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Балканолошки институт САНУ

Београд

СРБИ У КОМОРАНУ У XVI И XVII ВЕКУ

Српски и ма^арски исторщ'ски извори и старе угарске хронике о

утврг)еним градовима на гораем Дунаву доносе поуздане вести о српским

uiajKauiKHM посадама joui у давно предтурско доба, а особито за влада-

вине крал>а Maraje Корвина. Шегово призиван>е српске властеле и

народа у Угарску било je од обостране користи, а велико залагаае овог

владара за обнову дунавске ратне флотиле, у Kojoj су Срби шащаши

(Rascianis Nazadistis) имали видно учешЬе, условило je ja4aae српских

насеобина на Дунаву.1

Српски Ковин, Будим, Острогой, Коморан и Ъур нису биле само

станице крал>евске флоте веЬ и насеаа са знатним 6pojeM Срба, испочет-

ка, у XV и XVI веку, претежно iuajKaïua, a каснще, у XVII, а поготово у

XVIII веку, и трговаца, занатлща, удружених у цехове, и другог варош-

ког живаа. У н>има je био развщен верски живот, грабене су и украша-

ване српске цркве, а пристизали су и зографи, преписивачи кньига и

духовници из удал>ених Kpajeea Балкана. — Српска позновизанлц'ска

цивилизацща доспела je у угарске вароши, у Kojmia се срела са средао-

европском културом, aoj нове и духовно стране средине, да би се овде

постепено меаала и преображавала. Досел>еници са jyra изменили су у

nojединим угарским варошима народносни састав, а делимично су уга

дали на привредне и културне прилике. Обележили су CBoje присуство

током неколико столеЬа.

Истражива&а открива)у особену истори)'ску слику о Србима у гор-

аедунавским градовима. На Toj слици оживаене прошлости посебно

1 J. Szentklárai, A Dunai hajóhadak tôrténete, Budapest 1886 (са старщ'ом лите-

ратуром); Г. ВитковиН, Прошлосш, усшанова и сйоменици ухарских кралевих шсука-

ша, Гласшж СУД, кн>. 67. Београд 1887, I — LXXXIX; Д. ПоповиН, Bojec-дина у

шурско доба, BojBC-дина I, Н. Сад 1939, 231—239.
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се уочава духовна настро)еност досел>еника, а уз то пкцкашке вештине и

ратне заслуге, занатство, изузетна спретност у трговини и н>ихова онде

особена и лако препознатл>ива култура. Данас све то чува)у цркве —

Tpajra споменици српског присуства на северу Угарске. Jep, Срби су

у тим градовима били упуЬени баш на цркве, у ко)има и око ко]'их се

одвщао добар део н>иховог живота. А оне значаще и лепе старине — ико

не, рукописне и старе штампане шьиге, сасуди примаьеноуметничке

израде, протоколи, матичне гаьиге, архиве, надгробии споменици и разни

записи — OMoryhaeajy да се слика о Србима у овим KpajeBHMa сагледа у

HCTopnjcKoj условл>ености. Па и сада, када у тим градовима одавно нема

Срба, довол>но je само зачета испитаван>а па да се из заборава укаже

живо присуство народа kojh са овог места HHje ишчезао за исторщска

сазнаша и памкен>а.

I

Коморан — Comora, Komarom, Comarn — подигнут на оштроугао-

ном простору KojH o6pa3yje Дунав са Вагом, CBojoM левом притоком, био

je у низу речних утвр^ен>а нщгвр^и град од Будима до Беча. Док се над

будимским градом вила турска застава од 1526. до 1686. дотле je на комо-

paHCKoj твр!)ави crajao српски ша^кашки 6apjaK, са аустри^ским и угар-

ским хералдичким значима и Кирилским словима.

У оним, за Угарску кобним годинама, после пораза на мохачком

Шаторишту (29. августа 1526), брзог npoGoja турске Bojcne, ocBajaiba

Будима, Острогона, Ъура и прве опсаде Беча, имао je утврг)ени Коморан,

Kojn je чувала посада саставл>ена од Срба и Maí)apa, изузетно важан

BojHOCTpaTeuiKH знача). А после те опсаде коморанска твр^ава постала je

гранични камен. На западно} страни била je Bojcna Фердинанда I, а

неточно, недалеко од Коморана, турска флота и кон>ица, Koje су контро-

лисале Дунав и биле спремне на оружани сукоб, упаде и гаьачку. Meíjy-

тим, у току дугог npHMHpja коморанска uiajKauiKa посада обавл»ала je

дужност пограничне страже. дочек^уЬи и Hcnpahajyhn царска послан-

ства и разне мисщ'е, KojHMa je овде била последил станица. Низводно

од коморанске твр^аве дочекивале су их и дал>е пратиле турске ла!)е.2

ДржеЬи се упорно CBoje верске и националне припадности, ове

удал>ене и не многол>удне оазе Срба одолевале су однарог)аван>у, бар у

прво време, а уз то оне су поред турских логора широм покорене Угар

ске стално одржавале чврсте везе са CBojnM сународницима на Балкану.

Те везе су на)чешЬе биле трговачке природе, али и црквено-духовне

суштине. На TypcKoj страни, на путевима ко)И су повезивали Балкан са

варошима на горн>ем Дунаву, било je увек доста Срба, мартолоза и кала-

уза, а уз н>их трговаца, разних ухода, пребега, тумача, скелец^е и хан-

ynja, торбара и тумарала, Kojn су се могли срести у многим местима поко

рене Угарске. Овом шароликом nyryjyheM свету припадали су и српски

калу^ери, Kojn су због милостшье и других послова стизали и у Hajceeep-

* P. Matkovié, Putovanja ро Balkanskom poluotoku XVI vieka, Rad JAZU CXVI,

Zagreb 1893, 74-5.
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ни}е вароши Подунавла. Из средишних делова Србще, преко Мачве,

Срема, Славонще и Баран>е, а потом поред Мохача, манастира Грабовца,

Дунафелдвара, Дунапантелще, Стоног Београда и Тате, могло се тада

доспети чак до Коморана, пролазеКи готово само кроз српска села и

засеоке и делове ма!)арских вароши у KojUMa су Срби живели.

«

У то доба на челу горшедунавских uiajioiua био je храбри капетан

Павле БакиН (+1537), потоаи последней српски титуларни деспот, Kojn

je „одржавао флотилу и господарио на Дунаву од Пожуна до Остро-

гона".3 Баш измену Ъура и Коморана имао je деспот велико властелин-

ство, Koje je добио за равносну службу од крал>а Фердинанда I. Добро су

познати БакиЬеви ратнички походи и сукоби са Турцима, као и шегова

опрезно вожена служба ухода — поверл>иви л>уди су му долазили „из

Турске"; или су, пак, слали важне извешта)е, о копима je деспот обавеш-

тавао крал>а. Paulo Bakyth, како се сам потписивао на писмима упуЬеним

крал>у, био je као „шеф шшцунаже крала Фердинанда" добро упознат

са приликама у TypcKoj, о кретаньу BojcKe, али и о стан>у српског народа и

цркве на Балкану.4 Од изузетног 3Ha4aja су вести о томе да je деспот

примао српске калуфере из удал>ених манастира. „Само )едне недел>е

посетило га je три групе калуфера: )една из Свете Горе, друга из jciuíor

манастира са границе Cpönje према TypcKoj, друга из jeflHor манастира у

Београдском санцаку".6 На долазак ових калуфера указивало се махом

у вези са обавепп^ном делатношЬу Павла БакиНа. Ме^утим, на ньихово

присуство у Ъуру и Коморану не треба гледати са увреженом исюьучи-

вошЬу, jep су они, поред услуга обавепгщне природе, имали и духовну и

културну MHCHjy Koja се тицала коморанске цркве и српског живл>а у

вароши. Истина, сачувани исторщски извори о БакиЬу не помшьу

оновремени црквени живот, будуЬи да се односе на организацщу и из-

државаае во)ске и на поверл>иве извешта}е.в

Beh почетком XVI века имали су Срби у Коморану CBojy малу бого

молку, подигнуту измену твр^авских зидина и дубоких шанчева. О архи-

тектонском изгледу те првобитне цркве ништа се не може докучити, а

Hacrcyhyje се да je била скромних димензи)'а и да се налазила недалеко

од западне кагале, у KojeM правду се ширило подграфе. Ни сакрално-

-уметничка опрема те цркве mije довольно позната, али je црква свакако

била снабдевена на^нужнщим богослужбеним квьигама, иконама и сасу-

дима, што су доносили они калу^ери са Балкана Koje je деспот примао.

• Г. ВитковиИ, н. д., XLVIII; Д. ПоповиЬ, н. д., 181—189.

« Д. ПоповиК, н. д., 240—4.

• Д. ПоповиЬ, н. д., 243; „У Ъуру 21. априла 1534. Павле БакиЬ )ав.ъа кралу

Фердинанду новости из Турске, Koje je дозно од српских калуфера".; А. ИвиЬ, Сйо-

меници Срба у YiapcKoj, XpeaiüCKoj и Славомци шоком XVI и XVII сшолеНа, Н. Сад

1910, 121—2, 127.
• Овде се мисли на писма Фердинанда I упуЬена Павлу БакиКу; позив да са

сводим ша)кашима остане веран цару и да не слуша ту1)а обеЬан>а; матерщалне неволе

ша)каша; царско обеЬале о исплати дугованъа ша)кашима, итд. Г. ВитковиЬ, н. д.,

63—75.
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.Гедини исторщ'ски jeMan nocrojaiba те цркве сада je доброочувани

месингани печат са угравираним flonojacHHM ликом Богородице Оранте,

око Kojer je распоре^ен натпис +G:i:KOrtiopdHtKiH с:ц:вов£дежя: в:^: nç:

вА., а уз aera и важан датум: 17. ¡viaj 1511. 7 Ова), без судиье HajcTapHjH

српски црквени печат у YrapcKoj, на)ближи je позноготскии граверским

радовима те врете, а убележени датум односи се на троносаае те прво-

битне цркве.8 По цртежу Богородичиног лика композшщца се уклапа у

западиоевропску стилску концепцэду, а по скромности уметничке обраде

може се предочити мтшьоье да je печат израдио какав коморански

занатли}а-гравер.в Према датуму на печату, коморанска црква je подиг-

нута пре пада Угарске и пре доласка Павла БакиЬа у ове Kpajeee. Била je

то HajceBepifflja и )една од HajcTapHjHX ерпских богомол>а у саставу обнов-

л>ене ПеЬке патрэдаршще, чп]е се )урисдикционо подруч}е завршавало

баш овде на горн>едунавским ме^ама. У четврто) децешци XVI века,

1. Печат цркве у Коморану

' Г. ВитковиЬ, Сйисак изложених ucutopujcKux, кн>ижевних и умешничких ейо-

меника срйских, Београд 1883, 38.

' Г. ВитковиЬ, Прошлосш, установи и ейоменшщ . . . XLVI. (Печат HHje изрезав

од злаша, како сматра Г. Витковик, веЬ од легуре месинга.)

* Печат се и сада налази у ерпско) цркви у Коморану, а изложен je са осталим

предметима ризнице у пригодно) MyeejcKoj поставци у припрати. Описан je и фото-

графисан 1980, приликом научноистраживачког рада екипе Сентандрсjског одбора

САНУ, KojoM je руководио аутор овог текста.
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када je БакиК добио спахилуке западно од Коморана, црква je и дал>е

снабдевана обредним предметима и юьигама.

