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G

лавни улаз у Горњи град Београдске тврђаве,
односно комплекс Сахат капије, до сада није био
предмет детаљнијих проучавања. У питању је веома
сложен комплекс, образован у току више векова,
који је, у целини посматрано, остао углавном добро
очуван. Сачињавају га две сукцесивно грађене
капије, односно засведена пролаза кроз бедем, са
одговарајућим бочним просторијама, затим позната
Сахат кула, као и старији остаци делом порушеног
средњовековног двојног горњоградског бедема.
Пажња досадашњих истраживача углавном се
ограничавала на опис очуваног архитектонског
склопа и основно датовање, засновано како на
одликама конструктивног склопа тако и нa анализи
података из доступне историјске грађе, посебно
старих планова насталих крајем 17. и током 18.
века.1 За општи увид у токове настанка и развоја
овога комплекса то је било довољно. Тако је
старији засведени пролаз кроз бедем – садашња
Сахат капија, датован у последњу деценију 17.
века, а млађи, сада зазидан, у раздобље аустријске
владавине (1717–1739. г.), док је настанак Сахат куле
приближно опредељен у средину или почетак друге
половине 18. века.2 Међутим, нека питања остајала
су нерешена. Међу њима посебно је била од значаја
анализа односа новоизграђене бедемске куртине и
комплекса капија према старијем средњовековном
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бедему, као и проблем зазиданих бочних
просторија којих нема на старијим картографским
документима, а нису приказане ни на доста тачним
и веома садржајним аустријским плановима из
1790. године. С друге стране, у току археолошких
истраживања суседне, зазидане средњовековне
Јужне капије Горњег града,3 као и околних простора,

Сл. 1. Сахат капија, простор неизграђене јужне бочне
одаје, основа касноантичког хоризонта са гробовима
позније некрополе

откривени су трагови старијих објеката са веома
уочљивим трансформацијама нивоа тла у Горњем
граду, односно обимних денивелација, које су
посебно биле изражене на простору према Сахат
капији. Приступ систематским истраживањима у
оквиру овог комплекса, како археолошким тако и
архитектонским, био је могућ само у склопу целине
са конзерваторско-рестаураторским захватима
којима је требало да претходи.
Конзерваторске интервенције на овом
сложеном комплексу вршене су у више наврата током
протеклих деценија. Главна пажња била је посвећивана Сахат кули, као једном од најуочљивијих
објеката Београдске тврђаве. Обимни радови на
овом здању обављени су већ првих године после
Другог светског рата. Том приликом обновљене су
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фасаде, као и унутрашње дрвено степениште, затим
је замењена кровна конструкција и рестауриран
стари сатни механизам. Истом приликом порушена
је и призидана новија зграда која се налазила на
бедему испред улаза у кулу. У том раздобљу изведени
су радови на хидроизолацији свода капије који,
нажалост, нису дали трајнији резултат. Приликом
радова на уређењу спољне поставке Војног музеја,
1961. године, уклоњен је насип у рову испред капије
и реконструисан дрвени мост. Поновна обнова
фасада и крова изведена је крајем осамдесетих
година 20. века, а недавно је стари сатни механизам,
који је задржан као музејски експонат, замењен
новим електронским часовником.
За разлику од радова на уређењу Сахат куле и
рова испред капије простор у унутрашњости Горњег
града дуго је остао неуређен и неприступачан. Ту
се уз комплекс Сахат капије налазила призидана
једна приземна зграда, која је до нашег времена
доспела у веома трошном стању.4 У питању је
било здање подигнуто крајем прве половине
19. века за потребе турског гарнизона, које је,
временом преправљено, после Другог светског
рата користила Дирекција за градско зеленило. Ту
су се на простору уз Југоисточни бедем Горњег
града, али и у делу зазидане млађе капије, налазиле
радионице и складишта ове комуналне институције.
Након археолошких истраживања на делу тог
простора, која су изведена 1972. и 1973. године,5
и открића остатака зазидане средњовекoвне Јужне
капије Горњег града,6 од стране Завода за заштиту
споменика културе града Београда покренута је
иницијатива за исељење поменутих погона Градског
зеленила. После процедуре која је трајала готово
читаву деценију простор је расељен и очишћен,
укључујући и рушење поменуте турске зграде
која је затварала приступ зазиданој капији. Овом
акцијом остварени су предуслови да се приступи
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систематским истраживањима и уређењу комплекса
Сахат капије.
Обимни истраживачки и конзерваторски
радови започети су 1987. године са циљем да се у
засведеном пролазу млађе зазидане капије, као и
у одговарајућим бочним просторијама, адаптира
и опреми изложбени простор за Музеј Београдске
тврђаве, а да се површине према Горњем граду
парковски уреде. Археолошким истраживањима,
која су изведена у току исте године, поред дела
горњоградске заравни уз Југоисточни бедем7
обухваћен је и цео простор млађе аустријске
капије. У обе бочне просторије испод равни
некадашњег пода откривени су остаци ескарпе
спољног средњовековног бедема, као и трагови
праисторијског слоја изнад равни здравице. У самом
пролазу капије, испод рецентног бетонског пода и
нивелационог насипа, откривен је део оригиналне
калдрме, са бочним тракама плочника од опека, као
и траса једног укопаног зиданог одводног канала.
Конзерваторски радови, укључујући и
уређење простора капије са музејском поставком,
окончани су 1989. године.8 Међутим, том приликом
истраживачким и конзерваторско-рестаураторским
радовима није био обухваћен цео комплекс Сахат
капије, будући да су даљи радови услед недостатка
средстава обустављени. Остао је нерешен проблем
санирања влаге, а одустало се и од покушаја да се
истраже претпостављене затрпане бочне просторије
старије капије.
Нова етапа конзерваторско-рестаураторских
радова на комплексу Сахат капије започета је
2003–2004. године, са основним циљем да се реши
проблем влаге и изради нова хидроизолација. Била
је то прилика да се овај део фортификација Тврђаве
са више грађевинских фаза коначно систематски
истражи, и потом коначно уреди. У првој фази радова
уклоњен је земљани насип испуне бедема, који је
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лежао изнад сводова старије и млађе капије као и
бочних просторија. Након уклањања топарница из
последње турске грађевинске фазе у насипу изнад
млађе капије откривени су остаци зграде за стражу,
која је са њом била истовремено грађена. У наставку
радова приликом покушаја откривања, како се
претпостављало, засутих бочних просторија старије

Сл. 2. Сахат капија, остатак раносредњовековне камене
конструкције у току археолошких ископавања

Сл. 3. Сахат капија, простор неизграђене јужне бочне одаје,
остатак раносредњовековне камене конструкције
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Сл. 4. Комплекс Сахат капије,
основа на коти око 120.00 са
етапама грађења
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Сл. 5. Комплекс Сахат
капије, основа – изглед
одозго
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капије дошло се до открића да те одаје намењене
тврђавској стражи, иако замишљене првобитним
пројектом капије, заправо никада и нису биле
изграђене. Констатовано је да се у тим просторима
налазе преостали старији археолошки слојеви, који
су од посебног значаја, будући да су готово сви
културни стратуми средишњег дела Горњег града
уништени током аустријских нивелационих радова
1718–1725. године. То је био повод да се у оквиру
друге етапе истраживачких радова на целој површини
неизграђене западне бочне просторије предузму
археолошка истраживања до равни здравице. У
питању је правоугаони простор димензија 9,70 x
4,70 м, односно површине од око 45 м2, ограничен
према југу зидним платном средњовековног
Југоисточног бедема, а према истоку конструкцијом
засведеног пролаза старије – садашње Сахат капије.
Према северу и западу овај простор омеђују зидови
из времена аустријске реконструкције тврђаве, који
су грађени као подзиди за земљану испуну бедема.

