГА РА ШЕ ВИЋ 1826: 21–23; КО ВИ ЈА НИЋ 1973: 83–84.

20 У те ста мен ту Пе тра Не сто ро ви ћа ко ји је са чи њен 1782. го ди не (а по том ове рен 1789. го ди не) 
на ве де но је да је он 58 го ди на стар. HU BFL Te sta men ta I/1747/1789.-IV.1002. y.

21 Пе тар Не сто ро вић је 1771. го ди не за јед но са углед ним бу дим ским Ср би ма све до чио у јед ном 
пред ме ту ко ји је по кре нуо бу дим ски па рох Га врил Ни ки тић у ве зи са пра вом пра во слав них све ште-
ни ка да сло бод но при че шћу ју и осу ђе ни ке на смрт, и том при ли ком је на вео ка ко је он о по гу бље њу 
Пе ре Се ге дин ца слу шао од свог оца, про те Не сто ра Жи ва но ви ћа (ГА ВРИ ЛО ВИЋ 2015: 88, 90).
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епар хиј ској упра ви, а од 1742. го ди не био је по себ но ан га жо ван и у по сло ви ма из-
град ње но ве бу дим ске цр кве, на шта упу ћу је и на ве де ни за пис ко ји је био по ло жен у 
фун да мент хра ма, а ис пи сан и на по ве љи са ве ду том цр кве где је по себ но ис так ну то 
и ње го во име. Ка да је ми тро по лит Па вле Не на до вић 1749. го ди не при сту пио ор га ни-
зо ва њу По кро во бо го ро ди чи не шко ле у Срем ским Кар лов ци ма, упу тио је зах тев но во-
и за бра ном бу дим ском епи ско пу Ди о ни си ју Но ва ко ви ћу да му по мог не при из ра ди 
на став ног пла на те шко ле (ГА ВРИ ЛО ВИЋ 1974: 125). По сто ји мо гућ ност да је том прили-
ком епи скоп Но ва ко вић, ко ји је ра ни је био мо нах-про по вед ник и учи тељ у Бу ди му, 
пред ло жио ми тро по ли ту мла дог Не сто ро ви ћа за про фе со ра у Кар лов ци ма, али је исто 
та ко мо гу ће да је и сам ми тро по лит Не на до вић, ко ји је био та ко ђе ро дом из Бу ди ма, 
већ од ра ни је знао за Пе тра Не сто ро ви ћа, си на углед ног бу дим ског све ште ни ка који 
је ве ро ват но у то вре ме већ сте као и со лид но ви со ко обра зо ва ње. Из гле да да се Пе-
тар Не сто ро вић већ од 1750. го ди не на ла зио у Срем ским Кар лов ци ма и да је у не до-
стат ку ка дро ва ис пр ва пре да вао ско ро све пред ме те, а по себ но ла тин ски и не мач ки 
је зик (РУ ВА РАЦ 1926: 25, 31). Мо жда је већ по сле 1753. го ди не уна пре ђен и за пре фек-
та, од но сно управ ни ка шко ле (РУ ВА РАЦ 1926: 25; ГА ВРИ ЛО ВИЋ 1974: 45–116), а су де ћи по 
ме сеч ним из ве шта ји ма ко је је ре дов но слао ми тро по ли ту Не на до ви ћу, по себ но се 
ис та као као учи тељ ре то ри ке (вид.: РУ ВА РАЦ 1926: 13–32; КИ РИ ЛО ВИЋ 1956: 45–116).

По узо ру на се ми на ре ки јев ске Ду хов не ака де ми је али и за пад них сред њих и 
ви со ко школ ских си сте ма, у на став ном про гра му По кро во бо го ро ди чи не шко ле ре-
то ри ка је за у зи ма ла ис так ну то ме сто. На ча со ви ма по ред ра зних ве жби из обла сти 
го вор ни штва по себ на па жња је по све ће на и те о ри ји ре то ри ке ко ја је ре дов но ис ти-
ца на као јед на од нај зна чај ни јих ве шти на и на уч них ди сци пли на. Основ на књи га 
ко ју је Не сто ро вић ко ри стио у на ста ви био је у то вре ме ве о ма ра ши рен при руч ник 
ре то ри ке De ar te rhe to ri ca li bri tres ex Ari sto te le, Ci ce ro ne et Qu in ti li a no pra e ci pue de prompti 
је зу ит ског пи сца Ки при ја на Со а ре за (РУ ВА РАЦ 1926: 28; КИ РИ ЛО ВИЋ 1956: 89, 90, 92; 
ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 1996: 170, 173; вид. још: РИ СТО ВИЋ 2010: 433). При ла го ђе на по тре ба ма 
Три ден тин ског кон ци ла, та књи га је у јед ном пре глед ном си сте му пре не ла основ на 
уче ња ан тич ких пи са ца о ре то ри ци, по ла зе ћи, из ме ђу оста лог, и од Ари сто те ло ве 
те о ри је пам ће ња и уче ња о зна ци ма (Ba u er 1986: 167). Не сто ро ви ће во со лид но образо-
ва ње и до бро по зна ва ње ре то ри ке као по себ не ди сци пли не мо гло је у ве ли кој ме ри 
при до не ти и основ ној идеј ној кон цеп ци ји ов де раз ма тра не по ве ље на ко јој се, по ред 
кти тор ског тек ста, ис ти че и ве ду та бу дим ске цр кве и пред ста ва Све те Тро ји це са 
ли ком Све тог ве ли ко му че ни ка Ди ми три ја. За пра во, про жи ма ње тек сту ал ног и сли-
ков ног из ра за у овој по ве љи мо же мо раз у ме ти и као од раз ши ро ко при хва ће ног уче ња 
о ви зу ел ној при ро ди пам ће ња (вид.: Aras se 1976: 57–73; МИ ЛО ШЕ ВИЋ 2013: 9–14), која 
је иде ја у ба рок ној кул ту ри би ла до бро по зна та за хва љу ју ћи и ра зним трак та ти ма 
из обла сти ре то ри ке.22 У том сми слу по ве ља за пра во по ста је сво је вр сни ima go agens 

22 Пе тар Не сто ро вић је мо гао по зна ва ти и рад Ема ну е ла Те са у ра (Ema nu e le Te sa u ro), ита ли јан ског 
пи сца ко ји је 1654. го ди не у То ри ну об ја вио књи гу под на сло вом Il can noc chi a le ari sto te li co, o sia idea 

ПО ВЕ ЉА СА ВЕ ДУ ТОМ СРП СКЕ ЦР КВЕ И МА КЕ ТА ДЕ КО РА ТИВ НЕ КА ПЕ ЦР КВЕ НОГ ЗВО НИ КА...

177



ко ја има функ ци ју да нас под се ти по пут не ког зна ка или све до чан ства. Мо гућ ност 
та квог чи та ња по ве ље по твр ђу је и ре че ни ца ис пи са на на дну цр те жа у ко јој је на ве-
де но да је ово na Zna me no va nJe ура ђе но на сто ја њем бу дим ског би ро ва Пе тра Не сто рови-
ћа. На и ме, реч na Zna me no va nJe у овом слу ча ју мо же мо у осно ви раз у ме ти као ла тин ску 
реч sig num (вид.: ДА НИ ЧИЋ 1863: 113), за пра во као тер мин ко ји че сто су сре ће мо и у 
при руч ни ци ма ре то ри ке. Та ко, на при мер, Аврам Мра зо вић у сво јој књи зи РMковод
ство къ славенскомM  кра снорyчїю (Бу дим 1821), осла ња ју ћи се на уџ бе ни ке ре то ри-
ке из XVI II ве ка, по себ но рас пра вља о зна ци ма, озна ча ва ју ћи тај по јам на ла тин ском 
као sig num, а по зи ва ју ћи се на Ци це ро на ис ти че и по зна ту те зу да је глав но свој ство 
ства ри и иде ја да има ју сво је зна ко ве, то јест znamenovanJ] (МРА ЗО ВИЋ 1821: 7).

