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КРАЈЬ КАПИЈА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ 

И 
страживања сложеног споменичког комплекса 

Београдске тврђаве представљају дуroрочан 

процес чије се трајање Ile може BpeMellCKI1 огра

ничити. Генераuије истраживача радиле су на овом зна

чајном послу, а доста тога остало је да се уради у годи

нама 11 деценијама које су пред нама. Развојни токови 
yrвpђeњa ва брегу извад ушћа Саве, захваљујући истра

живањима која су вршена ТОком протеклих пет деuеви

ја , углавном су познати . 1 Поједини проблеми разрешени 
су до појединости док о некима тек радне хипотезе наro

вештавају правце даљих трагања. Нова открића допуња

вају, али понекад и исправљају изрече~lе закључке, што 

је и најбољи пут ка спознаји слојевите двомиленијумске 

историје ове Зllамешrre тврђаве. 

Пре lIeKOJНIKO roДШIa објавили смо резултате истра

живања Јуroзападног бедема са посебним освртом на 

проблематику средњовековне Западllе каГН1је Горњег 

града.2 Том приликом , будући да су остаци овог векада 
споредног улаза у град откриве~IИ у току ДОПУНСЮ1Х 

истраживања ради конзерваторских радова, ис праВЉСIIО 

је раније мишљење да се она налазила у склопу главног 

средњовековног бедема на месту садашње Краљ ка пије.3 

Расположива археолошка саЗliања , као 11 ДОМe'n1 apxlrreK
ТОI IСКИХ Зllaлиза, ограЮIЧИЛИ су нас тада само на про

блем овог средњовековног здања будући да се комплекс 

позније каШlје са пратећим бастионим фоРТllфl1каUllја

ма још увек налазио у фази првих IIстраживања (сл. 1). 
Ови радови, који су претходили юрадll пројеката ypeђefba 

11 већим делом извођени током конзерваТОРСКIIХ интер

веlщија, у археолошком смислу бюlИ су веома ограннче

ног обима. На то је посебно утицала чињеliнца да у окви

ру овог комплекса зндне масе млађих фоРТ~lфикација и 

B~ICOKH насипи прекривају старије трЮ'ове , те да бll њи-
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хово истраживање захтевало знатна рушеља постојећих 

бедема за шта не би било ваљаног оправдања. МеђynlМ, 

и поред ограниченог обима ова архитектонска и архео

лотка истраживања ПРУЖJ.UЈа су обиље нових података 

који уз анализу ИЗВОР~lе, првенствено картографске, а 

потом и ЛИКОВl lе грађе пружају довољ~ю елемената да се 

разграниче градитељске етапе и уоче трансформације 

овог комплекса фортификација од краја 17. века све до 
наших дана. Са друге стране ПРIIСТУП овом раду омогу

ћило је и делимично публиковање резултата истражива

ња Унугратњег утврђеља, посебно остатака фортифи

кација у структури roрњоградског бастиона 1,4 које су у 
границама реалних MOryhllOCТ11 коректно истражене и 

документоваllе, али у хронолошком смислу погрешно 

пporyмачене,5 ва шта ћемо се у даљем излагању укратко 
осврнут" . 

у доста обl lМ lюј сачуваној грађи из раздобља од 

rюследње деценије 17. до средине 19. века6 издваја се lie
колико веома документарних и у изворном смислу поу

здatНlХ планова, који су за разматрања ове теме од по

себног интереса па ћемо на ЊIIХ усмерИПI нашу пажњу. 

Поред В~lше планова из 1688. roдине, који одсликавају 

стање средњовеКОВlIl1Х фортификација на овом простору 

у време аустријског освајања Београда, веома је значај на 

јеДlШ аyroграфија, по свему судећи вастала 1690. годи
не. ~Ш којој су забележени фоРТllфикаЦIЮ~IИ радови из

ведени након запоседања града 7 (сл. 2Iа) . Ту је приказа
на , према нашем мишљењу, доста тачна ос~lOва замка и 

каПllја у његовом рову за коју се може наслупml да је на

стала пробијањем бедема у оси СПОЉl lе средњовековне 

капије . Испред овога пролаза, који је представљао глав

"у комуникаuију према савској падини, приказаи је но

ви » Краљев равешш«8, који је на неким нешто ПОЗlIнјим 
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KPA.IЪ КАПИЈА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ 

2. КомClлекс Краљ кааије на стари.и ПлановЊlfа: 
А. 1690. [.; В. 1700. [.; С. 1721. [.; О. 1723.1.; Е. 179О. [. (суmерен алан); F. 1790.1. (план са елемеl/ти.ма Ujюјекта) 

IlJlaновима означен као » ЛореНСКlI«9. Стање на п росто
ру садашње Краљ капије после пшювног тypcкor осваја

ња града, октобра 1690. године, и разарања замка, прика

за но је на познатом плану М. Висконтија кој и је настао 

као резултат шпијунских осматрања нај вероватније 1692. 
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ГОДlIне. IО Резултати обимних турскух радова на обнови 
Београдске тврђаве јасно се прате на пла ну из 1700. го
дине l ! (сл. 2ЈЬ) . У ТОМ раздобљу велика бреша на месту 
порушеног замка затворена је изградњом једног бедема, 

односно куртине, која је у широком луку спојила зидна 
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3. КfЮЉ капија са fXl8et1UJЮМ, 

gеlllаљ Пројекта Н. Доксаmа око 1723. (. 

плаша са северозапалне ијугозападне стра.lе Горњег l-ра

да. Уз некадашњи Јужни бедем средњовековвог ПОдl-ра

ђа већ се уочавају каскад.ю постављени мали бастиони 

Ll и 1П , док је Краљев ~lЛи ))ЛореНСК~I« равелин приказан 

у свом некадашњем габариту основе. Рани аустријСК~1 

радови у npB~IM годинама после освајања Београда 1717. 
годинедокументовани су на више планова од којих се по 

свом садржају уз пратећу легенду Гlосебно юдваја један 

ю 1721. ГОДИllе l 2 (сл. 2/с). Ту су, за разлику од стања ю 
1700. ГОДШlе, пр"казаНII : у целости реконструисан Ј уго

западни 6едем Горњег града са НОВИМ фосебрејом који је 

замеlilЮ средњовековни СПОЉ.IИ 6едем, затим Краљ каПII

ја ПРluшгођена новом стању, као 11 НОВОllзграђени 6аспlOН 
I ОС1l0њен ва раније поменуги турски ЛУЧНI1 6едем - кур

'Гину У зап<lДНОМ углу Горњег града . У основи равелlНШ 

I-Ia помеllУГОМ плану се "е уочавају битне разлике ОСIIМ 
што се испред љега lIалаЗII lIова контрагарда . Ови P<lДo

В II пасведоченн су 11 у збирци докумеllата Ратног савета 
у Бечу где се поред остаmlХ налаЗ!1 КОМИС!lјски IIзвеurгај 

о градњама изведеним до 29. маја 1721 . године. 13 О другој 
етапи аустријских радова (1723- 1736) постоји читав ню 
планова, међу кој има је посебlЮ ЗI·шчајна пројеКТllа до

кумеlггација пуковника Николе Доксата де Мореза. 14 На 
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једном од планова из 1723, који је коришћен као подло
га за пројектовање, комплекс Краљ капије приказан је у 

истом стању као и после првих радова оковчаних две го

дине раније l5 (сл. 21d). За наша разматрања посебно је 
значајан аксонометријски приказ новопројектованих 

горњоградских фортификација. Ту је вал Краљ капијом 

приказана З l-рада страже, чији су археолошки остаци не

давно откривени , као и ллаН~lрана доградња јужне фасе 

равелина до споја са куртином нешто раније ПОДI1ГНyroг 

фосебреја l6 (сл. 3). На плановима из 1736-1739. године 
јасно се може уочити да су Доксатове пројектне замисли 

око Краљ капије, и Шl1ре на савској падини, у целости 

б~1Ле остварене. 17 
Поновно турско запоседање Београда 1740. године, 

као што је познато, имало је за предуслов рушење свих 

аустријски х IЮВОПОДИГIlУГИХ фоРТl1фl1кација уз обавезу 

да се yrвђeњa настала пре 17 17. ГОЩIне, као и сви објекти 
у тврђави предају у затеченом стању . Тако је комплекс 

Краљ капије у целости остао сачуван, док су рушењима 

б~1Ла 06ухваћена само спољна угврђења на Савској па

дини . То јасно потврђују два плана 11З средине 18. века у 
чију веродостој lЮСТ не треба сумњати . 1 8 Турски радови 
на 06110ВИ тврђаве нису битније угицали на стање ком

плекса фортификација Краљ капије. Новине се огледају 

само у изградЊlt СПОЉIIИХ утврђења на Савској падин" 11 
то У веома поједностављеној форми. На веома прециз

IШМ плановима из времена краткотрајне aycтpltJcKe вла

AaBItBe 1789- 179 1. године приказано је стање које се бl1Т
но не разликује од данашњег l 9 (сл. 2/е И Л. Један од ових 
планова IlЛустрован је 11 НIIЗОМ профшш са npeceUIIMa 
међу којима се налази и пресек кроз Краљ капију, раве

лин и сусеДllа спољtш утврђења2О. ИЗ ОВОI' раздобља поти
чу и два цртежа - један са приказом Југозападног бедема 

Горњег града укључујућ.и 11 Краљ каШlј у (сл. 4), а дpyГl1 
са изгледом ка п ије равеЛIНш2 1 (сл. 5). Комплекс Краљ 
капије са положајем топарн!ща веома је добро приказан 

на једном турском плану, који се дату је у 'ICТBPТY деце

нију 19. века ,22 а о некадашњем И31'Ј1еду овог дела тврђа
ве, пре парковског уређења 1928. ГОДИI~е, сведочи 11 не
колико фотографија.23 

Прва археолошка 11 аРХllтектонска нстраживања овог 
комплекса заПО'lета су 1960. године отварањем три мање 
сонде у рову ЈIСПред заrшдне фасе.24 После дужег преки
да археолошка IIскопавања су настављеllЗ 1974. године у 
структури бастиона ПI где су откривеНl1 остаЦII средњо

вековног бедема са кулом УН Западног подграђа, као и 

трагови познијих l"paДЊ~I.25 Исте ГОДИliе обављена су 11 
обltм на I1страживања Југозападtюг6едема Горњег града, 

која су омоryћила да се поуздано издвоји више грађевин

CKIIX фаза и уоче трансформације овог дела горњоград
ских фортификаЦl1ја од вастанка почетком 15. па све до 
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4. ЈуlоэаааgNи бegем Горље, (раиа са Краљ каПијом. l(рl1lеж из 1790. 1. 

