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ЧЕСМА МЕХМЕД ПАШЕ СОКОЛОВИJiA 

Од некада бројаIИХ београдских чесама 

ДО данас је ·остала сачувана само стара тур

ска чесма поред Дефтердарове Iкапије, у 

Горњем граду Београдске тврђаве. Делеfiи 

судбину у'Гврђења и лратеhи његове транс

формације, у,словљене потребама одбране, 

ова чесма је ДО наших дана доспела изме

њена ка'Ко у погледу своје архитектуре та

ко и некадашњег положаја. 

Конзерват-орски и истраживачки радови 

на ОВОМ значајном споменику, у комплексу 

Београдоке тврђаве, започети су још у че

твртој деценији ·овога века,l а наставље

ни су 1960.2 И 1979.3 ГОДИiне, када је чесма 
археолощки .истражена. Прикупљена грађа 

ИЗ историјсюих извора, као и резултати 

истраживања на самом спом~нику, ,пружи

ЛИ су МНОШТВО нових података, који ом 0 -

гућавају да ,се ДQста поуздано одреди вре

ме настанка, приближно утврде првобитни 

изглед и функција, као и да се уоче ка

сније преградње. 

Међу евролс:юим <и турским путницима 

XVI-XVII :века, који 'су имали прилику да 

посете горњоградако утврђење и забележе 

своја 'виђења, ову чесму једини помиње 

Евлија Челеби. Описујући Београд, у коме 

је боравио четири пута половином ХVП 

века, 'Он :наводи да се у РОВУ "Унутрашњег 

града-Нарина у непосредној близини џа-

мије султана Сулејмана налази једна че

сма "старог Мехмед паше Соколовића".4 

За'гим Евлија каже да се на чесми нала

зио натпис хојм гласи: 

"До1)и, .мој беже, ако жељuш 

Да 'Нд ово.м свету пијеш 

(С pajcKoz извора) Аб-у хајат 

1006 ( ~ 1597/98)' 

у даљем тексту када говори о београд

ским чес.1VIама, Евлиј а поново помиње ову 

исту Мехмед пашину чесму у Горњем гра

ду, наводећи други текст натписа који 

гласи: 

"Ову високу -ч.ес.му об1-tови 

добротвор Мех.мед-nаша 

984 ( ~ 1576177)"" 

Оба натписа, која 'су несумњиво наве

дена у односу на исту чесму, пружају два 

II'lеђу.собно -су,протна податка. Према првом 

натпису чесма је подигнута 1597/98, гото

во две деценије после смрти старог Мехмед 

паше Соколовића, кога Евлија изричито 

НЗ'ВОДИ ,као iКтитора. Насупрот томе други 

наведени натпис датован је у 1576/77. го

дину, -односно у 'Време пре смрти старога 
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Сл. 1. Чес.м.u Мехмед паше Co-к.ОЛОВ'ltПа, осuова - садашње стање. 

1. Тће drinking fountain ој Mehmed Pasha Sokolovic, base, its present state. 

паше. У томе с-мислу може 'се претпоста

вити да овај друnи натпис стварно потиче 

са Мехмед пашине чесме у Горњем граду, 

док би први натпис одговарао некој бео

градској чесми подигнутој ,две деценије 

касније. Сређујуhи :своје путне белешке у 

позним годинама живота, Евлија Челеби је 

вероватно овај на'DПИС грешком повезао са 

чесмом у рову Унутрашњег града .? 
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Од западних путописаца ову чесму је 

нешто касније запазио само Герхард Кор

нелијус Дриш. Описујући Београдску твр

ђаву и радове који су били У току 1719. 
године он помиње "чесму у Горњем граду, 

у коју је доведена вода 'Кроз цеви из да

љине од једног сатаЦ •8 Сличан податак на

лази се ЈИ у једном званичном аустријском 

документу са описом 'стања Тврђаве у 
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Сл. 2. Чес.м.а Мех.м.ед паше СОКОЈ1,овuла, nресеци. 

2. Тће drinking jountain ој Mehmed Pasha Sokotovic, cross sections. 

