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РЕЗУЛТАТИ АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА 

ИЗВЕДЕНИХ У ПОРТИ БЕОГРАДСКЕ САБОРНЕ ЦРКВЕ 

Археолошка ,истрэЖИ!Вања у ПОр'I'И Са-

50рне цркве у Београду, предузета су ради 

добијања података за израду санационоr 

програма објекта - Саборне цркве. Истра

живања су обављена у времену ОД 23. маја 
до 11. јуна 1979. године. 

Циљ 'Ових истраживања био је, да се 

добију подаци о дубини темеља данас ·по

стојеће Оаборне Цl)К'Be, подигнуте 1837. го

дине, да се ут.врди .стратиграфија култур
них слојева lНa ОВОМ .простору И, евентуал

но, постојање -остатака старијих објеката. 

Према ,предвиђеном програму отворено 

је седам СОНДИ, различитих димензија , ОД 

к·ојих се пет налазило 'са источне, јужне и 

северне 'стране уз спољне зидове 'објекта , 

једна у Iсеверозапа.,ц-ном делу црквене порте 

и једна на 'простору између оградног зида 

порте и зида дворишта француске амба

саде (сл. 1). 

Санда 1/79, omopeнa је са источне стра
не цр.юве, померена за ,своју дужину од осе 

повучене кроз апсидал.ни простор. Димен

зије сонде биле су 3 Х 3 М. Кота садашњег 

каменог плочника Кiоји се налази око црк

ве, на месту от.ворене сонде износи 105.75. 
Крај темељне зоне цркве, поја,вио се на 

кот.и 102.27. Темељна Јстопа грађена је ОД 

опеке утаПЭlНе у кречни малтер коЈи је про

био на СЛОJbliУ површину и обликовао се 

према темељном ископу у здравици. Со-кл 

темељне зоне .изведен је ·степенасто са два 

испуста на котама 105.46 .. 105.20. М<Јже <:е 

, 

претпоставити да је ово двоструко проши

рење 'Вероватно настало због измењеног 

преЧНИlКа апсиде у току градње. 3дравица, 

светложута, пеаковита, појавила -се у овој 

сонди веома ПЛИ'DК-О, већ на коти 104.69. 
Археолошки материјал био је заступ

љен у веома малим коли'Чинама, углавном 

неКОЛ'ИКQ фрагмената ,керамике, к'оји би се 

могли дат,овати у ХVIП lВeK, и нек,олико 

фрагмената ант.иЧlКе керамике. У 'ов'ој ,сон

ди О'ГЈ(јривен је један скелет.ни гроб, Ј71КО

·па'н у здравицу на tКоти 103.67, оријентаци
је запаД-мсток. Лобања скелета била је 

пресечена темељним иокопом. Скелет је 

био положен на леђима са рукама прекр
штеним на харJ1lИЦИ. Гроб је био без при

лога . 

Соа јужне стране цркве, биле 'су отво

рене сонде 2/79 и 3/79. Сонда 2/79, постав
љена је на југоистоЧiНОМ делу цркве, пре

ма апсиди. Д'ИМензије С'онде биле су 4 Х 3 М. 

Кота површине 105.48. Крај темељне зоне 
налази 'се iHa ,коти 101.14. Темељна стопа 
грађена је у алтернацији притесаног :юаме
на 'и Qпеке. Изравнања у редовима каме

на рађена су од уломакаопеке !Како би се 

добили IВодора'вни редови. Квалитe1UiО је 

рађена у Iкречно:м: матеру с уским спој ни

цама, док је део од коте 102.60 до \Кр"аја те

мељне зоне (кота 101.14) утапа.н у малтер 
као у ЈСО-НДИ 1/79. Оо'Кл темељне зоне .нала
зи се \На 'Коти 105.16. 3дравица се у овој 

сонди појавила на кQти 103.76 уз јужни 
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профил, док је у 'северној половини СOIН

де у паду до ",оте 102.92. 
Одмах после подизања каменог плочни

ка, на дубини од око 0.40 м од површине, 
појавио ·се 06рушени свод једне зидане 

вена укупна ду.жина . Ширина гро6ие кон

с'грукције IИЗНQСИ 1.50 М. Очуване ВИСЈ1не 

бочних зидова од 0.90- 0.95 М. Засвођена 

је била ЛОЛУО5личастим сводом, који је 

оштећен, тако да 'су се сачували његови 

ул. КНЕЗА СИМЕ МАРЮ8ИFiА 

о 5 10 20т 
~ 

С.л.u'Ка 1. Саборnа Цр'Ква, ситуа-циоnи nл.ан. са отвореnu.м. сонда.м.а (-цртеж г. Јашсовuh). 

