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ПРО ЛОГ

Бе о град ски чо ва 1800—2010: од рат ни ка и гран се ње ра до про ро ка мо дер ног до ба

У по тра зи за сен ком лич не исто ри је
Бе о град је град исто ри ја, сан на две ма ре ка ма, олуј ни ве тар што по ку ша ва 

да сми ри два ци ви ли за циј ска бло ка — Ис ток и За пад. Ни кад ни је крио ту сво ју 
тај ну, јер њу су но си ле све вој ске, сви њи хо ви кон до ти је ри. Еуген Са вој ски је 
град до жи вео као фор ти фи ка ци ју, кључ ну тач ку за уми ре ње цар ске гра ни це, 
а осман ски за по вед ни ци су у ње му ви де ли грех ко ји ва ља по ме ри ти ка ср цу 
Евро пе. Пре ла зио је у том вр тло гу из ру ке у ру ку, као ка ква ода ли ска, као ин
три гант на ре ли кви ја. У том роп цу исто ри је ро ђе не су мно ге лич но сти у чи јим 
би о гра фи ја ма, као у ча роб ном зр ца лу, тра жи мо исти ну и мит о на ма и на шем 
пу ту кроз вре ме.

Ни је по тре ба, љу бе зна бра ћо мо ја, да ви ја про стра но пи шем ка ко се ми 
с Тур ци би је мо, јер је то да нас све му све ту по зна то и чу ве но. И за што се ми 
би је мо, то ни ко не мо же ве ро ва ти ни зна ти не го они љу ди ко ји под те шки јем 
игом и јар мом тур ски јем жи ве, ка ко и ви сви, љу бе зна мо ја бра ћо Сер бљи. Ми 
смо ви де ли по след њи ко нац или ти крај би јед но га на ше га жи вље ња, ко је је би
ло до шло, или сви да по ги не мо или да по ште но жи ви мо. И то је нас на гна ло да 
по диг не мо сви оруж је на ше про ти ву на ши јех му чи те ља и да се од зла бра ни мо, 
и хва ла Го спо ду Бо гу, све гра до ве и ка са бе од Мо ра ве до Дри не осво ји смо, осим 
Би о гра да. И ње га би смо осво ји ли, али до ђе Бе ћирпа ша тер ухва ти ве ру ме ђу 
на ма и Би о гра ђа ни ма. И сад се до го ва ра мо, ка ко и на чем ће мо оста ти и у чим 
ће ру ка ма Би о град оста ти. За што ми сви у име Бо жи је на ми сли ли и здо го ва
ра ли се да нам ви ше Тур ци — ја ра ма зи не су де, не го ми са ми да се су ди мо и да 
ца ру на ше му бу де мо вер ни, и од се ком да му да је мо на го ди ну ко ли ко је пра во 
и ка ко он за по ве да …

Пи са то под Би о гра дом у та бо ру серб ско ме, 27. ав гу ста 1804. г.

(Ка ра ђор ђе са ста ре ши на ма ар хи ман дри ту Ар се ни ју Га го ви ћу)

Би о граф ска исто ри ја је сте ула зак у не до ку чи вост не чи је ка ри је ре, успо на 
и су ро вих па до ва, ми сти ку по ро дич ног жи во та, али и у јав но при ка зи ва
ње, га лу и пом пу, а че сто и у дра му, ужа сну пат њу. То не зна чи да пре не бре
га ва да до ку мен ту је, у све о бу хват ном ни зу, ве ли ке до га ђа је и кре та ња ко ји 
су од ре ђи ва ли чо ве ко ву суд би ну. Као фи ни ми кро скоп ула зи у оно што је 
ис пи са но у ма три ку ла ма, ли ста ма аван сма на, ше ма ти зми ма, по ро дич ним 
ар хи ви ма. Без тих по сту ла та не ма ни та јан стве не сва ко дне ви це, a ни оне 
не до ку чи ве ме ђу дне ви це ко јом су ис пи са не то ли ке по ро дич не исто ри је. 
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Бе о град у 19. и 20. ве ку бе ло да но је сте исто ри ја ра ђа ња гра ђан ства, не че га 
нобл и хох, али на ка ле мље ног на чар шиј ски дух и пр ви тр го вач ки до дир с 
Евро пом за чет у тај ном вој нич ком тр го ва њу пре ко Земунa. 