Са супротне стране пролаза капије, где је била
замишљена источна бочна просторија, ископавања
су била ограничена само на истраживање односа
темеља средњовековног бедема и дограђене куле III
и на површину уз зид пролаза капије, у мери колико
су то захтевале конзерваторске интервенције. Будући
да се са ове стране, даље према истоку, у структури
садашњег бедема испод насипа налазе добро
очувани старији културни слојеви, сматрали смо
упутним да их оставимо за обимнија систематска
археолошка истраживања у будућности.
Уклањањем земљаних насипа са детаљним
чишћењем откривених зидних маса, као и
археолошким истраживањима, мада ограниченог
обима, омогућено је да се потврде неки ранији
закључци али и дође до нових сазнања, како у односу
на старије археолошко наслеђе, тако и на различите
грађевинске фазе вишевековног образовања овог
комплекса. Услед сложености проблематике
резултати до којих се дошло током истраживачких

Сл. 6. Сахат капија, спољни
и унутрашњи портал
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радова у комплексу Сахат капије, како ових новијих
тако и оних који су вршени 1987. године, биће
излагани хронолошким редом. Старији културни
хоризонти, који претходе изградњи фортификација
на овом простору, откривени су на истраженој
површини неизграђене западне бочне просторије.
Њихова укупна дебљина, укључујући и укопе у
здравицу, креће се између 3,5 и 4,5 м. Неједнаког су
степена очуваности, али обухватају стратиграфски
распон од равни стерилног тла па готово до нивоа
терена почетком 15. века, односно времена грађења
средњовековног бедема.
Праисторијски хоризонт
Непосредно изнад здравице, која се јавља
у виду жутог леса, откривени су најстарији
насеобински слојеви из раздобља праисторије.
Веома су неуједначене дебљине будући да су већим
и мањим укопима инфилтрирани у стерилни слој.
Могло се уочити да је некадашња раван здравице

била у благом паду од севера (око коте 119.00) ка
југу (између кота 118.55 и 118.25) што би указивало
на првобитну конфигурацију горњоградске површи,
која је била битно различита од садашње. У укопима
праисторијски слој се спушта местимично и до коте
116.45. Једна јама са праисторијским материјалом,
укопана у здравицу до коте 117.10 откривена
је и у источној бочној просторији аустријске
капије. Овај најстарији стамбени хоризонт знатно
је поремећен античким укопима и темељима
познијих фортификација што отежава доношење
поузданијих закључака, посебно када се има у
виду да је истраживана релативно мала површина.
Према културном садржају, односно налазима
керамике, прелиминарно би се могао датовати у
раздобље финалног неолита и енеолита са посебно
израженим елементима костолачке културне групе.
Посматран у целини овај хоризонт је подударан
са сличним ранијим налазима са простора Горњег
града и Зиндан капије.9

Сл. 7. Комплекс
Сахат капије,
унутрашњи изглед
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Сл. 8. Комплекс Сахат
капије, пресек I-I са изгледом
откривених остатака
средњовековног бедема

Антички и касноaнтички хоризонт
Површина на којој леже слојеви овог хоризонта
веома је неравна, са уочљивим укопима у старији
праисторијски хоризонт а делом и у здравицу.
Услед ограниченог простора који је истраживан
тешко је тачно разграничити слојеве овог хоризонта
или поуздано разјаснити укопе, од којих један по
свему судећи представља остатак земунице. Према
археолошком материјалу, превасходно уломцима
керамике из поузданије утврђених целина могуће
је издвојити неколико хронолошких нивоа.10
Најстарији би одговарао првој половини III века,
односно претпостављеном времену грађења
римског легијског логора. Нешто млађи налази, уз
више примерака новца из треће четвртине истог
века, бројно су заступљени углавном у укопу –
земуници из средишњег дела откопне површине.
Археолошки материјал IV века налажен је на
готово целој истраживаној површини, у слоју који
се стратиграфски није могао сасвим поуздано
издвојити. Горњу површину овог слоја дефинише
танка малтерна подница очувана на знатној
површини, којом су углавном затворени старији
слојеви. Релативно је равна и прати се између кота
СПОМЕНИЧКO НАСЛЕЂЕ

120.25 у источном делу откопне површине и 119.90
на западном рубу. Овој подници, по свему судећи,
одговара негатив једног зида са правцем пружања
СЗ-ЈИ. Његова некадашња ширина износила је око
0,90 м, а судећи по испуни шута био је грађен од
ломљеног камена уз ређу појаву опека. За датовање
ове поднице као и зида чији је негатив преостао
основне индиције пружају налази из шута у испуни
његове некадашње темељне јаме, који време
рушења ове зидне масе опредељују у VI век, док
сама подница затвара слој са материјалом IV века.
Анализа положаја поменутог зида са одговарајућом
подницом пружа могућност посматрања овог
налаза и у нешто ширем контексту. Уочено је да
се његов правац пружања подудара са положајем
остатака horreum-а, који су откривени у непосредној
близини, пред Сахат капијом у Горњем граду,
односно да је паралелан са бочном страном овога
здања у односу на коју је био удаљен око 6 м.
Упоређивањем нивоа и међусобних односа могло
би се закључити да ови налази чине део ширег
комплекса поменутог складишта жита, које је
оквирно временски опредељено у раздобље после
378. године, са отвореном могућношћу датовања и
16
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у рани VI век.11 Описана ситуација из западне одаје
Сахат капије искључивала би ово позније датовање,
опредељујући време настанка целог комплекса у
последње деценије IV или почетак V века (сл. 1).
Рановизантијски хоризонт
Над напред поменутом малтерном подницом,
која затвара старији хоризонт са најмлађим нивоом
датованим у IV век, у знатној мери је очуван
релативно танак слој са уломцима керамике који
би се могли датовати у VI век. Осим у слоју над
подницом налази који одговарају овој стратиграфској
целини откривени су у испуни, односно негативу
повађеног зида, о коме је већ било речи, као и у
већем укопу у северозападном делу просторије.
Овај укоп делом је оштећен темељима познијих
аустријских зидова који омеђују, условно названу,
западну одају Сахат капије. Преостале очуване
стране релативно правилно су му укопане у старије
слојеве, а делом и у здравицу, указујући на његову
некадашњу трапезоидну форму. Дно му је неравно
са најнижим нивоом на коти 116.30. Испуну укопа
чинио је претежно ситнији камен, као и нешто
крупнији комади са траговима црвеног водоотпорног
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малтера. Било је такође и уломака опека као и
неколико мањих комада танких мермерних плоча,
које највероватније потичу од зидних оплата.
Структура шута указује да је укоп засут материјалом
који потиче од рушења неког оближњег античког
здања. Осим шута у испуни укопа откривена је
и већа количина уломака керамике, који потичу
превасходно од амфора, затим лонаца, поклопаца и
питоса, док су фрагменти здела и пехара заступљени
само појединачним примерцима. Налази из укопа,
који су подударни са онима из слоја као и из испуне
негатива раније поменутог зида, према својим
типолошким одликама највећим делом могу се
датовати у VI век.
Услед веома ограничене истражене површине
није могуће доносити поузданије закључке о
значењу овога простора на горњоградском платоу,
који се највероватније налазио у оквиру бедема
утврђења обновљеног почетком Јустинијанове
владавине, највероватније у четвртој деценији
VI века.12 Уочљиво је да су у том раздобљу овде
рушени остаци античких грађевина, што би се
можда могло довести у везу са радовима на обнови
и доградњи бедема. Нова сазнања у том смислу могу
се очекивати тек након обимнијих археолошких
истраживања Горњег града у будућности.
Раносредњовековни хоризонт
Археолошке
налазе
стратиграфски
и
хронолошки опредељене у овај културни хоризонт
сачињавају две различите целине, које нису у
међусобној вези. У питању су трагови некрополе,
који су у млађем нивоу негирани насеобинским
слојевима са остацима једне веће камене
конструкције.
У јужном делу истраживане површине западне
одаје Сахат капије нађени су остаци четири веома
оштећена гроба, оријентације запад–исток, у којима
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Сл. 9 Сахат капија,
подужни пресек II