Извесне исторщске спомене о Србима у Коморану сачувале су баш

старе рукописне гаьиге. Metjy юцчувенще споменике те врете спада

Коморанско jeeantje/be из прве половине XVI века.10 Ово раскошно

украшено $еванх)ел>е потиче из влашко-молдавске радионице, из Koje

су и Чешворо]'еван^еле манасшира Крушедола, ПеНки айосшол и Jeeau-

Це/ъе из Враце у ByrapcKoj. За ове рукописне юьиге Светозар Радо}чиЬ

je утврдио да ce oflBajajy „техником и стилом свога орнамента од осталих

наших рукописа", односно да су украшене орнаментима „касноготског

и раноренесансног порекла".11 У Коморанском jeean1)eA>y истичу се

украшена зачала, на ко]Има асиметрично распоре^ену заставицу, текст и

крупни инищцал уоквиру^е разу^ени орнамент биъног порекла. На

cynpoTHoj страни од зачала насликани су ликови jевангелиста, доброг

цртежа и сведеног колорита. На овим украсним страницама обилато je

застушьено злато, а поред н>ега светлозелена, плава, црвена и л>убичаста

6oja. Из удал>ене Молдавще ово богато илуминирано }еванх)ел>е могао

je тада набавили и поклонити коморанско) цркви Hajnpe Павле БакиЬ,

мада ово наслуЬиван>е mije могуЬе поткрепити доказима. Ocraje само

увереае да je то jeeaHijenbe приложив богатеи ктиторин. Због БакиЬеве

изразите феудалне културе, као и због н>егових веза са ерпским мана-

стирима на Балкану, треба са пуно разлога поверовати у могуКност н»его-

вог ктигорства коморанско) цркви, на чща je богослуженьа долазио,

за^едно са CBojHM ва)дама, тизедушима, ша^кашима и коааницима.

У коморанску цркву доспео je тада и jeflaH знатно старики рукопис.

То je Тийик — 5ерусалимски уешав св. Саве ОсвеЬеног — оврдзь црковь-

наго скстава, HajcTapHja и jeflHa од Haj3Ha4ajraijHx ерпских гаьига у Угар-

CKoj.12 У литератури je назван Тийик цркве у Срйском Ковину или Ковин-

ски шийик.1* Први je о н>ему писао Таврило ВитковиЬ, али н>егово образ-

ложен>е о пореклу рукописа mije добро протумачено, мада се из тога

текста могло приметите да je реч о Коморану а не о Српском Ковину. У

то време mije била позната rpalja из коморанске црквеноопштинске

архиве, из Koje се да заюьучити да je типик припадао OBoj цркви, а ни

ВитковиЬева преписка са Српским учении друштвом mije била кориш-

Ьена. А управо у Архиву САНУ сачувано je ВитковиЬево писмо из

Коморана, у KojeM он помшье да je у цркви нашао Тийик Писан на Пер

гаменту, лейо сачув. XIV е.14 Ту се налази и примопреда)im записник из

10 JeeaHÍjejbe je преузео из цркве у Коморану и пренео у Београд Гаврило Вит-

ковиК 1882. године. Сада се налази у Архиву САНУ, бр. 278. Г. ВитковиН, и. д.,

332—342; Л>. Сто)ановиК, Каталог рукойисних и сшарих шшамйаних кн,та, Збирка

Српске крал>евске акадешце, Београд 1901, стр. 10, бр. 16.

11 С. Радо)ЧиЬ, Сшаре срйске Mumjaüiype, Београд 1950, 49.

" Г. ВитковиН, Прошлосш, уешанова и ейоменици . . ., 300—319.

" Л. МирковиН, Рукойисни шийици срйскословенске редакцще, Богословл>е 1—2,

1960.

14 Писмо Г. ВитковиЫ брату Николи од 29. )ула 1882. о свом истраживачком

раду у Коморану и Ъуру, где je нашао важну истори)ску гра!)у и споменике. Архив

САНУ, бр. А. 3295 (1881/82 14).
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1882, у Kojeitt се, поред осталих каига и истори)'ских споменика, Koje je

ВитковиК преузео из коморанске цркве, наводи и Тийик на йергаменшу.16

HajöJHDKH доказ да ова) стари рукопис потиче из Коморана налази се у

ВитковиЬево), сада веК peTKoj кн>ижици из 1883, Сйисак изложених

uciäopujcKiix, кнмжевних и умешничких сйоменика срйских, Koja у литера-

тури HHje била чак ни уочена. У H>oj уз OBaj рукопис стощ напомена:

„Имам joui да приметим да сам ову и друге српске квъиге нашао у Комо-

рану".18 Ипак, забуна je Tpajana па je Лазар МирковиЬ, у свом веома

важном каталошком полису Рукойисни шийици срйскословенске редакцще,

у KojeM je донео 56. {единица, ме!)у HajcrapHjHM рукописима навео и Тийик

цркве у Срйском Ковшу, што су прихватили и други аутори.17 Ипак,

Радослав Tpyjuh, Kojn je OBaj типик поменуо у Haöpajaay старих српских

рукописа на пергаменту, HHje погрешио — написао je да je из Коморана,

не наводеКи изворе.18 Ме^утим, он сем помена наслова и порекла HHje

ништа више писао о овом рукопису. Коморански шийик, како би га тре-

бало називати, писан je HajBepoBaTHHje у flpyroj четвртини XIV века

„лепим уставним писмом српске радакцще, у набол^ традицщи преписи-

вачке технике".19 Украс насловне стране, ]едшт у OBoj кшизи, на}ближи

je орнаментици Чешворо]еван1)ел>а српске редакцще из збирке JA3y,

Koje je писано и украшено у XIII веку, односно н>ему сродним а нешто

млгфим рукописима.20 Застушьен je преплетни орнамент, KojH у дошем

делу OKBHpyje наслов шьите и неколико почетних редова текста, док у

горвъем делу има три степеничасто стилизована постол>а, из Kojnx изви-

ру високи крстови. Око средвъег крста je криптограм Нк Éfi Á\é зп.

Сматра се да je овакав тип орнамента пренет у српске скрипторщ'е са

Атоса.21 Коморански Шийик обележава ощек српске средоьовековне

културе у удал>еним српским стаништима северне Угарске.22 Свакако

да су ова и друге рукописне гаьиге, донете у Коморан из српских мана-

стира на Балкану имале поред свог сакралног CBojcTBa и друге одлике. —

Bojyjyhn за Угарску, насел>ени у удал>еним ту!}им областима, без Hfleje о

повратку, uiajKauM су наорали да ca4yBajy бар духовне нити Koje су их

cnajane са народносним стаблом.

15 „Списак повелл, книга и других разних ствари у коморанско) православно)

цркви, Koje je прикупио Гавра ВитковиК, члан и пуномоКник Српског ученог друштва,

на научну употребу и на зактеван>е да их натраг враги коморанско) цркви" — Архив

САНУ, сигн. 9038 (редни 6poj у Списку, 18).

11 Г. ВитковиК, Сйисак изложених исшорщских, клижевних и умешничких сйоменика

срйских . . ., 7 (бр. 45).

17 Л. МирковиЬ, к. д., 1—2.

18 P. TpyjKh, Духовны живош, Bojводина I, Н. Сад 1939, 383.

" J. Веселинов, Бечкеречки шийик 14 века, Симпозиум 1 100-годишнина од

смрта на Кирил Солунски, кн.. 2, Скоще 1970, 45.

" С. Радо)чиЬ, н. д., 32—33.

11 Исшо, 33.

" Коморански типик налази се у Архиву САНУ, сигн. 294; Jb. Сто^ановиЪ,

Кашалох рукойисних и сшарих срйских шшамйаних кнмга, Збирка Српске крал>евске

академике, Београд 1901, 201 (294).
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У прво)' половини XVI века набавльени су за коморанску цркву и

рукописни служабни мине)И. У мине)у за jy»M налази се запис из 1547.

године: . . . „спасен буди и помилован буди писави Дмитар дадак, мно-

гогрешни и последни в ди)ацех, писа немошчно)у и MeHojy pyKojy в

храме CBojeM . . ,га Из овог времена je и Триод йосни са записом:" Списана

бист cnja flyuiecnacHaja кньига глагола)ема Триод pyKojy многогрешних

и смерних и последних в дщацех JoaHa дацана и Филипа дадака и Ава-

кума дщака. 1531".24 Ови, иначе уобича^ени записи преписивача, какви

се налазе у многим рукописним кньигама, нису у овом aryuajy од неког

изузетног HcropHjcKor знача)а, али у Коморану, срединой XVI века,

представл>а]у много више, чак и без обзира на то да ли су гаьиге препи-

сане у OBoj цркви или су пренете из неког далеког манастира са Балкана.

Те су кньиге важна потврда да je црква била стално активна и да су се

сурови uiajKauiH старали о H>oj.

krtUtATlCiAA ГА1 Cid Oit íílflAA KrlHTA, ГАК/Mii

■mflt^í. (ó\fl<0h) МГ\4Г« Vf^VtUriLl HfM^fteiiH

Hn0(Art^ríYHeai^'¡Aíjrtyi». i^AíirlA $А\<А, и<|>н

A H ППА A ¡A H* » НА К ЛГМА ¿iAlfA.:~

3. Запис преписивача JoaHa, Филипа и Авакума на Триоду йосном

из 1531. године

У KOMopaHCKoj цркви чиноде^ствовали су у то доба nyTyjyhH jepo-

монаси, придошлице са jyra, kojh су се привремено задржавали у вароши

као нека врста BojHHx свештеника, а обавл>али су napoxHjcKy, духовничку

и проповедничку дужност. Из сасвим оскудне архивске rpalje о прво-

ÖHTHoj цркви искрсава, у години 1552, име првог познатог коморанског

свештеника, извесног попа Владислава (Ladislaven Rasciana Preister zu

Comorn), док се у години 1571. поминье )едан коморански свештеник само

као Ratzen Predicant zu Comorn.28 Основну плату овим свештеницима

одре^ивала je Дворска комора, па су отуда, по свему судеЬи, имали оба-

везу да у проповедима „ynyhyjy Србе на оданост према царском дому".и

" Служабни мине] за jynu, Архив САНУ, бр. 288 (запис преписивача налази

се на последнем листу).

21 Триод йосни, Архив САНУ, бр. 291 (запис преписивача на последаем листу).

" А. ИвиЬ, Исшорща Срба у Bojeoduuu . . ., 179, 423 (нэпомена 4); 193, 441 (на-

помена 4).

" Д. Поповин, Срби у Коморану, Исторщски часопис САН, кн>. V, Београд

1954 5, стр. 202.; „Ме^у овима су били свештеници ко)'и су се борили као остали рат-

ници, други су били духовници во)'ницима, држали су придике у гарнизонима, где

нема српске цркве, а у време рата соколили су верне да се храбро држе". А. ИвиН,

н. д., 193,
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Можда су ови )еромонаси долазили из манастира у Угарско), из Српског

Ковина и Грабовца, будуКи да су ньима биле бол>е познате политичке

прилике.

