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Предраi Мuшuћ 

РЕВИТАЛИЗАUИЈА ПРОСТОРА САХАТ КАПИЈЕ 

Н 
а ушћу Саве у Дуна в, на раСКРСНИЦII путева и 

Цlt8ИЛllза циј а , настала је и раЗВllјала се Београд

ска тврђава, а са њом 11 град Београд. Град и 
љегов центар Шllрl1 се ташмајдаllСКIIМ гребеlЮМ ка JYI'y, 
а даl lас се, из центра " рада, са југа, 113 Београдску тврђа
ву стиже ю правца Узун M~lpKoBe н Кнез Михаl1лове 

улиuе. Када се из TIIX праваца пређс преко некадашњег 
брисаног простора - гласнје . кроз парк Калемегдан , 

Ctюљном Стамбол каПllјом односно Карађорђевом ка

Пllјом, долаЗII се до главно,' улаза у Тврђаву, ка lшје Ј уго

источног бастиOlЮГ фронта , однос но У нутрашње Стам

бол каШlје. Даље, у ГOPЊ~1 град, среднште Београдске 

тврђаве, стижс се кроз Сахат каШЈју у Ј УГОIIСТОЧ IIОМ бе

дему. ПРОСТОРН~Ј склоп овс капнје, фОРМ~lраll кроз исто

рнју њеlЮГ настанка, врло је сложеl l . 1 (сл. 1 а 11 16) 
Сахат капија је ПОДlIгнута ~I ДOl'Рађивана у време ве

лики х радова на реКОНСТРУКЦlФI Београдске тврђа ве по 

ПР"lll(ИПllма баСТIIОН~IХ артиљеРllјских фоР11lфllкаЩlја. 

Прва каПllја на јужном КОМУНlIкаuијском правцу, грађена 

почетком ху вска, lIалаЗII се око 50 111 западно од садаш

ње Сахат ка Пllје.2 Услед HeMol'yhHOCТII успешне одбра не, 
кагшја је зазидана већ током прве ПОЛОВ~lне ху века. У 

току aycтplljcKe опсаде тврђа ве 1688. roДИ llе roрњоград

ско утврђење, r · lосебно ЈуroIlСТОЧ IН1 бедем , претрпело је 

велика разараља. Одмах после освајања " рада биле су 

предузете мере да се утврђење 06HOBIIII у границама мо
ryhHOCТII модсрнюује. Нови услови ратовања 11 примеllа 

артиљеРIЈје наметалll су потре6у да се ЈуroИСТОЧl1II бедем , 

као најllзложеНllји нападу, посебно УГВрЩI . Том np~uHI 

ком, на простору једне од бомбардовањем Iшсталих бре

ша, уз некадашњу кулу IJI саграђена је нова капија, пре

теча данашње Сахат каШlје. Изграђена је у ШIlРIlНII ста

рога бедема и засведена сводОм од танких опека. Испред 
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ове капије у оквиру система спољне од6рrlНе, у њеној OC~I 

био је ПОЩI ГIIУТ равелин, а 1 ·lреко рова је подигнут мост.3 

После турског освајања града 1690, ГOД~JНe , настав

љeH11 су радови на 06HOBII и модер.шзацијll тврђаве по 
пројекту венеuијаllСКОГ архнтекте Аlщреа Kopltapa. У 
току ових радова , по ПрИIЩllПllма артиљеРllјске форти

фlЈкаЩlје , у цеЛIIНИ је реКОl lструиса l 1 Ј УГОНСТОЧIIII бедем 

Горљег града. Испред бедема ПОДИl'нута је нова KYPТ~lНa 

под нагибом док је међупростор испуњен земљаним на

СIIПОМ. Капија која је .IСКОЛИКО ГОДlIна ра Нllје била фор

мира!!а у старом бсДсму овом приликом је дограђена. 

