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КУЛТ СВ. НАУМА У БУДИМСКОЈ ЕПАРХИЈИ

Заморена и већ готово умирућа балканска позновизантијска
уметност последњим својим снагама запутила се из удаљених
провинција путевима православних сеоба на далеки север, да
се тамо, у барокно доба, суочи са њој страном западноевропском цивилизацијом, и да ту, још једном, и последњи пут, ггоносно подигне главу, а потом, оставивши трајне сликарске и
примењено-уметничке белеге, достојанствено издахне на н>ој
страном панонском пределу. Будимска епархија била је стицајем повољних миграционих околности предодређена да се у њеним црквама — чак и у седмој деценији XVIII века — та стара
уметност јужних делова Балкана уверљиво искаже у зидном
живопису и иконопису. Био је то снажан продор, неочекиван
упад зографа из некада цветног Мосхопол>а све до удал>еног
Српског Ковина, Стоног Београда и Сентандреје.
Историја, богата примерима померања и прожимања култура, што су не ретко доносиле поратне године и сеобе народа,
сачувала је у Будимској епархији пуно споменика традиционалистичке обојености, чије се значење, у овим областима, тек
открива и истражује. Покренути из своје животне средине,
пресељеници су штедро преносили своја духовна упоришта и
друга добра као вид тежње, па и забринутости, да се у непознатом свету верски и етнички не окопни. Судбоносне сеобе,
настале после аустријско-турских ратних размирица и деоба територија, крајем XVII и у првој половини XVIII века, имале
су далекосежне последице на културу досељеника у веку просвећености. Међутим, када се овде помињу сеобе, онда се не
мисли само на оне две многољудне и организоване, Чарнојевићеву (1690) и Шакабентину (1739), већ пре на она стална пре
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сел>аван>а па|единих породица из 1еге,)ске Македошце далеко
на север, у угарске вароши и варошице. Управо у овим сеобама
шароликог левантског света, у дугом процесу ко}и ]'е тра]ао
децени^ама, стизали су трговци и занатли)е а са н>има и путуЗупи зографи. Они су битно утицали на обнову угарских градова, привредно уназаЬених за дуге турске владавине. И не
само на економски развитак.
МеЬу сналажлэивим и виспреним досел>еницима, жел>нил!
странствовала и зараде, било ]е Грка, Цинцара,1 грецизираних
Цинцара2 и Словена, ко]е ]е било тешко национално изделити,
будупи да ]'е у овим кра]евима етничка неодреЬеност била општа го>]ава. 1ер „питан>е народности спавало ]е
мртвим
сном на Балканском полуострву, питало се )ош за веру, с при
лично равнодушним осепан>ем за народност".3 Ово мшшьенье
Сто^ана Новаковипа односи се на жителье з'ужних вароши, на
кра]еве из ко^их су потицали досел>еници у Угарску.
Мосхопол>е, Берат, Кожани, Елбасан, Шатисте, Влахоклисура, Шиписка, Блац и друга места била су на селидбено.), трговачко] па и културно] топографии, повезана прилично ^аким
нитима са угарским варошима, меЬу ко^ма пре свих треба на
вести Тока], 1егру, Мишколц, Пешту, Бур, Коморан, Кечкемет,
Вашархел>, Велику Каиьижу и Стони Београд. У н>има су Трци
држали трговачке радн>е у копима су цветали послови. Доно
сили су турски еспап са Леванта, а тамо опет односили немачку
робу, нирнбершке и друге артикле.4 Поред трговачких компашца, козе су често имале и уредне царске привилеги^е, бавили
су се и торбарен>ем — трговином на мало, везаном за бескра]но
дуга путован>а. Уопште, тада се много путовало, посебно на узбудл>иво] лини)и Исток — Запад, а та путованьа, трговачка, занатлщска, хащцска, луталачка, имала су не малог утица] а на
духовна и уметничка расположен>а.
1 Основна литература о Цшщарима: Р. Калиг, Ше Хтглгеп, ете
ЕЫо^гарМзсНе 51нЛ1е, Меп, 1863; С. Шещапс!, Ые Аготипеп, еШоёгарИгзск
— рНПо1о§гзсН — Ыз1опзсНе ИШегзисНип^еп иЬег Лаз Уо1к Лег зо%епапп1еп
МакеЛо-Котапеп оЛег Ътгагеп, Вй. I, II, Ьейртае 1895, 1894; Д. Поповий,
О Цинцарима, прилози питатъу постанка наше чаршще, Београд 1937.
Назив ове етничке групе ^е Аромуни, али их назива]у и друкчще: Арванитовласи, Македорумуни, Куцовласи итд. Ва^ганд сматра да су их Срби
назвали Цинцарима. (\Уе1§аш1, н. д. I, 273).
2 У XVIII веку, они ко^и су се доселили у угарске вароши углавном
су били грецизирани. Отуда Немо их у ово] расгграви назвати Грко-Цинцари. .Тезик ньихове писмености био ]е грчки (богослужбене и друге кн>иге,
натписи на иконама, бакрорезима, чак и епитафи на надгробним спо
меницима).
3 С. Новаковий, Прей основы словенске кн>ижевности меЬу балкан
ским Словенима, Београд 1893, 238.
4 „V ствари су Цинцари, вей после Пожаревачког мира поплавили
Аустрщу. У вьиховим рукама била ]е готово сва копнена трговина Блиског Истока и Средне Европе. Они су држали сву трговину, и велику и
ситну. Трговина измейу Турске, Аустрще и Немачке била ]е потпуно у
гьиховим рукама", Д. Поповий, к. д., 78.
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Уз трговину, којој су се Грко-Цинцари предавали са пуно
смисла и дара, бавили су се и — овде до тада непознатим —
оријенталним вештинама.5 Већ раније је речено да су ненадмашиви у резању уметничких дела од сребра и дрвета!6 Били
су, дакле, надалеко познати као кујунџије, а њихови најбољи
радови су црквене сасуди, најчешће сребрни крстови са минијатурним светогорским дуборезним уметцима са сценама мука
Христових; а поред њих израЬивали су кандила у филиграну
и у техници искуцавања, као и лаке кадионице, чираке и друге
примењеноуметничке сакралне предмете. На неким складно урађеним делима, као на крушедолској рипиди (1724), ктитора Николаја Мелентијевића, епископа печујског, може се наћи угравиран мајсторов запис Теоргще Аргири, кујунџија из Мосхопоља.1 А таквих, знаних и незнаних, било је пуно у Угарској. И
дуборезбарски занат, посебно израда иконостаса, везује се за
њихове даровите руке, па су највероватније мајстори са југа
начинили иконостасне преграде, из прве половине XVIII века,
у црквама Будимске епархије. Осим обраде племенитих метала
и дрвета, јужњаци су били надалеко познати као добре терзије,
зубунџије, ћурчије, папуџије, бојаџије.'
У првој половини XVIII века, пре барокне и неокласицистичке изградње угарских вароши, досел»еници су — својим
одевањем, грчким говором, темпераментом, изгледом трговачких радњи и занатских радионица, на којима су држали спуштене ћепенке — створили, онде на северу, атмосферу и коло
рит левантских чаршија.
Нови талас досељеника у Угарску, крајем XVIII века, последица је турских и арбанашких одмазди, а посебно првог
разарања Мосхопоља (1769), када су бежећи кренули на север
и житељи осталих места из овог краја. Тада су се богате породице населиле у варошима у којима су одраније имале срод
нике и трговачке ортаке. Неки су остали у јужној Угарској,
док су се поједини у већим групама одселили у северне градове. Непосредно после тога долази до изградње великих неокласицистичких цркава, за чију градњу су нови досељеници
давали највише прилога. Тада су подигнуте монументалне гр*
ко-цинцарске цркве у Пешти и Мишколцу.
I
У духовном и религиозном погледу Грко-Цинцари су се,
углавном, држали уз Србе, будући да су угарски Расцијани
» С. Шещаш!, н. д., I, 303.
« Д. Поповић, н. д., 91.
7 Л. Мирковић, Старине фрушкогорских манастира, Београд 1931, 37,
' С. Шејдапа, н. д. II, 63—65, табла П.
9 Д. Поповић, к. д., 92.
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имали сво]у црквену хщерархщу и, што
}ош важнее, царске привилепце, као гаранци]у верске неповредивости; али су,
у исто време, од Срба и зазирали плашейи ее утапаььа у нашчу
ко]а ]е била бро]ни)а, организованна, па самим тим и снажни')&. Отуда и сталне трзавице, и сукоби измеЬу ^едноверника,
баш у новоподигнутим барокним црквама, за чи)у градкьу, украшаван>е и сакралну опрему су и Грко-Цинцари давали велике
прилоге. Неспоразуми су се тицали права на богослужение на
грчком. Найме, у местима у ко]'има их ]е било више подизали
су грчко-цинцарске цркве, док су у другима успевали да добиЗУ сво]у певницу, туторе, као и право да се ]еванЬел>е чита на
грчком, или пак да се грчка и слав^ано-ерпска богослужен>а
одржава]у у исто] цркви али одво^ено, узастопно, из недетье
у недел>у. Због тога су набавл>али грчке кгаиге и иконе са грчким натписима. Грчки натписи се налазе не само на жцединачним иконама веК и на целокупним иконостасима, као, на
пример, у ерпским црквама у Буру, тегри, Мишколцу, па чак
и на иконостасу цркве св. Духа у Дунафелдвару. Ова] иконо
стас сликао ]е, као сво] први вепи рад, сликар Павел Бурковип,
ко]У1 ^е, будупи да су Цинцари били ктитори иконостаса, исписао све натписе на грчком. А што се тиче грчких богослужбених штампаних кньига, оне су овде застушьене у вепем бро]у;
то су претежно венещцанска, бечка и ла.]пцишка издагьа XVIII
века. Ове кн>иге, неивентарисане и непроучене, налазе се и сада
у певницама по^единих цркава Будимске епархи^е; меЬу гьима
су ]еванЬел>а, псалтири, синопсиси, орологаони, пантекти, трио
ди, апостоли, пентикостариони, па чак и грчки минеей, од ко]'их
се ]едан дванаестотомни комплет, венецщ'анско издан>е из 1755,
чува у ерпско^ цркви Ваведен>е Богородице у Коморану.10
Грко-Цинцари су одржавали духовне везе са сво_|'им завича]ем, пона^чешЬе са Мосхопол>ем. У време ньихових сеоба у
Угарску, а знатно пре првог и другог разараиьа (1769, 1788),
Мосхопол>е ]е имало чак преко педесет хшьада жител>а; варош
велика у оно доба, са пуно цркава, познатом грчком типогра
фиям и научном школом, као и са изузетно разви^еном трговином и занатством, по копима ]е град био надалеко чувен."
Досел>еници у Угарску пренели су сво^у традищцу и митолоти]у; жел>у да остану посто]ани, да се етнички не преобразе
у ново] средний. У иьиховим селидбеним ковчезима биле су
старе иконе, кандила и кн>иге, а у свести завича;|ни култови и
предааа, л>убоморно чувана обележ^а ортодоксов, брижно негована у туЬини.
10 Лична сазнан>а о току теренскоистраживачког рада у црквама
Будимске епархще.
11 Д. Поповий, н. д., 20.