По сма тра ју ћи Не сто ро ви ће ву по ве љу у том ду ху ре тор ских ве шти на као сло же-
ни ima go agens, као сли ку ко ја има функ ци ју да нас по пут не ког зна ка под се ти – уо ча-
ва мо два ни воа. Нај пре ви ди мо да се глав ни текст, ко ји је ис пи сан круп ним сло ви ма, 
од но си на пред ста ву са ме цр кве ко ја је ов де на цр та на вер но по диг ну том хра му са 
на ме ром да нас под се ти на ствар ни из глед, а ин ди рект но и на ме сто цр кве, док се 
текст ко ји је ис пи сан ма њим сло ви ма на ле вој стра ни по ве ље не по сред но од но си на 
ком по зи ци о ну це ли ну са Све том Тро ји цом и Све тим Ди ми три јем, ко ју пред ста ва 
илу стру је, од но сно ука зу је на све ште но устрој ство хра ма ко је је ус по ста вље но осве-
ће њем цр кве 1751. го ди не. На и ме, срп ска цр ква у Бу ди му ко ја се по ди же од 1742. го-
ди не би ла је пр во бит но по све ће на Све том ве ли ко му че ни ку Ди ми три ју, као што је 
том све ти те љу би ла по све ће на и ра ни ја цр ква, са зи да на у вре ме па три јар ха Ар се ни ја 
III Чар но је ви ћа. Ме ђу тим, Ди о ни си је Но ва ко вић је убр зо по сле из бо ра за бу дим ског 
епи ско па 1751. го ди не цр кву по све тио Све тој Тро ји ци, то јест Си ла ску Све тог Ду ха,23 
док је исто вре ме но на хо ру из над при пра те ус по ста вио ка пе лу ко ју је по све тио Све-
том ве ли ко му че ни ку Ди ми три ју – као што са зна је мо, из ме ђу оста лог, и из тек ста који 
је ис пи сан на по ве љи. Пре ма то ме, ком по зи ци ја Све те Тро ји це са ли ком Све тог Ди-
ми три ја на по ве љи у пот пу но сти од ра жа ва све ште ну то по гра фи ју хра ма ко ја је на-
ста ла у вре ме епи ско па Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа (Сл. 4).

На вр ху у сре ди ни по ве ље ви ди мо пред ста ву Све те Тро ји це ко ја је на цр та на у 
скла ду са уста ље ним ико но граф ским ре ше њи ма ко ја су би ла ши ро ко при хва ће на и 

dell’ar gu ta e in geg no sa elo cu zi o ne che ser ve a tut ta l’ar te ora to ria, la pi da ria e sim bo li ca esa mi na ta co’prin ci pii 
del di vi no Ari sto te le. Та књи га је 1698. го ди не пре ве де на на ла тин ски је зик и по ста ла је ши ро ко рас про-
стра ње на по го то во у је зу ит ским учи ли шти ма и би бли о те ка ма (Ful len wi der 1986: 23–40; Bit skey 2004: 
9, 263–264). Ка ко већ и на слов књи ге на го ве шта ва, Те са у ро на јед ном ме сту по себ но об ја шња ва зна чај 
за пи са, од но сно тек сту ал них по ру ка на сли ка ним ком по зи ци ја ма, ол та ри ма, скулп ту ра ма, на сла во-
лу ци ма и на про фа ним и цр кве ним гра ђе ви на ма. Пи та ње „нат пи са” до ти чу и не ки ру ски при руч ни ци 
ре то ри ке као што је и де ло Крат кое ру ко вод ство къ ора торıи россıйской, ко је је на осно ву ра ни је обја-
вље них тек сто ва штам па но у Мо сков ској уни вер зи тет ској штам па ри ји 1778. го ди не. (Је дан при ме рак 
те књи ге се на ла зи и у Би бли о те ци ма на сти ра Гра бов ца, са да у Сен тан дре ји, сиг на ту ра: Гр. 701.) Је дан 
кра ћи део у тој књи зи по све ћен је нат пи си ма и њи хо вој по де ли као и по треб ној струк ту ри. 

23 У ар хив ској гра ђи по сле 1751. го ди не срп ска цр ква у Бу ди му нај че шће се на зи ва као Цр ква Си-
ла ска Све тог Ду ха. О пра зни ку Си ла ска Све тог Ду ха на апо сто ле ко ји се про сла вља исто вре ме но и у 
част Све тој Тро ји ци вид.: МИР КО ВИЋ 1961: 227–238.
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у срп ском ба рок ном сли кар ству. Ви ди мо Ису са Хри ста ка ко се ди на обла ци ма и де-
сном ру ком при др жа ва из ду же ни крст, док је Бог Отац пред ста вљен ка ко де сни цом 
бла го си ља, а ле вом ру ком при др жа ва Зе мљи ну ку глу. Из над Ису са Хри ста и Бо га 
Оца у ра све тље ном сег мен ту, из ко јег из ви ру зра ци, на цр тан је го луб Све тог Ду ха 
ко ји је окре нут пре ма Хри сту. Ис под пред ста ве Све те Тро ји це уз ди же се у обла ци-
ма лик Све тог ве ли ко му че ни ка Ди ми три ја ко ји је пред ста вљен у фи гу ри до ко ле на 
као вој ник ко ји но си пан цир са ма ском на ле вом ра ме ну. Он се по ма ло осло нио на 
овал ни штит са кр стом ко ји др жи у ле вој ру ци за јед но са пал ми ном гран чи цом, док 
је де сну ру ку ис пру жио у мо ли тве ном ста ву по ди жу ћи на тај на чин по глед пре ма 
Све тој Тро ји ци. На по крет Све тог Ди ми три ја и на ње гов гест, ко ји има на гла ше но 
де во ци о нал но зна че ње, на до ве зу је се текст ко ји он из го ва ра и ко ји је на пи сан ис кре-
ну то као у огле да лу. Тре ба ис та ћи да тај на чин ис пи си ва ња сло ва у огле да лу ов де 
има ме та фо рич но зна че ње и упу ћу је на мо ли тве ни по ре дак ко ји се од ви ја у не бе ској 
сфе ри у ко јој је по твр ђе на и по сред нич ка уло га Све тог Ди ми три ја. Без об зи ра на 
оште ће ња и не чит ке де ло ве, ре чи ко је из го ва ра Све ти Ди ми три је мо же мо раз у ме ти 
и пре ве сти као по себ ну мо ли тве ну ре че ни цу „По гле дај Го спо де на дом (храм) сла ве 

Сл. 4. По ве ља са ве ду том срп ске цр кве у Бу ди му, де таљ, рад Ми ха и ла Со ко ло ви ћа, 1773, 
Срп ски цр кве ни му зеј, Сен тан дре ја.
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тво је”.24 Прет по ста вља мо да је та ре че ни ца на пи са на на осно ву јед не мо ли тве из 
Књи ге про ро ка Иса и је,25 ко ја је че сто штам па на и у ми не ји ма и ко ја се мо ли тва ре дов-
но чи та и на ве ли ко ве чер ње на дан Све тог Ди ми три ја. Те мо ли тве не ре чи по твр ђу ју 
за штит нич ку уло гу Све тог Ди ми три ја, а исто вре ме но ис ти чу и зна чај хра ма као ме-
ста Бо жи је сла ве, а са мим тим и зна чај по диг ну те цр кве ко ју ви ди мо и на по ве љи.

Ис ти ца њем хра ма као ме ста Бо жи је сла ве и са мом пред ста вом по диг ну те цр кве 
ин ди рект но је ис так ну та и уло га кти то ра, од но сно ак те ра ко ји су уче ство ва ли у из-
град њи цр кве и ко ји су по ме ну ти у тек сту ал ном де лу по ве ље. Не по сред но ор га ни за-
ци о но те ло кроз ко је је по ди за ње цр кве ре а ли зо ва но би ла је Срп ска при ви ле го ва на 
оп шти на у Бу ди му, оту да је од по себ ног зна ча ја да се у до њем де лу по ве ље у сре ди ни 
на ла зи во шта ни пе чат те оп шти не. На и ме, уно ше њем пе ча та као по себ ног ви зу ел-
ног зна ка или сим бо ла, не дво сми сле но је ис так ну та кључ на уло га Срп ске оп шти не 
као глав ног ак те ра у из град њи хра ма и у са мом ме ха ни зму јав не ре пре зен та ци је.26 
Исто вре ме но, пе чат у овом слу ча ју, сход но при мар ној функ ци ји, ве ри фи ку је, то јест 
по твр ђу је, исти ни тост тек сту ал них и сли ков них по ру ка и ти ме ово де ло ис ти че као 
сво је вр сно све до чан ство или као осо бе ну све ча ну по ве љу ко ја је на ме ње на ши рој 
јав но сти.