Према Горњем граду пролаз каlшје је продужен и засве

ден СВОДом од KaMeH~IX тесаника. На тај наЧIIН капија је 

усклађена са новом ШllрllllOМ бедема. Са 06е стране про

лаза капије юграђеве су боЧllе npocтopllje. НОВОИЗ I'Рађе

на фасада капије излаЗII 113 равни косе куртине. У В~IСИНИ 
дО Rеlща Iюве косе КУРТlIне pal)eHa је од праВIIJIНI1Х теса

IIIIKa са декораl'llВIШМ луком и два ПОЛУКРУЖIШ пнластра 
на кojllMa стоје камене кугле. Над венцем , фасада каПllје 

је paђelta од o llCKe са две бочне полукружне нише 11 цен

траЛlЮМ, већом , над којом је надвишен део каlшје завр

шен каменим венцем . Зона зидана опеком украшена је 

камеШIМ куглама као ~' uела нова коса курти на што је 11 
С lIмБОЛ llчан растанак са средњовековним lIа'lИlЮМ 

ратовања. Затечен и равеЛШI ис пред капије је дорађен и 

укључен у нови систем СIЮЉНИХ утврђења.4 

Слабости НОВОIЈ 3 1'рађеlНIХ фОРТllфllка Щlја п рема 

прој екту Андреа Корнара дошле су до nYIIOГ изражаја у 

време аустријске опсаде 1717. ГОДlIне. Услед тога. одмах 

после освајања ''Рада. AYCТPllja HЦiI су започеЛl I веЩIКУ 

IЮВУ peКOliCТPYKUlljy тврђаве, Са најуrpoженије стране, 

"спред Ј УГОl1СТОЧНОГ бедема према пројеКТlIма НlIколе 

Доксата де Мореза ПОДIIГНУГ је HOB~' 6aCТIIOH~1 ФРОIП са 
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б. IlЗfлеg После конзерваmорско-ресmаураmОРСКIIХ pagoвa 1987-89. [ogиlI€. 

два СI1Ме1'рIl'IIЮ nocтaВЉCl1a бастиона повезана куртином 

IШ 'шјој се среДИНИ налазила главна тврђавска капија на 

меС1У садашње У нуграшње Стамбол капије. Оса ове нове 

капије, услед симетрије HOBOI' бастионог фронта, I lнје се 

поклапала са осом paHllje ПОДигнуге Сахат капије. То је, 
ИЗ I'леда, бllО OCHOBHII разлог што су Аустријанци поред 
затечене кагшје изградИЛII нову, у ОСИ симетрије бастио

ног фронта . Нова капија је пробијена у старом бедему 

западно од старе , у трећој децеНlф1 ХУIII века. ТОМ при

ликом ИЗl'ра ђена је 11 нова бочна просторија са западllе 

стране док је са 11сточне пролаз нове капије повеЗШI са 

старијом ПРОСТОРllјом Сахат капије.S 
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Према одредбама БеоградСКОI' Mllpa, у јеСС.1 1739. 11 
У пролсће 1740. roдине порушеllЗ су сва, после 17 17. 1"0-
ДИ I IС ИЗ 1"'Раt)cна спољна бастиона утврt)cню Београдске 

тврђаве . 

Одмах 110 преузимању града Турuи су започели обно
ву порушеНll Х утврђења . На трасама 11 11 ад непорушеНll М 

ПРИЗСМН I1 М деЛОВl1ма бедема некадашњег баСТIЮНОl' 

фронта, I1СП ред ЈУI"OIIСТОЧIlОГ бедема caгpat)cH је нови ко

jll је сачуван до данас, Н а средНlШ куртине на месту ра

Hllje КШlИје ПОДИI'нута је садашња Стамбол капија која је 

такође била у OCII са затеченом Аустријском каПllјом из 
треће децеШlје ХVIП века. ИЗ непознатих разлога Турци 
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су ову кшmју ЈУГОIIC'roЧI!О I' бедема заЗ~lДали, а nOl!OBO 
OTBOPIIJll1 Сахат каПllју IIЗ 1'Рађеl'IУ у време Корнарових 

радова . Преко рова nonlIrHyr је КОСII мост као веза са 

Уl lyrраШIbОМ Стамбол К<1Пllјом.6 

ТакlЮ c:ra Ibe уз М<1ње IIЗмене остало је сачувано до да
нас , Судећll према документа цијll IIЗ 1790. ГОДlше може 
се nPCТТlOCТUBIIТlI да су у другој ПОЛОВltНl1 ХУ III века ВС

роваТlЮ услед урушаВ<1ња СВОдОна. IIскључене 113 yncrrpc
бе две бо'II IС ПРОСТОР~lје Сахат каrшје nonlIrHyre у време 
КОРllарове реконструкције. Те две просторије су 11 даlШС 
ваll употребе, заЗllдаНlIХ отвора. 

