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ДАН КАДА JE ПРЕДСТАВЉЕНА „КРШТЕНИЦА" БЕОГРАДА

Скромна али садрж ајна свечаност, пу- 
на историјских значења и порука, одржа- 
на je 12. јануара 1989. године y С кутити- 
ни града Београда.

Јавности je представљен документ у 
коме ce први пут помиње словенско име
— Београд. Овај документ, тшсмо, напи- 
сан je 16. априла 878. године, дакле пре 
1111 година.

Прича о писму папе Јована V III, о ко- 
ме je  реч, има свој хронолошк« ток . . .

To што je обелодањено 12. јануара, по- 
чело je, y ствари, знатно раније, заправо 
једног незабележеног дана када je  пред- 
седник Скупштине града Београда Алек- 
саидар Бакочевић задужио потписнгаса 
ових редова да обрати пажњ у на значајне 
датуме историје древног града на ушћу 
Саве y Дунав како не би пркхмакла нека 
јубиларна годншњица.

Задатак je  побудио жељу да ce открије 
пека „округла" година, једна од оних које 
ce заврш авају са  једном или више нула 
или макар петицом. Није било иотребно 
много времена да ce осети жал за проху- 
јалом 1978, када ce навршило 1100 година 
од првог помена данашњег имена Београда.

П овратак y ову годину био je  пропра- 
ћен првим изненаћењем. Y Годш ињаку гра- 
да Београда из те, јубиларне, године нала- 
зе ce изузетно значајна саопштења, али 
као да ce избегава помен да je реч о 11 
векова трајањ а Београда под словенским 
именом. И сам назив научног скупа — Но- 
ва историјска и археолошка истраживања

средњ овековног Београда и Србије  — као 
да je  изабран да сакрије јубилеј.

Y време када je  био свеж  утисак како  
je Берлин прославио 750 година свог по- 
стојањ а, јавило ce и питање — ш та мо- 
гу да прославе остали главни градови у  
Европи. Ником, разуме ce, није падало иа 
памет да траж и поређење са Атином и Ри- 
мом, градовима који немају премца на кон- 
тиненту. Париз ce развио око старог насе- 
л>а на острвцету y Сени, на коме je  y X II 
веку подигнута катедрала Нотр Дам. Мос- 
ква je  настала средином X II века, Сток- 
холм век касније. Осло — 1048, Варшава 
1224, Хелсинки 1550. Б удилтеш та датира 
од 1872, када су спојеии старији  Будим, ко- 
ји  потиче из II века, и млађа Пешта, на- 
стала y X III  столећу. Софија носи данаш- 
ње име од XIV века, иако je  насеље на 
том месту настало читавих 12 векова ра- 
није . . .

СТИДИ ЛИ CE БЕОГРАД 
СВОЈЕ СТАРОСТИ?

Овлашно прелиставањ е енциклопедија 
потврдило je  да je  Београд међу европским 
градовима — један од најстаријих. Само, 
стиди ли ce он своје старости . . .  ?

Заокупљеност годинама готово неосет- 
но je  убацила y игру четири јединице. Зар 
јубилеј не мож е да буде и 1111. година? A 
када ce дошло до потврдног одговора, на 
помолу су биле нове радозналости и нова 
изненађења.
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Ж ељ а да ce види документ y коме ce 
први пут помињс словенско имс Београда 
није могла бити задовољена. Разлог je бно 
једноставан: сви су га цитирали према 
штампаниЈи преписима који су ce појавили 
y првој половини прошлог века. Запрепаш- 
ћењс je  било потпуно када je постало јас- 
но да ни научницн нису имали прилике да 
виде овај документ.

И опет — питање. Зар Београд и нико 
y Београду није покушао да прибави ту 
„крш теницу"?

Н ије било теш ко закључити да треба 
покуш ати. CpehoM, више je били оних ко- 
ји  су давали подрш ку, храбрили. Но, пос- 
тало je  јасно и заш то ce раније није десн- 
ло то што je било логично да ce догоди. 
Нису, наиме, били за потцењиваље ни они 
који  су сматрали да још  треба размислити, 
да то мож да и није најпрече, да има зна- 
чајних вредности, и тако редом.

Укупан збир сазнањ а и мишљења до 
којих ce дош ло y претходним консултаци- 
јама и проучавањем историјских чињени- 
ца, при чему су научна саопш тења са по- 
меиутог скупа из 1978. годиме била драго- 
цепа, био je  више него позитиван. Сазрела 
je свсст да je  значајнн је прибавити факси- 
мил „крш тенице" него организовати по.м- 
пезну прославу 1111 година трајањ а града 
под данаш њ им именом пуним белине, a и 
даље трајати  без сазнањ а како изглс^а îaj 
документ.

Прсдседник Скупштине града био je за 
конкретну акцију . Тако je Њ еговој Ексе- 
ленцији апостолском пронунцнју у Београ- 
ду, господину Габриелу М онгалву, 27. сеп- 
тембра 1988. године упутио писмо следеће 
садрж ине:

„Уз нзразе изузетног поштовања и же- 
љу да ce y нашем граду угодно осећате, 
Вашој Екселенцији обраћам  ce са молбом 
да нам помогнете y обележавањ у врСдног 
јуби леја  нашег града.