су покојници били сахрањени у низу. Откривени су
скелети три одрасле особе и једног новорођенчета.
Били су укопани у испуну негатива раније помињаног
зида, а делом у античке слојеве, при чему је јасно
уочено пробијање малтерне поднице која их је
затварала. Лежали су на приближно истој дубини,
на котама 119.30 и 119.45, односно 0,40 до 0,60 м
у односу на раван пробијене малтерне поднице,
што би указивало да је укопавање извршено након
образовања рановизантијског слоја. Били су без
прилога и трагова гробних конструкција. Изузетак
је представљао само дечији гроб који је лежао на
већим комадима две римске тегуле.
Један гроб на сличном нивоу констатован је
и у источној одаји капије, који је због ограничене
откопне површине остао неистражен. У вези са
овим налазима из Сахат капије је, без сумње, и један
гроб раније откривен у сонди 5/73, који је такође
био укопан у антички хоризонт, односно у рушевине
једне грађевине датоване у другу четвртину IV
века.
Посматрани у целини сви наведени гробови
очигледно припадају истој некрополи, која се на
овом делу горњоградског платоа образовала након
рушења рановизантијског утврђења и слома власти
СПОМЕНИЧКO НАСЛЕЂЕ

Царства у другој деценији VII века. Малобројност
истражених гробова и недостатак гробних прилога
онемогућавају ближе датовање ове некрополе.
Посредно њен терминус анте qуем одређивао би
млађи раносредњовековни хоризонт, који је својим
слојем затвара и негира. Оквирно то би могло бити
раздобље од VII до краја IX или почетка X века,
када на овој некрополи престаје сахрањивање.
Над гробовима некрополе, у јужном делу
истраживаног простора, откривена је веома
занимљива конструкција грађена у сухозиду од
античких сполија, која је делимично и то веома
плитко укопана у рановизантијски слој, док
местимично лежи на раније помињаној малтерној
подници. Заснована је на нивоу између кота 120.00 и
120.35, уз минимално укопавање и затечено тло, док
јој је највиши очувани део на коти 121.60. У доњем
нивоу, који чини само један ред камених блокова
– претежно квадера из порушеног бедема римског
каструма, била је квадратне или правоугаоне
основе. Фрагментарно је очувана тако да јој је
преостао само један угао са деловима зидова према
западу и југу у дужини од 3 до 3,5 м. Према северу
уништена је познијим великим турским укопом, а
према истоку је пресечена бочним зидом пролаза
18
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Сл. 10 Сахат капија, подужни пресек са означеним положајем средњо-вековног бедема и турске доградње у структури
познијих фортификација

капије. Над овом четвртастом базом био је заснован
зид кружне конструкције, дебљине око 1 м, такође
грађен у сухозиду. У његово спољно лице уграђен је
низ крупних блокова камена, превасходно античких
сполија, међу којима се поред квадера препознају
делови тамбура полустубова од пешчара, односно
некадашњих полукружних пиластара. Унутрашња
страна овог сухозида обликована је правилно
сложеним мањим блоковима исте структуре (сл. 2
и 3).
Услед фрагментарне очуваности некадашњи
изглед ове конструкције не може се поуздано
сагледати. Њена правоугаона или квадратна база
била је попуњена земљаним насипом, над којим се
вероватно налазио под кружне грађевине. Нажалост,
структура насипа као и евентуални трагови пода
нису се могли поуздано документовати, будући да су
највећим делом уништени 1987. године, приликом
неуспелог покушаја откопавања претпостављене
западне одаје капије. О висини кружног дела
грађевине на основу откривених остатака не могу
се доносити поузданији закључци. Будући да је у
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питању била сухозидна конструкција њена висина
сигурно није могла бити велика. Остаје отворена
могућност да је цела сухозидна конструкција заправо
представљала само постамент за неко дрвено здање,
од кога нема више никаквих археолошких трагова.
Уз спољну страну преосталог дела ове камене
конструкције уочено је више нивоа наслојавања
жуте земље, затим мрке са прослојцима малтера,
као и жутомрке са траговима шута која прелази
преко угаоног дела постамента, а наслојена је
и уз кружну конструкцију. Археолошки налази
из ових слојева истражених на малој површини
веома су малобројни, а чине их искључиво уломци
керамике. У питању су углавном фрагменти лонаца
који би се према типолошким одликама, фактури
и орнаментици најпре могли определити у X век,
а делом и у XI век. Преостали трагови слоја над
круном порушеног кружног зида по структури и
садржају битно се не разликује од претходних, што
све заједно пружа основне елементе за датовање
камене конструкције о којој је реч. Судећи према
материјалу из наслојавања ово здање, грађено
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античким сполијама у техници сухозида, могло је
бити подигнуто у току X века, док би време његовог
рушења било нешто теже одредити. Не би се могла
искључити могућност да су то биле прве деценије
XI века, можда време које је претходило поновном
успостављању власти Царства на дунавској граници
и Београду, 1018. године.
За опредељивање функције овог, по свему
судећи, кружног здања на четвртастом постаменту
нема поузданих података. Највероватније у питању
је могла бити грађевина у функцији одбране, као
нека врста самосталне куле, која је у горњем делу
имала дрвену конструкцију. Овакав начин грађења
представљао је једну од одлика раносредњовековне
европске фортификационе архитектуре. Уколико
би се ова хипотеза прихватила то би била истурена
предстража земљано-палисадног утврђења за
које се претпоставља да се у IX–X веку налазило
у западном углу горњоградске заравни, на месту
каснијег замка.13

Средњовековни хоризонт – Југоисточни
бедем Горњег града са кулом III
Слојеви овог хоризонта констатовани су
само на мањим површинама будући да су највећим
делом уништени турским укопима, као и познијим
земљаним радовима. У питању су слојеви укупне
дебљине око једног метра који су се образовали
изнад рушевина кружне камене конструкције па
до коте 122.00, односно равни терена почетком XV
века, када започиње грађење Југоисточног бедема
Горњег града. Структура остатака слојева у који је
укопан темељ овог бедема подударна је са сличним
знатно боље очуваним средњовековним хоризонтом
констатованим на делу уз оближњу горњоградску
кулу IV. У питању су углавном слојеви са
материјалом XII века и танким млађим прослојцима
временски опредељеним у XIII–XIV веку, који се
стратиграфски веома тешко издвајају.14
На истраживаном простору у комплексу
Сахат капије, као што је познато, најстарије остатке