[ ____________ __ о_оо' 

ј 
,ј". 
~ 

ЮОО<У 

2. СшаШ капија. 

аусшијска бщюкна gOfpagњa 1723-1736. 
- основа С(Ј осШш~иМ(Ј QрвобumlfО! fl.'lo·mUl.;a 
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Зазиђивањем отвора к3.mlје IIЗ 1723-1736. roДЩlе 11 
отварањем новог улаза ,ш месту бо'lне IIIlше. од каr,ије 

је IшпраВЉСllа ПРОСТОРllја која је била у фУllКШlји мага
цина 11 подрума до 1986. roДIIне. КОСII под каПllје био је 
l!Оравнан. УнуграШЊ11 улаз капије бl1О је зазидан 11 уз 
њсга ПРIlСЛОњен касније ПОДIIГllутобјекат(сл. 6). Са спо
љашњег отвора каПllје уклоњеllll су сви елеме'l11l барок

IЮГ 11Ортала о коме .Iем-амо података. Onюр је опеком за

Зllда н у дебљнml кур11I1IС пратећн њеllУ косltну са спољне 

стране . У заЗIIЛИ је остављен прозор са деКОРЗТIIВlIQМ 

метаЛlЮМ рсшстком каква је била 11 на НОВОПробl'је' lIl М 
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• З. Сахат каПија, а. цеОНII /lЗfлеg Пре Поцетка (юgова, б. После обнове 11 nрезеl/lUаl'lIје 

.~-, 
, 

3-3 4-4 

4. Сахат капија. а. nogУЖIIU пресек пре Поцетка lюgова, б. QoUfJeIflfll аресек "' ---'-' --'--'-'---''" 

ПРОЗОРlt ма БО'IЮ1Х просторија. Барок~ta каПllја IIЗ ] 723-
- ] 736. ГОДlIне је полу06Лllчастим СВОДОМ засведена п ро

сторија. У подуж~юм СМ I1СЛУ подељена је IIa пет 110JЫI но

сећим луцима KOjl1 из равни зида 11 свода излазе за 10 
сш . У сваком пољу формираl l је ItaCnpaMIIИ пар Н llша за

вршеlН1Х четврт калО'Т'ама које су сусводницима, 25 сш 
над Нllшама, гювезаllе са СВОДом кшшје. Центар КРИВlIне 

ниша је у равн" са носећим луцима. На месту н ајјУЖНII 

jel' пара нщuа I-Iалазе се ОТВОРII за КОМУНlIкацију са боч
ним npocтoplljaMa Ila за паду и истоку. БоЧIШ l'lросторија 

на истоку налаЗI\ се IIзмеђу садашље 11 Сахат каtшје из 

]723- 1736. ГОДШ lе. Olla је ХОДIIИКОМ ДУЖИ .IС 2,25 m по

везана са Сахат капијом, а повеза на је 1I са ровом прола
зом који је зазидан. (сл. 3а и 36) 

И 60чне n pocтopllje су засведеllе полу06личастим 

сводом , а на северној страни имају пл иткс Нllше заврше

lIе луком кој и прати KPIIВIlIlY свода. Зида не су опеком уз 

деЛИ МII<tНу употребу камена у вертикалној ЗОНII зида. 
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ЗИДОВII централне ПРОСТОРllје рађени су у ПОТПУIIОСТИ 

опеком у Kpe'llIoM малтеру руЖII'taстс боје. 
Уклањањем ШСIIПШIХ слојева и бетОllа дошло се до 