Пи са ти о Бе о гра ду зна чи до дир ну ти сло је ве за бо ра вље ног, бу ду ћи да је 
и у ка ме ну тај на, ду бо ко уте ло вљен за бо рав. Не ки ће ре ћи да је бе о град ски 
ход исто ри јом јед на по ве ља о на да ма, тај на ма и не до са ња ним љу ба ви ма. 
Дру ги ће твр ди ти да се ту укр шта ју нео бич не суд би не и још тај но ви ти
ји ка рак те ри. Мно га зда ња су не тра гом де ва сти ра на, али је остао глас о 
њи хо вим ста на ри ма и га зда ма. Гу сти прах исто риј ског за бо ра ва мно ги ма 
не до зво ља ва да из ви ре из пре га же ног по ро дич ног ро до сло ва или је то, 
уисти ну, ма ло зна на по ве сни ца. Ко су те лич но сти, твор ци не у га си ве са ге 
о Бе о гра ду? Не сум њи во, то ни је оби чан свет пред вра ти ма исто ри је, то су 
олич ни ци но вог, пред вод ни ци и про ро ци! Ни су сви ро ђе ни у пур пу ру, али 
су има ли оно зр но енер ги је за лет ме ђу ве ли ка не. Не при став ши да бу ду 
обич ни, про ме ни ли су свет око се бе и, на рав но, се бе са ме да би би ли сво ји 
и не до хва тљи ви. Во ди ла их је она ра зло жност, смо тре ност, али и не у кро
ти вост, сва енер ги ја што при па да кор пу су моћ них љу ди. Из со ја обич них 
по ста ја ли су ро до на чел ни ци, ви зи о на ри, ге не ра ли, на уч ни ци, ди пло ма те. 
Бе о град су ви де ли као фар у да ле ку бу дућ ност, ср це суд би не. Ни су би ли 
оп чи ње ни со бом, већ су тра жи ли про стор ко јим ће ис ка за ти сво ју ли бер
тин ску ду шу, свој кре а тив ни кре до. Тр гов ци су пре по ро ди ли Бе о град, ски
ну ли му ми сти ку ка са бе и при бли жи ли га мо дер ном, за пад ном све ту.

Ка ра ван ским пу те ви ма сти за ли су за чи ни и за чуд не тка ни не са Ис то ка, 
а За пад је већ био ту, у „пре ку“, у Зе му ну. Та укр шта ња би ла су пло до но сна 
бу ду ћи да је још пре устан ка Бе о град имао до дир са Ца ре ви ном. Аустриј ски 
по ли ци о ти пом но су пра ти ли шта се зби ва ту, на мо дер ном „ли ме су“, где је 
кон ту мац био са ни тар на тач ка за про пу шта ње тих ди вљих љу ди са Ис то ка. 
Ни на чи јој зе мљи, где је да нас Но ви Бе о град, би ла је пу сто ли на про ша ра на 

Водени саобраћај је препородио Београд: поглед на Савску падину, историјски 
амфитеатар.
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опа сним ба ра ма, те об ра сла ше вар јем и на се ље на са мо пти ца ма. Ту да су 
се шај ка ма, под за шти том та ме, про вла чи ли Ка ра ђор ђе ви еми са ри и ухо де 
ра зних фе ла. Тек 1938. почело је насипање те чудесне земље, где је годину 
дана раније, лицем према старом граду,  било подигнуто  Сајмиште, које ће  
убрзо, у мутном ратном вртлогу, постати логор, мучилиште.

Пра ви ти по ве сни лук од два ве ка зна чи би ти у пла ме ну мно гих суд би на 
и не ис пи са них би о гра фи ја, др жа ти у ру ци вре мен ску ми стри ју и њо ме об
ли ко ва ти про ху ја ло, као да је не што жи во ов де и са да, и по но во да ти но ви 
ток та ко сло же ној сла га ли ци. Ту су и фрај ко ри, и бу љу ба ше, и оборкне зо ви, 
го спо да ри, али и ма ли чо ва не увек рад кав зи, те тр гов ци, и по ште ни и ли
хвом об у зе ти, па сва ко вр сни те ла ли и ско ро те че (не у хва тљи ви та та ри ни), 
за ве ре ни ци мр ких по гле да и не ми ло сно ве штих са бљи, пу ков ни ци пре да ти 
за бо ра ву, по но сне вој во де и ге не ра ли, кра ље ви муч ки уби је ни, па ге гу ла, чи
ја је ко шу ља, вр тло гом исто ри је, за на век оста ла на то пље на мар тир ством.

Тр гов ци су би ли љу ди про ниц љи ви, слу ти о ци до ла ска но ве др жав
нич ке ру ке у Ср би ју, иако су Тур ци још ја ки, прем да сла би. Ни су ште де ли 
злат ни ке као до при нос раз бу ђи ва њу на ро да у Ср би ји, сто га се њи ма Ка ра
ђор ђе обра ћа с на ро чи тим ува жа ва њем и ти ту ли са њем. Они су за на род
ног пред вод ни ка „бра ћа љу бе зна и бла го де те љи осве до че ни све му све ту“. С 
дру ге стра не, аустриј ске ухо де пра ти ле су, кла сич но пе дант но, сва ки ти трај 
у он да шњем Бе о град ском па ша лу ку, све оно што се под бу ну под во ди ло. 
Ва жну уло гу, у по гра нич ном оба ве штај ном ра ту, играо је Па ул Јо зеф Ми
те сер (Paul Jo seph Mi tes ser), цр но ма ња сти чо ва жу тог ли ца уре ше ног цр ним 
уфи ти ље ним бр ци ма. Осје ча нин ро ђе њем, Зе му нац по ду жи ни вој не слу
жбе (1791—1807), доц ни је кон зул у Трав ни ку, био је пра ви тип с гра ни це. 
По ма ло це ре мо ни јал ног име на, али ве о ма пред у зе тан зна лац шпи јун ских 
ра бо та. Ма јор ски чин сте као је 1799, пот пу ков нич ки 1807. го ди не. Ми те сер 
је, пре фи ње ном тех ни ком (по штан ском цен зу ром, за пле ном по шиљ ки, али 
и лан цем ухо да), умео да при ку пи фак те ко и ка ко Ср бе снаб де ва оруж
јем и ба ру том (џе ба ном), и ко ли ко су уста ни ци на ра бош за ду же ни код 
зе мун ских тр го ва ца. Мно ги су се на шли у за тво ру, али тај ни ка на ли ни су 
пре се че ни, па су уста нич ке пу шке има ле стре љи ва. Ме ђу тим, и Тур ци ма је 
сти за ла ми а зма („све бра шно из Ба на та ко је се ис то ва ри на зе мун ском тр
гу, он, Ди ми три је Бра то глић, то ва ри у сво је ла ђе и те ра за Бе о град“), па се 
срп ски вожд обра тио аустриј ском мо нар ху због ове дво лич не игре. Да кле, 
све се зби ва у пред ве чер је срп ског ју ри ша на Бе о град. 