Сл. 11. Комплекс Сахат
капије, спољни изглед, лево
зазидана млађа аустријска
капија
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зиданих фортификација представљају делови
система двојних бедема Горњег града, грађених
током прве деценије XV века. Унутрашње лице
главног средњовековног бедема откривено је у
дужини од око 18 м, укључујући и део куле III (сл.
9). Очувано је у висини 3 до 4 м, приближно до коте
126.00, односно горње површине садашњег бедема
грађеног крајем XVII века. На очуваним деловима
истражен је и темељ бедема, дубине 2,20 до 2,40
м, укопан у старије слојеве. На истраживаном
простору западне одаје капије дно му је откривено
на коти 119.75. Грађен је уливањем у ископану
темељну јаму зидне масе од ситнијег камена и
обилне количине малтера. Линија прелаза у лице
бедема јасно је изражена и одсликава некадашњу
раван терена, битно различиту од данашње, која је
била у паду од куле III (кота 123.00) даље ка западу
према кули IV где је била на коти 120.00.
На истраживаном делу бедем је пробијен
конструкцијом засведеног пролаза Сахат капије
у ширини од око 7 м. Прокопана је темељна зона
и надземни део у висини од око 1,50 м, док му је
зидна маса изнад тога остала очувана. Нешто
даље, у дужини од 8,70 м, стари средњовековни

бедем пресечен је конструкцијом аустријске капије.
Откривено унутрашње лице бедема веома је добро
очувано што пружа могућност за поуздане анализе
начина грађења будући да је добар део преосталих
средњовековних фортификација Београдске тврђаве
обнављан у познијим епохама, или је президан током
конзерваторских интервенција. На откривеном
делу унутрашњег лица, у зони која је истраживана
западно од засведеног пролаза Сахат капије, уочена
је једна јасно дефинисана средњовековна обнова
зидне масе, која у свом најнижем нивоу допире до
висине од око 1,50 м изнад првобитне равни тла. У
питању је, без сумње, траг зазиђивања некадашње
бреше у бедему, која је највероватније пробијена
приликом дејстава опсадне артиљерије. То би, по
свему судећи, могло бити оштећење настало у току
турске опсаде града, јула месеца 1456. године. Овај
налаз речито потврђује податке из историјских
извора, који указују на тешка оштећења овог
бедема током поменуте опсаде.15 Траг ове бреше
представља за сада јединствено сведочанство ове
врсте уочено на Београдској тврђави, што му даје
посебно значење.
После уклањања насипа изнад сводне

Сл. 12. Комплекс Сахат капије, пресек III-III
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конструкције источне бочне просторије млађе
аустријске капије откривена је добро очувана зидна
маса главног средњовековног бедема са спољним
лицем очуваним у висини од преко 4 м. На том
делу, будући да су очувана оба лица, измерена је
дебљина бедема од 2,10 м, која је подударна и са
другим истовремено грађеним бедемима Горњег
града. Међутим, могло се запазити да је при тлу
зидна маса бедема била нешто дебља, те да му је
спољно лице било грађено под веома благим, могло
би се рећи, слабо уочљивим нагибом.
Истраживањима темеља и дела зидне
масе горњоградске куле III, потврђена је ранија
претпоставка да је у питању накнадна доградња,16
изведена на исти начин као и код куле V овог бедема,
која је датована у другу или трећу деценију XV века.17
Код обе ове куле темељ је нешто дубље укопан, док
им је у равни пода остала очувана и видљива зидна
маса пробијеног бедема. Након доградње испред
кула изливена је компактна малтерна подница.
Код куле III ова подница је на коти 123.00 рађена

на подлози од ситног камена заливеног кречним
малтером, чија дебљина прелази 20 цм.
Остаци спољног средњовековног бедема са
косом каменом ескарпом запажени су већ раније
у виду пресечених зидних маса у оквиру бочних
зидова пролаза старије капије, а откривени су и
приликом археолошких ископавања испод равни
подова у обе бочне просторије млађе аустријске
капије (сл. 11). Очувани трагови овог нижег зидног
платна уочени су и након уклањања насипа изнад
бочних просторија млађе аустријске капије. Тако
је над источном просторијом, под бочном страном
Сахат куле, у пресеку зидне масе, откривен део
зубца спољног бедема чији положај указује и на
ниво скривеног пута између бедема. Могуће је
доста поуздано претпоставити да се ова шетна стаза
налазила између кота 121.00 и 121.50 што би за готово
читав метар било ниже у односу на некадашњу
раван терена у Горњем граду уз средњовековни
Југоисточни бедем. И изнад свода западне бочне
просторије аустријске капије откривен је остатак

Сл. 13. Комплекс Сахат капије, подужни пресек IV-IV кроз млађу аустријску капију
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зупца спољног бедема са делом стрелнице, утопљен
у зидну масу позније турске доградње.
Посматрана у целини открића остатака
фортификација Горњег града из прве деценије
XV века, допунила су или потврдила досадашња
сазнања о овом бедему и, што је посебно значајно,
омогућила су да се поуздано дефинише некадашњи
ниво тла на овом делу горњоградске заравни, где
је старији рељеф драстично измењен у познијим
епохама.
Турски хоризонт – раздобље XVI и прве
половине XVII века
У истраживаном простору западне одаје
Сахат капије, на делу уз бедем, слојеви овога
хоризонта поремећени су приликом изградње
познијих фортификација. Преостала је само једна
јама, укопана уз унутрашње лице и темељ бедема,
са дном на коти 118.30, дубока преко 4 м. Била је
засута отпадом са мноштвом уломака керамике, као
и више фрагментованих посуда. Њихове основне
одлике одсликавају две различите, али хронолошки
блиске продукције. Знатан број уломака лонаца има
карактеристике угарске керамике и то из времена
њеног оптималног развоја, односно прелаза из
XV у XVI век.18 Појава истих или сличних посуда
уочена је и у раније истраживаним целинама
из нешто познијег раздобља.19 С друге стране
појављују се крчази и зделе, посебно уломци са
украсима изведеним у техници графита, који су
уобичајени у турској керамичкој продукцији. Према
наведеним типолошким одликама откривених
уломака керамичких посуда посматраних у целини
засипање ове јаме може се доста поуздано временски
определити у ранотурско раздобље, односно другу
четвртину XVI века. Питање њене првобитне
намене, имајући у виду неуобичајену дубину, знатно
је теже разрешити. Судећи према неким одликама
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земље по рубовима укопа могло би се наслутити да
је у време када започиње њено засипање служила
као септичка јама.
У северном делу истраживаног простора слој
овог хоризонта био је нешто боље очуван. Састојао
се углавном од насипа са доста ситног камена и
веома мало археолошких налаза. На овом простору
откривен је угао једног зиданог здања, које је
готово у целости уништено каснијим нивелацијама
терена и изградњом аустријских зидова са северне
и западне стране. Према стратиграфији слојева
могуће је само закључити да је у питању остатак
грађевине која би припадала овом хоризонту, док се
ближе време њеног настанка као и познијег рушења
не може одредити.

