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СРПСКА ВАРОШ „ТАБАН" НА ГРАВИРАМА БУДИМА

На будимско] страни, у удолини измеЬу ]ужног брега Све

ти Гелерт на чицсу ]е купи некад подигнуто усамл>ено утврЬегае,

и северног на чи^ем се темену развио мопан град са катедралом,

крагьевском палатой и другим вепим ]авним зградама и лепим

господским купама, склупчало се мало насел>е, нека врста под-

граЬа у ко]е су Срби од давнина пристизали и ту се населавали.

Како угарски извори казусу, на^пре су се тамо задржавали Срби

дунавски шалаши — Казаатв ЫахасИзИз — ко^е ]е призивао

угарски крагь Матица и насел>авао у Српски Ковин, Будим, Ос

трогой, Коморан и Бур.1 Нешто кастц'е, за дуге турске владави-

не Угарском, остало ^е много истори_)ских вести о Србима ко^и

су се у вароши на горн>ем Дунаву ]ош бро]ни)е досел>авали и

оста]али у подграЬима, у сво.)им махалама, на]чешпе као мар-

толози, трговци, занатли|е, меЬу ко]има ]е било и духовника из

манастира са Балкана.2 Од четврте и пете деценще XVII века,

овде ]е био седиште Будимске епархще, у саставу обновл>ене

Пепке патри^аршизе, духовно средиште Срба насташених у овим

на]северни)им областима раних сеоба.3

За време велике сеобе 1690. године, Срби су баш будимску

обалу многол>удно населили. У наредном XVIII столепу, овде

]е веК уобличена живописна насеобина са кривудавим сокацима

под брегом и на Дунаву, али и са православном Саборном црк-

1 I. 52епЬк1ага1, А Бипа1 На)дкайак 1бПепе1е, Вийарез! 1886; Г. Вит-

ковиА, Прошлост, установи и споменици угарских кралевских ша\каша,

Гласник СУД, кн>. 67, Београд 1887, I—ЬХХХГХ.

2 Д. ПоповпЬ, Воеводина у турско доба, Во^водина I, Нови Сад 1939,

231—239; Д. Давидов, Срби у Коморану у XVI и XVII веку, Ва1сашса XII,

Београд 1981, 59—86.

3 Р. Гру.)'и1», Духовны живот, Вс^водипи I, Нови Сад 1939, 396.
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вом која је надвисила барокне куће трговаца и надалеко позна-

тих мајстора. Била је то Српска варош — Табан. Положај и из-

глед те вароши приказани су на свим гравирама Будима, нај-

чешће с натписом К.а11;2еп 51аск — Касгуагоб.

Због особеног геополитичког положаја, на разделници где

су се путници, посланици, путописци и радозналци из средње

Европе спуштали Дунавом ка јутоистоку, Будим је често био

описиван, али и приказиван на гравирама које су се још од XVI

века појављивале у разним западноевропским юьигама и колек-

цијама. Карактеристичне ведуте овог града приказане са све

четири стране, са натписом ОРРЕК — В1ША, биле су веома тра-

жене и због тога често умножаване, особито после ратних на-

језди и опсада. Цртали су их разни уметници, али и вештији са-

моуци, да би потом гравери преносили цртеже на бакарне пло-

че, а касније на камене и челичне, при чему су их допуњавали

и дотеривали по свом графичком осећању. Те интервенције гра-

фичара испољавале су се најчешће само у детаљима који су уно-

шени ради освежења и допадшивости иначе доста строгог црте-

жа градоке силуете. Разумљиво, на оним старијим гравирама

има извесних непрецизности у приказу архитектонског склопа

будимског града и подграђа, као и недоследности у приказу пер-

спективног изгледа. А оне многобројне графичке композиције из

ратне историје Будима и Пеште са краја XVI и са краја XVII

века, с приказом распореда трупа, појединих фаза битке, сукоба

коњице и пешадије и артиљеријског бомбардовања, настале су

по скицама и опису очевидаца ових драматичних збивања, али и

по цртежима војних топографа и инжењера. Млађе ведуте, ли-

тографије и челикорезе из XIX века одликује изузетна цртачка

прецизност. На тим графикама су постигнута реалистички изгле-

ди појединих архитектонских објеката и града као целине, што

се, разумљиво, односи и на приказе- Српске вароши.

На графичким ведутама Будима утиснута је жива ликовна

хроника, садржајна, изворна и сликовита. Сугестивним графич

ким рукописом, на овим листовима је описан развитак Буди

ма и Пеште са подграђима. На тој графичкој хроници могу се

сагледати ратне, привредне и културне мёне и догађаји. Ту је

трајно уцртан ишчезли свет, а заустављена прошлост показује

своје неизмењено лице. Листови се смењују као хронолошки ка

лейдоскоп и показују историјске слојеве: позноготски угарски

град Беле IV и Матије Корвина; битке и пад Будима под Турке;

варош левантско-исламског лика са џамијама и хамамима; уза-

лудне опсаде и даље трајање турског господарства; одсудну бит

ку и ослобођење; велике и брзе промене у току којих је будим-

ско брдо, готово напречац, одбацило сва турска обличја и за

кратко време постало место на којем се развио западноевропски

град са палатама и црквама.
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Гравире Будима и Пеште, радови аустрщских, немачких

нталщанских, француских и низоземских ма^тора, у едитцама

познатих европских издавача, израЬене у неколико стотина по-

себних мотива, умножаване су у хюьадама листова.4 Оне пред-

ставл>а]у незаобилазна и изузетно важна исторщско-уметничка

сведочанства. На н>има ]е поред осталог, упечатл>иво приказано

некадаппье посто]ан>е Срба у будимском Табану. То су, на жа-

лост, сада само успомене на заувек несталу варош, ко]а као да

^е потонула у Дунав, или ишчезла у облацима изнад будимских

брегова. ]ер, треба одмах репи, будимоки Табан више не посто-

;|и. Урбанистичком регулашцом овог дела града, тридесетих го

дина овог века, с лица земл>е ]е уклонена Српска варош, а мону-

ментална српска црква, подигнута 1742. године, веома оштеЬена

бомбардован>ем 1944, срушена ]е неколико година касни|е.5 На

овом истори]ском месту сада ]е зелена површина, а витки лук

надвожн>ака ко]и спа]а мост крал>ице Ержебет са Будимом пре-

лази баш преко места на ко]ем се некада налазила српска право

славна Саборна црква. У земл>и су остаци н>еног темел>а, а у теме-

л>у бакарна плоча о почетку граднье, узидана 1. ма]а 1742. године.

Табан и српска црква посго^е само у старим юьигама, ар-

хивско] граЬи — и на овим гравирама. У исторщском помпе-

н»у. А то пампен>е ове успомене на хартщи уверлэиво и тра^но

обезбеЪу]у. Због тога су и предмет овог разгледан>а.

Гравире Будима до ослобоЬен>а од Турака (1686)

Изузетан историйки знача] има изглед будимског града на

дрворезно] гравири неуобича]ено великих димензща, рад Ед-

варда Шона (Е. ЗсЬбп), нирнбершког сликара и цртача, посве-

пена велико] опсади и паду Будима у турске руке, с каракте-

ристичном инскришццом Ет \уаге Соп ^гагасгиг оаег уегхеу-

сшшз а!ег Кош§Нсгй:еп 51а1 Огеп т 11п§егп 1Г Ье1е§егип§ затрг

с!ет ип§1искЬаЙй§еп ЗсЬагтие12е1 с1ез р1и1агз1:1§еп Тиегскеп гш1

Йет Кош§кНспеп пеег1е§ег 1т Зер1:етЪег Дез 1541. ]агз.6 Стари

утврЬени град готсже архитектуре приказан ]е на ово] ведути

са западне стране, у току битке. Самом урбанистичко-архитек-

тонском изгледу будимског града тешко ]е утврдити степей ау

тентичности, односно произвольности, али ]е преовладало ми-

4 Научни каталог гравира Будима об)авио ^е Козга Суог{гу; н>егова

кн»ига Виаарез1 гё%\ Шкёреь (1493—1800), ВшЛарез! 1963, послужила ми ^е

као основни приручник у току рада на овом тексту; користим прилику да

се и на овом месту захвалим др Рожи на колепцално) предусрепьивости

за време мог рада у Ма^уаг Ыепггё11 тйгеит-и (Тогг.ёпе1егт кёрсзагпок).

5 Ма%уагог$гй% тиетИкг Юро%гаЩ&)а IV, Вийарезт тиет1ёка1 I, Ви-

с1аре51 1955, 755.

* I/. ТЫетс и Р. Вескег, А11&етете$ Ьехгкоп йег ШМепйеп Кйп$Иег

XXX, Ъехри% 219; К. Субгеу, пае. дело, 37—38, т. III.
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шгьенье да ]е основна схема веродосто.)на. Ова графика ^е била

веома популарна срединой и у друто] половини XVI века, сва-

како због актуелних политичковс>]них эбиван>а, пада Будима и

опсаде Беча, али ]е била позната и у западноевропским гравер-

ским радионицама, где ^е узимана као предложак за каснн^е

ведуте Будима.

У првс>] велико] графичко] едицщи С1У1ТАТЕ8 ОК.БТЗ ТЕК.-

КАК17М из 1572. године налази се гравира Будима, а комтюэи-

щца ]е на]'вероватни)е поза]мл>ена са дрвореза Едварда Шона.7

Град ]е тада био веп тридесет година у турским рукама као се-

диште Будимског пашалука и из године у годину примао ^е из-

глед орщенталне вароши, што на ово] гравири ни]е представ-

1ьено. По свему судепи, аутор бакрореза нще видео будимски

град, али ]е ова импозантна колекщца, ко]а ]е до 1617. издата

у шест томова, са 363 ведуте, дала ово] графици Будима велику

популарност. На месту будупег Табана, веродосто]но су нацрта-

ни велики поток и неколико купица испод брега — зачетак бу

дупег варошког насе.ъа.

Кра]ем XVI и почетком XVII века, Будим ]е поново ушао

у жижу интересовала европског политичког ]'авног ми1шьен>а,

што ]е, поред осталог, стварало и поволле услове за ш^аву но

вих бакрореза са изгледом овог града. Гравире умножаване у

вепим тиражима су ]ОШ више подстицале радозналост образо

вание публике за град тако близак западно] Европи, а тако

духовно удальен и стран, ]ер му ]"е турска владавина дала сво]

архитектонски и духовни лик. Занимайте за Будим порасло ^е

превасходно због оних опсада у кирша ]е царска во;|ска уз по

мог! дунавских пкукаша из Коморана, меёу ко]има ]е било и срп-

оких ратника, покушала да истера турску посаду и да ослобо-

ди град. Плима наданьа да Не Турци бити овде поражени расла

]е из дана у дан, особито кад су били потиснути из ^едног дела

горн>е вароши. Опсадна офанзива царске во]ске ]е потом ]ен>а-

вала, а нове турске трупе на челу са великим везиром Ахметом

повратиле су изгубл>ено и доспеле поново до под Коморан, где

]е 1605. године на дунавским ша]'кама склогаьен мир.8 Тих годи

на ]е у Каселу об]авл>ена импозантна Ищапвске скготса у ко^

]е бакрорез Будима са натписом ОРРЕЫ. В. изразите аутентич

ности и графичке прецизности, рад писца хронике и бакроресца

Вилхелма Дилиха (Ш. В-ПНсЬ), ко^и ]е очито ову ведуту нацртао

по природи ко^у годину раните. На будимском брду, са запад

не стране, приказан ]е град у ко]ем се истичу витке вертикале

новоподигнутих минарета, али и старих готских цркава, док се

на другое страни Дунава, у тврЬави готово квадратне основе, на-

зиру сличне пештанске граЬевине. Пажнуу, меЬутим, привла-

7 К. Субгеу, Кё& Vй^кёрек, Вийарез! 1955, 1—8 (I Вийауаг Шкёре

пуи§а1пЯ).

» Г. ВитковиЬ, нав. дело, ЬУП.
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чи удолица испод брега Свети Гелерт, где ]е графичар приказао

подграЬе ко]е се први пут ]авл>а, са две топографске ознаке:

Ше шк1ег81е Уогзгаа1!: и Шагте Ъаа'ег.9 Из овог насел>а се око

старих купки развила варош ко]у су Турци називали Табахана

— будимски Табан.