http://www.balcanica.rs

Култ Св. Наума у Будимскс>) епархищ

89

Разумл>иво, Грко-Цинцари су и после пресел>ен>а у Угарску
наставили да негу]у свозе култове и да празну^у сво\е свети
тели. То су, на првом месту, св. Димитров и св. Константин, а
поред н>их и св. Наум, св. Атанас^е, св. Параскева, св. Марина,
св. Делена, док су посебно поштовани отпти, велики светители,
св. Никола, св. Дован, св. Георгине, св. Миха,)ло.и
У религиозна, етничка, па и етичка обележ^а Грко-Цинцара
треба свакако уврстити и н>ихов однос према успомени на поко]нике; култ мртвих био ]е код н>их узорно негован. Мада
по природи штедл>иви, чак шкрти, они су подизали камене и
мраморне надгробие споменике, као трайни спомен на поко]нике." Такви, барокни споменици, са грчким натписима, сачувани су у многим портама православних цркава у МаЬарскоз;
чак и узидани у црквена здан>а.14 И н>ихови новчани прилози
црквама сводили су се, такоЬе, на култ мртвих, традици^у ио
мена й парастоса. У свему томе они су се надметали са Србима,
па се може репи да ]е, и поред честих несугласица и суревгьивости, меЬу гьима владао дух племенитог такмичен>а о томе ко
пе дати вепи прилог за подизан>е или оправку цркве, куповину
икона, кн>ига и сакралних предмета уметничке израде. Уз Србе,
Грко-Цинцари су оставили у Будимско^ епархией део сво]е специфичне културне и етнолошке баштане, у ко^у спада]у култ
и ликови св. Наума Охридског.

Расадник Наумовог култа био ]е, током столепа, 1ьегов ма
настир на обали Охридског ]езера, ко] и чува светител>еве мошти, у чщо\ близини су настали текстови жити)"а, службе и на
родна преданна. Прво словенско житще написао ]е у трепо^
или четврто] децени]'и X века непознати ученик св. Климента.
То ]е сажета биографска вест о св. Науму, додата уз жити^е
св. Климента.15 За то жити^е ^е веп речено да ^е „по сво}о] ста
рини, по истэрщским вестима, ^едноставно и без реторике из
ложении, првостепени извор не само за живот св. Наума, но
и на живот осталнх ученика Кирила и Методика".16 У овом жн
ицу нема помена о Наумовим чудима исцегьен>а и другим легендарним догаЬа^има.

" Исто, 37.
и С. Шегата!, н. д. I, 268; Д. Поповип, н. д. 37—40.
14 Лична сазнан>а за време истраживачког рада у МаЬарско.).
15 П. А. Лавровъ, Жутгя св. Наума Охридскаго и служба ему. ИзвЪ
спя отдЬлешя русскаго языка и словесности Императорской Академаи
наукъ, Т. XII, кн. IV, СПБ 1907, 5—40; И Ивановъ, Български старини
из Македония, София 1908, 51—58.
16 Л. Мирковип, Свети Наум Охридски, Ср. Карловци 1924, 5.
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АКОЛУТША — издеиье типографов у Мосхопсмьу, 1741.
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Грчко жштц'е св. Наума, саставл>ено у XIII веку у Охридско] архиепискогаци, штампано ]е 1740. у зборнику служби,
жити^а и канона светител>а, чщи култови су развщени у овом
кразу.17 Ту кн>игу, под насловом АхоХоигКа -са^ Аушч одобрио
одобрио ]е за штампу охридски архиепископ Хоасаф, а штампана ]е у Мосхопол>у, трошком манастира св. Наума.18 Очито,
юьига ]е била веома тражена и популарна меЬу Грцима и погрченим Цинцарима, па ]е уз ман>е измене прештампана 1741.
и 1742." У ман.е познатом издан>у из 1741. налази се чак шест
графичких украса — заставила, са мини^атурним ликом св. На
ума, као монаха, и са натпиоом 'О апос Наум. Жити^е св. На
ума у мосхопол.ско] Аколути^и обогапено ]е занимлэивим и ле
пим легендама, ко]е су давале повода да се овде ]ош више раз
вое и учврсти н>егов култ. Веродосто]ност првог словенског
жштца ]е ишчезла, а народно предайте ]е од просветителе и

