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ДВА ДОКУМЕНТА О БЕОГРАДУ И ЊЕГОВОЈ ОКОЛИНИ 

ИЗ 1689-1690. ГОДИНЕ 

Овде се објављују два списа о Београду 

и његовој околини из 1689-1690. године, 

који су иначе настали у Београду, и који се 

сад налазе у бечком КОМОРСКОТ\'" архиву. 
Први ОД тих списа потиче с краја 1689 го- ' 

дине, а састоји се, да тако каже-:vю, из два 

акта и једног прилога, ДОК је други, опет, 

сачињен нешто касније, марта месеца 1690. 
године, и састоји се из само једног акта. Ти 

списи су сачињени на немачком језику, ДОК 

их ми публикујемо у српском ПРr.:!ВОДУ И У 

нешто скраћеној верзији, али само уколико 

се ствари у оригиналима непотребно понав

љају. Први од њих (1) даје се као Једа" 

попис Веоzрадс1\,UX zpaba1ia uз 16V9. 20дU1iе, 
а други (II) као HeKoJtUKO вести о Беоzраду 
и њеzовој ОКОЛU1{.U UЗ 1690. zодU1tе. Ти до

кументи потичу од београдских грађана, 

односно од тадашњег претставника Дворске 

коморе у Београду, комесара Фр~нца Ал

брехта фОН Хеценберга (Franz Albrecht von 
Hazenberg). А ево и самих докумената. 
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.ЈЕДАН ПОПИС БЕОГРАДСХИХ 

ГРАЂАНА ИЗ 1689. ГОДИНЕ 

Сигнатура списа је следећа: \l,тiеп, Hof
kammerarchiv, Hoffinanz, Ungarll, Rote NQ 
333/ 1690, I-п, F. 302-315. Спис је утолико 
вреднији што поред обичне, текстуалне 

преписке садржи и већ споменути прилог, 

односно спецификацију или попис београд

ских грађана (куfiних стареШИНR) с краја 

1689. године, и то по занимаЊИМ<l. Тај по
пис је вероватно непотпун, јер у н..ему нема 

рецимо српских свештеника, иако их је у 

граду морало бити, а ни немачкнх насеље

ника (занатлија), којих је свакако већ било, 

јер су они увек, познато је, ИШЈ I И за вој

ском. Истина, нема ту ни домаћи). " , српских 

сељака, којих је несумњиво билv, ако не у 

самом граду онда на његовој периферији , 

али то вероватно долази отуд ~TO су спи

ском обухваћени само грађани, тј. занатли

ј е и трговци, дакле становници ужег де~-r <l 

вароши, од којих је већина ту, како се чини, 

и рођена, али су забележени и неки до

шљаци, који се спомињу, уосталом, и у јед

ном од пропратних текстова. Укупно је за

бележено, да и то додамо, 225 грађана-до
маfiина, од којих 106 правосланних Срба, 

27 "латина" или, претпостављаro.:с , Дубров

чана, 43 Грка и 49 Јермена, док се припад
ници других :народности не спомињу_ Тај 

попис се уопште не спомиње у текстовима 

пропратних аката, иако се међу љима на

лази, али је и без тога јасно да Је сачињен 

у звању комесара Хеценберга, Ш'l'О се види 
и по самом рукопису, односно да иде уз ње

гову претставку о којој ће ЈОШ 6ити речи. 

Наиме, по заузеfiу Београда 1688. годи

не, - стоји у тим текстовима, - гроф 

Штаренберг је као командујући генерал 

Еећ у октобру месецу речене године на гра

ђане Београда ударио ванредни намет у 

облику тзв. дискреције (Discretion) у износу 
од 100 фор. месечно, што су ови, хтели или 
не, тешком муком плаfiали 14 месеци, тј. 

