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НОВИ ПОДАЦИ СА ПЛАНА БЕОГРАДА ИЗ 1683. 

Изузима.јуh:и Турски план БООI1рада 
с краја 15. век-а, пла.нови Београда из 17. 
века представљају најстарије а1Ознате ;кар
то:nрафске изворе за проучавање урбане 
структуре града. Од најстз'ријег Orендор
фОВОГ плана Београда, ДО више планава на
сталих пре, за време и непосредно после 

аустри}ског заузи:мања Београда, у јесен 

1688. године, до сада је познато 7 аутогра
фисаних и 5 штампаних планова 'На којима 
је Београ,д nриказая целовито, с 'Више !ИЛИ 

мање та'чнос'ru1, 1и са 'различитим 'садржаји
ма који откривају њих,ове ра.зличите наме
не. Има и доста планова с приказима де

лова Бео.града, ИСКЉУЧИlВО рађених за .војне 
сврхе. Ови планови 'Чине јединс'ГвеИIY цели
ну с планови.ма Београда 'Насталим у по

следњој 'деценији 17. века и ПРВИМ децени
јама 18. века ,као. ка'ртаграфсюи извори за 
ут.врђивање ,облика, СТ.руктуре и ,садржаја 
Београ:да 'не са'ма у ,времену настанка пла

нова , него. и за ·ранија раздобља јер 'садрже 
елементе старијег порекла. Сви ови плано
ви .омо гућуј у да се 'Међу,собни:м: разматра
њем и упо.редним анализама са дpyrмм тек

стуал.ним и ,сликовНtИм изворима изврше 

идеаљие 'реко.нструкције Т.ОПОllрафских и 
урбаних стања Београда у временском ра

спону ОД BJ.fil.Ie векова. Meђymrм, сви ови 
планоо;ЈИ нису у целини ил,и пасебна научио 
обрађивани 'Нити к.аталошк"И објаIвљeџm,l а 
нису ј-ош ни о.ткривени многи планови за 

к'ој е постоје оснаване претпоставке да се 

могу наfiи у .разним архивама. Стога је ова
ки HOiВJ1: пласн ~paгoцeH lИ вредан за обј ав
ЉИlВање не са'l\'Ю .због ,св'аг 'сад,ржај а, lВeЋ и 
као. подстицај за даља тратања . 

За све до ,сада познате планове Београда 
из 17. века каракте,ристична је 'да им је са
држа.ј више о.кренут 'Оним елеl\'Iентима кој и 

предстаВЉ'ају турски БеОl'рад, ,а да су у њи
ма углаIВНОl\'I изостављени елементи хри

шhанског Београда {Или етничкаг плурализ

ма урбане C'DpYKType npада. Зато је аваки 
картографски .извор КоОји омагућује да се 
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утврде хришfiа:нск,и делови вароши, разме

штај објеката .и 'Махала, распоред грабаља 
или трагови старијих, предтурских, стања 
тим вреднији . 

ЗаXlВаљујyfiи ·аРХ:И,ВСКJ1IМ ИС'llраживањи
ма Бранке Скакиh,2 сарадника Републичког 
завода за заштиту споменика ХУЛТУlре, у 

могућности смо да објавимо и анализирамо 

једаllt ДО сада непозна'Ли план на <}{·ојем су 
први пут приказани управо неки елементи 

хришhа.нск.аг Београда. Бранка Ска~иh, 
прикупљајуhи сликювне и карт{)графске 

ИЗ.варе за потребе конзерва'Ilорске докумен
тације, дашла је у по.сед фотокопиј е ј ед
н'аг плана за који не распалаже подацима 
о физичк'Им особинама ОРИIiИнала. Ист,ариј 
скм музеј Орбије3 .поседује фотокопију и
стог плана ~ojy је прек'а бечког Bildarchiv-a 
набавила Невенка КрстиЋ. , ист,ражујyhи за 
потребе Музеј а изворе и прику;пљајуhи 
експонате за историју Орбије турског пе

риода.4 Анализа самог плана си упоредне 

анализе с ДРУI1ИМ писаним и картограф
ским изворима омо.гућују вредновање пла
на као. картоrpафског извора и проширење 
сазнаља ,која пра'ИСТИЧУ из његовог садр

жаја lJlа смат,рамо да, упркос непознавању, 

у ово.м 1\ренутку, неких основних одл-и-ка 

оригинала, као Ш'IIO су l1\IIepe и 'сл. , треба да 
се ·објаае резултати анализа који ће по!,Цста
hи даља истра;живања. 

План К'ојм разматрамо, чуsа се у Нацио
налној библиатеци у Бечу 'под сигн.атуром 

RV 2012, нема 'Наслова већ само легe.wду на 
италијане-ком језику. "у бечк.ај Националној 
библиотеци заведен је као: Belgrad, Рlап 
Љг Zeit des Prinzen Eugen (im 1717) mit Ро
sitionsangaben der Heerlager etc.,t' али се из 
садржаја и анализе в·иДи да је план стари

ји. "у левом доњем углу има уп-исану сигна

TJIIPY, вероватно, раније припадности неком 
нама непознатом фонду »Hungarica 427.« 
Несумњиво да је план израђен после 1682. 
године, а пре септембра 1688, и да је сачу-
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Итал,uја-н,скu nл,аn Беоzрада uз 1683 
(Фотокопија ОРИГlIналног плана RV 2012 из НационаЈ!не библиотеке у Бечу) 
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НОВИ ПОДАЦИ СА ПЛАНА БЕОГРАДА ИЗ 1683. 

Dessin du pLan itaHen de Betgrade de 1683. 
Plan italien de Belgrade probablement de 1683. Photocopie du plan original se trouvant sous Је пиmего RV :.!012 
а Ја Bibliotheque паНопаlе de Vlenlle. 
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ван у се:риј и планова који .су прикупљани 
у оквиру обавештајних и изв'Иђачroих при
према у време бечк.ог рата. Ово, пре свега, 
;rроизлази из подущарности његовог ,карто

графског из-раза 'и картирarног садрж.ај а са 
сличним планом из Кагрлсруеа6 који се -чува 
у фон~у заоставштине Лудвига Баденског, 
једно'Г од команданата у аустријокОЈ\.'I осва
јању Београда 1688. године, као и из ана
лизе нек,их елемената који ,се дру::rn1iМ изво

рима ,могу даТ-Qвати у време пре опсаде 

Београда започете 5. августа и пре пада 
града 'и тврђаве под ау,стријоку власт 6. 
септембра 1688. ГОДЮiе . 

На плану је Београд приказан као отво·· 
рен а rварош што зна'Чи да је план настао 
пре изградње ту,рских опкопа IOK.o .вароши 

подизаllИХ непосредно пред .саму 'Олсаду 

града у лето 'и iПре ,септеl\юра 1688. године. 
На плану ј е и турски логор са султаНОВIИl','I 
шаroрима и један изнова подигнут видико

вац у коме станује "Велики Турчин". Нема 
сумње да се ова обавештења из легенде и 
са плана односе на Iборавак султана Мех

меда IV у Београду за време опсаде Беч а од 
маја до септембра 1683. године, ка,да је сул
таЈН овде проводио време у лову и саградио 

за себе један дворац.1 Према 1\оме, план мо
жемо готово ,са сигурношhу датовати у 

1683. годину, 'I1им пре што ниједан ДРУIIИ по
датак из легенде .и са IПлана не противрече 

овом датирању. 

И овај план, као и остали настали у 
припремама за прво хришhанско освајање 
Београда после 167 година непрекидне 'тур

ске владаl8ине, захтева .да 'Се разма'Лра у 

вези са ИC'Dориј ским праhењем: ратних по
Х!ода .и њих'ових последица, што излази из 

оквира 'Нашег Иiнтересовања и коришhења 
овог из'вора за проучавање урбаних стања 
и развоја БООЈ1рада. Стога се IQвде задржа
вамо само на оним елементима плана који 
нам пружају нова или допунска оба'Веште
ња за 'I10по,графију Београда у 17. lВeKY и 
посредно за ранија раздобља, а пре свега 
на утврђИВ'ању 'I'опографског положаја цр
кава кюје чине особеНIИ део садржај а плана. 

План представља општу искривљену 

картографску слику .с великим деформз!ци
jarм:a .раздаљина, ПРЗiВаца, оријентација, ве
ЛИ"ЧИlНа и облика природних 'Истворе.них 

објеката. То је .схематоки приказ 'на којем 
су објекти из легенде локализовани на, мсти 

неодређени :начин општег ·ра\з'Мештаја. По 
ка'РТО Ilрафским особинама, план заостаје за 
достигнуhима картографије свог времена 
па као юроки терена представља у целини 

само ,onшту ceKy~дapHY информацију коју 
треба подврћи претходној детаљ'Ној карто
графској и упоредној анализи за правилно 
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коришћење података. Стога смо, пре свега, 
утврдили степен деформациј а и 'одступања 
картографских елемената у односу на 
стварне географске прarвце и величине, ко
ристеhи раније радове 11 'резултате исправ
љања деформација ,ст,arpијих картографских 

извора.8 У графичком прилогу приrказали 
смо, на бази КООРДИiНатне мреже, -општу де
формисмюст IЛлана , 'с тим шro смо за уп 0-
редну основу узели (}{оординатну мрежу и

сториографског плана Београда с краја 17. 
века сачињеног раније, [1IpBeHCTBeHo према 

релативно та'Чном плану Беоnpада из 1721. 
ГОДЈ.1!не. Детаљнијим 1l0сматрањем ситуација 
унутар појединачних .к'вадрата мреже, у

стаrнОБ'ИЉИ смо још веће дефармације, а на

рочито сасвим деформисани .облик и [10ВР
ШЈ1lну Београдске тврђаве. Иокривљености 
пла:на намећу IHaoм да и даље морамо .за [10-

једина решења убикациј а, тамо где ни у 
употребљеним Iмлађим картографСК1ИМ из
ворима нема'мо сигурне осл,онце, сматрати 

да су она условна и приближна. 

Најближе паралеле овог плана су стари
ји Отендорфо:в план9 из 1663. и сигурно 
истовремени Plane de Bellegrade из арХ'И'Ва 
у Ка.рлсруеу.IО Сва три плана су оријенти
сана <На ИСТО'к и имају исте одлике карто
графск,их бележака. Рекл,о би ,се да је .ова 

оријентација резултирала из опажања или 

OCMarгpaњa са ДЈ1(нЗ'ва , ОДносно са банатске 
стране, према кој{)ј су на плану увећане и 

несразмерне просторне вели'Чине. План не
]ода размер ника што значи да за њеЈ1ОВО са

стављање није употребљен неки од мер
них метода , а то се посебно види и из не
сразмерног односа величина површима ва

роши према површини залеђа до АЋале. Да 
су наш ПЈ}ан и план из Каорлсруеа IИС'I"овре

мени и настали из !истог IПредлошка, види 

се по утловним и преломним тачкама убода 
шестарског преношења цртежа из једног у 
други план. Овај црта·чки елеменат на оба 
плана поrгврђује њих.ово ист·о порекло, али 
указује и на постојање трећег, оригинал·
ног предлошка јер су оба настала преноше
њем. Ове то упућује да без даљих истра
жИ'вања не би требало ,доносити закључке 

у односу на историју ових картографских 
извора , закључке који би били изван ОТ
кривања проблематике садржане у овим 

плarновима. СљиЧtности ових планова са 

Отендорфовим планом ,само упуhују iНa мо
ГУћНОСТ да је састављачима оригиналног 

предлошкз, с којег су пренети ови плано

ВИ, био по3"нат Отеидорфов план И \Да је 

могао да послужи као подлога за уношење 

података добијених било 'накнадlНИМ саоп

штењИ'Ма, било ПоВрШНИм опажањима или 



осматрањима на терену и да пост.оји к'онти
нуитет картог:рафског приказивања Бео
града токюм 17. века што нас юријентише ка 
даљим трагањима за ОВИf\.'I .изворима. 

