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СРЕДЊОВЕКОВНА ПРЕДГРАБА БЕОГРАДСКОГ ГРАДА 

Проучавање развојног пута срењовеков

ног Београда од настанка до прерастања у 

средњовековни град представља веома сло

жен проблем, Наша сазнања која се из го

дине у годину обогаhују новим подацима 

археолошких истраживања, још увек су 

недовољна за саг ледавање тог проблема у 

целини, Путања континуитета живљења 

на овоме тлу, од ишчезавања античко г 

града до формирања првог средњовековног 

насеља, креће се у домену хипотеза бе-::: 

јачих материјалних доказа. Нажалост, ра

сположиви археолошки материјал за сада 

не даје елементе за закључке о постоја

њу континуитета, што у знатној мери 0-

тежава сагледавање настанка средњове

ковног града. Такође је веома тешко за

кључити када средњовековно насеље под 

именом Београд прераста у средњовековни 

град, односно када се првобитна рурална 

структура насеља трансформише у урбану 

структуру, у средњовековном смислу те ре

чи. У виђењима својих савременика Бео

град је већ крајем IX века "најславнији 

град на Дунаву".! Међутим, ако условно 

прихватимо ову квалификацију средњове

ковног Београда, не улазеhи у теоријска 

разматрања појма средњовековног града, 

суочавамо се са проблемом његове простор

не диспозиције и обима распростирања. 

у том смислу за сада располажемо само 

археолошким подацима да је то рано на

сеље обухватало просторе подножја ду

навске падине у Доњем граду и Западном 

подграђу каснијег Београдског града.2 На 

истраженим површинама у Горњем граду, 

Ј3 

односно на простору античког каструма, 

културни слој IX века није констатован. 

Средњовековно насеље ће се тек током Х 

и Х! века проширити на ове просторе.3 Али 

сем чињенице да у том периоду можемо 

сагледати у основним цртама просторну 

диспозицију насеља, о његовој структури 

на основу располож:ивих археолошких на

lIаза још увек се не може говорити. Стога 

је веома тешко протумачити драгоцене по

датке из Бечке илустроване хронике где 

је описан напад угарског краља Саломона 

на Београд 1071. године.4 Ту се први пут 

помиње градско насеље (URBS) брањено 

бедемима и посебно утврђење последње од

бране (ARX). Такође се анализом овог из
вора посредно може закључити да су ку

ће у граду биле од дрвета. Према том опи

су сагледава се типична шема средњове

ковног града са ARX-OM и URBS-OM која 

се, према расположивим археолошким по

дацима и датовањима која из њих произи

лазе, не може применити на нама позната 

средњовековна утврђења Београдског гра

да, настала касније. Стога, код тумачења 

ових података, можеiv(О изнети само неке 

претпоставке које за сада не почивају на 

сигурнијим материјалним доказима. Под 

термином URBS можда би се могао прет

поставити простор брањен остацима беде

ма античког каструма, који су у то време 

још увек могли постојати, док се простор 

означен као ARX, односно посебно брање
на целина, још увек не може ни хипоте

тично одредити. 
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мења. 

љава за 

на П и 

градњом првих средњовековних 

замка на и на обали Саве. 
ових затечена про-

сторна подела насеља се мења новим ди-

површине. Један део зате

ченог насеља улази у оквир новог 

релативно према резултатима ар

хеолошких истраживања. То су углавном 

простори данашњег и града 

Ван тих простора, ко-

XV века бити опасани град
и пред

даљег ширења средњове-

од примарног за 

проучавање града у целини, дуго се нала-

без 

посебно не 

описе изво

рима XV века налазимо извесне податке о 

познатом спису Константина Филозо-

деспота Лаза-

нешто више о Београду 

почетком XV веИ.а. 6 објекте 
подигнуте у деспотово време, не означава

јуhи тачно где се налазе, Константин по

миље и неке за које можемо прет

поставити да су се налазили ван утврђеног 

простора града, односно у 

се може односити на стра

црквом св. Николе и мо-

сигуран податак о Бео-

градског града налази се у делу Bertran
dona de la 

1433. 
он каже да се 

зи село 

gens du 

зику. 

на стреломет од града нала

насељено Србима (habite de 
у коме је на 'Ускрс 

на словенском је-

са осталим резултатима истражива

ља, може се закључити да се он односи 

на средљовековно где је посеб-
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но интересантан 

цркве. 