до децембра 1689. године, кад су се, да тако 

кажемо, побунили, једно због тога што су 

у међувремену сазнали да је град Будим , 

например, тог плаћања ослобођен и да , шта

више, ужива и неке повластиц<;' ~ а друго 
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што им је и сам комесар Хецен6ерг ишао 

на руку, који их је можда на то и потста

као, па су они с тим у вези одлучили да се 

обрате Дворској ком:ори за помоh., како би 

их ова од тог намета ослободила . Тако ј е 

14. децембра 1689. сачињена и одговарајуhа 
лретставка, адресована на Комору, коју су 

потписали " градоначелник и сви београд

ски граl)ани'\ чијих имена иначе на акту и 
нема, али која се подразумевај у, будуh.и да 

с.:е налазе на посебном списку, што веро

ватно треба да значи грађани кuји су пла

пали речену дажбину . Претставка је упу

ћена у Беч преко комесара Хеценберга. У 

њој се између осталог каже: 

Његово царско величанство ј е свемило

стиво објавило свој патент за Краљевину 

Угарску, и њиме ради лакшег опоравка те 

:;емље од ратних пустошења и ради опште 

стабилизације за одређено време њене гра

ђане ослободило од плаhања свих дажбина, 

па стога и овдашње сиромашно грађанство 

себе теши тиме да ће и оно добити одгова

рајуће олакшице, утолико пре што ј е на 

његова плећа пала читава обног.а у рату 

попаљене вароши, и што је исто, сем тога , 

претрпело велику штету и сна6девајући 

град храном у ово тешко време, и то по на

редби комесара Хеценберга .. У ствари , оно 

се нада да nе бити ослобођено плаћања 

оних 100 фор. месечне дискрециј е, коју пла
ћа још од октобра месеца 1688. l"одине по 

наређењу генерала Штаренберга. Истина је, 

додуше, да та дажбина НИЈ е редовна , али 

је чињеница да се стално плава, па смо се 

.Усудили да покорно молимо Дворску комо

ру да нас ослободи од ПЈЈавања ьанредних 

дажбина, као и град Будим, т ј . да нас иста 

преко свог овдашњег комесара од тог давз

ња заштити, и да то на одговарајуhи начин 

обзнани . 

Комесар Хеценберг је ту преТС1'авку веn 

сутрадан 15. ХII 1689. проследио Дворској 
комори у Беч, па је уз њу послао и своје 

пропратно писмо, у којем он говори и о веn. 

реченоме и о неким другим стйэ.рима, из 

чије уводне реченице дознајемо, опет, да он 

то у ствари одговара Комори на !-ьепо пи

смо од 14. ХI 1689. године, што треба да 

значи, ваљда, да су се БеОГРClђани њој жа

лили већ. раније, и да је она о !'оме хтела 

детаљније да се обавести пре но што ствар 

реши. Не кријуви своју наКЛОЕОСТ према 

жалиоцима, односно молиоцима Хеценберг 

24 

је подржао њихов захтев. Он поред осталог 

каже: 

1 Иако иначе разнородно, овдашље гра
ђанство ј е у целини веома ожалошћено и 

погођено тиме што је генерал фОН Шта рен

берг (Quido von Stahren berg) као командант 
њему и новонасељенима одредио ца плаhа

ју 100 фор. ванредног пореза (дискреције) 

месечно, што они већ 14 месеци дају без 
воље, па им даље плаћање све Тtже пада. 

Они су и иначе у толикој мери већ исцрпе

ни, - додаје он, - да ни своје купе и за 

живот одиста неопходне грунтовс не могу 

да одржа вају , а камоли још и толико уве

пане дажбине да плаhају, што им је прак

'Ги"t.IНО постало већ и немогуће. А пошто је 

Јснерал Штаренберг сад у Бе'Ч~Ј, то сам 

мишљења да би Дворска комора с њим мо

гла усмено да сс договори , као СЕс·јсвремено 

Ј1 с командантом Будима, како ДС!. се та да

жбина укине, односно да се иста, ико је то 

неопходно, плав.а из коморских прихода, 

који би иначе на одређен начИl~ могли да 

се намирују из редовних дажбина свих на

рода царевине, а не само Немаца. Тако би 

прсстале жалбе београдских грађана, док 

би им се гласом царског патента могле и 

требале одредити тзв. слободне године 

(обично двогодишње или ТРОГОДИlliње осло

бођење од пореских дажбина - С. П.) , по 

чијем истеку би и они почели да плаhају 

редовну контрибуциј у, кој а би се претход

но могла одмерити и прописати. 