сред~tне 18 века.26 На овом простору lIстраЖllваља су. уз 
извођеље КОltзернаТОРСК~IХ радана. Iшстављеllа у раздобљу 

1985- 1990. године.27 У међувремену 1979- 1980. ГOДIIНe 
обимна археолошка Ilскопавања IIзведена су на платоу 

баСПlOIШ 1 у трагању за остацима Унуграшњег yrвpђeњa. 
Уз ocтance разореШIХ средњовеКОВНIIХ бедема ОТКРllвеНII 

су, као што смо већ раllllје IIстакли , и добро очуваНII де

лови flOЗ'lIIј" х фоpntфllкација, које су временски блиске 

или I'С1'Овремене са настанком Краљ Kan~lje. 28 ИстраЖII 
вања lIа овом простору настављена су 1990- 1991. у 01(811-
ру конзерваroРСКIIХ радова. "'ОЈОМ приликом су над самом 

Краљ ка Пllјом Q'ГI(р'tве,ш остаци аустријске зграде стра

же.29 Нсшто кас,щје, 1996. ГОДIIНС, ради санирања темеља 
споменика ПобсДllИКУ O'ГRореllа је сонда где су откриве

'IИ добро O"YBallll остаци ЈУЖIlОГ бедема Подграђа .30 

Истраживаљз paBCJННla "спред Краљ каШlје, која су 

омогућllла да се уоче свс развојне фазе овог слемента 

5. Капија К/JlLIIJeВоl/ювелllна са 1(IflОIШIЮМ. 
ЦfЈmеж 113 1790. 1. 

:. r f . 
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гopњoгpaдcКlIX фор1'lIфllкација , вршена су 1991- 1993. г . 

истовремено са IIЗвођељем конзерваТОРСКlIХ радова .Ј ' 
Недавно. у лето 1999. гoalIHe IIстражен је темељ јужне 
фасе БаСПlOllа I са остаЦlIма пролаза кoj ll је водио ка 

БаСПlOllУ 11 . 
у обllм ној са " уваној IIзвор,юј грађи забележени су ~' 

раЗЛ IIЧ lml , I3З II ВII KojllMa је током 18. 11 прве ПОЛОВlше 
19. века ОЗliачаванзападll 1l улаз у Горњи град. На плаllО

ВlIма су 1'0 об" ЧIIО IIMella која одговарају КОМУНliкаЦllј~1 
према одређеllОМ одреДIIШТУ . Тако се ова капија назива 

Шаба',ка . Боса llска ~и1ll СКРI1ве.1З боса нска капија. а 
IIма IIlIаЗllака да је стал,lO затвореliа . 32 ОЧIIГЛСД'Ю од ње 
је IIЗ тврђаве полаз ,lO пуг уз реку који је водио ка Шап

цу 11 БосНII. То је 11 разлог што се понекад назива Сава 
капијом IIЛИ Воденом (Су) каШlјом. За наша разматраља 

посебно је зatшмљив lIаЗIIВ (Jas Bresh ТlIoГ. ОДНОСIЮ усло

боДIIОМ r'ре80ДУ »капнја у бреши« који се јавља IШ I lзвес

'IИМ пла НОВ~lма " ] време,ш aYCТPlljcKe окупације 171 7-
- 1739. ''ОД~lIIе .3З Н а турском плану ю прве ПОЛОВllllе 19. 
века означеliа је као Двојна, односно Чифre капија. а IIЗ 

тог раздобља потиче 11 њен данашљи назив - Краљ каШI

ја34 Ч llје бll се порекло, мада не сасвим јасно, можда мо
гло '"lQвезаТl I са знатно старијим називом Краљевог ра

вещша. 

ДаllаШIЫI комплекс Краљ капије представља део Бе

оградске тврђаве са најбоље очуваЮIМ објеК111ма војне 

аРХIПСКТУРС епохе барока (сл. 16-22). Западну страну ово
' '3 'lpocтopa затварају три каскадно постављена баСПtQна 

,ш рубу стеllОВ'ПС Лlmще према ДоњеМ граду, која прате 

трасу средњовеКОВIЮ'· ЈУЖIlОГ бедема Подгра l)а . П рос

тра ,", баСТИОII I C80j IlM јУЖIНl М ЗI1ДНIIМ платном - фасом 

споје " је са Јуroза паДНIIМ бедемом Горњег ,"рада, док је 
фосебреј пред OB~IM бсдсмом l"lQвезан са ЮlжltМ баСТ~tО

IЮМ 11 . Сама Кatшја уграђена је у садашњу јужну фасу '· I е

далеко од места где се бастион I спаја са горњограДСКlIМ 
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]689-]690г. 

6. KrxlЉ КlIаllјllll Qk"ОЛНII објекти. основа - ХОРIl3QнталНlI "ресек (коmе 108.00-/ 12Ј)()) са еmаllа.ча IJХЈђења 

бедемом. ПР~UJаз каПlljI1 са унуграшњестране града услед 

пада терена уссчсн је у Вllсоке наСllле околних фортllфll 

каШlја 11 ГIOДЗllДан. са IIсточне стране то су ЗIIДОВIIII уко

!'!аНС структуре ВелIЊ"ОГ тврђавсh."ОГ бунара, ПОЗltaТllјСI' 

под ~lмеlЮМ » PIIMCКlI БУllар« а са супротне BIICOКlI гюд

ЗIIД Ilрема roPIboj раВl1II Бастиона 1. Положај Краљ кап!! 

је у сложеllОМ окружсњу форт!lфнкаUllја предодреДl10 је 11 
њен КОl lСТРУКТIIВшt склоп. СтаРllји део ка Пllје предстан

ља заснедеllll пролаз кроз ОСIIОВIIИ бедем. док јс предlЫI , 

ГIРОСТОР IIQ мањ" 11 О'IIIглеДIIО млађи, ФУНКЦlюtlаЛlЮ по

везан са фосебрејом 11 II)лазом на баС'П101I 11 . Пред каПIl

јом јс рон, сада у целости затвореll cтpyк-ryPOM равеЛII-

113 , са мостом кoj ~, је ослоњсн 113 старе З IIДal lС стубове. 
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Краљев равсЛlНl , намсњен одбрани KalНlje, по свом 

положају It конструкиllј " сада бll се пре могао ОЗIШЧlml 

као полубаСТIIOН. Троугаоног је оБЛlIка основе са две фа

се од кoj ll X се за падна ослања на малll баспlOН 111 , а ју
жна lIа З IIДIIO плаllЮ фосебреја пред ЈуroзападlНlМ беде

мом Горњсг града. Постављен је lIа комунltкаЦl IЩЮМ 

Ilравиу којије ГоРЊII град повезllвао са реЧ!lОМ обалом 11 
са ВСКIIМ делом београдске вароши . Услед ТOI'3 у OKBltpy 
њeroBC јУЖI' l е фасе I lалазll се засведеНII пролаз, ОДIЮСIЮ 

каГlllја Савске ГЈаДlll l е, како се уобичајС IЮ Iшлtва. И с

пред ње Iшје бl11lО моста већ је бочна cтpa lla саобра ћај

IIIIце ка » ВеЛltКОМ степеllllШТУ« lIа ГШДIl1ll1 . уз саму капи

ју бllла браlЬСlt а једним капониром са t 'l ушкаршщама, 
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8. Капија краљево! fЮвe/llll/а, изfлеg аорmала 1736. fogUHe 

КОЈ II Је у исто време чинио и ГlOдзид према рову равели-

11a. Са уtlуграшње стра не капије налази се степениште 

којим се излази на горњу површину равелина и даље 

прилази мосту преко рова пред Краљ капијом. JeДНl1M 

степев иштем, по свему судећи на месту некадашње рам

пе, силазило се у овај ров одакле су водили засведеllll 

пролази ка нај нижем, баСПЮIlУ 11111 рову исп ред запад
не фасе раВСЛИllа. 

На ОС IЮВУ анализе постојећ. IIХ. односно даllас очува

них делова yrвpђeњa, затим на пред ГlOменуге I\3ворне 

грађе и сазнаља до кој и х се дошло у току вишеroдишњих 

истраживања, покушаћ.емо да сагледамо развојне токове 

овог сложеног комплекса фОРТllфllкаЩlја од последње 

деценије 17. века па готово све до наших да на , и УО'IIIМО 

функције појединих његових делова. У завршни м разма

трањима осврнућ.емо се Ila конзерваroрске интервенције 

16 

и спомени'lКУ валОРll3аЩlју овог вишеструко значајног 

дела Београдске тврђаве. 