Ни шта ни је мо гло са пе ти ус ко ме ша ни на род да уђе у сво ју бу дућ ност 
ко ју жи ви мо, ево, два ве ка, два ве ка ин три гант них лич них по ве сти, ми
стич них љу ба ви, зре лих стра сти, та јан стве них тр го вач ких и бан кар ских 



8

Симо Ц. Ћирковић

по ду хва та, гра ди тељ скоар хи тек тон ских пе ча та у ци гли, ви си ни, ка ме ну, 
ста клу ра зно род не га ме. У тра ја ње пу но сва ко вр сних ме на. Че тр на ест го
ди на пре но што је Вожд по звао Ср бе да на са бљи из бо ре ср це сло бо де, тр
го вач ким по сло ви ма у Бе о гра ду го спо да ри ли су Жи ки ћи (Џи ке) и Шун де, 
чак су по тај но „ну ди ли Аустри јан ци ма кљу че ве од ка пи је бе о град ске твр
ђа ве“. Но, њи хо ва тај на тр го вач ка ра ди ност би ла је у сен ци вре ња што се 
ку ва ло у ду би ни на род ног бит ка. Док је Бе о град по гле дао ка Зе му ну, та мо 
је би ла Евро па, чи тлукса хи би је (љу те по реж џи је) и ја ни ча ри мр ких по гле
да це ди ли су на ро ду ду шу, да га из ба це из исто риј ског ле жи шта.

Плам пу ша ка Ко че ка пе та на (Ко че Ан ђел ко ви ћа), тр гов ца ве штог 
оруж ју, ни је био до во љан те 1788. да се зба ци осман лиј ска сте га. Че као се 
Ка ра ђор ђе, не гда шњи мар ве ни тр го вац, из вој штен у фрај ко ру, да по зо ве 
Ср бе на окуп. Сум њи чав пре ма они ма што пу но обе ћа ва ју, а кри ју се у 
бу џа ку, про ниц љив да ви ди ка да је пра ви час, крај осман ској тми ни об зна
нио је у Ма ри ће ви ћа ја ру зи. Ср би ја је про го во ри ла из свог ето са. Но сио га 
је исто риј ски ве тар ко ји је уз бу дио Ср бе. Оп чи ња ва их и да нас! Бу ду ћи да 

У ишчекивању палате „Албанија“: трговац, мали Медина,  
у вреви Кнез Михаилове улице.
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су не по врат но оку па ни ле по том мон ди јал не ва тре пу то ва ња, кр ста ре ња 
оке а ни ма, ло вом на не до хва тљи ву пти цу суд би не, бо га та шки тре зор, онај 
не по тро шив, као оно ста рин ско чек ме џе, где је ва зда звец као луј дор или 
Фра њин злат ник. Та уну тра шња сна га но си ла је и ва ро шког екс пе ди то ра 
Ха џи То му и ба зр ђан ба шу (ста ре ши ну тр го ва ца) Пе тра Ич ка. Хте ли су 
сло бо дан тр го вач ки дах и ми ран дом, нај ве ћи сан свих Ср ба. У име тог сна 
Чо лакАн та Узу но вић, ва ро шки ћур чи ја, се дам то ва ра ар на ут ских пу ша ка, 
ко је је го нио у Бе о град да их про да Тур ци ма, у То по ли пре дао је Ка ра ђор ђу. 
Јед на ули ца на Се ња ку но си да нас име слав ног бу љу ба ше. 

Пи са ње по ве сти о бе о град ском жи во ту и зна ме ни тим лич но сти ма је
сте те жак пут у до ба не ста ло у не у хва тљи вој хро но ло ги ји1, те је то по ку
шај тра га ња за из гу бље ним вре ме ном. Про на ћи тра го ве сен ки оног што 
је не гда би ло, што је не гда из гле да ло као ве ли ка моћ или ју нач ни под виг, 
ни је са мо тра га лач ко уме ће већ је дан из но ва сло жен мо за ик, као да се све 
упра во зби ва, да ни је је дан про ху ја ли свет. Не ки су би ли тек пред стра жа 

1  Хронолошки поглед у двовековну повест Београда видети у посебном одељку у коме 
су дати важни датуми и личности, својeврсни репери путовања кроз време.