податак о 

За проучавање 

грађа важан извор 

средњовековног пред

турски 

прописи из првих 

маља града. Они у доброј мери одсликава

ју затечено стаље средљовековног пред

грађа из времена пре 

1521. године, као што то са правом прет

поставио др. Хазим Шабановиh приликом 

обраде ових Већ у првом попису 

из 1521-23. помиље се читав низ 

објеката који несумљиво нису могли бити 

подигнути већ у години турске оку

пације, него су затечени. Важни подаци 

који могу да послуже за проучаваље сред

љовековног налазе се и у ка-

снијим пописима из 1528-30.!0 1536.11 

О постојаљу дунавског 

предграђа на простору 

у тренутку турског 

че и сликовни извори. гравири 

са приказом опсаде из 1521. године, на под
ручју Дорћола, налазимо приказану густо 

збијену групацију зграда, означену у ле

генди као предграђе Исти 

или сличан приказ дунавског 

налази се на низу гравира из XVI и ХVП 
века, које су рађене према или ви

ше узорака из периода око 1521. године. 

Не улазеhи у проблем кори

шhеља гравира као поузданих сликовних 

извора, што представља тему за 

разматраље, можемо само закључити да 

се на љима сагледава углавном тачна про

сторна а града. Остали детаљи, 

као што су изгледи и у 

граду, несумљиво су са доста ма-

ште па се не могу сматрати аутентичним 

изгледом. 'у том смислу се може тумачити 

и наведени податак. о дунавском пред-

Посебан код разматраља на-

станка средљовековног пред

стављао је до недавно потпуни недостатак 

трагова 

ног значаја за доношеље сигурнијих за

кључака. подаци те врсте добијени 

су приликом археолошких 

откривен 

2/78), лок. 

У улици Високог Стевана 
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(сонде 1/ 78 А-Д) и на лок. Солунска 6 (сон
да 9/ 78). На осталим истраженим површи
нама Дорћола дуж улице Цара Душана, 

према истоку, трагова средњовековног кул

турног слоја нема . На просторима где је 

откривен и истраживан средњовековни 

културни слој лежи директно на здрави

ци, а у појединим случајевима се налази, 

у виду јама, укопан у здравицу. У нивоу 

здравице, а местимично и у најнижем сред

њовековном слоју, откривен је мањи број 

фрагмената праисторијске, халштатске ке

рамике и античке керамике, који се не 

могу издвојити у посебне културне слоје

ве. Сличан случај је и са најстаријим сред

њовековним материјалом. У сонди 1/78-ц, 

у слоју поремећеном каснијим укопима, 

откривени су фрагменти керамике који се 

по типолошким одликама могу датовати у 

пуни XIII век. Такође из једног пореме

ћеног слоја са млађим материјалом, у сон

ди 1/78-б, нађен је бронзани чанкасти но

вац цара Манојла Комнена (1143-1180) . 
Међутим ови налази, који нису издифе

ренцирани у посебан културни слој, не 

иредстављају сигурно утврђен најстарији 

средњовековни стамбени хоризонт, већ да

ју само извесне индиције о постојању тога 

хоризонта у близини истраживаног лока

литета . Најстарији сигурно утврђен сред

њовековни културни хоризонт откривен је 

у сонди 1 /78-д на локалитету Стара Сина
гога . По своме садржају, а посебно затво

реним налазима новца млетачког дужда 

Пијетра Граденига (1289-1311),Ј4 овај хо

ризонт се може датовати у крај XIII и пр
ву четвртину XIV века. Слој истог хори

зонта , нешто сиромашнији материјалом, о

ткривен је у сондама 1/78-б и 1 /78-ц, као 
и на локалитету Јеврејска 3 испод остата
ка Чизма хана, подигнутог у XVI веку. Са
држај овог културног хоризонта претежно 

чине фрагменти лонаца грубе факт уре, ор

наментисани урезаном таласастом лини

јом . ' 5 У односу на хронолошки исти ма

теријал са Београдске тврђаве, налази са 

Дорћола су знатно грубље фактуре што у 

извесној мери може говорити о социјалном 

саставу становништва предграђа. 