Као што je  познато, Београд je један 
од најстари јих европских градова. Постоје 
докази  да je на подручју данаш њег града 
човек присутам више од седам миленпју- 
ма. Пре више од две хил>аде година настао 
je  Сингидуну.м, који je, доласком Словена, 
добио данаш љ е име — Београд.

Н ајстарији иознати докумеит y коме ce 
по.миње име Београда je писмо тадашљег 
папе Јована VIII,  паписано 16. априла 878. 
године бугарском кпезу Борису. To писмо 
}е, могло би ce pehn, „крштеница" Београ- 
да, иако je реална претпоставка да je Бео- 
град данашње име добио знатио пре b78. 
године, али за то не постоји старији  мате- 
ријални доказ.

Следеће године ce, дакле, н авритва 1111 
година откако je настао тај, за Београд 
драгоцен документ. Југословенски научни- 
ци га наводе према два зборника преппса 
историјских докумената, односно према:

— G. Fejér CODEX DIPLOMATICUS 
HUNGAR1ЛЕ ECCLESIASTICVS AC CIVJ- 
IJS , Buclae 1829, страна 198—202.

— D. Farlati, IL L Y R I CUM SACRUM,
V III, Venecija 1817. страна 146.

Према информацијама које смо добили 
од наших историчара, оригинал документа 
иалази ce y Архиву Ватикапа, ге Вас мо- 
лимо да лам помогнете да Београд добије 
фотокогтију (i да нам ce на тај мачим при- 
дружите y радости што наш град толико 
траје са белином y свом имену.

Прилажемо копију преписа поменутог 
документа мз Фејеровог CODEX DIPLOMA- 
TICUS HUNGARIAE,  који може да нам по- 
могне да ce оригинал y Архиву лакш е про- 
нађе.

Уверен да here, Ваша екселенцијо, y 
нотпуности разумети н подржати нашу же- 
Jby, дозволите да Вам још једпом изразим 
дубоко пошговаље."

ДОКУМЕНТ JE СТИГАО У НОВЕМБРУ

Потписник ових редова, као секретар 
Секретаријата Скупштиме града за инфор- 
MHcaibe, Mebyi радску сарадњу и протокол 
уручио je  ово писмо за Његову Екселен- 
цију апостолског иромунција првом секре- 
тару Апостолске нуицијатуре, господииу 
Мишелу Куртнеју (Michael Courtney). Раз- 
говор н интересовање које je саговориик 
показао за ирошлост Београда деловали су 
охрабрујуће. Сусрет с апостолским про- 
нунцијем на пријему 20. октобра y Auo- 
столској нунцијатури такође.
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Када je, на уобичајен начин, 17. новем- 
бра стигао захтев да секретар Секретари- 
јата Скупштине града за информисање, ме- 
ђуградску сарадњ у и протокол прими пр- 
вог секретара Апостолске нунцијатуре Ми- 
шела Куртнеја, могло ce наслутити да je 
факсимил писма папе Јована V III коначно 
стигао y Београд. И, заиста, 21. новембра 
за 'председника Скупштине Београда уру- 
чено je писмо Њ егове Екселенције апостол- 
ског пронуш шја Габриела Монталва:

„Екселенцијо,
Част ми je да ce иозовем на Ваше це- 

њено писмо од 27. септембра, којим ме je 
Ваша екселенција замолила да набавим 
фотокопију гшсма које je папа Јован VIII  
уггутио 16. априла 878. Борису I бутарском, 
y коме ce no први пут помиње име града 
Београда.

После Вашег захтева ступио сам y кон- 
такт са надлежним властима y Ватикану 
и веома сам срећан што могу да ношаљем 
Вашој Екселенцији фотокопију жељеног 
оригиналног документа.

Тачно име документа y ватиканским 
архивама je следеће: Archivio Segreto Vati- 
сапо, Registro Vaîicano, I, ff. 30v—32.

Молим Bac да већ сада примите моје 
најлегтше жел»е поводом прославе јубилеја 
Београда. Надам ce да сам допринео ра- 
дости коју y тој прилици осећате.

Изволите примити, господине Председ- 
ниче, уверење о мом дубоком поштовању."

Уз писмо je уручен и факсимил доку- 
мента. Уз писца ових редова, први Београ- 
ђани који су га видели били су познати 
полиглота Никола-Коља Ч ајкановић и Бо- 
јана Валчић-Симић из Протокола Скуп- 
штине.

Тако ce кренуло са организовањем све- 
чаности y Скупштини Београда којом je
12. јануара 1989. јавност обавештена да je 
факсимил значајног документа стигао у 
Београд. Да би био доступан свим Београ- 
ђанима и свим гостима града који му до- 
лазе y тфијатељске походе, копије су пре- 
дате на чување и употребу: Сргтској ака- 
демији наука и уметности, Филозофском 
факултету Београдског универзитета (Оде- 
љењу за историју), архивима Југославије,

СР Србије и Београда, М узеју града, На- 
родном музеју, Народној библиотеци СР 
Србије, Библиотеци града и Заводу за заш- 
титу споменика културе Београда.