сачува llИХ делова ОРИГlшаllIlOl' пода (сл. 8), ПОД У каПllјl1 

рађеll је опеком и каменом, У Шllрllllll пролаза портала 

капије (3,80 т), 110Д је од калдрме I']()cтaвљetie .ш зеМЉII 

а залltвене малтером којим су З lща Нl1 1I З IIДОВII , (основа 

- постојеће стање) 

у ШllрIШl1 ДOBpaТlН1Ka 110ртала каШlје , са обе стра не 

калдрме, фОРМllраНII су тротоари рађени од ... аса1'lще 

постаВЉСllе онеке на слоју песка 11 малтера и као и кал
дрма зал ивеllе малтером. Подови у Iшшама су у равни 

тротоара и на 1IC1'1t 11a'l llllнаправљсни. И калдрма и тро

тоари су у lIаПlбу од 6,26%. У оси капије бllла је рш'ола 

рађена од КРУПlmј llХ комада калдрме. У боч ној п росто

Рllјll lIа истоку О1'КрШlен је ОРll ГИllаЛlI1I под рађен од 

ПЉОШТНМlще постављене OI'lеке. Постојећ ll малтер 0611-
јен је у центращюј просторији као и у БО'IНИМ, Том при-
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ЛIIКОМ је угврђе~1O да су СВС ПРОСТОРllје 6ЩЈе Maтepllca

не, а uеllтраЛllа 11 када је 611ла у ФУII КU11јIJ капије. 0Pllfll
наЛИIJ матер сачув::ш је фрагме~ггаРIIО у неКОЛIIКО Юlша 

аШI се на њему не може BllДeтll ОрllГlIIШЛliа боја јер је 1'10-
снвео од УГlщаја ДlIма ватре. МатеРllсаШI слој је 6110 
дс6Љllllе око 1 ст. а рађсli је од креча са светЛIIМ агрега
том тако да је беле боје. Да је ПРОСТОРllја по малгер"сању 

6шш кречеiНl у бело. закључујемо по сачуваlll1М заЗllДа

H~IM, а ОРНГllllаЛlIO r.taЈrreРНСШIIIМ ЗОllама пролаза за боч

не ЩЮСТОрIIJС. 

По праоцу. са IIСТОК3 уклоњеног реда каменова p~,гo

ле, I шлаЗl1 се дрвеШI OДBOдl ll1 К3 1ШЛ прављен од I13ду6ље

ЮIХ оБЛllца ДУЖШIС око 1.5 т 11 понезанщ: мет3Л1шм пр

CТCIIOB~I Ma. ДОВОДIШ 11 ОДВОДIШ правац овог канала IНljC 
познат. 

у ка.лдрМII је Вlшан. ТОЧКQОlIма урезаli. траг на разма

ку од 1 Ат. Ду6Шla трага (ка нала) је 10 ст што указује 

lIа дуж~НlУ IIЛ II IНIТCНЗIl1'СТ КОРllшћења капије . Канал је 

пораВII3Н опеком ii Сlmшм каменом 11 зато се може 
ззкљуЧIf'Г1I да је капија ФУНКЦИОЮlсала као ПРОСТОРllја 11 
са ор"rtlнаЛШIМ падом у наги6у. (сл. 4а) 

На основу резултата истраживачких радова урађен 

Је КОlIЗсрваторско-рсстаураТОРСКII пројекат којим је 

УСТШЮ8ЈЬСIIO да Ilocтoje сачувани СВII аyrelmlЧИ apXlfГCK

тонски слемеНТII и да се rlpocтop капије IIЗ 1723-1736. 
године 1-1 I ЬСIШХ боЧIШХ ПРОСТОР~lја може у ПОТПУIIOС'Г1 1 

реС'ГаУР~IР3ТИ . 

ЗаЗIIД3 спољаW IЬСГ отвора 11 прозор у њој задржаНII 

су. Како је Уllугра WIЬС лице ове заЗlше у равни довраТШI

ка , фоРМl1раl1a је IIIlша дуб~lне 80 ст , којом је наглашен 

l,екадаШЊII улаз. ЗаЗl1да унуграшњег портала капије је 

УКЛОЊСllа. ДовраТШЩII 11 лук унуграшњег lюртала капије 

рзQeIЩ су од опеке. Лук у BIICIIIIII трн реда опеке 90 ст, 
што ОДl'овара ШllрШНl довраllшка, односно тротоара. 