Fig. 1. Cathedral Сћuтсћ. plan аnа soundings ореnеа uр (drawing - G. Jankovic), 

гробнице. Ова гробница била је зидана од 

опеке, везане кречним малтером, ,оријента

ције исток-запад. Њен западни део зала

зио је у профил сонде, тако да ,није ОТ1кри-
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Ilочеци са северне Ј1 јужне стране, Оште

ћење свода ове гроБНЈЩе настало је при

ликом постављања каменог плочника ОКО 

цркве 1903. године. У гробници се налазио 



већи број костију дислоцираних скелета, 

BepOBa'I1HO повађених и с.ТVIештених -овде 

приликом ископа темеља у време подиза

ља цркве. 

'Уз јужни профил сон!де откривена је, 
такође, једна гробна конструкција, зидана 

усуво од опека. Овде је на к'Оти 104.15 на
ђен један скелет оријентације запад-истО'}{. 

Скелет је био положен на леђима ,са ру
кама прекрштеним на грудима. Гроб је био 

без прилога. 'Уз кости доњих екстремите

та, нађени су трагови дрвених иструлелих 

дасака од сандука. 

Археолошки материјал у овој ,сонди чи

не углавном фрагменти керамике Iкоји се 

оквирно могу датовати у ХVПI век. Изме
шани са овим фрагментима, јављају се и 

фрагменти античке и -средњовековне :Кера
мике у веома малом броју. 

На удаљености 5.45 м од југозападиог 
угла цркве, била је постављена 'соида 3/79, 
ди..'VIензија 3 Х 3 М . Кота површине каменог 

плочника на месту отворене оонде је 105.20. 
Темељна зона ,на ОВОМ делу досеже у ду

бину до коте 101.29. Темељ је овде дубљи 
због тога, што се над припратом налази 

звоник цркве. Темељна стопа рађена је од 

опеке везане кречним малтером. Од коте 

104.14 !Ја до краја темељне зоне примење
на је иста техника зидања као и у прет

ходне две сонде. Сокл темељне зоне изве
ден је од опеке на коти 104,95. ЗДРЗiвица се 
у овој сонди, У њеном западном делу, по

јавила на кот.и 103.36 и у благом ј е :паду 

према истоку до 'коте 103.25, На дубини од 
око 1.60 м од површиие (кота 103.69) 011КРИ
вен је један зид, рађен од ломљеног ка

мена веза'Ног блатом, очуван у висини само 

једног реда камена . Зид 'Се пружа лр~в
цем југозапад-североисто;<, по дијагонали 

сонде и залази у tИсточни профил. Прили

ком копања темељног рова за цркву, био ј е 

пресечен, а такође је оштеhен и у 'северо

ИСТОЧном делу каанијим ук:опавањe.t'VI једног 

млађег гроба. На целој IllОВРШИНИ сонде, 
између овог зида 'и јужног профила, 'Откри
вен ј е под од црвеН-Q запеченог лепа (ко

та 103.48) . Изнад њега, налазио 'се слој мрке 
земље измешане са гари, оБРУШ8НИМ ка

меном, комадима римске опеке он обиљем 

фрагмената античке керам'Ике, до висине 
очуваног зида овог 'објекта (lКoTa 103. 69). 
Објекат се iНИје могао у целини истражи-
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ти, а на основу података с којима 'распо
лажемо, тешко је одредити његову наме

ну. Може 'се претпоставити да је у пи
тању део (једна од просторија) неког већег 
стамбеног објекта. у горњим слојевима, 
углавном је био заступљен материјал XVII 
века. 'У овим сл-ојевима откривено је и 
осам скелетних, дислоцираних гробова ко

ји су припадали некрополи око цркве.' 
На северној страни цркве 'Отворене су 

сонде 4/79 и 5/79. Соида 4/79, димензија 
3.50 Х 2.50, била је постављена на самом 
северозападном углу црк'ве, ПОВршина је 

на КОти 105.15. Темељна зона иде у дуби
ну до коте 101.19. Темељна ,стопа рађена је 
већим делом од опеке, само што се у доњој 
зони, при дну темеља, јављају два реда 
притесаног камена. Техника зидања иста 

као и у претходним сондама. с.окл темељне 

зоне изведен је од опеке на коти 104.89. 
3дравица се у сонди појавила на коти 
102.30. 

'У сонди је О'I1кривена једна зидана те
мељна ,стопа за дрвени стубац. Стопа је 
зидана од полу обрађеног камена и опеке 

у кречном малтеру. Приближно је кружне 

основе, пречника 1.70 м. 'У средини ,се на

лазио квадратни отвор, димензија 0.50 Х 
Х 0.50 м, за усађивање дрвеног стуба. У 
току чишhења овог отвора, у његовој уну
трашњости, нађени -су фрагменти једне 

ст'аклене боце са апљицираним грбом Кне
:жеВИЈНе Србије и једне стаклене боце 'юва
драт.ног облика. 