Врхунац грађанске епохе: Теразије  с  Игумановом палатом и  трамвајима 
којих више нема. У позадини се виде Панђелина кућа и Видовићева гимназија, 

срушене средином шездесетих година 20. века.
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за ве ли ке сно ве, а не ки су их и оства ри ли у по тра зи за сво јом сен ком од 
ко је су че сто бе жа ли, бу ду ћи да их је она сти за ла и ба ца ла у ам бис за бо ра
ва. Све ово су сту ди је, ни ка ко по ве сна игра, са ња ни по ход у не ствар но и 
не до хва тљи во. Све пред ва ма је по но во сло же на исти на, по глед у ду би ну 
исто ри је. Онај пр во бит ни чи бук од ћи ли ба ра, спра ви ца ма ле лич не стра
сти и те шког за бо ра ва од не по јам ног при ти ска тур ске вла сти. И она на 
бр зи ну из ди мље на ци га ре та, пра сли ка стра сти ду ге два ве ка, а да нас про
скри бо ва на. Исто ри ја је до би ла но ву ди мен зи ју, бек ство од Бе о град ског 
па ша лу ка2. Ула зак у ди мен зи ју ур ба ног и ход ка Евро пи. То ур ба но чи сти
ли ште тра је до да нас, као иза зов но ве епо хе!

2 Област под управом београдског паше, простирала се између Дрине, Саве, Дунава, 
Пореча (доцније Доњег Милановца), Сталаћа, Карановца (Краљева) и Ужица. Првобитно 
седиште било му је у Смедереву (Смедеревски санџак, 1459.), а премештено је у Београд 
тек 1521. Свиштовским миром (1791) османска управа увела је извесне реформе које 
су заокружене повластицама и аутономијом (ферман из 1793/1794.). Као прва мера 
укинути су читлуци, а порез су прикупљали кнезови (на 20.000 мушких глава по 20 гроша) 
изабрани од народа. Они су уз кадије обављали и судску власт. Дозвољена је потпуна 
слобода вере, а јаничарима је забрањен повратак у Пашалук. Године 1801. заведена је 
дахијска управа којом су укинуте све повластице. То је био, уз Сечу кнезова и несносно 
економско стање, кључни моменат који је произвео устанак и појаву вожда Карађорђа 
Петровића. Београдски пашалук, после укидања Пећке патријаршије, био је стуб очувања 
српства, а Турска и Аустрија због њега су водиле три рата. На том простору је, у другoj 
половини 18. века, настала јединствена друштвена установа — кнежинска самоуправа. 
Према анализи др Радоша Љушића пружала је Србима локалну самоуправу на три нивоа 
— у селу, кнежини и нахији. Срби у Београдском пашалуку побунили су се 1804. против 
незапамћеног терора јаничарских одметника — дахија. Тим устанком почело је доба 
које је знано и као српска револуција. Предвођени Ђорђем Петровићем (1762—1817), 
познатијим као Карађорђе, устаници су брзо растерали и побили дахије, јаничаре и спахије 
и ослободили цео Пашалук. До ослобођења Београда (почетком 1807.) извојевали су 
више победа над јаничарима и султановим војскама — Иванковац (1805), Мишар (1806), 
Делиград, Лозница, Варварин — организовали су државну управу и прописали јој уређење, 
с јаким војним обележјем. Државну организацију оличавали су вожд, Народна скупштина, 
Правитељствујушчи совјет, судови, војне и цивилне локалне старешине. Устаници су 
правно уређивали државу уставним актима из 1805, 1808. и 1811. године. 
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КАЛЕМЕГДАНСКЕ СЕНКE

БЕ ЛЕ ШКА ЧИ ТА О ЦУ

И овла шни увид у овај спис чи та о цу ће по ка за ти да су че ти ри лич но сти 
сту бо ви но са чи ове књи ге. Је дан је Сло бо дан Јо ва но вић, из у зет но зна ча јан исто
ри чар и нео ства ре ни др жав ник, дру ги је Иво Ан дрић, ме ра на ше ве ли чи не спрам 
све та, те дво ји ца но ви на ра – Пре драг Ми ло је вић и Ми лан Јо ва но вић Сто и ми
ро вић. Они су ов де као на ка квом рин ги шпи лу исто ри је, прем да су мо ну мен ти и 
из за сен ка, јер они жи ве не за ви сно од исто ри је и од нас. Они су ве ли чи не, сли ка ри 
епо ха. За то су ту, као во ди чи и ка зи ва чи не чег што је ми ну ло, а жи во је као при
ча, као још јед ном до дир ну та про шлост. 