Копије документа уручене су и научни- 
цима који су својим истраж иваљ има прош- 
лости Београда, непосредном помоћи и по- 
дрш ком помогли да факсимил документа 
стигне y Београд — академицима др Васи 
Чубриловићу и др Д ејану М едаковићу, др 
Јоваики КалиИ, др М ирјани Љ убинковић, 
др М арији Хаџи-Пешић, др Гордани Мар- 
јановић-Вујовић, др М арку Поповићу, др 
Момчилу Спремићу, др Владимиру Конди- 
hy и магистру Милици Јанковић.

Било je очигледно да je  тај догађај лнс- 
пирисао све присутне. Говорило ce надах- 
нуто о  прошлости, a мислило на будућ- 
ност.

Алексаидар Бакочевик

ОВО НИЈЕ ТУРИСТИЧКИ ИЗЛЕТ
Y ПРОШЛОСТ

Многи градови могу само да пожеле по- 
вод нашег данаш њ ег сусрета, многи млађи 
градови од Београда, a Београд je, као што 
знамо, један од најстаријих градова y Ев- 
ропи — рекао je  председник Скупштине 
Београда Александар Бакочевић, поздрав- 
љајући учеснике свечаности.

Н ајмањ е 1111 година траје под данаш- 
њим именом, као Бели град коме су пес- 
ничке генерације клицале на свој начин, 
попут Антона Густава М атоша који je  Бео- 
граду рекао да je  то „најбјелији  од свих 
градова, бијело и сунчано мјесто, које као 
да je  изабрано да буде слика слободе и 
свјетлости у пламену наш ем".

A и најмањ е још  толико, 1111 година, 
траје ту где ce cpehy две велике реке, jep  
je постојао град, град Синга-Сингидунум. 
Град за чији су опис одувек били потребни 
воде, небо, сунце, облаци и ветрови.

На почетку године y којој ће ce навр- 
шити 1111 година од настанка најстаријег 
познатог документа y коме ce помиње да- 
нашље словенско име овог нашег града
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сатканог од историје, y приЈтици смо да 
јавности представимо како изгледа овај 
документ написан 16. априла далеке 878. 
године. Он, додуше, није y свему непознат. 
Њ егов садрж ај наводи ce и препричава 
према кодексима докумената објављеним 
y гтрвој половини прошлог века, али нико 
од Београђана, па чак ни најпознатији на- 
учници нису стекли утисак како изгледа 
ова, стицајем  околности, „крштеница" Бео- 
града.

Чудно али истинито — факсимил ори- 
гинала тек недавно je  стигао y наш  град! 
Иницијатива која je креЈгула из Скуттшти- 
не града уродила je плодом. Њ егова ексе- 
леетција Габријел Монталво, апостолски 
пронунције y Београду, љубазно нам je  по- 
могао да ce писмо папе Јована VIII  брзо 
пронађе y ватиканским архивима и факси- 
мил упути y  Београд. Сматрамо да тај пр- 
ви факсимил треба да стоји  y свечаним 
просторијама Скупштине, али исто тако да 
факсимил треба да поседује и више пауч- 
них и културних институција y нашем гра- 
ду, као и научници који су истраж ивали 
и истраж ују  прошлост Београда, чито их 
природно везује за овај документ чак и 
када нису непосредно усмерени на период 
коме он припада.

Уручивањем факсимила и н с т и г у ц и Ј а м а  
и научницима овај документ y ствари 
представљамо најш ирој јавности, чинимо 
га доступним свим заинтересоваш ш . Смат- 
рамо да на овај начин дајемо допринос бо- 
љем познавању богате историје Београда, 
подстичемо подухвате да ce афирмишу ње- 
гове културно-историјске вредности, спо- 
меници који сведоче о дубоким коренима 
града, али и личности које су стварале ње- 
гову историју.

Ово, међутим, није туристички излет y 
прошлост већ осећање одговорности за са- 
даш њ ост Београда и његову будућност. 
Свесни значаја и  значен^а трајних вреднос- 
ти и миленијумске патине y бићу нашег 
града, поузданије можемо да трасирамо ак- 
ције y времену коме припадамо, a препо- 
знавањ ем и уваж авањ ем вредности које су 
створиле претходне генерације, прибавља- 
мо право за наш у генерацију да буде схва- 
ћена и уваж авана y будућим временима — 
рекао je  Александар Бакочевић.

Академшс проф. др Дејан Medaicoeuh

БЕОГРАД ОТКРИВА ДАН СВОГА 
РОБЕЊА

Београд данас открива дан свога pobe- 
н,а, дан када je  историја забелсж ила ње- 
гов ггрви до сада познати спомен под сло- 
велским Јшеном Б"ћлград.