Очувана 'висина ове стопе је око 1.50 м. 
ПРИЈ1'ИКом радова, 'са ИСточне спољне !Стра
не, при дну зидане стопе: наишло се на 
уграђен део једног каменог надгробног 
споменИК'а . Због претпоставке да 'се на ње
му налази .сачуван rнатпис, део је извађен 

из зидне ма'се, Констатовано је да пред

ставља горњи щео једног вертикалног над
гробног illюменика ,са 'I10Лyrкружно обљико
ВЭНим завршетк-ом. Са IЛредње стране нала
зила се ј71клесана представа КlpcTa у окоро 

квадратном пољу. Између кракова крста, 
налази се урезан натпис Iкоји тече у шест 
редова: 

1791 
,ЊI\iТ'd - - - он 
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Слuка 2. Сабор'Иа Црква, кера.м.ика а'ИТU"t1<:ОZ ХОРU30'Ита. 

Fig. 2. Cathedral Сћuтсћ, ceramic ware deriving јтот the horizon ој the anti que period. 
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На основу -ових података може се прет

постасви'lm да је зидани стубац био у .некој 
вези са старијом цр:ювом која 'се овде на

лазила. На ово у.казује и :податак у ру.КО

пису С. Марјановиhа објављеном у "Дани

ци" где .се !Каже: "И стара је црква овде 
бивша имала свој торањ, но само на чети

ри велика 'ступа, .са свих <страна да'сками 

затворен ,кога су Срблји год. 1830. ,начини

ли, да полог фермана султанског звона у 

њега дигну".1 

И У сонди 6/79 такође су 0111Оривени 
остаци још једне зидане базе за дрвени 

стубац, о чему ће би'IIИ речи нешто lКасније. 
Културни слојеви у овој .сон.щи: су изме

шани. Од 'материјала углавном се јЗlВљају 

фрагменти кера:м,ике XVH века и ,неколико 
фрагмената аН'Ilичке кераlМике. Слојеви су 

поремећени каснијим укопавањем зидане 

стопе 'и једном већом јамам с материјалом 

ХVП века, која је праћена од коте 102.25 
до коте 101.07. 

Соида 5/79 'Имала је димензије 3 Х 3 М. 
Кота површине каменог плочника је 
105.44. Темељна стопа рађена истом тех

ником зидања као и у претходним СОН

дама. Крај темељне зоне је на [коти 102.37. 
Сакл ј е изведен ОД о.пеке, на lКот,и 105.09. 
Здравица ,се у 'Овој ,сонди појавила уз се

верни 3'ИД цркве на ~оти 104.03 и У јако 
стрмом -паду је према северном делу ,СОН

де, до хоте 103.12. 
Од материјала налазили су 'Се фрагмен

ти керaмrике XVH века, међу ~ојима је би
ло фрагмената ЗЈнтичке и cpeДЊOBe~OBHe 

керамике. 

у ,северозаl1адном делу порте црюве, на 

линијlИ сонде 4/79, а на удаљенос'Юи 5 м од 
ње, O'IlВOpeHa је сонда 6/79, димензија 4Х3 
м. После у.клањања каменог плочника (кота 

површине 105.33), на дубини од ·око 0.60 м 
У североисточном углу санде, појавио се 

ЗИДЗlНИ ,стубац <правоугаоне основе. Димен

зија стуба је 1.03 Х 1.10 м . "у ,средини се на

лазио 'Квадратни 'ОТ-БОР за у,сађивање дрве

ног ,стуба. Димензије овог 'Отвора биле ·су 

0.38 Х 0.38 м. Стопа је зидана ОД камена и 
опеке у кречном малтеру, као и у 'сонДи 

4/79. Очувано је висине ·од око 1.20 м. 
На целој дужини сонде уз ИСТОЧiНИ про

фил, у ширини од 0.64 ом а на удаљењу 

0.90 м од !ИВице санде, налазила се зидна 
маса, која је била у вези са овом зиданом 
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стопом. Овде су откривена лежишта за гре

де сантрач димензија 24/22 и 22/20, које се 
пружају целом ДУЖИНОМ -кроз зидну масу 

са њене спољне и унутрашње .стране. 3ид

на маса залази у за'падни профил сонде та
ко да није ,испитана до крај-а. 

у правцу сон.де 4179, од зидане стопе, 
такође ,се пружа један део исте .конструк

ције као и ·претхоДни, очувЭIН само у дужи

ни ОД 0.36 :м. Даље је ова констру,кција 

оштеfiена, 'Односно пресечена неким касни

јим укопавањем, тако да се lНИје могла пра

тити. У овак'Ом случају може .се довести у 

везу са остацима зиданестоле из сонде 4/79. 
Здрав.ица се у СОНДИ појавила на коти 

100.99. 
На основу покретног археолошког ,ма

теријала овде су 'Откривени и јасно издво

јени ЭlНтички, средњовековни и ,слој XVI
XVHI зека. 