" И. Дуйчев, Пространо гръцко житие и служба на Наум Охридски
(Константин-Кирил философ-юбилеен сборник), София 1969, 261—279.
18 Е. Ье§гагк1, Ь. Ре1к, Н. Регпог, ВгЫю§гарЫе ИеШтдие ои зспрНоп
гагзоппёе йез оиуга%ез риЪНёз раг 1ез Сгесз аи ИхНиШёте з1ёс1е I, Рагйз
1918, 274, Ьг. 264.
19 Издание из 1741. нщ'е било познато Е. Леграну. 1едан примерак ове
юьижице налазио се у Библиотеци Карловачке митрополщ'е у Ср. Карловцима; сада се чува у Патрщарашко] библиотеци у Београду, сигн.
П. II, 216.
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учител>а створило чудотворца и исцелител>а. Тако \е, залаганьем
Охридске архиепископов, у прво] половини XVIII века дошло
до обнове Наумовог култа. У тс^ обнови Наумов култ ]е, сход
но национално]' политици Архиепискошце, суштински изменьен,
преображен и грецизиран. Такав ]е пренет у Будимску епархщу.
Култ св. Наума у Будимско] епархией — подрядцу тако
удал>еном од н»еговог духовног и иконографског изворишта —
неочекиван
на северу у XVIII веку, у овом топографском и
хронолошком исходишту пресаЬеног поштован>а, и у први мах
делу]е као случала по]ава. Одиста, та] култ се нще оглашавао
у сликарству Пепке патрщарпнце под Турцима, а нема га ни
касшце, после Чарно]евипеве сеобе, у осталим епархщама Карловачке митрополще. 1авио се само у варошима среднее и северне Угарске, као изненадна и сасвим особена по]ава у црквено] уметности православних овога кра]а. — Та] култ, и позно
приказиван>е н>еговог лика у зидном живопису, на иконама и
графици, неговали су досел>еници и гьихови эографи из ]ужних
делова Балкана.

Утица] досел>ених Грка и Цинцара на српску ликовну културу XVIII века одразио се тако да ]е у средгьо] и северно]
Угарско], где су били гушпе насел>ени, повремено долазило до
превласти традиционалистичког схватан>а уметности.
Прву по]аву позновизанти^ког сликарства у горшем Подунавл>у, после Чарно]евипеве сеобе, обележили су непознати эо
графи ]ош почетком XVIII века. Из ретке архивске граЬе тога
времена сазна]е се да ]е у Пешти и Будиму сликао иконе калуЬер, иконописац Грк,20 а било их ]е, без сумьье, више и у дру
гим местима, посебно у Сентандре]и, одакле су се ширили по
цело] Будимско] епархщи. Уосталом, тада су наручиоци при
ликом погодбе са зографима на првом месту тражили да икона
буде насликана по захтеву источно-православног вероисповедани]а, или како у ]едном писму из 1732. године пише: по начину
образов св]атща матере наше восточне цркве.21 Овакве жел>е
на]'бол>е су могли да задовол* путу]упи иконописци из ]ужних
кра]ева Балкана. За ове зографе традищца ]е ]ош увек била
жива и они су сматрали да пе на]бол>е задовол>ити захтеве
сво]их богатих наручилаца уколико се држе старих зографских
решен>а, на ко]а су, уосталом, у свом раду свикли, понавл^угш
иконографске формуле сликарске Ерминще. Сходно тим стари]'им поукама они су на иконама исписивали грчке натписе. У
свом завича^у учили су под окрил>ем традиционалних схватагьа
па су, и овде, насто]али да том маниру продуже животни век,
да се одбране од свих промена, ко]е су се, и у ньиховом кра]'у,
20 Д. Давидов, Иконе српских цркава у МаЬарско], Н. Сад 1973, 102.
21 Д. Давидов, н. д., 101.
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а посебно у Будимско] епархией, веп тада могле приметити. И
хюред недовол^не сликарске спреме и скромнице ликовне културе они су настлали да се држе класичних облика старщег
иконописа, у чему, резумл>иво, нису могли достипи некадаинье
уметничке вредности, али су ньихови радови, без сумн>е, веома
важан споменички опус за бол>е разумеван>е завршнице позновизантщског стила.
Другу ш>]аву левантске културе обележио ]е неким сводим
редовима Христофор ЖефаровиН. Мада ]е иьегово мнюговрсно
дело често оценьивано као први снажни допринос барокизацщи
српске уметности, што ]е без сумн>е тачно, оно ]е — када су
у питавьу бакрорези за поручиоце са 1уга, или за Грке и Цинцаре у Будимско] епархщи — носило превасходно позновизантщске одлике. Ови Жефаровипеви бакрорези махом су, у иконографском погледу, традиционално поставл>ени, а некада су
само делимично оперважени барокним украсима. Живепи у
Бечу у петчх) децешци XVIII века, он ]е сводим путован>има на
Зуг пролазио и задржавао се у угарским варошима, где ^е меЬу
православним трговцима налазио наручиоце бакрореза, или и
купце веп израЬених и одштампаних бакрореза и юьига. У исто
време радио ^е пуно за клщентелу из 1еге]ске Македонке, па
чак и 1ерусалима. Ови Жефаровипеви бакрорези има^у натписе
и ктиторске записе на грчком, а само понеки доносе истоветни
текст на славеносрпском. Тако су се Жефаровипеве графике
распростирале на широком подруч]'у Балкана и у исто време по
Угарско], приближава]упи тако два удапьена света, две у суштини опречне стилске ид^е. Веп и сажети преглед бакрореза
ове врете уверл>иво упупу]е на овакве заюьучке.22 Године 1741,
када ]е са Томом Месмером у Бечу гравирао и издао Стематографщу, Жефаровип ]е израдио бакрорез Свети Теодор Тирон
и Стратилат, као поруцбину Данила Хани Курчи^е, за манастир
у Сервщи. Идупе, 1742. године издао ]е гравиру Свети 1ован
Владимир Мироточиви за ктиторе Адама, из места Руси Аргенти, и Теодора Палагеорпца, из Мосхопол>а, ширепи тако култ
эетског владара, посебно у Елбасану, Мосхопхыьу и Берату, чи]е
]е ведуте изгравирао у дон>ем делу композищце. МеЬутим, ова]
ЖефаровиКев бакрорез доспео ]е до Хиландара, а на север до
по]единих места Будимске епархи]е. Од посебног ]е знача]а Жефаровипева графика Свети Никола, к.о)\ )& израдио у две вари]анте, за цркве у Буру и у Кечкемету, а за спомен на сво]е родител>е. За Грка Миха]ла Готини, трговца у удал>еном Мишколцу у североисточно] Угарско,), гравирао
лик св. Наума 1743.
године. Бакрорез Богородица „Достойно ]ест" везу)е се за Свету
Гору. Жефаровипево путован>е у 1ерусалим обележавазу гра
фике Деизис — Небески ]ерусалим и 1ерусалимска црква Васкресенза и Патрщаршща. Композищц'у Богородица Елеуса на22 Д. Давидов, Српска графика XVIII века, Н. Сад 1978, 145—153.

