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СЛИКА СА ПРЕДСТАВОМ БЕОГРАДА У ЈЕДНОЈ РИМСКОЈ ЦРКВИ 

у PiИмy, у цркви s. Maria di Aracoeli на 
Капит,олу, налази се мало позната слика 

Београда. Реч је о композицији, на којој 

је :насликан фрањевац Јован Капистран у 

победоносној борби против ТУРЗlКа ход 

Београда, 1456. године. 

Пrpвo обaIВештење о овом у,метниЧЋ:ОМ 

делу забележио је наш познати сликар 

Стева Тодоровиh, у 'Својим сеhањима на 

БОРЗЈВак у Италији 1918--1919. roдине.' То 
је, уједно, iИ једина информација која је 

стигла до нас. У њој С. Тодоровић укратко 

наводи 'Садржај слике, не ПОl\mњући име 

сликара, НИ'DИ време настанка. 

После дужег траг-ања, у могуh.ности СМО 

да нешто више :кажемо о 'аутору и mroЛНQ

стима ПОД *ојима је слика са ликом нашег 

града смештена у дреаној цркви фрање

ваца, у срцу Рима, међу број'нИiМ делима 

чувених !Италијанских сликара и .вајара. 

Слика се налази на левом стубу наоса 

цркве s. Maria di АгасоеИ, испред главног 
олтара, на олтару посвеhеном СВ. Ј. Кanи

страну. Овај олтар, дело Francesca Gui
dotti-a, rюдигнутје 1632. године.' 

Композиција је сликана уљем на :плат
ну. у првом плану цеитраљно место зау
зима велика фигура Јована Каrrистрана, у 

ставу благоаиљања. Он у десној , истуреној 
руци држи распеће, а у левој заета:ву, под 

• 

KQjOM је IПp8ДВОДИо крсташе у судбоносној 

борби.' Обучен је у одежду фрањеваца, са 

зыаКQМ .крста на овра'I1IiИКУ. Испред фигу

ре, лево и десно, ле:ж:ои по једна тијара. У 

другом 'плану 'СJIIИке представљена је борба 

крсташа и Турака под бедем:им:а града. 

Рат,ници се боре прса у прса, са ису.КЗiНИ:М 

сабљама и узДигну'I1ИМ заста'В'ама. Иза рат
нот поља lЛ'pостире се панорама Београда. 

Широюи ток Ду.нава затворен је -на хори
зонту брежуљкас'I1ИМ ,пејзажом. На десној 

страни 'Уздиже се 'DБрђајва на брегу, са ка

скадно ПОСТЭlВљеним кулама. Приказана је 

само северна стра'на града, тако lЦa се од 

Горњег града виде с·амо с/и угаона кула и 
ка'пија која је Iводила у Доњи r.paд. Куле 
Доњег града, округле и завршене зупци

ма, постављене су :на стеноВ'ИТИм обронци

ма, у два поЈаса. Преко cpeд~e грщца 'на
слИ!кана је узвијорена тра,ка <Са IКрyrtНИМ 

натписом: BELGRADO (М. 1). 

Прихазујући Београд, еликар је очи

гледно имао пред собом 'Неку о:ц бројних 
гравира Београда XVH века, јер су неки 

детаљи топог,рафије тачно у:ювahени, нпр. 

Дунав, 'Конфигурација терена тврђа,ве, ка

пија у Горњем градУ, ра:вница поред Ду

нава. ДеЛОl>И фоР'l1Ификација, ме!)у1'ИМ, 

приказани су произвољно . 

На стубу испод слике урезан је натпис: 

s. Ј oan'lri de Capistrano 
ord~nis minorum !propagatori 
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Giovanni Capistrano teads the crusaders against 
the Turks who sieged Betgrade in 1456. 

Јован Каnистран. предводи крсташе против Ту
рака, у оnо«ди Беоzрада 1456. (Рим, црква 

в. Maria di АrасоеЩ. 
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SЗ!Ilсtissi.mi nomi.nis Jesu defensori 
haeresum turquarumq. deЪelator,i cerrimo 
piorum expens-is grati animi 

sacrum 
аnnо 'doffitni MDCXXXII 

Већ је речено да је олтар посвећен Ј . 

Капистрану био ПQДИI1НУТ 1632. ГОДЮiе. То 
је било 196 година после веJIIИКе би11Ке код 
Београда, приказане на описаној слици. Те 

давне 1456. године под зидинама града зби

ла ,се једна · од .нај.др-амаТИЧlњијих битака 

између хришhанаког и исла~ЮКQГ света. По

беда хришhанске 'ВОјске одјекнула је ши

ром Европе, а .име Београда, сла-вљеног lКao 

"бедем хришhанСЂВа", остало је забележе

но у многим хроникама 'Гога времена.4 Уз 

авај догађај остало је веза·но и име Јована 

Капистрана, јед'ног од вођа одбране гра

да, проповедника и верск.ог вође IКp1:Ta

ш.ких одреда, 'КојlИ 'Сусачињавали највећи 

део бранилаца Београда. Битка К'О:д Бео

града завршила је његов животНЈИ круг, 

испуњен 'сталном борбом за победу хри

шћаноюих доl1МИ . Умро је ускоро по завр

ше'I1КУ опсаде, заражен кугом у порушеном 

граду. 