Простор IIa коме сеДallaС налази Краљ капија са окол
ним фоp1l1фикаЦllјама остао је са свој им средњовековним 

структурама у неизмењеном оБЛIIКУ све до 1688. године.35 

у борбама које су вођене током августа месеца те годи

не јуroзападна страна Горњег града, будућ.и да није била 

на правuу главних "апада, ocrала је поштеђена знатниј их 

разарања. Међугим, ве ћ. током први х аустријских фор

ТIIФ lI каЦlЮllИХ радова IШКОН освајања Београда , поред 

покушаја обнове н ојачавања главног Јуroисточног беде

ма, угврђеви су ~1 ПР~U1ази Горњем граду са североиcroчне 

11 јуroзападне стра не.36 У ТОМ кратком раздобљу, које је 
углавном ограничено на 1689. и прве месеце 1690. годи

не, у OCII спољне средљовековне За падне капије, по све

му судећ.и , пробијен је бедем и остварена комуникација 
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rюсле 1740. год. о ' т 
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9. КаПија краљево' равелина, uзfлеg nорШ{ма 1790. 'ogllне 1689-1690 

са ровом испред замка, urro ће по положају представља-
111 претечу ПОЗllије Краљ каlшје.37 И спред ORe ЮlЛllје, 
која је I1Згледа бlUЈа од посебног значаја као најкраћа ве

за Горњег града са обалом Саве, изграђен је нови »Кра

љев« ШШ »ЛореВСКlI « раВСЈ1I1I1 . Првобlmlа фаза овог 

најстаријег са'lуваlЮГ елемеlrra београдских барокtIIlХ 

aplЂљepHjCКlIX фоРТНфllкаШlја јаСIЮ је уочљнва у сада 

саЧУВ31111М структурама. Облик основе му се прнБЛIIЖIЮ 

подударао са даIIЗШЊШ", с TIIM што је 1'0 првобитно бllО 

издвојеlШ елемеlrr одбранс - равел l,.. у правом СМ IIСЛУ 

те реч!! . Н>еroве фасе IIIICY се ослањале lIа постојеће бе

деме већ су дош'ралс до контраескаРПll средљовековног 

тврђавског рова l'lред lx>pњoгpaдCKIIM ЈуroзапаДНIIМ бе

демом 11 ЈУЖIIIIМ бедемом ПОД11Ј<lђа, '1lIја је ширина тада 

IIЗносlUШ око 1 4т (сл.21а). од првобwrних зиданих струк

тура ра ВСJllша преОС'ГаJIII су само делови јужне фасе са 
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каШlјом, док је цела западна rюзннјег порекла, о чему ће 

каСlшјс бlml реЧII . ОРllЛшалНlI ДСЈЮВII јужне фасе грађе-
1111 су ОД грубо О1'ССа! IIIХ маЊIIХ блокова, али 11 КОМаДа ЛОМ
љеlЮГ камена у НСГlР3 Вltлном слогу (сл. 14). Руб према 
lIекадашњем ро8У обележавају QCТ'J.ЦII фИНО клесаних квз

дера . Зндиа маса IIЗ ове прве етапе сачува llа је . углав-

1101'01 , до 811Cl1lle од ОКО 4 т. у ОДIIОСу на ПР8обlmlУ која 

Шlје rrрелаЗIU1а 6--7т. Над 0811М ЗI1дЮIМ плаТIIОМ које је 

б lU10 rpaђello под нагибом, као urro је то иначе уобllчаје

но код баСТIIQllIIХ аРТIIЉСРllјскнх фортификаuија, посто

јао је завршни KaMe1l11 веlЩU полукружног профила . Без 

сумње. СЛII'l1 1O је изгледала и сада IIсчезла првоБИlllа за

падна фаса равеЛШl3, која је услед КОНфl1гурaullје тере-

11а CIII'YpllO догшрала до ВIIСl1l lе од најмаље 8 т . Горња 

ГЮВРШИllа равслина IIмалајс эемљаНIЈ грудобраll и поло

жаје за топове. У OKBIIPY јужне фасе, из прве етапе гра-
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0000 

ђења, остала је каlшја у виду блаl'Q извијеног пролаза за

сведеног полуобличаcrим сводом рађеним од KaMeHIIX 
квадера (сл. 7). Са обе cтpalle п ролаза налазе се по три 

полукружне нише са луцима од танких опека, као 11 ула
зи у засведене ХОДНI1ке. У Пllтању је стрељачка галерија 

са унуграшње стране јужне фасе. Будући да је делИМIIЧ

но засуга и НIЈје посебно нстражива ll а, о њеlюј OCHOBII 11 
положају може се СУДIПИ према приказу са Сугереll пла

Ila I1 з ] 790. године (сл. 2Iе). Западни крак био је дугачак 
преко 15 m и вероват.ю је имао l1ушкарнице у лицу фа

се од који х сада нема видљивих трагова. Источна гале

рија пружала се целом ДУЖI1lЮМ фасе. У старијем делу. 

који ОДl'Qвара првобитној етапи грађеља. нема са чува

ни х. отвора, док су у млађем очуВat lе четири пушкарЮ1-

це. Функција засведене галерије била је у непосредној 

вези са одбра ном капије. Стрељачком ватром са њсних 
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о 2 3 4 5т 
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Ј Ј. Краљ капија, сПољна фасаgа са 

Зй.МIIШЈЬени.м изглegо.м ЗfJюgе страже 

положаја брањена је ПРIIЛаЗllа комуникација Равелину, 

која пред капијом није бllЛа пресечена ровом нити за

штићена ПОКре11 lИ м МОСТОМ. 

Фасада каПllје оБЛl1кова на је у духу барока и 'ГО, по 

свему судећи, у две фазе (сл. 8). ПрвоБИТIIИ портал са 
cerMellTHIIM луком 6110 је, 11 згледа, завршен само профи 

лисаним венцем, док је фрон'ГОн , који crилски допуњује 

целину, касније дограђен.38 Основни декоративни ефе
кат ПОСПfПIУГ је пластиком истурених и УВУЧСIlI1Х квадера 

клеСalНlХ од локалног камена релативно трошне струк

rype, док су ради утиска полихромије завршац лука са 
још два бочна квадера обрађени од зелеllОГ рипањског 

камена. На завршцу се налази 11 пли'ГКа рељефна пред
става Ч IЈје зна чење остаје нејасно.39 Уз западни Доврат
IIИК постој ll 11 ПРОфllЛlJсани одбојник који је могао има-

1'11 само декоративну улOl)', будући да кроз овај изразито 
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пешачки пролаз није 61Ю могућ КOJfСЮI саобраhај. Праг 

капије, један од ретких сачуваШIХ у свом првоб.lllЮМ 

облику, 'I Ma у средњсм делу уклес3lЮ удубљење за СЛIIВ

IIИК.4О Како су показали реЗУJf'ГЗ.lll археОЛОШЮIХ IICKO
паваља, праг капијс као 11 cyceДНlI део фасе веома су 

ПЛl111\О угеме;ьени 11 лсже lIа ГЛllНовитој здраВIЩII . ПОС

матрана у равни темсља, као 11 даље у елеваЦllј ,1 фасада, 

капија је КОllструктltlшо всза lla са ЗltДlЮМ масом јужtlС 

фасе 11 делујс као јещюнремеlШ конструкција . То 611 зна
Ч ИJIО да је овај декора'ГIIНIЮ обрађени портал IfС1'Овремеl, 

са првом е1'а llОМ '1>а ђеља Краљевог равелина, 1689. до 
среДlше 1690. ГОД'ШС, .1 да као такав представља најста
pllje 6арокно здање, "с само у окниру Београдске тврђа
ве, већ и на 11OnPY'ljy земаља јужно од Саве и Дунава. Ма 
колико 6110 примамљив овај заКЉУ'laК, ипак б'l га треба

ло пр"х наllfГИ са IIЗНССIIОМ дозом резерве, посебно ако 

се "ма у ВИДУ веома OI1>а Нl1 чено време за 11звођење фор

ТИфllкаЦ'ЮНIIХ радона током I' ,рве аустријске окупације 

Београда. Као алтер'taТlIВ IЮ решење могло 6и 6,тl раз

добље обно8С равелllна 1717- 1721. гonlIHe. Њему. међу
тим. противреЧ II IlellocтojaJЬe било каквих КОНСТРУК11IВ

IIIIX трагова кој и 611 сам портал I1здвајаШI као посебl lУ 

гpaђeBllIlCKY ета llУ у односу "а КОlIструкцију кащtје It 

ОКОЛllе З llДllе масе јУЖIIС фасе. 

Као иrro је всћ напред IlctaKl-tyro прва аУСТРl1јска оку

naUllja тврђаве oКOII'ta lla је пщювним турским осваја

љем Београда. октобра месеца 1690. ГОДlIне. Током крат-

12. Краљ I<аЛllја. 

QCQlШ,u Зlраgе СQl/Xlже, осnава 

о 2) 4 ~ т 
'"---~---"'----~'----~'----"' 
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котрај llе 0I1Caдe тврђавска здања претрпела су велика 

разараља услед ексrlлозltја неКОЛIlКО складllШТЗ барyra. 

Том ПРИЛIlКОМ поссбно су страдале фор11tфltкщије у 

даllашњем комплексу око Краљ капије. Експлозија у 

jenlloj ОД кула Замка. OnlIOCltO Унyrpашњег утврђења, 
разор"ла је I'O'ГOBO у целОСТI1 080 старо среДlbOвеКОВIIО 
здаље. као 11 сусеДllС фоРТllфикаЦllје - делове Јужног бе

дема Подграђа It Ј угозападног бедема Горњег града, 1'10-
себно деОllll ЦУ која је ПРСI1>ађнвала ров Замка . ЗнаћlO је 

страдао 11 lювопод~tП lУГIt Краљев равелltН , где је под ру

ШСВll ltaма остала затрпа на бројl lа посада.41 Трагове ових 
веома С llaЖIНl Х еКСПЛОЗ~lја ПОТНРШ1Л11 су и резултатlt ар

хеОJlОШКII Х "скопаваља. 

За l, аUlа разматраља ту су посебно значајна О'Гкрића 

до којих се дошло током Itстраживања остатака Yllyrpa
шњег угврђен":}, ОД.IОСIIO Зам ка. На простору садашњег 

баС11tQlla I l1 l1а рубу падltне О1'КрИ 8СШI су разорешt гото-

80 ДО дна темеља остаци фоpтs.lфllкација визаН1\lјског ка

стела (cpenl1lla 12. века), ПОЗlшјег замка са двором дес
пота Стефана ЛазареВ.lћа (сл. 6). Иде..mlфиковаНII су 
положај ll некадашње куле 442 и оне са западl lе стране 
Замка (кула 5)43 11а коју се ослањао JY'IКН II бедем Подгра
ђа (прва ПОЛОВIНlа 14. века). Између ДИСЛОЦltра tнl Х тра

гова 3 11Д 1III Х маса разореllИХ кула 4 и 5, ОДНОСIIО доста 

rюуздаllО OnpeђellllX ЊIIХОВИХ некадашњих положаја, да 

се наСЛУГlml траса бедема кастела који их је спајао. 