http://www.balcanica.rs

94

Динко Давидов

ручио је Константин Георгије Русис из Кожана; Силазак у ад
израдио је за ктиторе Петра и Михајла Папаконстантину из
Мосхопоља, док је графику Богородица Олимпијска поручио
Јован Здравко из Кожана. И на крају треба поменути бакрорез
Манастир св. Сава Освећени, који је код Жефаровића наручио
извесни Константин Кода, пореклом из Кожана, у време израде графике трговац у Бечу. Већ из овог набрајања једног дела
Жефаровићевих бакрореза уочава се да су на овим радовима
приказани и забележени балкански и угарски топоними, стари
култови и освећена места, као и имена ктитора, на југу и на
северу, махом Грка и Цинцара. — Одиста нико није могао, као
Жефаровић тада, да тако успешно премости онај велики про
стор, од Свете Земље и Свете Горе до Будимске епархије. У његовим многобројним графикама широко је разапет лук између
леванстке и барокне културе. Захваљујући Жефаровићевим
сталним везама са завичајем, али и благодарећи наручиоцима
бакрореза, грчко-цинцарској клијентели, његова дела су добила
специфична обележја. У њима је, у малом, остварена изузетно
занимљива симбиоза позновизантијске традиције и барока, при
чему је у некима традиција доминирала, као иконографска, па
и стилска суштина графичке композиције.
Трећу и најснажнију појаву левантског сликарства у овим
крајевима неочекивано су огласили мосхопољско-ковински зографи. У времену када су се у српском сликарству усталиле
стилске одлике барока (испочетка источно-европског, руско-украјинског, а убрзо средњоевропског порекла), када су већ
били насликани иконостаси Стефана Тенецког, Димитрија Бачевића, Јована Поповића, Василија Остојића, раног Теодора Крачуна и других сликара барокног опредељења, дошла је у седмој деценији XVIII века, из јужних крајева Балкана у Будимску епархију, група зографа традиционалистичког сликарског
уверења. Они се, на свом путовању, нису задржали у Срему, или
у Бачкој, већ су се обрели у најсевернијој епархији Карловачке
митрополије. Сликарски образовани у још увек непознатој радионици, највероватније у околини Елбасана и Мосхопоља, одакле је био Теодор Грунтович, једини познати мајстор ове зографске дружине, они су пренели у Будимску епархију позновизантијски сликарски манир. У новој средини, у којој је такво
сликарско уверење било стилски одавно превазиђено, ови зографи су га упорно и уверљиво заступали, не покушавајући да
у измењеним условима мењају и модернизују свој сликарски
рукопис. За кратко време, од првих потписаних радова 1765. до
последњих 1772. — што не значи да нису коју годину раније
или коју касније овде сликали — они су успели да се наметну
грчко-цннцарској, али и српској клијентели. Иза њих су остала
обимна живописна и иконописна дела. Монументални зидни живопис цркве Успење Богородице у Српском Ковину, из 1765, као
и живопис капела св. Врачева и Јована Крститеља, исте цркве.
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из 1771, а убрзо и живопис цркве Рођење Богородице у Стоном
Београду, из 1772—4, представљају незаобилазне сликарске радове у Будимској епархији.23 Недавно је утврђено да су се мосхопољско-ковински зографи поред зидног живописа успешно
бавили и иконописом.24 Сада се већ може поуздано рећи да су
они сликали иконостас старе цркве у Српском Ковину, серију
од дванаест целивајућих икона и два фриза светитеља за нету
цркву. У Сентандреји су тих година радили престоне иконе за
Збешку цркву, а један иконописац ове трупе насликао је ико
ностас ерпске цркве у Дунапантелији. Осим иконостасних це
лина од њих је остало и више појединачних икона, међу којима
се по свом иконографском решењу истине Крунисање Богоро
дице, са сценама из Христовог и Богородичиног живота, ликовима пророка и светитеља. Мада још није довољно проучено
сликарство ове зографске групе, оно без сумње представља најпознији и најсевернији продор традиционалне ликовне културе.
Мосхопољски зографи су се огласили и као преносиоци култова
светителза из свог завичаја, па и култа св. Наума.

Први лик св. Наума у сликарству Будимске епархије налази се на икони Богородица са Христом, рад зографа Митрофана,
са почетка XVIII века.25 То је по величини и сликарској вештини репрезентативна икона, са потписом мајстора хЕФ Мтугрофауг]
^ыурасрои. По сликарском поступку, који је најближи већ утврђеном поимању стила левантског барока, та икона је, без сумње, најзначајније сликарско дело тога времена у Будимској
епархији. За зографа Митрофана карактеристичан је хладан зеленкастомаслинасти инкарнат са светлим акцентима и тамним
сенкама, док су набори драперије увек иецртани и наглашени
златним линијама. Богородичина круна, престо и још неки додатни делови имају барокне облике. У трагању за пореклом
стила зографа Митрофана треба се задржати на још недовољно
познатом светогорском иконопису друге половине XVII и почет
ка XVIII века, где ће се, по свему судећи, наћи његови стилски
и иконографски сродници. Независно од тога да ли је икона
пренета са југа у Будимску епархију, или је зограф Митрофан
прешао на север, у питању је тематски разуђена и иконограф
ски занимљива композиција. Поред Богородице, коју крунишу
два анђела, са стране се налазе сцене страдања Христових.
Осим ових композиција ту су и ликови светитеља; са леве стра
не у претпоследњем пољу насликани су св.
Антоније Ь &уюс,
А\гсс1то<; и св. Наум б &уюс, Камџ, док су, као пандан њима, на
23 С. Петковић, Животопис цркве Успења у Српском Ковину (Касгкеуе-у Зборник за друштвене науке МС 23, Н. Сад 1959, 46—73.
24 Д. Давидов, Иконе ерпских цркава . . . 38—43.
и Исто, 28. т. III.
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супротно] страни св. Константин и св. .Гелена. Испод н>их, у
угловима иконе, налазе се св. Георгауе, а на супротно^ страни
св. Димитри^е, док ]е измеЬу н>их фриз стс^епих ликова, где су,
поред св. Параскеве, св. Харалампща, св. Атанасща Александри^ског, и ликова св. Три ]ерарха, насликани .рш и св. Ни
кола, св. Димитрще Аеропагитски и св. Спиридон. Све су го
светител>и чщи су култови развщени код Грка и Цинцара, а
меЬу н>има ]е и лик охридског светител>а. Св. Наум ^е приказан
као млаЬи монах, како десном руком благосшьа а у лево] држи
отворени свитак. У односу на престону икону на иконостасу
манастира св. Наума на Охридском ]езеру, запажа се да ]е лик
на икони зографа Митрофана сликан према друкчщем иконофафском изворнику. Сво_)им уметничким де^твом и сво^м тематиком ова икона ]е огласила присуство левантске струне у
сликарству Будимске епархи^е у првим деценщама XVIII века.
Икона зографа Митрофана Богородица са Христом, са ликовима светител>а ко] и су поштовани у з'ужним областима Балкана
и са ликом св. Наума, сасвим ]е усамл>ена у томе времену у
овим областима, па се због тога може претпоставити да ]'е до
пета са Луга.
Лик св. Наума представлен ]е и у Жефаровипево] Стематографщи, 1741. године.26 У галери]и светител>а и владара-светител>а налази се и св. Наум С Ыа8мъ чадотворецъ Близъ 0хр1да
и св. Никодин С Нжодимъ. Муроточецъ. У цртежу су сродни
са сто^епим ликовима у прво] зони цркве манастира БоЬана,
К°)У Iе Жефаровип живописао 1737. године. Св. Наум има дугу
шшьасту браду, како се на]чешпе представл>а, одевен ]е у мо
нашку, схимничку хашину и манти^у, док му ]е на глави кукул>а са крстом и словима 1С ХС никое. У десно^ руци држи
штаку а у лево] свитак са текстом иже сотворит и набчйт сей
вёл'ш наречёте*. Мада се Наумов лик у Стематографщи не везу]е само за Будимску епархщу треба га истапи, ]ер ]е ова, у
XVIII веку на]популарни]а ерпска кн>ига, пгирила иьегов култ
и на овом подруч]у. Осим тога у Стематографщи су застушьени
и ликови светитела на]'више поштованих у мужним кра]евима,
меЬу ко^ма су св. Климент, представлен као архиепископ
охридски, св. Теофилакт архиепископ бугарски, св. Лован Вла
димир Мироточиви, елбасански и други. Захвал>узупи Стематографщи, однесно политичким иде]ама ньеног мецене Арсенща
IV Ловановипа-Шакабенте, всего Илирика патрщарш, и ньегових
сарадника, ова кн>ига ]е, поред хералдике, постала и важан
истори^ски зборник ]ужнюсловенских светител>а и владара. То
што се у овом промигшьенюм и оригиналном избору нашао и
лик св. Наума доказ ]е да се у Карловачко] митрополищ води
ло рачуна и о н>еговом култу. Уосталом, у ]едном новом сагле26 Стематографща — Изображение оружщ илирических, Беч 1741.
Фототипско издан>е Галерще Матице ерпоке, Нови Сад 1972.
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даван>у и тумачен>у Стематографще, можда би ликове светител>а са ]уга требало тумачити као контрапропаганду Карловачке митрополите против грецизиран>а словенских светител>а, што
^е тако енергично спроводила Охридска архиепискогаца.
Године 1743. израдили су Христофор ЖефаровиЬ и Томас
Месмер бакрорез Свети Наум, о „трошку поштеног и племенитог
Господина Михаила Готини" из Мишколца, а „старанием преподобног Господина Константина", архимандрита манастира св. На
ума.27 И у овом случа]у Жефаровип ]е мотивом везан за сво]
завича] и за култове балканског ]уга, колико словенског, толико ]ош више грецизираног. тер Наумов бакрорез, по натписима
и ктиторском запису, исписаним само на грчком, показу)е да
су Грци и Цинцари уз подршку Охридске архиепискошце при
своили култ словенског просветител>а. У прво] половини XVIII
века Наумов култ ]е обновлен сасвим у грчком духу. У црквама и манастирима око Охридског ^езера, па и шире, било ]е
тада доста Наумових икона насликаних у позновизанти]ском
маниру. Као одраз популарности овог обновл>еног и грецизира
ног култа настао ]е и Наумов бакрорез намен>ен н>еговом манастиру.
Сто]епи чеони лик св. Наума 6 агаос Ыа8м приказан ]е на
обали Охридског ]езера, у уобича]еном положа^у светител>а-ктитора манастира; он десном руком благосил^а а левом указу^е на
модел цркве ко^у ]е пюдигао. Иконографща ]е очито везана за
стари)а решен>а. Око Наумовог лика распореЬено ]е шеснаест
композиции а из житща, претежно сцена из новонасталих легенди, по ко.)има се св. Науму припису]е чак и улога заштитника од крадд.иваца. Разумл>иво, у позадини измигшьеног Наумо
вог жити^а, а посебно н>егове мопи да кажрьава оне ко] и су
посегнули за туЬим добрима, треба видети практичну потребу
грчко-цинцарских трговаца — у култу св. Наума они су стекли
свог заштитника од невол>а ко^е су пратиле н>ихов посао.
По натписима изнад по^единих сцена из житща доби]а се
иконографски преглед:
1.
2.
3.
4.
5.