ЛеГ€'НJДа на италијанок,ом језику у.казу
је IHa могуnе порекло прenИСИIВача и састав
љача -плана и посебну на-мену, с .обзиром на 

истицаље :хришћанских елемената у струк
тури Београда. Помишља-мо \Да оба'вештења 
унета у пл'Э!н пот,ичу од lНeKOГ Дубровчани
:на и да ICY, 'можда, 'Ђребало да бу1дУ кори
шћена и од неких црк,вених власти, и то 
заro што ј е ДуброваЧ'к.а .чаршија, с IKaтo
личком црювом, просторно И ознакама на

рочи'Г() истакнута и што -су за исламске 

објекте дати подаци из преДТУlрСКОГ перио
да. Наг лашавањем: да су одређене џамије 
биле :х;ришћанске црюве, очито је IИQк,азан 
'Интерес црквених IВласти и ЊИXiових прав

них или материјалних доказивања и Т10тра

ЖiИiвања. Међутим, познате OIБЗ!Вештајне де
лаТtНоC'I'И дубровач:ких трговацаl1 пре и за 
време беч,ког рата и опсаде БеотрЗ!да, на 
основу КIOјИ!Х би се порекло података \На 

плану могло приписат.и Дубровчанима, 'Не
мају у језику и употреби назива потпуну 

потврду. Наим:е, у легенди Ice Н!ИКак,о не по

јављује српско име, а први назив за шиз
матике, Моровласи , такође .се не може при

писати Дубровчанину. ОИГYlрно да би де
таљ'Нија језичrка анализа легенде лрибли
)Юила истраживања пореклу аутора плаiНа . 

План садржи 'Општи приказ Београда, 
тврђаву, варош , Земун, Панчево, непосред
но залеђе Београда до Авале, легенду ,и па

нораму Београда. Цртан је \ПОВРШIНО, у ком
бинацији каРТОI'рафских и слико.вних еле
мената. 'у ,~рупној Iразмери и nриблиЖlНИМ 
сразмерама приказани ,су 'ГBp"ђarвa и ва.рош, 
док ј е ,околина само ;назначенас веJIИКИМ 
ск·раћењима, топографск'И сасвим нетачно. 
Тврђава је приказана са утврђењима И, 
истoQ та:ко као и ва'РОШ, са блоковима уну
тар кој-их су сасвим оријентационо означе
ни објекти. Између шематичних бло.кова 
правих ст.рана и оштрих углова формирана 
је саобраћајна мреж-а. Број, ·облици и распо
ред блокова веома ;су УЮГLштени, таl}{,О да са
мо уз позна'Вање C'I'1Ba'PHe конфигурациј е 
терена и ПРаЋе ули,чне мреже са каснијих 
планова Београда, по ОПШ1'Ој оријент.ацији 
и прибљИЖ!Ној сличности, подаци са 'плана 
могу да се доведу у реалне размере. Мали 
број уцртаних блокова и њихова шематич
ност У'мањили су раэвијеност уличне мре

же и ~змениљи карактер њене орга'Нске 

C'I1pYKType 'састављене од бројних сокака 
неrrра,в'Илн:их облика, дужина и криву,дав'Их 

протезања по падинама уздигнутог терена. 

Поред објеката наведених у легенди, на 

нови ПОДАЦИ СА ПЛАНА БЕОГРАДА ИЗ 1683. 

плану су, у блоковима, жруж:ићима о,з.на,че
не 'и !Неке џамије юоје 'Више од ДРJiГИХ обје
ката омогућују да се пажљ'Ивом анализом 

идентификују блокови, ·суседни блокови и 
преко њих општи положај легендом име
нованих објеката. 

Оно што издваја наш план од сличних 
и осталих из овог времена, то је ОIШ.Iiирни
ји IИ ;другачији Iсадржај. Док Отендорфов 
план има у легењди <свега 17 одре'дница, а 
план из Карлсруеа 14, наш план Iима 58 од-

Део .л.е~еnде са Ита.л.ијаnс'l\.OZ n.л.ана Бео~рада 
из 1863. 

иnе partie de [а Legende du ptan italien de BeL
grade de 1683. 

редница са 23 ,словне и 35 бројних .ознака 
и ,обаЈВештења за топографију БеОl1рада, 
дакле !Више од познат.их истовремених пла

нова. По томе, свака,К!о, спада у један од 
највредни}их старијих каРТ.Qграфск;их .из

Бора. 
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6 

Цртеж ИталuјанС1СОZ nд.aHa Беоzрада из 1683. 
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НОВИ ПОДАЦИ СА ПЛАНА БЕоrРАДА ИЗ 1683. 

6 

А БеОЈ аАСК3 TBpt}3Ba 
В З,мзк 
С о ... и (раJl 
О Барутанз 

Капије 

F РОВОВИ 
G КО ВН НЦ3 

Н Караваисзрзј 

I веАика~а ија, раније 
Митроп ијска црква 

К .a.pyг~ УАејманова џамијз, 
БИВJ,Uа Фра ... евацка црква 

~ ~6~:~:: TBpt}aHH 

N/Ливница 
Магацини за бnаwно м }КНТО 

Џамија на дт IIззару, бивwа 

К3ТОАнчка црк." 

а КаТОАичка црква 
R 1I.убро взчка чарwија 

5 Јерменскз црква 
т Пра80САавна црква 

V Јеврејска MaxlMa 
)( Немачка кућа 
Z Башта 

1 МуС3Аа 
2 Турска гроб ... а 
3 КаТОАНЦКО гроб ... е 
4 Грчко гроб",е 
5 ЈеврејСко гроб ... е 
6 1I.уна8 
7 Сава 
8 Понтонскн мост 
9 Мост преко моцваре 

10 Земуи 
11 Острво 
12 В06енице 
13 Панчево 
14 М ајАан камвна 
15 Јез еро 
16 Пристаниште 
17 Dмбарница 
18 Куће умобом<их 
19 ЦигаНСf(е ... ахаАе 
20 Профи" утар!)е ... а 
21 СуАТанов ВИАиковац 
22 ВИАнковац дбас паше 
23 Зборнште турске вОјске 
24 Ма"и кноск 
25 Места ЗII топове 60иете 

ИЈ Осијека 
26 Из,,,е ... варошн и rвpt}ase 
27 два"" 
28 Путеви за Осијек 
29 Путеви пре .. а Те"ишв<;р у 
30 Путеsи према Царигра6У 
31 Путеви према Босни и мору 
32 Пут за СмеАерево 

33 СУЏIIИОВИ wатори 
34 ЛеАек чаАОР - губи"иwте 
35 Кућв у 8иногра ... нма 

н баwт"ма 

20 20 

ПЛАН БЕОГРА.АА 
16 В З,? l:е . 

о . 
Према фотокопнјн ОРI1ГИl1а"а ПРl1реАИАI1 Ж.ШкаАамера-М'nОl1Oflнћ ~ 

" 
Dessin du plan itaHen de Belgrade de 1683. 
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-~'-'-тl 
, 

Карто~рафс'Ка аnалuза тоnozрафс'Кuх одлuка 
Италuја'Н,с'Ко~ nлаnа Бео~рада uз 1683. Схе
~aTCKи приказ деформација nлаuа ua ОСUОВУ 
квадратне ~реже (~ope) према стварuој тоnо -

~рафској ситуацији (доле). 

Легенда је на десној LСТРани плана, де

лом у оквиру, а делом у слободном пољу, 
што, поред осталог, такюђе указује на то да . 

/ 
Analyse cartographique de ta topographie du 
plan НаНеn de Betgrade de 1683. Exposition 
schematique de la d€jormation du ptan еn se 
basant sur le reseau quаdrШе (еn haut) рат 
rapport а la situation topographique veritabte 

(au -dessous). 
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је саставља'i овог плана имао предложак, 

вероватно 'са .цруга,чиј ом, краЋОМ легеЊДОЈ\-I. 

у средини доње :ивице плана, у посеб

ном 'Оквиру, предста.вљен је .изглед Београ

да са дунавске стране. Ова naHQpaWl,a има 
ове негативне одлике ПЛЭЈНа и по овему се 

види Iда је настала iHa основу ,fiлаiна И, ве

pOBa'liНO, усмених саопштења, 'а !Не цртањем 

на лицу места. Т'О излази 'Из J1IIIоређења 'са 

та,чњи}ом ОтендорфCJIВОМ панорамом и из 

анализе цртачiКОГ посту;пка, у којем -се по

нављају грешке са плана па ·се на паНCJI.ра
ми виде 'и објек~и са~ривене Савске пади

не rи река Сава, као и неК'и у СТiВа.рности не
постојеви и ИЗ ;извора <Непознати !Објекти, 

попут двеју џамија у горњем IiРalДУ Тврђа
ве. Овај цртеж Београда, инаrче занимљив 

за проучавање СЛИК-ОВН!ИХ извора, (Не допри

носи локаљизовању објеката из лerенде 
плана па тиме излази 'Из ОК-Бира наших 

разматрања. 

Легенда са пла:на у оригиналу си преводу 

гласи;Ј2 

А. La Fortezza di Belgrado. В. il Castello in 
1'urcho Hisar, соп Armamento. С. Fortezza 
Inferiore da Turchi chiamata Ascia Hisar. D. 
Riserua della Polvere, nominata da Turchi 
Багоthапа. Е. Segnio delle Porte. F. fosse 
deIla fortezza. G. lа Zeccha. Н. Vna fabrica 
anticha chiamata Нап. 1. Moschea dove era 
prima lа Chiesa di San Stefano oggi di ancor 
vedendosi sotto di quella nelli volti Altari 
соп candel1e acese. К. ип altra Moschea la 
qual fu fabricata et abitata dal S. re Gio. 
Capistrano ancor molto Miracolosa пеНа qual 
si trovano certe Porte di Ferro сЬе поп se 
lasano aprir, е volendo1e srpostlar Ја gente 
resta stroppiata. L. le Mosche пеНа Fortezza. 
М. Riserva delli Canoni. N. Fonderia. О. li 
Maghazzini Publici dala farina, е grano. Р. 

Vna Moschea anticamente stata Chiesa Cato
lica, il Campanile de quale поп si poteua mai 
finir, пе resta ип giorno sin сЬе поп vi fu 
posto di sopra la santa Croce la quel si vede 
ancor oggidi. Q. La Chiesa delli Catolici. R. 
Piaza di Ragusei. S. Chiesa di Armeni. Т. lа 
Chiesa delli Seismatici, Morlachi, Valachi, 
е Greci. V. Ghetto di Hebrei. Х. Casa de gli 
Alemani. Z. Il 10r Giardino. NQ 1. luogho doue 
li Turchi fanno le lor preghiere, а1 Багiаm, 
2. Cimiterio Turcho, 3. Catolice, 4. Grecho, 5. 
Ebreo, 6. Danublo, 7. Saua, 8. Ponte di Багсhе 
sopra detto fiume, 9. Seguita il Ponte de Palli 
sopra пе1 Marascho, 10. Senun 1uogho pico10 
d altra parte della Saua, 11. Is01a, 12. Mu1ini, 
13. Vi1aggio Рапсеио da doue si иа а Temi-



scuar, 14. Vn fosso profondo da doue si саи
апо lе Pietre rperl lauoro, 15. Vn Lagho, 16. 
Porto, 17. Pescheria, 18. Case del1i Pazzi, 19. 
Habitazione delli Zinghari, 20. Profillo delle 
Mura della Citta, 20. Profilo delle Мша della 
forteza, 21. Il Beluedere doue habita il Gran 
Turcho fatte nouamente, 22. ип altro Ьеlие
dere antico fatto deJ АЬаоа Passia, 23. rVaca] 
гепо doue usano li Turchi асаmраг соп 101' 

Armata, 24. Vn Beluedere piciolJo Соmиll.е, 
25. 1uogho delli due gran Сапопј portati da 
Osiek е posti nouamente sulle гјие de1 Da
nubio et Saua, 26. la Prospetiua di tutta 1а 
Citta соПа Fortezza, 27. Наиаlа сјое ип forte 
sopra ипа Montagnia asai alta lontano ипа 
legha della Citta, 28 . Је Strade uerso OsieK 
clle vano anche rperl tutto il Sirmio, 29. le 
Strade che vanno verso Temiscuar et Va
lachia verso Vngaria Superiore, за. Strade 

Оте'Jiдорфов nла-н. Беm.рада uз 1663. zoди-н.е 

PLan de Belgrade d'OLtendor j ае 1663. 

che vanno verso Sofia Adrinopoli, е Constan
t inopoli, 31. lе Strade che vanno verso Маге, 
Bosna et Herzeghovina, З2. la Strada che va 
Verso lа Semandria, 33. li Padiglioni del 
Gran Turcho, 34. Lelech Ciador cioe Il Padi
glione delle esecuzioni, 35. le Case nelle Vig
nioli е Giardini. 

А. Тврђава Београда. В. 3амак на турском 
Хисар, са оружарницом. С. Доња тврђава 
од Турака названа А,ша Хисар. D. Склади
ште барута, од Турака именована Барута
на. Е. Ознака за капије. F. Р:сто.ви тврђаве. 
G. Ковн.ица. Х. Једна стара грађевина на
звана Хан. I. Џамија -где је пре била црква 

Св. Стевана под којом 'се дан-данас јоош 
виде у СВOiдовима 'олтари са упа.тьеним све-

НОВИ ПОДАЦИ СА ПЛАНА БЕОГРАДА ИЗ l{ЈЗЗ. 