П реОС'Г'<11111 детаљ темеља на 080ј траси , открИ8С1I » јп situ« 
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Ј 3. Краљев fX/sелllН. стаље После 1740. rogu l/e 

датова н је налазом новца Манојла 1 Комнина.44 Поред 
бедема Замка у поменутој еКСПЛОЗIЈји страдао је део Ју

жног бедема Подграђа уз поменуту кулу 5 ~J , како су то 

посведочили резултати ископаваља, љегови деЛОВII IШ 

падини где се оБРУШIIО део CТC.le са кулом VH.4S 
Одмах [1O запоседаљу града ТУРЩI су за l'IQчеЛ II раш

чишћавања рушев~ша и IlpBe .Iеопходне обнове поруше

них делова утврђења .46 Приоритетни раДОВI! били су ус
MepeНiJ ка најугроженијој југоисточној страни Горљег 

града. Простор некадашњег замка у тој првој етапи ос

тао је раЗ 1'Рађеll, што сасвим ПОУЗДalЮ сведо'!и раније 

навођени план М. BIICKol~Tllja из 1692. гоДине .41 Ту се 
уочава да IШ месту разореног њel'Oвor западног дела нема 

више ника":В IIХ фортификација . Међутим , првој ета ШI 
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ф 100.87 

ТУРСКIIХ радова , која је трајала до средине 1693. 1'ОЩ"ше, 

могла би се приписати обlюва Краљевог равелина . 

l-beгове фоР1'ификаЩlје БШlе су оштећене, али не и разо

рене мада сигурно засуге великим КOJIIIЧИ lшма разруше

не грађе . Ова обнова уочава се на јужној фас.t равеЛИIШ 

11 I1Здваја врстом гpaд~tвa. Наltме, Над очува ним каменим 

деЛОВltма грађење је настављено танким опекама које се 

прате све до камеНОl' венца. Остаје I lеПОЗ l lато да лије ве

IШЦ обновљен на ста рој ":01'11 или је постаВЉСl-l Heurro ни

же. МеђУТII М , It ЗIШД љега је у 11СТОМ слогу танких опека 

наДЗ lщан вертltкаЛНII кордон Ч IЈја се првобитна висина, 

услед ПОЗШlј и х преправки не може поузда но утврдити . 

На исти Il аЧ11II танким опекама заЗl1да на је и бреша крај 

поprала ка пије. 
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Обимнији paдOlm I lа реконструкuији Београдске твр

ђаве. према пројектm.ш Андреа Корна ра. lIастављени су 

после неуспеле аустријске опсаде ] 69З. године.48 У том 
раздобљу, које је трајало све до последњих ГОдllllа 17. ве· 

ка грађеllе су нове фОРТИф~lкацнје " I lа простору кој и је 

страдао у еКСПЛОЗ~lј и ] 690. ГOдlllle (сл. 6). За ваша раз
матрања посебно је зна чајан ЛУ'I IIII З I IД - куртюta којом 

је повезано вово ЗИДIЮ платно СеверозапаДНОI' бедема 

Горљег града са преосталим средњовеКОВIIИМ бедемом tta 
југозапаДlюј cтpa H~I , где у КОРllарово време I IIIСу грађе

не нове фОРТ~lфи ка ције. У ПlIтању је бедем са СПОЉНIIМ 

лицем у бла гом на Гllбу и унутрашњим контрафорима на 

појединим деоницама . Како су показала IIскопавања на 

простору бастиона 1, грађен је раЗIЮРОДIIНМ материјалом, 

Koj~, је ОЧllгледно прикупљен са ОКОЛШfХ рушеВlIна, а по 

опису зидања са истра жене унутрашње стране уочава се 

В~I ше CYKцecllВ lIllX стапа зидања.49 Његова траса прати се 
до Јужногбедема Подграђа, на чије се унутрашњедерсо

вано лице наслања .5О Због међусобног односа ове две ЗIЩ
не масе, кој" је од стране истраживача погрешно проту

мачен .51 важно је Нalюмеl lУГИ да у"утрашње лице I юве 
куртине делом прелаЗII rl peKo зарушеl lе структуре поме

нyroг Јужног бедема, која је у тој раВtl И преблоковЗlШ у 

IНlСИЮI од преко једног метра.52 На месту споја са ЈУЖНIIМ 
бедемом у новој КУРТIНILI постојала је потерна, ШИРll llе 

I ,зо m, која је касније заЗ Ltдана. Ка ПO'f'eрни водио је зида

ни корндор, чија траса прелази преко зарушеl l llХ остата

ка ЈУЖIIОГ бедема Подграђа недалеко од лока Ullје разо

рене куле 5. Није бlIO засведен, већ је, по свему судећ.и, 

имао таваllИЦУ од дрвених облица.53 Будући да је наКО.1 
изградље цео простор са у •• утрашње стране био засут на
СI1ПОМ, овај коридор представља заправо остатак под

зеМliе комуникације ка ПO'f'eРI IИ која је служила за везу 

са паДllНОМ и простором Доњег града. На IICТI I .l а ЧIII I и у 

истом раздобљу решен је и проблем прилаза старој сред

њовековној Западној капиј ll након образовања земља

IЮГ tlaC~l na уз унутрашње лице Југоза падног бедсма .54 

Даљи турски paДOB~j били су усмерени на просторе 

порушених кула YIJ и У III Јужног бедема Подграђа. Ту 

су ПОДlIгнута два нова баСТНОllа 11 11 IП са фасама грађе
ШIМ маљим полуобрађеним камеl l ИМ KBaдep~I Ma у непра

ВltлНОМ слогу, које су биле завршеl~е полукружним вен

цем. На баСТIIOII IJ вод~ю је скривени пуг између спољног 

\1 унутрашњег југозападног бедема. Те средњовековне 

фортификације оштећене у експлозиј и оч игледно су у 

овом раздобљу обновљене или су делом ПОДIfПlуте Iюве, 

али на старим трасама. Мали бастион ВЈ ослоњен је на 

крај западне фасе Краљевог равеЛlНlа 11 са њим повеза •• 
засвеДСШIМ пролазом.55 

у склопу ОВИХ радова, као функционални део новооб

разоване фОРТИфllкациotlе цеЛlIне, у OC~I старе каШlје на 
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спољном средњовеКОВtlOМ бедему изграђен је HOB~I засве

дени пролаз - данашња Краљ капија - засноваН llа прин

ЦllПlIма аРТllљеријСКIIХ фоРТ~lф~lка ција који су подразу

мевали земља не наСl1пе У структури HOBIIX одбрамбених 
траса. Овој етапи радова, која се У I'ЈШВНОМ дату је у раздоб

ље до ]696. године. ontlOCIIO СКЛаЈlања КаРJlоваЧКО I' ми

ра 1699. године, може се доста поуздано ПР~lПисаћl 113-
градња cтapllje фазе Краљ капије, односно љен унутраш

њ" део према Горњем Граду. У пнтаљу је пролаз широк 

З,6О т, првобl1ше дужине око IЗ т, засведен полуоБЛII 

частим сводом од, сада ТРОШНI1 Х. аШI праВIIЛ НО клесаних 

теса ника. Са cтpat13 п ролаза налазе се две аСIIМетри'lНО 

110стављене '-' раВОУl'аоне просторије, такође засведене 

полуоБЛИ'lаСТIIМ сводовима (сл. 10). УлаЗII у ове одаје .13-
мењеllе смештаЈУ страже завршеlШ су лреломљеllНМ лу

ком, а СЛl IЧНО су моделоване 11 по две боЧllе ни ше, кој и

ма су декоративно расчлање.,е стра l 'l е пролаза. У једној 

од ОВII Х ниша сачуван је мали првоБИlllИ прозор БОЧ .lе 

ПРОСТОР~lје, затворен решетком. Портал каПL lје према 

Горљем граду сасвим је једноставне обраде и надвишен 

је КОРДОIЮМ I13међу ХОРll30нталних rlрофllЛ ИСJlIНХ вева

ца (сл. I О-а)56 Са њeГOBllX боЧНIIХ страна налазили су се 
ПОДЗltди . Јужни према садашљем Рјl МСКОМ бунару није 

сачуваl l у аугеНТli ЧllOМ облику.57 Суг,ротни , према ба
CТIIOI IY 1 наЗllре се испод ПОЗНllј их град lЫI . Може се са

мо наСЛУГИТ~1 да је био дугачак 6-8 IП . П рема спољној 

страН II , односно млађем делу Краљ КаЈшје, постоји ЛУК 

са вратницама окова НЈ1М гвозвеним плочама, које стоје 

на масивним КОНЗltласто постављеним шаркама . Овај 

лук, Il ако по положају одговара некадашњсм порталу ка

пије, по свему судећ.и , није аутеlПIIЧЗl I већ б\l се пре мо-

1<10 ПРllПllсаТII времену грађења млађе фазе капије. Н а 

"го б l1 указивао сада B'tдљ~1В део растерепюг лука IIЗ IШД 

ОВОI' унутрашњег портала, грађен опекама аустријског 

формата. Посматршш у целШIII старија фаза Краљ ка

пије према 1 'l а ЧIllIУ грађења 11 стилским одликама ислам

ске архитектуре блиска је дограђсном делу Сахат Kanll
је и засведеном пролазу Леополдове капије са којима је, 

без сумње, ~ICТOBpeMeHa. 