априлу 1721. године. Ту се помињу два 

"бунара" (BruI1lnen), ОДНОСНО чесме, од ко
јих је у једну била доведена вода -са уда

љења од 1,5 сата хода, док је друга имала 
i1звориште у самој тврђави (вероватно да

нашњи извор Св. Петке).9 

На картографским из'ворима горњоград

ска чесма почиње да -се приказује тек са 

појавом детаљних планова Београдске твр-

\0 

!јаве у XVIII веку. Најранији приказ ове 
чесме ,налазимо на једном плану аутогра

фији из Националне библиотеке у Пари

зу.l0 Овај план, поред доста детаљног и 

тачног приказа постојећих утврђења има и 

неостварено пројектно решење за спољни 

6астион.и фронт Београдске тврђаве. Чесма 

је на плану приказана у непосредној бли

зини Северне капије Горњег града, као 
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објекат правоугаоне основе са три 'слободне 
стране и четвртом прислоњеном уз контра

ескарпу не}{lадашњег рова Унутрашњег гра

да. Сличан приказ чесме налази се и на 

штэмпаном Бајеловом пла1iу.1t Оба ова 

плана настала су у првој или почетком 

друге деценије XVHI века, односно сигур

но пре 1717. године. 
У истом .положају чесма је приказана 

као засведен.и објект и на једном листу 

који је чинио ·саставни део .пројект.не до

кументације пуковника ДОК'сата из 1723-
1725. године. 12 Крајем четврте деценије 
XVHI века стара горњоградска чесма при
казана је :и означена у легенди на три пла

на. На cytepeH-.плану Тврђаве из 1736-39. 
године означена је ()дредницом легенде F. 
као SргingЬгunn!З а исто је означена и на 

плану из 1739. године под 
одредницом легенде N. 
(Spl'jng Brunnen)." На јед
ном другом плану из исте 

године у легенди под g. 
означена је као Die Rohr 
Brii'.!len. 15 

Из 1790. године лотичу 
два сплана на којима је че

сма у легенди означена. На 

једном од њих опи:-ана је 

као "покварена Ц'истерна 

где се у ТВРђаву доводи 

вода путем канала из гра-

да"!6 а на другом је означена ·само као 

Грамберг у легенди свога плана, раljеног 
] 808. године, означава је као фонтану, не 

описујуliи у каквом се стаљу тада нала

зила. 18 

На два турска плана , 'који су настали 

половином XIX века, ICTapa Мехмед lПаши

на чесма у легенди је различито објашње

на. На једном је означена 'као резервоар 
за ,воду, 19 а на другом као ледница.2О 

Чесма је први пут технички снимљена и 

Фотографисана 1916. године. На ,сачуваној 

документацији јасно се у.очава да је она 

тада била доста засута земљом и шутом, а 

и у знаl1ној мери преправљена. Изнад са

чуваних делова Iпрвобитних фасада у то 

време је постојао ЗИД, висок око 2 м, за

вршен венцем од насатично постављених 

опека. Овај НЭlК.надно подигнути зид .се са

стојао од осам редова опека изнад којих је 

био део зида грађен од rрубо обрађеноr 
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камена. На предњој фа-сади налазила су се 

на'кнадно пробијена врата (сл. 5). 
Први испитивачки и конзерваторски ра

дови на чесми Мехмед паше Соколовића 

изведени су 1938. године.2 1 Грађевина је 
очишвена од насипа земље и шута, а 1П0-

рушени 'су и касније ДОГРЭђени зидови. 

Оштећени делови старих фасада су обнов

љени и зазидана су накнадно 'ПРОбијена 

врата на лредњој фасади. МеђУТИМ, ом по

ред намере да ,се чесми врати првобитни 

изглед, услед недовољности података ко

јима се тада располагало, горњи део гра

ђевине је у целини произвољно и погрешно 

реконструисан. Изнад старога венца, 'који 

је према очуваним траговима обновљен, 

постављен је и нови венац од -:;естерасто 

сложених опека и заЈ8РШНИ венац од ка-

СЕВЕ РОЗАПАt.НИ И ЗГЛЕt. 

Сл. 3. Чес.м..а. Мех..w.ед паше Со'Коловufiа, UЗ2ле-

мена. Над целом граljевином подигнут је 

четворосливни кров по.кривен ћерамидом. 

Каснија коизерваторска интервенција, из

ведена 1960. године, 'Није бм'Vно изменила 
затечено стање објекта22 (СА. 8). 

У току археолошких истраживања Уну

трашњег града23 и ,система горњоградских 

фортификација24 за -протекле две децени

је дошло се до значајних податаха који 

ом:огућавају уочавање некадашњег поло

жаја и функције ове старе че сме, као и 

трансформација 'које су биле условљене 



обновама бедема. Године 1979. откривена је 
и археолошки истражена трећа, почетком 

XVIII века засута фасада чесме, што је 
ОМОГУћИЛО да се ова грађевина у целини 

сагледа и проучи. 