П.лаtt Беozрада иЈ Архива у Карлсруеу 

Р[аn de Be[grade se trouvant аuх Archives de 
Kar[sruhe. 

па-ма. К. Једна друга џамија која је била 
ИЗ'Тlрађена и настаЊ6на ОД ГQП. Јована Ка
пи-страна, још више '''lYoДo 'I'lBopHa у којој се 

на-лазе iНeKa гвоздена врата која се не до
звољавају отварати, а хотеhи их помаћи 
људи ,остају осака,ћени. L . Џамије у тврђа

ви. М. Складиште T-ОПQ'Ва . N. Ливница.. О. 
Ј а'В'ни магазини за брашна и жито. Р. Једна 

Ита.л.нја1iс'К.и n.лаtt БеО'lрада иЈ 1683. 

Plan НаНеn de Belgrade de 1683. 
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Оте'Н.дорфова nа'Н.ора.м.а Беоzрада из lббЗ. zодU1iе (цртеж Ж. Ш.) 

Le раnоrаrпа de Betgrade рат Ottendorf de 1663 (dessi?t de Z. Skalamera). 

џамији у древности била Католичка црква 

'Ч.ији ,се ЭВQНИК ника,да !Није могао за'Врши
ти , дотле док једног дана горе :није био 'По

ста'вљен свети крст к·оји се ј-ош дан-щанас 
види . Q. Католичка црюва. R. Дубровачка 
чаршија. S. Јерменока црк·ва. Т. Црква 
Шизматика, Моровлаха , ВлаХ'а и ГЈрка. V. 
Јеврејски гето. Х. Немачка кућа. Z. Њихо
ва rнемачкаl lбашта. NQ 1. место где се Тур
ци моле за Бајрам, 2. Турскю гробље, З. Ка
'JIОЛИЧКQ rгробљеl, 4. Г;рчк,о fгробљеl. 5. Је
врејско rгробље], 6. дун,"", 7. Сава , 8. Мост 
на 'Чамцима изнад ове реке rCaвel. 9. На
ставља се мост на д.рвеним ступцима преко 

мочваре, 10. Земун, ;мало место с друге 
стране Саве, 11 . Острво, 12. МлинО'Ви, 13. 
Село Панчево, одакле ·се 'ИДе у Темишвар, 
14. Дубока јама, одакле се вади Karмeњe за 
обраду, 15. Језеро, 16. llpиота"wште, 17. Ри
барница, 18. КУће У'мобоJlНИХ, 19. Насеље 
Цигана, 20. Профил зидина г.рада. 20. Про
фил зидина тврђаlве, 21. ВИДИК'Qвац !Где ста

нује Вели.ки Турчин .израђен изнова) 22. 
Један други fстари В:И1Диюовац у.ч,ињен од 

Абас-паше, 2З. Празан 'Просто.р ['де Ту.рци 
обичавају улогорит.и своју 'војску, 24. Мали 
јавни видико.вац, 25. Место ,двају великих 
топова донеЂИХ !из .осијека и изнова 1J10CTaB
љених на обале Дунава и Саве, 26. Про
спект цело,г града с тврђавом, 27. Авал-а, то 
јест једно утарђење на једној ·доста високој 
nлЗ!Н'Ини удаљеној једну легу ОД .Г.рада, 28. 
Путеви ка Осијеку који иду такође целим 

Сремом, 29. Путеви ,к.ојIИ 'Иду према Те:ми
швару и Влашкој , према roрњој У:гарској, 
зо. Путеви који иду према Софији, Једрену 
и ЦаРИГРЭ!ДУЈ 31. Путеви који иду према 
МОРУ, Босни и Херцеговини, 32. Пут юоји 
иде према Смедереву, ЗЗ. Шатори Великог 
Турчина, З4 .. Лелек-чадор, то јест шато.р за 
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погубљења, З5. Куће у виноградим.а и ба
шта'ма. 

Посебну 'Вредност овог плана, као ШТО 
смо већ истакли, предстаlвља поменута ле
генда са објектима, од кюјих се lВећина , у 

односу на до сада познате планове, овде 

први пут јавља. Ту су и неки юбјекти по

знати ·само из описа путописаца 16. и 17. 
века кој и се тек сада могу ближе lJ1 поузда
није локализовати. Од нароч.итюг су зна"'ш
ја овде уцртане и у леген,ди објашњене 

средњовековне црк'ве претворене у џамије, 
као 'и места пост'Ојеh'ИХ ХРИlшв.анских цр

кава. 

Сви подаци из легенде и са плана, уз 
податке из других историјских извора, о

тварају низ проблема 'Из којих произлазе 
питања, чије решавање и одговори пружа
ју МОГУћНОСТ тачних или хипотетичних 

убицирања, а тиме и УПОТПУ1ЊЭ1вања идеал
ног плана Београда с 'реюонструкцијом ур

бане .ситуације у 17. веку . 

о.вде ћемо размотри'IlИ све елементе ле

генде и плана п.рема редоследу који намеће 
значај обавештења, првенствено заинтере

совани за откривање ПОЈГик-онфесион.алне и 
'Вишенародне структуре ондаIШњег Бео
I1рада. 

Цр ,кве претво ·рене у џам ,ије 

У Доњем граду Београ1дске тврђаве 0-
знз.'Чене су две џа-мијеЈ које су .ра'Није биле 
цркве, и то под одредницом 1 - Џамија lКo
ја је била цр.к.ва Ов. Стефана, lПод 'којом се 
дан-данас 'Виде испод ·сводова 'олтари са у

паљеним свећама, и под К - Једна друга 
џамија юоја је била са'грађена и у {}{.ојој је 
становао Иван Капистран , ј·ош чУ\Цотворни-



ја, у којој се налазе извесна гвоздена врата 

која се не смеју .отварати Ј1 ако их људи 
ПОКУ'шају отворити, остају осакаhеНiИ. До 
саща је са сигурношhу утврђено да се, пре 
'l'у,рског ,ос,вајања Београда 1521. године, у 

Доњем граду налазила српска митрополит
скз црква У спења Богсродице. 1 3 За њу се 
зна да је непосредно после турског осваја
ња, 29. а,вгуста 1521, npe'I1BOpeHa у џамију.Ј4 
Подаци о друroј црюви до сада су били 
знатно неСJ1iгурнији. У легенди уз Решов 
дрворез с представом Београда из 1521. го
дине, rкаже се да у Доњем граду "има један 
самостан босоногих Фрањеваца као и једна 
црква у хојој рацки (српсюи) ВЛЗiДика има 
своју резиденцију"У' Оба ова објект,а, од 

којих је један приказан с куполом, а ,други 

са звоником - могу ,се идентификовати на 
ПQМенутом дрворезу ,са изгледо.м I'рада. Два 
слична -објекта таК'Ође се запажају 'На не
што старијем ту.роком плану из 1498. годи
He.1G Су,дећИ по знатно каснијем податку 
Евлије Челебије из 1660. године, к,оји у До
њем граду nомиње д;ве џамије ,султана Су
лејмана, можемо преТtло·ставит.и да је и 

друга цр:юва претворена у џамију, непо

средно ПОСЛе турског оовајања Београ,да. 17 

Некадашња митрополитска црк·ва добиј а 

назив Царева џа'мија или Велика џамија. 

Око ње се већ у Apyftoj четвртИlНИ 16. века 
формира ис-гоимена -махала. 18 Велику џа
мију помиње и Хаџи Калфа ('прва половина 

НОВИ ПОДАЦИ СА ПЛАНА БЕОГРАДА из ]683. 

16. века) ,наво\Цећи да је некада 6ида ЦРК
ва}О Друга црква, судеh'и по једном тур
СКОм документу из 1630. године, називала 
се, за разлику од прве, "Царева џамиј а на 
београДСК'Ој скели".:!О За I1lреЦИЗНlИје лоци
рање ових објеката , с ,обзиром на lIllема'l'ИЧ

ност нашег плана , дра'гоцене податке IIlРУ

ж.ају план М.оран.да Висконтија из 1661, и 
један !Италијански план из 1696. године.:! 1 

На овом п()следњем, у Доњем граду, имамо 
јасно уцртана два објекта озна'чена ,ЮРСТО
вима, који несумњ·ИlВО представљају поме

нуте некадашње црК'ве. 

На нашем плану објекат под 1 налази се 
уцртан lНa западном делу плато а Доњег гра
да, -непосредно, испод Ду.наlвске падине. По 

своме Iпол.ожају угла.вном одговара IMecTY на 
којем се налазила некадашња митрополит
ска црква У'cnења Богородице. На ,основу 
тога би се могло закључити ,да <Се ради О 

ист,ом објекту. Међутим, у легенди .плана 
каже се да је то била црква Ов. Стефана, 
Кloja се НИl'де, у до .са.да lПозна"l'ИМ ИС'I1о,риј
ским изворима, не [10Nllиње. TIO доводи У 
сумњу таЧНQСТ податка. ЧИНИ нам се да је 
у о()ВОМ случај у аутор плана добио пощатке 

од х.ришhа:ноких стаНОВНЈ1,ка Београда , који 

су ову црЈИЈУ, вероватно, Iпо.везивали са и

меном њењог другог К'1'и'Гора, деспота Сте
фана Лазаревиhа. Сазнање о 'веЛИКQј уло
зи овога владара у изградњи Беот.рада и 
сfuюви МИЂрополитске црюве, морало је 0-

Панора.~а Бео~рада са ИтаJtttјанс"Коz плана Беоzрада из 16837 (цртеж Ж. Ш.) 

Le раnотата de Belgrade dans le pLan italiende Belgrade de 1683 (dessin de 2. Skalamera). 
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стати сњ-ч:увано у традицији и предању бео
градских хришЪана. Знатно теже је проту
ма,чити други део теК!ста легенде, 'Где 'се ка

же да се под њен'Им Iсводовима виде још 
увек IQлтари ,са упаљенИlМ свећама. Можда 
се овде ради ОО .опису још увек IБИДЉИВИХ 

представа на живопису цpКlBe. 

Сло.женији проблем предстЭ'в.;ьа одређи

вање -објекта под К, 'Који је уцртан на сре

дишњем делу платоа Доњег града, према 
пр.иобалном бедему. У легенди Iплана стоји 
да је 'Го црква 1{,оју је подигао и у кој,ој је 

станпвао Иван Капис'Гра:н. Овај Iдра'гоцени 
податак oM01ryhyje IHaM, имајуhи у ВИДУ 

ЛИЧЈност Ивана Капистра'на, ф.рањевца, и 
једног ОД организатора 'Одбране Београда 

1456. године, да за'кљ'У-Ч:ИМО, да је 'ова црква 
припадала фрањевачк.QМ ·самостану. Пита

ње ЉОrКације фрањевачког са'мостана до са
да !Није бил,о у по.тпуности .решено. Постоја
ла је дилема - да ли се .самостан налазио 

у Y'f'ВpђeHOM Доњем граду ИJIlИ на простору 
неут.врђенот предграђа-вароши, на месту 

данашњег Дорh.ола. Према раније помену
том податку из легенде Решовог дрвореза, 
у Доњем граду се налазио ма.на·с'I1И1Р ",босо
ногих Фрањеваца". У нешто ка'СНlијем делу 
"Историја Угарске" Николе Иштваниј а 
(1538-1615) каже ,се 'да ,су Турци, пошто су 
заузели Доњи град, rrюставили топове на 
торањ фрањевачкоr ,самостана ра~и руше

ња горњоградских утврђења .22 ВажаlН ПOlда
так за ,решење ово'га проблема нала,зимо у 
хронущи манастира Церника из 18. !Века. 23 

Према тој Xlроници, пре турск'ог освајања, 
у Београду је постојао фрањевачки ,мана
стир про.винције Босне Оребрне, кој'И је био 
"подигнут близу тврђаве (arx) у iд~HaI8CKOM 
по;цграђу али ПО;ЦВОДНGМ (seu Aquatica)". 
После турског оовајањ'а, манасТlИР је пору
шен, а црква претворена у џамију. Г,одине 
1688, после аустријског заузимања Београ
да, Фрањевци су желели да оБНOIВе свој 
стари манастир, "али как'о је OIва!ј био оме
штен 1ЮД Тврђаве, и сметао њен(Љ'i утврђи
r:ању", они су, уместо њега, добили за ма
настир једну турску џамију у вароши.:·N 

