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ЗАНИМ1ЪИВИ ЦРТЕЖИ НЕКИХ БЕОГРАДСКИХ ГРАБЕ ВИНА 
У ОДЕ1ЪЕЊУ ИСТОРИЈСКИХ ПЛАНОВА 

НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БУ ДИМПЕШТИ 

- Снимци Београда с краја ХVIП века -

у збиркама оделења историјских пла
нова Народног Музеја у Будимпешти на
лази се, измећу осталог, знатан број разно
врсних САнка, које садрже интересантне и 
заНИМibиве податке о разним догаћајима и 
појавама из прошлости као и, уопште, о 

негдашњем животу на нашем тлу. Мећу
ТИМ, посебну групу сликовних докумената 
у ОВИЈ\.f збиркама чине оригинални пероцр
тежи, на ](ојима су приказане неке значај
није београдске граћеDине. Цртежи нису 
датирани, али се упоредном анализом до

лази ДО сигурног закључка да су настали у 

време 1789i1790 године. По свему судећи 
ОВИ цртежи представл.ају део документа
ције коју су аустријске власти систематски 
израћивале за освојена подручја и, у том 
СМИСЛУ, чине, вероватно, целину са пописи

.:о.1а, топографским и другим земл,ИШНИ~-I 
документима, који су, као инвентар посед
нутих делова Србије, настали непосредно 
по њено.м освајању. Они допуњују предста
ве о Београду тог времена, а нарочито де
тал,не планове Београда и Београдске твр
nаве. 

Ови аутографски цртежи инвентариса
НИ су уопштено; од података уписан је само 
наслов прочитан са оригинала и назнака 

технике, беэ ознаке величине листова и без 
датовања . У инвентару је наведена техни
ка »Zeichnung - Tinte«. Укупно има 16 ли
стова. На девет листова приказани су из
гледи делова, зграда И капија Београдске 
твроаве; на једном ЛИСТУ делови И зграде у 
тврЬави и H~Ke зграде у вароши; на три 
листа аМаЈН у твроави; затим на по једном 

листу основа и пресек неке џамије, један 
турски гроб у тврћави и изгледи једне тур
ске граћевине у рушевинама. 
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Због ЊИХОВОI' прворазредног значаја за 
проучавање изгледа Београда крајем ХVIП 
века, односно пред Први српски устанак , 
због њихове иеискоришћености у нашој 
науци и збоl' важности појединих граћеви
на, које су на љима приказане, за историју 
нашег главног града, ове црте)f(е треба нз· 
двојено посматрати, без обзира на то што 
су у Народном музеју у Будимпешти ин
вентарисани и Сlнештени заједно са дру
гим, мање занимл,ивим, боље познатим па 
и објањъиваним графичким листовима. 

Овде су сви цртежи груписани npe.Vla 
садржају. 

1. Пристанишна капија . Das Најеn Tl10r 
von auswendig 

Изглед пристанишне l(апије са деловима 
наслољених бедема и назнакама граћев
ног i\Iaтеријала (опека, квадери, ломл.е
ни камен) 

Пероцртеж. т 58 

2. Део североисточног бедема 

Општи перспективни изглед североисточ
ног бедема од Видин капије према Ј ак
шићевој кули, у рушевинама, са назна
ком капије (Thor), граћевног материјала 
и примедбом »von uns aufgefUhrt.« 
Пероцртеж. Т 58 

3. Околина Куле Небојше. Neboise ТhUП11 

Изглед куле са севера, са делом левоl' 
бедеi\Щ и палисадама у предњем плану 
уз ознаке граћевног материјала (опеке) 
и прим:едбом о делу слабог зида (пiсht 
so stark gebogen) 

(цртеж на скупном листу) Т БО 
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4. Граћевина у Доњем граду. Proviant ge
baude иnсl Biikereyen јn deI" ИnЈеге Fe
slung 

ОПШТИ изглед са Горњег града (Ansicht 
van der ОЬегп Fes tung) амбара, фуруне 
и касарни V Аоњем граду са примедбама 
о кровно.м покрива\.lУ (Durchaus Ziegel 
пасћег ge\vesen) 

Щртеж на СКУПНQМ ЛИСТУ) Т60 

5. Зграде у Доњем граду. Gebiiude in der 
,т/еrn Fes/ul1g Belgrad 

- Die Ansicht von der Оопаи Seiten 
- ОјС Ansicћt vom Scmendrianer Тћог 

Изглед амбара, Фуруне и касарне у Ао
њем граду са севера и изглед касарни 

са истока. Са примедбама о ПРОЗОРСКИl\ 1 
решеткама и материјалу КРОШЮI' покри
вача. 