Стара чесма Мехмед паше СОКОЛОВ:Ића 

у Г'Орњем граду ,складна је грађевина пра

воугаоне ,основе, димензиј а 7,50 Х 6,30 м (сл. 
1). Подигнута је у некадашњем рову 'Иопред 
улаза у Унутрашњи град. Била је присло

њена уз његову 'спољну ·страну тако да је 

имала три слободне фасаде. Четврта страна 

чесме налазила се у функцији подзида ро

ва и на њу се, вероватно, даље настављала 

зидана контраескарпа. У току археоло
шких истраживања иапред чесме су 'Откри

вена три реда са по два округла 'стуба мо
ста, који су на правцу турске капије Уну-

ЈуrОЗДПДlr.НI1 изrЛЕА 

ЧЕСМА МЕХМЕД ПАШЕ СОКОЛОВИЋА 

за мстицање воде (с.л. З). Грађене су од 

правилних тесаника пешчара сложеног у 

редове. Временом ,су доста измењене тако 

да не може у целини да се сагледа њихов 

првобитни изглед, нарочито у горњим зо

нама. Најбоље је .сачувана бочна североза
падна фасада, која се дуго налазила под 

земљаним iНасипом (сљ. 6). Све три фасаде 
у доњем делу имају 'Сокл, висок око 0,70 м, 
који је одвојен истуреним каменим венцем 

са 'коса засеченим профилом. На висини од 

око 3,90 м налазио се други хоризонтални 
венац полукружно засеченог профила. Ј е

ДИНИ оригинални ,део овога венца остао је 

сачуван на эапа,щном углу чесме.26 Нека

дашњи изглед фасаде изнarд 'овога венца и 

љен завршетак нису познати. Може се са

мо претпоставити, према унутрашњој К:ОН-

ЈУгоисточни Н3ГЛЕА 

m 
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ди фасада. з. Тће drinking fountain о! Mehmed Pasha Sokolovic, fagades. 

трашњег града.2б Оса овога моста ,са су

протне ,стране пресеца готово по средини 

стару Мехмед пашину чесму. На основу то

га може 'се доста поуздано закључити да 

је чесма у време свога .настанка била у 

склопу овога моста. Чинила је KOHCТPYIK

цију, односно подзид, на који су биле осло

љене основне греде, а њена горња повр

шина представљала је простор са кога се 

прилазило мосту. 

Са све три Iслободне стране чесма је 
имала декоративно 'Обрађене фасаде 'и луле 

10' 

струкцији свода резервоара чесме и нека

дашњој 'висини моста, да је завршетак гор

њег дела фасаде био изнад {)вога венца за 

око пола метра. У том случају првобитна 

висИ!На чесме била би око 4,50 м. 
Обе бочне фасаде чесме рашчлањене 

су са по једном нишом, дубине око 0,35 м, 

које су у торњем делу завршене декора

тивним сараценским луком. На североза

падној фасади, у ширини нише, очувано је 

у целини корит,о ОД велик.их ·камених rпло

ча ·које 'су спојене гвозденим опојницама 
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Сл. 4. Претnостављен'Н положај .моста испред 
капије У'Нутрашњеz zрада пре (А) и после (В) 

uзzрадње 'ЧеС.А~е . 

заливеним оловом. Изнад корита, у равни 

фасаде нише, налазе ·се три правоугаоне 

плоче са рељефном лластичнОМ декораци

јом у виду прело'Мљених сараценских лу

кова (сл. 7). "у 'средњој плочи налази' се 
кружни отвор за првобитну лулу и две 

накнадно пробијене рупе, На обема бочним 

плочама налазе се по три накнадно про

бијене рупе, којима је оштеliена llла'стич

на декорациј а у доњем делу плоча. Јасно се 
уочава да све ове луле нису биле истовре
мено у употреби . Неке су накнадно затв·о

рене каменом и малтерном масом. "у јед

ном од отвора за лулу постоји очувани 

део оловне цеви. Све луле 'су ,се налазиле 

на приближно 'Истој вис~ни, ,која одговара 

горњој површини сокла. 

Слично корито несумњиво је постоја

ло и на југоисточној фасади, као и деко
ративне плоче које су временом IJ1шчезле. 