Следећи јасно издиференциран култур

ни слој на лок. Стара Синагога потиче из 

почетка XV века. Садржај слоја чине пре
тежно налази фрагмената керамике, нај

чешће лонаца, крчага и пехара. Ј6 Иако је 

претежно заступљена керамика свакоднев

не, домаће употребе, међу налазима се из

двајају и примерци финије керамике гле

ђосане и украшене сграфито орнаментом. 

у поређењу са хронолошки истим матери

јалом из одговарајућих културних хори

зоната Београдске тврђаве не запажају се 

битне разлике. Културни слој који би чи

нио прелаз између претходног и овог хо-

СЛ. 1. - Лuве1iа и-к:она ХриСта (Дорliол - лок 
Стара СU'lШ20za). 

Fig. 1. - Cast icon of Christ, 00т60[, the site 
Sta1"a Sinagoga (O[d Synagogue). 

ризонта није констатован што говори о из

весном дисконтинуитету насељености 0-

БОГ дела пред грађа. Посебно интересантан 

налаз представља мала ливена икона од 

бронзе, откривена у сонди 1/78-б на коти 
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у оквиру хоризонта са 

раног XV века. Икона 
см. На страни иконе налази се ре-

приказана стојећа фигура 

са десном руком у положају благослова и 

крстастим нимбом око главе. Са страна 

налази се грчка сигнатура. Ивице 

иконе, које прате њен облик, су повишене 

и у виду преломљеног готичког лука чине 

оквир Христа. Ликовни третман 

Христа је веома рустичан и веро

ватно представља занатски рад неке ло

калне радионице. Задња страна иконе ни

је обрађена, већ само грубо заравњена. 

хронолошкој детерминацији слоја у 

коме је откривена, као и основним стил

ским одликама, икона се оквирно може да

товати у XIV и почетак XV века (Слика 1). 

материјала раног XV века, у сон
дама на лок. Стара Синагога и лок 

ска 6. констатован је, истина знатно сиро

машнији, културни слој пуног XV и по

четка XVI века. Појава овог слоја говори 
о даљем континуитету живота средњове-

ковног све до турског 

1521. године. 
Ван простора Дунавског да-

ље уз падину према Кнез Михајловој ули

ци и Косанчиfiевом венцу, приликом за

штитних археолошких ископавања огра

ниченог су негативни ре

зултати по питању постојања средњове

ковног културног На локацији у у-

зун улици 14,17 Кнез Михајловој 
501~ у сондама око конака кнегиње Љу-

трагова средњовековног културног 

нема. На простору конака директно 

изнад античких слојева налази се култур

ни датован археолошким материјалом 

и затвореним налазима новца у другу по

ловину XVI века. Даље, ван овог подруч-

од Косанчићевог венца до улице Божи

дар у ОКЕИРУ уже зоне савременог 

града, постоји неколико случајних налаза 

средњовековне керамике. Међутим ови на

.пази се не могу везати за средњовековна 

већ пре за мање стамбене ин

суле руралног типа. 

истражш:;ања остатака ан

тичког каструма на простору парка Кале

мегдан и око споменика Милану Ракићу 

констатован средњовековни 

мада налаза срењовековне 

керамике, у веома малим количинама, има. 
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На локалитету код павиљона "Цвијета Зу-
откривена је јама са налази-

ма средњовековне керамике XI века,20 а у 
сонди 1/78 блок 7, код улаза у парк, за
пажа се присуство мањег процента сред

њовековне керамике ХII века измешане са 

античким Ове резултате мо

жемо прихватити са резервом морамо 

имати у виду чињеницу да је цео простор 

садашњег парка био обухва

ћен земљаним радовима приликом изград-

ње и уређења 

у половини ХVIП века. Том 

приликом су могли бити уништени евен

туални трагови срењовековног културног 

наша досадашња сазнања 

заснована на проучавању из

вора са резултатима нових археолошких 

истраживања 

КОБНОГ 

града, односно 

ћола. 

разматрања услова за наста

поред основних погодности 

тла, од пресудног су правци кому-

град са 

града ХII и ХIII века за-

на 

никације, према резултатима досадашњих 

истраживања, нема трагова средњовеков

них гра

био услов-

љен веб оквири-

бедема античког 

насеље се рела-

тако да ХII веку 

дунавске падине у 

Како се ово даље 

ширило немамо сигурних података. 