крь\)ореуо5 оно той ЗаоиАешЕ
е05 фиЛак1, пеуетса
ВаптСсп тпу виаьЛАоноиАсм
ьатроЭп тойд баоуоуьауеуочд
Вауоутад тпу харбара

Крал. осуЬу]е св. Наума.

Св. Наума воде у затвор.
Св. Наум крштава принцезу.
Исцел>ен>е бесних.
Карлица ]е на камену оставила отисак.
6. Дьохоуеуод йяо тил> боуощ-Лшу
Св. Наум гон»ен од богумила.
7. 2е6уп тг^ архоиба е1$ то ауаСп Св. Наум ]арми медведа у кола.
27 Д. Давидов, Српска графика XVIII века . . . 148.
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Успенье св. Наума.

8. п хооцоьоье тоо ауьоо Ыаооу
9. л ауСа МорпУп

Света Марина.
Крадл>ивцима казана купа пропала.

1о. бкх V^( хХефо\л> то \а^а\>\.
рсдаСП то ольтг]
11. о иХефа$ то аХоуо

Крадд>ивца кон>а зора затекла пред
вратима.

12. биа т^ коояау опои япреу
отоил-хша ёиеоау
то аХоуо
13. биа та отафОХьа вк.аы>>5 Е05
тпЧ> ХицупУ х^боейп тр 5ып то\>
14. боа уа уеХао!. ре тоV ау^,ОV
15. бьа \>& хХефоцу тл уата аОтп
убуп ерпсу е'ид то олСтп
16. о1 бо)(^,ра50Vте5 уа хХЕфот»
то ауьоу XЕ^-фаVОV еб

Крадл>ивац пехара срушио се са
конем.
Крадгьивац грожйа изложио се жи
вотж)] опасности.
Ономе што ^е преварио светител>а
угинуо ^е кон».
Крадллпщу мачке (сви су помрли) са
мо ]е она остала.
Они ко,щ су покушали да украду светител>ево тело побеснели су.

Предание о Науму добило
баш почетком XVIII века разуЬене облике. Измигшьене приче, од ко^х неке, због кратке
стилизащце натписа изнад сцене, нису сасвим ]асне (као на при
мер чудо са карлицом) улазиле су непосредно из предавьа у
зографске пюдсетнике, па су тако доспеле и до ЖефаровиНа.
Веома ]е била популарна у народу легенда о св. Науму ко]и
^арми медведа у кола уместо вола ко]ег ^е медвед растргао.28
Та сцена, позната као чудо са медведом, изведена ^е вероватно
из службе св. Науму, где за н>ега на ]едном месту пише Звери
укротил ]еси?* Пре ЖефаровиЬа ову легенду приказав ^е 1711.
эограф Константин на престоно] икони у манастиру св. Наума.
Од осталих композищца веома ]е сликовито решена она у коЗО^ светите^ истеру)е бесове. Три болесника-бесника леже на
земл>и, причвршЬени дугачком мотком преко ногу, док св. Наум
стс^и на десно] страни и покретом руке чини чудо истериваньа
бесова, што се одражава на првом болеснику, коме из уста излази демон у облику Ьаволка. Бакрорез поучава и о томе да Йе
свако ко превари светительа бити кажньен — ономе што ^е то
покушао угинуо ]е ковь. Од сцена, ко]е се такоЬе не ослан>а]у
на жипце, треба поменути прву, где крал> осуЬу|е св. Наума,
другу где га воде у затвор и трепу где ]е молитвама излечио
крагьеву клер.
На Наумювом бакрорезу нису приказали стварни догаЬа^и
из житща, а нису илустроване ни оне лепе епизоде из апокрифних жница и народног преданна. Из бакрореза се не може сазнати да ]е Наум био сарадник Климентов, да ^е боравио у
28 М. Матичетов, Приказнаха на Наумова мечка, Македонски фолклор
15—16, Скоще 1975, 129—144.
" П. А. Лавровъ, н.д. 14.
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Моравской Риму, Бугарско] и Македонии. У исто време на ово}
гравири нису добиле место ни оне познате легенде о томе како
су се св. Наум и Климент спасли тамнице,30 градили сво]е манастире,31 показивали сво^е преводе богослужбених кн>ига, а оне
се соме отвараху,11 како ^едном човеку подигоше сводим молитвама . . . умрла сина )единца,а и чинили друга чудеса и исцел>ен>а слепих, раслабл>ених, глухих, немих, хромих.34
Може се поставити питанье како су Охридска архиепискошца и управа манастира одобриле цртеж за бакрорез у ко]ем
се битно одступа од текста жити^а. Као веЬина светител>а, ко^и
су стекли вепу популарност код ширих ак^ева сеоског живл>а
и граБанске класе, и култ св. Наума ]е у народном преда1ьу
постелено губио историйку суштину, да би у исто време примио разуЬене апокрифне особености. Текстови грчког проширеног житауа постали су тек повод народно] машти, ко]а ]е
испредала разнолике приче о охридском чудотворцу. Очиглецно, Охридско] архиепископщ'и ни|е сметао такав преображав
Наумовог култа. Било ^е ^едино важно да ]е поштован>е св. На
ума добило пуни)и ослонац у народно^ усмено] кньижевности
и да се шири, како у охридском кра]у тако и меЬу Грцима и
Цинцарима у Будимско] епархщи. 1ер, популарност култа св.
Наума пюрасла ]е посебним насто]ан>ем блаженог архиепископа
I Зустинщане охридске Господина 1оасафа, чи)им ]е залаган»ем
штампана мосхополлка Аколутщ'а, а ко;|и ]е написао надахнуту
и пуну претериваньа пастирску посланицу о преносу славе св.
Наума са 23. децембра, на 20. ]уни.35 Све то указу^е да ^е у прво]
гюловини XVIII века св. Наум високо поштован и славлен,36
али у склопу иде]е о грецизиран>у, ко]у ]е, како се да приметити, спроводила Охридска архиепискогаца.
Жефаровип ту позадину овог бакрореза вероватно ни)е Осе
тию; он ]е припремио цртеж за бакрорез и организовао израду
у Месмерово] радионици. Тешко ]е утврдити да ли ]е та] цртеж
иконографски компонован поводом припреме ове графике, т].
да ли ^е то изворни Жефаровипев цртеж, или ]е у питаньу поза]мл>ена иконографска схема са неке позновизантщске иконе.
То, меЬутим, за ову расправу нще битно. У сваком случа^у ико
нографии а Наумових сцена из житща настала ]е тих година
XVIII века. Сходно томе треба и протумачити изглед панораме
око манастира св. Наума, ко] а ]е смештена у дон>ем делу композивдце. На н>о] ]е манастир приказан на каменито] обали ]езера, док су око н>ега распореЬена не само оближн>а места и
манастири вей и она удал>ена насел>а. Перспектива, топографзо
л
32
33
м
33
зб