Користеhи овај податак, Љ. н.иКtиh.25 он ка
сније Х. ШабаНОВИЋ,26 тражили 'су локаlЦИ
ју фрањевачког манастира ван Тврђа'Ве, на 
про.стору данашњег Д,орfi.ола. Међутим, ако 
се под појмом агх ,СХВЭ'ТИ Т1в.рђава у ужем 
омислу !речи, ,однооно Горњи ,I1рarД, а под 

појмом suburbio утврђено подграђе, што 
Доњи град и представља у склопу Београд
ске тврђаве, онда би се фрањевачк:и само
стан могао лоцирати у Д.оњем flРЭЈДУ. У при
л-ог овој претпоставци је и подата'к да је 
био на подводном земЉJ1IШТУ. С дру'ге 'стра
не, податак да с'е манастир. није могао .оБН'о' -
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БИТИ јер је ,сметао У'Гlврђивању ТВ.рђа,ве, не 
м-ора \Ца значи да је 'на његовом 'месту била 

планирана изградња бедема, што би био 

случаЈ alKo би се !нала.зио ван оквира УТiБр
ђења. МогућЋО је да је ICMeTao изградљи 
касарни, војних магацина и другог. Радови 
на утврђивању, започети 1689. године, до
вели су д.о исељаваља цивилног iНaceљa из 

ок-вира Београдске 'DBpryalBe и њеног претва
рања искључиво у војни објекат. Ст.ота ј з 

логично да се 'манастир у њеним ОКЈвири:ма 

није могао више ,обновити. На основу овде 
изнетих подата,ка, можемо ,са ,доста 'сигур

ности закључит>и, да се фрањевачки 'само

стан налазио на средишњем делу платоа 

Доњег града, у 'близини ,данашњег Доњо
градског lбулеВЭЈра. Ооновну представу о 
његовом изгледу даје Решов дрворез и по

менути италијански план из 1695. Г'ОIДине. 
Према овим !изворима, 'манастирока црква 
била је једнобродна грађевина ,са звоник-ом. 
На основу изгледа прозора, који 'су прика
зани ,као уски, 'с преломљеним луком, мо

:+:еМО пр€'Гпоставити да ј е била грађена у 

стилу готике . Црк,ва је прет,ворена у џами
ју, ,сущећи по имену к,оје је .добила, у .вре
ме владавине ,султана Сулеј.МЭЈНа, односно, 
нај<вероватније, непосредно после ту;рског 
оовајања Београда 1521. године. 

Трећа црква, која је претворена у џа
мију, .означена је ,са Р и њен текст легенде 
гла.си: Џамија к,оја је раније била кат.олиq
ка црква, чији 'се звоник :никада није <Могао 
завршити док једнога дана на њега 'није 
постаlВљен свети крст Iк,оји се и данас ВИДИ. 

Уцрта;на је на простору испред ЈуflOИСТОЧ
ног бедема Горњег града. Она се ,са сигур
ношhу може идентификовати ,са, од раније, 
позна1iОМ Џ<l!мијом .на Ат пазару, к·оја се на
лазила на месту, односно у близини, дана
шње ,спољне Стамбол-капије на Великом 

равелlИНУ. Била је удаљена од јуflOИСТОЧНОГ 
бедема Горњег града ок-о 150- 200 метара. 
Драгоцени податак 'Из легенде плана, где се 

овај 'Објекат први пут помиње >Као некада
шња ,к,атоличка цpКlBa, представља 'Ново са

знање 'о црк.вама, средљовековног Београда. 

Можда 'се за ову црroву може везати пода

так В. де ла БроК'ијера из 1433 . године, ко
ји каже: "Има једно село са те стрше roоје 
се простире од реке Дунава до реке Саве, 
око ~paдa iиа један отреломет од љега. А на

стањено је људима 'Из Расијске земље. У 
томе ·селу слушао сам на у,скрс 'слуЖ!бу на 
словенск'ом језику, ПОКоОраваху 'се Риму ,н 

ЦРКiEени обичај и су им исти као .наши."27 
Брокијеров податак сведочи .о постојању 

каТОљй-чке црюве у иеУ'I1.Врђеиом подграђу, 
. односно предграђу, 'што одговара положају 



ове цркве удаљене ОД утврђења за прибли

жно један ст:реломет. Так·ође интересаНТaJi 
по;цатак даје француски путописац А. Пу
ле, који је .прошао кроз Београд 1658. годи
не. Говореhи о Горњем граду, ОН каже: "На 
томе месту се виде два крста на два разли

чита з'Воника: један на ономе крају трга (de 
1а Place) који је нај ближи вароши (Cjt€), 
други је на звонику једне црк.ве к·оја се на

Јlази у ономе делу ТВ'Рђаве према Дуна
ву .. Исто тако и са.к.ристија 'Овога храма 

је остала до да'нас заштиhена од обесве
шhења и улажења ових 1iеверник,а који су 

на Овоме месту од свега осталога направи

ли једну џамију."28 Податак {) првом зв()Ни
ку У потпуности одговара положају наше 
цркве, као и к·азивање о постојању још 

увек видног знака крста, што ·се подудара 

са податком из легенде плана. Други ЗВО
ник, кој и Пу ле помиње у делу Тврђаве пре
ма Дунаву, несумЈЫИlВО припа1д.а БИВШОј 
црк'ви Фрањевачког .самостана у Доњем 

граду . Међутим, .није јас.но на к-оји се од 
ова два објекта односи податак о сакристи

ји која је после ПРe'Ilварања у џамију оста
ла "заштиhена од обесвешhивања и улаже
ња неверника" . УКОJIIИК'О би се овај податак 
односио на Фрањевачку ЦРКЈву, можда би 
се МQoгао повезати Ica другим делом легенде 
која се на њу односи, где ·се, так()ђе, поми
ње .нека просторија у коју се не ·сме ул-ази
ти, 'односно врата која се ,не омеј у отвара

ти. Податак о видном знаку крста .на зво
нику бивше католичке цркве, к·оји би се, 
с обзиром на њену IПромењен.У -функцију, 
могао чИ!Н.ити невероватним, морамо при

хватити као тачан, јер потиче од два хро
нолошки одвојена извора, који се н е .могу 
довести у међусобну ,везу. Када је ,о·ва црк
ва преmорена у џа'М.ију и под којњм се 'име
ном jalВљ'a као џамија, остаје у области 
претпоставки. Х. Шабановиh , гово.реhи о 
"махалlИ месџида покојног Ферхад-пашеН , 
као најстаријој исламској махали, основа
ној најкасније 1524. гадине,29 с правом пре1'
ПОС1'авља да је за овај месџид употребљена 
нека старија црква. За ову махалу се у по
пису 11З 1572. године из.ричито каже да се 
налази у вароши, док се месџид вев. 1560. 
помиње као џамија.ЗО Бивша ,като.личка 
црква је једини црквењи објекат у вараши 
за к·оји сада знамо да је преreорен у џа

мију, па -би је, ПРИХоватајуhи ,м.ишљење Х. 
Шоабановиhа, могли У'словно повезаrrи са 

Ферхад-паши.ном џамијом. У том -случају 

ова црква би могла ,бити прет·ворена у џа
мију у -времену ,од 1. марта 1523. до 1. но
вембра- 1524. године, .односно - у време бо

равка Ферхад-.паше ка-о турског lНамес.ниока 

у Београду. За време аУСТРИЈске опсаде 

нови ПОДАЦИ СА ПЛАНА БЕОГf>АДА из 1683. 

Мuтроnол.uјска црква на Решово.1I. дрворезу из 
1521. zод1ше. 

L'eglise episcopate d Belgrade, grаVШ' е SUT bois 
de 1521 рат R. 

Фрањева'Ч1Си .манастир 'На РеШО80.м, дрворезу 
из 1521. zодunе 

Le couvent- franciscain а Belgrade; gravuTe sur 
bois de 1521 рат R. 
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Београда, 1688. године, ова џамија је била 
у еклопу главних аус-nријских опсадних ар
ТИЉе.ријских положаја. Као такву је .ВИДИ

мо уцртану на неколико планова :из тога 

времена.:Н У току борби, услед екопло.зије 
барута, делимично је ([юрушена.З2 Интере
сантно је да се на плановима из 1721. годи
не, који су веома прецизни, Још YlВeK нала
зи уцртана у ,склопу ОПОЉЋих утврђења из-
грађених пре 1717. ГОДЩiе.3З • 

ц рк В е 

Као активне хришћа:ноке цр.кве, у ле
генЈДИ плана помињу се Католичка црква, 

Ј ерменск'а црк:ва и Православна, оДн-осно 

српока црква. 

Католичка црква, у легенди означена са 

Q налази се уцртана на плану у склопу 
Дубровачке чаршије. Први податак 'о овој 
цркви даје М. А. Пигафета 1567. године ко
ји је :помиње као "цркву дубровачку", при 
чему Iкаже да је ,,'окривена под земљ'ом".34 
В. Митровац 1591. помиње је каоокромну 
КУЋУ у к.ојој католици обаЈВЈЬ'ају службу 
божју.З5 Нешто кас.нrије, 1608. године, М. 
Прандштетнер каже да Фрањевци имају 
једну капелу где на .службу "долазе Ду
бровчан.и, Хрвати и Мађари. "36 ФраЈНЦУСК:И 

пугописац А. Пуле 1658. r.oдине IПОlWИње 

цркву дуБРОlва,чких трговаца у ист.оименој 
четврти.З7 На основу тих података, а и по
лож,аја цркве уцртане на плану, може се 

јасн,о закључити да се ради 'о католичкој 
црк'В'И, која је припадала Ду.БРОВЧЭЈНИ1ма. 
Службу су ·обављали Фрањевци iк:оје је из
држаfВала Дуб.ровачка колонија. Црква је, 
вероватно, .саграђена половином 16. века у 
време формирања јаке Ду:БРОВ'3Јчке .КОЛQНИ
је у Београду. 3аХ'ваљујуfiи подацима из 
ПЛ'aJIН ·сада се по први пут може 'ближе од
редити њена локација. У односу на да.на
шњ!и IПлан града, ,она 'се налазила у близини 
расК'рС'Нице Доњоградск.ог булевара, Душа
нове и Улице Тадеуша К,ошћушк,ог, на про

стору 300ЛОШКОГ ,врта. Вероватно је, кори
стеfiи конфигурацију терена на том .месту, 

делимично била укопана у падину. 

Ј ерменска црк,ва, у легенди плана озна

чена ,са S, уцртана је у непосредној rбли
зини католичк.ог гробља. Први податак о 
постојању Је:рменске цркве даје фра'нщуски 
путописац Г . Кикле 1658. године .З8 Нешто 
касније Јерменску црК'ву помињу Ј. Ф. Ау
ер 1664.39 и др Браун 1669. године." Међу
тим, М. ПраНЈДштетнер 1608. године помиње 
са~ю јерменоко гробље које је оградом од
војено од ка'IlОЛИЧ:КОГ гробља, али цркву не 
помиње.41 Упоређујући ло.кацију ове цркве 
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на нашем плану с лсжациј.ом јерменског 
гробља на другим плановима с к'рај а .. 17. 
века, можемо закључи'ГМ д,а се она налази

ла на поменут.ом гробљу. Има.јуhи то у виду 
може се претпоставити да је прво форми

рано гробље, вероватно после досељења 
Јермена у другој половини 16. века, а затим 
на истом месту саграђена црква, несумњиво 
пОсле 1608. године. Љена ближа локација 
не може се прецизније одредити у односу 

на садашњу ситуацију града. Вероватно се 
налазила 'На простору између улица Ца'ри
це Милице iИ Обилиhевог венца. 