Сл. 14. Комплекс Сахат капије, основа и пресеци са изгледима остатака зграде страже изнад млађе аустријске капије
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Раздобље друге половине XVII века до 1688.
године
Турски пораз под Бечом 1683. године означио
је почетак новог раздобља у историји Београдске
тврђаве, обележеног ратним разарањима и
темељним
реконструкцијама
фортификација.
Готово све етапе ових радова, који су са прекидима
трајали до последњих деценија XVIII века, уочавају
се на очуваном градитељском наслеђу у комплексу
Сахат капије, о чему ће даље бити речи.
Обимни турски радови на обнови и ојачавању
београдских фортификација, по свему судећи,
започети су убрзо после 1683. године. Главна пажња
била је посвећена горњоградским бедемима, који
су били изложени очекиваном нападу са копнене
стране. Том приликом новим бедемом попуњен
је простор скривеног пута између унутрашњег
и спољног средњовековног зидног платна, као
што се то јасно може и сада видети на очуваном
примеру Североисточног бедема Горњег града.
Трагови ових радова, који су били изведени и дуж
целог Југоисточног горњоградског бедема, уочени
су и препознати још током ранијих истраживања.
У оквиру структуре зидних маса комплекса Сахат
капије откривени су после уклањања насипа изнад
сводова бочних просторија млађе, аустријске капије.

Ту су од посебног значаја остаци изнад западне
просторије где је откривен и раније поменути траг
зупца спољног средњовековног бедема. У структури
дограђене зидне масе бедема откривени су остаци
конструкције засведене танким опекама која, без
сумње, представља део топовског отвора (сл.15–
16). Под отвора био је на коти 122.95, односно
око 2,5 м изнад равни тла у Горњем граду. Висина
свода у отвору је око 1,5 м. У основи је левкасте
конструкције и сужава се према спољном лицу,
које није очувано. Ту је вероватно постојао кружно
моделован отвор за топовску цев, пречника око 0,50
м.20 Конструкција овог отвора према унутрашњој
страни бедемске трасе није поуздано утврђена. На
овом делу главни средњовековни бедем није очуван
изнад равни пода поменутог топовског отвора,
а његово садашње унутрашње лице резултат је
познијих преправки. По свему судећи на том
месту старији бедем био је пробијен ради уградње
засведене конструкције топовског отвора уз који је
постојала и дрвена платформа. Нашу претпоставку
потврђује податак са једног плана из Ратног архива
у Бечу, датованог у 1689. годину, где је поред основе
дат и пресек Југоисточног бедема Горњег града, са
приказом топовског отвора у бедему и одговарајуће
платформе21 (сл. 17).

Сл. 15. Комплекс Сахат капије, пресек V-V са остацима турског топовског отвора
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Овај налаз указује на постојање ватрене линије
са више сличних отвора у оквиру обновљеног
Југоисточног бедема, међутим остаје отворено
питање колико их је могло бити. Имајући у виду
фрагментарно стање очуваности унутрашњег
средњовековног бедема тај проблем не може
се целовито решити. Резултати досадашњих
истраживања не потврђују број отвора приказаних
на раније поменутом плану. Постоји могућност да се
остаци евентуално још једног сличног отвора открију
на делу зидног платна између горњоградских кула
II и III, уколико се буде уклањала земљана испуна
бедемске трасе од Сахат капије према истоку.
Особен изглед и положај овог топовског отвора
захтевају детаљније проучавање, што превазилази
оквире овог рада. Аналоган топовски отвор очуван
је у оквиру средишњег дела варошког зидног платна,
између кула 14 и 15 у Смедереву.22 Налази се високо
у бедему, грађен је танким опекама, а пречник отвора
у равни са унутрашњим лицем је око 2 м. До сада
се сматрало да потиче из друге половине XV века,
што би се након поуздано датованог београдског
примера морало преиспитати.23

Последња деценија XVII века
Процес радикалне трансформације система
одбране Београда у целини, а посебно југоисточног
прилаза Тврђави, започео је одмах након аустријског
запоседања града, крајем лета 1688. године. Ти радови могли би се посматрати у оквиру две основне
етапе. Као најхитнија мера наметала се обнова
оштећених фортификација ради привременог
оспособљавања утврђења за одбрану, будући да су
ратна дејства била у току. У исто време припремани
су пројекти за темељну реконструкцију београдских
утврђења, заснивани на принципима бастионих
артиљеријских фортификација. У средишту тих
радова и програма налазио се горњоградски
Југоисточни бедем који је за одбрану био од изузетног
значаја. Радове које су започели Аустријанци
наставили су Турци после поновног запоседања
града у јесен 1690. године. Без обзира на смене
власти јасно је уочљив континуитет радова не само
у динамици извођења већ и у остваривању започете
концепције. У свему томе кључну улогу имао је
Андреа Корнаро који је радио за Аустријанце, да
би потом реализацију својих пројеката наставио
прво као турски заробљеник, а потом и као уважени
мимар-баша.24 У том раздобљу настаје старији
део комплекса Сахат-капије чије је етапе грађења
у неким детаљима тешко разграничити, посебно
у односу на закључак шта је изграђено до јесени
1690. године, а шта у познијој етапи када је подигнут
нови Југоисточни бедем. Нека сазнања у том
правцу, поред података са старих планова пружила
су и недавно окончана истраживања. На основу
ове расположиве грађе покушали смо да сагледамо
етапе грађења комплекса Сахат капије, као главног
улаза у Горњи град.
У првој етапи, одмах по запоседању града,
поред радова на затварању велике бреше у
сектору горњоградских кула I и II започета је и

Сл. 16. Комплекс Сахат капије, пресек VI-VI кроз западну
бочну просторију млађе капије са изгледом остатака
турског топовског отвора
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Сл. 17. Пресек кроз
Југоисточни бедем са
приказом положаја за топ,
детаљ са плана из 1689.
године
Сл. 18. Сахат капија,
завршак лука на улазима
у бочне просторије са
рељефним хералдичким
мотивом

изградња привремене предње линије одбране. У
њеном средишту налазио се равелин чији положај
наговештава положај будуће главне тврђавске
капије. Међутим, на плану са приказом ових радова,
који потиче из 1689. године, нема обележене капије,
што значи да њена изградња у то време још увек
није била започета.
Раније се сматрало, на основу неких
докумената са описом опсаде 1688. године, да је
Сахат капија уграђена у једну од бреша које су том
приликом пробијене у бедему.25 Резултати новијих
истраживања нису потврдили такво гледиште.
Грађење је започето у оси новог равелина, близу
куле III, на месту где је стари средњовековни бедем
био добро очуван. Прилаз новој капији од стране
Горњег града био је укопан у затечено тло чија
се површина уз унутрашње лице старог бедема
налазила приближно око коте 123.50. Пролаз је
био у паду према спољној страни са прагом на
коти 118.00, тако да је на месту продора кроз бедем
капија била укопана готово до пуне висине темена
свога свода. То значи да је приликом ових радова
пробијена темељна зона средњовековног главног
бедема и некадашњи надземни део у висини од око
1,50 м, затим зидна маса дограђеног турског бедема
у простору некадашње шетне стазе, као и спољни
бедем са ескарпом, који се и сада види пресечен
у лицу бочних зидова капије. Свод капије на делу
СПОМЕНИЧКO НАСЛЕЂЕ