Баш тих година друге половине XVI века забележио je учени путо-

писац Стефан Герлах CBoje утиске о Коморану. Taj сажети опис неки

историчари ciwaTpajy за први поуздани податак о Србима у овом граду,

што не одговара HCTopHjcKoj истини, будуКи да nocroje старее поуздане

вести. Ипак, Taj помен Срба у Коморану се не може мимоиКи. Измену

осталог, Герлах je навео да у „Коморану има нешто Срба (Räzen oder

Raitzen) Kojn . . . HMajy CBojy цркву и гробл>е изван града". Нешто je

отнирнщи опис тврфаве и наоружааа uiajKaina, док je о cpncKoj цркви

забележена само узгредна опаска — да je начшьена од дрвета.*7

У то доба Срби у Коморану су превасходно Bojraom са породицама,

што може навести на помисао да српски живал, mije имао знатшцу улогу

у варошком животу. Ипак, будуКи да je мег)у вщдша. било и Срба, н>и-

хов се утица) морао осетити не само у bo¡hhm пословима у тврфави веК

и у подграфу. Ca пуно разлога може се претпоставити да су влще, измену

осталих дужности, учествовали и у одлучиван>у о томе где he ce noje-

дгашм породицама доделити „грунтови" за градньу пфкашких куКа.

То би значило да je уз ньихово учешКе у XVII веку урбанистички уобли-

чен српски део вароши, Kojn треба тражити на старим гравирама.

Ca Kpaja тога века су дескриптивно замипшьене графичке ведуте

градова на горшем Дунаву, израфене по прецизним цртежима насталим

по природи. Те цртеже припремио je Jakob Hoefnagel (1575—1630), а

бакрорезе je издао 1595. н>егов отац Georg Hoefnagel (1545—1600). 28

Гравира Острогона (Strigonium — Gran) у noceÖHoj легенди-тумачу до

носи и важну ознаку Rattzenstatt.29 Из исте године и од поменутог аутора

je и цртачки и графички успела панорама Коморана, тврг)аве и вароши

на Дунаву, са ша)кама у 6ojeBOM поретку.30 Гравира Коморана mije

снабдевена тумачем топонима, али je сасвим извесно да се у делу под

графа налази и урбанистички заметак будуКег Ratzenstatt-a. Ту je, дакле,

и OHaj део вароши KojH je само годину дана paiutje походио Стефан

Герлах и у н>ему видео српску цркву и гробл>е поред н»е. Пажл>ивщим

посматран>ем подграфа на овом бакрорезу откриКе се минуциозно резане

и jeflBa видл>иве силуете рушевина. Гравира очито бележи последние

неког ратног разаран>а, и тиме ce Be3yje за стварна збиван>а. — Годину

дана пре nojaBe бакрореза Коморана, можда само Kojn месец пре на-

станка оригиналног цртежа, десио се важан ратнички florar)aj у граду

и околини, у KojeM су и Срби учествовали. У лето 1594. године велики

везир Синан-паша ocBojno je Тату, Ъур и Папу, а Коморан се нашао

" П. Матков!*, и. д., 10.

" Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler XVII, Leipzig 1924,

193—5, 195—6.

" Gy. Rózsa, Régi värkipek, Budapest 1955, T. VI.

" Gy. Rózsa, к. д., Т IV. Власништво : Magyar Nemzéti muzeum, Budapest (Tör-

ténelemi képcsarnok).
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под jaKOM опсадом, како са Дунава тако и са копна.31 Одбраном твр^аве

успешно je командовао Вук СтанчиЬ, KojH je уз вештине ратоваша на

води и копну применио и ратно-стратешко лукавство, изненадивши

Синан-пашу, Kojn je 28. октобра морао да дигне опсаду и да повуче BojcKy

на зимоваае.32 Тако су храбри, скромно награ^ивани, покати, славили

ooio6oîjeH>e од турске опсаде, Koja им никада више неКе опаснее за-

претити. Том опсадом KpajeM XVI века завршено je jenHo исторщско

поглавл>е овога града.

Да се зашьучити да je у томе веку, осим познатих података о круп-

ним збиван>има везаним за во}нополитичке прилике, остало неупоредиво

ман>е rpal)e о Србима uiajKauiHMa и о anxoBoj цркви. И поред тога,

шихово присуство у OBoj вароши nocraje исторщски препознатл>иво и

чини важан допринос бол>ем познаван>у српских насеобина у YrapcKoj

у турско доба. Из наредног, XVII века, о Србима у Коморану сачувано

je више поузданих извора и споменика, Kojn noKa3yjy довольно jacHy

слику о н>иховом животу, посебно о варошком становништву, Koje се

у томе веку join виднще соцщално и културно исгоыьавало.

П

Почетном XVII века Коморан се поново убележио у ратну хро

нику. Године 1605, када су Турци поново овладали Острогоном и Више-

градом, заюьучен je 11. новембра, на дунавским п^кама под Комора-

ном, мир измену заравених страна.83 О 6pojy Срба у Коморану у то доба

не зна се ништа поуздано, али преовладава мишл>ен>е да je „6poj срп

ских BojHHKa при завршетку рата био . . . неуман>ен",84 а можда и нешто

веки него на почетку ратовавьа. Ово тим пре jep су се око Коморана

1604., годину дана пре склошьеног мира, нашле HajaMHH4Ke чете Дели-

-Марка, Саве Темишварца и Петра Раца; из ових чета неки Bojmmn су

се населили у Коморану, правеЬи ман>е неприлике староседелэчком

этановништву.86

Од неупоредиво веЬег 3Ha4aja je досел.аван>е Срба из Српског Ко-

вина у Коморан, Koje се збило неутвр^ене године почетком XVII века.

Ковинци су са собом пренели и CBoje повел>е и повластице за заслуге,

Koje су join од 1405. до почетка XVII века примали од угарских кра-

81 А. ИвиЬ, Исшорща Срба у Bojeodum . . ., 207.

84 Према ма1)арским изворима, Гаврило ВитковиН je ту опсаду живо описао:

„Синан затим по^е на Коморан, ко;и )уначки брашаше Вук Старчик. Синан пошто je

начинио мост, пота;'но je градио ровове и подземне путове у намери да с барутом

порупш градске зидове. У одсудном тренутку опази СтарчиН намеру Турака и одважи

се да све то сруши. На челу cbojhx ша;каша )уначки нападе на Турке на оувом и на

води и уништи сву турску спрему. Многе ла^е je потописо а неке отео. СтарчиЬ je од

почетка до 28. октобра славно бранно Коморан, и пошто je голему Синанову BojcKy

сузбио, стиже у Коморан и Надво)вода Maraja са 4000 BojHHKa." Г. ВитковиН, Прош-

лосш, усшанова и сйоменици . . . LV.

88 А. ИвиН, и. д., 227—8; Д. ПоповиН, и. д., 194.

84 Исшо, 229.

88 Исшо, 230—6.
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л>ева — Сигисмунда, Владислава, Manije Корвина и других.36 Реч je

о листинама какве HHje имала нщедна друга српска за^едница у YrapcKoj,

а какве су српско-ковински преци почели примата joui у Доньем Ковину.

Осим повел>а на Koje су због старине, садржа^а и крал>евских печата

били поносни, Ковинци су пренели у Коморан и cBoje иконе и црквене

кн>иге. Ме1)утим, овде пре свега треба истаКи друштвене промене Koje

су тада наступиле. После доласка Ковинаца мен>а се соцщална струк

тура Срба у вароши. Найме, док су се у претходном веку коморански

Срби држали махом BojHe службе, сада се, доласком Ковинаца, истичу

трговци и занатлще. У односу на староседеоце-ша]каше, досел>еници

су имали разви)ени)у гра^анску свеет и веКе друштвено искуство. Они

су знали за гра^анска права привилегованих огантина, што je коморан-

ским ва)дама било страно, будуЬи да су подлегали boíhhm одредбама

Дворске коморе. Живот Срба у подграфу добио je нове садржа)е. Убрзо,

веЬ срединой XVII века, приметан je ynmaj гра^анске класе, мада BojHo-

-ша)кашки знача) ни тада mije био уманьен. Напротив, истакнуте ва^де

добщале су племство од Двора, и, мада су се по начину живота мало

разлиновали од гра^ана, они су ипак CBojHM титулама и дипломама озна-

чавали виши ело]. Били су то мали племиЬи, армалисте.

Срединой XVII века варош je узнапредовала у сваком погледу,

а особито у занатству, осниван>ем цехова чизмара, йурчща, KyjyHHHja,

ковача-бравара, млинара-воденичара на Дунаву и других.37 Без сум-

нье, Коморан je, захвал^уЬи занатлщама и трговцима, али и BojHOM

племству, био у сталном yenoiry, што се на)видщл"е одразило на архи

тектуру, Koja je тада добщала барокна обележ)а. Основна урбанистичка

схема вароши била je тада утврг)ена, да би из тога je3rpa у наредном,

XVIII веку само била развщ'ена. Градиле су се нове ерпске куЬе од

тврдог материала, а биле су груписане претежно у улици Св. Андрще,

Koja je почетком XVIII века добила назив Rác utea, Ratzen gassen. На

ступило je мирщце доба, стекли су се услови за живл»у трговину занат-

ским и другим производима, а то je омогуЬило богаЬен>е варошана и

промене у начину живота.

Према утисцима Jakoba Tollii-a, забележеним у aeroBoj щьизи Ерг-

stolae itinerarie, коморански жител>и су срединой тога века среЬно жи-

вели.88 Сажети опис овог радозналог путописца у неколико топлих

реченица осликава живот коморанског подграфа: „Становници су му

Ма^ари и Срби; л»уди махом богата. Мали je 6poj Немаца. Овде живи

народ као што га нисам видео: сваки je весео, расположен и среКан.

Човек би помислио да je овде из дана у дан светковина и вечита свадба.

А свему je узрок што велика гомила BojmiKa и множина чиновника

живи у irnoflHoj земтьи у изобил>у и великом благостадьу".39 На основу

овог описа, Kojn одише свежином доживл>еног, могло би се реЬи да

" Г. Витков!*, н. д., CXXXIX — CLV.

" О разводу заната у Коморану упор. L. Kecskés, Komdromi mesterségek, Bra

tislava 1978.

" J. То1Ш, Epistolae itinerarie, Amsttlaedami MDCC.

" Навод према Г. ВитковиЬу, н. д., XCVI — XCVII.
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je у Коморану тада владала граг)анска сигурност и барокно расположеае.

Утица) Пожуна; па и Беча, могао се осеКати на извесна испол>аваньа

jaBHor живота, на понашаше, а посебно на архитектуру и одеваае. Ме-

îjyraM, присуство Макара било je пресудно, а ньихов утица) се уочавао,

поред осталог, и у маг)аризацщи српских имена и презимена. Тако je

Душан ПоповиК први уочио да je код коморанских Срба веК срединой

XVII века био обича) да HMajy два имена и презимена, }едно српско а друго

MaíjapcKO.40 БиЬе да то нще био само o6H4aj веН захтев BojHe админи-

crpainíje. .Тедном ycBojeHa тзв. административна имена и презимена по-

стала су веН у цруго] генерации и {едина. Србима Taj спол,ашн>и вид

маг)аризащг)е изгледа нще сметао, нити су га тако доживл>авали, уверени

да их православна вера и културна традици)'а, Koje су зорно неговали,

штите од духовног однарог)аван>а.41 Треба нагласити да су се Србима

осеЬали како они са презименима КостовиЬ, ЖупановиЬ, Монастерлада,

Бол.аковиН, .Геновац, тако и они чща су презимена била помаг)арена

— OejepBapn, Будаи, Фелдвари, Аради, Пештй, Естергоми итд. Сви

су они живо учествовали у раду црквене огадтине, Kojy су називали

хрисшщански сабор, коморански сабор или коморански хрисшщани Срби.