Судеliи према сачуваној документацији из 

времена конзерваторских радова 1960. го

дине може се закључити да је постојао 

очуван отисак једне од ·ових плоча иза 1које 

се налазио веhи камени блок са кружним 

отвором за само једну цев луле у висини 

сокла.27 

Предња југозападна фасада чесме, као 

главна, посебно је декоративно обликова-
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4. РтоЬаЫе 'position о! the bridge in front of 
Ље gate at Ље Inside Town - before (А) and 

after (В) the fountain was constructed. 

на. Рашчлањена је са три нише. Средња 

ниша је по облику 'и димензијама иста са 

оном на југоисточној бочној фасади. Има

ла је такође 'камено ·корито од 'Кога је оста

ла сачувана само задња плоча у рав.ни са 

фасадом нише. Приликом радо.ва 1960. го
дине испред простора на 'коме се налазило 

корито, откривен је кружни сливнwк са 

керамичким цевима кроз каје је отицала 

вода према дунав ској падини .28 Положај и 

брОј некадашњих лула овде није могуће 

поуздано одредити, јер је тај део оштећен 

пробијањем улаза у резервоар. Може се 

претпоставити да 'су и ту Iпостојале ре
љефне плоче са лулама као и плоча са 

натписом који помиње Евлиј а Челеби. По

ред плоча декорацију ове нише допуњава

ле су и две узидане камене топовске кугле. 

Бочно од средње налазе се две мање плит

ке полукружне нише, при 'Врху завршене 

преломљеним: луком. Ове 'нише 'почињу на 

око 0,30 м. изнад сокла, а по висини се 

завршаlВају у равни са средњом нишом. 

Ј-~крашене су ·са по једним рељефним при

казом ,стилизованог стабла чемпреса. 

у унутрашњости чесме налази се за све

дени резервоар еЛcWпсоидне основе (сл. 2). 
Грађен је од лепо тесаног камена у пра-



ВИЛНОМ <слогу.29 'Унутрашњост резервоара, 

за време другог светског рата, омалтериса

на је цемен'I'НИМ малтероо.'I, тако да му се 

првобитни изглед не може више да сагле

да. Садашњи ниво пода у резервоару на
лази се нешто изнад нивоа првобитних 

отвора за луле, што указује да је прво'бит

ни под морао бити њижи.зо Ни постојеhи 

улаз у резервоар кроз свод изгледа није 

првобитни. Настао јеЈ вероваТНОЈ У току 

преградњи које су вршене у XVIII и XIX 
веку. Судеhи према :неким очуваним траго

вима некадашњи улаз налазио се са ·се

вероисточне стране, а прилазило му се, ве

роваТНОЈ засведеним ходником куда су про

лазиле И водоводне цеви. 

'У време када ј е подигнута и касниј е 

током ХVП века чесма је онабдевана водом 

из старог турског водовода. Време настан

ка овога водовода није поуздано утврђено. 

Може се СЭlмо претпоставити да је изграђен 

убрзо '!Iосле турског освајања града 1521. 
годинеЈ пошто за 'Сада нема никаквих по

датака који би указивали да је утврђење 

Горњег града имало водовод током XV ве
ка. Посредни податак који би могао да 

укаже на 'Време настанка старог турског 

водовода је подизање џамије султана Су

лејмана у Горњем граду, што -се дату је у 

пету 'Или најкасније шесту деценију XVI 
века. 'У време изградње чесме Мехмед паше 

Соколовиhа у Горњем граду је већ несум

њиво постојао водовод.31 Траса ове вада-

Сл. 5. Изм.едu Фасада -чес.м.е 1916. 2.0диnе. 
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водне линије, која је пролазила испод Са

хат капије и даље се пружала према да

нашњој 'У ЛЈЩи Кнеза Михајла, помиње се 

у једном аустријском документу из 1721. 
године.32 

'У време великих аустриј ских радова иа 

реко.нструкцији Београда, 1723-1736. го

дине, на правцу некадашње турске .изгра

ђена је потпу'но нова водоводна линија која 

се завршавала у Горњем граду.33 Састојала 

се од засведеног ходника на чијем су поду 

лежале керами'Ч)ке водоводне цеви.34 Том 

приликом у целини је замењен и стари 

турС'ки водовод на делу уз чесму. Нови ВО

доводии канаЛЈ доведен до чесмеЈ укопан је 
и прислоњен уз њену североист·очну стра

ну, rде се сада завршава . Првобитно је из
rледа било .предвиђено да се овај канал 

продужи даље према Доњем граду, али то 

није остварено. Канал је остао са отворе

НОм предњом страном, приближно у равни 

са северозападном фасадом чесме, која ула
зи у земљани насИ!п бедема без ОЗiИданог 

завршеl1ка. Керамичке цеви 'Из овога ка

нала спроведене су у стари резервоар, тако 

да је чесма била укључена у систем ново

изграђеног водовода. 