пробијене зидне масе старијег бедема конструисан
је од танких опека “ турског формата”, док су бочни
зидови пролаза грађени у слогу камена. У њиховом
оквиру налазе се лучно засведени улази у предвиђене
бочне просторије. Значајан детаљ представљају
хералдички рељефни симболи у завршцима оба
поменута лука, који захтевају посебну обраду
(сл. 18). Како су показали резултати досадашњих
истраживања обе ове просторије остале су
неизграђене. Просторија са источне стране укопана
је у тло до темеља главног средњовековног бедема и
бочног зида куле III, као и испод зидне масе ескарпе
спољног бедема, чиме је омеђена њена унутрашњост,
док јој читав строп просторије чини зидна маса
дограђеног туског бедема у простору некадашњег
скривеног пута. Услед појаве ових старијих зидних
маса без обимнијих рушења није било могуће
подићи нове зидове и обликовати њен унутрашњи
простор. Ни просторија са супротне, западне стране
капије приликом ових радова није озидана, будући
да садашња чини део млађе аустријске капије са
којом је истовремено грађена.
Радове на новој капији у средишњем делу
горњоградског Југоисточног бедема прекинула је
турска опсада и освајање града, октобра месеца
1690. године. Отворено је питање како је незавршена
капија брањена у току ових борби. Могло би се
претпоставити да је била привремено зазидана
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или на неки сличан начин затворена, будући да јој
портал са вратницама у тој првој етапи још увек
није био изграђен.
Даљи радови, којима је за потребе Турака
руководио Андреа Корнаро, настављени су већ
у пролеће 1691. године. Током прве две године
главна пажња била је посвећена изградњи спољних
утврђења. Изградња новог Југоисточног бедема
Горњег града укључујући и даље радове на раније
започетој капији уследила је тек након неуспеле
турске опсаде 1693. године.26 Нови бедем грађен
је према правилима бастионих артиљеријских
фортификација. Испред старог зидног платна, које
је било знатно оштећено током ранијих опсада,
изграђена је нова куртина од притесаних камених
блокова, са спољним лицем грађеним под нагибом,
док је унутрашња страна овог зидног платна
вертикална. Сегменти унутрашњег лица спољне
куртине, грубо грађени без обраде спојница,
истражени су након уклањања земљаног насипа
на делу изнад бочних просторија млађе аустријске
капије. Одговарајућа унутрашња куртина новог
бедема подигнута је само на делу од данашње
Сахат капије према истоку. Међупростор је
попуњен земљаним насипом којим су засуте старије
фортификације, претходно порушене до равни
платформе новог артиљеријског бедема.27 Спољна
куртина првобитно је била завршена полукружно
профилисаним каменим венцем изнад кога у овој
фази није грађен вертикални кордон. На горњој
површини бедема био је образован само земљани
грудобран.
У складу са конструкцијом новог бедема
настављена је и изградња раније започете Сахат
капије. У оквиру нове спољне куртине изграђен је
портал капије, који је уз мање измене остао сачуван
до наших дана. Анализом некадашњих завршних
венаца на горњим деловима фасаде дефинисан је
27

њен изворни изглед. У односу на венац бедема,
портал капије је био виши за око 1,40 м, што би
одговарало висини земљаног грудобрана, који се
ослањао на његове бочне стране.
Према унутрашњости Горњег града, због нове
ширине бедема, дограђен је засведени пролаз капије
у дужини од око 12 м. Бочне стране рашчлањене су
му са по три декоративно моделоване нише, док је
сводна конструкција грађена правилним каменим
тесаницима (сл. 10). За разлику од веома правилног
зидања спојнице у своду остале су необрађене у
стању у коме су се затекле након скидања помоћне
дрвене оплате. На бочним странама дограђеног
пролаза капије била је предвиђена изградња
просторија за стражу, али та замисао није остварена.
Наиме у бочним нишама налазе се два наспрамно
постављена лучно засведена пролаза, као и два
мања четвртаста прозора са металним решеткама,
што је све накнадно било зазидано. Након уклањања
земљаних насипа уочено је, на том делу намењеном
унутрашњем простору стражарских одаја, да постоји
обрађено и супротно лице зида пролаза капије, али
без трагова осталих зидова и сводова, што указује
да планиране бочне просторије никада нису биле
изграђене. За разлику од ових простора на осталим
деловима бочни зидови пролаза капије, са стране
која је била предвиђена за насипање, веома су грубо
грађени и немају обрађено лице.
Ова запажања до којих се дошло у току
недавних истраживања јасно указују да је у току
изградње Сахат капије дошло до прекида радова,
тако да првобитне замисли никада нису у целини
остварене. Исто се уочава и на траси Југоисточног
бедема, где је изостала изградња унутрашње
куртине на његовом западном делу. У поређењу са
Корнаровим пројектом то је још раније запажено и
на другим деловима београдских фортификација.
Поводи за прекид радова на утврђивању Београда
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нису до сада поуздано разјашњени. На то је могло
утицати склапање Карловачког мира 1699. године
између Аустрије и Турске, којим је окончано
седамнаестогодишње ратовање, али ни други
разлози се не би могли искључити. Анализом старих
планова могло се само закључити да од краја XVII
века па до поновног аустријског освајања града
1717. године на београдским фортификацијама није
ништа рађено.
Раздобље аустријске владавине 1717–1739.
године
Обимне грађевинске интервенције у комплексу
Сахат капије изведене су током аустријске
владавине, у оквиру друге барокне реконструкције
Београдске тврђаве која се одвијала у више етапа. У
овом комплексу, према нашим ранијим резултатима
истраживања који су потврђени и током недавних
радова, могу се издвојити две основне фазе. У току
прве етапе радова, која је окончана до маја месеца
1721. године, над завршним полукружно клесаним
венцем спољне куртине Југоисточног бедема
подигнут је нови вертикални кордон 1,10 до 1,40 м
висине. Грађен је у мешаном слогу опека и камена,
са завршним венцем од насатично постављених
опека. Ова доградња јасно је уочљива како на
истраженим површинама изнад бочних просторија
млађе аустријске капије, тако и нешто даље на раније
откривеним деловима испред средњовековне Јужне
горњоградске капије.28 Изградњом кордона висина
бедема практично је изједначена са завршним
венцем портала капије. На новоформираној горњој
површини бедема источно од капије подигнут је
низ топовских заклона са веома прецизно грађеним
зидовима од опека и земљаним испуном. Од ових
топарница до наших дана преостале су свега
четири. Уједно то су и једини топовски заклони
на простору Београдске тврђаве који потичу из
СПОМЕНИЧКO НАСЛЕЂЕ

Сл. 19 Комплекс Сахат капије, унутрашње лице и темељ
главног средњовековног бедема

времена аустријске реконструкције фортификација,
што им даје посебан значај и указује на потребу да
се очувају у свом изворном стању.
Почетком треће деценије XVIII века изведени
су и велики нивелациони радови на средишњем делу
горњоградског платоа, ради припремања терена за
изградњу касарни и других војних објеката. Посебно
обимни радови били су на просторима према
комплексу Сахат капије уз Југоисточни бедем, где је
затечени ниво тла спуштен местимично и за 2,5 до 3
м. Трагови некадашње равни тла остали су очувани
само у структури земљане испуне бедема, као и у
просторима неизграђених бочних одаја капије, о
28
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Сл. 20 Комплекс Сахат капије, турски топовски отвор у
бедему, пре 1688.

