
Годuшња-к: zрада Беozрада 

-К:Њ. XXV - 1978. 

ИЗГЛЕДИ БЕОГРАДА У ЛИКОВНИМ ИЗВОРИМА 

ликом Бео-

града из завршено, 

иако су проуч:авања наших и страних ар

хива и археолошко истраживање београд

ског града већ пружили доста података. У 

годинама су пред нама откриће се и 

преостали део града, сач:уван под слојеви

ма векова. Питање међутим, колико се 

тога још сач:увало и да ли ће остаци који 

се буду нашли бити довољни за рекон

струкцију, било да је у питању целина 

градске површине или само један објект. 

на завршне резултате ових 0-

бим ни х радова, у се окреће-

до сада познати лик града 

налази се на 

илустроване 

илуминирани 

од бечке 

хронике.2 

извор из XIV века проуча
аспекта. Ра

та хроника пру

ван је код нас са 

зматрани су подаци 

жа за догађаје из угарске 

до 1330. г., везане за 

томе су запостављене 

које, виртуозно укопомоноване 

тач:но прате излагање и 

гоцени ликовни 

материјалне културе XIV века. 

у текст, 

дра-

ре Бечке илустроване хронике по машто-

представама витости 

делимично сагледамо ње- штини цртежа 

лик. веh.их Достигнуhа 

хроника, на 

карак

тера и старим дрворезима. Ова дела, прав

љена по угарских и турских 

владара, поред свог зна-

чаја, имају вредност и као ликовни доку

менат свога времена. Ти прикази средњо

вековног сакупљени из библио
Будимпеште, 

и драгоце-

на су допуна старе писане реч:и и неопход

ност у тумачењу откривени х архитектон

ских остатака. Њихово допри

носи нашим сазнањима о тадашњем изгле

ду града, чак и када је веома приметна 

произвољност при копирању у

зора. 

готичке уметности. 

Познато је да латински текст хрони-

ке започет 1358. г., краља 

Лајоша 

ру, што је видљиво и на сликар ском трет

ману минијатура. по завршетку, 

ово ремек дело илуминаторства XIV века 
почело је вековно лутање по европ

ским дворовима. 3а нашу културну исто-

рију драгоцен је податак из средњо-

вековне хронике да је хрони-

ку француски краљ поклонио српском 

споту Ћурђу 

поседа последњег српског деспота, 

од најбогатијих угарских вазала тога вре

мена, хроника доспела у у-
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гарских краљева, а одатле у царску би

блиотеку Беча, одаЈ<ле и добија своје име. 

Минијатура са изгледом Београда на

лази се на фол. 1 ,37'б (Сл . 1). Композиција 
садржи заузимање Нандорфехервара и 

деобу ратног плена за време владавине 

краља Саломона (1063-1074). У пратеhем 
тексту ГОВОрИ се како су краљ СD.ломон и 

принчеви опсели град Нандор да би казни

ли БСOiР<1ђан€ што нису спречили упад 

ПечеЕога у Угарску. После тромесечне оп-

:tmlnt r J11mn ttmD .1Ј1ПО . 
pof1r ;1&)l1mnnn tlln .c.n::.1ћfU 
nl. p.'\lb.mt Ьа .tg;m.ttn Itmtt 
tt& tnmfu.1m11t1nr IШnјс;.t . . 

Сл . 1. YzapCKH краљ Сало_\tOu заузuла Бео
zрад 1l дели ратии nлеu. Мииијатура uз бечке 

'Uлустрова'liе XpO'liUKe, XIV век 

1. L e тој de Н o11gTie Salomon оссuре Веlgгаdе 
et paTtage [е bнtin de g·uетте. - MiniatuTe de 
[а Chroniqlte ill1tstH?e de Vienne dlt XIVc siecle. 

саде , једна заробљена у гарски. девојка за 

пс\Лила је град, да би Угри могли ући У 

њега. 

Композиција, смештена у оквирима сло

ва Ф , украшена је складно стилизованим 
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волутама, издуженим Ј:ИСТОВИiViD. и зве::щD.