-- -----------,.- ----------------------------Т-.rl~IТIТ''гDt 

."" 

5. OCUDвll СlIхаm ',:(Јпије. Пfюјекаm ресmаУР<Щl/је 1/ 

ревитШI!lЗ(Щllје са /lзложбеuо.1I "остав"'·О.11 
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Унуграшњи портал је peCTayp~jpall . Дltлема је била како 

простор ка пије затвор t1ТИ, јер унуграшњlt улаз у капију 

Нјј када Нј1је ~j Mao вратшще. Одлучltлlt смо се за затам

њену стаклеl lУ п реграду по средшш довра'Пl и ка тако да 

се нагласн угисак улаза у кtШ ИЈУ која 11ма своју там ну ду

б~1НУ. Зидови ~I свод капије омалтериса НI1 су, бело обоје

ни и рефлекторски осветљени чиме је I lаглашеlla IШ Пета 

сводна ПОВРШlша ~1 11гра сенки раЗl lИ Х ПрОС1'ОрШIХ фор

M11 . (сл. 9) 
Сачува НI1 делови аутеIГГ~1ЧIIОГ пода, калдрме н тро-

1'Оара од опеке конзерВI1рани су. а недостајући делов~t 

тротоара реконструисани . Предлог да се реКОI IСТРУ"ШУ 

недостајућс површltне калдрме је напуштен због "емо

гућности враћаља ЈЬСНС аутеIlТИЧIIОСТtl , посеб~ю дубоко 

урезаllИХ трагова 1'О'l кова у камену калдрме . Тако се до

шло до Једино новог матерИЈала у аугеНТJtЧНОМ простору 

6. Из!леg капије ЩЈе {lоч.еmка pag06a 
((/юmо ЗЗЗСКГБ) 

кatшје. Уместо недоста јуће калдрме одлучилн смо се за 

CII Be. цепа не и правtlЛ НО сечене камене плоче поставље

не у слогу да се нагласи риroла по ОСОВ ttнИ . Овако добlt 

јен аУГСНТIt'lа н простор "а Београдкој тврђаВI1 су ,'ернсао 

је 11 предлог за њеroву IЈамену. (сл. 5) 
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БеOl-радска тврђава је юузетно леп, атрактнван и 

С l lецвфича н спомеНI1 ЧКl1 комплекс. СмештеlЈа на крају 

ташмајда нског гребена, над 11 на ушћу Са ве у Дуна в по

сећ1ОЦУ IIYД ~1 бога'ГС1"ВО вюуел llИХ доживљаја фортифtl

ка Цllјски х објеката 11 простора, нетакнуге природе и 

yp6alНtx r· . еРС I· lекти ва, од IIзласка до заласка СУlща. Лепа, 

атрактивна и специфи'ша јер се на Београдској тврђа ВII , 

као на ретко којој у СВету, могу вндети 11 доживети форти

фикационlt 06jeК"l11 ю свих епоха њеног настанка . ВИДНII 

су материјални остаЦII , делови бедема pl1 Mcкor каструма 

(СШIГИДУllума), сачуваlШ у веЛ lIкој Mep~j средњовеКОВНII 
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фоРТllфllК3 ШЮIIII објеКТ~1 1I ПРОСТОРII (БеоградСКII град) 

11 као резултат 6аРОЮll1Х реКОl lСТРУКШфl КОllаЧЮI облнк. 

утврђеља. оновремеllО савремена, 6аСТIЮIШ фоpnlфltка· 

Цllја - Београдска тврђава. Треба ItaглаСlffll ЧllњеlllЩУ 

да је ДIIСПОЗI1Шlја средљовеКОВIЮГ угврђења умногоме 

задрж.ша 11 ПОШТQваШI ТQКOM СВIIХ каСШфlХ реконструк· 

Цllја Београдске тврђаве (од XV до XVIII века) што ука· 
зу је ~Ш веJIII'lIНlУ 11 мудрост њеlЮГ градЈггеља. деспота 
Стефа l'1 3 ЛазаРСI!llћа, 11 01 шта морамо бllТII ПОllOстl. 