На простору између оградног зида пор

те и зида дворишта француске амбасаде, 
отворена је ,санда 7/79, димензија 3 Х 2 IM у 
линији сасондама 4/ 79 и 6/79. 

Кота ,површине терена на месту ОЂВО

рене ,сонде је 105.18. 3дравица се у 'Овој 

..::о'Нди појавила на ,коти 102.79. Констато
ван је само материјал XVIII века. 
Посматрајући ·ситуацију на истраженим 

ПОВРШИlнама, \Могу .се констато'вати три 

основна 'културна и стратиграфски 'Издво

јена х'оризонта: 

А . Антички хоризонт 

Б. СредњовеКОБНИ хоризонт XV-or ве:к:а 

В. Хоризонт XVI-XVIH-or века. 

А. АНТИЧКИ ХОРИЗОНТ лежи ди

ректно изнад здравице и ј асно се У'очава у 

с{)ндама 3/79 и 6/79. Дебљина слоја у овим 
сондама износи око 0.50 м . "у обе сонде 

слој је представљен мрком земљом, а у 

СОН)JiИ 3/79 И остацима зида напред описане 
грађевине. "у овом ·слоју налазило се обиље 

по.кретног археолошког материјала. 

Овај Iслој се на основу керамичког ма

теријала може определити у прву полови

ну III века.2 

Доминира оранж-црвено и мрко бојена и 

фирнисована керамика. Заступљени су 
облици здела, :посуда са три дршке и ло

наца. Лонци 'и зделе израђени су од као

линске пеаковите земље. "Углавн'Ом се јав-
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НАСИП 

СЛОЈ 
XVI-XVII ВЕКА 

СЛОЈ 
ПОЧЕТКА XV 
ВЕКА 

АНТИЧКИ 
СЛОЈ 

Слuка З. Саборна Црква, nрофuл у соnди 6179 (цртеж Г. Јанковић). 

Fig. З. Cathedral Churcl~, profile in the sounding 6179 (drawing - а. Jankovic). 
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Сл'tиса 4. Саборuа "Црква, кера.чu?Са средњове?СовпO'l хорuзоuта. 

Fig. 4. Cathedral С1шrсh, ceramic ware јтот tl1,e medieval horizon . 
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љају два типа лонаца: лонац IKOCO разгрну
тог обода испод којег су две !Мале наспрам

но постављене тракасте дршке и з·аобље

ног ребра-ст·о профилисаног трбуха. 

ДруIIИ тип чине лонци од песковите, си

во печене земље, тракасто !или 'прстенасто 

профилисаног и са унутрашње стране 
ужлебљеног обода и широког лоптастог 

трбуха (сл. 2). 

КерамичКiИ материјал из овог хоризонта 

припада римско-провинцијокој ·керамици и 

својим облицима се не разликује од до 

сада нађених примерака из Сингидунума, а 

м:оже се .везати и за .налазе у непосредној 

околини овог локалитета. 

Од остата:ка архитектуре цивилног на
сељ·а римсксг Сингидунума, за сада ICY из 

непосредне околине Саборне ЦРlше позна
ти ·налази из Задарске улице 1а, где се при

ликом изградње савременог објекта наишла 

на остатке темељног зида од камена јед

не рим·ске грађевне, као и остатке зидова 

од плетара неке скромније куће овог пе

риода.З 

Значајнији ·остаци архитектуре откриве

ни су на простору поред остатака Народне 

библrиотеке .изгореле 1941. године на Ко
санчиfiевом венцу.4 

На основу досадашњих сазнања, овај 
део цивилног Н<liсељ·а налазио се ниже 

градског Форума, који је вероватно зау

зимао простор где се сада ·налази зграда 

Народне баНiке у улици 7. јула, са храмом 
посвеhеним Јупитеру,~ о чему нам сведоче 

налази више ·камених жртвеника.О 

Треба споменути и натпис нађен на ме
сту старе Богословије, на ,основу :кога се 

претпоставља да су се овде 1·!Злазиле и 

градске терме.7 

У току заштит.н.их ископавања у подру
му конака Кнегиње Љубице (Кнеза Симе 
Марковиliа 8), о~ривене ICY јаме 'с рим
ским керам.и~ким материјалом,8 који је 

аналоган материјалу ОЂК.ривеном у антич

ком хоризонту код Саборне црюве. 