чему је већ било речи.
У другој етапи радова која је уследила након
усвајања пројекта Николе Доксата де Мореза за
изградњу београдских фортификација, односно
највероватније непосредно после 1725. године,
западно од затечене Сахат капије изграђена
је нова аустријска капија. Њен положај био је
условљен осом правца пролаза главне тврђавске
– Константинопољске капије у оквиру спољног
бастионог фронта. Нова капија са конструктивним
одликама тврђавског барока имала је пролаз широк
око 6 м и две мање бочне просторије за смештај
страже. Зидови и сводне конструкције грађени
су од опека у кречном малтеру ружичасте боје, а
према очуваним траговима могло се закључити
да су све унутрашње површине биле малтерисане
и у бело кречене.29 Сам пролаз капије засведен је
полуобличастим сводом и у подужном смислу
рашчлањен пиластрима и полукружним нишама на
пет травеја. У сваком травеју налази се наспрамни
29

пар ниша, завршених четврткалотама које су
сусводницама повезане са сводом капије. На месту
најјужнијег пара ниша налазе се пролази ка бочним
просторијама капије (сл. 13).
Обе бочне просторије су засведене, и у
оквиру северног зида имају плитке нише завршене
луком који прати површину полуобличастог свода.
Грађене су опекама, а у нижим зонама зидова
уочена је и местимична употреба камена. Источна
бочна просторија налази се на месту замишљене,
али нереализоване бочне одаје старије капије, са
којом је повезана засведеним ходником и раније
изграђеним пролазом. Из исте просторије води и
засведени силаз у ров пред капијом, за који се не
може поуздано закључити да ли је у целости изведен
у току ове фазе грађења, будући да није искључена
ни могућност да је замишљен, а делом и изграђен
у време подизања старије капије. Након уклањања
насипа земље изнад свода ове просторије откривен
је вентилациони канал озидан опекама, који се од
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Сл. 21. Млађа барокна капијa, унутрашњост после обнове, са музејском поставком

нише у северном зиду диже косо, под углом од 45º,
према горњој равни бедема. Над сводом друге бочне
просторије, са западне стране, откривени су остаци
два нешто мања вертикална вентилациона канала.
Након уклањања рецентног бетонског застора
и насипних слојева у просторима млађе аустријске
капије откривени су делови првобитних подова.
Пролаз капије је у паду од прилаза са горњоградске
заравни (кота 118.80) према некадашњем прагу
портала (117.70) за преко један метар. У ширини
некадашњих довратника био је калдрмисан и имао
је средишњу риголу наглашену крупнијим комадима
камена. У калдрми су откривени дубоко усечени
трагови точкова кола осовинског размака око 1,40
м, што указује на интензивно коришћење ове капије
у раздобљу аустријске владавине. Са бочних страна
калдрмисаног коловоза налазили су се плочници
СПОМЕНИЧКO НАСЛЕЂЕ

(тротоари) рађени од насатице постављених
опека, које залазе и у просторе ниша. У бочним
просторијама подови су такође били поплочани
опекама. У источној је испод плићег насипа остао
сачуван у целости, док су у западној од оригиналног
пода преостале само мање површине.
Испод равни калдрме у пролазу капије, према
источном бочном зиду, откривени су остаци једног
одводног канала, широког око 0,40 м, грађеног и
засведеног опекама. Канал полази са горњоградског
платоа и прати пад пролаза капије, а на делу према
спољној куртини бедема има једну каскаду, ниже
које се налазио, сада зазидан, изливни отвор у равни
дна рова. Отвор истог облика, засведен сегментним
луком налази се у лицу бедема и нешто даље
према западу што указује на постојање још једног
сличног канала укопаног ближе западном бочном
30
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зиду пролаза капије, чија траса није истраживана.
Такође, може се претпоставити на основу познатог
правца пружања да се испод ове капије налази
укопан аустријски водоводни тунел који је полазио
од мокролушких извора. Његова траса је уочена на
више места – од Црвеног крста, преко Врачарског
платоа до Теразија и Кнез Михаилове улице, па даље
испод горњоградске заравни до чесме Мехмед-паше
Соколовића.30
Некадашњи портал млађе аустријске капије
није сачуван будући да је у целости уклоњен
приликом њеног зазиђивања после предаје града
Турцима 1740. године. О његовом некадашњем
изгледу сведочи неколико комада камене пластике,
откривених као сполије, који указују да је у питању
била богато обрађена барокна фасада клесана од
пешчара, са деловима који су били црвено бојени.
На кордону куртине изнад капије остао је сачуван
део лица зида које је грађено са по два истурена и
увучена наизменична реда опека, ради превезивања
са каменом оплатом портала.
Према унутрашњости Горњег града аустријска
капија изгледа није била коначно уобличена. Простор
између затечене Сахат капије, где је раније била
замишљена нереализована западна одаја за стражу,
и нове капије затворен је зидовима и попуњен
земљаним насипом. На спољном лицу зида према
капији остављен је превез за неизграђено зидно
платно унутрашње куртине према западу. У односу
на пројектовани правац пружања ове куртине
пролаз капије је скраћен за око 4 м, што оставља
простор за конструкцију још једног травеја. Ово
наводи на помисао да је нова капија првобитно
била замишљена са пролазом дугим око 20 м,
рашчлањеним на шест травеја, од којих је један
остао нереализован. Разлози због којих је дошло до
ових одступања од првобитних замисли сада би се
тешко могли утврдити.
31