Исто, 25.
Исто, 40.
Л. МирковиЬ, н. д. 20.
Исто, 21.
П. А. ЛавровЪ, к. д., 23.
Л. МирковиЬ, н. д., 28.
Исто, 28.
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ска прегледност и географска тачност нису поштоване, па су
се на овој панорами нашла и она места која се не могу сагледати из једне тачке посматрања. Ту се, између осталих, налазе
манастири Заум, Пантелејмон и Јован Продром, као и већа и
мања места, Охрид, Подградец, Ливаниста, Пештани, па чак и
удаљено Мосхопоље. Ови топоними представљени су на Наумовом бакрорезу због националних и културних разлога Охридске архиепископије. У склопу идеја о грецизирању Словена и
Цинцара у овим крајевима треба видети и обнову поштовања
св. Наума и осталих светитеља. У Угарској, пак, Наумов бакрорез су такође ширили Грко-Цирнцари, најчешће пореклом баш
из оних места која су назначена на ведути. Будући да је ориги
нална бакрорезна плоча пронађена у Будимској епархији, то
само значи да су се онамошњи Грко-Цинцари старали да се она
повремено отискује и да се бакрорези преносе у манастир св.
Наума. Утврђено је, такође, да је плоча често отискивана и у
великом тиражу; један део је растуран у Будимској епархији,
а друга, већи део је манастир делио својим верницима, поклоницима и дародавцима. Бакрорез је наишао на добар пријем,
што се види и по томе да је Жефаровић убрзо израдио и варијанту ове композиције.37
Жефаровић-Месмеров Свети Наум био је веома популаран
и у другој половини XVIII века, а то само значи да су га овде
имали прилике да виде и мосхопољски зографи, када су 1765.
живописали манастирску цркву Успење Богородице у Српском
Ковину. Тај живопис опомиње да се овде могло обновити традиционално зидно сликарство захваљујући не само придошлим
зографима са југа, већ и наручиоцима, који су још увек имали
жељу да се управо том стилу омогући монументални израз.
Мосхопољски живописци су у првој зони северног зида нартекса насликали на југу популарне светитеље, овим редом: св.
Марина, св. Параскева, св. мученица Ирина, св. Варвара, св.
Катарина, преподобии Наум, преподобии Теодосије, св. Сава
Освећени, св. Еутимије Велики, св. Антоније Велики.38 Св. Наум
је насликан као монах, према уобичајеном иконографском ви
ду. Треба приметити и то да је грчко-цинцарски живаљ у Срп
ском Ковину био малобројан, да су натписи славеносрпске језичке редакције, што значи да иза избора ликова у овој зони
нису били само Грко-Цинцари већ и управа овог манастира, која је прихватила предлоге живописаца. Уосталом, у наосу ове
цркве насликани су Срби светитељи.
У великом броју икона које су насликали ови зографи налази се неколико са ликовима св. Наума. Они су врло спретно
прешли са монументалног формата зидног живописа на знатно
мање површине икона, на чијим рубовима су често сликали ми17 Једини до сада познати примерак ове графике поседује Стојан
Вујичић, књижевник из Будимпеште.
38 С. Петковић, н. д., 67.
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нщатурне композищце из жница, или празнике и ликове светител>а. Из тога проистиче да су иконе сликали и у свом завича]у. Доследни свом традиционализму у зидном живопису, они
су га исполнили и у иконопису.
Икона Силазак у ад, сликана око 1770, намепе се
пажн>и ]ер ]е на ему) лик св. Наума. Она ^е блиска истоименом Жефаровипевом бакрорезу, из 1751, израЬеном на ини
циативу Симеона Симеоновипа, архимандрита цркве св. Гроба
у Иерусалиму, а по наруцбини н>егове брапе Михаила и Петра
Симеоновипа из Мосхопол>а. Сличност измеЬу бакрореза и ико
не таква ]е да се са разлогом може претпоставити да ^е Жефаровипева графика послужила као предложак иконописцу. Мосхопол.е, као домицил сликара Теодора Грунтовича и брапе Си
меоновипа, добила ]ош )едан непосредан знача] за уметничке
веэе овога кра^а и Будимске епархще. Икона спада у бол>е радове ове зографске дружине и може се приписати Грунтовичу.
На средний ^е композищца Силазак у ад, док ]е око н>е распюреЬено дванаест правоугаоних пол>а из живота Христа и Бого
родице. У доььем по]асу су сто^епи ликови: св. Георгеце, св. Ни
кола, св. Атанасщ'е, св. Наум и св. Димитрще.39 Овако компоно
ван фриз светител>а доноси Наумов лик у веп класичном чеоном положазу. На та] начин су на ово] икони, поред на^важни]их новозаветних сцена и ликова светител>а, чи)и су култови
меЬу на]поштовани]им, насликани и св. Наум и св. Атанасще,
са очигледном намером да се и н>иховим култовима овде нагласи знача].
Исто би се могло репи и за садржа]но богату икону великог формата Крунисаьье Богородице, ко]а ]е настала такоЬе око
1770, у исто] зографско] радионици.40 На н>о] ]е поред централне композицщ'е насликано уош 16 миищатурних новозаветних
тема, 22 медал>она са попрс)'има пророка и светител>а, док ]е у
дон>о] зони приказано 12 сто]епих чеоних ликова, меЬу копима
]е и св. Наум.
Култ охридског светител>а на]уверл>иви|е су истакли ови
плодни зографи двема посебним иконама великог формата, на
копима ]е св. Наум насликан као монах, у сто]епем положа]у,
са 16 сцена из житща. Прва икона, настала почетком осме децени^е XVIII века, пореклом из православие цркве РоЬегье Бо
городице у Вашерхел>у. На златно^ позадини, са пе]зажом у
дон>ем делу, приказан ]е чеони лик св. Наума, ко^и десном руком благосил>а, а левом придржава дугачку штаку и отворени
свитак са текстом: ЕШЕЫ О КУРЮС ОСПЕ 0ЕАН ОП1СО М»
ЕЛ0ЕШ АПАРШСАТО ЕАУПЖ КА1 АРАТО ТОЫ СТАУРП АУТ8
КА1 АКОЛОУ01ТП М . . . Као иконографску особеност иконе тре
ба истапи лик Христа, ко]и из облака благосшъа св. Наума.
39 Д. Давидов, Иконе српских цркава у МаЬарско] ... 40.
* Исто, 206-8.
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Друга икона ]е датована Гошаои Г 1773 а потиче из српске цркве РоЬен>е 1ована Крстител>а у Стоном Београду. Сасвим ]е