ма, у карактеристичном стилу западних 

минијатура тога времена. Прича се одвија 

у два плана, међусобно одвојена стилизо

ваном пречком слова Ф. За нашу тему од 

интереса је ГОр!-!о<1 сцена у којој је насли

кано утврђење на брегу, чврстих зидина, 

завршених зупцима. УЛD.зна кула, полу

кружног облика, брањена је са две ква

дратне, истакнуте куле. У унутра'l.lЊОСТИ 

града истиче се велика ДОНЖОR кула, по-

С.л.. 2. - Беоzрад, детаљ uта.л.uјаuске zеоzраф
ске карте, средииа. XV веха Парuз, Нацuо

'Н.а/I.'Н.а бuб/l.uотек([ 

2. V1te de B elgTade. - Detai! de [а CCLrie geo
grap llique itatienne d1L mitieH du XV" siecte. 

B ibliotl1eq1te nationate а PaTis. 

ред једне зграде и, на другом крају, црква 

С<1 торњем. 

ИаЈ<О се у теЈ<СТУ говори о догаljајима 

из XI века, на основу старијих извора, 

композиција 11 виђење Београда настало је 



НАЈСТАРИЈИ ИЗГЛЕДИ БЕОГРАДА У ликовним ИЗВОРИМА 

почетком друге половине XIV века. Мада 

се у овом случају не може говорити о ре

алном приказивању града , сликар је ве

роватно имао пред очима типично угарско 

утврђење XIV века, заштиi'i.ено двема ку

лама, са високим донжоном, палатом и 

црквом унутар бедема. 

Средином XV века, тј . једно столеће ка

сније од Бечке илустроване хронике, лик 

Београда се Јавља на италијанској карти, 

!~oja се сада чува у Националној библио-

,-:-, 

кује од осталих светских мапа и портола

на оног времена, које показују само мор

ске регије или цео свет , према 'ГадаШЊИ~1 

СХЕатањима географије.G Тако, нпр., чуве

на мапа света фра Маура Камандолезе из 

1459. г. приказује Београд веома шаблон

ски, у виду троугло г утврђења, са три ку

ле, тј. на веома сличан начин као и већи

ну других градова на карти. 7 Стога итали

јанска карта из Париза, о којој је реч, до

бија утолико више у својој вредности. 

Сл. З. - Турс'Ки nла1i Беozрада uз 1492. Z., чртеж иа свUЈШ, Царllzрсtд, Тоn'Каnu серај 

3. Le plan. tnrc de B eLgra.de de 1492. - Dessin sш' soie ан Palltis ае Topkapi д. IstanbHL. 

теци Париза.О То је једини до сада познати 

примерак војно-географског изгледа југо

Ј1сточне Европе у касном средњем веку. 

Изузетно значајна за средњовековну кар

тографију уопште, ова карта је посебно 

драгоцена за наше крајеве по нешаблонски 

приказаним утврђеним градовима Балкан

ског полуострва. По томе се она и разли-

Италијанска карта из Националне би

блиотеке у Паризу налази се у једном 

трактату о ратним вештинама из средине 

XV века,8 без повезаности са текстом трак
тата. По начину израде, ова карта припада 

врсти такозв . tabulae pictae. Територија ко
ју захвата по"{иње са севера Трансилвани

јом, на југу досеже до бугарске територи-
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С.л.. 4. - Оnсада 
БеО2рада 1456. 2., 
.лLющјатура из 

. Hiinername 
(1584-89) 
Царщрад, 
Биб.л.иоте-х:а 
Тоn-х:аnи сераја 

4. Siege 
de Belgrade 
сп 1456. -
MiniatlLTe 
de Нйnетnаmе 
(1584-1589). 
ВibliotheqlLe 
dtt Palais 
(le Topkapi 
(. Istanbul. 
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је и ТУРСКОГ дела око Босфора и Дардане

ла, на истоку су крајње области око црно

морске регије, док се на западу пружа до 

Београда. Београд је први град од кога по

чиње приказ ове територије. Изнад веhи

не УТВРђених градова вију се заставе, обе

лежене крстом, полумесецом или су без 

ознака. Овако опредељени, градови заслу

жују посебну пажњу, јер на основу при

казане ПОЛИТИчке припадности, угарском 

краљу или турском султану, пружају мо

гућност та чног датирања карте. 

историјске географије. Не упуштај уhи се 

детаљније у овај проблем,12 сада је довољ

но изнети да је осим Београда на карти 

нацртано још 6 наших средњовековних у
тврђења. Ј едно од њих , Смедерево, изгра

ђено 1430. г. , најјачи је доказ у прилог 

тврдње да је карта настала средином XV 
века. Ову чињеницу ниједан од полемича

ра са стране није узео у обзир, а овде се 

истиче стога што постојање Смедерева на 

мапи опредељује и изглед Београда у сре

дину XV века . 

