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ЗАБЕЛЕШКЕ О БЕОГРАДУ И ЊЕГОВОЈ ОКОЛИНИ 

ИЗ 1768. ГОДИНЕ 

Аустрија је по одредбама Београдскаt 

мира из 1739. године морала да разори сво
је шанчеве и чардаке с леве обале Ду

нава, који бејаху изграђени између 1718. и 
1738. годинеЈ 1 па 'се иза тога у Банату де ... 
ценијама осеhала мања 'Или већа несигур~ 
НОСТ, особито после 1760. године, кад је , 

опасност ОД Турака осетно порасла.2 Даду"'" 
ше, у Банату је већ од 1724. године посто
јала тзв. земаљска милиција, која је 1746-
47. године увећана и реорганизавана (Симб
шеНQВ батаљон), 'и која је углавном била 

размештена дуж Дунава -на граници према 

ТурцимаЈ где су 1750. лета били обновљени 
неки чардаци.3 Осим тога, ту границу су 

тада чували и делови регуларних војних 

јеДИНИЦЗ,4 али је све то било недовољно. 'у 

том погледу ствари се нису много попра

виле ни 'кад је образована Прва српска 

банатска регимента (1752-53), јер 'су њена 

насеља у већИНИ била подаље од границе, 

тј. око Кикинде, дОК их 'се свега неколико 

налазило на Дунаву око Храма или Нове 

Паланке,5 па 'су меродавни 'и даље разми

шљали о томе како ту границу што боље 

да обезбеде, и то трајно. Стога је, најзад, 

одлучено да ·се у Банату формирају нови 

граничарски пукави према Београду, где је 

вазда било највише Османлија, и према 

Турокој на србијанском сектору уопште. 

Тако је 1765-1773. године I<оначно форми

рана и ХII немачко-банатока граничарска 

регимента, у чији састав уђоше сва lНaceљa 

дуж Тамиша и Дунава од Ботоша и Ченте, 

на западу до Гаја и Дубовца, на истоку, 

односно од Земуна 'и Београда .на Дунаву 
до Иланџе и Алибунара иза Делиблатске 

п~шчаре, док насеља источно од Карата и 

с Нере уђоше у 'састав ХIII .влашко-илир
C~Oг пука.6 А што важи за насеља с тог 

терена, важи углавном и за 'пустаре за кој е 

се тада знало и које су се тако третирале.' 

'у вези ·С формирањем тих пу,кова, годи

не 1767-68. од стручњака је био снимљен 
и премерен, односно описан читав тај те

рен, јер 'су надлеЖiне Ћласти хтеле тачно 

да знају колико на њему има насеља, а 

'колико, опет, земље уопште, односно ко

лико те земље отпада на већ постојећа на

сеља, а колике би rи какве површине, опет, 

морале да се резервишу и обезбеде за нове 
досељенике и нова насеља, .која би се ка

сније засновала. По себи се разуме да је 

тај посао обављен по наређењу највише 

власти из Беча, и то у току 1767-68. го
дине, после чега је читав поnисни матери

јал доспео у Темишвар, где је релација о 
којој је реч IИ сачињена, да би затим 31. 1 
1768. читав тај елаборат био послат Двор
ском pa':DHOM ·савету, у чијем архиву се 

(Ратни архив) 'и данас налази, заведен под 

бр. ХКР, Ехр . , 1769, N. 45-31, фол. 1-65. 
Тај елаборат се састојао, доказује текст, из 
два дела, тј . из -самог описа и мапе која је 

уз њега ишла, али које сад нема, или је 

пак аутор овог написа није успео да про

нађе.' 
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Спис ~e првенствено односи на шире 

банатско Подунавље, 'Које је већ било или 

је пак имало да буде завојачено, што нас 

овде, иначе, не .интересује, а исто тако и 

на .некадашње ритове тзв. ЈП, IV .и V ду
навског залива, који данас чине Панчевач
ки рит С постојеь:им !Насељима, што нас већ 
занима. Али, у том опису понешто је рече
но и о насељима ,с десне обале Дунава, тј. 