НеколИIКО година после Ci."Ip"N1 Јована 

Каrnrстраrна почео је дуготрајни поступак . 

каТОЛИЧIКе цркве око беатифwк:ације овог 

ученог теолога и -борца. Процес за :канони

зацију, почет још 1460. године, завршио 1:е 

тек 1690. године, после ,~rнoГJ1x распраЋа и 

доказивања ~·дeca, нарочито у XVII ве
ку.б У току тих дискусија, средином XVII 
века, постављена је и слика новог свети

тељ·з, са представом Беогр~а у позадИfВf, 

у ЦI'КI>И S. Магаа di Aracoeli. 

Осврћући се на уметничка дела инспи

рисана л:ичношћу Ј,ована КапистраlНа,6 мо

же се приметИ'l\и да 1:е само lНa Iнеюима на

лази представа Београда. Поред Franceska 
Guidotti-a, град је -на1:ликао Andrea Loka
telli (1660- 1741) и Ј. Kes!er, iКоји је 1862. 
године ЗЗ1Вршио 'Композицију са овом те

МОМ за главни отар ЦЈЖ'Ве ов. Ивана Ка

пистрана у Илоку.7 



СЛИКА СА ПРЕДСТАВОМ БЕОГРАДА У ЈЕДНОЈ РИМСКОЈ ЦРКВИ 

НАПОМЕНЕ 

1 С. Тодоровић, Аутобиографиј а, Нови Сад, 
1951 . Колегиница М. Филиповић скренула ми 
је пажњу на овај податак пре моје посете 
цркви s. МагЈа di АгасоеМ, па јој и овом при
ликом захваљујем. 

2 Дугујем захвалност проф. О. Mazzucarttu. 
археологу Музеја града Рима , на ангажовању 
око података о олтару Ј. Капистрана, као и 

1:'осп. В. Lilli-y, директору Италијанског ИН
ститута за културу у Београду, на посредни

штву око добијања фотографије. Негатив фо
'тографије налази се у Централном институту 
за каталоге и документацију у РИМУ. сериа Е, 
ИНВ. бр. 68313. 

3 Према писаним изворима. застава коју 
је носио Ј. Капистран у боју налази се данас 
у општинској кући градића Монтепрадоне у 
Италији . Тамо је донео фрањевац Јаков из 
Маркије. По О. Плациду Белавићу, Св. Иван 
Капистран под Биоградом, Вуковар, 1907, 12. 

4 Од бројних извора о личности Ј. Капи
страна (Capistrano 1386 - Поk 1456) и његовом 

учешћу у борби код Београда, најзначајније 
је дело фрањевачког хроничара L. W'adding-a, 
A'nna1es Мјпотит. 111 изд. Quaracchi, 1931-
1933 (Т. IX-XV). У Addendi Т. ХII штампан 
је драгоцени опис савременика Tagliakozza: 
Relabio de victorao Belgradensi, 1456. Waddin·ga 
су исцрпно користили сви историчари који 

су обрађивали ово раздобље. У вези са исто
ријом Београда, ови и други извори су наве
дени у монографији Ј. Ралић-Мијушковић, 
Београд у средњем веку, Београд, 1967, 455-
463, а борби 1456. год., 127-171. 

5 L. Wadding, Аппаlеs тЈпогuт. ХII, 479 
и д. А. СЫарini, S. Giovan.ni da Capistrano е il 
suo convento, Aqui1a, 1925, 200 и Д. 

'6 Портрет Ј. Капистрана сликали су чуве
ни уметници Б. Виварини (1430-1510), Рафае
ло Санти (1483-1520), минијатурист хрватског 
порекла Ј. Кловић (1498-1578) и др. 

7 Срдачно захваљујем колеги М. Баторо
вићу на литератури и фотографијама цркве 
св. Капистарана у Илоку. 

А PAINTING WITH ТНЕ REPRESENTATION OF BELGRADE IN 
А ROMAN CHURCH 

Marija Bajalovic - Hadzi-Pesic 

The аиЉог deals with а.п оН painting ге
presenHng the Franoiscan Gi-оv-зппi Capistrano 
and d·isplaying Ље battle conducted 3't the walls 
of thp. tO\\'t1 ое Belgrade :јп 1456. ТЬе paint1lng is 
preserved Јп Rome јп the church о! St. Магја 
di АгасоеЫ апд stands оп -Ље altar made јп 
1632 Ьу Francesoo Guidotti dedicated ·to Gio-

. ' 

vanni Capistrano. Th-is was t he time when Ње 
process of the canonization of th!is lear·ned 
theologia-n and f.igh:ter was 'about to end. lrt is 
for history of Belgrade that thds pai1nting is in
teresting as it informs us about а litt1e .known 
representation of Belgrade . 