У Бе о гра ду, 16.4.2012. — 26.11.2012. С. Ц. Ћ.
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ПР ВО ПО ГЛА ВЉЕ

На тра гу на де
Евро па је Ср би ји да ла дах од пр вог уста нич ког гла са у ср цу Шу ма ди је 
1804. на сто је ћи да ди пло ма ти са њем одр жи њен ко рак са мо дер ни за циј
ским про це си ма ко ји су под ра зу ме ва ли из град њу др жа ве са о бра же не зах
те ви ма епо хе. Бе о град је на сто јао да одр жи тај пут на де, али то нуо је у 
за ку ли сне игре, ра спре, лич ни пре стиж ме ђу уста нич ким пр ва ци ма. Ка
ра ђор ђев др жав нич ки тон ни је био до вољ но ар ти ку ли сан да би ства ри 
др жао под кон тро лом, а то је зна чи ло по пу шта ње, уз ми ца ње, вој нич ку по
су ста лост и ди пло мат ску не сна ла жљи вост, јер што је хтео Беч, ни је хте ла 
Ру си ја. Кад се све му то ме при до да ју сла бе ин сти ту ци је у цен тру (Бе о град), 
он да је ја сно да ло кал на власт и су рев њи ве ста ре ши не ни су  мо гли да пра
те др жав ни ре зон. Ово је при ча о оно ме што је прет хо ди ло, ка ко се ра ђао 
оквир но ве др жа ве, где су тра же ни узо ри, ка ко се ства рао пр ви круг од
лич ни ка, но вих про ро ка, пред вод ни ка, до све тло сти ко ја зна чи сми ре ње, 
пут у сре ди ште жи во та. Бе о град је увек био фар ко ји су тра жи ли сви они 
ко ји ма по све ћу је мо ове ре до ве: би ли су сво ји и по сто ја ни. Из над сла ве и 
јеф ти не лич не до би ти.
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На рас кр шћу: ка ко ухва ти ти суд бин ску ва тру или оста ти ефе мер на вред ност 

Из ме ђу ба ро ка и сјак те ћих са бљи
Аустри ја је сво јом упра вом Бе о гра ду да ла европ ски по глед на град, мо дел ур ба ни
за ци је. У тре ћој де ка ди 18. ве ка, Бе о град жи ви у об лич ју зре лог ба ро ка. Одр жа ва ни 
су и ба ло ви, сјај Евро пе сме шио се Бе о гра ду.

Еуген Са вој ски (François—Eugène, Prin ce of Sa voy—Ca rig nan, 1663—1736), 
аустриј ски вој ско во ђа. Као ро ђе ни Па ри жанин сту ди рао je ма те ма ти ку. По сле 
не у спе лог по ку ша ја, због про ти вље ња двор ских кру го ва, да бу де при мљен у 
фран цу ску вој ску, сту пио je у офи цир ски кор Ле о пол да I. Слу жио је два аустриј
ска ца ра, Јо си фа I и Кар ла VI, а у 29. го ди ни је био фелд мар шал, ге не ра ли си мус 
аустриј ске вој ске. Ње го вом вој ном угле ду до при не ли су три јум фи у Пи је мон ту. 
Од 1703. био је пред се да ва ју ћи Др жав ног рат ног ве ћа. По бе да ма над Тур ци ма 
код Сен те (1697), Пе тро ва ра ди на (1716) и Бе о гра да (1717) до при нео је об у зда
ва њу осман лиј ске вој не сна ге. По жа ре вач ким ми ром 1718. учвр стио је по ло
жај Аустри је у По ду на вљу. До при нео је уре ђе њу ба рок ног Бе о гра да за вре ме 
аустриј ске оку па ци је 1718—1739. Био је по том на ме сник у Ита ли ји и Флан дри
ји, а по зне го ди не про вео је у двор цу Бел ве де ре у Бе чу. Упам ћен је као ве ли ки 
стра тег и вој ско во ђа свог до ба.

(Еуген Са вој ски, исто ри о граф ски кро ки)

Исто ри ја има сво је пу те ве, сво је ме ан дре и сво је тај не. Аустри јан ци су, на 
про сто ру да на шњег тр го вач ког цен тра Бе о гра да, на пра ви ли ма лу ре пли ку 
Бе ча по гра ђе вин ском дик та ту фелд мар ша ла, прин ца Алек сан дра Вир тем
бер га (Würt tem berg Karl Ale xand еr von, 1684—1737), али је су дар ба ро ка и 
сјак те ћих осман лиј ских са бљи, по сле бит ке код Гроц ке, ис пао не по во љан 
по Бе о град. Од ве ле леп них вој них гра ђе ви на је два да је, на осно ву па ра гра
фа Бе о град ског ми ра из 1739, остао тек ре ли кви јар ни траг, као под се ћа ње, 
исто ри о граф ска ре ми ни сцен ци ја.

Пре но што се Бе о град дра ма тич но вра тио у окри ље Ори јен та, раз ви
јао се у две осе, као Ду нав ски град (до ми ни ра ју Нем ци, Аустри јан ци, Ма
ђа ри, па и Ита ли ја ни) и Сав ски (под гра ђе, где оби та ва ју Ср би, Гр ци, Цин
ца ри). Ду нав ски град се ши рио на про сто ру да на шње Ду ша но ве ули це и 
„Пи рин ча не“ (пре у ре ђен тур ски хан, отуд по гре шно прин чев хан). Бу ду ћи 
да је твр ђа ва би ла но сач си гур но сти и раз во ја, ни кла је ва рош не ве ли ка 
по про сто ру, али за ма шна по тво рач кој енер ги ји. Гра ди тељ ски за сно ван 
на прин ци пи ма ба ро ка, град на раз ме ђу Ис то ка и За па да, ушао је еле гант
но у кор пус про све ти тељ ских иде ја. Све се зби ва у тро у глу оивиченoм 
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КАЛЕМЕГДАНСКЕ СЕНКE

Војсковођа и изузетан стратег: Еуген Савојски.
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Симо Ц. Ћирковић

Први кораци ка западњачком моделу града: поглед с реке (аласка визура) на  
Београд.