У кн>изи Ищапзске Скготка налази се ]ош ]една ведута

Будима, рад Вилхелма Дилиха, нацртана са северне стране са

приказом подграЬа испод брда ко^е су Турци називали Герге-

лез. Топоним Табан се ]ош не ]ав:ьа на бакрорезима овог пери

ода, али ]е Дилих меЬу прайма означио ово насен>е као „топла

купатила", што су и остали бакроресци прихватили.10 Та одред-

ница ]е разумл>ива будупи да су баш у то доба старе будимске

топле лековите купке биле обнавл>ане и уобличаване у архитек-

тонски облик турских хамама. Такве су их путописци са Запа

да угледали. Када су их изградили по свом ази)ском типу, Тур

ци су их назвали Дебакхане илицаси, а другу, у непосредно] бли-

зини, Згсил дерекли илица,11 ко]е су немачки гравери по]едно-

ставл>ено означавали као Шагте Вас1ег.

Од Дилиха ]е и гравира невеликих димензща Мапзз1аЪ ги

слезет аЪпззс1ег 81аси Огеп затр! с1еп Ьа§ет. Ао. 1602, у кн>и-

зи КиПге ВезскгеЛипя ипй ещепШске АЪпззе йего Ьапйег ипй

Резшп^еп, зо д.ег Тигске Ызз йакего ш Еигора, Ъезопйегз аЪег иг

1}щегп . . . тЫ кпе% ап&е^осЫеп . . . затр! йег 1}п%аНзскеп Скго-

тса . . . об]авл>ешг) у Каселу 1609. године. Панорама Будима и

Пеште сагледана ]е из горн>е „птичи^е" перспективе, а на табан-

ском подграЬу су две ознаке Э^езез оггз рПе§1 (Не зспШЪгиск ги

зет — Т)1е ипс1еге Уогз1ас11:, т <1егеп шагте ЪаЪс1е.12 У то поратно

доба ]'авл>а се читав низ бакрорезаца ко]и користеЬи разне пред-

лошке, а свакако и нове изворне цртачке податке, са успехом

приказу^у град, опсаду и бечеве. Може се наслутити да су неки

цртачи били на прилазима Будима.

Опсада Будима из 1598. године ^е мотив гравире нирнбер-

шког мажора Хохана Сибмахера (3. ЗттасЬег) об]авл>ене у чу-

веном делу .Геронима Ортелиуса (Шегопутиз Ог1е1шз) СНВОЫО-

ШС1А ойег Ыз1опзске ЬезскпеЬип§ . . . ко^е ]е штампано у Нирн-

бергу 1602. у издавачко] купи Валентина Фурмана (V. РиЬг-

тапп).и Нема сумн>е да ]е и у овом случа]у као предложак по

служила Дилихова ведута, са додацима ко]и илустур]у опсаду.

Без имена су приказане, управо прецртане, ниске купе подграЬа

испод брда Гергелеза, са уобича]еном ознаком Э1е ипс1ег уог

ЗШ1 — Шагте Ваасг. Овде треба подстетити на то да ^е у ка-

питалном Ортелиусовом делу, поред осталих гравира европских

9 Су. Когза, Вш1арех1 гёёг Шкёрег (1493—1800), Вш&резИ 1963, 44,

I. XII.

10 Су. Кбка, пае. дело, 105, т. X.

11 Вийарез1 епсИйорёй1а, Согута 1пас16, Вийарез! 1981, 384—385.

12 Су. Кбгва, мае. дело, Т. XXI.
и /5/о, 44, Т. XIII.
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градова, об]авл>ена и ведута Београда.14 Само годину дана ка-

сни^е аугзбуршки гравер Вилхелм Петер Цимерман (Ш. Р. Тл-

ттегтапп) израдио ^е бакрорез са приказом опсаде у кн>изи

ЕСхоуоурафСа АПег а"егеп 11п§ап8сЬеп 51а1, Уоз1ип§е, СазхеНеп

ипс! Наизег . . . йп Таг СЬпзтл 1603. Висина будимског града ]е

нетто наглашена на Цимермановом бакрорезу, но ова ведута

се ипак намепе пажн>и због тога што ]е на ню.), изгледа први пут,

нацртана Мустафа-пашина иами]а у табанском подграЬу, док

су ознаке овог места остале исте.15

Читава сери)а гравира-реплика на тему опсаде Будима из

последних година XVI и првих година XVII столепа место ]е

об]авл>ивана и после склошъеног мира. Ипак, посебну пажн>у

привлачи бакрорез В1ЮА, ОРЕМ у кн>изи Ыеи-ме АКНОЫТОЬО-

С1А СОЗМ1СА . . . штампано] у Франкфурту на Ма]ни 1638. го

дине. Аутор гравире ]е Матеус Мериан (М. Мепап), веома поз-

нат не само као гравер него и као власник штампари^е и изда

вай кньига одабране садржине.16 У то доба, после неуспеле опса

де, Будим и н>егово подграЬе су у успону турске градн>е, што се

види и на Мериановом приказу. У подграЬу су се развиле ко-

жарске радионице, а отворени су и Ьурчи)ски дупани, распоре-

Ьени уз Дунав и на Тимар потоку, ко}и су мештани називали

Баволски ^арак због честих изливан>а и поплава.17 Турци су ко-

жарско подграЬе називали Дебакхане, а Срби испрва Табахана

варош, а после су усвоили маЬарски назив Табан. У табанско]

вароши било ]е тада Срба у вепем бро]у, а поред занатли^а исти-

цали су се и трговци кщи су „били роЬени посредници у трго-

вини измеЬу Истока и Запада".18 Срби су, нема сумн>е, тада у

Табану имали сво]у богомол>у, ко^а као да се назире на мину-

циозном цртежу Мериановог бакрореза. Уосталом, има много

истори]ских вести на основу ко]их се може заюьучити да су у

Будиму тада посто]але српска општина и црква. Из тог времена

^е и писмо патри^арха ^ерусалимског Досите]а, ко]и умол>ава

Србе у Будиму да да]у милостин>у за цркву Светог Гроба. Такве

се молбе, колико ^е познато, упупу)у само у она места у ксчима

посто^и црквеноопштинска организагнца." У исто време, извор-

14 Д. МедаковиЬ, Сведочепа, Београд 1984.

15 Су. Когза, нав. дело, 45—46.

16 II. ТЫете и Р. Вескег, нав. дело, XXIV, 413; Су. Когха. нав. дело,

48—49.

17 Вис1арев1 епс1к1орёола . . . , 384—385.

18 О Србима у Угарско] у XVIII веку, Душан Поповип .)ош наводи:

„Они се убрзо ]авл>а]у као трговци у Столном Београду, Рац — Ковину и

Коморану"; Д. Поповип, Во}водина у турско доба ... , 286.

19 „Писмо патриарха Зерусалимског Дост^а од године 1640. на

грчком ^езику, ко^им умол>ава будимске Србе да у будупе да]у милосгюьу

на свети гроб. Ово ]е писмо назстарще и ^едино у архиву будимском, ко^е

доказу^е, да ]е и у Будим било имуНних Срба православие вере и пре

Чарно^евипеве сеобе"; Г. Витковнп, Споменици из будимског и пештанског

архива, Гласник СУД, кн>. III, Београд 1873, 34.
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на граЬа о будимском српском опшчеству у XVII веку доноси

вести о епископима ко]и су онде резидирали. То су Севаспцан

и Симеон око средине века, эатим Виктор, ко}и ^е као будим-

ски епископ осветио српоку цркву у Коморану 21. новембра

1665. и, на]зад, познат ]е будимски епископ Кирил непосредно пре

велике сеобе.20 Због ових чшьеница не треба сумн>ати да ^е у бу

димском Табану посто^ала српска црква око средине XVII века.

Са кра^а тога века, непосредно пре опсаде и дефинитивног

изгона Турака из Будима, има неколико ведуте града ко]е при-

влаче пажньу због приказа Табана. Италщански ма}стор Бова-

ни Бакомо де Роси (С. С. йе К.0551) израдио ]е 1683. године бакро-

рез са натписом УЕКО 015ЕСЫ0 Е Р1АЫТА БЕ1ХА С1ТТА В1

В1ША оиего ОРРЕК е РЕ5Т са додатном инскршщщом на де-

сно] страни приказа А11га Уе^Ша с-еИа СлИа ал В1ГОА.21 Цела ком-

позици^а ]е замишл>ена као панорама посматрана из горн>ег угла.

Приметна ]е граверова намера да реалистички прикаже Будим и

Пешту. Ипак изненаЬу]у величина и изглед зграда у Табану ко^е

су, нема сумн>е, тада биле скромнщих димензиза и облика. Та

бан ни на ово] гравири ]от шце добио сво] прави назив; задржа-

на ]е стара немачка ознака, исписана на итали)анском: Вадш

саМ^

Други итали)ански бакрорезац Лодовико Матоли (Ь. Ма-

ИоН)23 издао ^е готово у исто време ведуту В1ЛЭА, Е РЕ5Т у две

варианте, али без вепих графичких претензи^а. То ]е стандард-

ан рад по старшем предлошку, ]една од реплика панораме гра

да са северне стране. У даллши, испод брега, тек се назире та-

банско подграЬе, са високим минаретом Мустафа^пашине цами-

]'е и са два хамама. Легенда—тумач само понавл>а натпис са

претходне ведуте Ва§т саЫ1.24

У кн>изи V ШСНЕК1А СОМРЕМ01АТА ЪАЬ 51С. СОЫТЕ

ЕКСОЬЕ ЗСАЬА . . .и штампано] у Модели 1685. налази се слика

В1ЮА, О ОРРЕМ, рад трепег италщанског графичара Франчес

ка Гиноти}а (Р. СшепоШ).26 То ^е конвенпионална кн>ижна илу-

стращца израЬена по непознатом узорку чи}у ^е популарност

обезбедила ова, у оно време веома позната истори^ска компи-

лащца. Позици)у табанског яасел>а и на ово] гравири означава

20 „Први поуздани помен о будимским владикама имамо тек из

друге половине 17 века у старом летопису манастира Грабовца. Тамо се

каже, да су за време игумана Василща, од 1649—1664, два пострижника

тога манастира постали епископи будимски"; Р. Гру^п, Духовна жи

вот..., 396.

« Су. Ксвга, 52, Т. XXVI.

22 Исто, 262.

н V. ТЫете I Р. Вескег,, пау. с1е1о, XXIV, 267.

24 Су. Когза, пау. <1е1о, 117, 119.

25 В. О. Ке1ёпу1, Вийа ё$ Рев1 1686 умзга^ёШйзапак е%укогй хгоАа\та

1683—1718 (Кпу. а Роуагов! КбпудЛаг ёкубпууёоб1) ВийаребГ 1936, 88.

26 II. Тпе1те 1 Р. Вескег, пау. ае!о, XV, 288.
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Ф. Гиноти, Изглед Пеште и Будима са Табаном, 1686.
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Ь УНСЫЕША

СОМРЕЫБ1АТА

ОА Ь $Ю. СО: 1:.Р. '. '> Я /Е 5СА1- ."

2 пиоиатеме НЛатраса соп РассгсГскпепю 6'а.ктъ СяссД^

о1сгс1с р^й гкпагсаЫН сИ ^^1е1Кс^по,сЬесас^опо

Гсо1рис а11'осц1агс тГрешопо*

Р'.и Я«иС .

^'•;»с!Ч.; ас

Ы*1 ^1 ■ 311»

Г/ЕМКА ЫЪЕ\АТА 1>АЪЬ* АЗ $ ЕИ10",

пеЬ»С<1сП.и >1ч^....:'Л\:-;;-.-> \'-~.:..

р Е I) 1 с ' Та

Л X /.* Л ;: Г В 2 2 Л 5 В Я В N13 5 1М л

1)1 Р11АЫСЕЗСО II.

Б Е 5 Т Е
ПУСА 01 МОПОКА,КЕСС!0,&с.

Ь'сИа $ипшсга с11 рапсод Огдп! С'о« Псея^а А:'5н^ г:агг.

У овец КН.ИЗИ, штампано] у Модени 1686. године, об]авл>ена ]е ведута

Будима, рад бакроресца Франческа Гиноти)а
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веп утврЬена легенда 1л Ва^т СаЫь27 Ипак треба нагласити да се

у овец юьизи осим ведуте Будима налазе _)ош и слике Темишва-

ра (Тетезуаг), Тегре (А§па), Коморана (Сотогга) Острогона

(Сгап), Стоног Београда (А1Ьа Кеа1е), Београда (Ве1дгас1) и ]ош не

ких градова.