До значајног открића дошло се током
истраживања простора изнад свода капије, чија
је горња површина била поплочана опекама. Ту
су откривени остаци зграде правоугаоне основе,
унутрашњих димензија 9,80 x 6,20 м, са зидовима
ширине 0,90 м, у целости грађеним опекама. Са два
паралелна попречна зида била је подељена на три
просторије (сл.14). Подужни зидови ове зграде леже
непосредно на бочном зидовима засведеног пролаза,
док јој је фасада била у равни са порталом капије
са којим је, без сумње, чинила исту стилску целину.
У структури откривених остатака зидова уочени су
трагови дрвене затеге која се састојала од једне веће
греде, промера 0,30 x 0,30 м, положене у средину
зидне масе. У углу једне од просторија откривени
су и остаци димњачког канала. Под у унутрашњости
зграде лежао је на дрвеним гредама ослоњеним на
зидиће од опека, од којих су преостали делови над
конструкцијом свода.
Откривени остаци припадају згради за
смештај тврђавске страже. Такве зграде до
сада су констатоване изнад Водене капије у
Доњем граду31 и горњоградске Краљ капије,32
а слична зграда постојала је и изнад порушене
главне – Константинопољске капије у средишту
Југоисточног тврђавског фронта.33 Све ове капије
грађене су у приближно исто време, највероватније
током треће деценије XVIII века, у оквиру исте
пројектне замисли, и биле су стилски уобличене у
духу барока.
Због изградње поменуте зграде страже
изнад нове аустријске капије преграђен је простор
на горњој површини бедема и онемогућена
комуникација са његовим западним знатно ужим
делом, где је изостала израдња унутрашње куртине,
односно где је остало у функцији зидно платно
главног средњовековног бедема. То је био повод да
се изгради сводна конструкција којом је премошћен
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угао између старог бедема и нове капије и тако
успостављена прекинута комуникација.
Средина XVIII века – раздобље између 1740.
и 1760. године
Последње раздобље уобличавања комплекса
Сахат капије обележено је рушењима и преправкама
дела затеченог корпуса, и градњом која излази из
оквира фортификационе архитектуре. После турског
запоседања тврђаве 1740. године, током радова
на поновној изградњи њених спољних бастионих
фронтова нова аустријска капија је зазидана уз
претходно уклањање каменог барокног портала. У
зиду грађеном опекама, који је у равни са лицем старе
куртине, озидан је један већи прозор обликом сличан
прозорима на бочним просторијама. Унутрашњи лук
према Горњем граду све до краја XVIII века изгледа
није био у целости затворен. Касније је зазидан
зидом од опека у коме су се налазила два прозора. За
улаз у затворени пролаз некадашње капије пробијена
су врата у једној од ниша у оквиру западног бочног
зида. У току археолошких ископавања уочене су и
извесне интервенције на засведеном каналу о коме
је напред било речи. Том приликом део свода је
порушен, а потом замењен каменим блоковима од
којих већина потиче од порушеног портала капије.
Убрзо после зазиђивања извршено је и нивелисање
терена у пролазу капије, који је био у нагибу. У
насипу ове нивелације поред осталих налаза који
се могу датовати у средину XVIII века откривен је
и примерак новца султана Османа III, кован 1754.
г. Овим радовима некадашњи пролаз аустријске
капије претворен је у бедемски казамат, а функцију
главног улаза у Горњи град поново је преузела
старија Сахат капија.
Истовремено са зазиђивањем капије, по свему
судећи, порушена је и зграда страже која се налазила
изнад њеног свода. На том простору подигнути
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су зидани топовски заклони испуњени земљом,
чији је првобитни број тешко било утврдити услед
каснијих рушења и преправки. Могло се уочити
да је пре грађења једне од ових топарница ранији
вентилациони канал у источној бочној просторији
замењен вертикалним димњаком, који је био
уклопљен у обзиду поменутог заклона.
У овом раздобљу, вероватно почетком друге
половине, али сигурно пре 1788. године, над
старом капијом којој је враћена њена некадашња
функција подигнута је висока Сахат кула масивне
конструкције, надвишена провом са стилским
одликама турског барока. Њен положај над
главним улазом у Горњи град био је у супротности
са карактером тврђавске архитектуре или, боље
речено, представљао је њену негацију. Била је то
идеална мета за опсадну артиљерију, а самим тим
и слаба тачка одбране. Занимљиво је питање, које
би требало посебно разматрати, шта је за Турке
значило ово високо здање примерено средиштима
чаршија оријенталних шехера. Можда је то била
тежња ка истицању престижа једног царства чија се
слава гасила.
У првим деценијама XIX века кула је била
у рушевном стању па је око 1840. године била
темељно обновљена.34 Током последњих година
турске владавине уз Сахат капију призидано је
једно приземно здање у коме се налазила кантина
официра турског гарнизона.35
Вероватно у истом раздобљу била је
подигнута и мања зграда над капијом, пред
улазом у Сахат кулу. Резултати недавно завршених
систематских истраживања Сахат капије отварају
могућност да се приступи санацији, уређењу и
презентацији овог значајног комплекса. Откривени
делови фортификација из различитих епоха,
који се у конструктивном и функционалном
смислу међусобно негирају, указују на сложену
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проблематику њихове презентације. Веома добро
очувани корпус бастионих фортификација, коначно
уобличен после 1740. године изградњом Сахат куле,
не би се смео нарушити или негирати агресивном
презентацијом старијих остатака. С друге стране
део средњовековног бедема са трагом обновљене
бреше завређује да буде презентован у целини. У
том смислу занимљиве могућности пружа опкопани
простор неизграђене западне одаје старије капије.
Пред будућим пројектантом стоји деликатан, али и
инспиративан задатак.
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Summary: M A R K O P O P O V I C

SAHAT-KAPIJA (CLOCK GATE) COMPLEX

Sahat – kapija (Clock-Gate) represents the main entrance into the Upper town – central fortified area of the Belgrade fortification. It is very compound complex, created in the course of several centuries, which mainly remained
well preserved. It is consisted of two consecutively built gates, i.e. of two covered gateways through rampart, with
suitable lateral rooms, then the famous Sahat – kula (Clock – Tower), as well as the remains of partly destroyed
medieval double Upper town’s rampart. On this complex, conservational works were performed more than once,
and it was systematically researched in 1987 and 2004. Due to complexity of the issues, the results achieved during
these researches are exposed in chronological order. Older cultural horizons, which antecede fortification building in this area, the thickness of which is from 3,5 to 4,5 m, buried construction parts included, have an unequal
preservation degree. They comprise stratigraphic range from sterile soil ley to the terrain level from the beginning
of the 15th century, i.e. from the period when the Mediaeval rampart was built.
The prehistoric layers from the period of final neolith and eneolith were discovered as the oldest ones.
Above them, the ancient horizon from the 3-4th century, which corresponds to the period of existence of Roman
castrum in this area, was formed. This horizon is closed with stucco floor board, above which was observed the
layer with the 6th century material. Early Medieval horizont is denoted by the tomb findings without supplements,
which partain to the necropolis where burials stopped before the end of the 9th century. The necropolis area was
negated in the 10th century by a dry-stone construction, which had a square pedestal and circular top part. Due
to fragmentary preservation, its shape could only be assumed, while its function remains only in the domain of
hypothesis. In stratigraphic sense, this construction is closed with 11-12th century layers.
On explored area of Sahat-kapija (Clock-Gate), the parts of dual rampart system of the Upper Town, built
during the first decade of the 15th century, represent the oldest remains of the built fortifications. In the structure of
the later south-east rampart, the remains of the main older medieval inner rampart were discovered, as well as the
remains of the outward lower rampart with inclined stone escarp. In its structure, even reinforcement, built after
1683 in the area between the inner and outward rampart, was preserved.
Turkish defeat by Vienna denoted the beginning of the new period in the history of Belgrade Fortification,
marked with war destructions and profound reconstructions of fortifications. Almost all the phases of these works,
which lasted, with interruptions, up to last decades of the 18th century, are visible in preserved architectural inheritance in the Sahat-kapija (Clock-Gate) complex.
During the last decade of the 17th century, a new south-east rampart of the Upper Town was built according to the standards of bastion artillery fortifications, which consisted of outward curtain with the front built on a
slope and vertical revetment towards the inside of the fortification. The space is filled with earth embankment in
the structure of which remained older fortifications, pulled down up to the platform surface of the new rampart.
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Within the reconstructed rampart, the new main entrance into the Upper town was built – the present Sahat-kapija
(Clock-Gate). The gate was built in the form of arched gateway with ornamentally arranged portal. During its
construction, the wall mass of medieval inner and outward rampart was pushed out, later Turkish construction included. Even four lateral sentry rooms were envisioned, beside the getaway of the gate, two on each side, but they
remained unbuilt.
In the next phase, during the Austrian rule 1717-1739, within great works on reconstruction of Belgrade fortification a new south-east bastion front was built. In the axis of this new outward fortress front,
a new gate in south-east rampart was built as well, beside older Sahat-kapija (Clock-Gate), which on that occasion, was probably walled up. The new gate was built in the spirit of baroque architecture in the form
of arched getaway through the rampart, with two lateral rooms. In its structure, above the arch, the spacious
building for accommodation of fortress sentry, the remains of which were discovered during the archeological explorations, was built on the upper platform of the rampart. This building’s baroque facade with gate
portal made a unique complex, of which nowadays testify only few discovered fragments of stone plastic.
After surrender of Belgrade to Turks in 1740, and destruction of Austrian fortifications, the
new gate was walled up and transformed into the rampart casemate, while previous function was returned to the older Sahat-kapija (Clock-Gate). In mid 18th century the high Sahat-kula (Clock-Tower) was built above this gate, and by its construction the whole complex was degraded in fortification sense.
On the basis of the results of exploration works, designs for rehabilitation and revitalisation of this significant
complex were made. Some of these designs are already realised, while the final conservational works are about to start.
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Fig. 21 Newer baroque gate, interior after
rehabilitation, with museum exhibition
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