2 Ја сам, - додаје даље Хсценберг, -
вазда постојаној браћи исусовачког реда, 

која овде с великом ревношв.у риде на пре

обраћању "шизматика" у нашу веру, дао на 

уживање једно згариште с башто"Vl, разуме 

се привремено док Комора то Н(; потврди. 

3 Такође сам дозволио овдашњем Исаку 
Јермену да поново ступи у посед сној е Kyhe, 
која је била његова И за време Турака , а 

која је иначе све досад стајала Н:~.lПуштена 

као рушевина, па сам му уступио и његов 

iJиноград, и то у смислу КОJl,ЮРСЕе наредбе 

Iшја датира још од септембра I\~есеца ове: 

1689. године. 

4 Од недавно су у Београд из Влашке 
и других крајева почеле да ПрИС7ИЖУ ве

лике количине соли, али та трговина не 

иде преко царске солане, већ се води са

свим слободно и мимо ње, чиме је ОDдашња 

царинарница не мало оштећена. Стога је 
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неопходно да се изда једна уредба, којом 

би се то некако регулисало, тачније којом 

би се свака таква даља, у суштини дивља 

трговина и распродаја онемогуhила, и то с 

претњом строге казне и конфискације. 

Ваља додати, надаље, да је Дворска ко

мора Хеценбергове предло ге с н~Rим изме

нама углавном и усвојила, па је с тим у 

вези прибавила и одговарајУћУ царску са

гласност, о чему сведоче придодати акти. 

~1еђУТИМ, из списа се уопште не ьиди да ли 

је све то и како евентуално реализовано на 

терену, што нас овде, уосталом , много и не 

интересује. 

"Уз наведене документе иде и нећ СПОМИ

њани списак београдских грађана, који је 

иначе без датума и потписа , али који је 

очигледно сачињен 14. или 15. децембра 

1689. године, тј. кад и претстаЕltЗ београд

ских грађана и Хеценбергов спроrюдни акт. 

Судеhи по рукопису, изгледа да је и спро
БОДНИ акт и списак грађана сачинио лично 

Хеценберг, што изненађуј е, мада је то ина

че могло бити учињено само по претходно 

добијеним подацима. "Укупно је пописано, 

већ ј е напоменуто, 225 грађана, односно 

КУћНИХ старешина, тј. сви они ко:и су пла

ћали споменути порез, или пак сви они 

који су против тог плаћања устали, док их 

је стварно у граду морало бити, претпо

стављамо, знатно више, због чега и мисли

мо да је попис непотпун . Али без обзира на 

то, списак је за нас овде ипак најважнији, 

а све остало споредно. Из тог раз:юга се он 

и даје у оригиналу, тј. тalш како ј е напи

сан. Истина, наша имена, па и сыа занима

ња, лако би се могла дати и на српски на

чин, што би било боље. То важи, дабогме, 

и за нека друга имена, али не за сва, па се 

ради једнообразности и Behe уе ерљивости 

све то даје у свом изворном оБЛl1КУ. 

Speciikation der Razen, so in Belgrad wohnhaft 

Ivan Richter, 
Gurrek СоmЭl'ЭП, 

Ratusaf, ејп Fleischhackher, 
Velimier Ist rogan, 
Milludin, 
Stephanus Dgursin, ein Kirschner< 
Pedgo Semersia, ејп Sadler, 
Stoian, ејп Schneider, 
Radona, ein Zi.ischmenmacher, 
Vovk, ејп Вбсkh, 
1 van, ејп Вбсkh, 
Сапеllа, ејп Doctor, 
Магсо, ein Маuегп, 
Mischo, ein Кгаmег, 
Jowan, ејп Kirschner, 
Ratosaf, ејп binder, 
Jagsa, ејп Schneider, 
Vuiza, ејп Schneider, 
Laus, ејп Saifensieder, 
Budimir, ein Кпбрfmасhеl', 
Dabimier, ејп Schneider , 
Boktan, ein Binder, 
Millinko, ein Saifensiedel', 
Stoian, ејп Seifensieder, 
Vros, ејп Кгаmег 
Abraham, ејп Schneider, 
Dimitir, ein f1 eischhackher, 
Oima, Wasserkerer, 
Blago, ејп farber, 