Сл . .5. - Оnсада Беozрада uз 1.521 . Z., турскn .м.иuијатура uз 1.575. z. Беч, Нnu,uоuалuа библuо
тека 

5. Siege de B eLgrade еn 1521 . - Mininture turque de 1.57.5. BibtiotheqHe nationale а Vienne. 

Иако је први пут објављена још 1862. 
г . ,О италијанска карта није побудила већУ 

пажњу све до 1951 . г . , када је Ф. Бабингер 

скренуо пажњу на њене вредностиIО У до

ста обимној литератури која је од тада пу

бликована о овом ликовном извору, ми

шљења о времену израде карте била су 

врло подељенаJl Наша територија није 

при том уопште разматрана са гледишта 

Београдски град, први у низу наших 

подунавских 'радова, приказан је као мо

нументално утврђење, неправилног облика , 

са пет кула ч улазном, истакнутом капи

јом, изнад које се уздиже, високо узвијо

рена, застава са хришhанским обележјем 

(Сл. 2). 
У то времР. Београд је заиста и био је

дан од бедема хришhанства. Његова твр-
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Сљ. 6. - Твр 
Беоzрад, 

турска 

.Ащnuјатура ; 
Siileyтannar 

1558. z. 
Царuzрад, 
Бнб.аuотека 
Топкапи сер 

6. La forterei 
clt: Belgrade. 
Miniature tU1 
de Siilеутащ 
de 1558. 
ВibliothCqlle 
dll Palais 
ае Topkapi 
й Istanbul. 

'::.а. 7. -
Усто.аu'Ч,ење 
сул.таnа 

Се.аu_ча Il 
11 Беоzраду, 
турско, 

_IЩ?iuјатура 1-< 

1581. z . .8osto· 
Musetrт 01 
јmе arts 
(С1·Р. 113) 

7. Intronisatic 
·:In sultan 
Setiт JI 
а Belgrade. 
Miniatttre tllr 
de 1581. Bost< 
MHseuт ој 
jine arts. 
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МАРИЈ А БАЈ АЛОВИЋ-ХАЏИ-ПЕШИЋ 

ђава, значајна угарска постала ме

та турских Да би што боље при

премили њено заузимање, турски стратези 

осталог, и планове 

ових докумената са

наручивали су, 

Београда. Неi<ОЛИКО 

чувало се до наших дана. 

њих је план 

њима: Жрновом, 

насликан на свили, у 

цији панорамског изгледа и основе.!'Ј 

ђен 1492. г. по смедеревског санџак 

бега Сулејман план садржи 

низ 

ских података 

граду (Сл. 

Сачувани изгледи из XVI ве-
ка веран су одраз тадашње на 

овом делу Балкана. У турским ликовним 

изворима овог времена легендарна 

приказивана је још у средњовековном ру

ху, али турски натписи, заставе или турска 

војска око града већ предодређују ново до-

у коме ће нестати многа а сре-

дњовековног живљења. 

Релативна бројност турских МТ"ЦИ1~ТVn,~ 

са изгледом Београда, у односу на прет

ходну епоху, један је од одраза успона ове 

гране уметности у XVI веку. 
сликарство неговано је нарочито за вре

ме владавине султана Величан

ственог. Из једног документа из 1527-28. 
г. сазнаје се да је у то време на султано

вом двору радило 29 с.!!икара разних на

родности, са бројним У

MeTHичKa дела ових 

жарким бојама, богатим 

природним лепотама. Начин 

изражавања (јИО је, 

ставан. Илум~натори нису 

љу на скраћења, сенке, нити 

Предмети и покрети личности 

ни су стереотипно, а цела при

казивана је Т1З перспективе. Једна 

од особеНUСТII овог сликарства је потпуно 

одсуство осећања на лицима присутних, 

без на драматичност 

Минијатуре су уклапане у већ унапред 

пр"стор рукописа турских хро

ничара. Как() је сваки султан желео да 

остави што чише сведочанстава о 

владавини бу.и.ућим генерација!VIа, то је у

метност илуиинисаља брижљиво разрађи

вана. По наредби својих владарских меце

на сликари су кичицом описивали, до 

114 

детаља, сцене лова, спортске до

крунисање, сцене битака и друге 

налазе се де-

ратне походе султана, 

битака за градове, који 
били у првом плану турског освајања у 

протеклим д!щенијама. Тако је на једној 

од Hilnername из 1584-89. г. 