У ра чун ској до ку мен та ци ји Срп ске цр кве не оп шти не у Бу ди му са чу ва на је јед-
на кви та у ко јој сто ји да је бу дим ски сли кар Ми ха и ло Со ко ло вић 16. де цем бра 1773. 
го ди не пре у зео све га 7,6 фо рин ти „за ико ну у ва ро шки дом и за сло ва”. На при зна ни ци 
је на ве де но и то да је од до би је не сво те је дан део пла тио ти шле ру за рам и кло зе ру 
за ста кло.27 Без об зи ра на окол ност да је у том до ку мен ту Со ко ло ви ће во де ло на ве-
де но као ико на, са свим је из ве сно да се та кви та од но си на по ве љу ко ју је на ру чио 
бу дим ски би ров Пе тар Не сто ро вић и ко ју је Со ко ло вић на цр тао и да то вао 6. де цем-
бра 1773. го ди не. Пре ма то ме, на осно ву на ве де не при зна ни це зна мо да је по ве ља била 
под ста клом и да је има ла по се бан др ве ни рам, а са зна је мо и ва жан по да так да је била 
на ме ње на за ва ро шки дом Срп ске оп шти не у Бу ди му.28 На осно ву ар хив ских из во ра 
по зна то је да се тај дом на ла зио на тр гу пре ко пу та цр кве и да је имао јед ну ве ћу и 
ви ше ма њих про сто ри ја. У тој згра ди ко ја је то ком XVI II ве ка ви ше пу та пре гра ђи-
ва на, одр жа ва не су раз не сед ни це Оп шти не и та на ча, као што су ту ор га ни зо ва ни и 

24 Сло ва су до след но ис пи са на ис кре ну то у огле да лу али ипак са из ве сним гре шка ма и не чит ким 
де ло ви ма у сре ди ни ре че ни це. Иш чи та ва њем сло ва у огле да лу ви ди мо сле де ћу ре че ни цу: pri zri gdi na 
%i...& se le nJe slavQ tvo e] (о то ме да је у овој ре че ни ци при мар но зна че ње ре чи se le nJe дом или храм, вид.: 
ДЬЯЧЕН КО 1993: 590).

25 Књи га про ро ка Иса и је, Гл. 63/15. 
26 О упо тре би пе ча та у кон тек сту јав не ре пре зен та ци је вид.: СИ МИЋ 2015: 93–108.
27 АСПЕБ, Ра чун ска књи га Срп ске цр кве не оп шти не у Бу ди му за 1773. го ди ну; Ра чун ска до ку мен-

та ци ја, Кви та N’6.
28 Да је по ве ља би ла из ло же на у оп штин ској град ској ку ћи све до че и са чу ва ни ин вен та ри из дру-

ге по ло ви не XIX ве ка. Нај ра ни ји ин вен тар у ко јем је по себ но опи са на и оп штин ска дво ра на по ти че из 
1873. го ди не, а ме ђу из ло же ним пред ме ти ма у том ин вен та ру је та ко ђе на ве де на и ов де раз ма тра на 
по ве ља. АСПЕБ, Ку ти ја: Збир ка цр кве них ин вен та ра II.
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ра зни при је ми по во дом про то ко лар них ау ди јен ци ја. У ва ро шком до му пре ко би ро ва 
и та на ча вр ше на је це ла упра ва, а по што је Оп шти на на осно ву при ви ле ги ја из 1696. 
го ди не има ла и све тов ну над ле жност, ту су, по ред оста лог, одр жа ва ни и суд ски про-
це си (ПО ПО ВИЋ 1952: 21–22). Цр ква и ва ро шки дом су чи ни ли око сни цу јав ног жи вота 
Ср ба у бу дим ском пред гра ђу Та ба ну.

Зна мо и за по да так да су 1730. го ди не у ва ро шкој ку ћи у ве ли кој са ли би ле изло-
же не на зи ду и јед на ико на Све тог Ди ми три ја, па тро на бу дим ске цр кве, и две сли ке 
ко је при ка зу ју Је ру са лим и Све ту Го ру (ПО ПО ВИЋ 1952: 22). Ме ђу тим, де таљ ни ји опис 
тих сли ка ни је са чу ван, а оста је отво ре но и пи та ње да ли су те пред ста ве биле изло-
же не у ва ро шкој ку ћи и у ка сни јем пе ри о ду. Прет по ста вља мо да су на ве де не предста-
ве Је ру са ли ма и Све те Го ре при мар но ис ти ца ле зна чај све ште ног про сто ра у кон тек сту 
ду хов ног и те ле сног хо до ча шћа (ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2010: 213–242; 2012: 410–411), и да су оне 
мо гле би ти до бро по зна те и Пе тру Не сто ро ви ћу. Ипак, по ве ља ко ју је он на ру чио за 
ва ро шки дом, по на ме ни и по основ ном зна че њу од сту па од уо би ча је них оно вре ме-
них пред ста ва Је ру са ли ма и Све те Го ре, као и у XVI II ве ку че сто штам па них гра фич-
ких ли сто ва са ве ду том ма на стир ског ком плек са и цр кве. Тре ба ис та ћи да се у слу-
ча ју Не сто ро ви ће ве по ве ље ра ди о сво је вр сном уни кат ном до ку мен ту, од но сно о 
све ча ној по ве љи ко ја је би ла на ме ње на кон крет ном јав ном про сто ру. У срп ској ба-
рок ној кул ту ри по ли ти ка се ћа ња че сто је би ла усме ре на ка ис ти ца њу из гу бље не слав не 
про шло сти (ТО ДО РО ВИЋ 2010: 7–8, 15–16, 19–20, 125–127), ме ђу тим, Не сто ро ви ће ва по-
ве ља ни је кон ци пи ра на у том ду ху има ги нар не дав не про шло сти, већ као кон крет но 
де ло ко је је на ста ло у бли ској про шло сти и ко је је плод дру штве не па и по ли тич ке 
мо ћи јед ног ко лек тив ног те ла, то јест Срп ске при ви ле го ва не оп шти не у Бу ди му. Кроз 
ви зу е ли за ци ју оства ре ног де ла из бли ске про шло сти, по ве ља је би ла, из ме ђу оста-
лог, и у слу жби об ли ко ва ња ко лек тив не ме мо ри је, а са мим тим и ја ча ња јав ног ко лек-
тив ног иден ти те та. Не сто ро ви ће ва по ве ља по ста ла је за пра во сво је вр сно мне мо нич-
ко сред ство у јав ном про сто ру,29 и слу жи ла је по зи ци о ни ра њу Оп шти не, ис ти ца њу 
ње ног зна ча ја и по твр ђи ва њу за до би је ног ње ног ста ту са.

Ма ке та

То ком XVI II ве ка Ср би ма на под руч ју Хаб збур шке мо нар хи је че сто је ус кра ћи-
ва но или огра ни ча ва но пра во на сло бод но по ди за ње, об но ву и до гра ђи ва ње цр кве-
них гра ђе ви на, иа ко је то пра во би ло обе ћа но већ у при ви ле ги ја ма ко је је из дао 
Ле о полд I од 1690. до 1695. го ди не. Би ле су че сте за бра не од над ле жних ло кал них 
али и др жав них вла сти, по сле ко јих је усле ди ла сло же на про це ду ра по кре та ња по нов-
них зах те ва и мол би, а у слу ча ју већ по диг ну тих и нео до бре них гра ђе ви на по кре та ње 
зах те ва за ле га ли за ци ју (ГА ВРИ ЛО ВИЋ, ЈАК ШИЋ 1981: IX–X). По себ но је би ло оте жа ва-
но по ди за ње ви со ких зво ни ка у град ским и кон фе си о нал но ме шо ви тим сре ди на ма 

29 О не ким при ме ри ма мне мо нич ке прак се у срп ској умет но сти XVI II ве ка вид.: СИ МИЋ 2013: 24–38.
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(ГА ВРИ ЛО ВИЋ, ЈАК ШИЋ 1981; ДА ВИ ДОВ 1990: 349; ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 1996: 44). Про пи сом од 2. 
ма ја 1765. го ди не на ре ђе но је да се уз мол бе за зи да ње но вих цр ка ва и знат ни је про-
ши ре ње ста рих при кљу чу ју пла но ви и про ра чу ни тро шко ва, док је 1770. го ди не за-
бра ње но узи ма ње зај ма за зи да ње цр ка ва и би ло је на ре ђе но да се уз мол бу при носи 
и слу жбе ни из ве штај о по сто ја њу ва лид них нов ча них за ли ха до вољ них за из град њу 
(ГА ВРИ ЛО ВИЋ, ЈАК ШИЋ 1981: IX–X). Ка да је бу дим ски би ров Пе тар Не сто ро вић 1773. 
го ди не на ре дио да се са чи ни спи сак при хо да Оп шти не по го ди на ма, по чев од 1764. 
го ди не,30 по ред са ме про це не фи нан сиј ских мо гућ но сти ве ро ват но је имао у ви ду и 
на ве де не про пи се. По сто ји мо гућ ност да је је дан од мо ти ва да се на цр та по сто је ће ста-
ње цр кве пре по ди за ња но ве зво нич ке ка пе био упра во ин ди ци ран ра ни јим ис ку-
стви ма у ве зи са до зво ла ма и по ди за њем цр ка ва и зво ни ка на под руч ју Кар ло вач ке 
ми тро по ли је, ка да је че сто тре ба ло на кнад но до ка зи ва ти шта је из гра ђе но ра ни је и 
шта је по диг ну то из но ва. Тре ба ло је на осно ву Со ко ло ви ће вог цр те жа да се ја сно 
ви ди да Оп шти на ни је по ди гла но ви зво ник већ са мо но ву ка пу цр кве ног зво ни ка. 
Пре ма то ме, ви ди мо да су пр ви ко ра ци да би се скром ни по кров цр кве ног зво ни ка 
од шин дре за ме нио но вом ба кар ном ка пом, учи ње ни већ то ком 1773. го ди не, и да је 
нај ве ће за слу ге у то ме имао та да шњи би ров Пе тар Не сто ро вић ко ји је за ду жио Ми-
ха и ла Со ко ло ви ћа да на цр та по ве љу са ве ду том бу дим ске цр кве и на тај на чин непо-
сред но пре по ди за ња но ве зво нич ке ка пе ове ко ве чи из глед цр кве.