о сремском Лодунављу, о Београду и о не
ким насељима НИЗ Дунав до ГОЛУ'пца и 

Пореча. Забелешке о Банату су далеко 

исцрпније и вредније нето ове друге, што 

је и разумљиво, али, одмах да додамо, ни 

ове НИСУ без ·вредности, због чега се и об

јављују, док ће забелешке о Банату, а пре 

свега оне о Панчевачком дистрикту, бити 
објављене на другом MeCTY·U 

Релација је у целини написана на не

мачком језику, али се овде издвојено даје 
усрпском преводу, и то ПОСТОјеhим редо

следом: 

Па1iчевачки дистрикт 

ОВЧА 

Овча ј е прилично 'велика ,пустара, која 

лежи lизмеђУ Панчева и Јабуке, али иза 

реке Тамиша,10 с тим што се њено земљи

ште пружа све до Ду.нава. Пустара је 

иопресеЦЗlна мочварама и каналима , 06ра

слим трском, јер је тај терен скоро увех 

под водом. Дунавска обала је 06расла ,сла

бим жбуњем и дрвећем. На лостојеhој кар

ти тог К'раја (Нема је - С. П.)11 И атара је 

означено не 'Само селиште, тј. место где се 

село некад налазило, већ 'и ,сама куhмшта, 

пошто се још увек доста добро виде оста

ци некадашњег насеља, док људи ИЗ око

лине веле да су се д·о пре неколико годи

на могле видети и разрушене куће и сео

ска црк'ва. Они додају да су управо велике 

воде разјуриле 'становнике Овче са ,својих 

Оl'њишта, као и ОЋе у су.седној Борчи и 

ЦрвеНЈ<И. 

у том атару су две стражарнице, к'оје 

због водоплавног терена нису постављене 

на -саму обалу Сибнице, већ подаље од ње. 

Једна од тих стражарюща је озидана згра

да, док другу представља колиба од трске. 

Прва се зове Овча, а друга Хаџилучки 60-
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гази [Hacylucski Pogasi]." Обадве су посед
нуте ЉУ'дством. Тршчана стражарница се 

налази на Сибници, која се прелази на 

скели. Сваки путник К'Оји иде од Панчева 

ка Земуну и обра'IlНО, мора ту да да прође. 

Пустара Овча је још коморска и потпа

да директно лод Темишварску администра

цију. Арендира је 'као закупник Pl'edien
-СOOnрЗJg\Iliiе из Темишвара по цени од 160 
фор. годишње, што иде у касу споменуте 
администрације. Пустара ,се користи углав

ном за испашу ,стОке <и К'обила. Но, како се 

иста .налази између војних насеља, а лежи 

на Дунаву, то би најбоље било ако би се 

она доделила ХII немачко-банатс.ком на

сеЉeJiИЧКОМ пуку. 

БОРЧА 

Пустара Борча се простире између рит

ских канала или бара и реке Дунава, чије 

је воде тако често плаве, али ретко у це
лини. На том терену ,се још налазе и јасно 
распознају некадашње оранице, ј ер је на 

њему било .истоимено село, које .није дав

но расељено, тако да ,се још примеfiују не

кадашња кућишта, која су ,на мапи и ,озна

чена. Ту су и две 'Кордонске купе, односно 

стражарнице. То су Нова ом Стара Борча. 

Нова Ворча се налази на ушћу реке Борче 

у д)'Iнав, :преко пута од Београда. То је 

зидана кућа с контумацом. А контумац се 

ту налази због Турака, који често "овамо"!:Ј 

долазе петком. Друга стражарница је IHa 

самој обали реке Борче или Визеља у ре

јону некадашњег села , и зове се Стара Бор

ча. Та стражарница се налази на истом 
месту где и акела ИЛИ превоз на путу ка 

Црвенки и Земуну. У ствари, то је ј едан 

дрвени, високи чардЭ'к, у к,ојем се налазе 

и два посебна 'стана, један за цариника, а 

други за скелеџију. Сама пустара ј е иначе 

у за'купу Predli-en Oorn;pagnie из Темишва
ра ло цени од 200 фор. годишње, 'а користи 

се као пашњак. 

ЦРВЕНКА 

Црвенка је .доста 'Велика} развучена пу

стара која се пружа уз Дунав све до опо

ваЧRОГ терена. Име лустаре потиче од исто

именог села које се на њој некад налазило} 



а од tКoгa се до 'сада иначе :ништа више 

није очувало осим самог имена. 14 Међутим, 
сад се ту налази, и то на ·самој обали Ду

нава , преко пута од Земуна, један чардак, 
изграђен од дрвета, и ј едиа царинарница. 

