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ОСТАВА НОВЦА XVII ВЕКА ИЗ ЋУШИНЕ УЛИЦЕ У БЕОГРАДУ

Приликом извођснл радова на поставл>ању 
тоиловода y Ђушиној улици, испред зградс број 
седам, 30. августа 1988. годинс, радпици који су 
изводили радовс открили су на једном месту ма- 
њу сабраму количиму новца и мсђусобпо јс мо- 
дслили. Брзом интервснцијом инспсктора Град- 
ског СУП-а, Милована Ллексића и Љубишс Ма- 
врића, повацјс сакулљсн и 1. септембра истс го- 
дине предат Музеју >рада Бсофада.

Прикупљено јс укупно дссст комада новца: 
шсст златника и чстири сребр!Бака. Будући да сс 
новац чссто чувао, па и циркулисао, од античких 
врсмсма до скорашњих дана, y количини од 12 

комада1, могућно јс да јс и налаз из улицс 
Ђушиис бројао исто толико. Околности под ко- 
јима јс новал откривсн, и њсгово накнадносаби- 
раљс, не искључују такву могућмосг.

Мссто налаза, Ђ уш ина број 7, y врсмс када 
јс ова скупииа новца склоЈБена, y лругој поло- 
виии XVII вска, био јс мростор гдс сс на једиој 
тачки трасе булбудсрског водовода укрштало 
неколико путних нраваца. У нсносредној бли- 
зини била je једна иамија, од које ce y правиу 
ссвсра до даиашљс ЦвијиИеве улипе нростира- 
ло муслимаиско rpo6 jbc2. Постојаље иамијс и 
чвориште путева указују да je иростор био на- 
CTaibCH и да јс иредстављао једиу од многоброј- 
них турских махала с краја XVII века, чије нам 
имс мије познато3.

Остава садржи шест златника:
Турска, ссриф султана Ибрахима (1640- 

1649), из 1640. године
Венеција, цекин -  Алпизе КонтариЈ!и 

(1676-1684), исдатован
Холандија, Утрсхт, 3 дуката из 1634, 1639 и 

163(?) и

Немачка, дукат Лнселма Франца од Имгсл- 
хајма, изборног кнсза Мајица (1680-1695) из 
1684. годинс.

Порсд златиика заступљ ена су и четири 
сребрна новца са нодручја Нсмачкс:

Виртсмбсрг, талир Л удвига Фридриха 
(1628-1631), недатоваи,

Етингеи, гулдсм А лберга Приеста (1659-
1683) из 1675. годиие,

Анхалз-Зсрбст, гулдси Карла Вилхслма 
(1667-1718) из 1679). године и

Гори>а Саксонија један комад од 16 гроша 
(2/3 талира) из 1684. године.

Међу десетак златиика и c p c 6 p i b a K a  нашли 
су сс различити номинали исколико ;ф>жава и 
влалара исковаии y временском расиону од 1628- 
31. до 1684. годинс. Рсч јс о мовцу који ce чссто 
cpehe y осгавама оиога времсма4 Будући да јс био 
квалитсган, нробиран je, новлачсн из онтицаја и 
чувал као личми иметак y разлобљу поилавс 
искварено! попца y Турској царевиии и шире5.

Два иајмлађа примерка y остави су: јсдаи 
комад од 16 гроша из Горње Саксоније и јсдан 
дукатА нселма Фраица, избориог кнезаМ ајнца. 
Оба су искована 1684. годиме. JIaraii ирилив 
новца y ову оставииу, и временски распоии од 
по неколико и више година y коваљу појсди- 
них нримсрака, оиравдан су разлог да склања- 
љс и губитак ове, не гако велике скупине нов- 
ца, всжемо за ратиу 1688. годиму, када јс Лу- 
стрија освојила IJcoi рад.

КАТАЛОГ

1. ТУРСКЛ -  Ибрахим ( 1640-1649), к о в н и ц а  
Мисир, 1640. година,
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Ш1КОЛА л  ЦРНОБРН.А

Злато, ссриф; 3,38 gr; прсчници 21 и 23 mm
Ав. (у прсводу) С ултан плалар два копна и 

два мора.
Рв. (у преподу) С ултал Ибрахим сип Ахмс- 

да Хама светла му победа бнла. Копапо y Ми- 
сиру 1049 (по Христосу 1640. годинс).

Л итсрагура: Nuri Pere, osmanlilarda madcni 
paralar, Istambul, 1968, број 429.

Иив. бр. 8973

2. ВЕПЕЦИЈА -  Алвизс К оптарини (1676-
1684).

Злато, иекип; 3,54 gr; 22 mm, иробушен.
Ав. Свсги Марко (лсво) предајс крст наду- 

гој дршци дужду. Около натнис: + ALOYSIVS. 
CONT, лсво, одОзго на долс. S.M. [VEJNET; низ 
дршку крста: DVX.