1едноставна илустративна свс^ства има и гравира об]авл>е-

на у кн>изи Лохана Кристофа Вагнера (т. СЬ. Шадпегз) БЕЬШЕА-

ТЮШ5 РК0УШС1А1ШМ РАЫШШАЕ ЕТ 1МРЕК11 ТШС1С1 Ш

ОК1ЕМТЕ . . . штампано] у Аугсбургу 1685. године.28 Кн>ига ]е и у

овом случа]у подигла знача] бакрорезних слика ко]е ни]е пот-

писивао гравер веп познати издавач такоб Копма]ер сводом снг-

натуром Аи§. ги гто!еп Ъеу 1асоЬ Корртауег.29 Илустраци]а нпак

има изузетан знача] за ова проучаван>а. На ню) ]е, изгледа,

приказана првобитна српска црква у Табану сазидана средином

XVII века. То ]е према ово^ гравири, за чи]у се веродостсуност

не може гарантовати, била ]едноставна, висока ]еднобродна гра-

Ьевина са крстом изнад западне фасаде, али без звоника.

На]живл>е политичко интересована за Будим ширило се

Европой за време опсаде и ослобоЬеньа града и целе Угарске од

Турака 1684—1686 године. У неколико бакрорезних радионица

израЬено ]е тада више десетина разних ратних композици]а. На

н>има ^е приказана судбоносна битка, а ови графички листови су

били веома тражени у западноевропоким културним центрима

током целог XVIII века. Цртачи и графичари су преко нопи по-

ста]али баталисти, трудепи се да овековече по]едине фазе бит

ке, распоред аустри^ске и турске во]ске, положа] артиллерий

ских батерща, коннице и пешадще, па су у намери да се постигне

ратни жанр исцртавали чак и путанее топовских граната. Разум-

л>иво, на тим листовима ]е приказан и Табан одакле су се во

диле борбе за горн>и град. Из обил>а гравира са ратним моти-

вима, овде се издва]а]у само неке карактеристични^е, односно

оне на ко]има ]е изглед будимског подграЬа видл>иви]и.

тедна од првих ратних слика Будима из 1684. године ]е

РКОЗРЕКТ <1ег 51аП Огеп ме зо1сЬе уоп Ак Огеп ап ги зеЬеп,

рад бакроресца ко]и ]е сигнирао сво]у гравиру са: 2и гт<1еп Ъеу

М1сЬае1 \Уешп§ КиргТег81:еспег т МипсЬеп.30 Ова] ма]стор ]е, ко-

лико ]е познато, издао неколико вари]анти гравира Будима, али

на овом „Проспекту" пажн>у привлачи сигнатура аутора црте-

жа. То ]е аустри)ски високи официр, свакако топографске спре-

ме, ко]и се потписивао на бакрорезима са Ь. N. НаПагг Сепега1

А<1шс1ап1 Ьекепеп! БеНпе.31 Он ]е у во]ном погледу био толико ис-

27 Су. Кбгза, пау. йе1о, 128—129.

28 В. О. Ке1ёпу1, Вийа ё$ Ре$1 йЬгйгоШаг а У|'55га/о#аШ когаЬйп.

1683—1718 (Кпу, а Р6уап>51 Кбпуу1аг ёкуопууёЪо1) Вис1аре5{ 1936, 88.

» Су. Кбгза, пау. с1е1о, 64, Т. ХЬ.

30 Ц. ТЫете 1 Р. Вескег, пау. с1е1о, XXX, 377

31 Су. Кбгза, пау. с!е1о, 60, Ь. XXVIII
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црпан и прецизан да ]е ]едан сво^ цртеж снабдео чак са 43 леген-

де-тумача во^них позици^а.32 Прама овом цртежу, Мустафа-па-

шина цамща у Табану имала ]е тада обрушен врх минарета, а

у н>ено] близини била ^е аустри]ска батерща одакле су испалэи-

ване гранате на горньи град. Због ових детали треба прихватити

и н>егов оновремени изглед Табана као веродосто]ан. То ]е под-

граЬе лепих зграда са високим крововима, ]едноставног урбани-

стичког склопа. И поред мини^атурног приказа може се приме-

гити да ]е табанско подграЬе било насел>е варошког типа. У н>е-

му су тада живели муслимани, али и хришКани, претежно Срби.

Ратна разаран>а су катастрофално погодила Табан.33 Баи.

у непосредно] близини српске цркве била ]е велика експлози)а

по свему судепи аустри^ске барутане. То ]е представл>ено на ба

крорезу Огеп — Б1е НаиЬ81а<11 ш итег-ипдагп од непознатог ба-

кроресца, у издан>у тохана Ф. Андреа (I. Р. Апйгеа)34 из Нирн-

берга. И овог пута ]е непознати аутор цртежа био учесник оп-

саде, па ]е оставио лпковно сведочанство о догаЬа^у. Снажна

детонаци]а с ватром и димом изнад самог Табана надвисила ]е

чак и брдо Гергелез. Уз сва могупа цртачева претериваньа у при

казу ове експлозще, Табан ]е тада веома страдао, а том прили

ком ]е разорена и првобитна српска црква.

У Нирнбергу ]'е издавач Давид Функ (р. Рипск) об]авио ба-

крорез непознатог аутора ко^им се слави победа хришпанског

оруж]а и ослобоЬен>е Будима, што ]е иэражено истори^ком ин-

скрипщцом Шаге АЪЫкшп§ с1ег Кбш§НсЬеп Наир1-и: К.е51с1еп12

5тас1г; Огеп, ше1сЬе дел 16 .Типу Ао. 1686. уоп с1его Кот: Кау: Ма$

ипо" йепеп А1уПеп Уб1скет Ъе1а§еП, и: <1еп 2 8ер1етЬег §1искНс1

егоЬегг \уога"еп пасЬ с1ете е§ т сИе 145 1аЬг т Тигск18спеп папа1

еп дешев!.35 Тако ]е и на гравирама обележен завршетак дуто!

раздобл>а турске владавине у Будиму.

У XVIII веку, када су вей прве децени)е мира потиснугк

сепан>а на ратне године и када се Будим, из рушевина, исхитре

но обнавл>ао и преображавао да би постао друга престоница хаб

сбуршког царства, тг)'авиле су се и нове ведуте града и подгра

Ьа. На н>има ]е тра.)но забележен истори]оки процес у ко]е\

]е Будим од левантске пароши поста]ао западноевропски гра^

Аустри|ска цивилна власт, усавршеног бирократског апарата, пс

казала ^е велики смисао за све токове и видове промена како ^

административно-политичком тако и у совдц'алном и културном

погледу. Уосталом, до тога ^е долазило и сасвим спонтано. Тре

ба имати на уму да се у Будиму десила готово потпуна демо-

графско-етничка промена, исполнена у смени турске и аустрщ-

32 Ыо, 265-6.

33 Ь. Ма^у ВиЛаре$1 1бпёпе1е а (бгок кшЫ5ё1д1 а тйгсиш (огйа1о,

Вийарез! 1975, 44.

34 В. О. Ке1ёпу1, Вийа ёз Рез1 аЬг&гоШт . . . 63—64; Су. Кбгза, пау.

йе)о, 63—64, Т. Х1Л Ь.

35 В. О. Ке1ёпу1, пау. ае1о, 148; Су. Кбхзг, пау. с1е1о, ХЫ а.
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ске владавине, муслиманског и хришћанског живља. Будим пре

ослободилачке опсаде и Будим три или четири деценије касни-

је, два су иотпуно различите градска насеља, пре свега по друк-

чијем етничком и социјалном саставу, по начину привређивања,

менталитету, колориту. Све се то, разумљиво, морало одразити

и на архитектуру. Администрација, војска и црква имале су сво-

је захтеве, а досел>ени чиновници са породицама своје урбане

потребе. У току градителлког замаха, већ у првој деценији XVIII

века дошло је до рушења минарета, па и читавих цамија. Горњи

град је обнављан и подизан по плановима бечких инжењера и

неимара, а табанско подграђе је спорије, чак знатно спорије,

добијало барокпп изглед.

Српска варош на гравирама XVIII и XIX века

Започела је нова епоха у којој су Срби у будимском Таба-

ну остварили знатан привредни и духовни успон. У исто време,

Српска варош је стекла велики углед међу осталим центрима

српске градоке културе у Угарској. Тако се може рећи да је бо-

равак Срба у будимском подграђу у XVI и XVII веку само увод-

на етапа, која је истина дуго трајала али која није имала дуб-

љи историјски значај. Тек после велике сеобе, Табан је добио

етничко и културно обележје српске вароши. Поред Пеште и

Сентандреје постао је једно од најважнијих верских и национал-

них средишта Срба у Подунављу.

У јесен 1690. године, неколико хил.ада Срба стигло је у

Будим где су у опустошеном и ненасељеном Табану затекли ру-

шевине зарасле у коров и своју разорену цркву. Јер на целом

простору турске Дебакхане, опасдном разарању су одолела само

снажна камена турска здања: Мустафа-пашина џамија и оба

хамама.

О сеоби и иасељавању Табана, на жалост не постоје гра-

фички прикази и композиције које су само неколико година

раније тако обилато доносиле ратне мотиве Будима. После ве-

ликог бечког рата и ослободилачке опсаде Будима, догађаја

који су потресали читаву Европу, сеоба Срба у ове крајеве била

је епизода локалног значаја која није могла подстаћи радозна-

лост цртача и графичара, као ни материјални интерес западноев-

ропских издавача и штампара.

Прве дане доласка Срба у Будим оставио је као трајно све-

дочење калуђер-хроничар даскал Стефан Раваничанин, записав

ши да су Срби у свом „путу хожденија" после четрдесет дана сти-

гли до „Будима града". Шкрте речи с\' мала могућност за потпу-

нију реконструкцију овог вероватно веома живописног и неве-

селог догађаја. Па ипак се из овог описа сазнаје да је у Буди-

му с јесени 1690. било велико стециште и распоређивање при-

дошлих Срба. „Тамо же светејшиј патријарх Арсеније Чрноје
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виЬ и неколико владика и от многих монастире] калуЬери и че-

ловеци многи от все] земли сербски)а, мужески пол и женски,

с моштими в царех кнеза Лазара орбскаго. И в' селихом се в не

кое м]есто више Будима зовомо Сентандре^а . . ."*

Печат будимске општине,

почетак XVIII века.

У Будиму ]е изгледа било стециште дугих колона уморних

досешеника. Одатле су распореЬиване групе за Сентандре]у и су-

седна места Калаз, Чобанац и Помаз. У Табану се задржало око

хшьаду породица, са око 5.000 до 6.000 душа. Та] бро] ]е брзо и

драстично сман»иван. Найме, Ратни савет у Бечу ]е због потре

ба новоосноване Во}не границе захтевао повратак знатног бро-

За Срба у )ужне области Угарске, на Куманско пол>е и у Малу

Влашку. У исто време су се „Ради католичке вере" одселили у

села око Пеште, а неки чак у Ба^у и Сомбор. Сматра се да се

бро] Срба у Табану око средине XVIII века усталио на нешто

више од хшьаду душа, претежно занатлща, трговаца, али и ви-

ноградара.37

Срби у Табану су у прво] години боравка подигли на оба-

ли Дунава своз храм и посветили га Светом Димитрщу. Била ')&

то привремена црква-брвнара, слична онима ко^е су тада сагра-

Ьене у Сентандре]и. А веп 1697, на подстицаз самог патриарха

Арсетца III Чарно]евиНа, сазидали су оман»у цркву од тврдог

материала.38 Та црква ]е подигнута на тргу-пщаци, недалеко од

дунавске обале, по сво] прилици на месту где )е била првобитна

црква из XVII века. Ипак, пажньу привлачи „Тевтер црквовни"

36 Л>. Сто^ановий, Стари српски записи и натписи III, Београд 1905,

бр. 5304—5309.

37 Д. ПоповиЬ, Срби у Будиму од 1690 до 1740, Београд 1952, 14—16;

Ь. Ыа^У, Вийаре$1 1бг1ёпе1е . . ., 44.

38 Д. Поповий, нав. дело, 212—213; Маеуагогзгае тйет1ё1п 1оровга-

гфа IV, Вийрез* тйт1ёке1 I, ВиДареМ 1955, 755.
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кс^и су Будимци тада почели да воде. У н>ему ]е забележено:

„Да се зна кои ]е што приложио при нас у цркву какву белегу,

кои икону: Никола Чукурханлща приложи одежду Ьаконску, и

сребри путир, и дискос, и лажицу, и звездицу сребрну, и ]едну

икону образ пресвете Богородице . . . н>егова домайица ]едан пе-

шкир на патриархов стол . . . Анта даде ]едну одежду от свиле . . .

Или]а биров преложи двери . . . Баба Писашца преложи ^едан

)аглук на Христову икону . . . Малеш преложи покров на свету

трапезу . . . Адам Хами Илий велику икону преподобие Петки . . .