Nemat, ein fleischhackher, 
Millosaf, ein Schmidt, 
Sava, ејп Кгаmег, 
Petrus, ејп Schneidel', 
Stoian, ein binder, 
Rativoi, еЈП Schneider, 
Siephanus, еЈП Кгаmег, 

Sd ia, ејп Schneider, 
Coas Lucas (?!), ејп Кгапаг, 

Kircho, ein giertlmacher, 
Fetrus, ејп Kozenmacher, 
Drugo, ејп giertlmacher, 
Miludin, ејп Zischmenmacher, 
Gebrem, ein Schneider, 
1 van, ein fleischhackher, 
Stoiadim, еЈl1 Zisсhmепmасhег, 

Guriza, ein Schneider, 
Vros, ein Steinmez, 
Dimidier, ејп Kirschner, 
Mado, ein fleischhackher, 
Gugo, ein Schneider, 
Jovica, ејп Saifensieder, 
Petrus, ein Вбсkh, 
l\1ichael, ein Kapenmacher, 
Pollia, Unterrichter, 
Nicolaus, еЈП Schneider, 
Ј oannes, ein Кiгsсhпег, 
Рапа, ein Кегzепmасhег, 
Il На, ејп Schneider, 
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Michael, еЈП Fleischhackher, 
Plago, еЈП Weinschankh, 
Maximir, еЈП Kapenmacher, 
Nengo, еЈП Schneider, 
Vogoban, еЈП Schneider, 
Sahin, еЈП Kramer, 
Dimidir, еЈП Schmidt, 
Sdodag, еЈП Schneider, 
Bela, еЈП Unterrichter, 
Nemat, еЈП Schneider, 
Jovan, еЈП Kirschner, 
Rado, еЈП Giertlmacher, 
Simon, еЈП Sсhбffег, 
Pabal, еЈП Schneider, 
Illia, ein Schmidt, 
Bogdon, еЈП Kerzenmacher, 
Јапа, еЈП Fleischhackher, 
Radovan, еЈП Kramer, 
Stoian, ein Kramer, 
Gura, ein Kerzenmacher, 
Millos, ein Kramer, 
Radivoe, ein Kerzenmacher, 
Dodar, ein Kirschner, 
Mider, ein Weinschanckh, 

Soboda, ein Schneider, 
Stango, ein Вбсkh, 
Jovan, еЈП fischer, 
Radomier, ein Kirschner, 
Plaigo, ein Вбсkh, 
Micho, ејп Schneider, 
Plano, ein Binder, 
Milloza, еЈП Fleischhackher, 
Nicola, еЈП Kerzenmacher, 
Marco, ein Kirschner, 
Sako, еЈП Schneider, 
Nigsa, ејп Giertlmacher, 
Vocia, ein Kapenmacher, 
Muchil, ein Kramer, 
Miludin, еЈП Kirschner, 
Jovan, ein Kupferschmidt, 
Facbas, ein Schneider, 
Joza, ејп gewester Capitan, 
Janko, von Salancament, 
Krista, еЈП Kramer, 
Penet, ејп Unterrichter, 
Radovan, ein Kirschner, 
Jovan, ејп Schneider, 
Sdanisa, еЈП Kozenmacher. 

Specijication der Lateincr 

Lucas Pavlovich, Richter, 
Antonius Gergisch, ein SchOfman, 
Michael I\1arianovich, еЈП fischer, 
РћјНр Duimorich, ејп Kirschner, 
Thadeus Zvanovich, ејп Кiгsсhпю· , 

Georgius Matievich, ејп Kramer, 
Andreas Simonovich, 'ејп Kirschner, 
Avgustin Lukachiz, ein Kramer, 
Theodor Sladkovich, еЈП Fleischhackher, 
Mathias Paiachich, ein Kramer, 
Thomas Ivanovich, ein Kirschner, 
-r~ranciscus Michich, ејп Tablickhpfeifen-

mасћег, 

Elias Simonovich, ејп Kirschner, 

Simon Orsulich, ein Kramer, 
Georgius Filipovich, ејп Kramer, 
Joannes Stipanovich, ein Kramer, 
Stephanus Lovaich, ein Kramer, 
Martinus IlНсћ, ein Goldtschmidt, 
Petrus Ivanovich, Idem, 
Stephanus Pavlovich, Idem, 
Antonius Markovich, Idem, 
Elias Lukich, Idem, 
Marian Stipanovich, Idem, 
Georgius Ivanovich, Idem, 
Josephus Mikolich, Idem, 
Joannes Тоmјсћ, Idem ein Goldtschmidt, 
Joannes Matich, ein Kramer. 