РезултаТlI турске реконструкције 1Ћрђаве, Ј1Зведене 

под КорнаРОВIIМ РУКОВОДСТВОм,јаСIIОСУ УОЧЉIIВll llа поме

lIyroм веома преЦIIЗНОМ пла ву из ] 700. године (сл . 2љ).58 
Не улазећу у његову детаљну аналЈ1ЗУ задржаћемо се само 

IШ фортификацllјама око Краљ капије. Цела југозапад

на стра на Горњег града задржала је у основи средљовеков-

1111 двојни бедем ојача н наСIНl има са унутрашње С'гране 
кој има је за llраво формирана подзндана платформа са rю

ложајllма за седам l'О[1Ова. У ову одбрамбеllУ трасу укљу· 

чена је 11 нова Краљ капија, а ЛУЧIIО модеЛОВаЕЮМ курти

НОМ затворена је бреша настала разарањем Замка 11 
остварен спој са СеверозапаШllIМ бедемом. Овај простор 
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засyr наСНШlма кој ll су ГlреКрllЛlI разорене 1'рю'Ове 3ам· 

ка, претворен је такође у платформу, аШI без аШlЛасма· 

lIа за топове. Нови ПОJlожајн за 7 топова УОЧЉI1lНl су ~I IШ 

Краљевом равелину, дОК IIХ је на бастионима 11 11 111 611· 
ло укупно 4. Како су Ilзгледа.ЈШ IleMa поуздаllllХ сведcr 

чаllстава. У шrraњу су ОЧ11глеД11O били земља llll грудобра· 

1111 и поплочаве платформе за топове, алl l без ЗI1Д3 ШIХ 

конструкција. у поређењу са плановима IIЗ 17 17. roДllllе 

нс уочавају се бll11lе раЗЛ lfке, па се на основу 'I'01'a може 
заКЉУЧlrrи да све до IlOвог аустро--турског рата већн фор

Тl lфllкациони раДOlНI у комплексу Краљ капије. као 11 
TBpl)aBc у ЦСЛИШI , IIIICY II звођс lНl .S9 

Ново раздобље у юграДШI београдски х угврђења , о 

чему је већ бlUЮ pe'lIl. ОЗlta'lе llO је аустријСКlIМ освајањем 

града. августа месе!!а 17 17. roДlIне. ФортнфикаЦllOll1I 

• 

ь 
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радОВ11 заГЮЧC1'lI су веома брзо будуhl1 да је тврl)aва током 

опсаде npeтp llelta 3IIaТlle Ш1'ете УСJlед дејства aYCТPllj 
ских батеРllја са леве обале Саве, као 11 експлозије бару· 
та у дољем граду. 60 У првој етапи до про.лећа 172 1. roди
ве под KOMallДOM геllсрала ОДВllјера угла ВIIОМ су вршене 

обнове 11 доградње затечеllИХ фоР1'lIфнкаЦllја уз M IIН II · 

малну IIЗградњу IЮВlIх,61 да 61' тек од 1723. roДl1l1е бш1И 
заПОЧСТII глаВlII1 радОВII према пројекту НlIколе Доксата 

де Мореза. На простору око Краљ Kan llje обll Мllе градње 

изведе l-l е су упра во у 'I'Oку ове прве ета пе радова . Ту на 

првом месту треба IIстаћlј юградњу Iюве КУЈУГш-tе испред 

преОСТа.ЈЮI' дела ЈУЖIЮГ бедема Подграђа. која се осла· 

њала "а нешто старијll лучни бедем 11 делом га не t'ирала 

(сл. 21с).62 Ј едlНIЗ деОtнща овога бедсма са рашtје поме· 
нyroм потеРIЮМ остала је у наСIIПУ IЮ80llЗграђсlЮГ "ету . 
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реног западног угла Горњег града, који је добllO фУllКШlју 

угаOlЮГ бастиона, сада ОЗIШ'IСIЮ[' као баСТIIОН 1, Исто· 

времеllО са овим радовима дуж СПОЉIЮГ лица старог Ј уго· 

за ['ШДIIОГ бедема Горњег град::! ПрИЗlща.ta је нова КУРТII· 

на ГIOД IШГl1бом са верикаЛlll1М КОРДОIIOМ, док је спољн" 

среДlbовеКО81Ш бедем за мењеll 110811M фосебрејом,63 
КУРТllllа 11 спољно лице .Ю80Г фосебреја грађени су ка· 
меном у СЛОI'У који се бl1n1O не разл .... ,:ује од cтaplljer 
Kopllaposor 3 l1дања , док IIМ јс веpnНi:aЛIIII ""Ордон IIзве· 

дсн опскама, Међутm.l. део око краљ КаПllје З llДан је 

ЗIШТ.IO БРIIЖЉI1Вllје уз УОЧЉIIВУ тежњу ка декораll1ВlIOМ 

оБJIIlК08ању. У цеЛОСll1 је грађен опекама међу ""Оје су у 

IIСПРСКl1ДШНlМ IНIЗОВlIма пocrд.lJљеШI мањи квадраТlII1 

теСalНЩi1. ФшlO клесаНIIМ каме.IOМ IlзведеНI! су уГЛОВl1 

Ila прелому КУРТI!на 11 КОРДОI~ 8е.IЗЦ полукружног про--

фlша ЧlIме је nOCТllfllyтa складна ПОЛИХРОМllја. На делу 

KYPТllHe према баСТИОl lУ 11 пробllјена је 1108а потерlШ са 
С IЮДОМ од фино клесаl lИ Х тeca lНfKa, lIамењеllа IIСПОСред· 

lюј вези са НОВофор'-lIIраllОМ платформом баСТllOIЩ 1. 

115.00 

110.00 

105.00 

100.00 

115.00 

110.00 

105.00 

100.00 

/4. К/юљев равелllН, јужна фаС{I: ll. uзfлeg 1736. fogllHe; Ь, uзlлеg 1867. loguHe. Н=Ј :200 
95.00 
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Остаје отворено питање да ли је шш уопште служили 

својој намени јер, изг леда, никад није била завршена као 

IIИ СЛИЧliа потерна ка фоссбрсју јуroзападног бедема.64 

На то указује и Ч~lњеНlща да је већ у 18. веку бшш заЗII 

дана 11 засуга наСИlюм.65 

Услед реКОНСТРУКЩlје Јуroза падног бедема 11 НЗI'рад

ње новог фосебреја AOI'PaђeHaje 11 постојећа Краљ капија . 

У овом раздобљу настала је њена млађа фаза, која запра

во представља продужетак засведеНО I' пролаза са lIеuпо 

III IЖIIМ сводом, OrВОРII lIа боЧlll1М странама КОМУIНЩI1-

рал н су са IIOВIIМ фоссбрејом 11 даље баСТIIОНОМ 11 . По

себ l lУ пажњу граШI'ГСЉII су ПОСВСТИЛII рспрезентапlВНОМ 

порталу каПllје , којll је облшюваl l у духу барока (сл. 11), 
Сегмеl lТIШ фасаДl1II лук флаl lкираll је са по два бочна 

ПllЛастра II lIаДВllшен богато ПРофllЛl1саlll l М веlщем. Над 

ЊЕ'lмје КОРДОI I сложене конструкције, у доњем делу гpaђel l 

каменом 11 расчлањен венци ма, а у roрњем јеШlоставно 

завршен ЗLIДОМ од опека. ПлаСТlIка фасаде I lаглашеlla је 

IIстаЮIУГНМ псеудоквадер"ма и дубоко усечеtlllМ Hyrlla
ма полукружнOI' ПрофLlЛа . 

Целшш Краљ каrшје AOllyњeHa је 11 IIЗГРадњом зграде 

страже на roрњој ПОВРШИН!1 бедема , управо над cтapllj!IM 

унуграШЊilМ делом њеног засведеног пролаза. Изглед 

ОВОI' здања, као што је већ IIcтaKHyтa, сачуван је на јед

ној аутаграфLфl, која је чинила део Доксатове пројектне 

документациј е.66 Остаци су му откривеН II и археолошки 
ш .. -гражеНII 1992. roшше.67 На основу саЧУВШIIIХ темељних 
делова зидова може се заКЉУЧllТII да је зграда страже би

ла правоугаоне основе унуграШЊIIХ димензија 8 х 5,90 m 
(сл. 12). Јещюм унуграшњом преградом била је подељена 
lIа две I lејешшке просторије. Са северне страве имала је 

трем, широк 1,70 т, поплоча н опекама у декоративном 
слогу. У надзсмном делу З IЩОВII су имали дебљину 0,62 т, 
односно две опеке, док су темељи углавном од камена 

нешro шири и tlемарније I'раl)cШI. Северtш ЗИД, Гloд кој им 

се налази свод каШlје, у темељу је Е1м ао растеретни лук. 

Јужни фасаДН!1 З LIД био је у paBHII вертикалног кордо ... а 
бедема, аЛI1 се јасно Ilздваја сла6ијим наЧIIНОМ Зl1дања. 

Уместо опеком l'Рађе.1 је у мешовитом слогу са доста ка

Mella 11, по свему судећll 6110 је м<.шгерисан. JeAllll11 пре

осталl1 детаљ некадашње фасаде представља јеДШI Профll

Лllсани угаО1Ш квадер на рубу кордона, кој" лежи Ta'lIlO 

у правцу бочне фасаде порушс не зграде страже. На ос

нову OТKpLl BeH L1 X остатака, поме ... угог uртежа (сл . 3), као 
11 анаЛОПlја са ВОДС IЮМ каШlјом 1, над којом је такође 
постојала СЛl1ЧIl<l зграда,68 може се у OCIIOB IНlM цртама 

15. KauQlfup уз I(OQujy Краљево! pafIeAll/fll, QClloнa, )'lIy mpGl/llblt ltЗ!леg It Пресеl(, R= 1: 100. 

~2.43 

Jl?1 .48 
~ 
оо 

оо • 

Ь· I; .7 

А-А 
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KPA.lb КАПИЈА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ 

16. КомQлекс Краљ кааије, оаlUmu uзfлеg 1999. тogиuе. 

зам ~,сщгг~, некадашњи изглед овог нсчеЗJlОГ барокног 

здаља (сл. Ј 1). 
Зграда је имала '!ад профилисаним KPOBH~'M венцем 

чеТВОРОВОДЮI кров. На предњој фасад~, постојала су че

тири , а на боЧЮ1М по два прозора. Спој главне " боЧ l l ИХ 
фасада, судећ fl према поменyroмједином очува lЮМ бло

ку. био је рашчлањен I1 I1ЗОМ камених квадера са дубоко 

увуче.,им, полукружно ПрофШlИСalШМ спој ницама. Оста

ле фасадl lе површине имале су, изгледа, само малтерну 

оплату. Известан проблем представља детаљ изгледа 

предље фасаде на којој су се према поменyroм цртежу 

налазила четllрИ пtюзора, чиј и положај не одговара пр
вобитној унутрашњој подели простора, па Iшје IIскључе-

1-10 да је једа н од њих бflO зазндаll . Будућll да је у ПlIтању 

ceKyиnapHfl детаљ опште слике новопројек-roваннх фор

тификаuија 080 питање остаће за сада без поузщнюг од
говора. Такође, остаје отворена MOI)'hHOCТ да је ова фа

сада, која је чинила стилску цеЛlНlУ са богато обрађеним 

луком капије, била и нешто декораПlВlшје оБЛllкована, 

са детаљима Koj~, н ису ПРlIказа,щ lIа вашем ЛII КОВНОМ 

извору. 