Основни подата'К за утврђивање време

на настанка старе горњоградске че сме пру

жа те:юст са плоче, који наводи Евлија 

Челеби у свом Путопису . Међутим, и по

ред тога 'Ово питање је потребно размотри

ти у ширем 'контексту турских радова на 

5. Facades 01 the fountain in 1916. 
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Сд. 6. Северозаnадна фасада 'Чес.ме у ТО1<:У 
UС1<:оnавања 1979. zодuне. 

6. Northwestern jacade ој the founta.in during 
the excava.ti ons carried out јn 1979. 

Сл. 7. Северозаnад1iа фасада - детаљ 'Ка.м.еnoz 
'Корита са декоратив1iU.ч nло'Ча..ка и отвори.Ш 

за луле. 

7. NоrЉwеstеrn јщ;аdе - detaH ој the stone 
t r ough wit1~ decorative slabs аnа openings јот 

the spouts. 
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обнови Београдског града, који су имали 
великог утицаја на избор положаја, а и на

станак Ове чесме. Одмах после освајања 

Турци су започели обнову порушених или 

оштеhених утврђења у току опсаде. Том 
приликом је у целини реконструисан и 

улаз у Унутрашњи rpад. Уместо старе 

среДЊDвековне капије, вероватно знатно 

оштеh.ене у току опсаде, подигнута ј е не

што северније нова капија. Испред нове 
капије изграђен је мост на зиданим .окру

глим стубовима, који је за наша разматра

ња .ад по.::ебног значаја. У ТОКУ археоло

шких истраживања откривени су остаци 

пет стубова овога моста.3 () Међусобно ра

стојање прва два реда стубова по дужини 

моста износ-и око 5,5 м. Растојање између 
другог и трећег реда стубова, штоодгова

ра средини моста у односу на ширину рова 

и 'правцу пролаза према Северној 'капији 

Горњег града, нешто је веће и износи око 

6,60 м. С 'обзиром да је ров испред улаза 

у Унутрашњи град био широк око 28,50 м 
r.юже се доста поуздано претпоставити да 

су стубови били симетрично распоређени, 

при чему се четврти ред стубова вероватно 

налазио на месту касније ПОДИI'нуте чесме. 

Према податку из натписа који наводи 

Евлија Челеби, могло би се за'кључити да 

ћilехмед паша није подигао нову, веђ. само 

обновио неку старију затечену чесму. То, 

међутим, стање на објекту не потврђује. 

Цео конструктивни склоп и планска зами

сао сачуваног оригиналног дела грађевине 

указују на једновремену градњу. Осим тога 

постоји велика сличност и две цариградске 

чесме, подигнуте такође као задужбине 

Мехмед паше Соколовиhа 1567. и 1568. го

дине. Оне имају исти сокл са каменим 

профили:::аним венцем и више обрађене у 

виду декоративног сараценског лука, а а1О

ДИГНУ'Ј'е су као самосталне грађевине. З6 

Не доводећи у сумњу податак са наве

дене плоче, на основу анализе очуваних 

делова грађевине и њеног положаја, може 

се претпоставити да је Мехмед паша Со

коловиh из темеља изградио нову чесму на 

месту :неке сигурно знатно мање чесме, која 

је вероватно ту 'била подигнута у време 

грађења турског водовода. Када се има у 

виду ,пажња коју је овај високи турски ,ве

ЛИКОДОСТОјник посвеnивао својим задужби

нама у Београду, градећи iКapaBaHcapaj са 

безистаном, амам и -себилхану, подизање 



једне овакве -чесме не изгледа ни мало 

неуобичајено. Изградња велике чесме 'са 

резервоар ом пружала је могућност напа

јања водом целе горњоградске посаде. То 

јој је сигурно била главна функција, али 

BepOBa'I1HO не и једина. Остаје отворено пи

тање положаја ове чесме у односу на џа

мију султана Сулејмана, која ,се налазила 

у њеној непосредној близини, односно око 

40 м 'Источније. Остаци ове џамије до сада 

-ЧЕСМА МЕХМЕД ПАШЕ СОКОЛОБИЋА 

указивала би да је чесма служила за 

обредно умивање. 37 

Услед изградње че сме морало је доfiи 

и до измена у ,nрвобит,ној конструкцији мо

ста испред улаза у Унутрашњи град. Прет

постављени -четврти ред стубова вероватно 

је порушен, или можда УКЛОО1љен у ::.иr;ну 

масу новоподигнуте -чесме, која је преузе

ла његову улогу (СА. 4). 