Документи сведоче да ce то збило 16. 
априла 878. године, a оригинал ове знаме- 
ните „крштенице", старе 1111 година, чува 
ce y архиву Ватикана. Иако овај податак 
није био непознат историјској науци, ипак, 
вал,а отворено признаги, да ce нисмо до- 
вољно замислили над том чињеницом о 
старнзст» нашег града, задовољивши ce да 
поред овог словенског имена дописујемо и 
све оне друге називе које je наш  град y 
својој дугој и бурној историји стицао, под 
којима је постепено улазио y европску ис- 
торију, која га je y 17. веку назвала и оце- 
нила као „W eltberühm te S tadt u n d  Festung 
Belgrad."

Била cy t o  разша прекрш гавањ а нашсг 
Београда, која су постепемо бледела и иш- 
чезавала пред именом које су му y 9. веку 
дали Словени, a већ и та околност сведочи 
да његови многоброј-ни освајачн нису има- 
ли ону живоносну снагу која je  избијала 
из словенског назива Б-ћлград. И Singidu- 
num  и Alba Graeca, и Alba Bulgarica, Tau 
runum , Darul Dzihad, Griechisch Weissen- 
burg, N andor Féhervar — све cy t o  називи 
који данас само подсећају на one велике 
олује које су гтротутњале овим простором, 
губећи често, угтраво под овнм калемегдан- 
ским гребеном, и своју првобитну ударну 
и рушилачку снагу. Изјаловила ce и наме- 
ра последњих освајача Београда 1941. го- 
дине који су му наменили име Prinz Eugen- 
burg.

Y гтрвим српским описима Београда ко- 
ји  потичу из прве половине 15. века, a за- 
бележио их je  Константин Филозоф, жи- 
вотописац деспота Стефана Лазарсвнћа, чи- 
тамо и прве одушевљене оиисе тог деспо- 
товог града, сазданог на Физону, једној 
од четири рајских река — како су Трачани 
називали Дунав — ослањ ајућл ce при томе 
на М ојсијеве књиге о стварању света, y 
којима су те реке као таквс и поменуте.
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Забележио je учени Константин Фило- 
зоф на више места и своје виђење Београ- 
да, a звучи као препис из аренге, уводног 
дела повеље деспота Стефана Л азаревића 
дате Београду, оно место y којему влада- 
лац, ослобоћен татарског ропства, стиж е 
y свој град, „најкрасније место од давни- 
не, превелики град Београд, који je  no слу- 
чају разруш ен и  запустео, саздах њега и 
посветих пресветој Богородици". Y истом 
ж итију залисани су и први песнички за- 
мишљени текстови о Београду, чија лепота 
одише законима оредњовековне поетике.

Ту ce каж е да je  Београд „са простра- 
ним изгледом и као  крила лађа y царском 
пристаништу". П а даље: „нигде не може- 
мо слично замислити, ни наћи таква уто- 
чишта, ни прилаза водом и ио суху“ . „Да 
ли ко где год рече за такав град?“

Степенујући свој занос, Константин Фи- 
лозоф на једном другом месту Београд 
упоређује са небеским Јерусалимом, a то 
je без сумње исказиваљ е највећег дивл>е- 
ња овоземаљској лепоти једног средњеве- 
ковног, образованог теолога.

Мећутим, вратимо ce летопису Београ- 
да, тачније оној његовој страници на к о јо ј  
пише датум 16. април 878. и запитајмо ce 
коју поруку треба да са ње ишчита савре- 
мени београдски човек.

По моме мишљењу, данаш њег Београђа- 
нина овај датум треба да подстакне да 
схвати да живи на једном древном просто- 
ру европске цивилизације. Он треба да ра- 
зуме да кроз пркзтекле векове није било 
лако да ce сачува његово словенско име. 
Савремени Београђани с правом и сасвим 
легитимно могу д а  пригрле мисао да нису 
ни скоројевићи, ни раскућени становници 
који y њему ж иве само као неки узнеми- 
рени номади, ко ји  никада неће и не могу 
разумети узбудљиву прошлост свога ста- 
ништа, па ни све оне подстицаје који из 
те чињеннце проистичу и обавезују за бу- 
дућност.

Наша je ж ељ а да нас овај датум бео- 
градске прошлости још  чврш ће обавеже 
на часне духовне напоре y будућности, да 
његови данашњи житељи постану прави 
Београђани, доиста орођени са једним мо- 
дерним европским градом, са културним 
средиштем y којем  зраче чисте и човеко- 
љубиве намере. Ж елимо Београду станов-

нике који са разумевањем граде национал- 
не и универзалне вредности људског духа.

Ж елео бих да овај документ подстак- 
не све нас заједно да са јасним хуманис- 
тичким визијама оплемењ ујемо његову бу- 
дућност, супротстављ ајући ce свим могу- 
ћим притисцима и искуш еш има савремене 
дехуманизације. Ако тако разумемо овај 
документ београдске историје, превазићи 
ћемо његов пригодни карактер  који  оправ- 
дано бледи y свакодневним бригама. Мис- 
лим да Београд поседује толике нагоми- 
лане духовне вредности ко је  тек треба от- 
кривати. Волео бих када би нас овај доку- 
мент подстакао и да коначно смоглемо 
храбрости и отпочнемо са градњом Музеја 
града Београда. Уверен сам да ће његове 
збирке, када једном буду доступне јавнос- 
ти, представљати право откровењ е. Разбу- 
диће оне код његових становника нове 
стваралачке потенцијале, нове инспираци- 
је  да ce овај град заволи новом младалач- 
ком љубављу.