Српока црква, у легенди плана ОЗIН.а.че
на са Т као "црква шизматика, Моровлаха, 
Влаха и Грка", уцртана је у ,савоком делу 
вароши, rнa :месту crюје -одговара локацији 
садашње Саборне црюве . Од путо.писаца, 
Српску црк'Ву први помиње С. Герлах 1578. 
године.42 Iiовореhи 'о 'CatВCKOM делу l8ароши, 
где станују Срби, Герлах каже: "Ови имају 
само једну цркву посвеhену архаlнђел.У 
Михајлу . .. " Даље даје 'опширан опис цр
кве !из којег сазнајемо да је била "прилич
но прос-vрана" iИ да је њена Ј'1нутрашњост 
била подељена на три дела - ол-гар, наос 
и припрату у којој су се налазиле две мер
мерне крстионице.4З Године 1658. г. Кикле 
поново помиње Српску цркву,44 а исте го

дине, раније поменути А. Пуле, присуству
је литургији у Правосла-вној црк:ви. 45 Пода
ци које дају турски извори 10 овом објекту, 

морају се пооматрати у контексту ИЭоСТlаика 
српских махала на т.ам подручју. Први си

гуран податак о насељавању саlВСЮОГ пред

грађа потиче из 1536. године, к,ада се ту јав

љају три махале хришhана као "џемат х'ри
шhана код царск'ИХ ·амбара".46 На.станак 
ових махала је у непосредној lВези ·са из

градљом царских амбара у близини. У тур
ском попису 'Из 1560. године помиње се ма
х.ала Црква, али се IHe помињу махале код 

царских амбара.47 На .основу тога -би се мо
гло претпоставити да ,се махала Цр:юва по
јављује YMec'Ilo ранијих махала !КОД цароких 
аrмбара, и да је 'с њима идент.ична. 'Го би 
дозволило претпоставку да на,зи,в махале 

потиче .од Српоке цр:юве :юоју нешто iКасније 
по.миње Герлах. У Iпрвој половини 17. Bg Ka 
у Београду се помиње ·српска махала Сред
ња црква.48 Љен назИlВ 'упуhује 'На закљу

ч3ЈК да су у то време у Београ;цу постојале 
три цркве, ш'Го ПQfI1врђује и наш план, као 

нешто каснији извор. Посматрано на плану, 
Српока црква је уцртана rизмеђу Јерменоке 
и Католичке цркве 'што доз'Вољава, истина 
УСЛОfВlНО Јювезивање назива Средња црква 
са српском црквом а1рханђела Михаила. 

Према томе, могли бисмо да закључ'И'~ю да 
је пОСле стварања српских м·ахала у сав-
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Беоzрадска тврtjава 1Ю Италuјанско.\/. n.aaHY из 
1683. 

La forteresse de Be~grade sur ~e p~an НаНеn de 
Be~grade de 1683. 

ском ~елу вароши изграђена, половином 16. 
века, српска црква арханђела Михаила. 
Њену тачну локацију 'I'реба тражити на ме
сту сада,шње Саборне црк,ве. На то упуhује 

континуитет посто}ања iКУЛТНОГ места, по

света истом патрону арханђелу Михаилу, 
као и ј ед-на неИlменована ознака !На AMalliO
вом плану из 1721. године. 

Београдс 'ка тврђа .ва са 
околним обј ектима 

Тврђава је на плану уцртана шематично 
са јако дефо:рмисаном основ·ом. Међутим, и 
поред тога, jai(~HO се издваја пет ОСНОЂIНИХ 
делова утврђења, од којих су два 'и у леген
ди 'Пла'на посебно означена: В - ytнутраш
ње утв,р'ђење (замак) и С - Доњи град (До

Н>а 'Гврђава) . Од капија (Е)озна.чене су само 
четири и то Исто.чна и Запад-на каlПија Гор
њег града, Иоточна капија Доњег града и 

Северна капија Западног подграђа. Капије 
на приобалн.ом бедему 'Нису IQз.начене . Твр
ђЗIВСК'И ровови (F) >су уцртани .а.К'О целог 'КО
пненог дела Тврђаве . "У унутрашњем утвр
ђењу је -означена Барутана (D), ОДНОСНО 
складиште барута. То је први подата.к Q по

crojaњy складишта 'барута у "УIНутрашњем 
утврђењу. Путописци 16. и 17. века углав-

НОВИ ПОДАЦИ СА ПЛАНА БЕОГРАДА из 1683. 
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k'"c"'~1.J;qD~~ 
Беozрадска тврtjава у 17. веку, рекоnструкцuја 

n.aana. 

La forteresse de Be~grade аи XVIIC siecle, ге
construction du p~an. 

ном ту помињу складиште оружја. Године 
1690, приликом турске оп,саде Iграда, усле:ц 
експлозије барута, ·срушен је већи део "УНУ
трашњег ут.врђења. Тај податак посредно 
ПО'fJврђује 'наводе из легенде плана. Под 
ознак·ом легенде L у 'I1врђави су означене 
три џамије. "У г.орњем граду је означена 

једна џамија за коју се зна да ју је поди
гао 'султан Сулејман . Кратак опис ове џа

мије даје Евлија Челебија49, IПриписујyh.и 
је делу М'Иlмара Синана, што је мало веро
Ba'l1Ho. Друга џамија је ·означена у "Унутра
шњем утврђењу. "У раније по.менутом т;ур
ск,ом документу из 1630. године .:помиње се 
"Царев месџид у Г'орњој кули" 'Који се мо
же иденТtификовати 'са џами}ом на нашем 
плану.50 Повез'Ивање .овога месџида са име
ном освајача Воограда, ·султана Сулејмана, 
На!ВОДИ на помисао да се ту, можд·а, ради 'о 

некiOМ 'старијем ЈСрИ!шhанскoQМ .објекту, lВepo
Ba"ТiHO некадашњој ДВОРСК'Ој каlпели. Трећа 
џамија налази се у Доњем граду, .у \Непо
средној близини Се.вероис'IlOЧНОГ ,бедема. -у 

утврђењу Доњег града, поред :поменуте џа
мије, и раније ,описаних цркава претворе
них у џа!Мије (1, К) нала.:зе ,се .означена још 

два о.бјекта, и то к.аравансарај (Н) и ,ковни
за (G). КаРЭЈвансарај који је у тексту ле
генде означен као "једна стара 'грађевина 
звана Хан" , 'Може се ,са ,сигурношћу иден

тифик,овати ,са караване-арајем султана Су-
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лејмана, који помињу Евлија5 !, Кикле52 и 
други савремени извори. Он-ај објект, са 
изгледом налази се уцртан на плану Ј. Б. 

Гумпа из 1688. године. Био је на средини 
плат.оа Доњег града. Ковница је уцртана на 
нашем плану испод Дунавске пади.не у не

посредној близини Велике џамије (бивша 
1о.1iитрополитска црква)IОДНОСНО ИСТ-ОЧlНо ОА 
ње. До са.да једини директни IЮдаТ'ак о 
КОБНИЦИ у Доњем граду дај е Евлија5З • Код 
Хаџи-К:алфе налазимо податак да се Вели
ка џа,мија налази ·близу ризнице54 . Овде се 
пад пој-мом ризнице вероваТ<но подразуме

ва ковница што 'одговара положају ПQoме

нутих објеката. Познато је да је у Београду 
већ у време султана Сулејмана ПО·СТОјала 
ковница царског навца55 . Подаци помену
тих путописаца , као и подаци из плана где 

се она налази по први пут уцртана, дају 

њену ближу локацију и омогуnавај у пра
ћење њеног трајања до девете деценије 17. 
века. 

Уз Североисточни бедем Доњег града 
уцртано је пристаниште (16) у облику ма
њег залива. На исти или сличан начин, о·во 

средњовековно приста.ниште ја:вља се уцр
тано и на другим плановима с краја 17. ве
ка. Говореhи о ов,ом пристаништу Е'8л.иј а 

каже .да -оно може да прими пе:n,есет транс

портних лађа.:'.3 На пристаништу се налази 

уцртана зград.а 'рибарнице (17) . Њу помиље 
и Евлија као Риба-рску пиј ацу5;. 

у непосредној близини Тврђаве уцртана 

су 'Ilри већа јавна .објекта : житни магацин 
(О), JIИБ.Ница (N) и ,складиште за 'Гопове (М). 

Прва два објекта прик-азана 'СУ недалеко од 

Ђврђаве 'на обаJIИ Саве . . Житни магаци.н, 
односно "царске ам:6аре", као државно 
складиште хране, OOHQBaO је султан Сулеј
-ма.н одмах после заузимања Београда58• За 
љих-ово чување и одржавање основане су 

три махале ХРИШћана које .се први пут по
мињу У турском попису 1536. г·оДИне. Од пу
то.п·исаца ове објекте први памиње А>нтун 

Вранчиh, 1553. године l roвореh.и да западно 
од ТВРђаве : II'вели:к,о је складиште ж<Ивежа 
и 60јrних справа те је увек пу,но ради Bojrнe 
ПО'I1ре6е. "59 Исте г.одине, Ханс Дерншвам 

описује ,,·султано,во складиште xpalНe" речи
ма: I,To слагалиште било је ограђена при
лично висок'им зидом, У ду:жини 'ок,о 450 
корака и преко 50 корака у ширини. Има
ло ј е .две Т1с\Дуже КУће .на .обема с'Граяама l 
покривене шиндром. "60 Пола века к-аоније 
М. Прандштетнер, ОЈ1·исујуh.м "зграду за 
провијант", каже: "Он је облика дугач·ке 
улице, саграђен .()д дрвета, има !На обе 'Стра
не .велике УОЧЈЬ'Иiве <собе или о.рма'Не, сваки 
пет хв,ати дугачак \и .одприлике три широк 

и висок , у њима .се оставља жито lJ1 брашно, 
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донесено горе с мора, као и мН"оro бискви
та"6 l . У дворишту објекта 11 оюо њега ПQМИ
ње се око 70 топова к·оји су ту били сло
жени. Е-влија Челебија наводи да :се држав
на склаДИШЂа налазе IHa обали реке на јед
ном УЗДИ flНУТОМ TepeHYI да су саграђена од 
тврдог 'Материјала, да су дугач,ка 300 кора
ка и пуна масла l пиринча, пшенице, јечма 

и осталих животних намирницаО2 • Нема су
мње да су се "царсlCИ амбари" налазили уз 
пут паралелан са Савом, недалеюо до улаза 
у западно под грађе Доњег града и да су се 

ПРОС11ирали од џамије прве спољне савске 
махале ка ПОНТоОнском мосту или на месту 

данашње трамвајске окре'I1нице на rпочеТ'ку 
Доњоградског булевара. То -потвРђује Гу м
ПOiВ план и други \Лланови из 1688. године, 

као и Италијански план из 1696, на којем 
је тачкас'Го представљен издужени габарит, 
тада већ порушених, магазина који по ду

жини И на овом пла'ну, као и .на ДРУГИ:\1а, 

одговара вестима о љеговој .дужини од 300 
односно 450 корака. Из ГУАтовог плана, :на 
којем је магазин 'означен 'као царинарница, 
може \Да се протумачи или да је у свом 
склопу имао ђумрукану или да је овде по

јам јаiJЗ'НИХ с-кладишта изједна,чен с појмом 
царинских ,складиш~а, и Il\юже да ,се сте.кне 

права представа .о његовој величини и из

гледу дугачке грађевине Koia је 'Имала у 
у,нутрашњости .два реда стубова на к,ајима 

је леж;ао кров ШИроКог распона, већ уру
шен 1688. године. Овај магазин је приказан 
Jt на Беденеровом плану, али са ознаком 
склаДИiшта, а не царинарнице, а ·само озна

·чено 'Место магазина на Италијанском пла
ну из 1696. говори да је тада већ био оасвим 
порушен , "Да би након 'Више од 150 година 
постојаља уступио место проширењима 

ут.врljења грађених по Ка.рнаровом плану 

модернизације Тврђаве. Тако су нестали 
l,цароки амбари"l првобитно грађени од др
пета и ШИНДром покривени , да би 'Касније 
били замењени зиданим објектом <и, на к·ра
.iYI после страдања за време првог .ауст:риј
ак,ог освајаља Београда l уступили своје ме
с'Го .другој iН'Э1 .. 1еНИ1 у лромењен.им <Ь:'fнкци
јама Београда у оквиру Османског Царства. 

Сасвим близу 'царских амбара 'налазила 
се тополwвница, 'означена у нашем плану са 

'IN". Лиrвницу топова, 110пкархаНУI 'ПОМЦЈ::Ь.е 
само Евлија Челеб.иј а после оrrиса ца;рских 

амбара l смешт,ајуlти је .на ,обалу Саве и ис
'Imчуhи Д'а је "го дела које заслужује да се 
ви.ди. б3 Сматрамо да је то зграда ,која је на 
тачни}им плановима из 1721. годИ'неG4 пред
стављена у n.равом габа-риту :и: rrpецизн.о 
убицирана тако да -се једноставно -може 
пренетм у данашњи план. Та зграда нала
зила ·би се на данашњем раскршhу Ј1 споју 



Карађорђеве .и Париске улице, недалеко и 
неш1'О више .од места које омо одредили 

цароким амUарима. На та'кав закључак на
води лас анализа .односа супротно .оријен

тисаних објеката "О" и "N" с 'Нашег плана 
који тумач,имо као објекте који стоје један 
ви-ше другог што на'м дозвоља,ва претпо

ставка да су ови положаји уцртани у плану 
према уоме.ним обавештењима, а Е'ВЛИlјино 

истицање да топ.оЛИВНИЦа завређује да се 

види упућује на претпоставку о оољидној 
з~р(щи која .се мо.гла дуже за'држати у тки

ву Београда. Ово !нам оонажује и податак 
са Италија'Но~ог плана из 1696. на .којем је 
ј у>ЮНо од царских .амбара уцрта,н једа.н ,већи 

објеК'ат чији би положај одговарао п.о:мену
roј згради са каснијих планова. МеђУТИМ, 
остаје неДОУМЈ.Ща за ово решење јер се на 

више 'ПлаНQва из 1688. 'ГОдине на приблиЖIНО 
истом месту не појављује сличан .објекат 
што 'I]1ротивуреч'И эначају намене зграде и 

податку .о њеној фИЗИЧl~ој вредности, 'I\ИМ 
п-ре што су планови из ове г·одине управо 

заинтересавани за приказ објеката ОД вој
ног значаја. 