Сљ. 8. Чесма Мехмед паше Сокољовиnа, општи нзzљед - садашње стање. 

8. Тће drinking fountain ој Mehmed Pasha Soko!ovic, generat view, present state. 

нису археолошки истражени НИТИ откри

вени, па је стога тешко реfiи да ли је чесма 

пр.ишадала :љеном 'комплеК-'су. Та ,се могућ

ност за 'сада не 'Може искључити. Пластич

на декорација, односно појава ,стилизова

Н'их чемпреса који имају култно зна-чење, 

Своју првобитну функцију и положај 

у односу на ок'олне фортификације горњо

градска -чесма је задр:жала ,све до краја 

XVII века. На њену даљу судбину битно 
су утицали велики радови на реконструк

цији старих и изградњи НОВИХ утврђења 
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Београдске TBpljalBe који су започети по
сле првог аустријског освајања града и 

трајали готово до краја XVIII века. У току 
опсада 1688. и 1690. године горњоградски 

бедеми ,су били јако оштећени, а Унутра

Ш'ЉИ град већим делом разорен. Обимна 

реконструкција целокупног система одбра

не Горњег града, 'која је у току по-следње 

деценије XVII и првих година XVIII века 
изведена према пројектима Андреа Кор

нара, битно је изменила ситуацију и на 

простору око чесме. Нови бедеми подигну

ти ·су ,према принципима бастионих арти

љеријС'Ких фортификација, што је подра

зумевало изградњу спољних зиданих обло
га и испуњавање унутрашњости бедема 

эемљаним насипом. 

После уклањања рушевина Унутрашњег 

града стари средњовековни бедеми су де

лом президаЮ!, а .,целом изнова подигнути. 

На месту некадашње Северне капије изгра

ђена је данашња Дефтердарова капија, ко
ја је одговарала ширини новога бедема од 

око 11 м. На правцу унутрашње фасаде 

капије саграђен је део бедема, са две деко

ративне нише, 'који је ослоњен на западни 

угао чесме. Простор између новоподигну

тог зида и спољне облоге Северозападног 

бедема испуњен је земљаним насипом, што 

је одговарало -потребама артиљеријск:их 
фортификација . "Услед тога северозападна 

фасада старе чесме је у целини затрпана. 
l\1еђутим, чесма је сигурно и даље задр

жала своју некадашњу функцију. Изград

ња дек:оративних ниша на новом делу бе

дема према чесми указује на тежњу да 'Се 

и поред преправки сачувају естетске вред

ности ове грађевине и простора око ње. 

'у току ·следеће етапе изградње Тврђаве, 
кОја хронолошки одговара ,времену ау

стријске окупације Београда 1717-1739. 
године, стара чесма Мехмед паше Соко

ловиhа темељно је обновљена. На то су 

поред изградње нове ВОДоводне линије 

утицали 'и даљи радови на Северозападном 

бедему. Бедем који је обновљен у току 

претходног раздобља, у првим годинама 

аустријске окупације најкасније до априла 
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1721. године, 'Надзидан је за ·охо 1,50 м, а 

повишен је и земљани насип. У след тога 

било је, вероватно, потребно да се ПQвисе 

и зидови чесме, 'КОја је у новој ситуацији 

имала улогу унутрашњег подзида бедема. 

Растрешени горњи делови фасада изнад 

ниша ,су президани и делимично надзида

ни. Нови зидови изнад старих делова ју

г-озападне и југоисточне фа\саде, -с обзиром 

на свој функционални значај, нису били 

декоративно обликовани, та'КО да је цела 

грађевина у ликовном смислу изгубила сво

је некадашње значење (с.л.. 5). После из

градње нове водоводне линије њена основ

на функција главне горњоградске чесме 

остала је неизмењена. 