(Unter Ianglichte k leine Fenstel" mit Gat
ter; Die untere Fens t'er Ьеј аНеп 3 Ge
baude mit eisernen Gattern das gleichen 
die Kleinen Fenster Ьеј dem Zeugstadt; 
die Fenster unten durcJ1aus mit Gatter; 
w~iter heraus oclcr cliesc Front Ianger) 

Пероцртеж _ т 55 

6. Пристанишна капија. Das Haten Thor 

Општи изглед пристанишне капије са о
знакама граЬевног материјала и гвоздс
НИХ рсшсткастих врата 

llероцртеж . Т" 

7. Диздарева капија. Dizdarer Тћоу 

ОПlllТИ изглед камене капије са надзнда· 
НИМ делом (Das Тћог von Ziegel Iшd 
i.iberweiset) и назнакама граћевног мате
ријала дела прислоњених бедема (лом
toени КЮ.lен, квадерн, опека) 

Лероцртеж. '1' 67 

8. Небојша кула. Neboise Thurm 

Општи изглед куле Небојше са вазна
ком граћевног материјала (mit ziegel 
gedeckt der ТЬuгт ganz von quatter 
Steinen) 

Лероцртеж. ТБS 

9. Капија на ревелину Краљ капије . 
Ausers geheime Thor 

Ј78 

Општи изглед јужиог зида равелина са 
капијом и делом пристvпне линије. Са 
назнаl(QМ rpal5eBHor материјала. 

Пероцртеж. Т69 

10. Краљ капија. 11'l11.ere gеl·шimе Tl10r 

11. 

Изглед кра", капиј е са западним беде
мом I'орње l' града са назнакама граћев
HOI' матирајала 

Пероцртеж. т 10 

Срсдњовен:овна источна капија Доњег 
града. Orillions il1. d em Horm'\Jerk 

ОПШТИ изглед капије и БОЧIIИХ кружних 
кула, са 1'13знаI<ОМ о заграЬености капи
ја (zugemaucl't) 

Лероцртеж. Тl1 

12. Дефтердарова капија. Iппеге Neboise 
Thor 

Сгюл,НII ИЗ I'лед горњоградске средишље 
капије са назнаКОJl. I гра15СВНОГ ~taтерија
ла 

Пероцртеж. Тб6 

13. Спол,на Небојша кап ија. Айsеге Neboi
-<е TI10/" 

Vнутрашњи изглед капије 

Лероцртеж. Т66 

14. Амам У Горљем граду. Gnmdriss t/l1(! 

Profil von dem Turkisclten Baad јп der 
оЬегn Feslul1g ZU Belgrad 

ДетаЛ>нн планови горљоградског амама 
а) основа б) ПОДУЖНИ пресек в) лопреЧI-lИ 
пресек 1') основа хипокауста. Са размер
НИКО"'-1 у lюрацима. 

Осенчени пероuртежи. 3 листа 
т 5711, П, III 

15. Надгробник знаМСНИТQМ Турчину. 
Grabmahl eines vornehmen Turken in 
der оЬет Fes/ung zu Belgrad 

Изглед надгробни ка, са садржајем над
гробног натписа (Оје Tiirkische Grab
schrift ist fоlgепdеп lппhаlts. Der Vezir 
Расћа und Gouverneur von Belgrad so 
ehemahls iл dem Grossherrlichen Corps 
der Јапitsсl1агеп ејпе алsеl1пliсhе Charge 
begleitete hat des verstorbenen Ibrahim 



ЗАНИМЉИВИ ЦРТЕ>КИ НЕКИХ БЕОГРАДСКИХ ГРАЂЕВИНА ... 

Pachas - Gcist . \velchel" der Verzeihung 
unseres erbarmenden Herrns bedurftig, 
is t diese Grabstadt angeol'dnet im Jahr 
1181, das is t ласh lIп sегег Rechnung im 
Jahr 1766.) 
Пероцртеж , Лё.виран Т6I 

16. Џамија у Горљем граду. M osche il1 der 
ОЬеrn Festul1g 

Општи ИЗ l'лед Султан Махмудоnе џамнје 
са турбетима и ознаком да је минаре од 
сивrlХ квадера (Der ТЈ1LIгт von quatter 
grau) 