забележена ВЕлика опсада Београда 1456. 
г" под султаном Мехмедом П. 17 Освајање 

бастиона и чврстог гранич

било је веома тешко. По 
речима турског хроничара Sead-Eddin-a 
"град је имао снагу неба, а његова оружја 

попут звезда. У јаком гра

боравило је 5.000 
су се непрекидно 

трудили да земљама Ислама наносе штету 

и Они су затворили улазе и из
лазе, подигли бастионе и зидове, испунили 

водом ровове, а места пре

одбран5еним и нападним 
онда Гlуштали своје пљач

кашке руке из града као из бусије и пот-

18 У наведеној мини

у средини сцене, 

се из пушака и топова, одапињу се стреле. 

Чете 

су 

делови 

опсаде 

већ плове лешеви рат

опреме и напуште-

Београда, пресу-

сакралне и 

града, 

турска 

опкољсног топовима, 

:Ylузика, су звуци изази-
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вали страх ОД непријатеља , а иза ње, у 

победоносном маршу, корачају наоружани 

војници у густим редовима, баш као што 

се и у ИСТОрИЈСКИМ изворима описује ула

зак турских трупа у град. 

1558. Г. У идиличном пејсажу бујног ра

стиња уздиж~ се утврђени град. Црвени 

кровови кућа смењују се са куполама цр

кава. Одреди хришћанских војника стра

жаре. На зупцима бедема вијоре се црве-

., 

Сл . 8. - Турци освајају Беоzрад 1521. Z., дрворез Nurnberg, 1522. z. Беч, Алберти1iа 

8. La prise de Be!grade рат les Turcs еn 1521. - Gravure еn bois. Nurnberg еn 1522. Biblio t bl~
que Albertina а Vienne. 

Ј едан од !iајлепших сликарски облико

ваних изгледа Београда чува се у књизи 

о султану Сулејману (Si.ileymanname), из 

15· 

не заставе, док је на главној кули гюбоде

на застава са представом крилате живо

тиње. Персијски натпис на минијатури гла-
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си: "У граду који беше велики као неко 

брдо, налазише се јака чета злонамерног 

непријатеља. Сви беху опасани за борбу и 

не обзираху се на припреме других" . 

Композиција приказује Београд у 1521-
-ој години . У унутрашњем граду приказано 

је минирање главне куле Небојше. Турски 

хроничар KiJ.tib Mohammed Zaim детаљно 
описује овај тренутак , приказан на слици: 

"Оне распусне неверничке бештије које у 

поменутом предграђу беху умакле оштри

ци мачева, побегоше у кулу Небојшу, чу

вену у свету због своје чврстине и изабра

ше је за своје уточиште. Ова кула Небој

ша беше тако јака и чврста да јој топов

ске кугле нису могле нашкодити. Тада до

ђе заповест да се испод куле копа окно. 

И почеше на све четири стране да копају 

по једно окно и један ров. Онда ровове на

пунише барутом. Потпалили су га и у тре

нутку када пламен захвати барут испод 

земље, полете кула Небојша у ваздух, а 

њено тешко камење летело је до небеског 

шатора. Највеhи део ништавних ђаура ко

ји су се затворили у унутрашњост куле 

Небојше, изгорео је, неки су заједно са 

летеhим камењем одлетели у широко не

бо, а други су се утопили у водама Саве 

као фараонов народ". У композицији ми

нијатуре приказан је тренутак када пла

мени језици излазе из свих топовских от

вора куле, пред саму експлозију. 

Приказ тврђаве потсеhа на изгледе ев

ропских градова, те је оправдана предпо

ставка да је аутор био неки уметник са 

запада, можда мађарског порекла. У пред

њем плану је изванредно фина слика при

роде2О (Сл. 6). 
Следеhи приказ Београда у турским 

ликовним ИЗdорима настао је у посебним 

условима - пригодом устоличења султана 

Селима II у Београду. Овај свечани дога

ђај приказан је на минијатурама три руко

писа . Међутим , док је у рукопису Ахмед 

Феридун бега, из 1568. г . , ~ 1 приказан само 

призор примања и даривања војсковођа 

после устоличења под чадором на Царе

вом брегу,22 дотле се у рукопису Локма

на, из 1581. Г., под насловом: $ahname-i 
Selim Han,23 налази минијатура на којој је 