Преложи Иван Бурчи баша и Петар одежду от кумаша . . ."х

Сачувани су и назнви табанских улица и сокака. У среди-

шту насела магистрат ]е одреЬивао називе на немачком: Ьапс1-

зггаззе, Кигсйдаззе, Ваас! Саазе, Уозит^ 51газзе, Ьап§е Саззе,

5ш1^е1ззепЪиг§ег ТЬог Саззе, Вег^газзе, Наир1 Паи.40 На падн-

нама брега Свети Гелерт су тада и нешто касни]е образоване

уске кривудаве уличице допадгьивих народних назива: Улица

златних руку (вероватно улица сабова-кро]ача), Кружна улица,

Горн>е брдо, Улица месечине, Улица златна патка, Зидарска ули

ца, Ку]унци)ски шор, Црквени сокак и друге.41 Улице су биле гру-

писане по махалама ко]е су добиле називе по имуйни^им дома-

Йинима.42

Српске породице, ко]е су на пусто] удолини започеле нов

живот у мукама, потицале су са разних страна Балкана. Било их

]е из Старе Орбите, Црне Горе, Херцеговине, Босне, Шумади)е,

Мачве, из Београда, претежно угледних и имуйних.43 Обрели су

се у удал>еном Будиму, у сеоби збратимлени, испрва вероватно

страни ]едни другима, а уз то у стратю) средний. МеЬутим, и по-

ред левантских навика ко]е су донели из „Турске" то су били

л>уди варошке културе, ,упредн>аци", „зглаве л>уди", еманципова-

ни, одважнн, богатог животног искуства стеченог у трговини, за-

нату, на путован>има. Брзо су се снашли у административном

устро,)ству табанске вароши, у функционисан>у општинске само

управе, као и у организации привредног развода ко]и се на]више

тнцао цеховских послова. Вей у прво] децени^и после досел>ен>а

постали су свесни свог политичког положа]а у Хабсбуршко^ Мо

нархини. У Будиму, као и у осталим слободним кральевским гра-

довима, стекли су одрейена права загарантована са на]вишег

места. Тако ]е цар Леополд I издао Расци^анима у Будиму при

вилет]у ко.)ом им дозвол>ава да има^у сво] танач, сво]е бирове,

кметове и ешкуте.44 Годину дана рамще, цар ]е издао привиде

ние табанским занатли^ама, од ко^их су сачуване привилепф

39 Г. ВитковиЬ, Споменици III, 32—33.

40 Ь. Ыа§у, ВийареМ 1ог1ёпе1е . . ., 44.

41 Д. ПоповиЬ, нав. дело, 19.

« 1зЮ, 19—20

« Ыо, 31—32.

44 Г. ВитковиЬ, нав. дело, 8—9.
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цеха терзијоког и цеха месарског.45 Нема сумње да су Срби у

Табану већ тих година постали важан привредни фактор. Стара-

ли су се о свим видовима друштвеног живота, особито о про

свети; међу првима су држали учитеља већ 1707. године.46 За по-

бољшање просветних прилика у српству и за отварање нових

школа залагали су се на Сабору 1744. године. Касније су имали

даровитог проповедника, образованог Дионисија Новаковића,

кога су 1748. предложили за будимског епископа. Први су схва

тили потребу да имају штампарију, па су још на Крушедолском

сабору 1707. предложили да се од Двора затражи дозвола за ос-

нивање српске „типографије".47

Будимски Срби су имали развијену националну и грађан-

ску свеет, демократски дух, осећање правичности и дубоку ода-

ност православљу. Били су поносни на свој храм Светог Дими-

трија. Та црква је 1686. године од самог патријарха Арсенија III

Чарнојевића, добила ставропигију коју је 1735. потврдио митро

полит Викентије Јовановић.48 Често су је даровали и о томе во

дили уредне бележнице. Такав је и „Тефтер храма свјатаго Ди-

митрија . . . дохотка и походка при церквених синов Јефтимију

Давидовичу и Петру Кнежевићу, от 1737. до 1738. лета.". На

деветој страни налази се рубрика: „Овде показује што тко по

нови у цркви", па се ређају приложници: „Приложи Господар

Орестија и син Илија свилен чаршав на свету трпезу. — Прило

жи Госпоја Марија Лазиница дискос и звездицу позлаћену. —

Приложи Господар Јован Степановић петрахил от зелене кади-

фе леп. — Приложи Госпођа Невена 2 чирака. — Приложи Го

сподар Алекса Прерадовић 3 корунице на апостоле сребрне. —

Приложи Господар Мишко Панић хаер леп. — Приложи Госпо-

ђа Анђа Груина 1 . виноград . . .',49

Са Србима из Сентандреје и Пеште представляли су Бу-

димци такву националну и политичку снагу да јој није било рав-

не у осталим варошима Карловачке митрополије. Са тим сво-

јим суседима писали су она чувена „саборна писма православ-

них Срба из Будима, Пеште и Сентандреје".50 Своје жалбе и за-

хтеве упућивали су и митрополиту у Карловце и цару у Беч.

Често су бринули општенародне бриге и водили послове који су

се тицали нације у целини.

Непосредно после сеобе, па и током прве половине XVIII

века, ерпоке куће у Табану су биле више него скромне, чак си-

ротињске, од перпича или набоја, покривене треком подигнуте

« Исто, 14—32.

46 Г. Витковић, Прошлост установи и споменици . . ., 281—282.

47 Ј. Скерлић, Српска књижевност у XVIII веку, Београд 1923, 88.

41 Г. Витковић, Споменици, 1—5; Д. Поповић, нав. дело, 248.

49 Тефтер није публикован; иалази се у Архиву Србије, фонд Бу-

димска општина, фасцикла 20 (1738—Ф4).

50 Г. Витковић, Споменици III, 57, 60.
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на уским парцелама, збијене једна уз другу.51 Начињене су на

брзину да се обезбеди кров над главой и започне привређивање.

Али то су у исто време биле и године великих недаћа, када се

нису могле градити веће и удобније куће.

Хроника подизања и напретка Српске вароши у Будиму

пуна је тужних, чак драматичних призора који никада нису по-

стали мотиви ликовно-графичких приказа. У време градње, овде

је коб рушила. У тим призорима, који су подсећали на средњо-

вековна страдања читавих градова, харала је куга Табаном, вода

плавила. Од 1707. до 1711, варош је била у контумацу, куће куж-

них су паљене да би се зауставила зараза, глад је морила, смрт

косила, српски живал, се проређивао. „Србима као да се није

дало живети у Будиму. Још се ни куге нису решили, а већ их је,

при крају зиме, задесило ново зло. 12. фебруара 1712. поплавио

је Дунав Српску варош и начинио српском становништву, наро

чито оном у пословном делу, у чаршији, поред Дунава и око

пијаце, страховите штете. Било их је који су том приликом све

изгубили."52 У извештају Краљевске табле, догађај у Табану је

описан у виду узбудл>иве нарације која измиче административ

ном виду саопштавања: „Пошто су куће остале у води више од

пет дана срушиле су се многе, нарочито оне од черпића, те де

лом леже на земљи. Ништа није страшније од изгледа тих кућа,

палих на земљу. Пропаст и рушење града било је такво да је

тресак кућа, које су се рушиле био сличай пуцњу каквог топа,

те се чинило као да престоји пропаст целе вароши. Са свих стра

на чуо се јаук и крик бедних људи који су тражили помоћи."53

Куће су нестајале и у честим пожарима, па се чинило да је на

ступило време апокалипсе.

Године 1738. десила се друга поплава Будима која је доста

оштетила и Српску варош. Опет су падале куће, а штете су биле

велике; особито је страдала роба по дућанима и мазгама и вино

у подрумима. Крајем те године несрећа се удвојила. Почела је

друга будимска куга, још страшнија од прве, а трајала је до

краја 1739. али је варош, „отворена" тек 10. марта следеће го

дине.54 Несрећа Српске вароши живо је описана у писмима бу-

димских свештеника владици Василију Димитријевићу у Сент-

андреји, али и у другим, такође важним и документованим оно-

временим сведочанствима. Незаобилазна је тужна бележница

необичног назива — Тефтер од оног времена болесног . . . који

су водили господари Петар Димић и Јован Милић: ,,3дје показу-

јемо што смо давали на лазарет и проче трошкове".55 Такође се

51 Ь. Ка^у, пау. с1е1о, 44.

52 Д. ПоповиЬ, нав. дело, 134.

в Ыо, 135.

и Шо, 360—369.

55 Тефтер није пулбикован ;налази се у Архиву Србије, фонд Бу

димска општина, фасцикла 21.
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/"МсАЯ<1ми тмима**" #*71-*«*е<> <**3<^^&

*&т<па?и<.

,1'
Тефтерь од ыног времена болесногь

сазна]е да ]е у Табану дневно умирало и по десеторо. РеЬазу се

трошкови за мртвачке сандуке, ]'ер куга „где се усели у дом где

ко_)и да остане; не отходит док не истребит." На|зад, будимски

прота ^е обавестио епископа да ^е у новембру 1739. ишла коми-

си)а „од дома до дома испитати колико ]е умрло", па дода]е

„от наших шест стотина тридесет и ^едно".56

56 Д. ПоповиЬ, нав. дело, 364.
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Када је окончана друга будимска куга, после које је на

села остало у јадном стању — преживели житељи изнурени од

страха и глади, много порушених зграда, занатство и трговина

у назатку — прегли су будимски Срби да изгубљено надокнаде.

Трудољубиви и умешни, брзо су стали на ноге и почели да об-

нављају уништено и уназађено. У тако скрбним временима гра-

ђена је Српска варош. У годинама недаћа и искушења као да

су се сакупиле нове животне снаге. Варош је брзо узнапредовала.

Тада је на дунавском баиру почео да расте барокни Табан.

Највећи градител>ски подухват, прави подвиг, била је градња

нове Саборне цркве. Измучени и осиромашени верници прегли

су да саграде монументалан храм чија је градња чак и превази-

лазила њихове ондашње могућности. Зидање те цркве има не-

што дужу историју.

Будимски владика Василије Димитријевић био је човек ве

ликих, можда и неумерених градитељских же.ъа. У току њего-

вог архијерејства Будимском епархијом (1728—1748) почела је

убрзана изградња барокних цркава, а он је у исто време призи-

вао боље зографе да сликају иконостасе у његовој епархији. Ра-

зумллво, владика је посебно бринуо о градњи цркава у Сент-

андреји; поред издашне меценатоке помоћи, стално је прегова-

рао са мајсторима разних струка, али и са иконописцима. Нема

сумње, имао је много смисла за послове који су се тицали са-

кралне уметности. За његово време је у Сентандреји подигнут

велелепан торањ Саборне цркве, а сазидане су чак три цркве

чију је градњу пратио и које је осветио: Збешка (1738), Прео-

браженска (1741—46) и Оповачка (1746). Он је водио бригу и о

зидању монументалне цркве манастира Грабовца. Сачувана су

писма која му је 1733—36. слао игуман „јеромонах Василије са

братијом" о свим етапама зидања цркве и о сликаньу икона.

То је разумљиво јер је та црква подигнута „благословенијем и

ктиторством преосвјашченаго Господина Василија Димитрије-

вића" — како стоји забележено у рукописном Летопису мана

стира Грабовца.57 Епископ такве нарави одлучно се заложио за

обнову Саборне цркве у Будиму, која је неговала успомену на

патријарха Арсенија III Чарнојевића. Првобитна одлука скуп-

штине била је да се та црква, подигнута 1697. године, само попра-

ви будући да је била оштећена поплавом. У међувремену је вла

дика решио да се сагради нова, већа црква. И у овом случају су

залагање и упорност епископа Димитријевића дошли до пуног

израза. У једном до сада непубликованом писму, он готово пре-

корева будимске огаптинаре: „ . . . како доселе и неколик крата је-

смо вам говорили поради тогдашње свјатије цркве храма светаго

славнога великомученика Димитрија мироточиваго да потре

бу]е изнова оправленија како сатем вам смотрени јест да јест

57 Д. Медаковић и Д. Давидов, Сентандреја, Београд 1982, 89—90.
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обвештала и коначно ка разрушенију довела се . . ."" Дошло је

до спора; Будимци су истицали да је одлука била да се црква

само поправи, а не и да се изнова зида. О томе будимски госпо-

дар Никола Давидовић изричито пише епископу: „ . . . сами зна-

те Ваше П(реосвештен)ство да је речено да се више не чини него

што је скупштина с преосвештенством Вашим доконала, а сада

види све друкчије неки обрнуше и претресоше, нечинише вели

ки посал и трошак, а ми у скупштини никаковој незвани, а ког

да же звани мало советом послушани . . .""

И поред одиста тешких прилика у којима се варош нашла,

тако рећи непосредно после куге, ипак је прихваћен предлог —

био је то захтев — епископа Василија Димитријевића да се

града нова црква, па чак и да се узме најбољи градитељ.