Некада су стари Рим.Бани са поносом, 
понекад чак и охоло говорили: „Civis Ro- 
m anus sum ". Ж елео бих да настуии време 
када ће становници овог града, са оправ- 
даном радош ћу говорити: „Civis Belgradi- 
ensis sum ". To je  визија ко ја оправдава и 
заносе и ж ртве.

Проф. др М омчило Спремић

МАЛА ПАЛЕОГРАФСКА ЗАГОНЕТКА

Пошто сам замољен да изврш им палео- 
графску анализу документа који  je  Скуп- 
штина града добила, слободан сам да, 
укратко, дам резултате тих испитивања, 
поготову ш то су они лепознати и нови.

Када сам примио документ који  je  из- 
дао папа Јован V III 878. године, као човек 
који ce неш то разуме y латинску палеогра- 
фију, одмах сам себи рекао: овај документ 
није из IX века, јер  ово писмо није из IX 
века. Такође ми je  било сумњиво да je  овај 
документ настао y Риму. Зато сам предузео 
мала испитивања одговарајуће европске 
литературе ко ја ce односи на старо латнн-
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ско писмо и решио, ако смем да каж ем, 
ову малу палеографску загонетку.

Документ који  јс  пред нама, Регистар 
je  папе Јована VIII  који  je  преписан y ма- 
настиру Монте Касину y Јуж ној И талији y 
XI веку са предлош ка из 9. века. Према то- 
ме, ово што имамо je  документ из XI века. 
He случајно, преиисан je  y чувеном мана- 
стиру Монте Касину који  je  појам не само 
италијанске, већ и западноевроиске сред- 
љовековпе цивилизације. To je  онај ма- 
настир који je  осповао свети Бенедикт још  
y VI вску, оснивајући чувени бенедиктин- 
ски монаш ки ред и доносећи, исто тако, 
позпату „Regulu sancti Benedicti". V XI 
веку je управо пајвећи процват овог велп- 
ког културног средиш та, које je, као м 
многа друга, имало теш ку судбину: папа- 
дали су га Лангобарди, Сарацени и други 
народи.

Y XI веку развила ce, међутим, велика 
преписивачка делатпост y Мопте Касину, 
y време чувепих опата Теобалда и Дезиде- 
рија, када je преписан и Регистар иапе Јо- 
вана V III. Тиме јс овом малом загонсгком 
реш ено и  питање писма документа к о ј и  je  
добила Скупштипа Београда. Очекивали 
смо да то писмо буде тзв. папска куријала, 
којом ce y римској канцеларији  писало y 
IX вску.

Римска канцеларија могла je  да има 
два одела — тзв. scrin ia, наслеђена од ста- 
рих римских времена и тзв. palatium , који 
су осповале каспије папе, y којима су ce 
могла неговати различита ггасма.

Докумепт пред нама писан je писмом 
којс никада није неговапо y Риму, већ, 
дакле, y Јуж ној Италији. A које je  то пис- 
мо? To je чувсна беневентана, назвапа гако 
no провинцији и граду Беневенгу y Јуж ној 
Италији, где je  овај документ и настао. За 
пас ово писмо има велику важност, jep  по- 
стоје многи документи, нарочиго y нашем 
Приморју, гтисани овим писмом.

Y регистру папе Јована V III има и дру- 
гих података о иа.ма, али ce они не односе 
на Београд.

На крају, желим да каж ем  да je  Скуп- 
ш тина града добила један вредан доку- 
мент из ,,Archivio Segreto Vaticano" y Ри- 
му, a Регистар папе Јована V III сматра 
ce алемЈкамеиом богатог и чувеног Бати- 
канског архива.

Ово je  join једна потврда да ce више 
грађе о нама, вероватпо и због паше исто- 
pnje y којој ce више борило за опстанак 
него мислило да ce сачувају сведочанства 
за будућа поколења, налазп на страни.

Проф. др Јованка КалиЈг

ДУЖНОСТ ДА РАДИМО 
ДРУКЧИЈЕ РТ БОЉЕ

Y3 речи захвалностп организаторима 
овог скупа, желела бих да истакнем мисао 
да je, можда, мајзгодније и најпломенитије 
да ову нашу малу свечаност дат!ас схвати- 
мо као приЈшку да ce подсетимо дуге и 
изузетпо богатс историје Београда.

Али, ја данас пећу говоритп о гој исто- 
рији. За то су потребне књиге. Ја  бих по- 
кушала да пружим само један мали пог- 
лсд, једно разсиишљање о тој историјп. Ова 
хиљада година, ових 1111 годипа од 878. 
до данас, само je једна од београдских хи- 
л^ада које ова ј град има за ообом ако мис- 
лимо па пивилизапијском нивоу — од пра- 
историје до паших дапа. И када данас шс- 
тамо београдски.м улицама, пас стварно 
окруж ују и римски Сингидупум и српски 
Београд.