Specijication deT Griechtn 

Nencho, ејп deckhenmacher, 
Noviza, ејп Schneider, 
Pandihy, ein Kirschner, 
Simon Momgy, ејп Kerzenmacher, 
Belcho, ein Goldtschmidt, 
Chiriagy, ein Schneider, 
Marcho, ein Schneider, 
Stoicho, ејп Вбсkh, 

Marincho, ein Zischnemacher, 
Gifcho, AbagY, ein Tuechmacher, 
Staio, ејп Schneider, 
Simon, ејп Schneider, 
Agi Stoiani, ein Schneider, 
Sterio Borechi, ein Flechkhenbac11er, 
Agi Atanas, ејп Kappenmacher, 
Giuro, ein Schneider, 
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Jaanis Тигсћј, ејп Kirschner, 
Cosma, ein Schneider, 
Ragni Sane, ејп Кгаmег, 

1\llarincho, ејп Кгаmег, 

Ј angni, ејп Zischmenmacher, 
Sterio, ејп Кгаmег, 
Oragy, ејп Schneider, 
Milotin, ејп Schneider, 
Atanasi, ејп Fleischhackher, 
ЈасоЬ , ein lБЬzеltег, 
Desimir, ein Кгаmег, 
ЈаПЈ , ејп ЈБЬzеltег, 

Atanasi, ein Вбсkh , 

Panole, ејп deckhenmacher, 

Panaioti, 
Јапј, ејп Fleischhackher, 
ЈОГЈПУ, ein Flбсkhsiеdег, 

Demetri, еЈП Кгаmег, 
ЈоаппеБ, 

Vesseline, ејп Schneider, 
Vasso, ејп Kirschner, 
Atanasi, ein Fleckhenbacher, 
Raiza, ејп Tobackhpfeifenmacher, 
Demetrius Ginegi, ein Kirschnel', 
Theodor, ејп Кгатег, 
Stanislaus Ыапсо, ein Кгатег, 

Vesseline, ејп deckhenmacher, 
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ЈоаппеБ Cristofal, еЈП Кгатег, 
Antonius Deodatus, ein Кгаmег, 
Jacobus Vertani, 
Isau Murati, еЈП Kirschner , 
Abdul Hoggich , 
Christophorus Hasazu, ејп Goldtschmidt, 
Teodoras Arachel, ein Kirschnel', 
Marcus Jacobis, ein Goldtschmidt. 
Marcus Harabet, еЈП fбгЬег, 
Gabriel Murati, e in Вбсkh, 
Guchias Aidin, ein Кгаmег, 

Ј oannes Megerdizho, 
Thomas Murati, ејп Bockh, 
Ј oannes Beghi, ein Вбсkh, 
Manus Воапић, еЈП Giertlmacher, 
Arudin Sultansachi, ејп Zelt Schneider, 
Theodor Bancato, ein Schneider, 
Christophorus Meohitar, ein Вбсkh , 

Gregorius Arudin, ein Fleischhacki1er, 
David, ein Schneider, 
Joannes Esah, еЈП Cafe Sieder, 
Jacabg Zacaria, ејп КарепmасЬег, 

Deodatus Marat, ein Bader, 
Ј oannes Ainas, еЈП B6ckh, 
Fhilipus Giangich, еЈП KozenmachC'r, 

о презентованим документима је већ 
речено шта је било неопходно, па их овде 

I-;:еfiемо више коментарисати, док списку, 

опет , коментари нису ни потребни, јер је 

ен и без њих довољно речит и јасан. Напо

миње се само то да изрази станују (Срби) 

и: налазе се (Јермени) у Београду нероватно 

означавају једно те исто, тј. људе који ту 

4' 