Прве вести о пословима на цркви потичу из маја 1740,

само неколико месеци после „отварања" вароши после куге.

Тада су одборници ишли у Тату „позаради врата мермерских

наручити и погодити". Давали су и дишкреције „Генералу кад

цркву почесмо правити", а ту су и остали дарови, плацмару,

гошилиру, авдитору, као и белешка да су „пургимајстору" одне-

ли „на дишкрецију кафе, шећера, лимуна, бадема и гројза".60

Општина је 29. марта 1741. склопила уговор са чувеним бу-

димским Маигег Мае181егот Адамом Мајерхофером (А. Мауег-

поггег)." Кад су се тако обеэбедили и почели да довозе матери-

јал тражили су и формалне сагласности и одобрења за подиза-

н>е нове цркве, молбе магистрату, али и царици Марији Терези-

ји.62 Идуће године, 1. маја по старом календару, положен је ка-

мен-темел>ац, а у темељ је положена бакарна плоча са натписом о

градњи цркве: „Во имја с(вја) тија живоначалнија Тро(и)ци

0(т)ца и С(и)на, и С(вја)таго Д(у)ха, Создасја изнова сеј С(вја)-

тиј Храм, С(вја)таго Великом(у)еника Димитрија, иже прежде

бившти создат в лето 1697 мо при Леополде цесаре римском, и

при Арсении Чернојевиче патриарсе Закона греческаго. Ниеже

Кралевскаго величества Марии Терезии и при нашем Патриар

се Арсении Четвертом. При Еп(и)скопе Епархиалном Василиј

Димитријевиче. При отцу протопопе Несторе Живановиче с про

чими С(ве)штеници Здешни, и при Г(о)с(по)даре Бирове Петре

Димиче купно с таначници, и с прочими ктитори Православии

58 Архив Србије, фонд Будимска општина, фасцикла 19 (1734—38)

59 Архив Србије, фонд Будимска општина, фасцикла 22 (1740—44).

м Тефтер цркве Свјатаго мученика Димитрија од прихода тако и

од трошкова (лист 20), Архив Србије, фонд Будимска општина, фасцикла

20 (1738-^4).

61 Мабуагогз2Й8 тйет1ёк1 1оро§гаг1аја . . ., 755.

62 С. Гавриловић и И. Јакшић, Граћа о православным црквама Кар-

ловачке митрополије XVIII века, Споменик САНУ СХХШ, Одеље-

ње историјских наука 2, Београд 1981, 19—20.
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Концепт молбе царици Марией Терезой за дозволу градн>е

српске цркве у Будиму, 29. август 1742.
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Хриспцани жители Будимскща Кралевсюца вароши Табани. в

лето 1742, май]а 1. г."ы

О прво) години зидан>а цркве сачуван ]е крапи запис у

црквеном тефтеру: „Почесмо ва име С(в]а)ти|е и живоначелние

Троици ва славу ^единому Г(о)гу и С(в]а)тому Славном велико

мученику мироточивом Димитри)у храм его наново здати и того

дна темел> почесмо копати. Ма]а 5 — ва среду положисмо први

камен у фундамент на основанное цркви и тако того 1 та делало

се и пословало дан от дана болше подвизало се по 25-маора на

дан пословало и по 25 тохверки и тако милост Б(о)жи]а пособ-

ствовала дасмо могли пол цркве са савршенизу а дуварови и с

пемером и с покровом привести до м(е)с(е)са Ноемра 26. — Ва-

сили] Д."64

Во Шя шящонашнщщи.О^л
Сна, 1; (таю ах*, Го^дасл п^я , ^ь^аА^тато

НЙ^еш№*7ГОД1Щ^«За11оназрги(|к1Го.йн^чс^ Ма

йи напою (рцаа (т.$тф^лрЧУЯ"? ^*!!*7

мжсйаю вишопео-Жмт Щ)&тА глуп нш^-ЭТаЬу-

&ШсШпЧтШтк&.ТГрпЫш (парх'штлйи >

вйСЩП ^ШПуШ#. П/т отт^прошлоеИИЩр^

ЯПШОвтк,р прохшп ^«Шш^Арт ..пту>п$рЪ :$про'-

шорп ^абошбп№п^Ъшп,Яюп1л\1 ИЦпл&Ил |{ра-

лшМя ёарошп та'ъанп . в ийпо &У^*Маа &2. ? *

Цмядет итпглг&г,^ Меньше»*!.

„Сия словеса ]есу сложена на табли бакарной и положено фвндамеить

црковни."

63 Архив Срби^е, фонд Будимска општина, фасцикла 20; Тефтер цр-

квени.

64 Архив Срби^е, фонд Будимска општина, фасцикла 20; запис се на-

лаэи у Тефтеру црквеном.
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На основу сачуване архивске грађе стиче се утисак да је

цео Табан био тада на ногама. Из дана у дан, како стоји у запису,

расла је црква већа него што су је варошани и могли замислити.

У општинској архиви стекле су се десетине квита, рачуна и на

лога за исплату, за товаре песка, цигле, камена, креча, дасака,

за исплате надница радницима и мајсторима разних струка. Све

су то били Немци, искусни мајстори, па отуда и називи њихових

заната: маори, палири, цимермани, тогвери, штеинмецери.65 Ти

рачуни и трошковници вођени су беспрекорно, а водили су их

полуписмени општинари, са осећањем велике моралне одговор-

ности за све материјалне издатке.

Црква је грађена неколико година, а торжествено је осве-

ћена тек 3. јуна 1751. године. Свечани чин троносања обавио је

учени Дионисије Новаковић, епископ будимски после смрти Ва-

силија Димитријевића, чијим је залагањем црква подигнута.

Са примерном градител>ском вештином, а по захтевима

епископа Димитријевића, Адам Мајерхофер је начинио пројекат

грађевине већих димензија, особито наглашене висине, по чему

се будимска српска црква издвајала од осталих православних

храмова у Угарској. У односу на грађанску архитектуру Српске

вароши барокног доба, црква је израсла до неслућене висине, а

то је уверллво приказано на бакрорезима Будима из друге поло

вине XVIII века. Западна фасада — прочеље са звоником — носи

све одлике барокне сакралне архитектуре. Поделана је пила-

стрима на три дела: средишни, пространији, са порталом каме-

ноклесарскот оквира и проэором изнад портала, и два ужа бочна

дела на којима су били изразито високи и уски барокни прозори.

На тај део западне фасаде налегао је одозго испуст кровног

венца у виду настрешнице, покривей са неколико редова бибер-

-црепа, а изнад њега је друга етажа западне фасаде. На њој је

у средипгњем делу био лучно засведен прозор, фланкиран удво-

јеним пиластрима, од којих је почињало сужавање у виду бочних

троугаоних кровних забата, са волутама на крајевима. Изнад

овог етажа диэао се зидани део звоника у слободном простору

са свих страна. Он је имао ојачане ивице у виду пиластара са

коринтским капителима. У средний зидног платна, са све че-

тири стране налазили су се високи прозорски отвори са лучним

завршецима и лучним аркадама у виду псеудобалдахина који

је био изнад прозора. У горњем делу били су овали торањских

сатова, док су прозори у доњем делу имали испусте на кон-

золама у виду француоких балкона. На зидани део звоника осла-

њала се изразито висока и декоративна барокна бакарна купа

торња са лантерном, јабуком и крстом. У унутрашњости, црква

је имала пет травеја, од којих три средња, а апсидални на неточ

но] страни и припрату са хором на западној. Средњи део лађе

имао је сводове у облику чешке капе, раздел>ене удвострученим

65 Архив Србије, фонд Будимска општина, фасцикла 20 (1740—44).
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Г I

1

Г

3

Основа српске цркве у Будиму

потрбушним луцима. Лукови су се у виду пиластара спуштали

са сводова на снажан унутрашњи кордонски венац, изведен у

неколико испуста-профнла. Са доње стране, кордоноки венац
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подупиру такоЬе удво^ени пиластри ко]и носе коринтске капи-

теле. Због израэите висине црквене граЬевнне, ]ужни и северни

зид су имали два реда прозорских отвора ко}и су били распо-

реЬеяи у слободном простору измеЬу удво]'ених пиластара. Про-

зори су у дон>ем делу били веЬи, а лучни завршеци су готово

дотицали кордонски венац. На та] начин ]е црква била не само

добро освепьена него ]е таквим распоредом прозорских отвора

био _)ош наглашени]и утисак висине.

Оваква црквена граВевина ]е у пуно] мери задовол>ила ве-

лике амбици)е будимског епископа Василща Димитри^евипа, а

матери]ално ]е потпуно исцрпла будимску општину, осирома-

шену и многоструко озлеЬену после поплава и епидеми^а.66 Ипак

Изглед будимске цркве према ли

тографии из друге половине XIX века.

(Цртеж др Во.]'ислава Матнпа)

66 Да су матери]алне тешкопе превазилазиле могупности Будимске

општине показу]у ова два примера: у току градн>е шце било средстава

да се заврши про]ектованн бакарни торан,, него де на зидани део привре-

мено ставлена лимена пирамида, а тек 1775. начин>ен ]е високи звоник;

такоЬе ни]е било средстава да се ангажу]е иконописац са сликадье ико
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тешко 1е и размипхъати на тему ко ]е оно у праву — општинари

или владика. Независно од тог старог опора, Саборна црква у

Будиму била ]е два столепа велики споменик српске уметности.

Она )е била и споменик приложништва и прегалаштва српске

граЬанске класе, ко]а ]е уз исцршьуз'уЬа одрицан>а градила сво]е

цркве и свозу културу епохе просвепености.

Г

I I /• Ф.&//'^>л!$%и»*1

ЛЬ**М**»0 %асгм "ЦОшяйР'/г''#&»т* $*/?

Квита за каменоклесарске радове на Будимс^ цркви, 1793. године

Средином XVIII века учестанще се израЬу]у бакрорези с

панорамом Будима и Пеште, на ко.]има зе редовно и приказ Срп

ске вароши. Тада ]е по МаЬарско] путовао гроф Самуел Шметау

(5. уоп 5спте1аи), во]ни инженьер, цртач-картограф.67 Поред оста-

лих топонима и ведута, он ^е нацртао и Будим са северне стране,

обухвативши и део Табана ко]и се тек пазире у дал>ини. Нэегов

цртеж ]е убрзо умножен у бакрорезноз техници, а иознат ]е под

насловом Р1ап а"е 1а Рогтгеззе а*е В1ШЕ уи1до ОГеп, док сама ведута

града носи назив Ргозрек! с!а 1а УШе е1 Рогттеззе с!е Вис1е ее зоп

сЬа1еаих е* 1а УШе сГЕаи ауес ипе рагтле с!е 1а УШе с!е Рез1.м По

ностаса, него ]е у нову цркву ставлена стара зографска преграда, а оп-

штина ^е тек 1764. склонила уговор са Василием Осто.)ипем, ко]и ^е те

године насликао иконостас са 52 иконе. Од догаЬа]а из друге половине

века ко,)и се тичу Саборне цркве треба поменути уговор са Теодором Или-

Нем, прославл.еним сликарем из Темишвара, да на црквеном торн>у на-

слика четири мсдагьона }еванЬелиста.

67 Ь. Ва§гои-, ГНе СезсЫсМе йег КаПо^гарЫе, ВегИп 1951, 364.

« Су. Кбгза, пау. <1е1о, 132, Т. ЬХХХИ.

http://www.balcanica.rs



332 Динко Давидов

овом, без сумн>е веродосто.]ном приказу Будима не може се

наслутити да ^е ово само кс>]у децешцу раните била турска варош

карактеристичних шил>астих вертикала с полумесецом на врху.

Само ]една нами]а преломл>еног минарета у Старом Будиму све-

дочи о том преломном добу. У легенди-тумачу налази се и назив

УШе Какгхеппе. Колико ]'е познато, то ]е први назив Табана у

оваквом облику.

Брз успон архитектонокоурбанистичког склопа Будима са

мо педесет година после ослобоЬен>а, можда ]е добио теуупечат-

.ъивщу ликовну илустращцу на бакрорезима бечких мастера

графике, посебно на гравирама Андреаса и 1озефа Шмуцера (А.

ипс! т. Зсппиигег).*9 Цртеж барокног замаха припремио ^е Самуел

Миковшьи (5. А/ИкоутуО/0 по сгруци инжен>ер и картограф, али у

исто време и изузетно даровит цртач. Он }е сво^у композици)У

Будима и подграЬа, посматрану са источне стране, сместио испод

неба застртог усковитланим облацима, а на средини композици|е

нацртао ]е анЬела раширених крила и залеиршане драпери]е како

придржава медагьоне са грбовима Будима и Пеште око ко]их се

ви)е трака с натписом Ш5Ю. С1У. ВШ1ЕХ515 ЕТ РЕ5ТН1ЕМ515.