Неки су споменици означепи. Ми их ви- 
димо, a неки гек треба да буду означени.
Y том обележавању београдске културе вм- 
дид! важну чињеницу — да и путник на- 
мернпк као и овдашњи житељ схвати |ед- 
пу велику београдску загог1етку, a то je да 
једпо од најстарпјпх европских насеља да- 
пас доживљавамо као млад град. Запажа- 
мо око себе архитектуру XIX и XX века 
и због тога мислим да je добро и  за нас 
и за оне који долазе после пас да из за- 
борава извучсмо неке чињенице, пеке до- 
гаћајс, да будемо јачи. Свуда y свету гра- 
дови попут нашсг негују своју старију  тра- 
дицију. оплемењују јс и преносе je  други- 
ма да живи и даље.

Писмо које ce данас налази пред пама, 
које je повод нашег скупа, само je  зпани 
тренутак pane историје Београда. A y тој 
раној историји, хтела бих да подсетим, Lp- 
би ce помињу много пре овога писма, први
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пут почетком седмог века, око 630. године. 
Према томе, овај документ само je  један 
тренутак, сачувани податак те ране исто- 
рије. A овај je град назван белим м ож да и 
двеста година раније. И како je  тада по- 
чео да жнви као бели град, тако га ми и 
данас зовемо.

To трајањ е довела бих до симбола, до 
метафоре нашег постојања. Београд je  уи- 
стину био и остао мерило опстанка срп- 
ског народа на овом подручју, тако неза- 
хвалном за трајаљ е било које врсте, и фи- 
зичке и духовне. И ако игде, по мом 
дубоком уверењу, треба траж ити споменик 
незнаног јунака Срба, онда je  го Београд- 
ска гврђава. Ми смо ce ту одржалн, a м Ho
rn су то покушавали да спрече.

Данас сам склона да предложим Једну 
општију тему за све иас. To je  тема која 
траж и једну смирену културну атмосфе- 
ру. Питање би било: како je прнсутна та 
старија српска традиција y животу нашем 
данас и овде? Зар прва библиотека бео- 
градска око 1410, зар прва болница или хо- 
тел, зар прва модерна управа, зар прва мо- 
дерна сликарска галерија или преводилач- 
ки центар ггису довољно лепи поводи да 
ce сетимо својих предака, дакле, не туБих 
на овом нростору? Зар нека пеема или 
књига или први библиотекар нису племе- 
нити поводи да о њима размиш љамо i И 
питам ce — заш то, аможда и нехотитде, 
скраћујемо своју историју, своју културу? 
To не раде други народи. Верујем да и ми 
y Београду, најевропскијем српском граду, 
имамо ту дужност да радимо д р у к ч и Ј е  и  
боље.

И, дозволите ми, поводом ове хиљаду- 
годишњице, да ттожелим овом нашем Бео- 
граду још  много хиљада година. Верујем и 
легтших и богатијих но што je  била ова 
иза нас.

Д р Гордана М арјановик-Вујовић

ИМЕ СТАРИЈЕ ОД ДОКУМЕНТА

Сви ми који ce бавимо проучавањем 
средљевековне прошлости нашег града 
склони смо да из тог дугог периода издво-

јимо неко одређено раздобље, појединачне 
догађаје или личности које сматрамо изу- 
зетно важним. И сторија града je. међутим, 
континуитет љеговог постојањ а и у том 
трајањ у има више прекретничких епоха 
које заслуж ују нашу посебну пажњу.

Ми смо ce данас окупили да говоримо
о најранијем  писаном помену словенског 
имена Београда, па бих ce вратила на до- 
кумент чији je  факсимил пред нама. 1о- 
дину 878. и помен Београда y писму папе 
Јована V III, као значајне податке за ис- 
торију града, носим у себи од времена ка- 
да je Београд постао једна од главних тема 
мојих истраж иваљ а. М еђутим, и  датум и 
податак сагледала сам y посебном светлу 
када сам пре 20 година, при археолош ким 
ископавањема на Доњем граду Београдске 
тврђаве, открила остатке најстаријег сло- 
венског насеља. Опи ce налазе на савској 
падини, на домаку реке Саве, коју  су Сло- 
вени морали да премосте својим чамцима
— моноксилима, да би ce трајн о  населили 
на просторима данаш њег града.

Сакупљајући са подова полуукопаних 
словенских кућа расуте кош тане алатке, 
сечива гвоздених нож ева, истањ ена оцила 
од зеленог гранита, пршљенке за вретена 
и извлачећи из камених пећи у пепелишту 
још  увек запретене делове словенских ке- 
рамичких судова, схватила сам какав je 
утисак на те новонастањене словенске до- 
шљаке морао оставити високи кречњ ачки 
гребен који  ce уздизао пред њ има и завр- 
шавао белином бедема рановизантијског 
Сингидунума. Несумњиво да je  ово утица- 
ло на избор имена новом насељу, Koje ће 
ce од тада па све до наш их дана зорити 
својим словенским именом — Београд.