Deodatus Нагрегј, ein fбгЬег, 
Gregorius Topalis, ein Schneider, 
Ј oannes Giorgis, ein Вбсkh, 
МјсЬаеl Ј oannes, ein Вбсkh , 

Balthasar Gitos, ein goldtarbeithcl', 
Matheus Јипер, ein Карептасћег, 
David Hasar, ејп Sabelmacher, 
David Marcus, еЈn Kozenmacher, 
Stahin Senash, ein Cafe Sieder, 
Joannes Zanaria, ein Карепmасhег, 
Jacobus Joannes, ејп Schmidt, 
Georgius Haciatur, ејп Kaufman, 
P argam Nersei, ејп Weber, 
Alexander Musse, еЈП Кгаmег, 

Joannes Antonius, еЈП Sabelmachel', 
Christophorus Магсаг, ејп Schneid.er, 
Joannes Vassili , ејп Кгаmег, 

Ј oannes МасЫm, ејп Schneider, 
Patrus Sahag, ein Sabelmach er, 
Lorentius Dandol, ein Kramel', 
Nicolaus Cristofal , 
Nicolaus Jacobis, 
МеЕоп Conbaragi, ејп Карепmасћег, 
Padre Jacobus Cosaivich Dоmшiсапus der 

Armenier Pfarer . 

живе стално, што свакако важи '1 за "ла

тине" и Грке, о којима се иначе у том сми
слу не каже ништа. Штавише, лако ј е мо

гув.но да су они сви у Београду Ћ:{.ивели већ 
од знатно раниј е, па ту можда и рођени , док 

дошљаци у том маху беху, како изгледа, 

само Ћ. Коморанац (Соmагап) , Б. Острого
нац (Istrogan) и Ј анко Сланкаменац . Као 
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што се ВИДИ, њихова занимања Сеху веома 

различита, али су најбројнији, чини се, 

кројачи и ситничари. Занимљиво је иначе 

да су у попису само православни Срби без 

својих презимена, а добрим делом и Грци , 
док их други Ben имају, особито "латини" 
Судеnи по именима и презименима, да и то 

додамо, изгледа да Грци нису СЈ:m Грци, јер 

је међУ њима очигледно било и Срба (пра

вославних), којих је можда било и међу 

"латинима" . То с једне, док Је с друге стра

не, опет, и међу Србима могао бити можда 

понеки несрбин, што првенствеН\Ј важи за 

доктора Canellu и подкнеза PE'net-а, чија 

имена, ако су добро написана, не беху срп

ска. Међутим, спецификацију је ПИСаО стра

нац, који ниј е знао српског језика, па се 

по његовим именима о томе не може сасвим 

поуздано судити. 

II 

НЕКОЛИКО ВЕСТИ О БЕОГРАДУ И 

ЊЕГОВОЈ ОКОЛИНИ ИЗ 1690. ГОДИНЕ 

Сигнатура овог акта је следеhа: Wien, 
Hofkammerarchiv, Hoffinanz, Ungarn, Rote 
N. 334/ 1690, IV, F. 360-363. Тај акт је та
кође сачињен у Београду, и то 2~ . IП 1690. 
I'одине, а потписао га је већ спамињани ко

месар Хеценберг. Документ је адресован на 

Дворску комору, и састоји се 0;( само не

колико посве кратких забележака или ве

сти, које међутим нису без интереса и из

весног значаја. У акту се поред осталог 

каже: 

1. Ових дана сам посетио С:\1едерево, 

где има 48 српских, немачких и иађарских 
домаћинстава, а затим и Гроцку, где живе 

скоро искључиво Срби и њихови хајдуци, 

укупно 152 домаnинства, док Немци у том 
месту настањују само 4 купе. А како до
лази време пролеhних радова, ја сам тим 

становницима по одређеној сразмери изде

лио тамошње винограде. Споменута Гроцка, 

да и то додам, налази се на путу за Ниш, а 

ј' њој постоји, и то у главној улици, једна 

стара, велика турска гостионица коју сам 

управо издао у закуп двојици Немаца за 

укупну своту од 100 форинти, од 'Јега један 
плаћа 60 а други 40 фор. Закуп важи од 
Ђурђевдана до Михољдана ове, 1690. годи-
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не, што је перфектуирано и писменим уго

вором. Као свратиште, та гостионица је 

веома важна, али и не мало руинирана , па 

сам дао да се поправи, што ће КlJштати от

прилике 70 форинти. То је, наиме , био ку

~опродајни услов, тако да поправка треба 

закупцима да омогуhи што боље послова

њеЈ што подразумева сасвим lIРИРОДНО и 

одговарајуhи промет, односно прнхоД. 