резултатима археолошких истраживања 

на можемо закључити да се кра-

XIII и почетком XIV 
проширило до данашње 
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(Плаn 1). О структури овог ра-

сполажемо са веома мало археолошких 

података. Можемо само претпоставити да 

се ради о руралном типу насеља са ма

лом густином насељености. Извесно опа-

дање праћено које се 

XIV веку запажа I{ОД града 

у целини, несумњиво се одражава и на ду

навско 

Поqетком XV века, када ула-

зи у оквир српске државе, долази до на

глог развоја града и његовог прерастања у 

средњовековни град у правом смислу. 

де се нова утврђења 

што формира се и 

грађе у Доњем граду, чиме се 

слика битно мења. Услед великог 

прилива становништва Београд се шири и 

ван града 

Ово 

почетком 

XV века не може се поуздано утврдити. 

према Брокијеровим подацима оно 

је окруживало град на удаљености од 

ног стреломета простор од 

до Саве. 3а сада располажемо 

дино сигурним подацима да се део пред-

налазио на простору данашњег Дор

ћола до улице. Даље према исто

ку трагова предграђа нема. грани

ца на простору падине од 30-
олошког врта према павиљону 

не може се сигурније одредити. 

Важан елемент за решавање 

ма је недавно 

претворене 

у џамију, се налазила на простору 

спољне Стамбол капије Великог равелина 

зару, 

ваног плана 

Београдске 

џамија на Ат па

легенди недавно публико-
1683. године на-

лази означена као која је у 
древности била католичка црква, чији се 
звоник могао завршити док да-

на на њега постављен знак светог кр-

ста који се и данас види."21 Податак о по-

зи се и 

тописца 

једном звоник у, 

није могао протумачити до проналаска по

менутог плана. Ова џамија, некадашња 

црква, страдала је приликом опсаде 1688. 

године, а у целини порушена 

XVII века ради изградње нових утврђења 
те цркве, 

на стреломет (око 120 од 

града, уз наведене податке 

де ла може да 

послужи као елемент за утврђивање могу

ћег дела средњовековног пред

овом простору. 

и дунавског пред-

грађа током XV и почетком XVI века мо
же се, према расположивим подацима, са

гледати у основним цртама. При томе нам 

као основа могу послужити подаци из пр

вих турских пописа 1521-23. и 1536. годи
не, полазећи од претпоставке да они у ве

ликој мери верно затечено 

средњовековно стање (План 2). 
чинио је трг на 

су водиле од И-

капија и Доњег града пре-

ма Душановој улици и даље 

према ЦариграДСI<ОМ друму. Локација ово

га трга, своју задржава то

ком XVI-XVII века, може се ближе одре
дити на простору раскрснице улица Таде-

уша Кошћушка, и 

ског булевара. У турским пописима трг у 

вароши, односно први пут се 

помиље 1536. године и на тргу махала Па
пасхане, што у дословном преводу значи 

Ова махала је била 

насељена Поред ове, у истом по

пису, вероватно у близини, наводе 

се и друге махале насељене Србима. У ка
пописима из 1560, 1572. и 1582. го

дине трг се стално помиње и на њему уз 

муслиманске и једна српска махала.24 На-
ведени податак из 1536. године о постоја
њу српских махала на тргу и о

колини, посебно оне назване именом по-

пове или попа 

наВQДИ на закључак да се ради о 

затеченом делу насеља са српским станов

ништвом. На тргу, односно у не

посредној налазила се црква о 

зели, а IV'I-'XM"'" 