Цртеж на делу листа Т60 

]7. Пашин ковак У Горњем граду . Des 
Pascha Wol111ung in (/е1' ОЬегn Festung 

Изглед Новог ,пашиног КО I-Јака КОД Диз
дареве капије Цртеж на делу листа 

цртеж на делу листа Т60 

18. Амам на Дорћолу . Тiirkisci1es Baad il1 
der Wasserstadt onweit del' Donau 

Општи изс\сд амама 

Општи I.1ЗI'Jlед амама Део листа Т 60 

19. СинаГOI'а на Дорћолу. Sinagog 

Општи изглед старе синагоге на АОР
ћолу 

Део Јll1ста '1" 6О 

20. Џамија Лаз Хаџи Махмуда. Neu e Мо
scl1 e оmџеit dem gl'ossen Plats 

Општи изглед са ј-и, са назнаКШ"1 да је 
.l\lИнаре од белих I<вадера (Der ТllОГ 
quatter weis anges trichen) и обојене ста
I~леие решетке (8 а gefarbte Glass 
scheinen) 

Део ЛИС1'а Т 60 

21. Спахијска касарна. Spahis Саssегnе 

odel' Нааn 

Општи изглед касарне 

Део листа Т 60 

22. Џамија у Београду. Moschee il1 Belg/"ad 

ПАаи н пресек неllдеНТI1фиковане џа

мнје 

Пероцртеж , Обој ен . Т56 

23. Турско стовариште. Ansich1 von der 
Tiirkischen Nieclel'laag so vor Аltегs die 
P!ankirche gеИЈеsеn seyn solle, V0l1 der 
Widinel' Gasse. Ansicht (lieses Gebiiudes 
_von ruckwarts 

Општи изглед са улице и из дворишта 

Пероцртеж. Т59 

CES DESSINS lNTERESSANTS DE QUECQUES BAТIMENTS DE 
BELGRADE, CONSERV:tS DANS СА SECТION DES PLANS 

НISTORIQUES DU MUS:tE NATIONAL л BUDAPEST 

Milorad Dzelebdzic 

Dans lа Section des plans his t'oriques du 
Musee national а Budapest, est conserve, entre 
autre, ип grand поmЬге d'objets Лguгаtifs, d' 
interet documentaire et historique, qu i сопtiеп

nent des indications sur les evellements et ]а 

vue de Be]grade dans lе passe. Parmi ces 
objets se distingue ипе groupe de dessins а la 
р!иmе, fai!s ргоЬаЫеmеп! dans lа periode de 
1788 а 1789, герл~sепtапt quelques blHiments dc 
Belgrac.e. 

". 

Vu lеиг authenticite et lеиг itnportance Је 
ргеmјег ordre, еп tant que source des јп Согmа
tions роиг l'Hude de lа VLle de Belgrade а lа 

fin du XVlIIe siecle et lа vеШе de Ј а Ргетјеге 

insurrection serbe, et lе fait qu'il s n'ont pas (Не 
exploites dans notre science, ces dessins meritent 
ипе attention рагtјсuШ::ге. 115 sont publies јсј 

сотmе materiaux d'etude du developpement de 
}'architecture de BeJgradc. 
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Пристанuшна капија Беоzрадске тврЬаве Le porfail de lа Forteresse de Веlgгаdе 

Аео североuс'сочноz бедема Беоzрадске 'свр1>аве 

Иnе рагtiе des murailles nord-est de lа Fortere.sse de B elgrade 

Граћевине у Аоњем zраду Беоzрадске 1'врЬаве 

Околина куле Небојuџ 
у БеоzрадСl(ој тврЬавu 

Les alerztours de lа To~n 
de NebojSa, dal1s Ја For· 

teresse Је Belgrade 

Les blitiments dans lа Basse-ville de lа Forteresse de Belgrade 



3zраде у Аоњем zраду Беоzрадске тврћаве 

Les demeures dans li1. Basse-ville de la Forteresspde Belgrade 

Прuстанuшна 1Сalшја 
Беоzрадске тврћаве 

Le porlail de la Fortc
resse de Belgrade 

Аuэдарева капија 
Беоzрадске ·сврћаве 

La Porte de Dizdar'il la 
Forleresse de Belgrade 

Небојша капија 
Беоzрадске тврћаве 

La Porte de Nebojsa il 
la Forteresse de Bel
grade 

;;: -;!V 
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Аuфтердарова I((тuја Беоzрадск:е Т6рЬаве 

La POrle de D e/ te rdar а lа Forferesse de 
Belgrade 

" . '1l1erL Ј\; е ~(JI's .:. 

I'.( Т,I." 1118 liV ( "''1 r 
) . . I ! 