ЧардЗ'к се з;ове Црвенка, а ,поседнут је 

с 'ВОјницима. Ниже њега је једна шумица, 

која се такође назива Црвенком. Но, чита

ва земља је веома ниска и скоро преко 

целе године под водом. А 'и састоји се од 

много мочвара где не расте Iништа друго 

осим високе траке. Ипак лети, за време 

ниских вода, може ,се ићи од чардака или 

стражарнице по 'сувом терену и nешке 'све 

до Јабуке, Опова и Панчева. Напро'I1ИВ, за 
време високих вода по читавом том терену 

може се без застоја путоват<и и ВОЗити 
иакључиво чамцима. Иначе, пустару сад 

држ.и у зarкупу РгеdфwПl Oompa.gnie из Те
мишвара за своту од 60 фор. годишње. 

ОСТРОВО 

Острово је јако издужено а уско зем
љиште или острво са истоименим селом 

усред Дунава. Простире се од Ковина до 
Нове Паланке. Читаво острво је дугаЧКQ 

ОТПРИJIике 10.000 хвати, а шир-аха највише 
1.600, 'КОД села Iпак 1.300, а на -својој среди
ни о-ко 600 хвати. Атар је, према томе, по

велик, али је на њему мадо добрих , обра

ДИВИХ грунтова. Село броји 58 српских ку
ћа, чиј.и су се становници у целосЂИ изја

снил,и за 'војни статус. Они а-рендирају до

с·га грунтова по другим банатским; насељи

ма из околине, где имају својих пријате

ља, јер на самом острву има само 1.884 кј. 
плодне земље, док је све остало земљиште 

веома песковито и неплодно. Из тих разло

га је веома добро што овде нису насеља
нани немачки 'Војни ~ол'онисти, јер је ме

сто и иначе сасвим Iнеподесно за граничаре 

немачке народно:::'Vи . Прво, стога, што се 

на острво може доhи једино InpeKO воде, и 

то само при мирном времену . Осим тога, ту 

је Дунав, односно дунавски рукавац с тур
ске стране веома узан, а самим 'Гим и доста 

несигуран као евентуална заШтита. Нај

зад, 'Све што са острва долази у Банат, без 

разлике lНa личност, мора да буде 'подврг

нуто одговарајућем санитетском прегледу и 

режиму, ј ер је ово место много више под

ложно болестима него банатска lНaceљa. 

ЗАБЕЛЕШКЕ О БЕОГРАДУ 

На острву, ·осим песка, /Има доста и 

мочварног терена, зараслог у трску. Према 

Новој Паланци 'Има неколико острвских 

салашева са доста високог дрвећа и жбу

ња у ок'Олини, првенствено на обали. Око 

самог села има и нешто винограда, али они 

не дају плод и вино тако доброг квалите

та. Познати терен Манастириште с леве 

обале ДуиаlВа некад је припадало Острову. 

Све стражарнице на острву гледају на ју

ЖНУ, турску страну, и распоређене -су по 

целом острву . То су: -сеоска стражара, Ве

лико острво, мала стража, велика стража, 

Говедариште, Селиште, Љивадица, Бели 

брег и Острво. 15 Ове су начињене од трске 
и увек поседнуте с људством, односно са 

сеоским граничарима . ЊИХОВ командир , 

иначе српски официр, ста.нује у самом 

селу. 

Краљевина Славонија 

СУРДУК БЕЛЕГИШ - БАНОВЦИ 

Сурдук на Дунаву има скелу. Белегиш 
се налази на ,самој дунавској обали. Село 

Бановци и лазар ет Бановци имају цркву, 

КlOHTYMaц и друге зграде, у којима турски 

трr-овци с увозном , турском робом посде 

земунQКОГ контумаца овде по други пут 

проводе свој карантин од по 6 недеља, али 
само 'при повеhаној опасности од заразе, 

док се, иначе, у нормално време контумац 

скраћује а кордон попушта. 16 

Између Бановаца .и Земуна, дуж Дуна

ва, има 14 стражариица или чардака изгра
ђених од дрвета а поседнутих 'Од сремских 

граничара, који сви скупа 'Стој е под ко

м аидом земунск·ог команданта. 