У току ових радова стара чесма Мехмед 

паше Саколовића добила је свој коначни 

облик, који је уз мале измене задржала 

све до 1938. године. О њеној даљој .судби
ни, током XVIII и XIX века, нема до

-вољно података. Према наведеним T€К'CTO

вима легенди са аустријС1И1Х планова из 

1790. године може ,се закључити да је че

сма тада била покварена и ван употребе. 

КаСНiије је, вероватно, поново обновљена. 

Постоји Iподатак да је 1827. године кнез 

МИJl"ОШ одобрио поправку БОДQвода и "Ве

зирове чесме у Горњем граду" .38 Да ли је 

том приликом чесма поправљена није по

знато, али -се може доста поуздано претпо

ставити да у шестој деценији XIX века 
више није била у употреби. На турском 

плану из тога времена означена је као лед

ница, што ,се сигурно 'односи на нову на

мену њеног резервоара. 

Од многих објеката Iкоји су некада са

чињавали урбану структуру Гор-њег града 

до наших дана доспела је -само ова чесма. 

Она у исто време представља и једини са

чувани пример исламске архитектуре XV1 
века у Београду. Све то старој чесми Мех
мед паше Соколовиhа, уз име њеног кти

тора, даје посебно значење и указује на 

потребу да јој се посвети пуна пажња, како 

у обнови првобитног изгледа тако и враћа

њу њене некадашње функције. 



ЧЕСМА МЕХМЕД ПАШЕ СQКQЛQВИЋА 

НАПОМЕНЕ 

1 М. ДеЛ'иh, Турске старине у БеО1,раду ~ 
Чес.м;а Mex~~eд паше Со'Кољовила, Београдске 
ОПШ'Ш1lнске новине 10, 1938, 734--736. 

2 М. Вујичиh-ВуЛ'овиh, Беozрадска тврђава 
- Коuзерваторскu и uсnuтuва"Чкu радови у 
1960. 1,оди1tu, СаlOпштења Републичкюг завода 
за заш'ГИТу споменика културе IV, 1961, 201-
209. 

з :Ис:кrQпавања ПОД р.уК'овоДством М. Попо
виhа, новervrбра 1979. године. 

4 Евлија Челеби, Путоnuс - одло..м.ци о ју-
1,ословеuс'Кu..м. зе .. ltљаЈ,Ю, ед. Х. Шабановиh, Са
рајево 1967, 79. 

5 На.ведено дело, 79. 
6 Наведено дело, 8-7. 
7 Опширније О овом проблему: А. Artд:pe

јевиh, Удео Мех.м.ед паше Сок.о.љОВUnU у nо
дuзању Беozрада, Зборник ФlИлозофDКОГ фа
култета lX-1, 1970, 437--438. 

8 К. Протиh, Путовање кроз Србију 1719. 
и 1720. 1,одuне, Отаџоина 22, Београщ 1889, 79. 

9 Ратни архив у Бечу, МЕМ 22.'182, 'СТ. 31. 
10 Национална биб.rnи.отека у Пар!Изу, план 
аУТОl'рафија у боји, сиг. Ge С 10350. (НЈИје 

објављено). 

11 Музеј града Београ~а, инв. бр. И1 3154, 
објављен код: Д. Ђуриh-ЗамолtO, БеО1,рад к.ао 
орuјеитамIЛ варош под Турци..м.а 1521-1867. 
Београд 1977, сл. 80. 

12 Рarгни архив у Бечу, сиг. К 1 f 23-70, 
обј.ављен .код: М. Пorювиh, Реконструкција 
плана фор~ификација Београдске тврђаве 1717. 
године, Гощишњак гра1Да Београ.да ХХ, 1,973, 
193, сл. 2. 

13 Ра'NLИ архив у Бечу, план 

фија СИl". G ј Ь 44. 
14 Ра'mIИ архив у Бечу, план 

фија сиг. Н јП d 1410. 
15 РаlТНЈИ архив у Бечу, план 

фија оиг. Н јП d 1413. 

аутоЈЧ)З-

аутогра-

ayтonpa-

1'6 Ратни архив У Бечу, план ауroгра-
фија сиг. G 1 Ь 44--1, одредница легенде 7: 
»Бiп verdorbenes Wasser-Behaltuns, so mittelss 
e1nes Canals aus der Stadt in das Sch10ss ge
leitet worden«. 

17 Ра'Гни а1РХИВ у Бечу, план - аутог>ра

фија ,СИГ. G 1 Ь 45, OIдредница легенде 15: »Was
ser Beha1tnis von ·der Wasserleitung so derma
len ganz verdroben«. 