Име града je, нема сумње, сувремено 
насељавању Словена на ово тле, a то je  
почетак седмог века, али je, ето, стицајем 
околности, тек два и по века  после свога 
настајањ а и званично то словенско име за- 
бележено 16. априла 878. године y важ ном 
документу који ce чува y Ватикану. Сви 
су то пре мене истакли, a ја  бих са по- 
себним задовољством истакла заслугу 
Скупиггине града Београда чијим настоја- 
њем ми данас имамо факсимил овог доку- 
мента и сам овај наш скуп који, на жа- 
лост, пре 11 година нисмо могли у  овак- 
вом сјају  да остваримо.
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Д р Владимир Кондић

БЕОГРАД ЗАСЛУЖУЈЕ ДА ГА ВОЛИМО

Дугујемо захвалност Скупштини града 
Београда и њеном вредном председнику 
чијом je заслугом из далеке прошлости из- 
пучен један датум који  je  до сада био при- 
лично занемарен, који  je, штавише, огром- 
ној већини наших грађана био и потпуно 
непознат.

Извучен je, чини ми ce, и зато да би 
ушао y календар наших празника јер са 
тим датумом треба рачунати и треба га тта 
достојап начин и  даље обележавати.

Стицајем околности бавио сам ce и ис- 
горијом Београда y мало даљим времени- 
ма. Тачно je ово што je рекла професорка 
КалиИ да ce на сваком кораку y овом гра- 
ду наилази на далеку историју. Седимо, y 
ствари, иа моИмом античком граду, граду 
Сингидунуму. Ta прошлост je, наравно, 
још и старија. Процењена je на седам хи- 
љада година. Ретки су, међутим, градови 
y свету који су са толико гнева, са тојш- 
ко м рж њ е и толико често рушепи и иаље- 
ни до темеља. Зато није чудо што ce тако 
мало и очувало. И са.ми често нисмо во- 
дили рачупа о врсдности и значају  те исто- 
рије. Пре 11 година на неки начин смо 
скоро илегалпо одрж али научни скуп ко- 
јим смо обележили 1100. годишљицу ио- 
мена овог имена. Окупили смо најистакну- 
тије стручњаке, наше највредније раднике 
на историји Београда и оно што су они 
тада изнели и што je, срећом, објављемо y 
Годиш њаку града Бсограда, и данас je не- 
заменљив извор за рад на историји нашег 
града.

Мислим да би то што he наш град до 
краја године бити y ж иж и светског инте- 
pecoBaiha требало искористити да ce на не- 
ки начим представи с ја јн а  и велика приш- 
лост Београда. To би, убеђен сам, са велн- 
ким успехом могао да учини Музеј града 
Београда.

Београд je  често помињап и па ружан 
начин, који нас, баш ових последњих го- 
дипу-две, често и заболи. To Београд, на- 
равпо, није заслуж ио и требало би о њему 
више знати да би ce избегавале тешке речи

када ce о њему говорн. Нама свима, и ко- 
ји  смо дошли y Београд и  онима к о ј и  су 
овде роћени, преостаје да Београд волимо 
онако како то он заслужује.

ИЗ ПРОШЛОСТИ ИЗВУПИ ПОУКЕ 
ЗА БУДУННОСТ

Свечани скуи y Скупштини града закљу- 
чио je  председнпк Скупштине Алсксандар 
Бакочевић изражаваљ ем уверења да je 
овај чин само почетак садрж ајни је 1 обеле- 
ж авањ а јубилеја који заслуж ује да ce на 
више начина означи y будућим месецима 
1111. годипе трајањ а града под имено.м 
Београд:

„Очекујем да ћемо током године имати 
више значајних прилога, да ћемо ce на до- 
стојанстван начш  i одужити нашем гра- 
ду, генерацијама и истакнутим личностп- 
ма заслужним за развој, за достојанство, 
за усправност Београда. Всрујем да ћемо 
ce потрудити да y школама приближимо 
пајзначајније историјске тренутке наЈ.мла- 
biiM Београђани.ма. Такође верујем да ће 
сва средства информисања — штампа, ра- 
дио и  телевизија креативно допринети да 
ce обележи јубилеј, осветле и реафирмишу 
мпоги значајни датуми и многе личностп 
које су гсонекад неправедно нрепуштепе 
забораву.

Било би добро да током године, можда 
y оквиру уметничког, културног и другог 
програма, који  припремамо за Девети са- 
мит несврстаних земал>а, обезбедимо ре- 
презентативну изложбу која би приказала 
материјалне доказе о милепијумском ipa- 
јању нашег града.

Уручивањем факси.мила желели смо да 
одамо признањ е низу личноети и ннстпту- 
ција без којих je незамислив рад на исго- 
рији Београда, на његовом дал^ем развоЈу. 
Јер, са пуним правом je речепо да je нај- 
важ није извући праве поуке ради наше 
боље и извесније будућносги.

Уверен сам да ћемо то умети, хтети, 
знати.

Хвала вам што сте вашим доласком уве- 
личали овај тренутак."
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T H E  DAY W H E N  T H E  »B IR T H  C E R T IFIC A T E « O F B ELG RA D E 
WAS MADE PU BLIC

Nebojsa Dragosavac

On January 12, 1989 in the Assembly of the 
City of Belgp-ade was held a celebration on 
which occasion the oldest known document 
mentioning the present Slavic name of Belgrade 
was made public. In this way it was made 
known to the general public that the year 1989 
is festive for Belgrade i.e. its 1111st year, be
cause the document concerned had been writ
ten on April 16, 878.