ЗЕМУН 

Земун је прилично и необично весело 

место, ,смештено на Дунаву а 'опкољено ду

Ј1ЛИМ палисадама. Десно од њега на бре

гу, према Бановцим:а, има прилично добрих 

винограда, а међу њима и један стари, 

руинирани замак са шанцем, који ј е уда

њен од Београда тачно 2.000 хвати, и ТО од 
велике мошеје на Горњој тврђави. "Имао 
сам приљику да мерењем лично упоредим 

висину Калемегдана с висИ'Ном брега о ко-
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јем је реч", - додаје непознати састављач 

текста, - "и да констатујем да је !Висина 
овог другог 'Код замка нижа за -са..\ю 1 шух 
и 4 цола ОД терена Калемегдана". 

у Земуну је увек стационирана јака вој

ска, немачка и српска, што важи и за ка

валерију и ху'саре, 'Који сви скупа стоје 'под 

командом истог пуковника и команданта. 

Ту је и први контумац, ,који је, због јаког 

промета, увек препун људи и робе, док 

земунсКiИ командант и иначе доста контак

тира ·са београдск!Им пашом, првенствено 

због Турака који -станују у његовом граду. 
Из Земуна скоро сваки дан вози по једна 

скела до Београда и Панчева. Од Земуна 

до реке Саве уопште .није далеко, па се ту 

и тамо по том терену још и 'сад назире 

понеки шанац и редут који подсеh.а на 

борбе између Турака, с једне, и аустријске 
вој ске под командом принца Е. Савојскога, 

с друге -стране, док :на ушhу Саве у Дуна.в 

са аустријске стране lНeMa више никаквих 

шанчева из тога времена, јер су исти демо

лирани. Мес'Го тога, ту се налазе, на одсто
јањима поређане, кордонске постаје или 

стражарнице, запоседнуте војницима. Из

међу Београда и Земуна има два мала остр

ва, што у целини припадају Аустрији, док 

јој треће, Велико острво припада само јед

ном половином, али се догађа да турски 

грађани и ту залазе ради дрварења, што се 
иначе, сасвим ретко пријављује вишим 

властима. Дунав је између Београда и Зе

муна на доста места дубок 3 хвата, 3 стопе 
и 6 цоли. 

Краљевина Србија 

БЕОГРАД 

Београд је врло велик и простран град 

са "врђавом на ушhу Саве у Дунав. Он се 

дели на три дела, тј . на горњу тврђаву, на 

водени град и на "остало" или на српски 
град [RЭЈ1zеп S·tadt]. Ко је ·овај град видео 

знатно раније, ·сад једва да би га препознао, 
јер су у .међувремену његове најлепше 

зграде претворене у мале и лоше турске 

уџерице, познате као CaluppenP Истина, 
горњи град са воденим или доњим градом 

још увек доста добро изгледа, али су зиди

не тврђаве на много места веома Qштеће

не, јер их Турци уопште нису ни обнавља-

вв 

ЛИ ни пО'прављали. На горњем граду се 

још може видети некадашња фрањевачка 
црква с јаlВНИМ час·овииком, јединим у 

Београду који откуцава време, док у до

њем граду Још увек постоји некадашњи 

провијант-магазин. 

Иначе, 'Овде се :претпоставља да у граду 

сада има 22 џамије. Персонал највише у

праве чине: паша, јаничар-ага и дефердар, 

који имају 'СВУ власт. На висини испред 

Београда још 'се виде линије и шанчеви 

принца Евгенија, кој и су већ на више ме
ста оштећени и :просечени. Код Београда 

Дунав сад није та'ко широк, али његова 

дубина износи 6 хвати и 5 стопа. 

ВИШЊИЦА 

Вишњица је турскО' насеље на обали 

Дунава, lНa пола пута између Земуна и 

Панчева, у коме живи само један Турчин, 

док су сви остали станО'вници села Срби. 

Испод тог села, на Дунаву, постоје две во

денице. 

ВЕЛИКО СЕЛО 

Велико Село се налази визави од Пан

чева, и то на самој дунав ској обали. Из

међу тог села и панчевачког форконтумаца 

има четири острва, ~oja припадају Аустри

ји, али се ипак не може спречити то да 

турски поданици на њима секу огрев за 

себе . 