Разумллшо, Миковшьи ]е с великом стручном пажнюм и одго-

ворношпу нацртао архитектуру града и Српске вароши, ко^а се

Ф. Б. Вернер, Будим — Табан (детал), средина XVIII века.

69 II. ТЫете \ р. Вескег, пау. йе1о, XXX, 183.

Я 1зЮ, XXIV, 553.
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тада укшучила у општи градитегьски ток. Посто^е чак и три ба-

крорезне плоче ове графике ведуте ко]а ]е позната као победи-

начни лист, а заправо припада познато]' едицщи МОТ1Т1А / Н1Ш-

САК1АЕ / Ж)УАЕ / Н15ТОК1СО СЕОСКАРН1СА . . . У1ЕЫКАЕ

АУЗТК1АЕ . . . МБССХХХУИ.71

Из истог времена ^е, за прошлост Срба у Будиму знатно

важни}и, бакрорез стандардног назива Вис1а — Огеп. Умножио

га ]е чувени аузгбуршки графичар и издавач Мартин Енелбрехт

(МаП. ЕпдеНэгесЬ* ехсис1. А. V.),72 а ту ]е и сигнатура цртача

Фредерика Бернара Вернера (Р. В. Шегпег <1е1.) и гравера Алек

сандра Глезера (А. СШззег зс). По графичком осеЬан>у, то ]е ]ед-

1™ од на]ефектни]их ведута Будима у XVIII веку. Ту ]е и изглед

ч~ --* —

„I-

•
' ;Л

&•{ V* \Ъ

• г п ♦ *- ж ш . ' * » ■

г/ М • ■ ,.5Ц_^,^

«я

!Ч)111!!

Мартин Енглорехт, Српска варош у Будиму, друга половина XVIII века.

1 Су. Кбгза, пау. йе1о, 185—186, Т. ЬХХХШ

72 г. 8сЬо11, йег АщзЬиг^ег К.ир{ег51ескег ипй Кип51чег1е%ег МагНп

Еще1ЬгсЫ ипй $ет ЫасЩо1%ег, АивзЪиг{» 1924, 54.
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Табана — ниска купа с високим крововима и две цркве, право

славном и католичкой, док ]е изнад приказа натпис крупним ело-

вима К.а1геп81аи. У легенди-тумачу налази се об]'ашн>ен>е Ргап

С18с. ш Ка/.юш орр1с1и1о — Ргапс15с. т с!ег Ка12еп51а11.п

Нешто каенще, Мартин Енгелбрехт ^е умножио реплику

ове гравире, такоЬе по цртежу Фредерика Б. Вернера, ко]и ]е

изрезао у бакру аугзбуршки ма]стор Кристоф Фридрих Лотес

(СЬ. Р. ЬоИез). На листу ]е опширна истори]ска инскрипциъа на

латинском и немачком, док су легенде на маЬарском и немач

ком. У ^едно^ одредници се помин>е Српска варош Ргапшзсапизок

аг К.ас1 УагозЪап — Ргапазсапег т а"ег Кагеп Згасп., а у друпэ]

православна црква Согбд Тетр1от — АН §1аиЫ8спе К1гсЬ. Трепа

гравира ове аузгбуршке серите израЬена ]е по цртежу Фредерика

Б. Вернера, а умножили су ^е познати гравери-издавачи Марк

Абрахам Рупрехт (М. А. К.ирргесп1) и 1охан Кристоф Хафнер (3.

К. Нагпег).74

Ипак, кад ]е у питан>у объективно назпотпуни]и изглед Та

бана, Ф. Б. Вернер }е такав призор верно остварио на недато-

ваном бакрорезу Будима ко|и ]е резан и умножен у Аузбургу.

И то ^е ведута са источне, пештанске стране, а у ньеном дон>ем

делу налази се хронологи^а на^важнирга, претежно ратних до-

гаЬа|а. Последил реченица овог сажетог текста односи се на

табанско подграЬе и стара турска купатила: »Ое с1а$е1Ь.ч Ъегто!-

НсЬе \уагте Вао!ег зеупо* аисЬ \уоЫ аигиЬге*, с!агип1ег сИе зоп-

йегНсЬ та§пШсЬ во сНе Тйгскеп еЬетаЬ егЪаиег ЬаЪеп«. Вернер

]е и на ово] гравири пажл>иво нацртао купе у Табану, означивши

при том и два српска объекта: Какгё Вас1 и Эаз К.а1гё ТЬог.75

Средином XVIII века, Г. Хислер ']е израдио гравиру изра-

зите веродосто|ности. Та1 готово реалистички приказ носи на-

слов Огеп, сИе Наир1 81аол: а!е8 Кбш^геюНб 11п§агп ап йег Бопаи

§е1е§еп. Широко замшшьена панорама обухвата град са источне

стране, одакле }е веома прегледно и педантно нацртан. Аутор

овог цртежа потрудио се да на малом формату листа прикаже

готово сваку купу Горн>ег града, Старог Будима, Водене вароши

и Табана. То ]е нова, барокна архитектура настала само за не-

колико децени)а века просвепености. Пажн>у привлачи Српска

варош и у н.оъ тек сазидана Саборна црква окружена новим

куЬама.76 Ова минуциозно остварена ведута поуздано ]е обеле-

жила важан ступан» урбанистичко-архитектонског развитка Бу

дима и н»егових подграЬа ко]а се све више повезуъ'у са средиштем.

У другоъ половини XVIII века, аутори цртежа за бакрорезе

ъ'ош више разви]а]у реалистичко-пе^зажну концепщцу, насто^еКи

да понекад кругу форму предлошка за графике замене спон-

72 Су. Кбгза, пау. де\а, 132, Т. ЬХХХ1У

» 18Ю, 133—136.

» Шо, 183—184.

76 Ту су и две ознаке к<уе привлаче нашу пажн>у: 1. Ргапс15сапег

щ йег Ка1/сп 5(ай1; 2. А11§1аиЫ5сЬе КлгсЪ.
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танком композициям. То ]е пошло за руком цртачу Фердинанду

Пихлеру (Р. ПсЫег)77 и прашком бакроресцу Лохану Балзеру (1.

Вакег).78 Они су 1781. године сигнирали ведуту Будима са северне

стране, са ко^е се Табан тек наслупу]е у дубини перспективе.

Ова] манир ^е са успехом неговао и Хщеронимус Лешенкол (Н.

ЬбзсЬепкоЫ),79 бечки сликар и графичар, ко]и ]е сво^ гравири

дао наслов Ргеийе с!ег ип^агп Ьеу АпкипгЧ 1Ьгег Кгопе т Огеп

и: Резт. ат 28-геп РеЬг: 1790.80 Лешенкол ]е био ]едан од на]бол>их

ма^стора бечке графике, а радио ]е и за српске поручиоце. Од

н>ега ]е изврстан портрет темишварског епископа Петра Петро

вича, израЬен у бакрорезу 1775. године.81

Пе]зажно-реалистичку концепци^у заступали су бечки 1лау

стори из породице Шафер. Они су сво]у гравиру Будима за]ед-

нички потписали са Сехе1сЬпе1 ипо! §е51озЬеп уоп .Гозерп, ипс1

Ре1ег ЗсЬаггег. 1787,82 Сво]е пе]зажно определ>ен>е исполнили су

и тиме што су у првом плану композишце развили живописан

жанр-мотив; ту су на падини изнад Старог Будима ратари на

1ьиви и виноградари. У Табану су тек подигнуте ]едноспратне

купе око српске Саборне цркве и католичке парохи^оке цркве,

али и низови ман>их купа ко]е су се попеле на падине Светог

Гелерта. Ово ]е, нема сумнье, ^една од на]веродостозни]их слика

Табана кра]ем XVIII века.

У трупу графичара ко}и су у то доба издавали бакрорезе

Будима спада и Лохан (Ганош) Филип Биндер (т. Р. Внк1ег).ю Он

]е у Будиму, вероватно први, држао бакрорезну радионицу и

типографи)у. То ^е био плодан гравер, ман>е уметничке даро

витости, а типичне занатске спреме и вештине. На]чешпе ]е радио

по туЬим цртежима и предлошцима. У каталогу н>егових гравира,

ко]и ^е об]авио маЬарски историчар уметности Патаки Денеш,

налази се осамдесет наслова, али та] бро] ни издалека «еде пот-

пун.84 Нэегову продуктуу испуниле су разне врете графичког ма

териала; ту су религи]ске композицще, али чешпе цеховска пи-

сма, дипломе, екслибриси и бланкети. Портрете ^е радио исюьу-

чиво по туЬем цртежу. Биндер ]е познат и по томе што ]е примао

доста поруцбина од ерпских наручилаца. Ту ^е, на првом месту,

портрет митрополита Павла НенадовиЬа. За нас ова] рад има

изузетну културно-истори)ску важност ^ер допун»у)е иначе мали

я V. ТЫете 1 Р. Вескег, пау. йе1о, XXVI, 586.

™ Ыо, II, 430.

79 Р. Ро*8сЬпег, Шегопутиз ШскепкоМ (1753—1804), №еп 1959, НЬ

5(ог15сЬе5 Михеит бег 81ас11 Меп.

80 Су. Кбгза, пау .бек>, 137.

м Д. Давидов, Српска графика XVIII века, Београд 1978, 230, 376—

—377.

82 V. ТЫете 1 Р. Вескег, пау. бек>, XXIX, 562; Су. Кбгва, пау. бе1о,

137, Т. ЬХХХГХ.

и А. ЗсЬоеп, Вийа-резИ кёрек, кдпууек СзШав Вё1а %уй\1етёпуёЪеп,

Вибарез! 1936, 43.

•* Б. Ра1аку, А Ма%уаг гёгте151ёз 1оПепе1е, Вибарез! 1951, 82—86.
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бро^ српских графичких портрета, а посебно због тога што се

на н>ему налази угравирана сигнатура: Теодор Крачун нарисо.

Ова] Крачунов цртеж спада у она] сасвим мали бро] познатих

радова српоких барокних сликара — цртежа наменьених за из-

воЬенье у бакрорезу. Цртеж ]е, истина, настао после Ненадови-

певе смрти, али по ]едном иьеговом ул>аном портрету. Сугестиван

израз митрополита Ненадовипа, добрим делом ^е Крачунов ли-

ковни допринос ]ер ]е успео да та] израз оствари у цртежу, док

^е Биндер, пошту)уЬи у пуно] мери лшпце тог узорка, гравирао

.). Ф. Биндер, Будим (дста.ъ бакрореза: скела на пролазу из Пеште у

Табан), 1761.
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знатно бадье у односу на сво]е остале радове.85 Ова] будимски

бакрорезац ^е израдио ^ош неколико гравира за Србе, а од ньега

су и неке илустрацще за српске штампане кн>иге: Свети Никола

за српску цркву у Сегедину, Стари град терусалим за потребе

наших хаци^а, Свети Козма и Дам]ан за издавача Каулици)а, као

и оне невешто цртаие и тврдо резане илустращце за Робинзона

Крусоа у издан>у Штампарще Пештанског универзитета.86 МеЬу-

тим, н>егова ведута Будима, раЬена по цртежу бол>ег ма^тора,

одлипеде се несумн>ивим графичким вредностима. И ова компо-

зиц^а ]е замшшьена као пе^зажна панорама са ненаметл>ивим

жанр-сценама у првом плану. На стари тип градских ведута под-

сепа натпис у барокно^ картушн Вис1а — Огеп, као и две траке са

називима по^единих делова града, па се на нлша налази и натпис

ТаЬап — 01е Кахе 31аск. У дон>ем делу су наведени и по]едини

об]екти, а меЬу н>има и сНе Уогз1аск, СегНагск- ос1ег Клхеп 8(ас1(;

оле Рег§а515сЬе, ойег Кагё-Ъаао!, сПе Ак-§1аиЫ$спе Клгспеп. (Есс1ез.

попппй Сгаес1 Ри1и5, поп ипНог).*7 Осим ове графике позната су

Биндерова цеховска писма: за цех кро]ача, ковача, рибара, ужа-

ра и других. Гравирао их ^е по веК утврЬеном облику немачких

и аустрщских цеховских писама. Композищцу дипломе украшава

разуЬен барокно-рока]ни оквир; у дон>ем делу ^е текст, а у гор-

н>ем ведута Пеште или Будима са изгледом Табана.88

Право изненаЬен>е представл>а Биндеров план Будима изра-

Ьен осамдесетих година, на]вероватни)е по налогу магистрата.