На челу ових сабора био je црквени ошац са црквеним синовима.112

Управо у то доба (1655) коморански и рурски Срби добили су прву

крал>евску диплому од Фердинанда III, као гаранцщу да he уживати

сва права дата ньиховим прецима у Српском Ковину. Та диплома, Kojy

су они брижно чували, била je, све до привилегща Леополда I, доку

мент првога реда, а за Коморанце залога вьиховог националног и дру-

штвеног престижа. Захвал>у}уки Toj дипломи, могли су они дочекати

Чарно)'евиКеву сеобу и примити патрщарха у Коморану као Hajopra-

низовашца српска општина, у Kojoj се стекао HajcBecimjH део српског

народа у Угарско)':

". . . Memoriae cornmendamus tenore praesentium significantes,

quibus expedit universis. Quod fidèles nostri, Nobiles Petrus Kapelet,

Sigismundus Wály, Petrus Foghas, Joannes Ràcz, et Petrus Monasterly

coram nobis personaliter constituti, suis ас reliquorum Rascianorum

in Oppidis nostris Regiis Revkomaromensi, et Jaim(n)ensi degentium

et commorantium nominibus et in personis exhibuerant et praesenta-

40 Д. ПоповиК, к. д., 194.

11 Наначи утица) био je ма^арски, jep су Срби у Рацковину, а касгоце и у Комо

рану, били наевшие упуМени на MaÇape. Ja4a&e MaîjapcKor утица;а може се лепо пра-

тити по именима и презименима коморанских Срба . . . Ови Срби са пома^ареним

именима и презименима били су врло добри Срби и одлични православии." Д. По-

повий, и. д., 196.

*! „На сабору je расправлено и одлучивано о свим стварима Koje су се тицале

цркве и црквене општине. На сабору су биране црквене власти, свештеници, учителл,

расправл>ало се о имовинским стварима цркве . . . Црквом je управлло „црквени

отац" са два, а по изузетку, са три „црквена сина". Црквени отац називан je и „епи-

тропом" или „питропом" И црквени отац и Црквени синови бирани су „на службу

CBeToj цркви' ... На скупштини или сабору полагали су рачун о свом раду, нарочито о

матерщалним питан>има. Тада су предавали „хесап с тефтером" . . . Готово je редовно

забележено да je ранено „часно и поштено" ... Д. ПоповиЬ н. д., 200.
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runt certas quasdam litteras nobis Diuorum quondam Ungariae Regum,

praedecessorurn uidelicet nostrorujn foelicium recordationum Privi

legias, super certis libertatibus et imrnunitatibus, Keuiensibus olim

Rascianis, ipsorumque posteris et successoribus clementer collatis,

emanatas et insertas: Quorum quidem Rascianorum Keuiensium ex

linea seu prosapia cum superius nomintim specificatis Rascianis ac Sociis

eorumdem in annotads Opidis nostris degentibus condescendisse, Turcarum-

que diram ob crudelitatem et tyrannidem nécessitai, adhasce, tutioris

et tranquilliores sui permansionis, et suorum incolumitatis ergo migrâsse

asserantur."43

Диплома je насловл>ена племиЬима Петру Капелету, Сигисмунду

Вал>и, Петру Фогашу, товану Рацу и Петру Монастерли)И, тада Haj-

угледнэдим коморанским Србима. Неки од вьих били су црквени оци,

као Петар Капелет, а махом су припадали вощом сталежу, као истакнуте

ша^'кашке обарва]де. Такав je био и пуковник Никола Фелдвари, родо-

начелник угледне коморанске фамшш}е, Koja се разгранала у flpyroj

половили XVII века, a 4Hje je презиме изведено од назива места из

Kojer су се доселили, Dunafölvar или Földvar, па отуда Фелдвари или

Фелдварща. Пуковник Никола Фелдвари (Nikolaus Foldváry) портре-

тисао се чак два пута, }едном 1646, за бакрорез, а други пут 1649, за

велику ул>ану слику на платну, на Kojoj je одевен у живописно „одело

ма^арских великаша".44 Имао je и CBoj посебно изра^ени племиЬки грб,

HajBepoBaTHHje насликан на платну.46 Таквих портрета и грбова комо-

ранских племиЬа било je више, а то су, у исто време, били први пор

трета Срба новщег доба, знатно стариjи од оних добро знаних из XVIII

века. На жалост, ти коморански портрети су однарог)ава1ьем Срба прешли

у маг}арске породице и, по CBoj прилици, нетрагом ишчезли за наша

проучава1ьа.

Ипак, jeflaH важан исторщски споменик сачувао се до овог времена:

"То je прва и оригинална застава коморанских, острогонских,

рурских и пожунских у)един>ених српских ша^каша из оног доба,

кад je бечки двор маг)арску народну BojeHy флотилу крал>евих

насадисте лишио н>ихових старих предан>а и успомена, и ту ма-

^арску дунавску Bojeny установу предао српском пламству на гор-

въем Дунаву, Koje je било на napcKoj немачко} страни."4*

«» Г. ВитковиК, к. д., 108—1 10.

" „Капетани и заповедшщи бродова носили су у XVIII веку живописно одело

ма!)арских великаша, као што се вида из из слике Николе Фелдварщ'е, команданта

коморанских ша)каша. Около слике je натипс: Nikolaus Földvary ¡S.G.M. Hungaro-

rum et Croatorum Colonellus Obiit 1649". Г. ВитковиК, н. д., XCIX.

44 Портрет и грб Николе Фелдвари;е пренео je Таврило ВитковиЬ 1882. у Бео-

град, у Народни музе). (Стари инвентар, кн.. 1, инв. бр. 1234 и 1235.) Оба предмета

су пропала 1914—1918. Основни подаци у Списку, ко)к се чува у Архиву САНУ, инв.

бр. 9038.

*• Г. ВитковиК, к. д., CIX.
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У OBoj ново) во)НО-административно) формации Срби шабашки

официри добили су велике личне обавезе, Koje су подразумевале и од-

roBapajyha признанна. А ту на првом месту долазе племиЬке дипломе,

Koje су коморански Срби тада по утврг)еном реду добщали. Бечка BojHo-

обавешта^на служба била je свакако задовол>на сташем у тврг)ави, дисци-

плином и обученошЬу во)ника, егзерцирима на копну и шащашким

вежбама на Дунаву. А то je пресудно утицало на одлуке Двора о додели

племиЬких диплома. Турска опасност mije била откловъена, а на другу

опсаду Беча, до Koje je и дошло само неколико деценща каснще, могло

се веЬ тада са забринутошЬу помшшъати. На поузданост Срба uiajKaiuKHx

официра, 4Hja je славна ратничка традищца у дунавским тврг)авама. а

посебно у Коморану, била Двору добро позната, могло се и у предсто-

jehoj опасности рачунати. Отуда и нове свечане униформе, племиЬке

титуле, нове лепо грабене uiajKe, добро наоружавъе и нове заставе.

Заставе предате uiaji<auiHMa 1654. године по ceojoj амблематско} и

иконографско} замисли, Koja je без сумнье у Бечу утврг)ена речито све-

доче о односу Двора према Србима ша)кашима.4в То су заставе Срба

inajKaina, Kojn су — како амблеми истичу — спремни да под тим заста-

вама, а против Турака, )уначки гину за угарску крал>евину и аустрщску

царевину :

"Велика inajKaniKa застава има у дужину 2,18 метара, а ширину

а ширину 2 метра; она je од лаке свиле виппьеве 6oje. По OBoj

застави расути су пламени прамени. У средний заставе налази се

масном златном öojoM насликан аустри)ски државни грб, а у н>ему

грб маг)арске државе. Над самом круном с леве стране насликан

je уздигнути златан грчки крст . . . На застави нема натписа. Али

на cyepeMeHoj cBHJieHoj траки, i<oja je била . . . саставни део велике

заставе, има oBaj натпис Ьирилским словима: лгЫ шоеос. лгЫ

ïcxïçoc. drîoc атанатос ыйс<&(н) шлсъ ст. гк. 1654- Од исте свиле

виппьеве 6oje са уткашш цветовима биле су на катаркама ла1)а

ша}кашких ва}да мале заставе са расутим по н>илш златним пра-

меновима . . . Обе су из доба Фердинанда III. . . На npeflaoj страни

I-ве заставе у златном ловоровом венцу crojH зелено тробр15е,

над KojnM cjajn ма!)арска круна са високим двокраким златним

крстом. С леве и десне стране бране круну две руке деснице нао-

ружане маг)арским сабл>ама . . . Изнад ловорова венца crojH натпис

са крупним латинским златним словима „Et pro". Oeaj натпис

oöjaiuibaBa 3Ha4aj према круни окренутих сабал>а, као да би покати

исказали: бориНемо се за круну или за крал»а и отацбину, jep оно

тробрг>е представл>а маг)арску државу а круна крал.а. На npeflaoj

страни Н-ге заставе исто таква слика, са истоветним ловоровим

венцем, а у овом тробрг)е, увенчано круном са крстом, али су руке

са сабл>ом опружене на супротну страну круне према непрщател>у,

" Заставе je први об)авио Ал. Сто^ачковнК: Стара засшава шщкашкох во/нсшва

у Коморану, Сребскиу народниу листь, Пешта 1843, бр. 40, стр. 316—7. Тада су се

заставе налазиле у српско) цркви у Коморану. Године 1882. пренео их je Г. ВиткоииЬ

у Београд и предао Народном музе)у. Сада се налазе у Bojhom музе)у.
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ко)'и би претио круни и отацбини. С ]'едне и друге стране мачева,

као од н>их застрашен и поставлен crojH грб турски, полумесец

и звезда. До ловоровог венца на десно стощ натпис истим латин

ским позлаЬеним словима : „Et contra", то he реЬи contra Turcas . . .

Натписи oöejy застава само се могу об)аснити претпоставком : да

су обе заставе crajaie упоредо на >едно) исто) мотки и то она са

„Et pro" горе, а доле под овом „Et contra". То noTBpî)yjy натписи

на позадно) страни тих застава. На позадно) страни I-ве заставе

у позлаКеном ловоровом венцу crojH зелено тробрг)е, из кога су

израсла три крина, Koje облеЬу пчеле, са натписом „Et apibus".