Прво острво се зове Ј ackovaer Insel (Ј а
к,овљево острво?), а лежи испред наше 

кордонске постаје Овча. Друго острво се 

зове Воденичарка [Wodenizar,ka], а налази 
се orа ушћу Тамиша у Дунав. Треће је Cza
рНnет, мало острво, а четврто, опет, ве

лико СZlа·gliilrшет In..se1, на чијем се спољном 
шпицу налази аустријски чардак с корДон

ском постај.ом. Дунав је између речених 

острва дубок 4 хвата и 4 стопе. 

ВИНЧА 

Винча је село на самој обали ДУЋава, 

који је овде нешто уЈЮИ, али зато његова 

дубина ту износи 12 хвати и 6 стопа.Ј8 



РИТОПЕК 

Ритопек је мало турско ·село које се 
простире преко двеју осредњих хумки по

ред Дунава, кој-и је овде дубок 6 хвати и 
1 стопу. Између Ритопека и Гроцке на пла
НИНИ је један турски чардак, ОДНОСНО стра

жарница, .одакле се може добро посматра

ти читава околина подунавског Баната. 

ГРОЦКА 

Гроцка је овде joIЏ увек веома добро 

позната због оне кобне битке к'оја 'се некад 
ту збила између Турака и Аустријанаца. 

Само насеље је веома лоше саграђено, али 
има велику џамију IИ врло добре виногра

де. Дунав је ту широк окоро 700 хвати, а 
дубок 5 хвати и 1 стопу. Грочанско острво 
припада Аустрији, али је оно сасвим бли

зу Гроцке, -па га њени становници веома 
често и 'користе. 

СМЕДЕРЕВО 

Смедерево је прилично велико турско 
место, а на Дунаву има једну вишеугаону 

тврђаву, изграђену од тесаног [кв адратног] 
камена у форми троугла, а -окружену дво

струким зидовима и кулама. Тврђава је још 

у доста добром стању, а налази се "С леве 
стране на једном углу, и то на ушhу Језа

ве у Дунав". Смедерево, иначе, има нада
леко чувене, добре вИ!нограде. Смедеревска 

острво припада Аустрији, али тамо често 
залазе само Смедеревци и секу дрво. Дунав 

је између тог OC'I'pBa и Смедерева дубок 
4 хвата и 3 'стопе. 

КУЛИЧ 

КУJDИЧ је стара тврђава са зам:к:ом 
[SCblOSS],19 ИЗI'рађена у ;обли:ку углавном 
правилног шестоугаони;ка, у којем, међу

тим, сад нема никог. Кулич се налази испод 

ушћа М,ораве у Дунав , који је овде дубок 
4 хвата и 4 стопе. 

ДУБРАВИЦА 

Дубравица [Dob"iza] је турско ·село ви
зави од горљег шпица острва Велико остр-
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во на -србијанској страни, где је ДYlНa'B ду

бок 5 хвати 4и 2 стопе. 

ПЕТКА 

Петка [Bdidka] је мало турско село које 
се налази тачно на рукавцу Дунава који 
дели острво Велико острво од Србије. Ду
бина тог рукавца износи 4 хвата и 1 стопу . 

КЛЕПЕЧКА 

Клепечка је турско село које лежи на 

једном полуострву. 

Низводно у том крају Дунав формира 

више ма.њих острва, која 'су -обрасла жбу
њем и дрвећем. Између тих острва и остр

ва Острово, Дунав је дубок 3 хвата, 1 сто
пу и 2 цола. 

РАМ 

Рам је добро Y'I'BpIjeHa турска градина, 
односно тврђава [Sch'loss] , која -се налази 

сynрот1НО од Нове Паланке у Банату и НО
Elопаланачког острва у Дунаву, а смеште.на 

је на самој ду;навској обали, на једној 
стеновитој висини. Испод градине се нала

зи и једно малено село истог имена, које 

је 'с више страна опкољена невеликим 

брдима . 

Низводно 'Од Рама има ВИШе мањих ду

навских острва, која формално припадају 
Аустрији, али која иначе користе турски 

поданици. 