Да бll ГlОсетшшц MOI'ao да сагледа вредност" Сllоме· 

IIII'lКО I" КОМГlЛскса , мора га упознаТII . а како на просто· 

ру Београдске тuрђ.ше. сем пар I\нформаПI ВНIIХ таБЛlI н 

живе реЧ'1 IЮДl, ',а Iшје постојала друга Iшформа Цllја. 

преДЛОЖIIJIII смо да се щ)()стор каll llје IIЗ 1723- 1736. го
дине, IШМСЩI за музејСКО-llllформаТIIВI IУ поставку о раз

воју Београдске тврђаве . За овај садржај којll је предло

жеll као lIеОПХОДЗ II It пр"марзн за овакав спомеНIIЧ КII 

комплекс. постој " 11 конзерваторско 1-1 локаЦllјско 06· 
разложењс. 

Kal\"O простору можемо да враlllМО 11 враћамо ayreH
lllЧlll l llзглед , КО llзерваТОРСЮI бll 6ило непр"мереноДз се 

у њему реа..rlllзује Щlмена која 611 услов.љавала било какве 
додатне радове. ПРlIх ваће l1 КOHuerrr адаtПaщtје за нову 

"амену је коюерваТОРСЮI најповољюфl. ЕНТСРllјеРСЮIМ 
елемеlmlма omol-уtlе ltа је преДВllђеllа функщtja. а да се не 

ДOВOдl l у сумњу аyre lll'lIЧIЮСТ објекта. под 11 С 80Д У наГII

бу, Iјгра IlpaBIUlIIIIX. раВIIIIХ 11 KP~IB It X ПОВрШ~lна 11 Лl1lшја 
IbIIXOBItX I lресека. :шдова 1I с вода горе , РУСТИ'IНQCТТРО1'О

ара од 01'1еке 11 топло груба ПОВРШl1на камена калдрме 11 
llOВОГ камс"" пода, доле. ЧIIIIС простор за музејСКО-llllфоР
маl11811У поставку провокаТII ВIIIIМ ~I атраКТI1ВШIМ. Кон

uenLlllja " форма елемеtшта музејске поставке је 1'аl\О 
одабраl ta да је ayrellTIt'IIIOCТ 11 атраКТll8НОСТ простора са 

глещша са сваке тачке унуграшње КОМУШIкаШlје . 

7. ИЗ1.lеg каПије После IIЈвеуеlJlIX "'QJl3ep8llmopo.:o-ресmаураmорсюlX /XI{J08lI (IЈюmо: Ншама М/lШIl1i) 
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8. Капија. t:llltЗЛQжбеIlQ.1-I. посm(16КОМ «(/юmо ЗЗЗСКГБ) 

Простор је 11 симБОЛIIЧНО интересантан за ову врсту 
ИllформаЦllј е. КаПllја , 6~lвша капија, представља про

стор кроз KOjl1 се пролаЗ~1 да б~1 се у lIешто ушло. И улаЗl1 

се, само овога пута у ИСТОРllју развоја Београдске тврђа

ве. А Ilсторија је презеlП"ОВal lа IIа caBpeMel1 и за ово доба. 
када за све IIмамо мало времена, ПРIIкладан начин. На 

путу, делу коловозног пода капије налазе се трll макете 

Београдске тврђаве I-IЗ Трll кључне епохе lIacтal~Ka -
ИСТОРllјСКII пут развоја. а ПОССТIЮЦlI се крећу пеша'IКОМ 

КОМУ1ll1каЦl lјом. аутеllТИЧIЩМ тротоаром. На заЗllдll 

с пољаlllЊСГ улаза у каШlју пастављеНII су паllOlI - плаllO

ВII Тврђаве l1З СВIIХ епоха I lаст;:шка са краТКIIМ IIсторија

ТОМ. Испод њих су Вllтрlше са оружјем као 11 ПРlIмеРЦII 
тврђавских пушака и хеле6аРДII на дOBpaТНIIЦlJMa каПl lје. 