По свему судећн , у време ових радова. ащ, CBaKah."() 
пре 1736. roДШlе, у рову испред каПl,је подигнута су 11 два 
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солидно грађеlШ стуба за мост, уз касније оБН08е очувана 

до данас. У питању су по два наспрамно постављена ступ

ца од опека 11 камена у I'ОРњем делу повезаllа луком (сл. 
17). Над њима се налазила фllксна дрвеl!а конструкција 

моста. ОД више некадаШЊI1Х тврђаВСКII Х мостова, овај 

пред Краљ капијом. једшlИ је добро очуваним деЛОВlIма 

своје ЗI1Дане конструкције доспео до нашег времена. 

у комплексу Краљ капије, onl-lOСНО са њеllе унутраш

ље СТРal'lе, на простору рова некадашњег Замка, у време 

генерала Одвијера започета је изградља ВеЛlI КОГ бунара 

са циљем да се у слу'шју опсаде обезбеди вода roрњоград

ској Ilосади. Радови на овом нмпреСIIВ .ЮМ здању, који су 

бlЈЛ И У току већ 1720. године, ОКОllча ни се тек једну де
цеmlју касније.69 Paд~, IIЗ грашьс бунара померена је за 
неколико метара према западу стара КОМУН~lкација којом 

се из Горљег града ПР" lлазIUЮ Краљ капиј 'l . П Р 'ЈЛ иком 
,ьсног тpacllpaIba юведе" је подземни засведен~, ка нал за 

одвођење отпадннх вода кроз Kan lljy 11 ров даље ка Сав
ској падf' Н~1.70 

У OK8~IPY прве етапе аустријскнх радова об~lмна ре

конструкција изведеllаје и на Краљевом ра велнну. Том 

ПР"ЛIIКОМ изграђена је у цеЛlII1II lIова за падна н део ју

жне фасе равслнна које су, без сумље тешко nострадале 
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17- 18. Краљ Iшаuја 1999. loguHe. 
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КРдл, КАПИЈА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ 

19. Краљ каПllја. сС10љна фаСllgа. I13fлеg После конзерваmОРСКIlХ раи{)(Ја 1992. foglll/e 

услед дејства аУС1'Рнјских батеРllја са левс обале Саве 

током опсадс 17] 7. roДLlllс. 71 За раЗЛIIКУ од старе поруше
нс. l-ЈОва фаса l'Patjella јс LIСКЉУЧIIВО онекама. од камена 

БJlО је само ПOJlУКРУЖI-ЈО ПРофИЛllсаНJI кордон Be~laц 11 
IIстуреШI угао равеЛL11Ш " а с поју фаса, које ОДЛLlкује ве
ома добра клесарска обрада. Над овим углом налаЗ!1 се 

IIстуреlШ осматраЧlmца . ОДIIОСIЮ стражара, као каракте

pl1CТI"IIII' детаљ баCnЮlНlХ аЈУГllљер"јских 4юРПIФlIкаЦLI
ја . Ње"а фLIIЮ ЩЮФIIЛ IIС3lШ конзола припада овом раз

добљу док је остаЛII део у касшtjl,м еlюхама вероватно 

преЗllђI1В~НI . задржавајућll ПрLI 1'Ом свој ИЗВОРНII оБЛI1К. 

СлИЧ~lе стражаре у овом рццобљу 1IЗ 1'Рађене су на испад

IIОМ углу баСТl10lШ 1. као 11 IIa баCТIЮНУ 11 након наДЗllђll 

вања веРТlIкаЛlЮГ Kopnolla од опека.12 

ИС llред обllОВЈЬС IЮl' дела раВСЛlIна уређен је ров који 

је затварала lIова КОllтрагарда. у цеЛ0С111 Itзграђена Ilpe 

пролећа ]72]. I'(Щ IIIIС. Услед КОНфllгураUllје тереllа на 

ШlДlIНI1 као 11 110Ј10жаја ~lOне ковтрагарде изастало Је про-. 

копавање рова 11 II З I'раДIЫl моста "спред саме каПIlЈе. ка 

којој је ВОДIЮ само каЛДРМllсаlm пут . 

У даљсм току aYC1'PlljcKc реКОIIСТРУКЩlје Тврђаве. 
која је 1tзвођеllа 1'lpcMa пројСК1'lIма nYKoBllLIKa Њ,коле 
Доксата де Мореза ( 1723- ] 736). радов" IIа Краљевом 

раВСЛLIIIУ су IшстаВЉСIILI . ОВIIМ пројектом бliЛО је за-
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МL'ШЉСIIO да се јУЖIШ фаса равеЛl1 ва ПРОДУЖII до новог 

фосебреја Јуroзаl1аДl-ЈОГ бедема Горњег града 11 затвор" 
ров пред Краљ каПllјом. Према ПРL1казима са плаНОIЈа I1З 

] 736- 1739. I'ОДШlе, посебlIQ "а јеДllOМ cyrepell ПЛ3l lУ ко

ј., се можс cMa1'Pa1l1 поузда llllМ IIЗвором,73 јасно се ВIЩII да 
је ова доградња у цеЈНјlll1 61iЛа Itзведеll а. ДограђеlНl део 

ювеДСII јс у ЦСЛIIllI1 ollcKaMa. али без кордона (сл. l 4-a). 
Чакје том IIРI1ЛLIКОМ УКЛОЊСII It зате'lеЮI део KOpnol lcKor 
иеlща "а cr3poM дслу фасе ItCТO'lIIQ од капије . У структури 

norpaђellor дсла фасе ПРОДУЖСllје "СТО'l1ll1 крак засисдс

ног ходшtка - галеРllје за стре.лце са '1CТllplt пуwкаршt 

цс , које су за раЗЛIt"У од cтa plljllx још увек очуваllе. Над 

оБIЮ8ЉСIIIIМ 11 дограђеllllМ фасама равелllllа. као l1п0 јето 

6110 случај 11 са остаЈ1l1М 6аCТIЮНIIМ трасама. Itзграt,e liLI 

су земља ltll грудобраliLI са положајllма за стрслцс. као It 

IlЛатформама за топоне. MetJYТIIM . о Њllх.овом та'lНОМ 

югледу 11 распореду нема IlOдатака у нама ДОСТУПllој II З

ВОРlюј l'Ра"" . 
И стонреМС110 са ОНIIМ радОНlIма над ПОр1'ЗЈЈОМ КЗlшје 

Краљевог раНСЛLша norpat,elt је троугаОНII забат, '1Lфl су 

деЈЮ1J1t КОliСТРУКЦllје откр"нев" I'IРИЛIIКОМ 11страж!ша'l

Юlх. радова. Ова ЗLЩllа маса пооезана је са вовом деошщом 

јУЖllе фасе, што IlOуздаllО свеДО'l1l да преДС1"dИља део IIС

тог граДL,ТСЉСКОl' захвата . На основу већ Вllше пута 



СПОМЕНИЧКА БАШТИНА / МАРКО ПОПОВИЋ 

20. Краљев pafleAlm, јУЖllа фаса са fЮ80м. 11 каПОllщю,\I, IIзfлеg После КОl/ЗерваШОРСКIIХ lюgова 1993. [ogllllе 

помиљаног аКСOlюметријског приказа Itз Доксатове до

кумеlггаШlје (сл. 3) јаСIIО је уочљиво да фРШIТОII не Пр~l+ 

пада првобl\Тlюј цеЛ lII1II IIИТI\ је њеroва изградња бllла 

предвиђеl!а у првој фази пројектовања . Очигледно, у ШI 

тању је бftла .Iешто ПОЗl lија flнтервенција која је битно 

ДОПРfшсла коначном C11U1CКOM уобличавању ОВOI" [']О све

му судећLI , најстаријег београдског баРОКIIОГ здања. 

Горњоградско угврђење са Краљ каШlјом и равелн 

ном, као cтapLljLI део форТИфLlкаЦllја , није бlUlО обухваће-

1-10 веЛИКLIМ рушеЊlIма која су IIзведена према одредба

ма MLlpoBHOr уговора из 1739. ronlIHe. У раздобљу од сне
га девет месец" порушено је готово све што је Аустрија 

градила у Београду током више од две децеlll1је.14 Пред 
Краљевим равелшюм порушсна је КОlпрагарда, као 11 сва 
новоподигнуга угврђења на Савској паДИНlI . У деценија

ма које су слеДIUlе Београдска тнрђава постала је поново 

веЛIlКО граДIUlИШте. Турци су своје заМ IIСЛII да nOCnlfllY 
01-10 ШТО су АУСТРllјаНЩI пре IbIIX граДIUlLI , остваРIUlИ у 

границама реаЛI-IИ Х МОI)'ћнОС1'И. Обновљена Београдска 

тврђава, која је тада добllла свој КOIta ЧlI1I облик, 1 'lред

стављала је само бледу сенку 1 1екадаШЊf1Х фортифика

ција - једног од најбоЉllХ ОС1'варења оновремеве европ

ске војне архитектуре. У процесу турске обнове, која је 
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са преКlЏщма трајала све до краја 18. века, КОМШlCксу 
форшфLlкација око Краљ капије IlIIје поклањана посебна 