По све му су де ћи, у то вре ме, при кра ју 1773. или по чет ком на ред не го ди не, ура-
ђе на је и ски ца, од но сно цр теж са из гле дом пла ни ра не но ве ка пе цр кве ног зво ни ка. 
Цр теж, ко ји је ве ро ват но при ка зи вао основ не ар хи тек тон ске кон ту ре тог по кро ва, у 
ар хив ској гра ђи бу дим ске Срп ске оп шти не ни је про на ђен, ме ђу тим, од по себ ног је 
зна ча ја да је са чу ван др ве ни мо дел пла ни ра не ка пе цр кве ног тор ња31 ко ји је са свим 
из ве сно ра ђен на осно ву прет ход но са чи ње ног и од Оп шти не при хва ће ног цр те жа 
(Сл. 5).32 Зна мо да је ау тор, од но сно ду бо ре збар ма ке те, био бу дим ски мај стор Јо зеф 
Ле о нард Ве бер, ко ји је за тај по сао 10. ју ла 1774. го ди не пре у зео све га 30 фо рин ти и 
је дан ду кат, што са зна је мо на осно ву јед не при зна ни це ко ја се на ла зи у ра чун ској 
до ку мен та ци ји Срп ске оп шти не у Бу ди му.33 Ме ђу тим, за са да оста је отво ре но пи та ње 
ко је био ау тор са мог цр те жа, од но сно пла на на осно ву ко јег су ура ђе не др ве на ма-
ке та а по том и ба кар на ка па на зво ни ку бу дим ског хра ма. Тра га ју ћи за мо гу ћим од го-
во ри ма, мо же мо са мо да прет по ста ви мо да је то био бу дим ски сли кар Ми ха и ло Со ко-
ло вић. Пре све га Со ко ло вић, ко ји је уче ство вао у осли ка ва њу ен те ри је ра бу дим ске 

30 АС, Фонд Бу дим – БО 1770–1789, ку ти ја 26.
31 Ма ке та се чу ва у Му зе ју Срп ске пра во слав не епар хи је бу дим ске у Сен тан дре ји, Основ ни фонд, 

инв. бр. 490 (др во, уље, по зла та, ви си на: 108 cm, осно ва: 30 × 30 cm).
32 Цр теж са пред ста вом пла ни ра не ка пе цр кве ног зво ни ка по ми ње се нај пре у уго во ру те са ра 

Јо ха на Ка спа ра Рај шла (Jo hann Ca spar Re ischl) ко ји је пот пи сан у Бу ди му 13. ју на 1774. го ди не. РОМС, 
М.3.086.

33 АСПЕБ, Ра чун ска књи га Срп ске цр кве не оп шти не у Бу ди му за 1774. го ди ну; Ра чун ска до ку мен-
та ци ја, Кви та N’8.
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цр кве и по вре ме но ра дио и ма ње сли-
кар ске и дру ге по сло ве, као што је било 
и цр та ње по ве ље са ве ду том цр кве, био 
је до бро упо знат са на ме ра ма Срп ске 
оп шти не у Бу ди му. У ра чун ској до-
ку мен та ци ји Оп шти не са чу ван је по-
да так и о то ме да је Со ко ло вић 1774. 
го ди не на цр тао и два пла на за над-
гроб не пло че при бу дим ској цр кви. 
Сва ка ко се је дан од тих пла но ва од-
но сио на епи таф мла дог ру ског гро фа 
Ла ва Ми хај ло ви ча Шо ку ро ва ко ји је 
са хра њен те го ди не у пор ти срп ске 
цр кве у Бу ди му.34 Из на ве де ног при-
ме ра ви ди мо да је Со ко ло вић, као до-
бар цр тач и гра фи чар, ура дио план за 
ло кал ног ка ме но ре сца ко ји је на осно-
ву ње го вог цр те жа из ре зба рио основ-
ну фор му и пла стич не де ко ра тив не 
еле мен те епи та фа, као и ка ли граф ски 
об ли ко ва на сло ва. Као што је Со ко ло-
вић на цр тао план, од но сно пред ло-
жак за ка ме но ре сца, мо гао је то у слу-
ча ју ма ке те да ура ди и за ду бо ре зба-
ра Јо зе фа Ле о нар да Ве бе ра. Уо ста лом, 
пред Со ко ло ви ћем мо гао је би ти и 
при мер гра фи ча ра За ха ри је Ор фе ли-
на ко ји је око 1761/62. го ди не по нало-
гу ми тро по ли та Па вла Не на до ви ћа 
на цр тао план за зво нич ке ка пе Са бор-
не цр кве у Срем ским Кар лов ци ма (МЕ ДА КО ВИЋ 2008/9: 40–41). Со ко ло вић ко ји је био 
ро дом из тог гра да и ко ји се у Бу ди му на ста нио око 1766. го ди не мо гао је зна ти за то 
ан га жо ва ње За ха ри је Ор фе ли на, као што је с тим слу ча јем, то јест при ме ром да се 
про јек то ва ње ар хи тек тон ског објек та по ве ри гра фи ча ру, мо гао би ти упо знат за вре-
ме бо рав ка у Срем ским Кар лов ци ма и би ров Пе тар Не сто ро вић.

У XVI II ве ку ар хи тек тон ски цр теж већ је ско ро у пот пу но сти за ме нио мо дел 
ко ји је у сред њем ве ку био уо би ча јен. Нај че шће су цр та ни осно ва, фа сад ни де ло ви 
и по ду жни пре сек гра ђе ви не, а у слу ча ју ком плек сни јих обје ка та на ру че ни су и при-
ка зи из птич је пер спек ти ве. Ма ке та од ре ђе не гра ђе ви не на ру че на је нај че шће на 

34 Исто, Ра зни цр кве ни рас хо ди за 1774. го ди ну.

Сл. 5. Ма ке та зво нич ке ка пе срп ске цр кве у 
Бу ди му, рад ду бо ре зба ра Јо зе фа Ле о нар да Ве бе ра, 

1774, Срп ски цр кве ни му зеј, Сен тан дре ја.
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осно ву већ ура ђе ног цр те жа или ски-
це, у пр вом ре ду ра ди бо љег са гле да-
ва ња це ли не или не ких де та ља пла ни-
ра ног објек та (Kömstedt 1963; Ricken 
1977: 57; Dobrovits 1983: 20). Тако је и 
мо дел ка пе цр кве ног зво ни ка у Бу ди-
му ра ђен на осно ву цр те жа са пр вобит-
ном на ме ром да се основ на ре ше ња 
бо ље са гле да ју и у тро ди мен зи о нал-
ној фор ми. Ду бо ре збар Јо зеф Ле о нард 
Ве бер Мла ђи, ко ји је на сле дио траже-
ну и у Бу ди му до бро по зна ту ра ди о-
ни цу од свог оца Јо зе фа Ле о нар да Ве-
бе ра (Hor ler 1962: 148, 200, 236, 273, 
324), из ре зба рио је ма ке ту ви шу од ме-
тра, ко ја је по том до би ла мр ку основ-
ну бо ју са по зла ће ним и осли ка ним 
де ло ви ма (Сл. 6).