фа са да ма Бе ча, Бу ди ма и Бе о гра да. То је онај не пре кид ни ток мо дер ни за
ци је, опле ме њу ју ћи амал гам у тки ву гра да у успо ну.

Аустри ја је сво јом упра вом он да шњем Бе о гра ду да ла европ ски по глед 
на град, мо дел ур ба ни за ци је. У тре ћој де ка ди 18. ве ка, Бе о град жи ви у об лич
ју зре лог ба ро ка. Одр жа ва ни су и ба ло ви, сјај Евро пе сме шио се Бе о гра ду. 
По ар хи тек тон ској ле по ти из два ја ла се дво спрат на Алек сан дро ва ка сар на. 
Ово ре пре зен та тив но зда ње за у зи ма ло је про стор да на шње Кнез Ми ха и ло
ве ули це. Пре прин цапро ку ра то ра А. Вир тем бер шког, чи ји је вр ху нац био 
1720—1733, је дан од ме ре ни Швај ца рац по ста вио је тло рис бе о град ског ско
ка у бу дућ ност. Беч је Бе о гра ду по ну дио фор ти фи ка ци ју као уга о ну тач ку 
ур ба ни за ци је, што је, у ства ри, кон цепт ши ре ња на пред ни је кул ту ре. Прин
ци пи тр го ви не и про све ти тељ ства, при сти гли под пла штом аустриј ског вој
ног за по се да ња, би ће кључ на под ло га срп ске  ре во лу ци је. Они су отво ри ли 
вен ти ле про то ка иде ја и нов ца. Пред во ди те љи устан ка би ли су и рат ни ци 
и тр гов ци, они ко ји су пр во опи па ли тр го вач ко би ло Евро пе, а он да и ње
на на че ла сло бо де. Бит ка за Бе о град би ла је дво стру ка ре во лу ци ја: бор ба за 
сло бо ду и за но ве прин ци пе др жав не ор га ни за ци је. И све то по мо де лу из 
пр вог су сед ства. На род је ту ре во лу ци о нар ну ми сао при гр лио и јур нуо у 
сло бо ду, на рав но, у бит ку с Тур ци ма. Ви ше се ни је сме ло че ка ти! 
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Док сат де Мо рез био је ви ше од ви зи о на ра, он је био у мун ди ру скри ве ни про рок 

Ге не рал ко ји је на цр тао европ ски Бе о град 

По де лио је Бе о град на че ти ри зо не, а глав ни по сао би ла му је твр ђа ва. Њу је, као 
вр ху нац он да шње гра ди тељ ске ве шти не, по ди зао три на ест го ди на. Као ама нет 
оста вио ју је Бе о гра ђа ни ма, ко ји је с ре ке, док се ста па са зла та стим сја јем зво ни
ка Са бор не цр кве, ви де као ча роб ни ков чег скри ве них по ру ка.

Ни ко ла Док сат де Мо рез3 (Ni co las Do xat de Démo ret, 1682—1738), офи цир и 
гра ди тељ утвр да. Као вој ни ин же њер нај пре је ра дио за хо ланд ске про вин ци је. 
У аустриј ску слу жбу сту пио је 1712. Ис та као се под оп са дом Те ми шва ра 1716, 
ка да је био и ра њен. Под за по вед ни штвом Еуге на Са вој ског, ко ји га је на ро чи то 
ува жа вао, уче ство вао је у бит ка ма код Пе тро ва ра ди на и Бе о гра да. Нај ва жни је 
фор ти фи ка циј ске објек те, укљу чу ју ћи и бе о град ску твр ђа ву, про јек то вао је 
1709—1712. го ди не. У Бе о гра ду је имао чин пу ков ни ка, во дио по сло ве цар ске 
ин жи ње ри је, а угу шио је и по бу ну срем ских се ља ка. У чин ге не ралма јо ра про
из ве ден је 1732, ма да се на во ди да је уна пре ђен тек 1737. го ди не.

(Ни ко ла Док сат де Мо рез, исто ри о граф ски кро ки) 

До бо шар је за вр шио на ја ву dan se ma ca bre. Ге не рал Ни ко ла Док сат де Мoрез 
за ко ра чио је ка стра ти шту. Вер ни ка мер ди нер ста вио му је цр ни по вез пре
ко очи ју. Ни је имао хра бро сти да гле да ка ко џе лат три пут за ма ху је ве ли ком 
са бљом и од ру бљу је гла ву ње го вом го спо да ру, слав ном фор ти фи ка то ру, ко
ји је, бе ле же ле то пи си, „на цр тао“ европ ски Бе о град. Онај от ме ни, ба рок ни. 
А све ће, во љом Осман ли ја, по сле 1739. би ти раз ру ше но — у не по врат! Гра ђа 
је да ни ма шај ка ма би ла пре во же на у Зе мун. Књи же ње овог чи на, исто ри је 
ра ди, би ло је по ве ре но мла дом про фе со ру, Укра јин цу Ма ну и лу (Ми ха и лу) 
Ко за чин ском (1699—1755), пи сцу пр ве дра ме у Ср ба.