стан и 

води и 

Београд 

податак налазимо у 

1578. Го

каже: "Имали су 
су им Турци оду

од ње саградио бези

Сличан податак на

кроз 

поме-
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локацији 

паше Соколовића,27 

зио на почетку данашње улице 

цркве можемо 

улица 

Бана и 

чар-

са трговачким и рад-

њама, као и вагом. Јавна вага се 

помиње већ у попису 1521-23. а 

у пописима из 1528-30. и 1536. године бли-
зу ваге помиње се 27 који 

су били царски хас (феудални 

указује да се ради о имовини о-

у наведеним пописима се по

себно помиње даира, односно круг, 

ваге са и тим ду-

из пописа из 1536. године, сазна-

је се да их шест било у рушевном ста-

њу,31 што указује на њихово ста-

рије порекло. На простору дунавског пред

трађа се вероватно налазио 

који се непосредно после турског 

помиње као Пири па

ше.32 Са пуно разлога се може претпоста

вити да се овде ради о старијем затеченом 

објекту, можда подигну-

тој у време деспота 

Одмах после 

су предузели 

Стефана 

1521. године, 

мере да се обнови 

и у вароши, односно 

затечени трг. је царинарница, за 

коју је вероватно употреб;ьен неки ста

рији основана је тржишна инспек

ција и постављена ноћна стража чува

ње 

напред изнетим резултатима и

страживања може се у основним цртама 

сагледати генеза дунавског Бео-

градског града. његовог настанка и 

првобитна структура још увек су нам не

довољно познати. Период првог већег про

сторног ширења ХIП и 

почетком XIV века, хронолошки одговара 

времену српске власти у време-

ну О коме су наша сазнања 

ма оскудна. Повезивање 

увек вео

са сво-

природним 

краља 

насељавањем и про

сторним ширењем насеља. Као резултат 

тога процеса треба посматрати ширење 

предграђа је прекинуто угарским 0-

свајањем и спаљивањем града 1319. годи

не.Ј4 Скоро цео следећи век, док се Бео

град налазио у функцији слабо насељене 

угарске пограничне тврђаве, не у

ских 

града а самим тим ни град

процес просторног су-

сагледава у 

истражених површина 

ве. наглог просперитета, почетком 

XV века, обележено је прерастањем Бео

града у средњовековни град у правом сми

слу те речи. У процесу брзог насељавања 

града, сада привредног, политичког и кул

турног центра средњовековне по

ново се насељава и шири простор предгра

по нашим досадашњим сазна-

су увек недовољна за ком

решавање проблема, r.тожемо 

претпоставити да се почетком XV века 

формира дунавско предграђе у 

средњовековног приградског трга. То пред
грађе је имало основне битне елементе ур

бане структуре, првенствено у свом среди-

ОЈ<О трга. закључак 

да ИЗ'3есни дедови 

руралну структуру 

живота у 

се може пратити све до турског 

освајања, када у 

добија нове 

новонасталој 

просторну ДИСПОЗIИЦИЈ) 

ције. 

који мењају његову 

и обогаћују 

Средњовековно дунанско 

представља први зачетак градског насе

ља, изван оквира из 

кога ће се током наредних векова разви

ти савремени град. 
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MEDIEVAL SUБURБS OF ТНЕ CIТY OF БЕОGRАD 

Тће study о! the 
Беоgгаd {гот its 

into а 
ргоЫет. Ои!' 

Marko 

medieval 
ипШ its 

richet' уеаг Ьу уеаг Ьу пеw data геsuШпg 
the archaeological researches, јБ stШ јп

sufficient {ОЈ' viewing the problem as а whole. 
The question о! continuous Ше јп this territo
ry, from the disappearance о! the antique town 

1'1 

ир to the forming of Ље first medieval settle
ment lies јп the realm о! hypotheses without 

mаtегiаl proofs. Unfortunately, the 
archaeological mateгial does not, {ог 

the time being, supply us with elements fol' 
conclusions јп respect о! the existence 

\vhich cOn5iderably makes diffi-
cult the viewing of the coming into о! 
the medieval town. It is а150 very to 
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find out when the medieval settlement named 
Beograd outgrew into а medieval ј.е. \ућеп 
the first гигаl structure of the was 
transformed into the urban structure јп the 
medieval sense о! the word. at the end 
о! the 9th century јп the eyes 
poraries Beograd was »the most 
оп the Danube.« Тће time о! " .. "су,,,,,.; 
Beograd had in the 12th 
reign of Byzantine "Y'<",.~rr,rc 
Comnenus, was 
medieval fortifica tions, 
the do\vnto\vn at the bank of the 
Outside the then fortification 
suburb, \ућјсћ corresponds to today's 
Gornji and (Upper and Lower Town) 
of the Beograd 

ТЬе ргоЫет ",yn",'"n 
medieval 
{ог the study of as 
а whole, remained 
framework о! 
material proofs. 
very scarse and 
Beograd, did not ргоуИе 
city to nothing о! the 
suburbs. тоге detailed sources {гот 
the 15th some data јп respect о! 
the suburbs of which тау a1so concern 
the агеа of today's 