Ма ке та је са ста вље на од шест за-
себ них ко ма да од ко јих су до ња три 
из ну тра шу пља, а сви су де ло ви спо-
је ни по мо ћу др ве них ти пли. Пр ви до-
њи сег мент ма ке те при ка зу је зи да ни 
део зво ни ка са пот кров ним вен цем 
ко ји је на све че ти ри стра не у сре ди-
ни по лу кру жно за о бљен на ме сту за 
сат. Са чу ва на је јед на ар хив ска фо то-
гра фи ја на ко јој се ви ди да су на угло-
ви ма из над пот кров ног вен ца пр во-
бит но би ле по ста вље не и ва зе од ко јих 

су оста ли са мо па трљ ци.35 Ци фер бла ти сат ног ме ха ни зма на сли ка ни су са две си ме-
трич не стра не ма ке те, док је на јед ној стра ни то ме сто за сат про би је но, а на спрам тог 
про бу ше ног де ла, на дру гој стра ни, ци фар ник ни је био на сли кан, већ је то по ље само 
пре ма за но мр ком бо јом. Има ју ћи у ви ду на ве де ну ар хив ску фо то гра фи ју на ко јој се 
ви ди да је ма ке та ста ја ла на др ве ној ду бо ре зба ре ној кон зо ли ко ја је би ла при чвр шће-
на на зи ду, на ме ће се мо гућ ност да је на про бу ше ној стра ни у ма ке ту био угра ђен и 
сат ни ме ха ни зам са ци фар ни ком, слич ним оном сли ка ном на боч ним стра на ма. Ка да 
је ма ке та на ру че на код ду бо ре зба ра Ве бе ра, прет по ста вља мо да из ра да кон зо ле и угра-
ђи ва ње сат ног ме ха ни зма још ни су би ли пла ни ра ни. На и ме, зна мо да је кон зо ла на 

35 Фо то гра фи ја је ра ђе на око 1935. го ди не. Фо то те ка Исто риј ског му зе ја Бу дим пе ште, инв. бр. 22716.5.

Сл. 6. Ма ке та зво нич ке ка пе срп ске цр кве у 
Бу ди му, рад ду бо ре зба ра Јо зе фа Ле о нар да 

Ве бе ра, 1774.
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ко јој је ма ке та ста ја ла из ре зба ре на тек 
го ди ну да на по сле из ра де ма ке те, то 
јест то ком 1775. го ди не, ка да је ис пла-
ће на још и јед на ма ња сво та за по прав-
ку са ме ма ке те.36 Ни су са чу ва ни по да-
ци о то ме да ли је та по прав ка зна чила 
про би ја ње до њег мо ду ла на ме сту за 
сат и да ли је по том сат ни ме ха ни зам 
и угра ђен у ма ке ту. 

Из над до њег пр вог сег мен та ма-
ке те на ла зи се део ко ји се на го ре по-
сте пе но су жа ва и ко ји је на угло ви ма 
ои ви чен во лу та ма укра ше ним гир лан-
да ма, док се у сре ди ни тог мо ду ла, са 
че ти ри стра не, на ла зе кар ту ше ро кај-
ног ка рак те ра са пред ста ва ма је ван-
ђе ли ста (Сл. 7). Има ју ћи у ви ду да ће 
се је ван ђе ли сти на ви со ком зво ни ку 
по сма тра ти са зе мље, они су на сли-
ка ни по ма ло из жа бље пер спек ти ве, 
по ја ча ва ју ћи на тај на чин ути сак не-
бе ске сфе ре и ви си не. Пред ста вље ни 
су ис пред не у трал не по за ди не у се де-
ћим по зи ци ја ма са бо га то на бра ним огр та чи ма и са уо би ча је ним сим бо ли ма. По што 
је у не ким де ло ви ма бо је ни слој от пао, ви ди се да су ком по зи ци је је ван ђе ли ста нај пре 
ски ци ра не олов ком да би се по том кар ту ше осли ка ле у це ли ни али ипак са из ве сним 
од сту па њи ма у од но су на пре до че не ски це. Би ло би оправ да но прет по ста ви ти да је 
је ван ђе ли сте на ма ке ти на сли као Ми ха и ло Со ко ло вић, ме ђу тим, у од но су на ње гов 
цр теж Све те Тро ји це и Све тог Ди ми три ја са ве ду том бу дим ске цр кве и у од но су на 
јед ну ико ну ко ја се ње му при пи су је (ВУ КО ВИЋ 2011: 66–67; ТО ДИЋ 2013: 37–38), на ма-
ке ти уо ча ва мо мек ше об ли ке и ла ба ви ји цр теж. Због тих раз ло га и услед окол но сти 
да је сли кар ство Ми ха и ла Со ко ло ви ћа још увек не до вољ но по зна то, тре ба на ве сти 
и мо гућ ност да је сли кар је ван ђе ли ста мо жда при па дао ра ди о ни ци Јо зе фа Лео нар да 
Ве бе ра или је по ти цао из ши рег кру га ње го вих са рад ни ка.

Иде ја да се на ма ке ти, а по том и на зво нич кој ка пи бу дим ске цр кве, сли ка ју 
је ван ђе ли сти мо гла је би ти ин спи ри са на, из ме ђу оста лог, и ру ско-укра јин ским 

36 За из ра ду кон зо ле ис пла ће но је 10 фо рин ти, а по себ но за по прав ку ма ке те 4 фо рин ти. АСПЕБ, 
Ра чун ска до ку мен та ци ја Срп ске цр кве не оп шти не у Бу ди му (Бу дим ра чу ни 1742–1780). На ве де ни из-
да ци су на зна че ни и у јед ном из во ду тро шко ва у ве зи са по ди за њем кр ста на врх зво нич ке ка пе то ком 
1775. го ди не. РОМС, М.2.293.

Сл. 7. Ма ке та зво нич ке ка пе срп ске цр кве у 
Бу ди му, де таљ, 1774, Срп ски цр кве ни му зеј, 

Сен тан дре ја.
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про по вед нич ким збор ни ци ма и дру гим бо го слов ским спи си ма у ко ји ма је че сто исти-
ца на иде ја о цр кви по диг ну тој на про по ве ди је ван ђе ља (ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 1989: 26; 1996: 
167). Исто вре ме но, по ла зе ћи од ре чи про ро ка Је ре ми је и про ро ка Је зе ки ља, че сто је 
ука зи ва но и на то да је ван ђе ли сти сим бо ли зу ју и че ти ри стра не све та и, ка ко је код про-
ро ка За ха ри је ис так ну то, „че ти ри ве тра не бе са”.37 По зи ци ја је ван ђе ли ста на вр ху зво-
ни ка на до ве зу је се на ту сим бо ли ку, а упу ћу је и на ту ма че ње цр кве као Хри сто вог 
бро да спа се ња са зво ни ком ко ји сим бо ли зу је јар бол тог бро да (ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 1996: 44).38 
То зна че ње зво ни ка ко је упу ћу је на цр кву по диг ну ту на је ван ђе о ским осно ва ма, а 
ко ја при во ди на по ка ја ње и во ди пу тем спа се ња, још из ра зи ти је про ду бљу је и окол-
ност да су на ма ке ти на сли ка ни ци фар ни ци, а на са мом зи да ном зво ни ку угра ђе ни 
и сат ни ме ха ни зми. На и ме, у ба рок ној кул ту ри раз ви ла се и ми сао по ко јој сат није 
са мо оби чан ме ха ни зам, већ сим бол све ко ли ке при ро де и од раз са вр ше ног Бо жи јег 
по рет ка (Schmal 2009: 5, 11, 15). Сат под се ћа вер ни ке на про ла зност вре ме на, а опо-
ми ње и на час смр ти, и ти ме ани ми ра сло же не вер ске и мо ра ли за тор ске по ру ке, које 
су у слу ча ју срп ске цр кве у Бу ди му по ја ча не и пред ста ва ма је ван ђе ли ста.

Из над сег мен та са је ван ђе ли сти ма у јед ном рит мич ком ни зу ре ђа ју се за ба рок-
не зво нич ке ка пе ка рак те ри стич ни еле мен ти ко ји су у овом слу ча ју об ли ко ва ни и 
сло же ни на је дан осо бен и по себ но ди на ми чан на чин. На сег мен ту не по сред но из-
над је ван ђе ли ста, то јест на ја бу ци ко ја има ка рак те ри стич ну при гње че ну фор му, у 
сре ди ни, на све че ти ри стра не, у кар ту ша ма са по зла ће ним окви ри ма ис пи са на је 
1775. го ди на. Из над тог де ла са го ди ном по ди за ња зво нич ке ка пе, на ла зи се је дан та њи 
сег мент ко ји се по сте пе но су жа ва и на ко ји се не по сред но осла ња лан тер на на ко јој 
су про зо ри за тво ре ни хо ри зон тал но по ста вље ним ле тва ма. Та за тво ре на лан тер на 
има на угло ви ма слич не во лу те као на сег мен ту са је ван ђе ли сти ма, а из над је об ли-
ко ван и пот кров ни ве нац са кро вом ко ји је имао на угло ви ма и ма ле ва зе, као што 
о то ме све до чи и по ме ну та ар хив ска фо то гра фи ја ма ке те. Та кров на кон струк ци ја 
из над за тво ре не лан тер не у сре ди шњем де лу још ви ше из ди же за вр шни гор њи део 
ма ке те и ти ме до дат но по ја ча ва ви так и ди на ми чан из глед зво нич ке ка пе. За пра во, 
у до њем де лу об ли ко ва не основ не фор ме, као што су ја бу ка и по сте пе но су жа ван 
ква дра та сти мо дул, по но вље не су из над за тво ре не лан тер не у сма њи ва ним и по јед-
но ста вље ним об ли ци ма још три пу та, све до по зла ће не ку гле и кр ста на вр ху. Основ не 
фор ме ко је ви ди мо на ма ке ти бу дим ске цр кве би ле су до бро по зна те и че сто упо тре-
бља ва не. Зво ни ци ко ји су би ли по кри ве ни кон струк ци јом од ви ше ја бу ка и су жа ва них 
ква дра та стих мо ду ла, чи ни ли су нај ра спро стра ње ни ји тип ба рок них зво нич ких капа 
у Хаб збур шкој мо нар хи ји, по го то во у дру гој по ло ви ни XVI II ве ка (Hor ler 1955: 158). 
Пре ма то ме, ана ло ги је за од ре ђе не сег мен те ма ке те на ла зи мо на мно гим спо ме ни ци ма 
из XVI II ве ка, иа ко не по сред ни пред ло жак или ди рект ни узор за ма ке ту у це ли ни, није 
про на ђен. Без об зи ра на мо гућ ност да је при ли ком из ра де пла на ко ри ште но и ви ше 