2. Како у Земун пристижу многи бро
ДОВИ, који се у њему често и задржавају, 

поставља се питање отварања једне гостио

нице на Дунаву, повише главн~ улице. 'у 

Земуну гостионице, а у Београду, опет, с 

ове стране Саве, у близини њенсг утока у 
Дунав, неколико млинова или слободних 

кућа (frey Hauss), што би све скупа у бу

дуhности држави могло да Доноси лепе 
приходе. Међутим , засад овде нема ОДгова

рајућег фонда, а .ни новца из којег би се 
то реализовало, што се веома добро види 

и из месечних извештај а овдаш~ье цари

нарнице. 

3. Даље, овдашња милиција, која је у 

овом рату на нашој страни ангажована, 

тражи да јој се изда и један и дгуги новац 

(? Ј), који је некима заиста и иеОI1Х!Јдан, што 
и сам увиђам. Новац нам је овце и иначе 

заиста потребан, особито због Т1Qправке 

складишта оружја и изградњр касарни, 

што захтева велике материј алне и новчане 

жртве. 

4. ОСИМ тога, могу рећи и то 11<1 овдашњи 
командант генерал фон Ш таренберг и цео 

rарнизон желе и настоје да од Дворске ко

море добију сагласност за граl\ЊУ једне 
мање куле са јавним часовником, што би 

било веома корисно не само за војску, већ 

и за све становнике вароши. Ја сам у вези 

с тим са зидарима и тесарима већ сачинио 

и одговарајуhи преднацрт за њи.х:ове радо

ве, који би коштали до 400 форинти, па сад 
о томе очекујем милостиво решсње с нај

вишег места. 

5. Тек недавно сам обаееl..L.тен ~a је још 
прошлог лета у Острогону убијен Један ма

ђарски трговац, због чега су и њеrови ком

пањони овде били затворени. По како од 

надлежних власти досад нисам' добио ни

каквог подробниј ег обавештења. с томе, то 

је и његов овдашњи новац у Н1НОСУ од 

350 фор. у готову наша царинарница зара
'tз унала и наплатила као свој приход. 
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Тако, дакле, Смедерево је, ПРЕ-иа Хецен
бергу, марта месеца 1690. ГОд'11:Је имало 

само 48 домаhИНС'гава, ОД којих нека и не 
беху српска, већ немачка и мађарска, ШТО 

значи тек насељена, и ТО издаље . То су ве

роватно биле занатлиске ПОРОДИ1~е, које су 

ишле за сојском. Напротив, Гр,щка је за 

ОНО време била доста добро наС'1'нњена, јер 

је имала 152 српска домаћинств~. , ОД којих 

нека беху хајдучка. Од страних, новонасе

љених житеља бејаше ту само 4 немачке 
куће, ОД којих су две нај вероватинје и за

купци старе турске гостионице. Истина , 

Хеценберг спомиње становнике, <:\ не дома

Ћинства, али како им је управо разделио 

винограде, ваљда напуштеf е ОД Турака, то 

је несумљиво да се ради о ДОМЭђИIiствима, 

првенствено о новонасељеним ДШ"fаhинстви

ма која беху без својих грунтова, јер су 

само она могла обрађивати земљу, а не и 

појединци, који уосталом свакако беху за

узети другим пословима. ОБНОВЈ старих и 

отварање нових гостионица и млрнова, што 

се такође спомиње, сведоче да је било по

кушаја да се привреда унапред~t, како она 

тако и сама градља (магазини, к?!..:арне, јав

ни чаСОВIiИК, итд.), али је за те :,:твари не

достајао новац, и не само за T~, веn и за 

подмирење ми.лициских плата, на није ни 

чудно што је комесар Хеценбер'" настојао 

да до новца дође, како издавање],1 постоје

hих локала у закуп И реКВИЗИЦИЈэма туђих 

готовина, тако и иначе. 