Шта је био зло чин ге не ра ла Де Мо ре за? Кри ви це ни је би ло, ин три ге 
је сте. Она је би ла де ло ге не ра ла Фон Зе кен дор фа (Fri e drich He in rich von 
Sec ken dorff, 1673—1763), не спо соб ног вој ног за по вед ни ка Ср би је ко ји је 
кри ви цу за по ра зе ста вио на ра бош Де Мо ре за, ин же ње ра и ди пло ма те у 
мун ди ру. Са шест хи ља да ис цр пље них вој ни ка, по не ки ма је два 2.500, под 
прет њом 60.000, или чак 80.000 љу тих Осман ли ја, ге не рал је од лу чио да 
Тур ци ма пре пу сти Ниш. Ни је би ло вој нич ког ре зо на — за од бра ну. На дан 
18. ок то бра 1737. на пу стио је Ниш пре дав ши га Алипа ши. Ти ме је се би пот
пи сао смрт ну ка зну. Цар ска кан це ла ри ја и Кар ло VI би ли су не по пу стљи ви: 

3 Исправна транскрипција је Де Морет, али је код нас уврежено Де Морез.



18

Симо Ц. Ћирковић

Фон Зе кен дорф је сме њен, Де Мо рез по гу бљен. И то на ме сту ода кле се с 
Ка ле мег да на пру жа нај леп ши ви дик. От при ли ке, где је да нас хо тел „Па лас“.

Ко је су за слу ге овог нео бич ног чо ве ка, Швај цар ца ро ђе њем, ко ји је 
игром суд би не до био ге не рал ске ин сиг ни је Аустриј ске ца ре ви не? Кад га 
је ка ри је ра до ве ла у Бе о град, он је, за дат ком слу жбе, по стао ур ба нист. По
де лио је Бе о град на че ти ри зо не, а глав ни по сао би ла му је твр ђа ва. Њу је, 
као вр ху нац он да шње гра ди тељ ске ве шти не, по ди зао три на ест го ди на. Као 
ама нет оста вио ју је Бе о гра ђа ни ма, ко ји је с ре ке, док се ста па са зла та стим 
сја јем зво ни ка Са бор не цр кве, ви де као ча роб ни ков чег скри ве них по ру
ка. Јед на је, за си гур но, Рим ски бу нар „са 212 сте пе ни ка ко ји се кроз сте ну 
спу шта ју до ње го вог дна“. И, сва ка ко, она што се ис ка зу је у пра вил ном 
пре се ца њу ули ца у ср цу да на шњег ве ле гра да. 

Кад је гла ву по ло жио на ша фот, Де Мо рез је имао 56 го ди на. Тек је ми
ну о сед ми сат тог 20. мар та 1738. ка да је крв по шкро пи ла стра ти ште. То је 
она бо ја пур пу ра што је ви ди мо у су тон не где из над Ве ли ког рат ног остр
ва. Бо ја ве ли ког под се ћа ња на ка ри ја тид ну фи гу ру, део не ви дљи ве ка ме је 
у на шим ср ци ма.
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Кр ва ви ин ти не рар Ри ге оф Фе ре и сед мо ри це га ле о та, не по пу стљи вих вер ни ка сло бо де

По след ње пу то ва ње оца бал кан ске 
Мар се ље зе
Да, ми ће мо из ги ну ти, пре да ни и про да ни, а ви иди те, сло бод ни и срећ ни, у ваш 
Беч, слу жи те ва шег ца ра, мо ли те се ва шем бо гу, жи ви те ва шим ’кул тур ним’ жи
во том, али срам тре ба да вас бу де, пред све том, пред исто ри јом...

Ри га од Фе ре (Rи gas Fe ra иos; Rhe gas Phe ra e os; Rи gas Ve lestиnlиs, Rhe gas Ve
lestиnles, 1757—1798), грч ки пи сац, ве сник сло бо де. Ро ђен је као Ан то ни ос Кyри
а зес („Rhe gas“) у Ва ле сти ну, у Те са ли ји, та да Осман ском цар ству, где је ис пр ва 
био учи тељ, те се због уби ства углед ног Тур чи на од мет нуо у пла ни не. По том је 
у Ца ри гра ду (Кон стан ти но по љу) по стао се кре тар фа на ри от ског пр ва ка Алек
сан дра Ип си лан ти ја (Ale xan der Ypsi lan tis, 1725—1805), а за тим је био у слу жби 
вла шког кне за Ни ко ла са Ма вро ге на са (1738—1790). При бли жив ши се Осма ну 
Па зва но глуу (17571807), на ву као је Ма вро ге на сов бес. Им пулс Фран цу ске ре
во лу ци је про бу дио је у ње му пре врат нич ки дух, па је с ве ли ким елaном пла ни
рао уста нак на Бал ка ну.