Спољна Небојuю капија Беоzрадске 
'l'Bpbaee 

La Porte de Nebojsa exterieure, а Ја 
Forteresse de Belgrade 



ЗАНИМЉИВИ ЦРТЕЖИ НЕКИХ ВЕОI"РАДСКИХ ГРАЋЕВИНА . 

,. [(al1.uja на равелuну Краљ капије ropfGez zрада 
Беоzрадске тврћаве , 

La .Porte sur lе ravelil1. de lа PorlC du Roi а lа Haute
-\,Ше de lа Forleresse de Belgrade 

Краљ капија Беоzрадске тврћаве 

. , .. ..а Porte qu Roi д. la Forleresse de Belgrad~ 

.~ .. Средњовеков1;ld uсточна Kйl1иja Аоње? zрадц 
': Беоzрадске тв рћаве 

Le portail-est moyenageux dal1s [а Basse-1IШе cle l(l 
Forteresse de Be/grade 

t ( , , 
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Амам у Горњем zраду Беоzрадске тврћаве, пресек u основа 

l ... е hammam dans Ја Haиte-ville de Ја Forteresse de Belgrade. L'interesectiol1. е( lа base 



А.мам }I Горњем zраду Беоzрадске тврћаве. ПОl1реЧflll 11ресек 

Le !lammam dal1s Ја I-Iaute-ville Је lа Foneresse Је Belgrade. L'inlerSeClio/1. transversale 

АлШАt У Горњем zраду Беоzрадске тврЬаве. Основа хuнокауста 
[е hammam (lans la Haute-ville de la Forleresse de Belgrade. La base с/е l'J1.ypocausfe 
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Надzробнuк знаАtенu
'СОМ Турчuну У Горње. I : 
zpaby Беоzрадске твр· 

IЈаве 

La pierre sepulcra1e 
d 'ul1 Tu rc саеЬге dan~ 
1а Haute-ville de Ја FOI" 

tегеssе de B elgrade 

ЏаАшја у Горњем zpa
ду Беоzрадске тврћаве 

La l110sqllee а Haul e
-.. ·ille (le 1а Forteresse Је 

Belgrade 

п atUUH кона/{ у Го р
њем zpaby БtоzрадСlCrl 

тврЬаве 

Le gite de Раslш а. На
ule-ville de la Fогfегеs

se Је Belg1-a de 

• 

~C; ;'и /JI/I{/!t/ 
(" / ' ;, (,ии . 1 /'/. ',·1////111111 :7);1' J" II 

1/ / (In- о/Јгт<јј/!II!/~1 ,'{/ .'I?/~IJ;r1 1 / 

! 
ј 



1" 

МИЛОРАД ЏEJIЕБЏИЋ 

.\.~ ';,'{ ,. "ч .. tfi " 

_,.:Ј '.' ,:~ '~:. -.,_ ., 

Pi!:'}i ,J.~~ ~" 
lГ'"" ': r;'''~, 

~: .. ~~ 
I~\ ' . ' 

СпuxuјСЈса касарна 
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Амам на АорћОЛ\i у беоzрадској варошu 

Le lшmmаm de Dorcol, а lа Forteresse de 
Belgrade 

'1 

• 

" /;;1'~'l07 
01: ( 

CUHazoza на Аорћолу 

La synagoge а Dorcol 

Џамија Хаџи Махмуда 

La mosquee de Lщ Hadti Mahmud 

La Caserne de spahis 
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La mosquee 
dans la cite 
de Belgrade 
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Турско С1'оаарuи17:е Le m.agasil1 lurc 

Турско стоварuште [е magasin turc 
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Схематс/Си приказ положаја tt места сн.UЛfања 06 јеката представљених у цртежuлtа из Народ 
HO'l музеја у БудилmеtUТU, на плану Беоzрада из 1789. 'lодине. НеuдеНТLlфUlCована џaltшја (22) 
је ПО својој основи најnрuближнuја Реис Ефен)ијuној џа.мијu на Аорhолу. (Идентифнкација 

локација објеката и цртеж: Ж. Шкала.мера) 

Le сгоquis scl'lematiqtle de lа position et du poil'lt de la prise de vucs des construclions уеруе
sentees dйl1S les dessins du Musee natiol1al de Budapest, dal1s lе Plan de Belgrade (/е 1789. La 
mosquee поп identitiee (22) est, d'apres sa base, lа plus ressemblante д. lа mosquee de Reis 

Efendi, д. Dorcol (L'idelltitication de lа location des constructions et lе dessil1: 1.. Skalamera) 