На позадно) страни П-ге заставе у истоветном ловоровом венцу

CToje три брда, из kojhx су израсла три крина, а изнад въих cnja

пролетнъе сунце, у коме je монограм Фердинанда III (F. III). И

на овоме je до венца натпис „Et veri". Натписе „Et veri et apibus"

вал>а тумачити, да се те заставе тичу младиЬа, као и л>уди снаж-

нщ'ег доба. 48

BojHH4KH добро обучени, одани бечком двору, савесни у испутьа-

ван>у cBojnx дужности, награг)ени племиКким титулама, коморански Срби

официри су са jacHo исгомьеном етничком свешЬу помагали cBojy цркву,

походили богослужен>а, учествовали у раду хрисшщанског сабора. Поред

BojHMx дужности, црква je била вьихова велика брига, а осеЬанье право

славие побожности, Koje je било веома изражено, као да je посебно него-

вано, можда да привидно ублажи извесне видове маг)ариза1пф. При-

л>ежност цркви огледала се у неким вьиховим поступцима, посебно у

оним KojH су се тицали обнове старе цркве и н>ене опреме кньигама и

богослужбеним предметима, као и вог)ен>а црквене благ^не, чему се

поклааала посебна пажи>а.

Послове Kojn су се тицали цркве обавл>али су предано, а занилиьив

je, чак дирл>ив, патрщархално демократски начин избора црквене власти,

црквеног оца и црквених синова, што се може прегледно пратити веН

од средине XVII века. Тада су, године 1648, Коморанци — обершшер

Никола Фелдвари с осшалими хрисшщани — изградили церков велику йод

градом коморанским.*3 У запису crojH да je то треЬа по реду црква у

Коморану, па he бити да je била од дрвета, тако да се могла преносити

уз извесне доградоье и преправке, jep je наглашено да je нова црква

била велика. Та црква raje била дугог века, што се види из записа у

Протоколу: 1664. месеца марша 18. дан. Почесмо да градимо цркву са-

дашгьу, и на другом месту под истим датумом: Погодисмо се с Majdûopa

да зида цркву за 50 форинаша . . .50 Beh 21. новембра идуЬе године црк

ва je била завршена: Кад йосвеши цркву владыка будимски Викшор.61

« Г. ВитковиН, и. д., CIX — CXI.

" Jb. CrojaHOBKh, Сшари срйски записи и иашйиси I, Београд 1902, 2073; А ИвиН

к. д., 260.

Г. ВитковиН, «. д., 245.

" Исшо.
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По овим забелешкама, у Koje не треба сумн>ати, то je била црква од

тврдог материала, 4nje изглед нщ'е нигде описан.

За коморанску цркву почео je 1659. да се води веК поменути Про

токол, CBojeBpcHa хроника, не само о црквеним збивашима него посредно

и о Србима у Коморану. То je у исто време HajcrapHjH очувани црквени

протокол Срба у YrapcKoj, па je н>егов знача} тиме знатно шири. Beh

прва белешка делу)е непосредношЬу сажетог казивагьа, Koje обеЬава

И занишьиве податке: 1659. месеца уулща 29 дан. Да се зна како чинисмо

собор хрисшщански у господина Кайелеше Петра дому црквена dyioeanuja

ради, те Поставите мене Субошу Kocmoeuha и мо1а кума Ocmojy Жуйа-

новиНа, те дадоше нами у руке црквени новаца и дукаши и у шалирах . . .**

Протокол на CBoj начин осликава и коморански трговачки oÖH4aj да

се приложи на цркву када се крене у трговину (то се звало дар на йс~

ходпу), или када се врати са дугог пута, а особито када се у трговини

добро заради (прохосепи): „1660. Месеца jeHyapnja 6 дан. Прохесапих

ce ja Субота и Фогаш Лахзо, те дадосмо у цркву 1. фор(инту) и 80 нов-

(чика) . . . Месеца марта 2 дан, кад отидоше тргофци доле, скупих у

ла1)у 2. фор. 35 нов . . . Отиде у Беч Хаци Мано)ла те ми даде 55 нов . . .

Доифоше тргофци оздо, те се прохесапихом, те им претече от харча 24

фор. 75 нов. и то дадоше мени на цркву . . . Месеца марта 1 дан отидоше

тргофци доле, те ми дадоше походдьу 1 фор. 80 нов . . . 1662. Месеца

jeHyapna 5 дан. Отидоше тргофци доле, те сакупих походшу 2 фор.

60 нов . . . 1666. Кад пои!)е у Беч дебели Дмитар и Вуин дадоше ми

2 фор 44. нов . . . 1667 ... 19 jenyapna прохесапише Jopro и Ъурица и

Исак, те ми дадоше на цркву 10 нов . . ."63

Осим прилога и издатака, због Kojnx je Протокол и во1)ен, из ових

кратких записа oTKpHBajy се дунавски путеви коморанских трговаца.

На западно} страни цил> je био Беч, iryu 1шрнбершке и мануфактурне

робе, за KojoM се само мало )ужяп)е осеЬала велика потраж&а. На jyro-

исток mije лако одредити докле су бродили коморански трговци доле

— како у записима crojH — да ли само до Будима, Српског Ковина, Baje,

или су се спуштали до Земуна и Београда, а можда то доле означала joui

jjOKifflje путован>е — од Београда караванима до Солуна, Kojn je каснще,

у XVIII веку, био редовно исходиште трговцима из Угарске. У сваком

crr/4ajy, намеЬе се мишл>ен>е да je Коморан у XVII веку у трговачком

погледу био оно што he Сентандре}а постати тек у XVIII веку. Ме^утим,

треба истаНи да Коморан юце био само трговачко средиште Срба у

ropaoj yrapCKoj. И даше су се брижл.иво неговали ранще успоставл»ени

духовни додири са манастирима на Балкану, па чак и са Хиландаром,

као и са влашком кнежевском породицом Басараба. Богородична икона

у Хиландару из 1643, Kojy „украси благовени и христол.убиви, велики

и пресветли кнез и господар Bcoj земли угровлахщско) Jo(aH) MaTej

Басараба, Bojeeofla со супружницом CBojejy благоверно}у 1елено}у" —

око Koje иконе се посебно старао }енопол>ски митрополит Лонгин Коре-

" Исшо, 243.

" Исшо, 244—247.
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нич Бранкович — чува у свом оквиру свитак са помеником.54 Ту су,

поред осталих, исписана имена Коморанаца кощ су дали Хиландару

парусщу за помен свога рода. Забележен je „Род господина Фелдвари

Габора, оберваще коморанског и капетана jryHajcKor: Род часног оца

Флипа Кричка, презвитера коморанског, и други".65 У овом запису

наведено je само за неке фамиладе да су из Коморана, док за HajeehH

6poj приложника не пише одакле су. OöepBajfla Фелдвари Габор карак-

теристичан je пример Србина Kojn je у току BojHe карьере стекао по-

ма!)арено име и презиме. Без сумн>е, крштено име му je Таврило, а у

BojHoj служби прихватио je CBoje административно име, па се тако убе-

лежио и у napycnjy манастира Хиландара. Из тога времена позната су

имена свештеника и монаха Kojn долазе са jyra и доносе са собом бого-

службене кн>иге. „Да се зна jera npnje презвитер Бранко ПротоповиЬ

в мирославушти град Коморан . . . 1641,"68 забележено je у Триоду

йосном. Joui je важгаци нешто мла^и запис: „Да се зна когда приходих

аз грешни Макарщ jepoMOHax филандарац (Хиландарац) в богохраними

град Коморан в лето . . . 1673.""

У Протокол су по добром o6H4ajy уношени и издали за допуну и

набавку црквених сасуди и другог инвентара. Тако je године 1665. за

apxnjepejcKH сто исплаЬена )една форинта, HajBepoBaTHnrje за поправку

или за украшаван>е. Тих година боравио je у Коморану и jeflaH nyryjyhH

зограф — малир, како crojH забележено: „За три иконе дадох 22 фор.

50. нов(чиЬа) ... За заставу (сликан>е црквеног 6apjaKa) дадох малиру

15 фор. (1668)." О брижном ктиторском односу Коморанаца према ceojoj

цркви речито говори запис о богатим ускршн>им даровима године 1686:

Да се зна што донеше у цркву на воскресешце : 2 велике одежде; 1

дэдаконска; три петрахшьа; 1 наруквица; три заставе, 1 азиминс; 2

обруса; гроблица; 4 каиге, апостол, }еван1)ел>е, литурп^ар, oKTojnx.58

Прилози цркви и веК традиционалне везе са сународницима на

Балкану обогатиле су коморанску цркву сликарским делима знатне умет-

ничке вредности, а изузетне културноисторщске важности. Ту je, по

старини, на првом месту крст Христовог pacneha, Kojn je некада при-

падао старом иконостасу. На OBoj икони позновизантщског манира Хри

стово тело, приказано у чеоном положа}у, главе нагнуте на леву страну,

сликано je сме^еружичастим тоновима, са светлим акцентима, док су

на ружичастом перизому извучене светле лини)е на набраним деловима.

Крст je несумньиво рад бол,ег зографа, joui неутвр!)ене иконописачке

" Епископ Димитриде, Икона Зована Машеja Басарабе, Споменик СКА XXXIII

други разред 30, Београд 1898, 3 — 6.

66 Jb. CrojaHOBiih, н. д., кн.. IV, 6808; кн,. VI, стр. 167—169; Р. Гру)ик, Духовны

живош, 397.

58 Запис у Триоду йосном, Архив САНУ, рукопис бр. 291.

5Т Jb. CTojanoBnh, н. д., I, 1690.

Ь8 Г. ВнтковиЬ, и. д., 248—9.
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радионице из средишних делова Балкана, а настао je почетком XVII

века. 69

Нешто су мла1)е престоне иконе Христа и Богородице, Koje су тако^е

припадале старом иконстоасу, а добиле су CBoja претона места на високом

дуборезном иконостасу барокне цркве из друге половине XVIII века.

Ктитор ових икона био je познати заповедник majкашке флотиле обер-

Bajfla Петар Монастерлща — племство je добио 1665. од Фердинанда

III за себе и CBoje наследнике, од Kojroc му je син 1ован, одмах после

сеобе, у Будиму свечано проглашен за српског подво)воду.в0 Комо-

ранске престоне иконе нису датоване, али се н>ихова набавка временски

подудара са датованом иконом Богородице Одигитрще, Kojy je Петар

Монастрел^а поклонно cpncKoj цркви све. Николе у Ъуру. На Toj

икони налази се ктиторски запис Моленще Петра Монасшерлще, леша

1660.*1 На)вероватни)е исте године поклонио je Петар Монастерли)а и

две престоне иконе KOMopaHCKoj цркви.62 Мада Курска и коморанске

иконе не потичу од jeflHe сликарске руке оне су сигурно настале истих

година. То je занатски вешто, чак неговано, сликарство, строго утвр-

1)еног иконографског решеаа. Непознати зограф поседовао je изражено

осеКан>е за монументалност, а обучен je у floöpoj airo<apcKoj радионици,

па отуда и технички дотерая сликарски рукопис, али не и изразитща

сликарска индивидуалност. Обе иконе насликане су на златю^ поза-

дини, рафиноване обраде инкарната, израженог руменила лица, нагла-

шених тамних сенки, са карактеристично распоре^еним линщама бора

око очи)у. Палета овог Majcropa одлику^е се светлим 6ojaMa, Koje златна

позадина joui више истиче. О уметничком пореклу ових икона за сада

се може реЬи само толико да су на н»има присутни утица)и светогроског

иконописа тога доба, а да зограф на}вероватшце потиче из неке северно-

грчке иконописачке радионице. Због великог формата икона тешко je

претпоставити да су донете с jyra, па je вероватноЬа да je зограф сликао

у Коморану тим прихвал>иви)а. У том ary4ajy у овим KpajeBHMa су око

1660. боравила два иконописца, jeflaH Kojn je насликао Богородичину

икону за цркву у Ъуру, а други две престоне иконе цркве у Коморану.