Уз саму ТВРђаву, она источној СТорани, 
налазило се Складиште за топове, означено 

са "М" и уцртано испред СевероиG'ГОЧНОГ 
бедема Горњег гра,д;а. У изгледу г,ра.да који 
се налази на нашем пла1}lУ оно је приказано 

као .rтpaвoyгaoHa зграда ·са ДовослИ!Вним кро

вом. О овом објекту Евлија каже да се на

лази на ивици гр'адск,о г опкопа и -да је топ
хана ограђена пармацима као стаја за ка

миле, ·а да сваки "тОП к-оји се налази у .овом 
складишту, вреди једне мисирске х,аlЗне .6Б . 
На плаНОвима :из 1688. године топхана се 

црта као два објекта, а .на ГyмnOtВOM плану 

OR:O о.бјеката се налази паЛ:ИС3iДна ОDрада 
што потврђује челебијино каз·ивање. Топ

хана је порушена у последњој деценији 17. 
века због изградње СПОЈЫних градских УЂВр

ђења. 

Одбрану Тврђаве обезбеђИЈвали су и то
пови долремљени из Осијека, .а ,оа,начени у 

нашем плану са ,,25". О преношењу то'пова 

из .ос.јечк'ог склад·ишта трофејног рат.ног ма
теријала имамо ·само уопштене вести, али 

би за .нас био једино значајан lI1oдa'I'aK који 
би, 'Временс-ки одређен, омоryћио да .п.о'Моћу 

њега ·сигурније и ближе датујемо наш пла.н . 

Убици-рање d10лож.аја топова, на обали Саве 
ПО'ред царских амбара, и lНa обали Дунавз, 

уз пристаниште - за наше р.азматрање 

није .адлучујуће јер се ради .Q il10мерљивим 

.објектима, без трај'нијег значаја за топогра
фију Београда. 
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ГР<Јбља 

Поред цpKalВa, однооно богомоља, гробља 
су, свакако, један од нај<важнијих елемена
та за упозна,вање конфесионаљног и етнич
ког плураЛИGма урбане стру,кту.ре Београда 

у 17. веку. У нашем плану гробља су у ле
генди и .на плану О:3'начена бројевима 2, 3, 
4 и 5, и уцртана веома шемэт.ично. Турска 
гробља, под 2, распоређена су по целој 'Ва
роши, а јеврејск'о и хришhанска гробља 
к,онцентрисана су на Са'Вској падини југо

западно ОД средишњег му.слима-нс.кюг гроб
ља. ТаК'в'им приказом ·исказана је једна ОД 
ОСНОВЮ1х одлика органе-ки развијене ори
јенталне вароши с пространим градским 
површинама на.мењеним муслиманским г.ро

бљима, чија је р.аопроCТtрањеност у.словље
на исламским погребним правилима непо
.нa'BљaIНOГ уюопавања и друга чијим хри
шhанским обичајима :кој-и .омогућуј у маље 

површине и Beh:y к:оњцентрацију гробова. 

Шематични приказ гробаља на нашем 
плаlНУ даје само ОШIJту и непоуздану ори
јентацију размештаја хришhанских г.роба
ља. На ,плану се гробља протежу од саме 
обале Саве - Са-вском падином према оре
дишњем турском гробљу, од којег 'Их дели 

један грађевински блок. Овај се приказ не 
може прихватити јер за њега !Нема ooooBa 
ни у конфигурациј.и терена нити у та.чни
јиiМ к,аснијим планавима, а и \дIBa најближа 

плана, наш план и план 'Из Карлсруеа не
мају ИСТОВe-I\не легенде за готово исти ра
според. У писаним !Изворима нем,а-мо еле

мената п.о кој.има би могли локализовати 

ХРИШћанска гробља, па се СТоога, морамо 
ослањати ·само :на 'К,аРТ.Qграфске !Изворе. 

На Отендорфовом плану из 1663. године 
ПОД "fll налази се западно од ,средишњег 
турског ~робља .на београдсюој греди, "Се
meterium Christianorum'" а у истом смислу 
уз турск.о гробље, које дели само IIlУТ, нала
зи се на Италијаноком плану из 1696. је
врејско гробље, одно:сно "Sepolcl'i hebraici". 
Ова два хронолошки раздвојена податка 
потврђују да су се, раздвојена само путем, 
на једном 'Месту уз туорск,о гробље надове
зивала друга гробља и да <су се лротез'ала 
низ Савску падину на југ и запад, али не 
до обале Саве јер се на ,више планова уз 
обалу налазе насеља .која ,се протежу до 
стрмијег дела падине. Да су јеврејско и 
хришhанска г,робља стајала једно уз друго, 
потврђују и други планови -из 1688. године 
било .,ца су на њима приказмrа и означена 
гробља или само !На истим меСТИlма прика
зани празни, ненасељени ЛРОС'Ilори . 

На ·нашем плану, стоје једа,н ,цо другог, 
од истока према зanarду, под 5 - јевреј-око 
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гробље, под 3 - католичк,о и под 4 - грч,к() 
гробље. У истом распореду на плану из 
Карљсруеа стоје јевреј.ско (Simetier Juiffe), 
јерменско (Simetier Armenien) и nрчко гро
бље (Simetier greque). Бу,дуhи да једино ова 
два плана, узевши заједно, имају rпадаТrке 
за че'DИРИ гробља, они најпотпуније отва
рају проблематику локализовања београд
ских неисла1МСКИХ гробаља. Неслагање из
међу података за средње гробље на оба 
пла.на разрешава се раније споменутим 
п.рандштетеро.вим 06авештењем и податком 
о јерменском гробљу. ПУТ1Описац Максими
лијан Прандштетер, за време овог боравка 
у Београду, 1608. године, трагао је за гро
бовима неких турских заробљеника па је, 
поред осталог, навео да господа, чије гро-

60:ве тражи, "леже на гробљу хришв.ана, 
које у овом месту зову Латинцима, у бли

зини је.рменског г.робља, између њих (је) 
управо само једна ог.рада"66. Према томе, 
јасно је да су католичко и јерменско гро
бље једно до другога и сигурно да је јер
меноко QlКО Јерменске црIrве која се и на 

плану налази у близини, али ОК'О к.о.је није 
уцртано гробљ'е, 

Пошто је јеврејско гробље на истом ме

сту на оба плана и нај ближе \Месту као и 
на Италијанском плану из 1696. године и 
пошто се, по овом последњем, јеврејско 
гробље може саСЕ-ИМ та-ч:но убицират:и из

међу ту.рског средишњег гробља, Хаџи-Пи
рији-не (.касније Дефтердарове) џамије и 
пута паралелног с туроким гроБЉ6М запад
но од џамије, 'Го се исто може готово сасвим 
тачно унети у прави план и оэначити на 

данашњем плану. Јеврејск-о гробље нала
зило 'се између данашњих улица Кнез-Ми
хаилове, 3мај-Ј овине 'и Царице Милице. 
Ову локацију потврђује налаз једног је
вреј ск,ог надгробног .опоменика, 'ОЂкривеног 

на углу 3мај-Ј овине улице и Об-ИЈТив.евог 
венца. 

Јужније од јеврејског гробља било је 
католичко, а уз њега, још јужније, јермен
ско гробље према да!НашњИ1М улицама Ца
рице М'илице и Бранк-овој. 

у општем смислу може се узети да је 
положај гробаЉ'а на нашем плану и Итал и
jaHCK:~ .. I плану из 1696. године сли-ч:ан, јер 
се може сХ'ватити да је уношење уомених 
обавештења у план подлож,но шематизова

њу и замени појмова, у 'овом 'СЛiучају поло
жаја једног Н'иже другог с положај ем јед
HOir поред другог. Тако и тума-ч:имо податак 

да се грчк,о гробље 'налази на Савокој ПЭ.
дини 'ниже наведена три гробља. Међутим, 
за грчко гробље, које се на основу анализе 

планова лак-ализује 'Између данашњих ули
ца Ца-рице Милице, Бранкове, Поп-Лукине 
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и Топличиног венца, дакле југозападно од 
јеврејског и ка'Голичк,ог гробља, поставља 
се више питања. Пре свега, значење ГРЧК1QГ 
гробља може да се .односи как'о на само 
грчко гробље, тако .и на правосла.вно уоп
ште <и српско гробље, С тим да под право
славним можемо !I!одраЗJl1мевати и влашко 

и бугарско гробље, за шта имамо .основ у 
објашњењу легенде за цркву на нашем пла
ну, у 'вишенационал<ном caCTa1BY становни

штва ондашњег Београда, .. или . још ближе у 
наводу Бвлије Челебије о поетојању "девет 
l'рчк-их, јерменских, српоких" бугароких и 
јеврејских богомоља"67. На Гумповом плану 
под 23 имамо уцртане две грчке црк,ве 'и уз 

љих г.робља, а анализом про.стора Са-вске 
падине и односа насељених, изграђених и 

неизграђених површина, долазимо до за
кљу-ч:ка да је и простор оокю Православне 

црК'ве, на нашем плану по.д "Т" мога'о бити 
запоседнут гр06љима и то свакако право
славним. Сви 'ови подаци указују на сложе

ност питања "гр-ч:ког" гробља, а тиме и на 
условљеноот локализ-О'вања саJl,Ю једног 

православног гробља којег -смо, неовисно од 
i\1ОГУв.их зна-ч:ења, тачно убицирали. 

Каснији .планови, нарочито они из 1721 . 
Jlодњне, јоош увек, мак,о без ознака гробља, 
задржавају .на описаним местима празне 

површине које се могу ПРОТУ'мачити као 
гробља, али вев. бележе и неке промене, из
међу осталих, и једно јеврејско гробље бли
зу Ташмајда:на . 

Од исламских гробаља, наш план има и 

једно tВeћe гро,бље у средини између главне 
-ч:аршије и Дунава к,оје 'се на ИСТlО"М месту, 

поред Јеврејске махале, јавља и н-З. касни
јим плановима, на :пример, :и на 30јтеровом 
плану из око 1740. године. Та-ч:ни планови 
с почетка 18. века омогућују да се ОВО тур
ско гро5љ'е прецизно убицира између дана
шњих улица Јеврејске, Солу.нске, Браће 
Баруха и Бис-оког Стевана. Остала турска 
гробља, вев. раније л-окализована, не могу 
се на основу нашег плана ближе одредити 
јер су шемати-ч:ни прикази недовољни да 
пруже елементе за измену ранијих решења . 

Дубровачка чаршија 

Једино је на нашем плану, од ових до 
сада познатих планова Београда, уцртана 
први пут Дубровачка чаршија, односно 

плаца Дубровчана, обележена !На плану са 
четири "R". Познати дет·аљ'Ни QПИС-И Дубро
вач.ке колоније68, опш'Ги то.пографски пода
ци .као ,0нЭ!ј да се Iналазила "на земљишту 
Ферхад-пашине џамије"69 или "на земљи
шту ПертеВ-IJI,ашине џамије"70, нису, сем оп-



ште оријентације, могли да послуже за бли
же локализсвање овог значај<ног трговач

ког дела оњдашњег Београда. Па и навод 
путописца Стевана Герлаха из 1573. годи
не .да караван-сарај МехМед .... паше .соко,ло

виhа "није далек·о од дубровачких ДУћана", 
није могао бити искоришhен без познаваља 
недавно утврђене тачне локације Ме:Х!мед 

пашиних задужби:на.71 • На нашем плану је 
Дубровачка чаршија, с Кат.оличком црквом, 
приказана са четири, два и два наспрамна, 

БЛQlка уз дугу чаршију преко пута блока 
који .несумњиво означава блок с Мехмед

пашиним безистЗ'ном и караванса'рајем. 
Према таме, можемо сасвим тачно Дубро
вачку 'Чаршију да убицирамо ·северозапад
НО о!д СОКОЛОВИЋевих задуж:бина или с леве 
и десне стране данашњег Доњоградског бу
левара у лро,дужетку Душа'нове улице од 
ра<жрс.нице Тадеуша Кошћушког, на про
стору Зоолошког врта и Средњотехничке 
шк,оле. 