DEUX DOCUMENTS DE 1689-1690 SUR BELGRADE ЕТ SES ENVIRONS 

Sreta Pecinjacki 

Dans cet article nous avons etudle deux до
cuments де 1689-1690 concernant Belgrade et 
ses environs. Ces deux documel1ts pl'oviennent 
des Archives de lа СЬатЬге des c:omptes de 
Vienne et etaient restes jusqu'a. present comple
tement inconnus. Cependant leul' valeur доси
mentaire est incontestabIe, c'est РОИl'чиој д'аН 

leurs nous les publions. Le premiel· а ete cCl'it 
le 15 decembre 1689 а Belgrade et portait l а 

signature ди commissaire зutгiсhiеп Hezenberg. 
Dans се document il s'agissait de Ыеп се cl10ses 
mais lа Рl'јпсјра Ј е etait lа plainte ad l'essee рю' 
les habi tan ts de Belgl'ade сопћ'е l'iml,.Jot suppIe
mentail'e militаiге de 100 florins ры' mois јm
pose des le mois d'осtоЬге 1688, t:'est-a-dil'e aus
sitбt apl·es Ја ргisе de Belgrade РаЈ' les Аић'ј
chiens. Le document, c'etait un actc officiel, 
contenait lа Jiste des Веlg1'Эdоis а) an t porie 
plainte. C'etaient des соmmегс;апts et des al't i
sans. Ils etaient еп tou t 225, dont 106 Serbes 01'
thodoxes, 27 Sе1'Ьеs catholiques, qu'on appelai t 
»La tins« et que nous supposons ёtl·e des citoyens 
de Dubrovnik, ensuite 43 Gгесs et 49 Al·meniens. 
СеНе Ji ste nous fait соппаitге поп seulement les 
noms des bourgeois de Belgl'ade Hyant рогtе 
plainte mais aussi lеиl' ргоfеss iоп et, се qui est 
РОИl' nous intet·essan t, lеш' confessiul1 et раг lа 
д'ипе certaine mапјеl'е lеиl' nationa1ite. Се qui 

est рОИl' nous sщ·tоut imРОl'tЮ1t c'es t lа рге
sence des Gl'ecs et des Armeniens qui devaient 
[огтеl' ипе соl0пје gl'eco-armenienne dont оп 
sait fort реи де choses. Се document nous fait 
соппаltге auss i lа lеНЈ·е d'envoi du commissail'e 
Hezenberg ои il donne гаisоп аих B~lg1'adois et 
Pl'opose а lа СhаmЬге јтрегјаlе des comptes де 
les НЬёгег de cet imрбt. 

Le deuxieme document, ип acte aussi, а ete 
de тете eCl'it а Belgrade le 22 mars 1690 et 
signe раг le тёте commissail'e Hezel1uerg. Dans 
се document, епtге autres choses i1 у est note 
que Smеdегеvо n'avait а cette epoque цие 48 
fаmШеs et Grocka 152. А Gгосkа, sauf quelques 
colonistes, tous etaient Sel'bes. А c(:s colonistes 
Hezenbet·g avait donne quelques vignobles de
laisses, tand is que l 'аuЬегgс де Gl'ocka а ete 
доппее а ЬаН РОШ' six mois а deux Allemands 
роиг lа somme де 100 flol'ins. Il у est eCl'it еп
соге ци'Н faudrait оuvгil' ип cafe а Zemun, met
tre еп oeUVl'e des moulins а еаи sш' ] а Save а 
Belgl'ade се qui pourrait augmentel' Ј е t l'esor 
риЫјс, ци'Н faudl'ait de тёте гераГе!" сегtаiпеs 
il1stal1ations militaires et elever ип~ toue d'hor
loge sans оиЫјег циЋ fallait J'etribuH la тШсе 
nationale sel'be чиј avait combattu du сбtё des 
Autl'ich iens vu ци'Н lui manquait ди сп~dit роиг 
lе fаiге. 




