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У чињеници да осям тврЬаве

Београд безмало да нема никаквих

матерщ'алних трагова сво]е прош-

лости треба тражити разлоге што

се, до недавно, гоцедан аутор ни

^е бавио, комплексно, физичком

структуром Београда, архитекту-

ром и урбаним разво]ем града у

периоду турске владавине (1521—

1867). Дода]мо }ОШ да, поред недо

статка потребив документащце,

нще сачувана ни урбана структу

ра града, а не посгощ ни стара

мрежа улица. Због тога ]е одлука

Дивне Ьурип-Замоло, дипл. инг.

архитектуре, да сво]у докторску

дисертащцу посвети управо тур-

ском периоду истор^е овог древ-

ног града изискивала, поред оста-

лог, и истинску храброст и посеб-

ну наклоност према н>егово] исто

рии.

Искоришпена архивска граЬа

]е турског, аустрщског (или бол>е

речено европског) и српског по-

рекла. Другим речима, у питан>у

су турски катастарски пописи и

вакуфнаме, аустри^ски попис и

путописи (ако се изузме светски

путник Евлща ЧелеЕйца, сви су

европског порекла) назнепосредни-

}& граЬа ко^а оживл>ава обавеште-

н>а из оригиналних извора.

Знача]но место у истраживањи-

ма имали су и сачувани планови

Београда, посебно Талбански план

из 1696, Гумпов из 1688. и Зо^теров

из 1735. године.

Осим неколико изузетака, ли-

ковне представе Београда из вре

мена од XVI до XIX века нису

биле од користи. Коришпене су,

меЬутим, фотографив из каснщ'их

периода као и технички снимци

зграда ко]е су нестале.

На^зад, од знача]а су били и

мемоари и други слични списи до-

мапих .ъуди настали током XIX

века.

Сва ова сведочанства сагледана

су кроз призму исламске односно

османлщске архитектуре, што ]е

омогупило да се и на београдском

тлу — када }е реч о урбаном раз

всду града — сагледа^у законито-

сти ко]е се не различу од оних

у осталим исламским градовима.

Монографща ]е подел>ена у два

дела: архитектонска делатност и

урбанистички развощ.

У првом делу — садржи пет

глава — обраЬена ^е, на]пре, ис-

ламска архитектура, затим ]авни

объекти (сакрални, привредни, дру-

штвени, комунални), стамбени об

ъекти и фортификациони об]екти.

На кра]у су дате опште каракте-

ристике београдске архитектуре у

турском периоду.

Други део — има четири гла

ве — прати урбанистички разво^

града у периоду од 1521. до 1688.

и од 1688. до 1867. године. Дат ]е,

разумл>иво, и кратак преглед раз

во^а града до 1521. На кра]у су

утврЬени трагови орщенталног

Београда иа урбану структуру да-

нашн>ег града.

Сви }&вни об^кти — н>ихова

систематизацщ а и груписање из
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вршени су према аихово^ основ-

но] намени — дати су абецедним

редом (убицирани и неубицирани),

док ]е метод излагала у другом

делу — о урбанистичком разво^у

— хронолошки.

Кн>ига ]е снабдевена одговара-

дуЬим илустративним материалом

(цртежи, слике, планови, рекон-

струкщце и сл.), као и регистром

об^еката (дати су по врстама).

По добром обича]у дати су би

блиографща и резиме (на енгле-

ском).

Тако ]е захвал>у1упи ово] нс-

цртю) и добро раЬено] студили

бачено много светла на 346 година

бурне прошлости нашег главног

града. И истраживачи било ко]ег

питан>а из турског периода бео-

градске истори)е никако непе мо-

пи заобипи ову драгоцену юьигу.

Олга Зиро/евиН

Мш>1ага АН Мегипей, 13ТОК1А Т1ЖС1ЮК,

ВисигевЙ 1976, 81г. 447

V издан>у „ЕсиШга §Шп{1йса

31 Егкас1орешса'' у Букурешту иза-

шла }е монографща МиМаге АН

Мептес1а, вишег научног сарадни-

ка Балканолошког института у Бу

курешту под насловом Исгорща

Турака.

Наслов ове кншге може да за-

веде читаоца. Европа, ко]а ]е шу-

пре имала везе са Селцуцима а

кастце са Османлщама, научила

}е да под именом Турака вида ова

два огранка разнородних турских

племена, поглавито Османлща ко-

да су више векова господарили

добрим делом Европе и угрожа-

вали въен разво^. Има]упи у виду

та] моменат а желеЬи да пружи

потпуну историку Турака аутор ]е

прибегао средн>ем решен>у. Тако,

говорепи уопштено, н>егова юьига

представлю у првим поглавл>има

општу исторщу турских племена

све до издвазан>а Селцука и Ос-

манлща, док у каснщим поглав-

л>има н>егово интересован>е кон-

центрише се на Цариград и одно-

се Порте према Истоку и Западу,

а никако на живот осталих тур

ских племена кода нису имали у-

тищца на формирање савремене

европске констелащце. У тим ок-

вирима аутор се прихватио савр-

шене равнотеже приказу)упи нам

читаву Отоманску имперщу са пе

риодом Еьеног успона у Европи,

Азида и Африци и епохом отоман-

ског повлачен>а у природне гра

нице, са дефинитивним прелазом

на републику.

Поред политичких догаЬа]а кода

представлю]у окосницу юьиге, ау

тор ]е, на бази брозне литературе

и улажен>а у по]единости (али не-

кад сувишности), успео да нам

прикаже политичко, во]но, екс-

номско и морално уреЬење ове др-

жаве ко]а ]е дуто угрожавала ев-

ропски политички систем. Ако

изузмемо политичке догаЬа]е кода

су нам познати у вези с Турцима

из опште историке, морамо при-

знати да нам ]е аутор ипак у ^ед-

ном тому презентирао чшьенице

ко]е пружа]у пун увид у турску

моп као и разлоге въеног потоиег

опадан>а.

Вепи бро] исторщ'ских карата

и фотографща (црно беле и у бо-

]и) употпун>ава вредност ове осо-

бите квьиге, ко]а представлю исто

толико прилог култури, колико

чисто] историда.

На]интересантни]е ]е да аутор

ни]е посебно навео литературу ко-

]ом се служио, иако ]е она врло

богата и разнородна, и европска

и источн>ачка, како се може ви-

дети из бро]них фуснота. МеЬу-

тим, юьигу ]е пропратио са више

прилога. тедан од нлх се односи

на хронологи]у Селцучких дина-

сти]а, други да]е списак свих ото-

манских султана и великих вези-

ра, трепи доноси полис свих крим-

ских ханова, четврти да]е списак

свих министара спол>них послова,

пега да]е списак дипломата. Томе

треба додати речник ко]и об]аш-

н>ава турске и источн>ачке речи

без ко]их се ова кн>ига не може

замислити. Напослетку ту ]е и ин

декс кода олакшава служење кн>и-

гом.
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