The letter of Pope John VIII, the document 
in question, was both known and unknown be 
fore. Its contents were known when quoted 
after the codices of the documents printed in 
the first half of the nineteenth century: D. Far- 
lati, »ILLYRICUM SACRUM«, VIII, Venice, 1817 
and G. Fejér, CODEX DIPLOMATTCUS HUN- 
GARIAE ECCLESIASTICUS AC CIVILIS, Bu- 
dae, 1829.

Nobody in Belgrade, even scholars, have till 
recently had the opportunity to see the appea
rance of the original. Last year there was an 
initiative in the Assembly of the City of Belgra
de that the facsimile of this document should 
be procured. By the courtesy of the papal nuntio 
in Yugoslavia, Monsignor Gabriel Montalva, at 
the end of 1988 the Assembly got the facsimile 
of the letter of Pope John VIII sent to the then 
Bulgarian Prince Boris Mihailo This oldest 
known document which mentions the Slavic na
me of Belgrade, is preserved in the Vatican 
Archives under the title: »Archivio Segreto Vati- 
cano, Registro Vaticano, I, ff« 30—32«.

On the occasion of this celebration in the 
Assembly the copies of the document concerned 
were handed over to a number of scholars, who 
study the past of Belgrade, as well as to the cul
tural and scientific institutions interested in 
this m atter. On this occasion, aside the Mayor 
of Belgrade Aleksandar Bakodevié, several scho
lars delivered speech in this connection.

»As we know, Belgrade is one of the oldest 
towns in Europe, said the Mayor Bakoëevié. 
The presenting of the document deriving from 
878 is not a tourist travel in the past, but the 
feeling of responsibility for the present of Bel
grade and its future. Being aware of the impor
tance and meaning of lasting values and mil- 
lenial patina in the life of our town, we can 
with more certainty direct our actions in the 
time to which we belong. Through the identi
fying and respecting the values created by ear
lier generations, we acquire the right for our 
generation to be understood and respected in 
the period to come.«

»Today’s Bclgrader — were the words of 
Academician Prof Dr Dejan Medakovid — should 
be moved by this date to understand that he

lives in an ancient region of European civiliza
tion. He should understand that it was not an 
easy m atter to preserve its Slavic name through 
past centuries. The present day citizens of Bel
grade justly and with right may accept the idea 
that they are neither newcomers nor people 
who dissipated their property and now live in 
the town as some disturbed nomads. We wish 
that this date in the past of Belgrade should 
encurage us to respectable spiritual efforts in 
the future, that its present inhabitants become 
real citizens of Belgrade associated with a m o 
dem European town, with a cultural center in 
which radiate pure and humane intentions. Our 
wish is that Belgrade may have citizens who 
build with understanding national and universal 
values of human spirit.«

Prof Dr Moméilo Spremié made a palaeo- 
graphic analysis of the facsimile of the docu
ment which arrived in Belgrade. He came to 
conclusion that the script of the document is 
not the »papal curiala«, as expected, with which 
the documents were written in the Curia Roma- 
na in the ninth century. The script of the docu
ment is the well known »beneventana«, which 
was never fostered in Rome but emerged in 
South Italy. The register of Pope John VIII was, 
as maintained by Dr Spremié, copied in the 
Monte Cassino monastery in the eleventh cen
tury from the specimen coming from the ninth 
century.

»In which way is present the older Serbian 
tradition in our life today and in this place?« 
is one of the questions raised by Prof Dr Jovan- 
ka Kalic-Mijuâkovié. Mentioning many histori
cal facts which are valuable motives for our 
ancestors Dr Jovanka Kalid-Miju§kovié asked 
the question why we, perhaps unintentionally, 
lessen our history and our culture, which other 
peoples do not do and added: »I belive that we 
in Belgrade, in the most European Serbian 
town, have liability to work in another way and 
better.«

Dr Gordana Marjanovic-Vujovid, who about 
twenty years ago, when she conducted archaeo
logical excavations in the Lower Town of the 
Belgrade Fortress, uncovered the remains of 
the oldest Slavic settlement, said: »I understood 
what an impression the high, limestone ridge 
must have made on Slavic newcomers which 
rose in front of them and ended in whiteness of 
the walls of the early Byzantine Singidunum. 
There can be no doubt that it must have affec
ted the choice of the name for the new settle
ment. The name of Belgrade is certainly contem
poraneous with the settling down of the Slavs 
in this region. It is the beginning of the seventh 
century, but, as events turned out, this Slavic
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name was noted down no sooner than two and 
a half century later, i.e. on April 16, 878.

Dr Vladimir Kondic himself underlined 
that at every step we meet the signs of our far 
historical past. The present town lies on the 
massive antique town of Singidunum and its

past was even longer. Tt has been estimated to 
seven thousand years. Rather rare are, however, 
cities in the world that were burnt down with 
such hatred and fury and which were so fre
quently pulled to the ground as it was the case 
with Belgrade.
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