18 д. Перювић, Једnо сведо"Чаuство о уста

uи'ч:ЈСU .. К nО1,раЩt"ЧUu..м. утвраењи.ма у 1808. 1,0-
диnи, З50РНИlК Ис'Горијсжог музеја Србије 6, 
1969, 3--40, 'сл. 4. 

19 АrpXlИВ Орбије, план - аУ'l'ографија ,оиг. 

г. к. 7. 
20 План из некајЦ,ашњег фонда Народне 

библ:иотеке Србије, 'Из:ropео 1941,објављен: Г. 
Елезовић-П. ПQПОВиh, Два турск.а плана Бео-
1,рада, Беюградске опш~инске IНОВИlНе 1-3, 1937. 
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21 М. Делић, наведено дело, 734~736. 

22 М. Бујичиh-Вул'Овиh, наведено дело, 
201-20а. 

23 СистемаТ'Ска 'Истраживања Унутрашљег 
утврђеља' вршена 'оу од 1963. ДО 1980. године 
под руков'()дством др. Марије Бајаловиh-Хаџи 
Пешиh. Извештај и ,са lИС'Ђраживања објављени 

су у АрхеолюшК!им прегледима 5- 22 и радо

вима: М. Бајаловиh-Хаџи-Пешиh, Haj1iOBuju 
резуљтати археОЉОШ'Х:О-КО1iзерваторскuх радо
ва 1ia БеО1,радској тврђави, Годишљак грщца 
Београда XV1II, 1971, 259-272; Иста, Средљо
вековни БеО1,рад у светлости археоло1U'Х:UХ от
крила, ИсторИ!}а БеОl"1p3lда 1, 19'74, 296--301. 

24 Истраживања система горњоградских 

фортификац:и:ја вршена су од 1968. до 1974. 
годИ!не под рушоводством М. Поповиhа {Изве
штаји у АрхеОЛОШКИl\ll преглещима 10-16). 

25 М. Вирташевиh, БеО1,радска тврђава у
нутрашње утврђење 1,орњеl 1,рада, Археолош
ки пре·глед 11, 1969, 238-240; Иста, Унутрашње 
средњовек.овnо утврђење Горље1, 1,paaa, Архе
олошки преrлед 12, 1970, 164; Иста , Уuутраш

ње утврђење БеО1,радско1, 1,рада, Археолошки 
преглед 15, 1973, 96-97. 

'26 Очувани део овога венца технички је 

снимљен 1916. године, али је, вероватно, услед 
трошнос'lli1 1938. године замењен новим кома
до."V[. 

27 Приликом конзерваторских радова 1960. 
l'одине цела је ова пювршина преблокована 
при чему је, нажаљост, измењен положај прво
битне луле, а нова постављена око 0,30 м. из
на:ц :rrОЈЮжаја старе. 

28 ИстраживачК'и радови арх. М. Вуловић 

1960. године. Документација у Заводу за заш
титу споменика културе града Беогр~а. 

29 М. Делиh, на'ведено дело, 736. 
зо Исто. 

З1 Упореди: Х. Шабановиh, Урбани разви
так БеO'lрада од 1521. до 1688. 1,одunе, Годиш
њак града Београда XVII, 1970, 27 и 33-36. 

32 Ра'l1НИ ар:хЈИВ у Бечу, МЕМ 22.1182, ст. 32, 
ad 22. 

зз Т. Ст. Вилонски, БеО1,рад 1717-1739. 1,0-
дU1iе, Нова искра VII, Београд 1905, 343. 

34 Очувани делови засвођеног ка:нала аус

тријске водоводне линије откривени су у Гор
њем гра.ду, 'Иопод Великог равел'Ина и на В'ише 
MeC'l1a дуж Кнез Михајлове уЛ'И'Це и Теразија. 

На готово једнаком Р'3'С'гојању налазиле су се 

чесме, међУ којима и познате, касније подиг

нуте Теразијока и Делијска чесма. 

35 Види нarпомену 25. 
З6 А. Андрејевиh, наведено дело, 439, НЭЈпо

мена 40 (1. Hilmi Тапisik, Istambul cecmeleri 1, 
1943. 22-24.). 

37 А. Андрејевиh, 'Наведено дело, 439. 
38 Б. Перуничиh, БеO'lрадс'Кu суд 1819-

1839., Београд 1964, 388-391. 
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