слична прво] икони и рад
истог ма.)СТора. Разлику^е се у не
ким гк^единостима, од ко]их су две доста важне: у горгьем
делу иконе насликана су св. Тро^ица а у дон>ем обала Охридског ]езера и модел цркве. За обе иконе ]е за]едничко да се
сцене из житща понавл>а]у. УпореЬене, пак, са истим сценама
на Жефаровип-Месмеровом бакрорезу оне Не гюказати пуну
иконографску зависност; очито настале су по том предлошку.
Иконописац, а вероватно и наручиоци, сматрали су да ]е та
графика веродосто^на као иконографски изворник, с обзиром
на то да ]е израЬена за манастир св. Наума. Тако ^е и на овим
иконама препутано Наумово словенство, а н>еговом култу дата
]е грезицирана суштина.41
У сликарском погледу ове Наумове иконе, са осталим овде
насталим, обележава]у дух традиционализма. Плодном сликар
ском делатношпу ове зографске дружине створен ]е утисак да
су на^вепи сликарски послови тих година били у н>иховим рукама, односно да ]е традиционализам постао водепе уметничко
определение у овим кра^евима. Лако би се могао изрейи суд да
Зе то сликарство стилски анахронизам; меЬутим, присуство позновизанти)ске традищце у уметности Будимске епархще услозл^ено ]е исторщским и етничким разлозима. Сеобе са ^уга неминовно су довеле и до уметничких сеоба. Уосталом, мосхополско-ковински зографи су на^вероватни^е дошли у Угарску
по позиву сво^их сународника, грчко-цинцарских трговаца и занатлвце. За ову кли^ентелу — патрщархално васпитану у балканско] средний — мосхопол>ски зографи су били правоверии
православии живописци и иконописци, за разлику од сликара
барокног определенна, чи^е им ^е сликарство било и естетски
и конфесионално туЬе. Само су н>ихови зографи са ]уга успели
да дочараз'у утисак континуитета стари]'е уметности, да сликарским средствима пруже уверенье о тра]ан>у источноправославне
духовности. А то ^е задовол>авало ктиторе, н>ихову носталгщу
за завичазем. Тако ^е, захвал>у]упи традиционализму кли^ентеле,
ньено] бризи о неповредивости ортодоксще, ко^у би по то] осетл>ивости и стилске промене у уметности могле угрозити, дошло
до оданог неговавьа позновизанти^ског сликарства. Разумл>иво, то
]е било сасвим упрошКено и наивно мишгьенье, и у исто време
у опреци са званичним ставом Карловачке митрополи]е, ко^а
се идейно и меценатски залагала за барокизащцу, )ош од вре
мена Арсетца IV товановиКа Шакабенте. Ипак, с обзиром на
об^ективне уметничке вредности овог сликарства, па и на укус
верника, Митрополита нще правила сметное овО] групи зографа,
али их нще ни ангажовала за сликарске послове у сво^ близини. Уосталом, то ^е било време митрополита Павла Ненадо41 Исто, 205 и 223.
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вића и Јована Борђевића, великих мецена српске барокне уметности.
Мосхопољски зографи дошли су у Будимску епархију као
зрели сликари, тврдокорно верни и доследни стилу у којем су
обучени. Мада скромнијег сликарског даха — у то доба нема
великана ни на Светој Гори — они су били свесни свог уметничког корена. Њихово позновизантијско сликарство задовољило је један део православних уметничких потреба у средњој и
северној Угарској. Под таквим историјскоуметничким условима
култ и ликови св. Наума нису ни случајност, ни оптерећујући
анахронизам.
А, као последњи одјек Наумовог култа у Будимској епар
хии треба поменути православну цркву у Мишколцу, која је
посвећена св. Науму, што је јединствен случај у Карловачкој
митрополији. У овој цркви чува се и једна Наумова икона, рад
мосхопољско-ковинских зографа, слична већ поменутим иконама
из Стоног Београда и Вашархеља. То је чеони лик на обали језера, са приказом модела цркве у позадини, али без сцена из
житија; једино је у доњем делу иконе приказана мннијатурна
композиција Чудо св. Наума са медведом. У исто време на колосалном иконостасу — чији је дуборез израдио Никола Јанковић, пилтор из Срема (1791) а иконе сликао АпЛоп КисЬеЬпе1э1ег, из Беча — налази се престона икона св. Наума. Ове иконе
у Мишколцу потврђују живо трајање Наумовог култа све до
краја XVIII века, па и касније.42
Тако је од Наумове престоне иконе зографа Константина,
на иконостасу манастира св. Наума на Охридском језеру, из
1711, до престоне иконе у православној цркви св. Наума у да
леком Мишколцу, из 1791. — у том времену од осам деценија,
и у том простору — исписана, у малом, историска хроника о
сеобама Грка и Цинцара и о њиховом културном бићу, у ста
ром и новом крају.
Најзад, може се закључити да ликове св. Наума на крајњем
северу грчко-цинцарских путова без повратка не треба тумачити само иконографски, нити пак стилски, јер историјскоуметничка разматрања, у ужем смислу, не могу дати одговоре на
све видове значења његовог култа. Он је, како се да приметити,
и социолошка и етнолошка појава, на широкој панорами ми
гранта и нових станишта.
Посредством иконе, али и лика оживотвореног у народном
предању, у којем је стално био присутан, Наум дели судбину
својих поштовалаца. Они га преносе у сеобама као свог патро« Још две иконе св. Наума насликане су у XIX веку у цркви у
Мишколцу. (На подацима из Мишколца срдачно се захваљујем Стојану
Д. Вујичићу).
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на и заштитника, и на северним пространствима учвршНузу
н>егов култ новим сликама и бакрорезима. На тим ликовима,
насталим у XVIII веку, св. Наум ]'е сведок н>иховог порекла,
традищце, чак друштвеног угледа; али, свакако и иьихових сно
ва и илузща о томе да се, у туЬини и у малом бро]у, може на
ционално и културно опстати.
Асимилацизом ове етничке групе, ко]а се од средине XIX
века помаЬаривала и посрбл>ивала, култ св. Наума ]е остао као
1едан од символа н>еног посто]ан>а у Будимско] епархией.