поред ово. д~ гађзја, представљеног са и

стим церемонијалом као у претходном при

меру, нацртах и део утврђења у Горњем 

граду - двојни бедеми са кулама, које 
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Сл . 9. - Беоzрад, детаљ y zapcxe -к.арте L. 
D eaka, uздање uз 1528. z., Ingolstatt 

9. Vue d e Belgrade. - D etail de [а carte 11Оn
groise d e L. Deak, edit i on d e 1528. Ingolsta t t . 

надвисује велика донжон кула (Сл. 7). Пре
ма стварној ситуацији на терену, могуће 

је претпоставити да је цртач минијатуре 

приказао онај део Царевог брега испод ко

га је био разапет раскош ни шатор са пре

столом, тј. део утврђеног замка . 

Крунисање султана Селима приказано 

је на још једној минијатури из музеја 

Топкапи сераја . Поред БУДУћег султана, 

који испред чадора очекује смртне остатке 

свога оца, приказан је и део Унутрашњег 
града, у доњем десном углу.2 :Ј О Овај детаљ 

посебно је вредан пажње по својој аутен

тичности . 

Наводећи изгледе Београда, сакупљене 

из разних извора турског порекла, треба 
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СА . 10. - Леzенда ушрске карте L. De6.ka 
из 1558. z. 

10. L!i gend e d e [а carte hongroise de L. De6.k 
de 1558. 

нагласити да је утврђењс углавном шема

тизовано сликано. Изузетак чине поједини 

карактеристични детаљи фортификација, 

јединствени ЗR одређено време и у другим 

градовима, као и изглед града у целини , на 

миниј атури И:Ј Бечке Националне библио

теке (Сл . 5). Насупрот томе, наоружање 

турске и хришћанске војске верно је опи

сано. То су кациге угарских ратника које 

покривају цело лице са обавезном перја

ном челенком на врху , купасти шлемови 

источњачког порекла, затим оружје на 

мотки (бој не секире, хелебарде и копља), 

лукови И топови . Облик ових предмета 

лако је препознати на експонатима XVI 
века у свим већим музејским збиркама 0-

ружја . 

СА. 11. - Беоzрад, детаљ yzapcKe карте L. 
De6.ka, uздање uз 1559. z., Roma 

11. Vue de Belgrade. - Detail d e [а carte ћоn
groise de L. De6.k de 1559. Rome. 

Турско заузеће града болно је одјекну

ло широм Европе. То је био повод да се у 

Nurnbergu 1522. г . изради дрворез са пр

вом, заиста верном панорамском сликом 

тврђаве и подграђа , у тренутку самог на

пада са дунавске стране24 (Сл. 8). 
Отиснут У великом броју примерака, да 

обавести Запад о трагичном поразу хри

шћанске војске , лик Београда се ускоро 

појавио у књижарама скоро свих већих 

градова Европе. Потражња је вероватно 

била велика, јер се у кратком времену по

сле пада Бе'/града у турске руке већ по

јављује више варИЈанти исте композици

је. Узор је био поменути дрворез, колори

сан и пропраhен текстом, на старонемач

ком језику, о затеченој ситуацији у граду 
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и стању одбранбеног система. У тексту се 

наводи да отисак направљен у Ni.irn-
1522. г., и да је резач био Wolfgang 

Resch. Варијанту овог двореза, неколори

сану и без текста, поседује града 

За Решов дрворез остало је 

питање: ко је био цртач, аутор 

по чије:vl је делу Реш 

отворено 

компози

На Ре-

шовом дрво резу лик града приказан је вр

ло верно. То није клишетирано угледање 

на тадашње представе средњовековних гра-

дова, већ очигледно да је цртач, било да 

је он био картограф, сликар или ин-

жењер, ради') на лицу места. Конфигура

ција терена, изглед и града тачно 

су снимљени, отприлике са 

ликог ратног острва. Пред нама 

град, у оном облику какав 

сле смрти деспота 

Ве-

Бео

остао по-

Иако се не може сигурно доказати име 

цртача за први дрворез из 1522. г., посто-

доста велика могућност да је то био 
Hans SebaJd Beham сликар, 

илустратор књига и из 

Живео Је од 1500. до 1550. г., 

био је савременик и Di.irera 
и оставио је за собом огроман По-
~~aћи" је подпући, као главни доказ у при