37 Јер. 49/36; Јез. 7/2, 38/9; Зах. 2/6. 
38 Ши ре о то ме вид.: Vet ter 1972: 109–171. 
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узо ра ка, мо же мо ипак ис та ћи да је ов де по сре ди јед но по себ но ино ва тив но и особе но 
де ло, за пра во, ка ко је то већ и ви ше пу та ис ти ца но, у пи та њу је јед на од нај леп ших 
и нај ре пре зен та тив ни јих зво нич ких ка па у XVI II ве ку, и не са мо у кри лу Кар ло вач ке 
ми тро по ли је већ и ши ре (Schoen 1937: 57–58; Hor ler 1955: 158; МЕ ДА КО ВИЋ 1971: 224).

Ка да је 1775. го ди не на осно ву цр те жа и ма ке те из гра ђе на но ва ка па цр кве ног зво-
ни ка у Бу ди му, она је по том по слу жи ла као узор и пред ло жак за не ко ли ко цр кве них 
зво ни ка по диг ну тих не са мо у XVI II ве ку већ и у ка сни јем пе ри о ду, па чак и по чет-
ком XX ве ка.39 Хро но ло шки је нај бли же бу дим ској зво нич кој ка пи ар хи тек тон ски 
план срп ске пра во слав не цр кве у Ру ми ко ји је са чи њен 1792. го ди не (ЦЕ РО ВИЋ 1997: 
279). Прет по ста вља мо да је тај план ра ђен по узо ру на бу дим ски зво ник, али ипак, 
ов де тре ба ис та ћи и по тре бу да љег ис пи ти ва ња ар хи тек тон ског цр те жа пра во слав-
не цр кве у Ру ми. На и ме, оста је на да да ће бу ду ћа ис тра жи ва ња тог пла на бли же 
осве тли ти и пи та ње ау то ра или мо жда ши ре по ре кло ар хи тек тон ско-де ко ра тив ног 
ре ше ња ов де раз ма тра не ма ке те и са ме ре пре зен та тив не ка пе цр кве ног зво ни ка у 
Бу ди му.40

По ди за ње ре пре зен та тив не ка пе цр кве ног зво ни ка

Упо ре ђу ју ћи ма ке ту са по диг ну том ка пом цр кве ног зво ни ка ко ју ви ди мо на ар хив-
ским фо то гра фи ја ма сни мље ним још пре стра да ња цр кве у Дру гом свет ском ра ту, 
мо же мо ис та ћи да је зво нич ка ка па по диг ну та пре но се ћи до след но основ не фор ме и 
у нај бит ни јим цр та ма и де ко ра тив не укра се ду бо ре зба ре не ма ке те (Сл. 8). У то ме да 
су основ ни об ли ци тач но пре у зе ти са мо де ла имао је сва ка ко кључ ну уло гу те сар-
ски мај стор Јо хан Ка спар Рајшл ко ји је уго вор са Срп ском оп шти ном пот пи сао 13. ју на 
1774. го ди не. Рајшл се уго во ром оба ве зао да ће за све га 1250 фо рин ти ку по лу цр кве-
ног зво ни ка са чи ни ти на осно ву при ло же ног цр те жа и др ве ног мо де ла. На уго во ру су 
на кнад но до пи са ни и да ту ми ка да су од ре ђе не ра те од уго во ре не сво те ис пла ће не, на 
осно ву ко јих по да та ка прет по ста вља мо да је кон струк ци ја де ко ра тив не ка пе до вр-
ше на и са кр стом и ја бу ком по диг ну та на зво ник цр кве по чет ком ав гу ста 1775. го ди не.41 
О ку по ви ни ба кра ко ји је био по тре бан за по кри ва ње зво нич ке ка пе по бри ну ла се 

39 Ар хи тек та Ми лан Ми хал Хар минц (Mi lan Mic hal Har minc) 1902. го ди не за по чео је об но ву срп ске 
цр кве у Бу ди му па је том при ли ком сни мио ар хи тек тон ска ре ше ња цр кве. По сле је на осно ву тих цр те жа 
Хар минц про јек то вао и но ву ка пу зво ни ка Са бор не цр кве у Но вом Са ду 1904. го ди не, као и зво ник 
еван ге ли стич ке цр кве у сло вач ком ме сту Хи бе (Hybe) из ме ђу 1903. и 1905. го ди не. Вид.: Ha dik 1992.

40 Нај ви ше за слу га за из град њу цр кве у Ру ми имао је Пан те леј мон Хра ни са вље вић, ра ни је па рох у 
Ру ми, а 1792. го ди не у вре ме из ра де пла на ар хи ман дрит ма на сти ра Кру ше до ла. Хра ни са вље вић је јед но 
вре ме пре да вао и у По кро во бо го ро ди чи ној шко ли у Срем ским Кар лов ци ма па је до бро по зна вао и Пе тра 
Не сто ро ви ћа, по то њег би ро ва и се на то ра у Бу ди му. Вид.: КИ РИ ЛО ВИЋ 1930: 111–115; ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2008: 
I/56; Из гле да да су Пан те леј мо на Хра ни са вље ви ћа као па ро ха рум ског по зна ва ли и Ср би у Пе шти, па 
су 1779. го ди не упу ти ли мол бу да се он по ста ви за па ро ха у Пе шти. АСА НУК фонд „А” 1779/244.

41 Те сар ском мај сто ру Јо ха ну Ка спа ру Рај шлу по след ња ве ћа сво та ис пла ће на је 29. ав гу ста 1775. 
го ди не. РОМС, М.3.086.
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не по сред но Оп шти на,42 док је уго вор са ли ма ром 
Јо ха ном Ге ор гом Ма је ром пот пи сан 20. сеп тем бра 
1774, а по след ња ра та му је ис пла ће на 25. но вем бра 
1775. го ди не.43 По зла ту кр ста на вр ху зво нич ке капе 
ра дио је мај стор Јо сеф Ла сер из Бу дим ске гор ње ва-
ро ши ко ји се оба ве зао да ће осим кр ста по зла ти ти 
и дру ге де ло ве ба кар не ка пе, ка ко је то пред ви ђе но 
на при ло же ној ма ке ти.44 У вре ме ка да су те сар ски 
и ли мар ски по сло ви би ли још у то ку, 24. ју на 1775. 
го ди не пот пи сан је и уго вор са мо ле ром из Те ми-
шва ра Те о до ром Или ћем Че шља рем у ко јем је ре гу-
ли са но да ће на ка пи зво ни ка бу дим ске цр кве насли-
ка ти че ти ри је ван ђе ли сте и да ће по треб не де ло ве 
укра си ти зла том и то на осно ву при ло же не ма ке те. 
По след њи део уго во ре не сво те Че шљар је пре у зео 
8. де цем бра 1775. го ди не, а из на кнад но до пи са не 
спе ци фи ка ци је тро шко ва ви ди се да је ње му при 
сли ка њу је ван ђе ли ста по ма гао и бу дим ски сли кар 
Ми ха и ло Со ко ло вић (ВИТ КО ВИЋ 1874: 437–439; вид. 
још: ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 1989: 25– 26; ТО ДИЋ 2013: 37–38).