 (Ри га од Фе ре, крат ки исто ри о граф ски пор трет)

Три на ест да на у гло ма зној и 
на ка тра ни са ној аустриј ској ла
ђи, ко ја кли зи Ду на вом, ни тро
мо, ни бр зо, по пе шча ни ку се ћа
ња пре би рао је свој жи вот Ри га 
Ва ле сти нац. Чо век ла вљег ли ка, 
моћ ни по ет чи је су стро фе еле
мен тар ном сна гом по тре са ле 
Бал кан. Био је у око ви ма са још 
сед мо ри цом „га ле о та“. Они су 
су жњи на ро чи те вр сте. Сме та
ли су и слав ној Аустри ји и „бо
ле сни ку са Бос фо ра“. Уз Ри гу, у 
не гва ма су Ди ми три је Ни ко ла
дис, ле кар из Бе ча, Ав стра ти је 
Ар ген ти, тр го вац из Бе ча, бра
ћа Па на јот и Јо ван Ема ну е ли, 
тр го вач ки по моћ ни ци из Бе ча, Београд, последња лука: Рига од Фере.
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Симо Ц. Ћирковић

Ко ро нио, про ку рист из Тр ста, те Јо ван Ка ра џа и Те о крет То рун џи ја, Гр ци 
на ста ње ни у Бу ди му. Тај па кет људ ских суд би на, као чвр сто око ва на по
шта, био је на ме њен бе о град ском кај ма ка му Османпа ши. А онај ко до спе 
у ње го ве ру ке, без об зи ра на пи сме на обе ћа ња да та Бе чу, ни је се мо гао на
да ти ми ло сти. Они су, би ло им је ја сно, пу ту ју ћи за точ ни ци смр ти. Са мр
ких ли ца офи ци ра Ла за ра и ње го вих 26 ин фан те ри ста чи та ју сво ју суд би
ну. На усна ма су им Ри ги не ре чи: „Шта ти вре ди жи вот ако си у роп ству?“

Ла ђа ко нач но при ста је ис под ду нав ске ка пи је бе о град ског гра да. Био 
је 9. мај 1798. Те суд бин ске тре нут ке, ко ји ће би ти обрт на тач ка бал кан ске 
по ве сти, Иво Ан дрић сли ка као су дар ци ви ли за ци је и вар вар ства. Ри га 
Ва ле сти нац го во ри оштро, на ко рект ном не мач ком је зи ку: „Го спо ди не по
руч ни че, ви сте по след њи чо век из европ ског про све ће ног све та ко га још 
за ко ји тре ну так гле да мо сво јим очи ма.“ Ри га зна ка ква их стра шна смрт 
че ка. И да ће она би ти и оста ти веч на тај на. За то је да нас шест вер зи ја „у 
игри“. Но, чуј мо Ри гу и по клич из тми не ве ко ва: „Го спо ди не по руч ни че!... 
Ми ће мо из ги ну ти стра шном смр ћу мо жда још ове но ћи... Да, ми ће мо из
ги ну ти, пре да ни и про да ни, а ви иди те, сло бод ни и срећ ни, у ваш Беч, слу
жи те ва шег ца ра, мо ли те се ва шем бо гу, жи ви те ва шим ’кул тур ним’ жи во
том, али срам тре ба да вас бу де, пред све том, пред исто ри јом...“

Више од симбола: Кула Небојша је билa мучилиште свих слободарских 
предводника, данас меморијал посвећен страдалничкој повести Београда.
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КАЛЕМЕГДАНСКЕ СЕНКE

Османпа ша је из вр шио свој за вет. Ри га Ва ле сти нац, на ма бли жи као 
Ри га од Фе ре, и се дам ње го вих дру го ва муч ки су уби је ни 24. ју на 1798. у 
ка за ма ту ис под Ку ле Не бој ша. Не ки сма тра ју да се то зби ло у там ни ци код 
Ди здарку ле. По јед ној при чи, Ри га је пру жио от пор џе ла ту, па је уби јен „и 
то из да ље — пу шком“. На мр тво те ло бал кан ског про ро ка и оца бал кан
ске „Мар се ље зе“ (чу ве на пе сма—буд ни ца По клич; Си но ви Гр ка, уста ни
те) ока че ни су те го ви и он је — ба чен у Ду нав. Да му се не зна гроб. За то је 
мно го де це ни ја доц ни је, на по те су од Ви шњи це до Гроц ке, Или ја Га ра ша
нин уза луд тра жио хум ку Ри ге од Фе ре.

Ри га Ва ле сти нац (Ри гас Кон стан ти нос) имао је бу ран жи вот вер ни ка 
сло бо де. Беч је био ње го ва по след ња ста ни ца. Хтео је ода тле да на Бал
ка ну по се је „слат ке пло до ве“. Про ка зан је у Тр сту, ку да је по слао три пу
на сан ду ка „је ре тич ких спи са“. У ње му су аустриј ски жби ри ви де ли опа
сног ре во лу ци о на ра. Зна ли су све о ње го вим ве за ма са вла шким вој во дом 
Маврогенaсом и ба ро ном Лан ген фел дом, ње го вој „Ве ли кој кар ти“. Ни је 
без раз ло га по руч ни ку Ла за ру са суо у ли це ре чи: „Ни сте нам су ди ли, не
го сте па зар с на ма на пра ви ли“. Све то мир Ни ко ла је вић је ње го ву ми си ју, 
ре во лу ци о нар ни кре до, ова ко са жео, да сви пам те: „Ро ђе њем био је Грк, 
сво јим ми сли ма и де лом при па дао је свим бал кан ским на ро ди ма, а смр
ћу — Ср би ма“.
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