пажња, аЛII су ''Рађене нове фОРТllфllкаULlје на Савској 

падl1НИ . И с п ред Краљевог ранеШl на, ОДIIOС IIO његоне за

падне 11 делом јужне фасе образовав је IЮНИ јарак са 

контраескарпом грађеном опекама, којll се Il3стављао да

ље према југу 11 спајао са ГЖIВI-IIIМ тврђавским роном. Уз 

ескарпу рова водио је каЛДРМllсаНII пуг ка НОВОL1зграђе

IЮМ веШIКОМ cpellel-lL1ШТУ 113 Савској падИНlI. Уз за паЩlI1 

бок Kanllje равеЛllllа, будућll да пред њом Iшје бllЛО мо

ста, ова КОМУШl каUllја била је брањенајеДНlI М новим ка

ПОIllIРОМ са пушкарНlщама сложене КОНСТРУКЦИЈе, КОЈе 

су омогућавале једном стреЛЦУ дејствовање у Вllше Ilpa
ваца. ПомеНУГI1 ТI1П пушкаРНlща, иначе уоби чајен код 

баСТIIОllilХ аРТllљеријских фортификација, на Београд

ској тврђави заступљеl l је само оним npllMepoM. 
у раздобљу после 1739. године 11Орушева је З I'рада 

страже I!аД Краљ каПllјом, а на њеном месту 11 над фаса

ма бастиона 1 земља .lе грудобране заМСЮUlе су зидане 

топарннце. Слично се десило 11 са Краљевим ранелином. 
Судећи према пр"казима са плавова,75 као ~j сачува ним 
фотографllјама, овде је подИl'Нyro пет топаРlllща (сл. 13). 
Према југу уређеllJl су положаји за два , а према западу за 

-



КРАЉ КАПИЈА БЕОГРАдСКЕ ТВРЂАВЕ 

21. Краљев равелШI, капија са каПО/llI{)QМ, uзfлеg аОСАе конзерваmОРСКl/Х /юgoва 1993. fQ(jlllle. 

три топа. ВсроваllЮ у вези са изградњом ових топаршща 

HaД3~1ДaHje заТС'IСШI кордон за готово један метар. ОВIIМ 

paдOB~I Ma претходило јс рушење фРОllтона I lад капијом 

равеJIL1На и IberoBa замена ЈеДIЮМ Пllрам идалном !СОН

СТРУЮ1Ијом од опека (сл . 9). ДетаЉIШ ХРОНQI"ЮГllја ових ра

дова, којll су С~IГУР.Ю ОКЩlчани Щ)С краја 18. века, Iшје у 
CBIIM појеДИНОСТlIма јасна . На цртеЖIIма из 1790. године 
(сл. 4 ~I 5) јасно се види даје у то време зграда страже Beh 
бюш порушена 11 да је IlадЗ llђllвање дела јужне фасе ра

велина уз уклањање забата каПllје већ бшю изведеlЮ, 

a1ll1 без топаРНlща. Изграђен је бllО такође 11 НОВII капо

IIIl р. МеђУТII М. ни на јеДlЮМ од ова два цртежа 'Iема то

паршща, које ШШ'lе приказује већllна планова из ТO I'a 

раздобља. Мада уопште ПllТање х ронологијс и ТlIпова то

парница на Београдској тврђаВII захтева ШIIРУ разраду уз 

детШЬШlје проучавање L1Звор"е грађе. склони смо МIIШ

љењу да је процес ЊI1Хове IIЗ I'радње l' pllВpeMeHO преЮI

нуло аустријско освајање града 1789. roдине 11 да су за
почетll раДОВJI окончаН l1 убрзо после 1791. l 'OДl lНe. 

Последња етапа фоРТllфllкашюних радова на Бео

градској тврђаВII , која се може датоваТII у 1·lрВУ половину 

19. века јас но је пос ведочена и на Краљевом равеЛ\lIlУ. 

том ПРIIЩIКОМ део јужнс фасе све до фосебреја надВ\I -
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шен је ЗIIДОМ са низом пушкаРНl1ца (сл. I 4-Ь). Сличан 

ЗНд. аЛl1 нешто нижи за клечећег стреЩ(а, ПОДIIГIIУТ је 1I 
1 ·lрем а угаоној осматраЧ IНЩII . док су у мсђупростору 

остављене слобоДlIС за дсјство обе старе топаРНllце. Зидом 

IICтe КОIIСТРУКШlјс наДВllшен је и део западне фасе ПР~I 

чему је пре l-рађена и једна од затечен их топарница. Бtши 

су грађеНII у мешаном СЛОI)' опека ~1 камена са троШНllМ 

мшrгерlШМ веЗИВQМ. Ова доградља представља заl\и МЉIIВ 

1·lроблем како у функционалном тако 11 у ХРОI IОЛОWКОМ 

СМIIСЛУ. ИЗ I-радња положаја за стрелце на равещшу са 

топарннцама 1·lредставља у неку руку нега цију ОСНОВНIIХ 

rlрннцнпа баСТИОIIИХ фоРТИфllкаuија, где се тврђавски 

ФРОНТОВII бране превасходно aPТ~lљeplljCКOM ватром, док 

стреЛЦII држе предњс положајс на СКРl1веном путу 113а 

глаСllје. Положајl1 за стрелце на равеЛIIНУ. бl11l11 су изгле

да Iшмењсни одбрани од неПРllјатеља кој и није распола

гао опсадlЮМ aPТIlJbepIJjoM, већ се у нападу превасходно 

очеЮlвао јУРIIШ пеwаДllје. СJIII'ше ДОI-Радње уочеliе су и 

Ila I leКlIM nPyrlIM деЛОВllма БеОI-радске тврђаве - фортtl 

фикаuнјама Ila Савској rlaдllHII , IIЗнад Видин капије, чијll 

је цео roРЊII део услед ТOI'a президан, као ~I на бастиону 

IIЗНад Леополдове Ka llllje. OrвOpeHO је Пlггаље када су те 
доградње \lЗведене. TermifJlIs аmе qllem бllла би четврта 
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деценија 19. века , будући да се ове доградњс УО'laвају на 

ПОМllњаном турском плану из тог раздобља. У Х)ЮНQJ10Ш

ком распону од око чentри деuеније постоје две могућно

сти . Према једној, чинн нам се ман.е ве)ЮваТlюј . ови ра

дови би се МОГЛII ПРflШlсаТII СРПСКIIМ устаШПlIIма, кojfl су 

тврђаву држали од јануара 1807. до октобра 1813. ГОШI
не.16 Познато је да су на предлог руског мајора Грамберга 
ГOAflllY дана по за поседању тврђаве зшючеПI paAOBII на 
попраВЦII гласија, грудобрана 11 положаја за топове.П У 
оквиру тих обнова могли су бlПII изграђеlШ 11 поме. ,ути 

зидови са пушкарmщама. Према другој ваРllјаНТIt ове 

доградњс бll се могле r lР"ПllсаТII 11 ТУРШЊlа. Стварањсм 

КнежеВIlНе Србllје (1 нарастањем српског Београда тур
ски rapHII30H у тврђави морао се осећаlll све угрожеllltјнм. 
МеђУТIIМ , Београдска тврђава која је тада већ изгу6l1ла 

свој IlскадаШЊII глобаЛШI стратеШКII значај, још увек је 

представљала јако турско уПОРIIШте. Иако mlје Bllwe до
.-рађивана, обнављана је 11 одржаваlШ у грающама ryp
ских МOI·ућ 'ЮСТII. Постоје подаЦII о предузимању таКВIIХ 

обнова током трсћс 11 четврте децеШlје 19. века,78 па ннје 
(Iскључено да ЗIЩ са пушкар"ннама на Краљевом равели

I-ЈУ. као 11 rlреЗ(lђllваље дела КOPAOIIa јУЖIIС фасс, каменом 

са блатним везивом, I 'ЈРf1ПIIШСМО јсдној од Ibltx. Одговор на 
ово шпаље, које се за сада I Је може поуздаlЮ разрешнтн, 

вероватно ће ПРУЖfПf1 будућа истраживаља. 

Комплскс фортификаШ1ја око Краљ капије, као и '-Ја 

uелој Савској падшщ 61-10 је веома добро очуван све до 
бом6ардовања 1914-1915. године, када запо'шље њсгово 
постепе .ю пропадаље ~' разграђнвањс. У раздобљу после 

Прво.' светског рата започети су радОВ(1 који су IIмали за 

циљ ПQCТe .'lено претварање Београдске тврђаве у шеталН

LI.ТГC (' парк уз делимично рушење затеЧСНIIХ фоРТНфllкаци

ја. Прва aKUllja те врсте I'.редузста јс управо на простору 

Савске паШlНе УКЉУ'Јујућl' и комплекс Краљ каlшје. На 

месту старо'" тврђавског рова и порушс" е спољне лини

је од6ране изграђсно је веЛIIКО степеlШWте са шеталиш

темЈ9 Ради лакшсг ПР'lЛаза Кр<lЉ капијll уз курпшу фо
себрсја Ју .'оззпаДIЮГ бедеМ<I Горњс," града на наСIIПУ је 

из .-рађсна нова парковска стаза тако да је из токова пе

wачко,' саобраћаја праКТIIЧIIО искључеllа стара каПllја 

Краљевог равелина. ОБИМН~1 радови изведенн су Н на 

горљој ПОВРШИНII ово,' равеЈ1l1на . Уклоњсне су све топар

IНще 11 ГО1'Ово у Llелости ЗIIД са пушкаРНlщама IIЗ послед

ље фазс. НИЖfl делови корДЩta надз~!Дани су уз мање 

lIаСНIШЊС терена. ОКО целог равеШlНа rюстављснаје пар

ковскз ограпа, а потом уређене стазе ~' тр<lВНхЩИ уз садњу 

B~ICOKC вс .'станије. Исту судб(IНУ ДОЖ(lвеШI су l' ООСТИОIIII 
11 И 111 , којll су претвореНlI У BIIAIlКOBue. Нап контраескар
па ма ровова око равеЩlНа, као ~' дуж "Iр~tлаза каПllјll. по

дигнуте су оградс од опека. НаДЗllђllвања није 6110 ПОШ
теђен ни сусеДШI каПОНIlР. 