Излож6еН~1 простор претходно је оплемењен поставља

њем аllТИЧКИХ скулmура и жртвеНlIка у IlIlшама кашtје. 

Западна 6оЧllа просторија је посвећена деСl lОТУ Сте

фану ЛазареВI1ћу и граДllТСЉlIма 1I браНlЮЦlIма Тврђаве 
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у ХУ веку. а у 11СТОЧllOј. кроз коју је веза са садашњом 

Сахат каПttјом, налазе се ВIIТСШКlI оклоПtI 1I оружје l1З 
XYIII ХУ Н века. Тако се ПОССТIUЈаЦ са aтpaКТIIННl1M екс

nOHaTIIMa, на малом простору, брзо 1I лако (макете) упо
знаје са најваЖНllјllМ 11 СУШТIIНСКlIМ вреД IЮСТltма овог 

спомеllllЧКОГ комплекса. 

Музејска поставка, каШlја, Iшлази се ~Ja месту када 

nocenUJaU, прошаВШII кроз баС'Ј1.lOllI t фронт, део фортll

фнкаUllје једне епохе, дође до бедема (глаВlюгтврђанског 

простора), Горњег ''Ј)ада, гдс почињу да се прожимају ар

ХИТСКТОНСКl I фортификаUlЮНИ слемеlПII разнщ: епоха. У 

простор музејске rlOcтaBKe улазlt се кроз у"утрашњи улаз 

у капију. Н а тај 11<1'1IШ ОМОl'ућено је да се посетИОЦl1 за 

улаз окупљају .1<1 простору Горњег ''Рада са кога се са l'1lе

давају сва три положаја каПllје за јУЖlI1I правац. (сл . 9) 
Пројектом дефlIН11са н конзсрваторски став, п редло

жеt-t а намена 11 наЧШI адапта ције l 'lpocтopa за lIаведену 

намену. прихваћен је од Стручног већа Завода. 
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9. Уuуm/ЮIшьосm KaU!lje у mm.:у uсmР{/Жllв(l!/fШХ /юgова 

«(/юmо: с. КЛIIК08Ш,) 
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Конзерваторск" рсстаураТОРСКI1 пројекат са решењем 

музејско-ннформаТlIlJне поставке о развоју БеOl'Радске 

тврђаве ypa~H је 1988. roЩlне, пројектант арх . П редраг 

МIIШ ltћ. Конзерваторско-рестаураторске радове извела 

је операпtва Завода за заШТlIТУ crтoMelНjKa културе ''Ра

да Београда од ] 987. до ] 990. I·OдllНe. Музејска lюставка 

реализована је под РУКОВОДСТIJОМ Др Марка ПОIЮВI-tћа, 

аугора макета7 у сарадњн са МШIJIН КОМ ИваНОВllћем и 
Драганом СамаРШlћ ] 989. ОДllне. 

Музеј Београдске тврђаве отворен је 1990. ГOД~lII e. 
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SUMMARY: Predrag Mis;c 

REVIТALIZATION OF ТНЕ SAHAT САТЕ 

Тће fortress of Belgrade was founded at {ће inlesection of 
гoads and civili7..alions аl Iће сопПиепсе ofSava and DапиЬе. 
while {ће town of Belgrade developed along with it. Тће 
Upper Town of {ће Fortress of Belgrade is approached Ьу way 
of Kalemegdan Park. Stambol gatehouse јп {ће interior and 
{ће Sahat (Clock) gatchouse јп {Ье Southeastern rampart. 

Тће Sahat gatehouse acquired а уегу сот рlех spatial 
arrangement јп {ће course of its history. lt has Ьееп construc· 
led, rebuilt and translocated during large reconslruction јп 
ше works 011 (ће fortress оГ Belgrade, јп accordance {о (ће 
prjnciples оГ constructing {ће bastion anillery fortifi cations. 