In the precious work of Constantine the 
Philosopher the biography of the Despot 
Stefan Lazarevic .... уе learn somewhat тоге 
about Beograd at the beginning о! the 15th сеп
tury. When enumerating the structures raised 
а! the Нте о! the Despot, по! depicting exactly 
\vhere Љеу were situated, Constantine also 
mentioned some objects [ог which we тау 

suppose that Љеу were situated outside Ље 
fогШiеd агеа о! the Beograd city, ј.е. јп the 
suburb. This тау refer to the xenodochion with 
the сЬигсЬ of Sv. Nikola, to the church 
о! Тг! Ј erarha {The Three 

The first геНаЫе detail concerning 
suburb о! is to Ье [оипд 
of Bertrandon lа 
through in 1433. 
he said that the о! an arrow shot 
was а vШаgе settled Ље Serbs (hablte de 
gens du which he attended 
to the in the Slav 
Ву thought to these data and 
them the other resu1ts о! 
тау infer that Љеу refer to the 
suburb in the агеа о! Dorcol. Неге 
should specially Ье pointed detail which 
refers to the existence о! Ље church. 

For the о! the medieval suburb at 
Dorcol we mention the Turkish census 
{гат Ље first decenniums after the Turkish 
conquest о! the town аБ sources. They 
тјпог to а good deal Ље о! Ље medieval 
suburb before the о! Beograd 
јn 1521, аБ Dr. Hazim justly assumed 
when he dealt .... vith these БоигсеБ. А whole 
range а! structures mentioned already in the 
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first census could not have been raised in the 
very first уеаг о! Ље Turkish гulе. 

The existence о! the formed 
а! the Danube side in the агеа о! 
а! the тотеn! о! the Turkish 
town ј5 also ргоуед Ьу pictorial БоигсеБ. 
gгаvuге, showing the siege in 1521, јn Ље Dor
соl агеа there is а dense of buildings 
termed in Ље legend as the 

А separate ргоЫет in dealing with the 
caming into being а! the medieval suburb was 
cau5ed, until Ьу lack of та-
terial proofs and data ,.vhich, јп 
this case, рlау а decisive тоге 

reliable conclusions. The first data of kind 
were got оп Ље occasion о! the archaeological 
excavations carried out in Ље Dorcol агеа јn 
1978. 

The medieval сuНигаl 
а! Ље site Jevrejska Street 
Ље site Stara јп the 

uncovered 
2/78), at 
Stevana 

Street {sound and at the site 
Street 6 {sound The оЉег researched 
о! Dorcol, along Сага Dusana Street 
east yielded по cultural lауег. In the sound 1/78 
at Ље site Stara was unearthed 
oldest medieval lауег, 
contents, the сојnБ of 
doge Pietro 
dated to Ље end of and the 
ter of the 14th century. 
lауег аге predominantly 
fabric ornamented an 

The contents the 

If compared '.vith 
terial {гот the Beograd 

sherds о! coarse 
wavelike line. 
the same та

the finds 
{гот Dorcol о! '"'v"", .. "" 
which. to а 
structure о! the 
cultural lауег о! the same 
uncovered at the БНе Jevrejska 
the remains о! the Cizma Нап (inn). 
1у сиНигаl at 
Stara Sinagoga {гот 
the 15th century. Тће contents о! the 
predominantly sherds. most frequently 
jugs, Ьо .... уlБ and beakers. 
everyday иБе ргеуаПБ, among 
also Ье sorted out the 
тјс glazed and 
design. with 
same material 
rizons of the Beograd по 
rences аге to Ье seen. The сиltигаl 
would Ье the tгапsШоп from the 
this horizon has по! been 
of Боте discontinuity in 
о! the suburb. An 
а Бтаll cast bronze 
representation of Ље standing 
It \vas uncovered јп the layer 
century, although 
properties it тау Ье dated 

The 

Beside the material from the earJy 15th 
century, in the sounds at the site Stara Sina
goga and the site Solunska Street 6 was found, 
although considerably а сultuгаl layer 
{гот the full 15th the beginning Df the 
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16th century. Тће appearance 
speaks аЬои! further 
the medieval suburb ипШ 
јп 1521. 