Та] прецизан тлоцрт израдили су картографи, а Биндер ]е пренео

нацрт на бакрорезну плочу сигниравши га са 1о. РЬШр ВтсЬг

8с. План ]е коришпен за потребе грунтовнице и за остале адми-

нистративне послове. На н>ему ]е и план Српске вароши означен

као Табан. Урбаниетичка потка нетгравилног облика са источне

стране належе на Дунав; са ]ужне и западне стране ославьа се

на брег тврЬаве. Кроз средину насел>а нацртан ]е Баво.ьн ^ендек

са неколико мостиЬа. Обележене су и обе цркве, а по]едини

плацеви има]у катастарске бро]еве. Тутозападно од бедема, на

падини брега Свети Гелерт, простиру се табански виногради.89

По свему томе, графички опус 1акоба Биндера са ове две до сада

непознате гравире, особито са планом Табана, поста]е ^ош важ

ней за српске истраживаче.

МеЬу познатим ауторима будимских ведута из друге поло

вине XVIII века налазе се и непознати ма^стори. Ни]е сигниран

бакрорез Ргозрек! а*ег Кот§1: Наир1 31ас11: ОРЕХ \у1езе1Ъе уоп

о"ег Рез(ег зекеп ш с1ег 8сЬбпз1еп ап81сЬ1 151 тП Ыеиеп аЬаепйе-

гип§. Апо, 1785. Иако ни]е познат аутор овог „проспекта" треба

85 Д. Давидов, Графички портрети Срба XVIII века, Галерща Ма

тице српске, Нови Сад 1965, 133, 147.

86 Д. Давидов, Српска графика XVIII века, 237, 378—389, 415—416.

87 Су. Кбгза, пау. йе1о, 188—189, Т. ЬХХХИ.

88 Э. Ра1аку, пау. йе1о, 83; Су. Кбзга, пау. с1е1о, Т. ЬХХХУ1—ЬХХХУН.

89 Бакрорез Ыоуа Вш1а — РезИпшп, Сигнирано: 1о. РЬШр Втйег 5с.

власништво Ма^уаг МетгёИ тйгеит — Тбг1ёпе1епп кёрсзагпок, Т. 125.
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т. Ф. Биндер, План Табана, око 1870.

репи да он потиче од руке искусног и поузданог ма_]стора. Тешко

]е, меЬутим, утврдити да ли ]е цртеж настао по природи или ]е

композищца поза]мл.ена, па су у н>у накнадно унете допуне, у

козе спада]у и жанр-сцене у првом плану. Изглед Табана не од-

ступа од осталих оновремених графичких приказа.90

Готфрид Прикснер (С. Рпхпег) ]е држао графичку радио

ницу у Пешти одакле ]е свакодневно посматрао Будим и Табан."

90 И. Ра1аку, пау. йе1о, 259; Су. Яогза, пау. йе1о, 191, Т. ХСП.

91 Б. Ра1аку, пау. с1е]о.; В. ВаснЬ, Илустрацща српске кн>иге у поч.

XIX века, Библиотекар 4, Београд 1958, 284; Класицизам код Срба, кн.. 3

(В. Краут, Сликарство и графика), Београд 1964, 11—12; Исто, кн.. 8, стр.
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Његов цртеж, умножен на једном цеховском писму из 1816, до

носи изглед Табана из најповољнијег угла, чиме је постигнута

деловита панорама насеља. Поэнато је да је Прикснер радио за

штампарије и да је сарађивао са српским издавачима и писцима

који су почетком XIX века краће или дуже боравили у Будиму

и Пешти. Његове су илустрације у књигама Атанасија Стојко-

вића, Јована Мушкатировића, Аврама Максимовића, Вука Кара-

џића и Милована Видаковића. Овај графичар је, дакле, добро

познавао Будим, пролазио је табанеким улицама, свраћао у срп-

ске куће. Са Србима се могао лако споразумевати будући да је

био Пољак. Због свега тога је предано и прецизно нацртао Срп-

ску варош.92 По његовој ведути, Табан је тада био већ изграђено

варошко насеље које није заостајало за Старим Будимом на се

верно] страни Горњег града. Зграде варошана, трговаца и занат-

лија, биле су високе по барокном начину грађења и згуснуте уз

Дунав, а куће виноградара распоређене у неколико „струна" по

падинама брега, док су изнад њих чувени табански виногради

који су уцртани и на плану Јаноша Биндера.

Графика се у XIX веку најприсутније испољила у новој

техници литографије, а касније и челикореза. Стилске иновације

стизале су у првој половини XIX века и преко те нове технике

која је омогућавала тонске вредности и реалистички третман

пејзажа. То само значи да су графици тада отворене нове могућ-

ности. Међутим, она постаје до те мере везана за технолошки

процес репродуковања да често због тога губи уметничка свој-

ства. Она постаје не само реалистична него и толико објективи-

стичка да најављује дагеротипију и фотографију. Отуда и није

чудно што литографске ведуте често раде мањи мајстори, а по

том и вештији штампари, јер литографија улази у типографију

као најефикасније и најјефтиније средство за умножавање раз-

них књижних и новинских ликовних прилога. Разумљиво, аутен-

тичност и документарност литографије су незамењиви управо у

штампарству.

На појединим литографијама овога доба, архитектонски об

личи су приказани до те мере верно да се по тьима могу проу-

чавати чак и декоративни елементи фасада, украси у каменој

пластици и други детаљи. На основу литографија могу се рекон-

струисати оштећени или порушенн споменици, или проучавати

читава насеља и урбане целине које су у XX веку измениле свој

стари лик, као што је то случај са будимским Табаном. Та страна

репродуктивне литографије није још довољно испитана, нити

је графика у довољној мери коришћена као најпоузданија до-

кументација о изгледу заувек несталих културноисторијских

94; 3. Јанц, Наслоена страна српске штампане књиге, Музеј за примење-

ну уметност, 1965, 79.

п Цеховско писмо Г. Прикснера са ведутом Будима и Табана чува се

у Националној библиотеци бгёсзепу! у Будимпешти.
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споменика и делова градова ко]и су срушени услед урбанистич-

ких реконструкщц'а.

МеЬу првим литографима ко]и су цртали и умножавали из-

глед Табана почетком XIX века био ]е такоб Алт (.Г. АИ), бечки

сликар и литограф.93 Он ]е у трепоз деценщи тога века путовао

Дунавом и начинио читаву сери^у панорама градова, докумен-

товане али и несумгьиве уметничке вредности. Био ]е школован

цртач бидерма^ерског определенна. У цртежу ^е неговао меку

линщу податну за литографску технику. Н>егови градови на

Дунаву штампами су у великом тиражу на хартщи исте вели

чине, тако да су били веома популарни и погодни за колекцио-

нираиье. Аутор ]е сам колорисао ]едан део тиража, а те бо]ене

литографще има]у свежину акварела. Н>егова литографи]а Огеп

— Вио!а, настала око 1826, веп ]е класично дело те врете. Град

)е насликан са ]угоисточне стране тако да ^е Табан приказан

у централном делу композищце, са православном црквом висо

ког звоника ко^и доминира населяем, док су на само] обалп

складне ]едноспратне зграде, зидане крадем XVIII и почетком

XIX века. Аутор ]е нагласио да ]е цртеж настао по природа, што

]е ушло и у н>егову сигнатуру КасЬ а"ег Ыагиг §етак. V. 3. А11.

Овде треба бар поменути да ]е и Сербски] народны] лист

донео дрворез Пешта и Будим, рад Ференца Колара (Р. Со11аг)

кога )'е уредник Теодор Павловип запослио као сталног илустра-

тора овог познатог листа.94 На Коларовом дрворезу, Будим и

Пешта су приказани са северне стране тако да се Табан назире

у дубини перспективе. Та ведута илустру]е информативни текст

у ко]ем се налаэи и ова реченица: „У архиви Будимског Сербског

обшчества, ко]е ]е кадгод много вепе и знатнее било, хране се

многе за Сербл>е у Унгари}и важне писмене древности".95 Чланак

]е вероватно саставио сам уредник, а наведена реченица недво

смислено указу^е на то да ]е Будимска ерпска општина била тада

мавье бро^на и ман>е активна, па аутор веп и због тога указу)е

на богату архивску граЬу, важну за изучаванье прошлости Срба

у Угарско.).

Године 1845. изишла ]е из штампе спещцална литографска

мала са ведутама Будима и Пеште под насловом Вис1а — Рез1

е1баа!уа . . .96 Попут великих европских градова, и ови су добили

своз албум са неколико десетина ведута ко^е обухвата^у све де-

лове града и монументалне зграде. Мапу ^е издао Рудолф Алт

(К.. Ак),97 син такоба Алта, ко^и )е учио занат и цртан>е у ател>еу

свог оца, а потом на Бечко^ уметничко] академики. У овом ал-

93 1). ТЫете 1 Р. Вескег, пау. (1е1о.

94 Класицизам код Срба, 17.

95 Сербски] народны] лист, Пешта 6. март 1938, стр. 73.

96 Вийа-рез! еШаЙуа — 32 егедей га]го11:Ъап — АИ Ки<1о1€ аНаЫ —

газгоНа Запйшапп — пуот!а«а каисЬ .Гапоз, Рез1еп 1845.

97 II. ТЬехте 1 Р. Вескег, пау. йе1о.

98 1з1о, Табла XIV (Поглед на Будим и Табан са Дунава).
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буму налазе се две литографије на којима је приказан Табан:

Вис1а а Бипаг61 гб1 ге1е {.екхШуе98 и КтШаб а уагкариЬ61 Виаап.95

Уз литографије се налазе и краћи текстови о Српској вароши

(Пасгуагоб).

Нешто раније израдио је Р. К. Vаб^е2, највероватније по

налогу магистрата, велики план Будима. Ту је као саставни део

и план Српске вароши, преко којег је натпис Какхеп б^ай!.10'

Када се овај цртеж из 1837. упореди са оним који је осамдесетих

година начинио Филип Биндер види се колико се Табан у том

периоду урбанистички проширио и разудио. У том периоду је

бно његов привредни и културни успон.

Најзад, у другој половили XIX века све су учесталије ве-

дуте Будима, Српске вароши и Пеште. Најпозлатије су серије

градова умножаване у хесенском граду Дармштату, у познатој

издавачкој «ући која је на сваком листу штампала свој импре-

сум: Бгиск и. Уег1а§ V. С С. Ьап§е ш ОагтбЈаск.101 Има неколико

графика на којима је Српска варош главни мотив. На таквој

ведути, на којој је српска црква у крупном плану, са прецизно

нацртаним југозападним изгледом, налази се потпис на маЬар-

ском и немачком: РЕбТ Е5 КАС2УАКОб — РЕбТ ШБ КА1Т-

2ЕNбТАТ.

•

У Табану с почетка XIX века, тако поуздано представље-

ном на Алтовим и другим графикама, било је много разних дру-

штвених појава које су, поред осталог, чиниле културно-просвет-

ни лик вароши. Те појаве су се тицале не само црквеног живота

него и још више духовног била грађаноке класе.

Будимски епископ Дионисије Поповић прекинуо је тради-

цију да архијереј ове епархије принудио борави у Сентандреји.

Он је још 1792. купио у Српској вароши велику зграду и у н>у

сместио владичански двор са придворном капелом. То је једна

од оних једноспратних зграда на гравири Готфрида Прикснера.

Епископ је држао у двору своју приватну „клирикалну школу",

неку врсту ниже богословије, на коју је обавезивао све оне који

су желели да се баве свештеничким позивом. Он је у Будиму

боравио до смрти 1828. године, бавећи се уз архијерејоке и цр-

квено-педагошке обавезе још и превођењем и богословском кн»и-

жевношћу. Био је поручилац бакрореза изузетно занимљиве ико-

нографске структуре, а на једном је чак дао да се нацрта његов

лик.102 Старао се о уређењу Саборне цркве, али је доживео и

н»ен пожар, којом приликом је осим већег оштећења саме гра-

" 1б1о, Табла XXIV (Поглед на Српску варош са тврђаве).

км Вийареб! 1ог1епе1е а 1огок к1и22ё5ё1о1 а тагс1ик1 Гогс1а1ота1§, Ви-

Йарез1 1975, 276 (з1. 106).

Ю1 Ова издавачка кућа штампала је неколико стотина популарних ве-

дута градова, претежяо у техници челикореза.