Сем QBora, других значајнијих налаза 
није било. Углавном је ПРИЛИЈком изград

ље објеката ·савременог града наилажено 
на фРЭJlМенте римске керамике у слоју, 
што само даје потврду да ј е овај простор 

био обухваfiен цивилним насељем. Нађена 
керамика припада типу РИМ:~О-ПРОВ!ИЈЩиј

ске керамике из ·времена п-п! века. И 
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нађени епиграфcroи споменици могу се да

товати у ово време, ·као и за сада скромни 

трагови архитектуре, а то је JI1право време 

највећег просперитета римског Сингиду
нума . 

Б. СРЕДЊОВЕКОВНИ ХОРИЗОНТ ле
жиодмах изнад ан'I1ИЧКОГ и најјасније је 

изражен у сонди 6/79. ДеБЉИlна ·слоја овог 
хоризонта износи око 1.20 ·М . У осталим 

сондама слој ОВ'Ог хоризонта није био ја

с.:но изражен и поред тога што ·се појављу

је средљовековна керамика, али у много 

маљим Ј{'оличи:.на'ма него у овој оСонДи. То 

се може тумачит>и каонијим у.кanавањима 

у овај СЈЮј , која су довела до његовог оште

Ћеља, тако да еу слојеви поремеhеки. 

Слој је представљен тамномрком зем

љом, с јеДНИ!r.'I прослој ком гари !Који се јав

ља местимично у слоју, (скоро .на целој по

вршини гсонде (сл- . 32). Нађена је аеЋа ко
личина фрагмената среДЊ"Qве:юовне ·Kep~-

мике. 

Међу налазима керамике заступљене су 

форме крчага, пехара IИ лонаца. У нај.ве
ћем броју фрагменти припадају ланцима, 

'rанких зидова, разгрнутог, оштро профи
лисаног или за-обљеног обода с развијеним 

трбухом који ·се .сужава ка равном дну. Од 

ор.на.мената, изведених техниК'ом урези:ва

ња на горњем делу трбуха, јављају ,се ви

шеструке урезане хоризанталне линије или 

комбинација хоризонталних 'и таласастих 

линија (сл. 4). 

Све су посуде израђене од песковите 

земље у црвеној, мркој или сивој боји пе

чеЊЋ. 

У оквиру ·овог материјала треба споме

нути један цео лонац, ОД ·сивомрке песко

вите земље, танких зидова -са разгрнутим 

ободом 'и једном мањом тракастом дршком. 

На дну лонца Iналази ,се утиснут печат ра

дионице у обли.ку петохра'ке звезде у 'Кру

l'Y. Исто т·ако значајан је и један фрагмен

тован Inexap ОД црвено печене песковите 
земље, ·са зелено глеђосаНЈ1М ободом. Овак
ви пехари честа су форма у хоризонтима 

ХУ века на Београдској тврђави.9 

Сви лонци били ·су У функцији огњи
l!1m1X .лосу.да, што се <може .видети .по тра

говима гари на површини. Рађени су на 

витлу и дорађив·аlНИ руком. 

Материјал ,нађен у с-онди 6/79 '110 садр
жају одговара истовременим хоризонтима 



на Београдокој тврђави и хоризонту поче
така XV век,а са Дорћола.10 

Б. хоризонт XVI-XVIII БЕКА, пред
ставља \Најмлађи .слој ,на простору око Са

борне црк:ве. У -овај ,слој Ј1!Копани су гро

бови 'који одговарају некрололи фор-мир-а
ној око Црх!Ве . ДеБЈЫина слоја !Варира од 

0.40-1.20 1\'1, и 'може .се запазити у свим 
сондама. Представљен је земљом боје мрке 

;:1;0 таМЈномрке, измешане еа СИТНИМ каме

ном и iJrомад,има опеу,~. Фрагменти 'керами

ке нађени у слоју овог хоризонта, припа
дају оБЛ'ицима крчага, здела И лонаца. 

РезИ!МИрајуh.и резултате истраживања 
на простору ок·о Саборне цркве, добијени су 

t,f из'веони елементи који допуња-вају сазна
ња о тапографиjrи cpeДЊOB~OВHOГ Бео

града. 

Проблем ширења средњовековног града 
и њег()Вих предграђа, налазио 'се у оювиру 

лретпоставк;и без м·атеријал-них доказа, .по

готову што историјоки 'Извори, оскуд.ни И 

фраЈ!Ментарни, rнe дају описе града. 

Нешто више опширнијlИХ 'Података, ко

ји се односе на .предграђа Београда, 'Имамо 
тек у изворима из XV ·века. 