На осно ву ра чун ске до ку мен та ци је Срп ске оп-
шти не у Бу ди му ви ди мо да је то ком 1775, а нај ве-
ро ват ни је по чет ком ав гу ста те го ди не, ор га ни зо ва-
но и по себ но сла вље по во дом осве ће ња и по ди за ња 
кр ста са ку глом на вр ху цр кве ног тор ња, то јест по-
во дом по диг ну те но ве зво нич ке ка пе.45 Том при ли-
ком ор га ни зо ва на су и по себ на ко ла по све штен ство 
у Сен тан дре ју, ку пље но је, из ме ђу оста лог, и хле ба 
и ра зних по сла сти ца, цр ног и бе лог ви на, а да би се 

сла вље уве ли ча ло, ку пљен је и ба рут, као што су ан га жо ва ни и му зи ча ри.46 Пре ма 
то ме, са чу ва ни по да ци упу ћу ју на то да је уз осве ће ње кр ста ор га ни зо ва но и на род но 

42 РОМС, М.2.996, М.2.763. 
43 Мај сто ру Јо ха ну Ге ор гу Ма је ру (Jo hann Ge org Meyer) ис пла ће но је све га 2573 фо рин ти и 82,5 

де на ра. РОМС, М.3.064. 
44 Јо сеф Ла сер (Jo seph Lasär) уго вор је пот пи сао 30. мар та 1775. го ди не, а по след њу ра ту је при мио 

11. ав гу ста исте го ди не. РОМС, М.3.067.
45 У вре ме по ди за ња кр ста и ку гле но ва ка па цр кве ног зво ни ка ни је би ла још у пот пу но сти го то-

ва, од ре ђе ни ли мар ски по сло ви би ли су још у то ку, а по све му су де ћи при кра ју об но ве тор ња ура ђе но 
је и кре че ње и фар ба ње са мог зи да ног де ла зво ни ка као и чи шће ње ци фар ни ка сат ног ме ха ни зма. Вид.: 
АСПЕБ, Ра чун ска књи га Срп ске цр кве не оп шти не у Бу ди му за 1775. го ди ну.

46 АСПЕБ, Ра чун ска књи га Срп ске цр кве не оп шти не у Бу ди му за 1775. го ди ну; Ра чун ска до ку мен-
та ци ја Срп ске цр кве не оп шти не у Бу ди му (Бу дим ра чу ни 1742–1780), Кви та N’21; РОМС, М.2.293.

Сл. 8. Део пред гра ђа Та ба на 
са зво ни ком срп ске цр кве, 
око 1930, Фо то те ка Ар хи ва 

гра да Бу дим пе ште.
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сла вље, спек такл ко ји је био у слу жби ис ти ца ња упра во оства-
ре ног де ла, то јест но вог ре пре зен та тив ног по кро ва цр кве ног 
зво ни ка. За пра во, има ју ћи у ви ду ши ри дру штве но по ли тич-
ки кон текст, тре ба ука за ти да је про сла ва би ла јед ним де лом 
и у слу жби ле ги ти ми за ци је мо ћи ло кал не за јед ни це и озна ча-
ва ла је сво је вр сну јав ну ма ни фе ста ци ју са при мар ном на ме-
ром ја ча ња уну тра шњих ко хе зи о них сна га за јед ни це. У ду ху 
тих те жњи мо же мо раз у ме ти и иде ју да се за ду бо ре зба ре ну 
ма ке ту зво нич ке ка пе на ру чи кон зо ла да би на том по сто љу 
ма ке та би ла из ло же на и на тај на чин по ста ла при сту пач на и 
ши рој јав но сти (Сл. 9). На осно ву по сто је ћих ин вен та ра из 
дру ге по ло ви не XIX ве ка,47 зна мо да се ма ке та на ла зи ла у ва-
ро шком до му Срп ске оп шти не у Бу ди му, а прет по ста вља мо 
да је она из ло же на ту већ од 1775. го ди не, од мах по сле из ра де 
кон зо ле. По све му су де ћи, ма ке та је би ла из ло же на у оној ис тој 
све ча ној оп штин ској са ли у ко јој је би ла из ло же на и по ве ља са 
ве ду том бу дим ске цр кве. Ме ђу тим, док је по ве ља ис ти ца ла 
до стиг ну ћа из бли ске про шло сти, а ука зи ва ла и на дру штве-
но по ли тич ки ста тус Срп ске оп шти не у Бу ди му, ма ке та је не-
по сред но под се ћа ла на ви тал ност и сна гу те оп шти не и ло-
кал не за јед ни це. На жа лост, ни је са чу ван ин вен тар или опис 
Ва ро шке ку ће или по себ но све ча не са ле из пе ри о да ка да су тамо 
уне те по ве ља и ма ке та. Мо же мо је ди но на осно ву ин вен та ра 
из дру ге по ло ви не XIX ве ка прет по ста ви ти да су ту би ли из-
ло же ни, по ред пред ме та на сле ђе них из ра ни јег пе ри о да, и ак-
ту ел ни вла дар ски пор тре ти, ца ри це Ма ри је Те ре зи је, ца ра 
Фран ца I и ца ра су вла да ра Јо си фа II, а прет по ста вља мо, иа ко 
о то ме ни су са чу ва ни не по сред ни по да ци, да су ту би ли из ло-
же ни и пор тре ти ар хи је ре ја Бу дим ске епар хи је и Кар ло вач ке 
ми тро по ли је.48 Пре ма то ме, иа ко не зна мо ка ко је из гле да ла 
Ва ро шка ку ћа у це ли ни, на осно ву до са да от кри ве них по да та ка, мо же мо прет по-
ста ви ти да је из ла га њем по ве ље и ма ке те, али и дру гих екс по на та, све ча на дво ра на 
Срп ске при ви ле го ва не оп шти не у Бу ди му око 1775. го ди не по ста ла јед но 
оформ ље но, а нај ве ро ват ни је и про грам ски де фи ни са но и све ис так ну ти је ме сто јав-
не ре пре зен та ци је.

47 Нај ра ни ји ин вен тар Срп ске оп шти не у Бу ди му у ко јем је по себ но опи са на и оп штин ска дво ра-
на по ти че из 1873. го ди не. АСПЕБ, Ку ти ја: Збир ка цр кве них ин вен та ра II.

48 У на ве де ном ин вен та ру из 1873. го ди не по ред ар хи је реј ских пор тре та из XIX ве ка, на зна че ни 
су и пор тре ти ца ри це Ма ри је Те ре зи је, ца ра Фран ца I и ца ра Јо си фа II, пор тре ти ко ји су, по све му су-
де ћи, уне ти у Ва ро шки дом још у дру гој по ло ви ни XVI II ве ка. АСПЕБ, Ку ти ја: Збир ка цр кве них ин вен-
та ра II.

Сл. 9. Ар хив ска 
фо то гра фи ја ма ке те 

са кон зо лом, 
око 1935, Фо то те ка 
Исто риј ског му зе ја 

Бу дим пе ште.
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По сле осве ће ња кр ста и на род ног сла вља ко је је та да при ре ђе но, ка да су из град-
ња и укра ша ва ње но ве ре пре зен та тив не ба кар не ка пе цр кве ног зво ни ка нај ве ћим 
де лом окон ча ни, усле ди ла је и ре ак ци ја вла сти. На и ме, зво нич ка ка па у Бу ди му је по-
диг ну та без прет ход но про сле ђе не мол бе, од но сно без до зво ле над ле жних др жав них 
ор га на. Због то га је 24. ав гу ста 1775. го ди не ца ри ца Ма ри ја Те ре зи ја на ре ди ла Угар-
ском на ме снич ком ве ћу да ис пи та из ко јих раз ло га, ка да и на осно ву ко је до зво ле је 
гра ђен но ви зво ник, ко ли ко је ко штао и из ко јих из во ра је по ти цао тај но вац (ГА ВРИ-
ЛО ВИЋ, ЈАК ШИЋ 1981: 20). Угар ско на ме снич ко ве ће зах тев Ма ри је Те ре зи је про сле ди ло 
је 31. ав гу ста 1775. го ди не Ма ги стра ту гра да Бу ди ма,49 ко ји је по том оба вио ис тра гу. 
Су ми ра ју ћи ре зул та те ис тра ге у пи сму од 3. но вем бра 1775. го ди не, Ма ги страт је 
оба ве стио На ме снич ко ве ће да су Ср би у Бу ди му по кри ли ба кром цр кве ни зво ник 
ко ји је са гра ђен 1742. го ди не и утро ши ли пре ко 6000 фо рин ти. По себ но је ис так ну то 
да за пра во ни је гра ђен но ви зво ник, већ је са мо по сто је ћи уме сто шин дре по кри вен 
ба кром. Опи са но је ка ко је Оп шти на већ одав но на ме ра ва ла да по диг не но ви по кров 
зво ни ка, па ипак, то ни је ура ђе но ни по сле по кло на ца ра Фран ца I, ко ји је цр кви 
још 1751. го ди не да ро вао 200 ду ка та (ГА ВРИ ЛО ВИЋ, ЈАК ШИЋ 1981: 20–21).50 Има ју ћи у 
ви ду на ве де но пи смо Ма ги стра та, мо же мо прет по ста ви ти да су пред став ни ци Срп-
ске оп шти не при ли ком ис тра ге по себ но на гла ша ва ли да за по ди за ње но вог по кро ва 
ни је тра же на до зво ла бу ду ћи да у овом слу ча ју ни је би ло у пи та њу по ди за ње но вог 
зво ни ка. Исто вре ме но, по ми ња ње по кло на ца ра Фран ца I усле ди ло је са на ме ром да 
се по сред но ле ги ти ми зу је по ду хват Оп шти не,51 иа ко су та сред ства ве ро ват но већ 
ра ни је утро ше на, на при мер при ли ком сли ка ња ико но ста са и об ли ко ва ња ре пре-
зен та тив ног ен те ри је ра бу дим ске цр кве. Раз ма тра ју ћи пи смо Ма ги стра та, у ко јем су, 
тре ба ис та ћи, у ве ли кој ме ри при хва ће ни ар гу мен ти Срп ске оп шти не, ца ри ца Мари ја 
Те ре зи ја је 18. де цем бра 1775. го ди не на кнад но ипак одо бри ла по кри ва ње цр кве ног 
зво ни ка ба кром, али је исто вре ме но на ре ди ла да се убу ду ће ни шта слич но не ра ди 
без ње ног одо бре ња, уто ли ко пре што је утро шен ве ли ки но вац (ГА ВРИ ЛО ВИЋ, ЈАК ШИЋ 
1981: 22).52