Поз.нато је да се ДуброваЧiка колониј а 
налазила на земљишту Ферхад-пашине ма

хале. С обзиром .на прецизно утврђену ло
кацију Дубровачке чаршије и самим тим 

добијања елемената за локацију Ферхад
пашине махале, поново се по.ставља пита

ње места Ферхад-пашине џамије. Ови за
кључци унеколико противрече већ изнетој 
претпоста·вци О џамији као бившој к..зтолич

кој цркви, и наводе на размишљања да би 
се, можда, Ферхад-пашwна џамија могла 

налазити нешт& - северније од Дуброва'Чке 
колоније где се на плановима 17. и 18. века 
налази једна неидентификована џа,мија. 

Н емачка кућа и башта 

Поред Дубровачке чаршије, наш план 

доноси по први пут још један елеменат зна
чајан за топо,графиј у економског развоја 

Београда. У легенди и 'на плану је под "Х" 
озна'Чена нема'Чка кућа, а под "Z<C њих,о.ва 
башта, тј. ба-шта немачких трговаца. Т.о је 
cBaKalKoQ она кућа коју помиње у свом путо
пису др Браун 1669. године када каже да 
и "бечки источни трговци имају овде ку
ву за овоје послове".72 Ова КУћа ,која је 
имала св{)ју улогу 'у познатој делатности 

Оријенталне трговачке КОМ!I1З'није7З , нала
зила се североисточно ОД турског гробља, 

поред Јеврејске оМах,але према Дунаву. Тако 
је према нашем шематичном плану. Међу
тим, за ближе убицирање користимо пла
нове из 1721. године, .на којима, иако није 
објашњена, али је ·на иc'I'ом месту врло ја
сно озна'Чења и нема сумње да се ради о 

истом објекту. Нема'Чка КУЋа се налазила 
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на месту данашњег с-з угла Солу,ноке и 

Браће Баруха улице. Башта немачких тр
говаца била ј е, према нашем плану, иза 
куће на самој обали Дуна'Ва, шт'о би одго
вараљо данашљем с-з углу улица Браће 

Барух и Дунавске К.Оја је у оно време пред
стављала обалу реке. 

Киосци 

На плану су приказана он у легенди 06-
јашњена три "белведера<С, односно види
ковца или киоска. Тачно убицирање ових 

н:иоска према нашем плану је веома тешко 

обзиром да је план за иэванварошки део 
исувише деформисз'Н, али се уз помоh пла
нова из 1688. године и каснијих планова 
могу да одреде бар приближна места или 

смерови на којима су се налазил и ови ки
осци. 

За !нас је пре свега 'зна'Чајан "киоск у 
коме је становао Велики ТУРЧИН" јер C]l,'1O 
на основу податка из легенде, у којој -се ка
же да је исти новоподигнут, мо,гли да дату

јемо сам план. На нашем плану овај IКИОСК 

означен је бројем 21 , а на плану из Карл
сруеа бројем 8 и у легенди ,објашњен као 

"belleuedere du grand seignor". Киоск је 
уцртан изван вароши, на крају путева ,који 
во;це према Авали, као .спратна кула раз

г ледница, вероватно само као ознака, а не 

као приближна или верна ,слика објекта. Да 
ово није права представа султа'Новог киоска 

сведоче, непосредно, к,асније представе об
јекта на плановима из 1688. године, и, по
средно, значај овог царског павиљона. По
ред разних других , најпотпуниј у предста
ву султановог киоска пружа нам Гумпов 
план lПо коме је могу.ће одредити и најпри
ближнији положај киоска. На Гум,повом 
плану под бр. 35 налази се "il quагtiеге 
dell'Elettore, che fu lа loggia da сиј il Sulta
по vide assembrato il suo Esercito nel ' аппо 
1683". Ложа из .које је сул-тан видео своју 
војску -скупље-и у на зборишту 1683. године, 
док је боравио у Београду и када је подигао 
свој киоск, приказана је у боЧiНОМ из-гледу 
на .nанорами Београда и у Iизометријском 
изгледу на плану опсаде града у .средwшту 

опсадних војски , као главни ·стан изборног 
кнеза Ма.КCtИмилијана Ба'варског. На једној 
гравири из НационаJllНе библиcrгеке у Бечу, 
поовеliеној так,Ође сла,ви Максимилиј ана 
Баварско.г и његовој опсади Беог.ра\ца 1688. 
1'одине, под "N" налази се уцрта,н главни 
стан (Haubt Quartier) означенкао "Ti.irckisc. 
Palast", у легенди "Ti.irkisces Lusthaus", са 
габаритом основе .која се углавном поклапа 
са изометријском представом на Гумпо'Вом 
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и д у 

Пла'Н. дела Беоzрада са оз'Н.а'Че'Н.u..ч .м.ести.м.а положаја објеката из Италија'Ис1СОZ плана Бео
zрада из 1683. zоди'Н.е. 

Le ptan de ta ратНе de Belgrade ои sont indiquees tes situations des principaux points du plan 
i talien de Belgrade de 1683. 

н • 

плану. Из ових, .и других планова Београда нов киоск реконстру,исати у овом идеал,ном 
насталих ОК·О 1688. г.одИ'не, може се султа- изгледу и приближ,но лоцирати на данаш-

52 



НОВИ ПОДАЦИ СА ПЛАНА БЕОГРАДА ИЗ 1683. 

БЕО 

План Беоzрада у 17. веку . Доnуњеu и uсnрављен ПО подацима из Ита.лuјаnс'КО1. nАаnа Бео
zpada из 1683. zodu1ie. 

PLan de Belgrade аи XVlI e compLete et cOTrige d'apres [е pLan italien de BeLgrade probablement 
de 1683. 

:љи Савинац, тј . светосавски пла'I10 на Вра
чару, на узвишицу са које је султан Мех-

мед IV .могао имати прегледни ВИДИК на 
збприште свОје војске . 75 
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На бре-гу, \Иза султановог киоска, под 22 
уцртан је киоск Абаза паше. Овај киоск за 
кога Евлија каже :ца је познато излетиште 
Београда76 Ј1 помиње на 'Више 'Места77 , није 
непознат нашој историографији , али се те
шко може л{)к,ализовати јер се , колико нам 

је познато, не појављује на каснијим тач
нијим плаНО'ВЈ11ма, а на основу нашег плана 
може се само широко смести'I"И на југоза

пад изван вароши према А,вали. Његов по
ложај треба тражити негде на ,билу Топчи
дерског брда и према Дедињ:у, али ис'flо та
ко .могао би да буде и ближе rнeгдe на за
падном Врачаrpу. -Могуће је чак \Да ,се пред

постави да је овај стари киоск Абаза паше 
идентича-н са пбјектом у коме је за !Време 

ОЈ1саде Београда 1688. године био смештен 
стан маршала Капраре, -означен у Гу.мпо
вом плану са 36, а приближ.но код данашње 
Војне болнице. 

За треhи , мали, општино~и или јавни 
киоск под бр. 24, l1tюже се према нашем пла
ну одредити локација приближно на старој 
Карабурми, негде код данашњег панчевач
ко.г моста на путу према Вишњици. 

Ова 'Ilри наведена киоска означава.ју 
оквир београдског атара, његова најближа 
излетишта и три тачке најнепосредније 
ок,олине ,вароши па ,су њихови положаји, 
између осталог, занимљиви за проу.чавање 

ближе гра'витационе зо,не ширењ.а Београ
да и уопште за топографију догађаја изван 

нароши . 

Остали објекти 

Мада смо у овом раду били првенст.вено 
заинте-ресо'вани за обраду оних елемената 
са 'Нашег ,плана к.оји ,се tНa Њ~"AY први пут 

или једино појављуј у, треба да напомене
мо да м .неки други објекти уцртани на овом 
пла'ну, а познатм ·од раније, .nружајiJ МО
гућност да се поновним разматраљем бли
же или тачније одреде или да се помоћу 

њих дође дО' нових закључака. 

Разматрајуhи поново податке о nOHToH

скюм мосту преко реке Саве и мосту пре·ко 
моч'варе који су повезивали БеограlД са Оре-
мом, дошли смо д,о :новог решења локације 
ових мостова. Прандштетер 1608. године 
на'води (по Ј. Богиfiевиfiу) да је 'fI() "iВрло 
дуг МОСТ, какав се налази често, ~У)lG1не О'ко 

4000 -корака" и да "река по к,ојој се може 

с копна возити с лађама иде лрек-о 8000 ко
рака, ·даље не, по њој 'су све сами кратки 

турски бродови, остало је све уст.ојала мир
на баровита вода, али ипак врло дубока. 
Прека 'Гога су ударен и _саовим -обични ету
бови, али не више од једног хвата И3lНа,д 
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воде."'8 Иако су ови наводи неј асни, може 
се схватити да је !Већ Прандштетер описао 
ПОНТОнски мост и 'мост преко моч варе, тј. да 

су већ на почетку 17. века ПОС'I'ојала оба 
моста. Али, из овог 'навода 'не може се за
кључити о локацији моста, сем да се нала

зио близу царских амбара које Прандште
тер помиње у наредној реченици свог опи
са. Отендорф је уцртао у свој план и дас 
опис оба мост-а 1663. године. Он наводи да је 
"Тај сада толико знаменит,и турски мост са
грађен од јануара \до априла прошле годи
не" (тј. 1662), да понтонски ,мост "лежи на 
36 лађа и везује сав.ске обале", а да се од 
њега даље "протеже ч.врст дрвени мост ско

ро лала миље, преко глибовите трском 06-
расле мо.чваре" и да је "дуга чак 3380, а ши
рок 15 к·ора.ка" .79 

Приметна су неслагања између Пранд
штетерових и Оте.ндорфових вес1'И 'Н е само 
у по,гледу дужина већ и ·настанка мостова. 

Ова неслагања можемо делимич-но разре
wити уцртавањем мостова у реални план, 

и на тај начин добити праве дужине, а 
ОтендорфО'во грађење моста мо.жемо да 
сх,ватимо као обавештење о реконструкци
ји. За нас је, ради лоцирања моста, значај
но да се ови мост-ови јављају на ова три 
плана ,која упоредно разматрамо, као и на 

каснијим плаНQlвима, на ГУМ1повом 11 Боде·· 
неровом плану. На нашем плану !Оба моста , 
означена са 8 и 9, :налазе се насуПiрОТ глав
не саобраhај нице к,оја по.везује Саву са 

главном чаршијом, а то се место и по ка
онијим тач.ниј.J1iМ плановима налазило при,

ближно 'Насупрот да'Нашњих Великих сте
пеница и у правцу Париоке улице. На осно
ву тога оr.ю кориговали д.осада,шњу лока

цију из историографског плана, и помери
ли МОСТ узводно на паменуто :местО'. 

На плану се под 18 налазе куће умобол
мих , и то једна у близини 'рибарнице, неда
леко пристаништа, на .обали Дунава, а дру
га, такође, на деоној обали Дуна'Ва, lНиже 
низводно. Ова друга могла ј е да буде негде 
на крај у данашње Дунавске улице. Сматра
мо да је значајније ОД -са'мих локација по
јава ,ове врсте објеката 'у плану БеОiГрада. 

Од махала на плану су означене две ци
ганске, ПOlД 19, и једна јевре}ска, под V, и 
то као јеврејаки гето. Ове три махале у6и
цирали смо на прилО'женО'м плану. Циган
ске махале, на периферији -вароши , са обе 
стране уз Саву и уз Дунав , локализО'ване 
су -на основу овог плана први :пут, а пода

так са плана за Јеврејску махалу потврдио 

је њену ранију локацију уз данашњу Је
врејску улицу према Улици Тадеуша Ко
шћу:шког, тј. тачно тамо где се и до другог 
оветсК'ог рата 'Налазила <:тара синагога . 



Треба 'Истаfiи да .на нашем плану, као ,ни 
на ,каснијим плановима, не налазимо кар

тирану синагогу, иако смо у'верени 'Из по

средних података да је она и у 17. веку 
била на истом месту. 

На крајњем североисточном делу варо
ши ,на плаlНУ се под 15 налази уцртано је
зеро. Сматрамо да се овде ради О бари која 

- је за великих вода, посебно набујалог Бул
бу,дерског потока, могла изгледати као је
зеро и која је, свакак,о, предста'вљала МОР

'фолошки иэменљиву појаву. 
Неки други елементи К'оји се појављују 

на нашем плану, као Ташмајдан или nри
лазни путеви Београду, Ћећ су ОД раниј е 

познати и тачно локализовани. 