у "Биографији Деспота Стефана Лаза
ревиtiа", делу Константина Филозофа, де
Спотовог 5иографа, сазнајемо више о сред
њовековноо.1: БеОЈ)р'а.ду почетком XV века.!1 

Један од првих сигурних података о 
предграђу Београдск·ог града, lНалазимо у 
делу Бертрандона де ла Брокијера, 'који је 

Qписао БеОЈ1рад, прола:зећи !Кроз њега 1433. 
године. Он Iкаже да се .на еnреломет од гра
да, од Са'Ве до ДjllНa'Вa, налази једно село 
насељено Србима и у коме је он lНa -У:скрс 
слушаО' .слу*бу на ,словенскам језику.1:! 

Ван простора Дунавског предграђа, за 

н:оје постоје сигурни подаци пасле 'археоло

шюих истраж·ивања Дорћола,13 даље према 

CalBcKoj падини, приликом зашти'l'НИХ ар

хеолошких ИQкопавања :м:ањет -обима, из,ве

дених на локацијам'а у Узун-Мирковој ули

ци бр. 14,14 Кнез-Михаиловој улици бр. 

50 Нј И У 'сондама око Ћ!она'Ка iЮiегиње Љу
бице,16 није констатовано постојање сред

њовековног култу;рног слоја. 

АнаJDизирајући историјске изворе и по

дa'IiКe с којима ·смо до сада располагали и 

резултате археолош:к.их истраживања на 
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прастору око Саборне цркве, мажемо први 

пут 'констатовати постојање предграђа IИ на 

Савокој падини, за коју до ,сада !Нiису по

стојали материјални подаци. 

Археалошка истраживања у порти Са

борне цркве потврдила су nостојање пред

грађа и ,на ОБом простору, хронолоШ!Ки ве

заног за ширење Београда у време деспата 

Стефана, однас-но за прву половину XV 
века. 

Следеhи хоризонт ,становања везује се 

за XVI век, у време абразовањ'а Српских 

махала на овом простору. 

Прве .сигурне податке о' 'насељавању 

Савсжог предграђа имамо из 1536. године, 

када се овде јављају тр.и махале "џемата 
хришћана код Царског амбара у Вароши 

тврђаве Београда"Р Пописом иЗ 1560. го
дине наведено је једанаест хришћанских 

махала, међу којима и Махала Црква, али 

се -не по:иињу махале код Царских -амбара.18 

Помињање Махале Црюва, дозволило би 

претпоставку, да назив 'потиче -од српске 

цркве, коју нешто касније, 1578. године, 

први помиње Герлах. 

Говорећи о савоком делу вароши где 

станују Срби, Герлах каже: "И ови имају 
сам{) једну цр:юву посвећену Св. Архангелу 

Михајлу ... "19 

Српска црква 'ПОI\шње се и касније, 1658. 
године, када француски путописац А. Пуле 

ПРИСУС11Вује литургији у Православној црк

ВИ,20 а исте године је помиње и Г. Кикле.21 

у прво'ј IПОЛОВИНИ XVII века помиње се 
махала Средња ЦrpКЋa, "Чији наз-ив упућује 

на закључак да у то .време постоје ТрИ 

цркве, што 'потврђује и план Београда из 

1683. године, :као нешто каснији извор.22 

Овде се Српска црква lНалази !Између Ј ер

менске и Католичке цркве, што би 'Се у

словно могло повезати с -називом махале 

Средња Цр1<'ва. 

Из напред наведеног може се закључи
ти да је после ·стварања с.рпских махала, 

у сав ск-ом делу вароши, већ !Негде .пОЛОВИ

ном ХУI ..века, била изграђена Српска ЦРК
ва fIюсвећена Св. Архангелу Михајлу, чију 

л·акацију треба траж'Ити на месту -садашње 

Саборне цркве. Око цркве формирала се 
некропола 'Која се може пратити iНa плано

вима Београда ·са краја XVII ,века. На по-
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с'Гојање ове некрополе указуј у археолошки 

налази са иокопавања на простору 'Око да

нашње Саборне црlffiе. Сахрањивање на 

овој некрополи прекинуто је тек после 

1830. године. 
Приликом изградње ове цркве вероватно 

је дошло и до измене конфигурације тере

на у источном делу, тако да је природна 

падина,која се овде налазила, засечена да 

би се проширио затечени проr:тор . Том 

приликом уништени ·су археолошки слоје

ви, па се овде здра'вица појављује 'веома 

ПЈ]И'I1КО. 