претпоставци, да се у његовој 

великој заоставштини, преко 

1500 цртежа, дрвореза и нала-

зе само две представе градова. Обе су на
прављене у 1522. години, У истим 

при турском То су 

Griechisch и 

Rodos. поред 

друге, aYTopa. Z1 

Изнете чиљенице, иако говоре у ПрИЛОl' 

хипотези да Је аутор дрвореза по при

лици био НаЈс!> Sebald не значе и 

завршетак трагања за новим доказима о 

потврди или горе наведене 

претпоставке () овој 
аутору турског 

града на дрворезу из 1522. г. 
XVI века поменути дрворез 

понvво је коришhен као узор, у 

нешто измењеном облику и смањеним ди
делу Sebastiana Mi.instera: 

universalis«28 Ово 

капитално де.по из области до-

живело је 46 издања у времену од 100 го-
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На почетку ХУI века настала 
рија детаљна карта угарске 

прављена у стратегијске сврхе, пре тур-

Ског ове територије. Њен аутор, 

Ltizar оснивач угарске картографи-
је, сачинио између 1510. и 1520. године. 
После његове смрти карту допунио ње-

Georg бечки про-
кориговао и за штампу приредио 

познати хуманиста и истори-

чар на QapcKO::V1 двору. и прве 0-

Peter Apianus u Ingolstattu, 
времена веровало се да је 

оригинал карте изгубљен, јер је била по

зната само њена копија из 1553. г. Међу

тим, 1896. г. оригинал је откривен у посе
ду антиквара. данас познато ви
ше њених издања, отиснутих у разним гра-

довима Сва издања се 

богатством 

лично насеља 

и њихове стога карта Lazara Deaka 
превазилази, по прецизности детаља, оста-

ле, настале, карте 

Познато .Је да се град у 
средњем веку састојао од више делова: 

Горњег града са 

града и предграђа. Његово простран-

ство и вертикале било 

приказати на ограниченом простору 

карте, ч:ији је циљ био да пре

опште стање насеља и 

територији. Lazar Deak 

и док се у средини узди-

же сам замак, у виду високе на 

којој пободена турска застава 10, 
1 У 1533. г. урбана целина 

за,,1ка допуњена је новом згра

дом, а и улазни део је измењен. У 1559. г. 

издате су две карте ове територије, на 0-

предложака. Овог пута на

град са бројним 

међу којима се истиче Сат кула 

последњем издању из 1566. г. 

град сведен је опет на 

ђење. 
у 

утвр-

под-
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територији, коју су постепено освајали 

Турци.32 Треба указати, међутим, на чи

њеницу да су приликом цртања градова 

коришћени и разни писани извори за њи

хова имена. При томе су нека латинска 

имена презентована у помађареном обли

ку, при чему је долазило до забуне и по

нављања. На нашој територији то је на

рочито приметно код Београда, Земуна И 

Жрнова.33 

Сакупљени изгледи Београда ограниче

ни су на период од XIV дО XVI века. То 
је време када Београд тек улази у енци

клопедије европске и ваневропске умет-

ности, као град који због свог политичко

-стратегијског значаја све више привлачи 

пажњу картографа, гравера и минијатури

ста. Од XVI века надаље, ликовне пред
ставе Београда су све бројније и могу се 

упоредо пратити у западним и турским из

ворима. Међутим, како је у чест им ратним 

сукобима потоњих векова Београд полако 

губио своје средњовековне вертикале, тако 

се и панорама овог дивног града стално 

мењала у уметничким делима. Последњи 

трагови легендарне тврђаве из средњег ве

ка забележени су на плану Ј oana Baptista 
Gumpa, у 1688. г. 34 

НАПОМЕНЕ 

! При сакупљању материјала за овај рад 

драгоцену ПОМОћ пружили су ми стручњаци 

Torteneti музеја у Будимпешти, као и колеге 
др Олга Зиројевиh, Споменка Недиh, др Ан
l:)ела Хорват, др Марија Шерцер и мр Андре

ја Андрејевиh, на чему им и овом приликом 
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;јО Cartographia Hungarica, 1, ed. Ьу Klara 
Nernes, Budapest, 1972. 

31 У Ин гол ста ту 1528. г., у Венецији 1533. 
г., у Риму 1559. г., у Бечу 1566. г. Видети Maps 
of Hungary Ьу Lazarus Secretarius, hungarian 
mаршаkеl', ed. L. Stegena, Budapest, 1971. 