Срп ска цр ква у бу дим ском пред гра ђу Та ба ну на ла зи ла се у сре ди шту на се ља, 
бли же Ду на ву, док се пре ма Кра љев ској твр ђа ви на ла зи ла ри мо ка то лич ка Цр ква 
Све те Ка та ри не. Пред гра ђе је има ло при лич но не сре ђе ну ур ба ни стич ку струк ту ру, 
јед ним де лом на сле ђе ну још из тур ског до ба. Град ско сре ди ште до би ло је на гла ше-
ни је и уре ђе ни је обри се тек од сре ди не XVI II ве ка у вре ме из град ње но ве срп ске цр кве 
ко ја је, на кон по ди за ња ви со ке де ко ра тив не ка пе, има ла до ми нант ни по ло жај и у па-
но ра ми пред гра ђа (ДА ВИ ДОВ 1990: 81–103). Пре ма то ме, ви со ки зво ник је обе ле жио 

49 РОМС, М.2.279, М.2.287.
50 РОМС, М.2.282, М.2.934.
51 Цар Франц I по се тио је срп ску цр кву у Бу ди му 1751. го ди не у вре ме бо рав ка ца ри це Ма ри је 

Те ре зи је у Бу ди му и том при ли ком је по кло нио цр кви 200 ду ка та. Вид.: РОМС, М.10.982. Ле то пи сни 
за пи си, Бу дим 1723–1778 (16. стра на).

52 РОМС, М.2.936.
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ур ба ни стич ко сре ди ште пред гра ђа, а ви си на зво ни ка у кон фе си о нал но ме шо ви тој 
сре ди ни би ла је ва жна и због ис ка зи ва ња иде је о вер ској при сут но сти и ло кал ном 
дру штве ном по ло жа ју (ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 1996: 44). По ди за њем ви со ке ка пе цр кве ног зво-
ни ка 1775. го ди не окон ча на је из град ња срп ске цр кве у Бу ди му, ко ја је до би ла раз-
ви је ни и стил ски уса гла ше ни ви зу ел ни про грам, ка ко у слу ча ју ен те ри је ра, та ко и у 
слу ча ју екс те ри је ра цр кве, а та су ре ше ња би ла јед ним де лом и у слу жби ис так ну те 
јав не, пре све га вер ске, ре пре зен та ци је. Исто вре ме но, ар хив ски из во ри ука зу ју на 
окол ност да је у дру гој по ло ви ни XVI II ве ка, све зна чај ни је ме сто за ши ре об ли ке ре-
пре зен та ци је по стао и Ва ро шки дом. По ла зе ћи од при ви ле го ва ног по ло жа ја и основ них 
над ле жно сти бу дим ске Срп ске оп шти не, Ва ро шки дом је био у слу жби ре пре зен та ције 
и у ра ни јем пе ри о ду. Ме ђу тим, из ла га њем по ве ље са ве ду том цр кве и са кти тор ским 
за пи сом, као и уно ше њем ма ке те но во са гра ђе не де ко ра тив не ка пе цр кве ног зво ни-
ка, про ши рен је ра ни ји кон цепт ви зу ел не ре пре зен та ци је и то са екс по на ти ма ко ји 
су не по сред но ука зи ва ли на до стиг ну ћа из бли ске про шло сти, а са мим тим и на по-
зи ци ју и зна чај, па и на моћ, Срп ске при ви ле го ва не оп шти не у Бу ди му.

ИЗ ВО РИ
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Ko sta S. Vu ko vić
THE CHAR TER WITH VE DU TA OF THE SER BIAN CHURCH AND  

THE MO DEL OF THE DE CO RA TI VE CAP OF THE CHURCH BELL TO WER  
IN BU DA – A CON TRI BU TION TO THE STUDY OF RE PRE SEN TA TION  

IN THE 18TH CEN TURY

Sum mary

In Ta ban, a Ser bian mu ni ci pa lity in the Bu da su burb, which re ce i ved spe cial pri vi le ges from 
Em pe ror Le o pold I in 1696, the con struc tion of a new and lar ger church with a high, pro mi nent bell 
to wer be gan in 1742. Ho we ver, the brick part of the bell to wer got a de co ra ti ve co ve ring only in 1775. 
At the ti me when the mu ni ci pa lity ma de the de ci sion to erect a new re pre sen ta ti ve high cap of the 
church bell to wer, a char ter with a de ta i led vi ew (ve du ta) of the church and a lengthy fo un ding re-
cord was al so or de red. The char ter was com mis si o ned in 1773 by Pe tar Ne sto ro vić, head of the re li-
gi o us com mu nity in Bu da at the ti me, who had pre vi o usly ta ught rhe to ric for years at the Vir gin’s 
Shroud School in Srem ski Kar lov ci. The aut hor of the char ter was Mi ha i lo So ko lo vić, a Bu da pa in-
ter who, in ad di tion to the ve du ta of the church, al so drew a re pre sen ta tion of the Holy Tri nity and 
the Holy Gre at Martyr De me tri us. Among ot her things, Ne sto ro vić’s edu ca tion in the fi eld of rhe to-
ric con tri bu ted to the ba sic con cept of the char ter. The char ter was ma de for the ne eds of the Town 
Hall of the Ser bian mu ni ci pa lity in Bu da and was dis played in the ce re mo nial hall. As a kind of te-
sti mony, the char ter was in ten ded for the ge ne ral pu blic and was in the ser vi ce of sha ping the col-
lec ti ve me mory and po si ti o ning of the mu ni ci pa lity. Aft er the cre a tion of the char ter, the Ser bian 
mu ni ci pa lity in Bu da or de red a sketch, i.e. a dra wing for the plan ned new cap of the church bell to-
wer. Ba sed on that dra wing, Bu da craftsman Jo sef Le o nard We ber car ved a mo del in 1774, which was 
la ter pa in ted and gil ded. The mo del is com po sed of six pi e ces, and in the lo wer part on all fo ur si des 
the evan ge lists are pa in ted in car to uc hes. The mo del may ha ve had a bu ilt-in  clock mec ha nism, and 
it was, li ke the char ter, ex hi bi ted in the Town Hall of the Ser bian mu ni ci pa lity in Bu da. Ba sed on the 
dra wing and the mo del, the de co ra ti ve cop per cap of the church bell to wer was erec ted in 1775, and 
thus the bell to wer of the Ser bian church in Bu da be ca me one of the most re pre sen ta ti ve not only 
in the Kar lov ci Me tro po li ta na te, but al so beyond. The so lemn char ter and wo od-car ved mo del be ar 
wit ness to the con ti nu o us eff ort of the Ser bian com mu nity in Bu da to bu ild a mo nu men tal church with 
a tall, re pre sen ta ti ve bell to wer. They al so re flect va ri o us so cial re la ti ons, in clu ding the in ten ti ons 
of the Ser bian pri vi le ged mu ni ci pa lity to pre sent its po wer and the ac qu i red sta tus to the wi der 
pu blic al so thro ugh new forms of vi sual re pre sen ta tion.

Keywords: Ser bian mu ni ci pa lity in Bu da, so lemn char ter, mo del, Pe tar Ne sto ro vić, rhe to ric, 
Mi ha i lo So ko lo vić, vi sual re pre sen ta tion.
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