103 Д. Давидов, Српска графика XVIII века, 388, каталошки бр. 195,

ел. 329.
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Ьевине изгорео цео иконостас Василща Осто}ипа. После обнове

цркве приступило се сакушьан>у прилога за подизан^е нове дубо-

резбарене олтарске преграде и за сликанье иконостаса, па ^е

28. ма^а 1817. склошьен „контракт" измеЬу „Славено-српског

обшчетства престоног града Будима, предграЬа Табана и Г. Арсе-

нща Теодоровипа, иконописца и граЬанина новосадског" . Овим

уговором се академски сликар обавезу^е да пе „собственоручним

изображениеем" насликати и позлатити иконостас, као и пред-

виЬене композицще зидног живописа, а црквена огаптина да Ье

му за ова] замашан сликарски посао исплатити девет хигьада

флорина у сребру. Сликарске послове у табанско] цркви, Теодс-

ровиК }е започео 1818, а завршио две године каснще.т На бу-

димском, на|вишем српском иконостасу, сликар ]е распоредио

чак 68 икона, држепи се уобича^еног распореда и иконографског

садржа]а. У високо] линети сместио ]е две полукружие зоне

икона ко]е се реЬе слика]у: страдан>а Христова у четворолисним

медагьонима и ликове пророка у округлим медал>онима. Због изу-

зетне висине цркве и иконостаса, ТеодоровиК ^е морао да слика

иконе вепих димензи)а, тако да престоне иконе има]у читава

194 ст. У време сликан>а у Будиму, Теодоровип ]е био на вр-

хунцу сликарске славе. Тада ]е иза себе имао шеснаест иконо

стаса, меЬу ко]'има и неколико у веКим средиштима српске гра-

Ьанске културе. Испол>авао ]е неокласицистичко стилско опре-

дел>енье, али су на неким н>еговим иконама, особито на престо-

ним, приметне успомене на поэнобарокни иконопис.ю, Тада ^е

живео и сликао у Табану _)ош ]едан српски уметник: Михаро

Живковип, роЬени Будимлща, Ьак Бечке уметничке академи)е.

Имао зе ателье у Табану, а потписивао се као „живописац будин-

ски)". Осим славских икона, ко^е ^е сликао за Србе у Будиму,

Пешти, Сентандре}и и другим местима, Живковип ]'е насликао

и две веКе целине: иконоста Благовсштенске цркве у Сентандре}и

(1802) и иконостас српске цркве у вароши БалашаЬармат (1815).

Он н>ега су и четири иконе сликане за салон будимског влади-

чанског двора.1"5

На духовни живот Срба у Будиму и осталим горнюдунав-

ским градовима, подстица.)но су деловале кн»иге и периодика —

издан>а Штампари^е Пештанског универзитета ко]а ]е била сме-

штена у Будиму. Списак Будимаца пренумераната на та издала

}е веома дуг и обухвата на}познати)е породице. Тада су у срп-

ским граЬанским купама, ко]е у представл>ене на гравирама XIX

века, примана и читана издан>а будимске штампари)е: од Све-

штене исторще, Катихизиса малог и Трагедще 1ована Рафика до

кн>ига и юьижица Викентща Ракипа, Досите^а Обрадовипа, Авра-

103 О. Микий и Л>. ШелмиЬ, Дело Арсенща ТеодоровиПа (1767—1826),

Нови Сад 1978, 25—26, 74—75.

104 Д. Давидов, Иконе српских цркава у МаЪарско\, Нови Сад, 1973,

80—82.

•и Исто, 73—80.

http://www.balcanica.rs



Српска варош „Табан" на гравирама Будима 343

1 I

Схема иконостаса саборне цркве у Будиму.
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ма Мразовипа, Атанаси}а Сто}ковипа, Григориев Терла]ипа, Па

вла Соларипа, Милована Видаковипа, Лоакима Ву^ип, .Гована

Мушкатировипа, Саве Мркал>а, Димитри)а Давидовича, Лаэара

Бо,)Ипа, Уроша Несторовипа, Теодора Павловича, тована Пачипа,

Симе Милутиновипа Сара]ли]е, свезака Летописа Матице ерпске

и других издан>а. Готово сви ови списател>и и културни посленици

боравили су крапе или дуже у Српско] вароши, у купи код Злат-

ног ^елена, у дому Витковипа, код трговца Николе Станковипа,

у владичанском двору. Табан ]е тада био на врхунцу славе, али

се иза тог врхунца веЬ назирала оилазна падина, посуста]ан>е,

однароЬава№е, осиромашиван>е, расел>аван>е, декаденщча. У дру-

го] половини XIX века, Српока варош у Будиму, као уосталом

и Сентандреза, живи од успомена. 1едино су )ои! графичари и

сликари приказивали Табан у лепом издан»у. Али, то ]е на жалост

била само спол>ашност.

Ведуте Будима, настале су дугом периоду, од кра]а XVI до

XX века, обавештавале су Европу о исторщекоз судбини угар-

ског крал>евског града. А будуЬи да су ту судбину делили и Срби

насел>ени у подграЬу ове вароши, то се ови, код нас недовол>но

познати ликовни документа, не могу заобилазити кад се говори

о некадаппьим ерпским насоыша на горн>ем Дунаву.

На ведутама Будима, особито онима из XVIII и XIX века,

Српска варош и дал>е постов, као што посто}и и ерпска Саборна

црква у н>еном средишту.

ШЕ 5ЕКВ15СНЕ БТАЭТ »ТАВАМ« АИР ОЕМ СКАУОКЕМ УСЖ ВША

Хизаттепгаззипд

Вегекз уот XV. ила" XVI. ТаЬгЬипс1ег1 ап Ьек1ес1е11еп (Не ЗегЬеп геяХ-

ше15е ип^агосЪе ЗгасЙе ап Йег оЬегеп Эопаи: Вис1а, 0з1годоп, Котогап ипс!

Суог. 51е катеп уот Ва1кап уог ип<1 ™апгепс1 а"ег Тигкеппегтзспаг! ила-

НеВеп зюЬ ш с1еп УогглЧеп сиезег Згаске а1з Казсиашз №гас11*П:> шейег.

1п Вис1а 1еЬ1еп 51е ат БопаииГег /лччзспеп <1ет зисШспеп ипй пбгчИюпеп

Вег^, т ешег 51ед1ип§, сНе сне Тйгкеп ОеЬакЬапе ойег ТаЬакЬапа, аЬег (Не

ЗегЬеп ипа" 11пвагп ТаЬап палпгеп. ЫасЬ ёет епгдйШвеп Яискги^ с!ег

Тйгкеп аиз 11п§агп ипй с1ег Веггешп§ Вис1е8 1686 кат ез 1т 1апге 1690 гиг

8гоВеп Уб1кег\уапс1егип§ йег ЗегЬеп уот Зиаеп пег т сне ипвапзспеп

СеЫеге 2и сиезег 2ек ишгйе <1ег УогоЛ ТаЬап уоп У1е1еп ЗегЬеп ак УУоп-

поп §е\уагйЧ. АЬ МИге Йез XIII. 1аЪгпипс1еггз гогтге зюЬ Ыег ете ЗхааЧ

1т ВагоскзШ тк етег зегЫзспеп КлгсЬе ги ЕЬгеп йез НеШ^еп

В1тИ;п]е. ТаЬап ег1еЫе етеп у^гиспаШкпеп АиГ.чсЬиипц; зоуле ете 8е-

зеИзспагШспе ипй кикигеПе ВШхегек.

Шапгелс! Йег <1ге1Швег 1аЬге аез гшагш^зееп ДапгпипскгЧз, т Йег

2ек Йег 11гЬаш81егип§ Вис1аз у^игйеп сНе аИеп Наизег ш ТаЬап аШпап-

1кЬ аЬдепззеп, ипс! (Не еЬепсНвеп зкЬ 5сЫап§е1пс1еп к1е!пеп 3(гайеп уег-

5сп\уапс1еп. 1т Уег1аи1е Йев Кпееез у^игйе 1944 аисЬ ёег йЬпве Теи ТаЬапз

гш! с1ег зегЫзсЬеп ЮгсЬе гегзгоп. Неи1е Ьейпс1е1 51сЬ ап сИезег 31е11е е1п
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Рагк, аЬег сИе а11еп ЗИспе уоп Вийа Ьегеи^еп ипй Ъе\уаЬгеп аисН \уекег

етеп ТеП аег Се8сЫсп1е ТаЪапз.

Б^е акезгеп ЗИспе аиз йет XVI. ипс! Йег егз1еп НаШе аез XVII.

1апгпипа,еПз гещеп аиСег Йег 51ааЧ Вийа аисЬ шезеп Vо^о^^, аИегйтда

капп тап ап Шгег ее1геиеп Пагз1е11ип§ г\уе1Ге1п. V^е1 йЪеггеи§епс1ег зтс!

с1аце§еп ]епе КирГег811сЬе, (Не Вис1а т йег ВезаШтезгек уоп 1684 Ыз

1686 Йаг8(е11еп. ОЙ \уигйеп Ше ХекЬпипдеп гиг аЧезе КирГегз11Спе уоп

МНкагСеспшкегп, -{оро^гарпеп ипё -геюппегп ап^еГегИ^!. Ете Йег егв1еп

КпевзЫИег Вииаз айв сНезег 2е\1, аиГ Йет ТаЬап ги зепеп 151, \уип1е уоп

М1сЬае1 №етп§ егаУ1ег1 ипс! 1гае1 «Не АиГзсппг!: »Ргозрек1 <1ег 81ааЧ ОГеп

\У1е зо1спе уоп АН-ОГеп ап ги зепеп«. Бге с!атаН§еп КпеузпапсНипцеп па-

1еп ка1а51горпа1е Ро1§еп Шг ше ШгИзсп-зегЫвспе 31еа'1ип@, чуоЬе! аисЬ

сИе иг8ргйп§испе зегЫзспе КагсЬе гегз1оП \уигае. Баз \у1гс[ аиг Йет Кир-

Гег51кп »ОГеп — сие Наир1з1ааЧ т 11тег-11п8агп« уоп етет ипЬекашПеп

Ме1$1ег, Иегаизде^вЬеп уоп I. Р. Апёге аиз ЫигпЬег§, с1агее81е111. йег Йе*

спеп 5(аск епз1атт1е аисЬ с1ег Негаиз^вЬег Оа\чс1 Рипск, аег аеп Кир-

Гегз(1сЬ етез ипЬекаптеп Аиюгз ги ЕЬгеп (1ез 51едез о"ег СЬпз1еп иЬег сНе

Тигкеп уегбЙепШсМе. ЫсЬеп с!ет ВПс! котт! сЪч аи!' с!ст 5исН аисН

с1игсЬ ете аизШпгиспе 1п5СпгШ гит Аизйгск.

1т XVIII. .1апгпипаег1, а1з ше егз1еп РпеаепзЗапггепте ш'е Епп-

пегип§еп ап сНе Кпе§ззапге уегёап§1еп ипс! а1з Виаа т ЕПе етеиегЧ иш1

ит§е>,апае11 \уигае, ит гит глуеНеп НаирСзИг аев НаЬзЬиг^ег КекЪез ги

\уегс!еп, егзсЫепеп аисН пеие УедШе Йег 31ааЧ ипй аез ТаЬапег Vо^оПе5.

АиГ <Незеп Сгауйгеп 151 Йег Ыз1опзспе РгогеВ, т ает 51сп Вис1а уоп етег

тогдеЫапокспеп ги етег \уез1еигора15сЬеп 51ааЧ епгтскеИе, Шг 1ттег

гез1§епаНеп. Аи^епша Йег §гоВеп АпгаЫ пей пт7.и§его§епег ЗегЬеп \У1гс1

ТаЬап 1п Вида Згрзка уаго§ — Касуагоз зек (Иезег 211 @епапп(, у*газ аи{

ет1§еп КирГегз11сЬеп уеге\У1§1 181.

Бег агспл1ек1оп15сЬе АиГ811е8 <1ез Ьагоскеп ТаЬап — Згрзка уаго5 151

аиг Йеп КирГегзИсЬеп йег г\уеИеп НаШе Йез XVIII. 1аЬг11ипйеП5 уеггекЬ-

пе1 зо\«е аисЬ аиг Йеп ШпоегарЫеп ипй З^аЫвИсЬеп Йез XIX. .Тапгпип-

йеПз. АиГ Итеп 131 еоепгаПз йе дгоВе зегЫзсЬе оПЬойохе Клгспе йеиШсЬ

с1аг§ез1е11(.
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1.МатеоМериан,Будим(западнастрана),1638.
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4. 1охан Филип Биндер, Будим (Табан

бакрореза), 1761.

српска варюш на лево] страни
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7.ГстфридПрикснер,Табан(детал>цеховскогписма),1816.

http://www.balcanica.rs



й 0 1 1

8. П. К. Васкез, План Будима (детал. — српска варош КаНгеп 5(ас1(), 1837.
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Непознатаутор,ПогледнаТабан,БудимиПешту,срединаXIXвека.
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10. Саборна црква у Будиму, детал» литографи^е из друге половине XIX

века.
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