Градња данашње Саборне цркве запо

чета је 1837. године а дефинитивно довр

шена 1845. Током градње измењена је ње-

на основа, так'О да 'су темељи старе цркве 

остали унутар :нових.23 

Археолошка истраживања на простору 

око Саборне цркве, дала су пода'1~ке на 

основу којих се -са сигурношfiу може твр

дити да је IИ 'овај простор био обух.ваfiен 

цивилним насељем античког Сингидунума . 
Много значајније је, што се овде први 

пут појављује материјал прве половине 

XV века, који нам говори да ice ,средњо

вековно предграђе Београдског града нала

зило и :на ·овом делу Савске падине, '0 чему 

до сада нисмо имали материјалних пода

така , док је хоризонт ХVI-ХVПI века већ 
у оквиprима насеља из кога ће се време

ном раз:вити ·савремени град. 
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417. "Најпре је уговорено, да се темељ поста
ви на cwpoj цркви но, када је 'срушена ста-

РЕЗУЛТАТИ АРХЕQЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА 

ра ДО земље, зидине су тако уаооноооване би

ле да се пре камење одбијало него свеза ка
мена са малтером, те због тога се преиначи 

план ове цркве тако да се темељ копа поред 

ета.рог темеља и так:о темељ старе цркве оста

не у сада новој ... " 

ТНЕ RESULTS OF ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS IN ТНЕ 
CHURCHYARD OF BELGRADE CATHEDRAL CHURCH 

Zoran Simic 

ТЬе archaeo1ogica1 excava·tions јn the сЬuгсЬ
yard of Cathed·ral i·n Belgrade were carried 
out with Ље purpose of getting d·ata needed [ог 
the program о! ргеservаti'йП of Ље stгucture -
Cathedral. Тће investigawons tJOok place јп Мау 
and Јunе 1979. 

Тће оЬјесЫуе of the 'investigaJtions was 
ga'ining the data сопсегп"iюg the depth 'of t he 
foundatio.ns of Cathedral l-aised in 1837, as.ide 
this the stratigraphy о! cultural layers јп this 
агеа ћад to Ье established, as well as possible 
ехiэtепсеоf the rema1ns о! older structures. 

In accol'dance w.i!th ·Ље ргоgгаш, seven 
soundings of d.ifferent slzes were opened. Flve 
of them \уеге оп the easteron, southern and 
northern эidе at the extel'i'Or walls of the 
structure, опе was dug јп the поrthwеstегп part 
о! the churchyard and опе between 1Ье w-alls 
о! the cbuгcbyaгd and the courtyard Qf the 
French Embassy (fig. 1). 

Bearing in m'ind the situation in the хе
searched агеа, three ЬаБјса! cultural ЗIIld strati
gl'aphically .separated hогiZСШ5 шау Ье eingled 
out : 

А - ТЬе horizon {гот the ant!ique pe~iod. 

В - Тће тесЫеуаl hO'I'izon ()f the 15th сen
tury. 

С - Тће horizon о! the 16th- 18th century. 
А - ТЬе horui'Jon from Ље antique pel'iod 

lies immediately above the subsoil and it 15 
clearly visible јп the soundings 3 79 amd 6179. 
ТЬе thickness о! Ље layer јоп these soundings 
is about 0.50 т. In both soundi.ngs the layer 
consists о! Ьгоw:n earth and ,јп \the soundi.ng 
3 79 there \vere also the remains of the wall of 
а structure which could n ot have Ьееп research
ed completely. We тау suspect that а pal't 
(опе о! the rooms) of а larrger 'resJdential stтuc
ture could Ье сопсегпОО. 

Оп the basis of the ceramic ma:terial this 
layer тау Ье dated to the fiгэt ћаН of the 3rd 
centul'Y. ТЬе ceramic mater.ial {гот this horizon 
belongs ·tю Ље Нотап pl'oV'incial pottery and 
as to the forms, it does not d-iffel' from the 

б' 

specimens from Sjng,idunum f\ound so far, but 
it тау аlЭ0 Ье li:nked to the finds der1v1ng f rom 
the 'immediate viciruity о! thils site. 

В - ТЬе тоојеуаl horizon lies above that 
опе deriwng fr om the anbique period and i"t is 
best ll'oticeable јп the sounding 6 79. Тће tblck
ness of this hOl'izon measures aboL1lt 1.20 т. l n 
the other soundi.\ngs the layer о! thois hordzon 
was not clearly expressed јоп spite of the fact 
that medieval cel'amic ware made rts арреагanсе 
there, although .јп oonsiderably lesser quantities 
,than in this SО1.ЮсЬiпg. This оссигenсе тау Ье 
explained Ьу later cuttings- ~n i·n to this lауег, 
which ca.used its destГO)l'l:ng, 50 that the layers 
аге diэtuгЬеd. 

ТЬе layer consi5ts of da'rk bl'O\Vn earth with 
in tel'lacing of 500'1, \-vhich appears Ьеге апд 
Љеl'е јп the layel'. А largel' quan·tity of sheгds 
of mediavel pottery \vas tound оп the э1Јtе . 

As оо the form5, the ceram..ic ware i ncluded 
jugs, beakers and pots. 