Having conquered {Ье Fortress and I'aken (ће medjeval 
Southeastem гшпраrt оуег јп 1688, {ће Austrial1s constructed 
(Ье predecessor of' Sahat gatehouse оп {ће lосшјоп of (оnnег 
Ьгесће, which has vanished јп {ће bombardment. Тhe Рог· 

tress was taken оуег Ьу Turk јп 1690 and thereafter moder· 
ni zed according [о {ће ргојес ! of Venetjan arcbltect Al1drea 
Соmаго. ТЬе Sahat gatel10use was en]arged toward {ће 

interior 011 Ша! occasion, јп order 10 conform 10 Iће new 
width of Iће rampart. 

After (ће conques! il1 1717, Iће Austrians undertook а 
]arge reconstructiol1 of the Fonress, according 10 (ће projecls 
of Nikola Doksat de Moreze. TheAustrians construcled new 
galehouse јl1 (Ье Southeastem гатрап. It was set јп {Ье axjs 
ofthe newly erected sym metrjca] baslioned front standing јп 
(гоп! оГ Ihat гашрап. 

According 10 the decisions оГ {ће Тгешу of' Belgrade, {ће 
Austrians had (о des[roy аll fortifications Ьијl! after 171 7. 
Iтnmedia tely after taking {ће Town оусг. (ће Turks erected 
new constructions along (ће raтnpart {гасе and аЬоуе {ће ип
demolished parts of wall belonging {о {ће fОП11ег bastioned 
front . For (ће reasons srill ипсlеаг. {Ье Turks reaclivated {ће 
Sahat gatehouse, hаvi пg wall ed ир Iће existing Austrian 
gatehouse from {ће third decade of XV III cenlury. 111 IblS 
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way {ће gatehouse Ьесате а compartment that wou ld serve 
as (ће sгorehouse and сеl1аг untjl 1986. 

А research ЬЗS Ьееп undertaken followed Ьу (ће соп~ег· 
valOry·restoral'ion ртојес ! тnade оп {ће basis оС preserved 
aUlhentic architectural elements ргојес! antjcipales (ће use 
of aUlhentic materials, fonns and Illanners as concerns (Ье 
jnterior alТangcment оС the gatehouse. 

Restoration and reconstruction works were accompljshed 
јп 1989. With ils sloping vau lt and Поог, thi s spase Ьесаmе 
ex.tremely attractive for (ће inlerplay of regularly plasrered 
and whi te раiПlеd fltlI and curved surfaces with Ijnes of (Ье 
wal1 and vault il11ersections јп its upper рап, and {ће rusl'ic 
рауаmеп! оС tiles and agreeabIe rough surface of {ће Лоог 
made of pebbIes and newfashioned stone il\ {ће lower рШ1. 

Арап fгom authenticity and attractiveness of the noted 
space, Iће аiщ and concept of its use wa~ detcnnined Ьу рПп· 

ciples ОС (ће mugeo[ogical aducative representation of (ће 
Fortress of BelgrJde and its development. Naтnely, Ше ГОГll1ег 

visitors of (ће Foгtress ОГ Be[grade did not ћауе ап opportu· 
nity 10 ье introduced 10 its history and 10 (ће уегу imроrtапt 

fact {Ьаl шаtегiа l remains (гот all s tages of its developmenl 
аге stiJ[ present and visible. 

Тће noled ајт is realized Ьу specjal аlТзпgеmепt of' 
шоvаЫе elements of the interior: maquelles and showcases, 
annors and scu[ptures. Тће aUlltenticity and attracti veness of 
{ће space thus reamains visiblc from зпу directjon taken 
a[ong (ће interior pathways. Тћгее maquelles i[]ustrating (Ье 
crucial periods јп deve[opmel1t ог {ће Fortress of Belgrade 
аге placed along {ће (historica[) track \vhile thc visilOrs 
mоуе along the authentic pedestrian sidewalk. 

ТЋе јlJl1ег entrance of {ће gatehousc pгov ides ал access 10 
ше шuseum ex.hibition space. Therefoгe (Ье visitors шс gathc· 
red јп the lосшiоп of Upper Town from which (ћеу сап observe 
all (ћгее positions of (ће gales IUП1сd 10 southem d irection. 