SADONY - НОВИ ГАЈ 

Sadony је турс:ию село на Дунаву 'Ниже 
Рама. Налази се rнa уздигнутој -србијанској 
обали преко пута од .ПРИЛИЧНО великоr ду

навског острва Ку,sћоЂоw'а (Кисељев'о?), ко
је, иначе, у целини припада Турцима, а 
који -опет ту тек недавно засноваше мале

но село Нови Гај. Између тог острва и ба
нат(же обале дубина Дунава износи 6 хва
ти <и 3 стопе. 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Турско Градиште [Gгэ:Фsса] је једно ве

лико, од јаничара поседнуто насеље, rде 
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има и један .ма\нт земљани шанац, али по

рушен. Градиште лежи на ·самој дунав-ској 

обали преко пута од Сушке, и то на ушћу 

Нека у Дунав. У месту има велика џами

ја. Дунав је ту шир ок ·више од 500 хвати, а 
дубок 6 хвати и 3 стопе. 

ПОЖЕЖЕНА 

Село Пожежена лежи на ,самом Дунаву, 

преко пута од банатоке Пожежене. При

лично је велико, али веома раштркано :на

сеље у којем станују искључиво "Грци", 

док Турака уопште нема . Ту је Дунав ши

рок ОТfПрилике 250 хвати, а дубок 17 хвати 
и 5 стопа. 

БАРИЧ 

Барич lBas~itz] је малено село, 'Које ле
ЖИ недалеко од дунавоке обале преко пута 

ОД острва Молдаве, а има свега 5 или 6 
кућа. Дунав је између Барича и Молдаве 
дубок 18 хвати Ј1 2 стопе, а широк 350 
хвати. 

РАДОШЕВАЦ 

Радошевац [Rad'aschetz] је турско еело, 
које 'се простире између неколиких мањих 
узвишења и једне мале воде. Дунав је из

међу овог места и села Барича, с једне, и 

великог острва Молдаве, с друге 'стране, 
дубок 9 :ювати, 3 етопе и 1 цол. 

ГОЛУБАЦ 

Нови Голубац је прилично вељико тур

ско место које лежи на ·самом Дунаву,с 'Оне 

стране острва М·олдаве, у подножју пла

нине, док иопред њега у Дунаву леже два 

мала речна острва. Ниже одавде и 'Острва 

l\lIолдаве је позната стена Бабакај, која се 
налази у Дунаву, док око ње има више ма

лих острва, обра:слих жбуњем. 

Нешто ниже од Новог Голупца ·с турске 

стране су .остаци и развалине яекадашње 

тврђаве Голубац, која се уздиже на једном 

брду изнад ·самог Дунава, који се ту .нагло 

сужава. Између планине Алибег на банат-
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ској страни и турске ·обале Дунав је шир ок 

само 150, а дубок 12 хвати, 3 стопе и 2 цо

ла . Горе у брдима ок.оло има дива коза. Ту 
су и пет добро познатих јама, 3 на срби

јанској, а 2 на банатској -страни, из којих 

излази чувена голубачка мушица. Према 

уверавању људи из тог 'краја, те мушице 

су веома ('Iитне, али необично агресивне и 

опасне. Обично излеhу по три пута годи

шње, и веОма су штетне, док неко од њих 

рече да стока, а .пре свега говеда и коњи, 

од уједа те мушице мора да угине ако прет

ходно није намазана одређеним превентив

ним, односно лекови'N1М средствима. 

ДОБРА 

А даље, ниже, одатле, између планине 

Алибег у Банату и србијанског села Добра, 

Дунав је сад узак сад широк, док му ду

бина на најширем месту износи 4 хвата, 

2 -стопе и 6 цоли. Село Добра лежи на са
мој обали, и то на ушћу речице Добрице 

у Дунав, а има позади себе једну "непри

јатну" долину. Између Добре и банатске 

обале Дунав је широк 340 хвати, а дубок 

5 хвати и 1 стопу. 

ПОРЕЧ 

Ниже одатле визави од Свињице је 

острво Пореч на којем се налази и вели

ко на'сеље истог имена. Село са острвом 

припада ТурсК'ој. "Ипак на острву има јед

на кућа која припада нама, па је и ми

ровним уговором било прецизирано да два 

наша поданика увек тамо буду, али 'Није 

гако учињено"(?). 