О овим иконама се у Протоколу, иначе богатом подацима, не Ka3yje

ништа.

Икона Исуса Христа има натпис ic \с о плнтижратюр. То je до-

nojacHH чеони лик, одевен у црвени хитон и светлоплави огртач, пре-

" Крст се налазио у склопу старог иконостаса коморанске цркве до др>ге

половине XVIII века, када je начшьен садашши барокнорока)ни иконостас. Сада

се крст налази на чеоно) страни балустраде хора. Невешто je рестауриран око 1970.

године. Снишьен je и описан 1980, приликом истраживачког рада екипе Сентандре)-

ског одбора САНУ.

" J. X. ЪорЬевиЬ, Tlodeojeoda Joean Монасшерлща, Летопис Матице српске

LXXXIV, кн.. 247, Н. Сад 1908, 1—14.

" Д. Давидов, Иконе срйских цркавау MafyzpcKoj, H. Сад 1973, 25, 147 (каталош-

ки опис), табла I.

" Л. МирковиК, Црквене сшарине у срйским цркаама и манасширима Банаша,

Pyntymije и Ма^арске, Споменик САН XCIX, Београд 1950, 17.
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бачен преко левог рамена; десном руком благосшьа, а у лево; држи

отворено }еван^ел>е. У дон>ем делу позадина иконе обо^ена je црвено,

а на H>oj je поред Христове десне руке ктиторски запис mmíhíí kvç

ntTçà ов'рвайда. На flpyroj икони Богородица щ её евта тнлостйва оде-

вена je у плави хитон и црвени мафорион, чщи су набори наглашени

тамним и светлим сенкама и лшга^ама; на лево} руци држи Христа а,

десном yKa3yje на н>ега. Ова икона joui вишс истиче сликарске могуН-

ности непознатог зографа, посебно н>егов смисао за декоративне и коло-

ристичке ефекте.

Нешто мла!}а, на^вероватнизе са Kpaja XVII века, Богородичина

икона сликана за стари Богородичин престо, показу]е утица) молдавско

-влашког иконописа, али н>ено уметничко порекло joui HHje утвр^ено.

На златно) позадини насликан je flonojacHH лик Богородице, са чеоним

ликом Христа на лево} руци. На cynporaoj страни je ктиторски запис

сию ííkóhí п'лати нйкоил вбудн/иацъ. Икона je у XVIII веку добила мону-

ментални барокни оквир у позлаЬеном дуборезу.

5. Ктиторски запис на npecTOHoj икони Исуса Христа у

коморанско) цркви Моленще кир Петра oSepeajda
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Из овога времена су и две празничне — целива)уКе иконе Силазак

св. Духа и Ро$ен>е Христово, од KojHX je прва, изразите колористичке

звучности, доцета са jyra, а на flpyroj се уочава)у особености yKpajHH-

ског иконописа.

Сакрални предмет примен>еноуметничке израде и богослужбене

юьиге не само што flonyayjy инвентар коморанске цркве у XVII веку

веЬ, као и иконе, указу^у на стално присутно зрачеае удал>ених културних

средина.

Чешворо}ева1)неле штампано у Вилни 1664. одлику)е се украсним

оковом корица из 1665. изразитог споменичког 3Ha4aja с обзиром на

порекло и ктитора. Оков je наручио велики влашки ктиторин 1ован

MaTej Басараба са супругом .Геленом, за cBoj манастир Арнота, храм св.

арх. Mиxajлa, што се чита на запису искуцаном на корицама. То je при-

меран KyjymDijcKH рад у позлапеном сребру, а потиче из joui неутвр-

1)ене влашке радионице. На npefliboj страни je Haj4euiha композинэда

окова }еван1)ел>а Pacûehe Христово, са ликовима апостола, распоре^е-

ним уз усправне ивице юьиге, а на задн>о} страни je Васкресегье Xpuciûoeo

(Силазак у ад), са ликовима пророка у два, тако^е усправна, фриза.

Композищце су изра^ене према старшим позновизанщским предлош-

цима, а натписи и ктиторски запис су на црквенословенском. Чешворо-

jeeaulyejbe je пренето у Горницки манастир, што je забележено мастилом

на првом и на последоьем листу, а одатле je KpajeM XVII века донето у

коморанску цркву. Из друге половине тога века je и )ецан сребрни

(позлаКени) путир, шестолисне основе, украшен искуцавааем и фили-

гранским орнаментима.63

У fleeeToj деценщи XVII века имуЬнщи коморански грабани дари

вали су CBojy цркву бисерима, наменивши их за украшаваае тек пору-

ченог аера-плаштанице. По 6pojy сакушьених бисера („сума сверху 1465.

зерна, што je дато на аер и jourr 3 зерна велика") очигледно je припреман

украс за плаштаницу изузетно великог формата. Запис о 6pojy бисера,

наведен у Протоколу измену године 1684. и 1689, Kojn почшье рече-

ницом „Дадох весцу бисера на аер (воздух)", yKa3yje на могуКност да

je везац боравио у Коморану, а означава време погодбе и почетак рада.8*

Аер-плаштаница, Koja се и сада налази у KOMopaHCKoj цркви, завршена

je само Kojy годину каснще, а има запис Majcropa Пожни госйоди раба

ceojeïo jepol)aKOHa MaKapuja делавшаго си аер 1693.iS Да ли je то аер за

ко]и су сакушьани бисери? Нема сумше да jecre, а разлика у годинама

измену npeflaje бисера весцу и израде аера-плаштенице o6jauubaBa се

тако што je минуциозни и спори везюъски рад могао noTpajara и Kojy

годину, а изгледа да je био и прекидан у години сеобе.

" Иконе и сакрални предмета примен>еноуметнкчке израде обра^ени су и сним-

певя 1980. приликом истраживачког рада екипе Сентандре)ског одбора САНУ у

Коморану.

** Г. ВитковиН, и. д., 249.

•* Л. МирковиМ, Црквени умешнички вез, Београд 1940, 25—6.
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Коморанска плаштаница, извезена на зеленом плишу складно ода-

браних 6oja, проткана златном жицом, KojoM je извезен Христов одар

и ореоле свих ликова, спада у изузетна дела ове примеаеноуметничке

врете. У иконографском и стилском погледу она je чврсто везана за

позновизанти)ску традишцу, за разлику од плаштанице Христофора Же-

фаровиЬа, изра^ене 1752. за цркву св. Teopraja у Пешти, Koja je сва

у знаку барокно-poKajHe декоративности. Треба истаНи joui ^едну сак-

рално-литирпцеку страну и намену коморанске плаштанице. То je хро-

нолошки прва плаштаница Великог петка, за разлику од претходних

плаштаница великог входа.66

Плаштаница jepoljaKora Макарща незаобилазан je исторэдекоумет-

нички споменик, Kojn са осталим делима обележава културна достигнуЬа

коморанских жителе, па и много шире — Срба у YrapcKoj у XVII веку.

Као и OHaj jepOMOHax Kojn се потписао y рукописном служабном минеру

за новембар Придох у Коморан аз Басили]е йрошуман Сшуденички 1689,97

тако je и jepoîjaKOH Макарщ'е дошао са jyra, само Kojy годину пре сеобе.

Ca собом je донео иконографске предлошке, да би CBoje дело завршио

у Tpehoj години после сеобе. Са коморанском плаштаницом нщ'е само

завршено jeflHor поглавл>е исторще Срба у oBoj вароши веК je у исто

време почело и друго : у току израде овог уметничког споменика десила

се велика сеоба, у Kojoj je ерпска црквена општина спремно учествовала

у крупним политичким flora^ajHMa.

По месту и времену настанка, а посебно по уметничком преклу и

стилским одликама, коморанска плаштаница указу)е на оне дуге, веН

утабане, путеве, Балкан—Угарска и обрнуто, копима су ходили, jaxara

и бродили MHoroöpojHH знани, a joui више незнани, путници, преносиоци

робе, уметничких дела, юьига, imeja и порука. Па, иако преписка измену

пеКког патрщарха Арсеюц'а III 4apHojeBHha са Коморанцима, пре сеобе,

mije откривена, ипак je, нема сумн»е, постлала жива веза ПеКка патри-

japnmja—Будим—Коморан. Нису ли )еро!)акон и везац MaKapnje, про-

игуман студенички Василще и други монаси, Kojn су са Балкана стизали

у Коморан, били гласници пеЬког narpnjapxa пре велике сеобе? Hnje

ли патриарх био обавештен о HajBehoj cpncKoj irpKBeHoj општини у

yrapcKoj од будимског владике Виктора, i<ojn je осветио коморанску

цркву и долазио у ову варош неколико пута, па и 1685е8? Како je Арсе-

HHje III онако непогрешиво у jeceH 1690. изабрао Коморанца Адама

Фелдварщу и упутио га са епископом Исащом ЪаковиНем цару Лео-

полду I у Беч, ако претходно mije знао да je он ^едан од на)поверл>иви)их

личности ме^у Србима у Коморану? Све то указу)е да je ПеКка патри)а-

nmja будно бдела о удашеним аутономним ерпским црквеним општннама

на горн>ем Дунаву.

*

Л. МирковиЬ, к. д., 14.

" Служабни мине] за новембар налази се у Архиву САНУ, инв. бр. 287.

68 Г. ВитковиН, н. д., 345.
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Велико]' сеоби претходили су познати ратни обрачуни измену аустри)'-

ске и турске во)*ске, ко\к су почели другой опсадом Беча. На карти

сукоба Коморан rarje виднее обележен — аегова твр^ава остала je по

страни, али je коморанска Bojcna учествовала у неколико битака. Истини

за вол>у, када je Кара-Мустафа кренуо дшогол>удну Bojœy на север,

у Бечу се испочетка сматрало да he везир напасти Коморан и Ъур и да

he се те године на томе можда и завршити турске ocßaja4Ke тежвье.*9

Због тога je у Коморану припремана одбрана града. Ме^утим, исторща

се поновила: Турци су, као и приликом прве опсаде Беча, заобишли

Коморан и десном обалом Дунава кренули на Ъур, Kojn су лако ocBojnroï.

Коморански бранительи су одахнули, али су Турци опсели Беч, чиме

je царевина доведена у животни опстанак. Када je 12. септембра под

зидовима Беча изво}евана победа хришКанског opjOKja, почело je по-

влаче&е турске BojcKe, па су идуНе године ослобо^ени Вишеград, Вац

и Пешта, а опсада Будима ни)е успела. Турцима je пошло за руком joui

и да поврате Пешту, а у залезу су држали Ъур и Острогон, Koje je ау-

стрщска BojcKa заобишла.

Године 1685. било je аустрщско оруж}е cpehHHje. Херцег Карло

Лотариншки кренуо je да ослободи Ъур, Kojn je држао будимски паша

паша Ибрахим. Приликом сукоба код ВЬергеш Новог села (Nyerges,

Újfalu) Турци су били поражени, а тиме и Ъур ослобо^ен. У OBoj бици

истакле су се српске катане из Коморана, Koje je предводио храбри и

образовани официр .Гован Монастерлща, син оберва)де Петра, познатог

ктитора престоних икона за Курску и коморанску цркву.70 Beh 16. ав

густа, у ycneiuHoj бици за Острогон, и овога пута изузетну храброст и

вештину показали су коморански кон>аници, предво^ени 1ованом Мона-

стерлщом.71 Дал,и pa3Boj ратних floraljaja, као што je добро познато,

HHje се тицао Коморана, али je ослобойэдье Београда септембра 1688.