МеђУ познатим плановима једино је на 
нашем пла'ну и плану из Карлсруеа, уцртан 
- од пристаништа до излазног пута ка Ви

J.Uњици - један канал, на више места пре
l\10шћен, који се налазио на приближно дз

НЗlшњој трзси Ми.ке Аласа улице. Овај к·а
нал је IHejacaH и непознат из других иэвора. 
Можда је постојао између чврС'Гог KOТFНa и 
пешч3'НИХ наноса или дугуљасте аде која 

се могла протезати том .дуж,ином уз деону 

обалу Дунава, а кој а се ,временом могла 

спојити с КО.nиом. То изводимо из nознава
ња развоја овог пешчаног ианоса у 18. и 19. 
веку. Наглаша'вамо ;да ће се овај iI107l;aTa'K о 
каналу показати вредним тек lКaдa се де

таљније буде проучавало ис-торијско кре
таље геоморфолошких фактора, односно 

када се бущу 'пратиле промене у к.онфигу
рацији терена ,на'рочито 'приобалних дедова 
Београда. 

Султанов логор и у њему посебно заним
љив Лелек-чадор, 03начени у плану са 23, 
33, и 34, представљени су невештим црте
жо:vr у изгледу и без могуfiности теренског 

одређивања,с о.бзиром 'На велику искрив
љеност положаја . Међутим , :пошт.о се у ле
генди, под 23, истиче да је ово празно ме-
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сто где Турци обичавају да улогоре своју 
војску, значи да је то био терен с-талније 
резервисан за ову !Намену, па би требало да 

се овај податак упоредно разматра с пода
цима ,који пружају касниј'и планови. Општа 
слика с:ултановог логора, под 33, не одгова
ра у деТоЗљима познатом опису. али је слич
на једренокоом ло·гору султана Мех.меда IV8o • 

"Уколико Лелек-чадор, -под 34, није по мер
љива институција, МО.гли би да га ПО исто
ветимо с ме·С'Гом губилишта које се јавља 
на Амановој мапи из 1721 . године81 и које 
се може тачно убицирати, тим пре што у 

општој оријентацији оба објекта C'I'Oje у ис
Т·ОМ правцу и приближно -на 'истом одстоја
њу од Ташмајда,на . 

* 

3а'вршавајући разматрање Италијанског 
пла.на Бео:града из 1683. године можемо 
истаfiи да је овај план, иако веома дефор
мисан, ,вреда.н картографски извор који по 

први пут доноси обавештења за која 'Нисмо 
имали истоветне подат.ке у иначе малоброј

ним картографским изворима за проучава
ње историјске географије и топо.графије 
Београ:ца. Задржали смо ·се ,првенствено на 
обавештењима која .ан .пружа 'за упознава
ње ХРИШћанског Београда у старије време 
турског раздобља, јер је баш овај елеменат 
био непознат .или lНeДOBOЉHO .познат нашој 
историографији. Нема сумње да ће у даљем 
проу.1.lа'вању урбане структуре Београда, 
посебно етничког састава његовог станов
Нlиштва и раопореда Iм:ахала, откривања ме

ђусобних односа, прожимања и упоредног 
постојања различитих култура, овај план 
помоfiи истраживачим-а на исти начин к·ако 

су и до сада доприносили проучавању ста

рије урбане историје нешто млађи Гу.млов 

или Боденеров план. 

НАПОМЕНЕ 

1 Систематски каталошки попис или пре
глед планова Београда из 17. века не посто
ји. У неким каталошким прегледима карто

графских збирки у земљи и иностранству за
бележени су и планови Београда из 17. века , 
али они нису супротно свом значај у, у целини 
издвојени. Више планова је у радовима разних 
аутора коришћено без претходних аналитич

ких и критичких разматраља. Само су Воде-

неров и Гумпов план, као и неки планови из 

1688. године делимично обрађени. Остаје да се' 

сви подаци за планове Београда систематски 

прикупе и јединствено обраде. 

2 Користимо И ову прилику да се најср

дачније захвалимо другарици Бранки Скакић 
за уступљену нам фотографију ради објављи
ваља. 
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3 Историјски музеј Србије, Ф 1480. 
4 Захваљујемо се другарици Невени Кр

стиfi што нам је обавештењима о својим истра
живањима помогла да допунимо познаваље 

плана који овде разматрамо. 

5 Сигнатуру и наслов, под којим је план 
заведен у Националној библиотеци у Бечу, до
били смо од Невене КрстиЋ. 

'(\ Plan de Bellegrade, из Архива у Карл
сруеу, фотокопија плана у Заводу за заштиту 
споменика културе града Београда. 

1 Р. Веселиновиh, Београд од 1683. до 1717, 
Годишљак града Београда, кљ. XV, Београд 
1968, 5_ 

8 Ж. Шкаламера, План Београда крајем 
XVII века. Годишњак града Београда, књ. 
XVII, Београд 1970, 37-40; Београд пред крај 
17. века (план). Историја Београда I. Београд 
1974, 392/393; Planovi Beograda iz 1688. godine. 
Urbanizam Beograda 20, Беоgгаd 1973, 17. 

9 Н. Egued, Budarol Belgradba 1663-Ьап 
Ottendorff Henrik kepes ut1eirasa, Тоlпа 1943. 

10 Рlап de BeHegrade, из Архива у Кар
лсруеу. 

11 Р. ВесеЛИНОВИЋ, Прво аустријско осво
јење града 1688. године. Историја Београда 1, 
Београд 1974, 466. 

12 Текст фотокопије је релативно јасан и 
читак па смо могли дословно да га препишемо. 

Само смо на два места (под К и под 23), због 
нечиткости, морали да дамо своја разрешења 

за две нејасне речи. Текст смо дословно транс

крибовали без икаквих ортографских или дру
гих измена. Настојали смо да у преводу опо

нашамо дух и време оригиналног текста, па 

смо због тога углавном дословно превели ле

генду. 

13 Б. ВујОВИЋ, Натпис деспота Стефана 
Лазаревиhа, Зборник за ликовне уметности 4, 
Нови Сад 1968, 175-189. са старијом литера
туром. 

14 Љ. Никиh, Џамије у Београду, Годи

шњак града Београда V, 1958, 190. 
15 Превод легенде Решовог дрвореза цит. 

према д. КОСТИЋ, Где је била кула Небојша, 
Београдске општинске новине 15- 17, 1931. 

16 Репродукција плана, Годишњак града 

Београда XVII, 1970, 21. 
11 Ev1ija СеlеЫја, Putopis I, Sarajevo 1957, 

89_ 
18 Х. Шабановиh, Урбани развитак Београ

да од 1521. до 1688, Годишњак града Београда 
ХVП, 1970, 13_ 

19 С. НоваКОВИЋ, Хаџи калфа или Ћатиб 
челебија, Споменик СКА XVII1, 1892, 64. 

20 Х. Шабановиh, наведено дело, 18. 
21 Планови из збирке Музеја града Бео

града, 1 2190 и 11 311. 
22 ЦИТ. према М. Диниh, Из прошлости 

Београда, Историјски часопис САН V, 1955. 
23 М. Костиh, Историја фрањевачког ма

настира у Београду, Прилози КЈИФ Vl, 1926, 
192. 
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24 Аппо vero 1688 resplclens Deus super 
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LES EGLISES SUR LE PLAN DE BELGRADE DE 1683 

z. Ska!amera - М. Popovic 

Ces derniers temps les recherches faites sur 
Belgrade du XVle et du ХVП" siecle ont fait de 
sensibles progres. Plus particulierement quant јl 

s'agit de lа topographie de Belgrade sous les 
Turcs grace а l ' utШsаtiоп ое nombreux docu
ments turcs auparavant inconnus. Cependant Је 
Belgrade chretien, du XVIe et du ХVПС siecle, 
ауес ses habitants d e diffегепtеs nationalites, 

8 

nous est toujours insuffisamment соппи роиг 
permettre de fixer ауес precision sa topogr aphie 
а cette epoque. Les descr iptions de ces temps-1a, 
dont nous disposons aujourd'hui, пе sont pas 
suffisamment sures роиг nous pel'mettre de de
terminer exactement l'emplacement des diffe
rents elements, Les plans de сеНе epoque, que 
nous possedons aujourd'hui, sont relativement 
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plus exaets, mais Hs indiquent еп g€юеl'а l les 
eIements tuTcs де Belgl'ade. Les plans faits 
avant, pendant et aussitOt аргеs l а pl'ise де ВеI
gl'ade еп 1688 par les Autrichiens avaien t indi
que, се qui est comprehensible, еп premiel' Пеи 
les objeetifs d'i n tel'et militaire tels les diverses 
fortifieations, les mosQuees sel'vant de points 
d'orienta tion, les casernes etc. 

Un plan ita lien, eonserve а 1а Вibliоthечие 
nationale а Vienne, d'apres son contenu et ses 
legendes peut etre date де 1683, Dans le plan sе 
t1'ouve lе dessin representant lе еашр ди su1tan 
еlеуе 101's de son sejoul' а Belg1'ade lа vеШе де 
son depart рош' теНге 1е siege ди Vienne, јu
stement еп ete 1683. Се pla n est le premiel' циј 
indiqu e дапs sa 1egende relativement longue, 
еНе а 58 points, plusieurs e1E'!ments ди Belgeade 
chretien. 

Le plan italien аи point де уие ею'tоg1'арhi
que n 'est pas precis, Н у а де gl'andes defoema 
tions, C'est pourquoi l 'emplacement des elements 
пе peut pas etre pris direetement. Nous аvопs 
fait l'analyse eartographique ди рlап et detel' 
тјпе Ја grandeur де lct "d'ef6rmation. А уес les 
plans ulterieurs plus exacts поиs sommes par
уепиз а detel'miner l'emplacement exaet ои t l'es 
approehan t des elements ди plan ita lien. 

Се sont les elements ehretiens se tгоuvапt 
dans Је Belgrade ture qui поus ont interesee ~n 
ргетјег Неи. Nous ауопз д 'аЬогд recherehe dans 
les documents ec1'its toutes lез descriptians 
d'eg1ises де ees temps puis nous a.vons fait 1а 
comparaison avee се que паuз ont ри reveler le 
рЈап et ses Iegendes. Ајпзј поиз Боmтеs раг
уепиз а savoir le nambre дез temples chretiens 

et а les lacaliser. Nous ауопз trauve qu'il у 
avait trois eglises canstruites avant 1521 et trans
farmees еп mosquees, trois eg1ises еп fonctian, 
ипе arthodoxe, ипе catholique е1 Јпе armenien
пе, ainsi que trois cimetieres ип grec, ип catho
lique et ип ю·mеmiеп. Nous sommes parvenus 
aussi а determine1' l'emplaeement du quartier 
des mагеhапds де Dubrovnik et а оЫепјг des 
l'enseignements sur lа maison de lа Compagnie 
ol'ientale а llеmапде. џ еп est resulte де ees 
travaux ип tableau Ьеаиеоир plus eomplet де lа 
topographie des liеuх saints де Беlgгаdе ди 
XVIIe sieele ајпзј que де за stгuсtuге ethnique. 

Quoique nous ayons Не p1'ineipalement in
teresses par lа topagraphie des liеих saints et 
des Неих residentiels des differentes nationalites, 
nous avons ехаmјпе les autres elements еоп
tenus дапз lе plan italien et ses legendes. Nous 
les avons aussi loca1ises afin де canfirmer ои 
corriger се qu'on avait determine auparavant. 

Еп conclusian де nas travaux nous sommes 
obliges де souligner graee э, l'experience acquise 
ауес ип des p]us anciens, гагеs et particuliere
ment ргесјеих рlап Је besoin д'ехатјпег ауее 

ЫеП plus де soin les sош'ееs cartographiques. 
Nous sommes obl iges де тете де critiquer l'uti
lisation insuffisante et pas tоuјош's eorreete де 
ces sources. А lа fi n nous p1'opasons qu'on s'en
gage activement а decouvl'ir les апсјепs plans 
l'estes encore јпсаппиs се que naus croyans tou
jaurs possible car ип grand nombl'e де ЫЬНО
tћeques et d'ю'еhivеs пе sont pas eneOl'e еоtn

pletement inventoriees et accessibles. 11 est јпи
Ше де souligner l'impOl'tance де ces saurces 
cartographiques роиг l'archeologie, l'histoire et 
les travaux de consel'vation. 