;, 

Сви ти подаци готово у целини врло су 

прегледни и Јасни, па, према томе, и ·са

свим употребљиви, тако да им није потре

бан никакав посебан коментар. Међутим, 

поШто се у 'СПИСУ, с једне стране, спомињу 

и ПОТПУ1НО неважне 'ствари, као што је, ре

uимо, дубина Дунава која никад није била 

иста а, с друге, опет, сасвим олако прела

зи ·и преко .далеко ва1Ынијих ствари, !као 

што су, на пример, изглед и велична на-



сеља, што би нас и те како интересовало, 

јер се аутор задовољава једино њиховим 

споменима, квалификујуhи их лаконски 

све IKao "турска насеља", то се онда, с тим 
у вези, овде додаје једино то да су та на-
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сеља, <Како изгледа, сва одреда била искљу

чиво 'Српска, изузев, наравно, Београда, 

Гроцке, Смедерева и Бел . Градишта, где 

је било и Турака, што ·не треба губити из 
вида. 
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је све скупа даено већ пре тога бил-о опусrrело 

11 демояирано. 

NOTES ON BELGRADE AND ITS SURROUNDINGS FROM 1768 

Sreta Pecinjacki 

!,п the pel'i'Od fгоm 1765 оо 1773 AustrJa was 
forming Banat regimems о! frontiersmen (g·ra
niсаllј) ,з,t the froпщег to\vards Тurkey and јп 

this connection, Ьу ап огдег from V'ienn.a, ·at 

12' 

the end о! 1767 апд the begiJln.ing Qf 1768 this 
whole tе.ru:'йtюгу was omeasured a-nd described. 
The whO'le repol'lt, wmch has surVlived to these 
days, Tefers оо Ьооадег Danublan Banat ;ј,п which 
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Ље ipopulati'On was зlгеаду ог Ьад ,to Ье recruit
Ю, а detail which is not of unterest for ,this 
рарег bu,t irt ,a1so deals wU.,th ,today's Panceva&i 
Rit, а piece of lnforma1Jion in which we are 
i1пtегеstеd Ьеге. ТЬе ,report аl'5О menotioned воте
thing about the settlements and t he way of 
1ife of the роршаНоп blving at the т:ight bank 
of ,the Da,nube, а . е. Danubl·an Srem, Belgrade 
and some se.ttlement.s J.:n Serbia proper situated 
downstream the Danube from Golubac to PQrec. 
It 1s Ље matter о! ·course t hat the illotes on 
Banat are mисћ more 'detai1ed anд valuable, but 
we should add ,that nei,ther the latter are to Ье 
neglected - :f)or tbls ['eason ,they have Ьееп 
mentioned here - w hHe the data оп Banat, 
foremost those оп P ancevo diэtгict, wil1 Ье риЬ
lished elsewhere. ТЬе whole account Ьаз Ьеen 
w:nitten in Gerunan, whtLle parts of ,it cited here 
аге in Serbian tг.аn.slа,'biIOП. 

Among the places lindluded i'n ,the Рапсеуо 
distr·ict Ьауе Ьееп descr.ibed ·the Ьатгen tracts 
о! Оуса and Borca, whose set tlements disappear
ед around 1750 and the Ьмтеп area 'о! Crvenka, 

whose sett1ement a!lready disappeared a·t the Ье
ginndng of the 18th century, and among the vi1-
lages that of Ostгavo, wblch wa-s and still is 
si'1Juated оп the riiver .island called VeNko Ostrvo 
at Pozarevac. ТЬе other Inotes refer to the Srem 
settlemen.ts : Surduk, Belegis and Hanovai., but 
they are w.r.itten in lасоП'iс phrases, as well as to 
the town о! Zemun, whose description is more 
detaJled and у'а,lиаЫе. Mentioni,ng ·the Кlingdom 
of Serbioa, as named Ьу the authox m his report, 
ће spoke f.trst о! Belgrade, but only briefly, 
whHe the -other data refer оо the 'Settlements of 
Darn1bian Serbia ргорег, [. е. V.isnjica, VeLLko Se-
10, Vinca, Ritopek, Grocka, Smederevo, Kulic, 
DubraVlica, Petk'a, Юерес:kа, Ram, NoV!i Gaj, 
Vel1ko Gradiste, Pozezena, Baric, Radosevac, Go
lubac, Dobra ,and Porec. These поtеs аге geneJ.'al
lу quite short and 'йлlу some о! them а1'е 
sblghtly тоге complete. Itn spite о! this t heir 
уа1uе 115 obvJous at lеаэt ror the history of these 
sеttlеmепts which w.ill Ь·ауе оо Ье wлitten ог 
a-mendedone day. 