забележено у коморанском црквеном Протоколу : „Дадоше катане каде

смо добили Београд 22. фор."72 У Коморану je Taj радосни floraÇaj про

славлен, поред осталога, и прилозима BojHHKa CBojoj цркви, а из тога

се може зашьучити да се .Гован Монастерли)а са jeflHHM делом BojcKe

после пада Будима вратио у Коморан као стална посада твр^аве.

У KOMopaHCKoj твр^ави и вароши наступила су мирнодопска вре

мена. У HapeflHoj, 1689. години налази се мало помена о Коморану и о

тада веЬ истакнутом капетану 1овану Монастелщи. Ипак, изгледа да су

те године 6paha Монастелэде сазидали нову куЬу у улици Св. Андрще,

jep je jaHyapa 1690. у Прошоколу забележено да су се задужили у црквено}

блага}ни на суму од 608 форинти и 40 новчиКа. Износ превелик за оно

доба, а могао би jедино одговарати градши велике барокне куЬе, какве

су тих година у вароши подизане. Пада у очи, али не изненаг)у)е, да je

у црквеном Прошоколу убележено пома^арено име JaHOin Манастерлща.7*

" А. ИвиК, н. д., 261.

J. X. "Борщевик, к. д., 9—10.

" А. ИвиЬ, к. д., 264.

,г Г. ВитковиЬ, н. д., 250

78 Исшо, 251.
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6. ПлемиЬки грб Вука Капушварще из Коморана (1687)

С пролеЬа 1690. Коморанци су се постарали да исходе од Леополда I

обнову повластица Koje je 1655. н>егов отац Фердинанд III дао Србима

у Коморану и Ъуру. У том цил>у упуЬени су у Беч племик Адам Фелд-

варща и капетан Лован Монастерлща, чищ je отац Петар био у делегацией

код Фердинанда III. Царска диплома издата им je 14. априла 1690:

"Quod medio Fidelium nostrorum Egregiorum Adatni Fôldvdry

et Joanms Monasterli, tum pro arte ipsorum, quam vero reliquorum

Uniuersorum Graeci Ritus Rascianorum in Regio Opido nostro Comaromi-

ensi et Jauriensi degentium et commorantium, exhibite sint nobis te

praesentatae certae quaedam Sacratissimi olim Principis Domini

Ferdinandi Tertii Romanorum Imperatoris et Hungariae Regis beatis-

simae memoriae Praedecessoris et Genitoris nostri desdeiratissijni
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super Priuilegiis Raszköuinsibus, modernorum videlicet Supplicantiurn

Praedecessoribus datorum confirrnatione, in Regia arce nostra Poso-

niensi Die Vigésima quarta Mensis Junii Anni Millesirni Sexcentesimi

Quinquagesimi quinti emanatae Litterae certam in eo benignarn an-

nuentiam continentes, quod propúlsalo ex Partibus llius Diuina volunta-

te hoste Turca ili dem rursus ad propria unde pulsi sunt loca redire, ornni-

busque et singulis immunitatibus, antiquesque libertatibus, antiquesque

libertatibus uti, frui, et gaude. e possint ac valeant sub Tenore infrascripto.

Supplicatum itque extitit Maestati nostrae nominibus et in personis

quorum supra demissa cum instantia humillime, quatenus easdem

Literas, omniaque et singula in illis contenta ratas, gratas et accepta

haberi, approbare, roborare, ratificare, ас pro ipsis, ipsorumque Po

stens et Successoribus uniuersis perpetuo valituras gratiose confirmare

dignaremus. Quorum quidem Litterarurn Tenor sequitur in hunc

modum."7*

Тако je cnmajeM неочекиваних исторщских околности дошло до

yeajaMHe везе два)у царских докумената, Koju су се и по датумима готово

подударили: исте године, чак истог месеца, а само неколико дана пре

коморанске дипломе, потписао je Леополд I CBoj чувени проглас српском

народу Litterae invitatoriae и CBoje писмо патрщарху пеНком ApceHHjy

III 4apHojeBHhy. У прогласу и писму од 8. априла 1690. hecap joui не

позива Србе на сеобу у Угарску. Тада нико HHje могао ни наслутити да

he Коморанци Адам Фелдварщ'а и .Гован Монастерлща, KojnMa je 14.

априла 1690. насловл>ена царска диплома, бити у Коморану домаНини

избеглом српском патриарху, Kojn, опет, у данима приема царског про-

гласа joui ни]е ни помтшьао на сеобу свог народа у Угарску. Ипак,

то се ускоро збило. Apcemije III je превалио пут од ПеКке naTpnjapuiHje

до CeHraHflpeje и Коморана. Познанство Адама Фелдварще и 1ована

Монастерлще са тек приспелим патриархом српским и владиком Исаи-

jeM ЪаковиЬем у Коморану било je од исторщског 3Ha4aja. Треба додати

и то да je патри^арх боравио у Коморану KpajeM 1690. и почетком 1691.

У години велике сеобе Коморан je, уз Будим и Сентандре}у, био за досе-

л>ене Србе на}истакнути)е место, у KojeM je српска традицща, без сумае,

била H3pa3HTHja него у другим местима. Ипак, остало je мало писаних

извора о боравку патри)арха ApceHnja III у Коморану, а две три белешке

у црквеном Протоколу нису довол>не за потпунщу слику у Kojoj би се

осетила атмосфера вароши у то доба. Мег)утим, из jeflHor недавно про-

на^еног, а недатованог, рачунског листа ишчитава)у се занимлжве вести

о црквеноопштинским приликама. Под насловом Лримлене свеше цркве

новци шшо je господин йишрой у ceoje руке йримио забележио je епитроп

Ласло (Лазар) Фехервари, измену осталог, и следеНе : „На крст оправити,

харач, 0,80; паки на та крст харач молеру 4,85; ... на блажен{е}шаго

патриарха похарчи 13,2; ... свештенику дадо на службу 6; паки у

два маха дадо свештенику 6; ... у школско} кели)И фуруну направи

2,30; ... о свете цркве слави похарчи 2; ... у женско} цркви налоау

'« Исшо, 121—125.
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направи 1,40; новом мештеру напотребу дадо . . ."'5 И тако, на^веро-

ватнзце 1690, из Koje године je OBaj докуменат, обавл»ани су у српско)

HpKBeHoj општини у Коморану уобича|ени послови; тако су забележени

трошкови за ма&и сликарски рад (по CBoj прилици реч je о сликаньу

натрапезног крста), издаци приликом боравка патрщарха ApceHHja III,

као и трошкови за неке ман>е занатске услуге. У црквено} куЬи била je

oflBojeHa школска келща, jeflHO одел>ен>е за ^аке свих узраста. Пажньу

привлачи и запис од 20. октобра исте године, када je црквена опцггина

погодила „освештенаго господина отца кир Севастщана" за napoxnjcKy

дужност на годину дана, а тога дана HajMiuia je „за даскала jepoî)aKOHa

Атанасида."7'

У jeceH 1690. поверио je патрщарх }енопольском епископу Исащи

ЪаковиЬу важну мисщу на бечком двору, а ту, у Коморану, одмах je

одлучено да са владиком notje и Адам Фелдварща." Они су понели

патрщ'архова писма са молбом да цар заштити Србе од ма^арских жупа-

ниских власти, ратних приреза и контрибущца. На ову молбу српског

патрщарха цар je издао налог да се састави нова привилепца српском

народу, Koja je публикована И. децембра. „Н>оме je цар узео у заштиту

све Србе, ньихова добра и поседе, ослободио их je свих пореза и намета

и препоручио je угарским властима српско свештенство и световно

становништво као CBoje штиЬенике." Тако je Адам Фелдварща учество-

вао у важно) дипломате^' миаци српског патриарха само неколико

месеци после прве мисще, када je са Монастерлщом ишао у Беч ради

коморанских повластица. Он je имао искуства са царском администра-

цщом, знао je добро немачки и ма^арски, а, као што je познато, имао je

племиЬку титулу. Због свега тога био je HajnoroflHHja личност на Kojy

се тада ерпски патрщарх могао ослонити. ApceHHje III се, мег)утим, са

Фелдвари)ом и лично зближио.

Joui je исторщеки видльивщи патрщархов однос према Ловану Мона-

стерлщи, мада Taj однос шл'е лако jacHnje расветлити. У изузетно сло

жении условима аустрщеке политике према новодошлим Србима па-

TpHjapx je прихватио Монастелщу за српског подво)воду, а свечано про-

глашенье, обавл>ено у Будиму, било je, у ствари, и прва смотра Мона-

стерлщиних, односно аустрщ'ских BojHHKa. После npoMounje почела je

по ерпским збеговима широм Угарске perpyrairaja одраслих и здравих

за рат против Турака, за Kojn се веровало да he донети ослобог)ен>е

Cp6nje и повратак народа у CBoj завича}. У победничко} бици код Слан-

76 Документ се налази у архивп ерпске цркве у Коморану, бр. 705.

„Да се зна, како ми коморански хриепцани, благословешцем свете)шаго

Епископа кир Исаще ДщаковиКа, владики 1анополскаго, сбравши се васи опште в

црковнем доме, келий, на)емисмо и погодисмо, освештенаго господина оца кир Сева-

cTïtjaiia, от данас почевши до ово доба године, обрекосмо му плаНе 70 фор. и обрекосмо

се, да га частимо и поштено плаНамо и хранимо, како смо и до сад. И того дне, кад

погоисмо свештеника оца Севаспцана, та) исти дан к нему на помоЬ у негово) црков-

но) служби, погодисмо и наимисмо за даскала peiobaicona Атанаси)а, да имат нашему

коморанскому свештенику бити покоран и послушан, и трезно се носити, а плаИа му

се обрече 30 фор. А храните га имамо с свештеником, и да имат учити децу, и сиро-

машку . . ." Г. ВитковиЬ, н. д., 251.

" А. ИвиЬ, Исшорщ'а 302; Д. ПоповиЬ, н. д., 193.
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камена, 19. августа те године, Монастерлща je, као што je добро знано,

командовао BojcKOM од око десет хил>ада Срба.78

И поред ратних успеха Koje je Монастерлща постигао, патрщарх

тих првих година roije био сигуран да he oeaj аустрщски официр искрено

бранити српске политичке и националне интересе. Монастерлща му се

чинио пре као поуздани вице-генерал aycrpHjcKe BojcKe него као одани

српски подво}вода. То неповерен>е избща из jeflHor давно об)авл>еног

патрщ'арховог писма. Из Сентандре^е je писао 20. децембра 1691. свои,

тада веК, прщател>у Адаму Фелдварщи у Коморан: . . . „како приходи

к нам господин JoaH вице-женерал имасмо шним MHoroje сабеседоватф

о BcaKoj потребе, а наипаче за Hacrojeiu4yjy нашу потребу . . . {еже ради

все жипце наше исташчихом, ползи же никаковие необретохом. И ради

сего сабеседованща, велми нас yja3ÖH прекоречщем и осталим глаголи.