БЕК КШ-Т БЕЗ НЕ1ЫСЕМ ЫАН11М Ш БЕЯ ОРЕМЕК БЮ2Е5Е
2и$аштеп[а$$ип2

Бег НеШде МаЬит, з1аул8спег АиШагег аш <1ет X 1апгпш1аег1, Дтдег <1ез НеШдвп МетосИиз игк! Вгидег ипй МИагЬекег ёез НеШ^еп К1етепз, \уаг еееЬП т аег ОЬпйег АгспкИогезе ип<1 зейп Ки11 \ушч1е зог^ШИ% §е1пеЪеп ип К1оз1ег Йег НеШ^еп Ег2еп8е1, с1аз ег зе1Ъз1 ат Зийи^ег
аез ОЬгМег Зеез веЪаШ ЬаИе.
1)Ьег аеп НеШдеп Ыапит ули-ае т аег агз1еп На1г1е аез X .Гапгпипа'егЧз, иппмПеШаг пасЬ зетет Тоа\ ет киггег ила1 уегШззМсЪег «ЬеЪепз1аиг«, ет Тех1 Ыо^гарЫвсЬеп Спагак1егз, аЬ^еГазз!. Зра*ег \уигаеп пеие
ёПесЫзсЬе ила1 з1а\ллзспе ЬеЬепз1аи1е дезсЬпеЬеп, т \уе1сЪеп \лдгкМспе
Еге1§ш88е аш с1ет ЬеЪеп тк арокгурЬеп ВезспгёгЬип^еп уегзспбпеп шагеп. 1т Ьаи1е уоп теКгегеп уакгЬипаегСеп епз1апс! ете ^гоззе АпгаЫ уоп
Ьедепаеп йЬег сИе МипаеЛаЮТ аег НеНип§ ипа йЪгёееп рпатазшспеп
Ег1еЪтззеп, <йе ает НеШ{*еп КаЬит 2и§езспг1еЪеп \уигаеп. Аиг Сгип<1
зо1сЬег Тех1е еп51апаеп сие 1копеп <1ез НеШдеп КаЬитз тк с!еп Зхепеп
аиз арокгурЬеп ЬеЬепзШиГеп.
Се^еп Епае аез XVII ипа тт ЬаиГе аез XVIII ^пгпипаеПз Иезз засЬ
спе ртесЫзсЪ-гтгапзспе ВеуЫкегипд аиз аег 11т8еЬип8 уоп Опгк1, МозЬороЦе ипа. йЪга§еп СчЧзсЬаЙеп т Магеаотеп ипй А1Ьашеп т аеп 51аа1еп ипа МагкШескеп Ш^атв шеаег, оп шекпеп <Не ЗегЬеп, пасЬ Шгеп
Мапаегипвеп (т 1690 ип<1 1739), шге кксписпе Ог^агазаНюп — Агспккюгезе
уоп Каг1оус1, ипс! 1т Ыогйеп ОГепег В1б2езе, ЬаНеп. 1п сМкезп 81а<11еп, уоп
\уе1спеп Рез1, Е^ег, М1зко1с7, Суог ип<1 Тока] ат ЬекатИевЮТ чуагеп, §е1апв ез Йеп Огеко-21П2агеп т <1ег ЫгсИсЬеп Кипз1 сИе Огип<1спагак1еп1зикеп йез зрагЬугаШт^зсЬеп 5Ш8 гт XVIII 1аЬгЬип(1ег1 ги Ье\уаЬгеп. А1з
Магепе Йег Кипв1 1иаеп зае д&е Ма1ег аиз Лет Зиаеп ет, <Ие Аи1гесЬегЬа1Шп^ Йег 1гасНЫопе11еп Кипз1 ЬеЬаггЫсЬ ип1егз1й12ет«1. 2и$;1е1сп 1пеЬеп 31е
аисЬ Не НеШ§епки11е аиз аЬгег Не1та1 ипй ип1ег сНезеп аисЬ Йеп Ки11
аез НетП§еп ЫаЬит уоп ОЬгМ. ТЯе Епгипд Й1езез Ки11з зр^едеИе эхЬ,
зе1Ьз1уег81ап<1исЬ, аисЬ т <1ег Ы1с1еп<1еп Кипз1 \У1<1ег.
Аиз йеп егз*еп 1апггеЬп{еп йез XVIII 1аЬгЬип<1ег15 з1атт1 (Не 1копе
Йез 2одгарЬеп Мкгогап Иге СоИезтиИег тИ Лет ЗезизктА, аиг у^е!сЬег,
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пеЬеп йЪп§еп Р%игеп иш1 Згепеп аиз ает ЬеЬеп СЬпзгд ип<1 <1ег СоПезти«ег, аисЬ сие СезЫг аез НеШ{»еп Ыапит ааг^езгеШ иол! МЙ тгег
кипзИепсЬеп Мгкилд ипа' ТЬета11к кйпаехе сиезе 1копе сие Ап\уезеппе11:
аег 1еуап11П1всЬеп Зстие т аег Ма1егей <1ез Огепег ВгзШтз ап.
Ше Сез1ак <1ез НеШ§еп ЫаЬит тих1е аисЬ йп ВисЬ 51ета1о%гаЩа
с1аг8ез1:е111, \уе1спез Лег Ьекапп1е зегЫзсЬе Киргегзгеспег Нтейгог 2егап>
у1с 1п дет КиргегзйсгЦеспшк уегиеИаШ^е. 1)ег НеШ§е Мапит \лтгс1е а!з
МопсЬ-Азкег йагвезгеШ: ипс! сИезе зете Сез1а11: сиеМе Йеп Ма1ет а1з 1копо^гарЫзспе Уог1а§е.
1т 1аЬге 1743 Ъегеке^е Нгазйгог 2егагоУ4с сйе Теасппипв иш! аег
Мепег Сгауеиг ТЬотаз Мезтег зспгагК Ит Киргег, етеп Ьезопс1егеп КирГегзИсЬ Бег НеШ&е Ыакит. 1т таШегеп РеИ аз1
И^иг аез НеШ^еп ат
Шег аез ОЬпаез Зеез <1аг8ез1еШ; тгс аег гесЫеп Нап<1 егхеШ ег с1еп Зе^еп
ипс! гтЧ <1еп Нпкеп гуеазг ег аиг ааз МойеП <1ег уоп Шт егЬаигеп Кихпе
Ып. Ше 1коподгарЫе 1з1 тйх с1еп акегеп Ьбвип^еп уегЪипоеп. Аиг <1ег Зеке,
ап <1еп Капает <1ез КиргегзгшЪез епЙащ;, улггйет зеспгепп Згепеп аиз <1ет
ЬеЬеп Йез НеШееп Ыапит р!асаег1.
1т заеЬеп1еп 1аЬггепп1 дез XVIII 1апгпипс1егх5 кат, аиг Аиггогаегипе
уоп Сгеко-Хгпхагеп, пасЬ Огепег Бгогезе ете М^егдгирре аиз МозЬороЦе,
етег зйскуезШсп уоп Оппа 8е1евепег ЗгасК. 51е такеп сие КксЬе Мала
НиптекаЬг! т Касгкеуе, зисШск уоп Ви<1арез(. Шезе Ма1егеа таЬпг, аазз
сИе ггасИЬюпеПе \Уапата1егеа §егаае Ыег егпеих \уегаеп копте, аапк аеп
оиз с!ет Зйаеп еип§е\уапаег1еп Майегп, аЬег аисЬ аапк <1еп Вез1е11егп, сие
посп 1ттег <1еп УУипзсЬ пе§1еп, §егаае аег зрагЬухапйтзсЬеп Кипзг (1аз
МекегЪезгепеп (т скезеп Севепаеп та егтовНспеп. 1п аег егз1еп 2опе Йег
Когс1^апс1 Йез ЫаПЬех таИеп <Ие 2оегарЬеп з1еЬепс1е Иеигеп уоп НеЙ18еп,
аегеп Ки11е гт Зиёеп §е1леЬеп \уитс!еп ип<1 ип1ег (Иезеп улпч1е аисЬ <Ме
Сез1а11 <1ез НеаЫ^еп МаЬит аагдезЮИ*. Ез \уигае уог кигхет гез18ез1е111,
аазз 31сЬ сИезе Ргезкота1ег аисЬ т!1 <1ег 1коподгарЫе ЬезсЬагйд1еп. Аиг
е1П18еп 1копеп Ьегтёеп 51сЬ аисЬ сИе И^игеп Йез НеаМ^еп Ыапит, л«е
2. В. аиг аег 1копе Ше Ыгейе^акП ш дхе 1]п1егмШ ипа Бге Кгдпипё Лег
СоПезтиПег. В1езе Ма1ег ЬоЬеп, аЬег, аеп Ки11 «1ез НеШ^еп Ыапит т
сНезеп Се§епс1еп ат иЬег2еи§егк151еп Ьегуог аигсЬ тчяех Ьезопйеге 1копеп,
аиг \уе1спеп (Не з1еЬеп<1е И^иг с1ез Нея1Ы§еп МаЬит, пиЧ 16 Згепеп аиз
зеипет ЬеЬеп итгаЬтг, ааг8вз1е111 шигёе.
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