If we compar'e our 
study of historical sources, 
new archaeological researches, 

о! this layer 
the Ше of 

conquest 

based оп the 
the results о! 

position to view clearly Ље ехј-
stence and о! Ље Da-
пиЬе suburb о! сНу, the 
today's Dorcol агеа. the 
сопdШопs {ог Ље coming the 
suburb, beside Ље basic ground, 
о! decisive directions 
о! Ље the town 
with its hinterland. Јп the о! the 
12th and 13th century we see сот-
munications, the starting points о! which аге 
the сНу gates. These аге the southern сотти-
nication beginning at the о! the castle to 
continue јп Ље direction today's Knez Мј-
hajlova Street, the southern communication 
beginning at Ље corresponding gate о! the 
downto\vn to lead along the Sava bank and 
the eastern communication which, [гот the cor
responding gate о! Ље downtown, along the foot 
о! the Danube slope, took the direction о! Du
.sanova Street to break to the Istambul road. 
As the results of the excavations carried ои! 
Ьу now sho\v, along the first two communica
tions there аге по traces о! medieval suburbs 
ехсер! оп the plateau of Ље Gornji 
the position о! the suburb was по! 

Ље position о! the соттипјсаНоп, 
frames о! the destroyed bulwarks о! 

antique fortification. Along the third сотти
nication the settlement was formed rather early, 
so that јп the 13Љ century it already encom
passed the foot of Ље Danube slope in the Do
nji Grad, For the Нте being по reliable data 
аге available јп respect о! the јп which 
this БиЬигЬ further spread. to the 
archaeological researches we that 
а! Ље end of Ље 13th and the of 
the 14th century the suburb 
Jevrejska Street. As far as Ље structure о! 
this suburb is concerned only scarce агсћаеоlо

data аге available. We тау only suppose 
Ље rural type о! Ље settlement 

question. Some decline 
noticeable јп the 14Љ century 

as а whole, undoubtedly 
suburb as well. 
о! the 15th century, when 

was јп Ље Serbian state, it 
rapidly to develop and to outgrow into а 

medieval јп Ље true sense о! the word. 
New were ЬиШ јп the Gornji Grad 
and some.vhat later the fortified do\vntown \vas 
also formed јп the Donji Grad, \vhich essenti-

changed the topographic picture о! Вео
As а result о! the large influx of Ље ро

pulation, Beograd had to start to spread outside 

with do"\'vntown. ТЫБ 
suburb fil·st. Тће extent 

the beginning о! Ље 15th 
Ье ascertained. Judging 
Broquiere, Ље suburb 

а distance о! ап arro\v
the area {гот the Danube 
time being Ље only reliable 

that а part о! the suburb was 
јп Ље space а! today's Dorcol ир to 

Jevrejska Street. Further towards the east 
there are по traces о! the suburb. 

to Ље available data we тау 
view the structure and the func

SUbUI'b јп the course о! Ље 
о! the 16th century 
аБ а basis the data 

censuses. Тће center о! 
at the јојп! о! Ље 

lead [гот the Eastern 
and Donji Grad to\vards 

and further to\vards 
Road. Тће location о! this square, 

held НБ function јп the 16th-17th сеп
closer Ье defined јп the space о! Ље 
о! Tadeusa Dusanova 

Street the very 
there 

situated а! Ље square 
јБ {ог sure 

the агеа of the 
10саНоп of the 
after the Turkish 
Ље foundation о! рјг! ШL':rНlltu 
edly ап older structure is ",yn",>rrlprj 

Ље xenodochion raised а! the 
spot Stefan Lazarevic. 

Оп the ЬаБјБ of аН these data we тау 
conclude that јп the course of the 15th and Ље 

о! the 16th the Danube 
а [ипсНоп of а at-the-

wblch was formed јп the direc
тајп communication. Тће suburb 

formed јп this way ћаБ the elements о! urban 
structure, at Ље fore јп its central part, which, 
ho\vever, does not say that some parts о! the 
suburb did по! keep the rural structure о! Ље 
settlement. 

Тће medieval Danube suburb гергеsепts 
the fiгst forming of the citified settlement out
side Ље defended frame о! the fOl'tification, 
from which а modern city wШ develop in the 
course о! пех! few centuries, 
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