32 Maps оЕ Hungary, predgovor. 
33 На издању из 1528. г. поред Београда 

стоје називи: Alba graeca, Nondol'alba, Таи
гипиrn и Kriechisch WеуЈ3пЬuгgt. Грешка у на
зиву Таигипиrn понавља се и у издању из 

1559. Г., јер је на обе карте Земун приказан 
као Zemlin. Жрнов је у свим издањима два 
пута насликан, под И:\1енима очигледно пре

писаним из старијих извора. Утврђење на 

брегу означено је као Zenovitz тј. Сегпоviсium, 
а у долини је нацртан град под називом 
Сzагпоw тј. Sагпо. Називи Сегпоviсiurп и Sаг

по из којих су настали Zenovitz и Czarnow 
срећу се код мађарских писаца XV и XVI ве
ка: М. А. Бонфинија, Ћ. Сремца и Брута, ви
дети М. Динић, Грађа за историју Беоzрада у 
средњея веку, Београд. 1951, 1, 51, 54, 69, 79, 
!ЈО, 96 и д. 

34 План се налази у Народној библиотеци, 
Београд. Објавио га је Ж. Шкаламера, Бео

zpad на плану ~iЗ 1688. zoduHe, Београд, 1978. 

LES PRElVIIERES IMAGES DE BELGRADE 

MaTija Bajalovic-Hadzi-Pesic 

Les plus anciennes vues de Belgrade se 
tгоuvепt sul' les miпiаtuгеs iIIustrant les chro
niques, les cartes gЕюgгарhiquеs et les gravures 
еп bois. СеБ editions, оеuvгеs, faites SШ' соm
mапdе des souverains hongrois et turcs, п'аvаi
епt раБ seulement ипе valeu!' militaire et stl'a
tegique mais c'est aussi ип document sш' l'art 
de сеБ epoques. Ces illustrations sont ип соm
рlешепt ргесјеих de 'а parole ecrite et sont 
mеmе indispensables quant il s'agit d'expliquer 
l'architecture des mопumепts dont пе sont restes 
que des Iuines. 

Jusqu'a ргеsепt lа plus апсјеппе vue de 
Belgrade est рагие sur ипе des miniatures de 
lа Сhгопiquе Шustгееdе Viеппе editee аи XIve 
siecle (ilIustIation 1). L'image de lа vШе se 
retrouve de nouveau sur ипе carte geographique 
italienne du тШеи du XVC siecle et que posse
cle lа Bibliotheque паtiопаlе а, Рагis (Ш. 2). Les 
differents documents turcs du XVc et du XVle 
siecle гергеsепtепt lа Forteresse leg'endaire de 
Belgrade encore dans toute sa g'randeur те
dievale, mais les inscl'iptions еп turc et lеБ 
troupes tuгquеs entourant lа ville nous font 
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voir lа veille d'une nouvelle epoque qui fera 
disparaitre еп grande partie lеБ marques са
ractel'istiques de lа vie аи Моуеп Age (Ш. 3, 
4, 5, 6). 

La prise ае Веlgгаdе раl' les Turcs еп 1521 
а ete le ргНехе de gгаvег а NUгепЬегg ипе vue 
panoramique fidele de 'а vШе et de ses envi-

• rons аи moment de l'attaque turque mеmе (Ш. 
6). Cette gl'avure а еи ип tres gгапd tirage, 
l'intention etait d'informer tout l'Occident de 
lа defaite tгаgiquе cle "агтее сhгеtiеппе. Cette 
gгаvuге etait parue еп plusieurs variantes dans 
les librairies de presque toutes les gгапdеs villes 
de "Еигоре (Ш. 8). Il est possible que l'auteur 
de сеНе gravure, devenue lе ргјпсфаl modele, 
ait Не faite раг Hans Sebald Већат, uп соп
temporain ае DUrer. 

Аи commencement du XVlc siecle оп vo:t 
Belgracle sur lа carte de lа Hongrie faite раг 
le plus ancien cartographe hongrois Lazar Deak. 
Еп se Ьаsапt sur lа plus ancienne carte, сеНе de 
1528, plusieurs nouvelles editions ont vu lе још 
dans diffегепtеs villes d'Еuгоре ои l'оп peut ге
marquer plusieurs vues de Belgrade (Ш. 9, 10, 11). 