JaKO ашче нам мошчно било всего житаja отврешчи се. Да того ради

и Вашему христол>уби]у начртавам, да имаш шним брашолубно сабесе-

доваши ce, je да би о роду нашему йрилежао, а не на unyjy ошврашчаши

се айрану . . .7* (Подвукао Д. Д.).

Очигледно, колико су патрщархови односи са Адамом Фелдварщ'ом

били блиски и отворени, што показу)е и ово писмо, толико су са Лованом

Монастерлщом били званични и пуни неверице. Како су онда могли

сабеседоваши о пресудним йошребама народним када je измену вьих по-

CTojana тешко премостива препрека?. Патрщарх je одржао apxnjepejcKy

литурпцу у Коморану, беседио je пастви пред престоним иконама Koje

je цркви даровао оберва}да Петар Монастерлща, а те иконе и Taj ктитор

били су му блиски. Син тога ктитора, наименован за српског подво}воду

са звучном титулом Vice Ductor rastianae militiae деловао му je у тим

првим сусретима као странац. Патрщ'арху je национална политика била

блиска као и црква — подво}води je политика досел>ених Срба била

страна. Патрщарху су Турци били непри)ател»и у дубл>ем исторщском

контексту, али се брзо уверио да му ни Ма1)ари ни Аустрщанци нису

прщател>и — подво{води су Турци били пре света ратни непрщател>и,

али су му Мгфари и Аустрщ'анци, разумл>иво, били прщател>и. Патрщарх

ce ocehao као предводник нацще — подщвода као припадник нацио

налне ман>ине. Патрщарх je помагао окушьаае српске милищце ради

борбе за ослобо^енье Србще — пода^'вода je регрутовао Србе за рат

и протериван>е Турака из Угарске. Патрщарх je сневао о HOBoj сеоби

и о повратку у ПеЬку патрщаршщу — подво}водина барокна куЬа била

je у Коморану. Тешко je онда измену ова два човека, Kojn су се чудном

игром исторще морали упознати, могло доЬи до правог разумеван>а.

Па ипак, велике невол>е, у ко)има се нашао досел>ени српски народ

у YrapcKoj, и друге неповол>не околности, Koje су се гацале Монастерлще

лично, утицале су на промену н»еговог става: национална политика

патрщарха арсещца II nocrajana му je све jacmije а тиме и прихватл»ивща.

Beh KpajeM 1691. Монастерлщ'а je са епискомпом Исащом ЪаковиЬем и

" А. Ивик, н. д., 311.

" Цмма шин скждля — ¿ycmu Ч^ношигл, патриарха сервекогъ, С'рвска пчш, V, ЕУАН<"

1834, 130. 1.
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капетаном Теодором РупиЬем био изасланик српског народа у Бечу.80

Подво)'вода je тако уюьучен у дипломатско-политичке акцизе Арсещф

III и Hcanje ЪаковиКа, а свакако под утица^ем Коморанца Адама Фелд-

варще — свом роду више и оданще йрилежао.

Поред те високе политике представника спрског народа, Kojy су

и Коморанци пратили, текли су уходани послови аиховог црквеног

сабора. После заврнше годиилье седнице, одржане 27. децембра 1699,

убележено je следehe: „Да будет на знани свим опште, како се сакупише

коморански xpHCTHjaHH Срби ради црковних свако;аки потребах, и опра

вите много што каквих послова. И на тому сабору тога дне, господар

Фелдвари Адам црковни отац предаде хесап, што je примио у CBoje

руке, почавши от лета 1690, како je поставлен црковни отац, до лета

1700."81

★

У току велике сеобе 6poj Срба у Коморану, Острогону и Ъуру веома

се повеЬао. О томе, истина, нема архивских података ни полиса досе-

л>еника, али се из jeflHor H3Beurraja вицекоманданта Коморана, упуЬеног

Ратном савету, ca3Haje да су „српски досел>еници преплавили Коморан

и околину и да непрестано нови долазе."82 После Карловачког мира

политика према досел>еницима се изменила: одлуком Ратног савета, Kojy

су морали да спроведу патрщарх Арсешце и подво}вода Монастерлща,

велики 6poj Срба из градова на горньем Дунаву пресел>ен je у Потиско-

-поморищку границу.8*

После бурне последнее децещц'е XVII века, у Kojoj je Коморан ]ецао

време био политичко средиште српског народа у YrapcKoj, дошло je

до друштвеног смиривавьа. И поред обавезне сеобе jeflHor дела српског

живл>а у Бачку и Банат, у вароши je уз староседеоце остало и више по

родила досел>еника. Нешто каснще почели су да долазе у Коморан

трговци са jyra, махом Грко-Цинцари, и да се насел>ава}у у вароши.

— Али то век припада истории града у XVIII веку.

DIE SERBEN IN KOMORN IM XVI UND XVII JAHRHUNDERT

Zusammenfassung

Komorn, die am stärksten befestigte Stadt an der Donau zwischen Ofen und Wien,

wurde von den Serben noch in vortürkischer Zeit bewohnt, besonders aber während der

Regierung des ungarischen Königs Matthias Corvinus. Dieser Herrsche erneute die

Donau—Kriegsflottille, in welcher, ausser Ungarn auch die Serben SajkaSi — Rascianis

*° А. ИвиК, и. д., 313.

11 Г. ВкгковиЬ, к. д., 255.

" А. Ивин, н. д., 296.

" Исшо, 319—20.
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Nazadistis — einen bedeutenden Antail hatten. In der Stadt, und nachher in der Vorstadt,

haben die Einwanderer aus dem Balkan ihr Leben gegründet — anfänglich waren dies nur

die Familien der Soldaten — sajkasen und Kavalleristen — und später auch jene der Hand

werker, Kaufleute und übriger städtischer Bebölkerung. Zu dir ser Zeit wurde auch die

erste serbische Kirche in Komorn erbaut, deren Aussicht uns unbekannt ist, und welche,

allem Anschein nach, aus Holz gebaut war. Von der Existenz dieser ursprünglichen Kirche

zeugt ein gut konservic rter Siegel aus Messing, mit der Gestalt der Muttergottes Orante

und dem Datum der Weihe der Kirche (17. Mai 1511). Etwas später ständ an der Spitze

der sajkasen an der oberen Donau Pavle Bakic (+1537), der letzte serbische Titulardespot,

welcher die Flotte unterhielt und an der Donau von Pressburg bis Gran gebot, indemer ein

treuer Diener des Königs Ferdinand I war, von welchem er grosse Grundherrschaften in

diesen Gegenden erhielt.

Geschichtliche Erinnerungen an die Serben in Komorn sind auch in den alten hand

schriftlichen Büchern erhalten, unter welchen sich das Evangelium von Komorn besonders

auszeichnet. Dieses prachtvoll illuminierte Buch mit ornamentalen „zacala" (Initialen)

und den Figuren von Evangelisten, ist in der ersten Hälfte des XVI Jahrhunderts entstan

den. Aus dieser Zeit ist auch der Typik von Komorn — Jerusalemer Verfassung des Hei

ligen Sabbas des Geweihten, auf dem Pergament mit schöner Unzialschrift der serbi

schen Redaktion geschrieben in der besten Tradition der Kopisten Der Typik von Komorn

bezeichnete das Echo der serbischen mittelalterlichen Kultur in den entfernten serbischen

Wohnstätten im Norden Ungarns. Aus der Mitte und aus der zweiten Hälfte des XVI

Jahrhunderts stammen noch einige handschriftliche Bücher, die in der ursprünglichen

Kirche aufbewahrt wurden. Unter diesen sind die Menologen mit interessanten Notizen

über die Kopisten und über Komorn am bekanntesten. Endlich, auch im XVI Jahrhundert

erwähnt Stefan Gerlach in seinem bedeutend später in Frankfurt am Main im Jahre 1674

veröffentlichten Tagebuch—Reisebeschreibung die ursprüngliche serbische Kirche.

Im XVII Jahrhundert siedelten sich in Komorn die Serben aus Räcz-Köve auf der

Insel Csepel in Komorn an. Durch ihre Ankunft wurde die Sozialstruktur des Serben in

Komorn geändert: während sie im XVI Jahrhundert vorwiegend als Soldaten dienten,

jetzt zeichenen sich immer mehr die Kaufleute und Handwerker aus. Um die Mitte des

genannten Jahrhunderts erhielten die in Komorn un Györ angesiedelten Serben von Fer

dinand III königliche Diplom Privilegie, wodurch sie noch bessere Bedingungen für ihre

wirtschaftliche Prosperität bekamen. Diese Ereignisse übten einen Einfluss auch auf das

Kirchenleben, sowie auf Kultur und Kunsterreichungen. Die Erneuerung und nachher

die Errichtung neuer Kirche, dritter nach der Reihe, gab die Veranlassung zur Beschaffung

auch entsprechender Sakralobjekte künstlicher Ausarbeitung. Dies sind, an erster Stelle,

die Ikonen Jesu Christi und der Gottesmutter, welche der Kirche der „oberweide" der

sajkasen Petar Monasterlija schenkte. Die Ikonen wurden um das Jahr 1660 gemalt und

sie sind die Arbeit des unbekannten Zographen aus dem Süden, welchen in der spätbyzan

tinischen Manier malte. Diese und andere Ikonen aus dieser Zeit zeugen von starken

Beziehungen der entfernten serbischen Oase in Komorn zu den Ursprungsländern auf dem

Balkan. Ausser den Ikonen wurden damals auch Sakralgegenstände aus edlen Metallen

erzeugt oder aus dem Süden gebracht, Werke der angewandten Künste, Kelche, Kruzifixe,

Ampeln usw. Alte handschriftliche und gedruckte Bücher ziehen auf sich besondere Auf

merksamkeit. In diesen Büchern gibt es interessante Notizen über die Priester und die

Mönche, die damals bis Komorn kamen.

Seit 1659 wird in der Kirche das Protokoll geführt — eine eigenartige Chronik über

Serben in Komorn, über Kunstwerke die angeschafft und in die Kirche gebracht wurden,

über Reisende und neue Ansiedler. Das Protokoll notiert auch die Ausarbeitung des grossen

Leichentuchs, welches Ende des XVII Jahrhundert, in der Technik der Stickerei vom

Hierodiakonus Makarije, im spätbyzantinischen Kunststil gemacht wurde. In diesen Jah

ren bringt das Protokoll Nachrichten von den neuen Ansiedlern in Komorn. Dies waren

die Serben, welche im Jahre 1690 unter dem Patriarchen Arsenije III Carnojevic und

während der Regierung Leopolds I Ungarn besiedtlten.
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1. Коморанско )еванг)ел>е (зачало 1еванг)ел>а по Марку), прва половина XVI е
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2. Комор анско ]енан!)ел>е — 1еван^елист Марко.
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3. Крст Хрнстовог pacneha (детал,), почетак XVII века.

http://www.balkaninstitut.com



4. Богородица са Христом. Престона икона српске цркве у Коморану, око 1660.
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6. Богородица са Христом, upaj XVII века. Богородшшн престо 3 дуборезнн оквир 1770.
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7. Снлазак Св. Духа. Празннчна ijejuœajyha икона, i<paj XVII иска.
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9. Pacnehe Христово, okod jenant)ejba 1665.
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12. Путир, друга половина XVII века.
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