Рв. Христос стоји y мапдроли. Десном ру- 
ком благосиљ а, y левој држи јсвамђсљс. Около 
натлис: [SJIT.T [ХР]Е. DAT.Q.'I V.REGIS ISTE 
DVCA

Инв. бр. 8971

3. Х О Л Л Н Д И ЈЛ - Утрехт, 1634, годниа. 
Злато, дукат; 3,46 gr; 21,5 mm.
Ав. Витез y оклопу стоји окрсиут дссно. У 

деској руци држи мач, y лсвој ирегршт мун>а. 
Лсво: 16, деспо: 34. Около натлис:

CONCORD. RES P.AR.C (RESJ.E 
Рв. Н атпис y оквиру, y пет рсдова: MO

OR D/PRO VI/FOEDE/BEL AD/LEG AD
почетиа слова првог, другог и ip eh c r реда 

носс граговс прскива).
Инв. 6 р. 8972

4. ХОЛАНДИЈА -  У грсхг, 1639. годипа. 
Злато, дукат; 3,47 gr; 22,5 mm.
Ав. Витсз y оклопу стоји окрсиут дссио. У 

дссној руци држ и мач, y лсвој ирсгрип Myiba. 
Лсво: 16, десно; 39. Около натпис:

C:ONCORDIA.RES-P-AR.CRES IIOL 
Рв. Н атпис y оквиру, y пет редова: 

MO.ORD/PROV1N/FOEDER/BELG.AD/
LEG. IMP

Инв. бр. 8968

5. Х О ЛА Н ДИ ЈА - Утрсхт, 163(?) годима.
Злато, дукат; 3,43 gr; 23 mm.
Ав. Витсз y оклопу стоји окремут десно. У 

десној рупи држи мач, y лсвој прегршт муња. 
Лсво: 16, десно: 3(?). Около натпис:

CONCORD-R-ES. PAR.CRES.E

Рв. Матпис y оквиру, y иет рсдова: МО- 
ORD/PROVRL/IrOED(..)/BEL AD/(..) GAD

Ипп. бр. 8970

6 . ПЕМАЧКА -  Виртемберг, Лудвиг Фри- 
дрих (1628-1631)

Срсбро, талир; 27,95 gr; 40 mm.
Ав. (розсга) LUD.FR ID. (..] DUX.

WIRT:ET:TEC:COM:MONl. 1 lo n p c jc  на дссно.
Рв. Штит са хералдичким знацима, изпад 

круна. Патпис: SECUNDUM. VOI.UNTATCM. 
DEIl....]

Инв. бр. 8974

7. IIEMA4KA -  Етиигем, Алберт Ернест, 
приц Етимгепа (1659-1683), 1675. годииа.

Сребро, гулден; 18,58 gr; 37 mm.
Ав. Порпсјс мримца l ia  дссио. Около пат- 

пис: + (у облику латица) . ALBERT; ERNEST; 
D:G:PRINCEPS.OTTINGEN:

Рп. Штит c a  хсралдичким знацима, изиад 
круна. Нагиис: .DOMINVS. -  PROVIDEBIT, y 
одссчку: 16(60)75

Имв. бр. 8976

8 . НЕМАЧКА -  Анхалт-Зсрбст, Карл Вил- 
XCJIM  (1667-1718), 1679. годима.

Срсбро, гулден; 16,58 gr; 37 mm.
Ав. Попрсје на десио. Около натпис: 

CAR.WILI I.D.G.PR.A.C.A.D.S.Ik
Рв. Ш тит са хсралдичким зпацима и кру- 

ном изнад. Натпис: MON.NOV.ARG-
PR.A.L.S.D.I.E.K, лево од штита: 16, дсспо: 79, 
испод бројева којс означавају годиму емитова- 
н»а (1679) стоји: С-Р. Инв. бр. 8975

9. НЕМАЧКА -  Горн>а Саксоннја, 1684. го- 
дина.

Срсбро, 16 ip o rn a  (2/3 талира), 19,15 gr; 38 mm.
Ав. Натпис около: ,G[.|EYS SCHLUS (розе- 

та) NACII DE[...]BER SACHS:
У средишиом пољу y n ic c r  рсдова: 

.XVI./GROSCIIEN/FÜRSTL: ANH/ GESAM-
BT/MÜNTZ/. 1684.

Рв. Ш т и т  c a  хералдичким зиацима, изнал 
крума. Штит je опасам двема маслиновим гра- 
нама. Лсво од штита: С, дссно: Р.

Инв. бр. 8977
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10. ПКМАЧКА -  Aliccлм Фраиц од И ш сл- 
хајма, избории киез од Мајнца ( 1680-1695), 1684. 
годииа.

Злато, дукат; 3,54 gr; 22 mm.
Ав. Понрсје кнеза иа десио. Около натпис: 

+ (у облику латица)

A NSliLM:l RAN:D:ü:AKClUliPiMÜGVNT 
Рв. Ш тит са хсралдичким зпаиима, изнад 

круна. Натпис: S:R.I.PERGHR. ARCHIC'AN.
ET.PR.EL.1684, слсдс дпс укрш теис сскирс, 

y крацима којс чиие, лспо: А, деспо: L 
Иип. бр. 8969
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N ikola A. Crnobrnja

A H O A R D  OF COINS FROM THE 17 TH CENTURY FO U N D  IN D U S lN A  STREET IN 
BELG RADE

The hoard was found in DuSina Street in Belgrade 
on August 30, 1988 when the heating system was in 
construction. Two day's later the hoard was in the Bel
grade City Museum. The hoard is made up of six gold 
and four silver coins struck in the period from 1628/31 
to 1684. In this ease the quality coins arc conccrncd 
which we frequently find in the hoards of the 17th 
century. They were selected, drawn out of circulation 
and preserved as personal belongings in the period of

flood of forged coins in the Turkish Empire and outsi
de of it (V. IvaniSevié, GodiSnjak grada Bcograda 
XXXVI, Beograd, 1989, pages 93-94). Two latest spe
cimens in the hoard derive from 1684. Slow influx of 
coins into this hoard (1628/31-1684) enable us to link 
the storing and loss of this hoard of the coins not so 
numerous with the war year 1688 when Austria con
quered Belgrade.
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