What conce!1nS the conten·ts, the material 
found in the sound'lng 6 79 соггеsрсшd5 to the 
horizons о! the same peDi'Od in the Belgl'ade 
fortress and to the hоrizюп о! the eaTly 15th 
centu.ry uneal'thed at D~1'601. 

С - ТЬе hогi2'ЮП of t he 16th-18th сепrtuгу 
1s the latest lаует јп the агеа around Cathedral. 
Into this layel' were cut--in the graves \vh:ch 
belong to the necropobls еstаЬШshed aTound the 
сћuгсЬ. Тће пеогороћs тау Ье traced оп the 
plans о! Belgrade of the end of the 17Љ centul'Y. 
Hllry.ing the dead јп th.is necropo1is \vas discont1-
nued not sooner than after 1830. ThJs statement 
is supported Ьу the archaeological finds dеl'iv~пg 
from Ље агеа around today's Cathedl'al. 

The l'esult5 of inves'bigatiol1s yielded some 
elements which add Ьо 001' kno\vledge о! the 
topography of medieval Belgrade. 

ТЬе problem linked Wlith the spread of the 
тед·јеуаl to\vn and j,ts .suburbs was јп the геаlт 
of аssшnрtLопs, \v1thout matel'ial proofs and Ље 
historic soU'rces, scarse and incomplete, do not 
supply us w1th Ље descnip'tions 'of the town. 
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ЗОрАн сиМи~ 

Except the Danube SUbUl'b - rOI which 
there аге ге11<аЫе data resulted ћ'оm ·the а.гсћео 
logical l'esearches а1 Dor601 - rarther tюward 
the Sava slope ·nо medieval сuИuгаl layer was 
found when the ·resoue wюгks о! smaller extent 
were сап'Јеd oU't Јп Uz.un МiгЮоv.а аnd Knez 
Mihajlova s·treebs and \'Jhen the эоuш]iпgs wel'e 
dug al'ound the Kon!ak of Рrшсеss Ljublca. 

Alnalyzmg the hi.stcmicaiJ. lSources ~шd the 
data available Ьу n'ow, as well a-s ,the .results of 
Ље archaeological Jnvestigati'ons around the 
Cathedral Church, we тау, for the first time, 
mainltal,n that there was аlэо -а suЬџгЬ оп the 
Sava slope, which assегuiоп cou1d not Ьауе 
Ьееп supported Ьу та.Ьегјаl proofs 050 far. 

Тће aTchaeological .inve5'tigat!ions wn the 
churchyard о! Cathedra,l оопјјјгтед Ithe existence 
of the suburb Јп tbls а'геа t oo which \vas chron
ological1y linked with the spread ,о! Belgrade 
а! the t.ilme of the despot Stefan, ~.e. W~lth the 
first half о'! the 15th сепЬuгу. 

Next dwеШng horizan is to Ье J!inked with 
Ље 16th century .to the йmе when Serman 
»mahal1es« (town distr.icts) emerged ·јп 1his атеа. 
Оп Ље Ьаэis of the hisborucal lSources, we Imay 

infer thЗlt after the foгming of these mahalles, 
in 1Ье Sava part of Ље Фоwn wa's bwil1; а Ser
Ыап сЬшсЬ dedicated to St. Archa·ngel Mihadlo 
already a'bout the mid-16th century, whose 
~oca.tion .should Ье 'Soughot оп the place of the 
present Cathedral Сћигсћ . Around this сЬигсћ 
а necropolis W3'S estabHshed. ТЬе preserut Са
thedral Chu-rch эtагtеd 'Ьо ·Ье ,ьwи,t ['п 1837 аnd 
its completion ю'Оk place јп 1845. Dur.mg the 
oonsiruction i:ts Ьазе W'Э1S ,altered 80 ·tha·t the 
foundations о! ,the old сЬигсћ .remained WliЉin 
the new ones. 

Тће archaeologdcal .invеэtigаtiопs саJ:lгјед. Otut 
around Oathedral yielded Ље dаФа oill the ba5is 
о! which we mау with cert.ain·ty say that this 
space was јпсогрo.rњted dn the civilian settle
ment о! ancient Si'ng.idunum. 

It is тисЬ more ~шрогtапt that for the :fiIiSt 
tШnе the ma.ter.ial froon Ље ИГ5>t ЬаН о! tf;he 1МЬ 
century appears Ьеге, which reveals tha.t the 
medieval sиЬигЬ of the tow,n of Belgrade took 
this part 'О! the Sava 5l0pe .аз wеИ, whkh thesis 
Ьаз not been backed Ьу mater:i'al proofs Ьу now, 
wh11e the horizon ,о! the 16th-18,th century 
already lies within the :sett1ement f1l"()m which а 
modern town will gradua'lly develop. 