33 

Истовреме.1O са грађењсм шеталншта и уређивањсм 

равеЛIll!а, испред Краљ капије над старим стубовима 

поставље"а је Iюва конструкција моста са застором од 

дрвеНIIХ коцк" (1 AeкopaTIfBHoM ла Н'!аНОМ оградом. У теж
Њ~I да се ШТО »атраIC1'ИЮlllјс« обликује овај простор, над 

венцем фосе6реја са боЧШIХ страна капије изграђени су 

зуПЦII од опека. Топарнице су уклоњсне и са бастиона 1, 
као 11 дела '-ЈаД капијом, а дуж завршног венца кордоtlа 

постављенаје IШРКОIi(;ка ограда. У среДIlUПY уређеног ви

ДlIковца - платформс бастиона 1, постављен је споменик 
ПобеДНIIКУ, рад Ива'ta Мештровића. HajBeћ~1 део ових 

радова IIзведен је у току 1928. l'Однне, а њихово окончање 
свечано је обележе.ю 8. оК'1'Обра ficтe године ОТКР(1Вањем 
спомеН~lка ПобеДН flку.80 Овим paAoBflMa KOjl1 су извође
НlI са пуно еНТУЗllјазма уз општу подршку грађана н ф1-

HatlClljCKY rют,юру ОПШ11lне града Београда, простор lIа 
Савској падltНII. укључујућll Краљев равелин ~I СУССД'IС 

фор11lфllкаЦllје. претворен је у угод 'ю wеталllШТС са ВИДIl

KOBЦlIMa. аЛII је у споменичком СМIIСЛУ AC .-радflран. Цео 

rlрИСТУП уређењу овога простора одсликавао је оновре

meHI-I однос према спомеШI'IКОМ наслсђу, посебно оном 
»HoBlljer доба«, односно млађем од срсдњс,' века. Такав 

однос према фоРТllф~lкашtјама ю раздобља аРТllљсрије 

б(1О је карактер"стича" за читав] 9. век, када су у напред

ним и развијеН(I М земљама Европе ПОРУШСl1е бројl1е бас-

111Оне трасе тврђава] 6-] 8. века. Међуп.tМ у трсћој децеНI1-
ј(1 20. века таква пракса је била већ увелико преваЗllђена 
11 представљала је ретроградан однос 1'lрема споменичком 

'!аслеђу. У нашој средин., битна промеlШ у том СМ~IСЛУ 

'ШСТУ"lиће тек у другој ПQJ10ВIllIИ овога вска. 
у Другом светском рату комплскс Краљ каlшје остао 

је nourreђeH разарања. По њсговом окончању БеOl-радска 

тврђава је деМ llmtтарюована и већ 1946. ''ОЩlНе прогла

ше'lа за споме'lНК KY.rrгype. Веровало се да за старо угвр

ђењс, рушено у ратовима а l'I0т0М обнављ.·шо, наступај у 

бољи даНII. Међугим IIпак Шlје било тако. Прва истра

живања, која су имала за циљ да O'IЋope путеве за уређењс 

11 ревитализацију OBOI' великог спомеШIЧКОГ комплекса81 

преКflНУЛ fl су НОВI-I фортификациони радови Југословен

ске народне аРМ(lје предузеТII ради одбране зсмље после 

сукоба са СССР-ОМ 1\ државама » народнс демократије«. 

ОбавијеН (1 велом војне Tajl1c на Горњсм граду су 1949-
- 1950. ГОДШlе .-рађсна три велика укопана БУlIкера за 

потребе противавионске одбране града. Ова таја l1ствеl1а 

здања од арМflраtюг бетона 11 челllка раЗОР(lЛа су у 1iПI
ву тврђаве Вllше трагова њсне слојеВ(lте прошлост(, него 

l,еПРllјатељске бомбе током раТ<I 1941 - 1944. г. Ј едан 

бункер укопа" је у само среДIIШте некадашњсг Замка уз 

разараље последњих остатака знамеН(lте куле Небојше. 

ДPYГlI је , cKpllВeH IIза ЗlIдова 6аСТIЮl 1а I У Југозападног 

бедема ДOl1p~IHeo да (Iсчез " у преостаШI дслов., старе сред-
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њовековне угаоне куле, грађене трудом деспота Стефа

на Лазаревића. Трећl1 бункер, чија се чеЛИ Чlta купола 

однедавно види на површини тла, попуНlЮ је подзеМ lll1 

простор између Краљ капије 11 ВеЛIIКОГ, ОДIIОСIЮ » РIIМ

ског« бунара (сл. 6). ПРIIЩIКОМ укопаваља поменyroг 

објекта порушен је cтap~1 ПОДЗIЩ којll је повеЗlIвао ова 

два здања прекривена наС~lПима, а потом је веровапю l-Ja 
стаРОЈ тpacll ПОДИГIIУТ IIОВ . 

ОсШlВањем Завода за заШ11lТУ спомеШlКа кутуре .."а 

да Београда 196]. и усвајањем Детаљног плана уређења 
Калемеl'Д1ша ] 968. ГОдlше82 отворене су могућllОСТН за 
обимна интердисщюлинарна истраЖllваља Чl1јll резул

тати су омогућили ваЛОРllза цију Тврђаве и њеlШХ поје

ДIIНИХ делова.83 YCBoje~le су концепције презентације 
слојеВИТОI' llaслеђа овог споменичког комплекса, као 

предуслова за юраду читавог Н llза ПРОЈеката конзерва

ШIЈе, презе l lтаЦИЈе ~j ревltталшације, што је све у цели-

1111 представљало даљу разраду УСВОЈено[' основног [ 'Iлан

ског документа. Не улазећll овом приликом у детаље 

основних програмских опредељења КОД приступа пре

зентацији слојевитог споменичког наслеђа, које се обра

зовало током готово два миленијума ,84 задржаћемо се 
само "а валоршацији комплекса фоРТltфикација око 

Краљ ка щtје и Iшчелима њиховс презента ције. 

ЗапаДlllt део Горњоградског утврђења са Краљ капи

јом у свом средишту представља најбоље очуваllll ком

плекс баСћtQНIIХ артиљеР~tјских фОРТllфикација са кра

ја ] 7. ~I првих децеНllја ] 8. века. Ту су преостала јещша 

сведочанства о изузетно обимној и зна чајlюј аУСТРllјској 

градитељској делатности, како из времена прве окупаци

је 1688-1690. ГОДИllе, тако 11 рatюг раздобља друге влада

вине у Београду 17 17- ]739. годltне. Куprина са фосебре

јом, баСПЮIН1 , Краљев равелин , а посебно монументалнlt 

порташt каПllја 'Hllle јединствен амбllје llТ барокног вој

ног l-радитсљства у н а шој срсшtmt, ат. [ Ipencтaвљajy ~j 

спомеНIIЧКО llaслеђе IЩl рег З llачаја. У Прll роЩЮМ амби

је~П)' стеIЮВ~IТОГ rpe6e~la ~щд ушћем Саве са вертltкалом 

спомеНlIка Победнику то је дrшас једна од препознатљи

вих СЩIка и cBojeBpcHl1 СlIмбол Бео.."ада. 

Ове изузетне BpenHOCnI оп ределиле су It КОll3ерва

торски Прl lСТУП уређењу овог комплекса. Запуurre lЮ за

течено стање захтевало је обнову постојећег 11 уклањање 
неt·tрикладннх гtaрковских доградЊII уз f>Нtнllмалне рекон

струкције. У тОМ СМ IIСЛУ обновљена су у цеЛОСТ~1 зндна 

платна , као 1I некадаШЊII веlЩII од опека 'Iа фосебреју 11 
бастиону 1, уз реконструкцију кордона на Југозападном 

бедему и археОJlОШКУ t'lрезентаЩlју остатака З I'раде стра 

же над Краљ KanlljoM.85 Знатно обнмннјll радОВlIl1Зведени 
су на Краљевом равелину . П ОЈшзећll од концепције да се 

презентује његов I1Зlюршt оБЛIfК I IЗ раздобља 17]7-1739. 
године, уклоњене су 11арковске доградње из ] 928. ГОЩI -
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не, као 11 преостали делови надщдани после 1740. године. 

То је подразумевало и обнову капије равеЛllllа, односно 

реконструкцију фронтона према са чувatНl М остацима. 

ИЗВОРН~I оБШIК враћен је ~' капониру пред капијом, а де

шшелаЩlјама на том простору пости гнут је бољи склад 

преосталих фоprификација 1I Савског шеталишта . 86 Ове 
радове пратиле су 11 парковске интервеНUl1је са обlЮВОМ 

стаза, зелених ПОВрШИllа и деЛl IМИЧНIIМ уклањањем ви

соке вегетације. 

Радови .13 комплексу фОРТИфllкаLlија Краљ каrшје 
ов им H~JCY окончани. Преостају ~tстраЖlIвања "а просто

ру баСТIIQна 11 , 'де се могу О'lекивати остаци средњове

КОВ.lе куле VШ ПОдl-рађа, као ~j oткpllBaњe пролаза пре

ма баСТIЮl lУ ]. ОБИМНII 11 деликаТl1II радови предстоје и 

на са наЩlј ll фасаде и свода Краљ капије где је l'IPOuCC 
распадања камена ДОСТllгао заБРl1 ња lшјуће размере. 

Предстој и реаЛllзаЩlја пројекта обнове баСТlюна 111 , као 
и фортификација lIа Савској паДИН~I . Н ажалост, потребе 

старе тврђаве у нескладу су са могућНOCnl ма 11 хтењима 
.шшсг времена . У неювесној будућlЮСТИ можда се кри

ју неке боље ПРIIЛllке. 

Напомена: Сви ПРlUюжеlll1 плаНОВII рађени су према 

I1реДЛОЖЦllма из документације Завода за заштиту споме

ника културе града Београда. Обрада шшнова за штам

I1У - арх . Зора н Туцић, фотографије - Небојша Борић. 

Наuо.м.ене: 

I М . ПоrЮВllћ , Беоr,юgска mвр1)<lва. БеОI-Рад 1982, са прсгледом 
IIСТОРllјСЮIХ IIзвора. IIзвеШТ".Iја о археОЛОШЮIМ IIСКQпаваЊlIма 

11 стаРllјом ЛIl1'ературом. 

2 М, ПОПОВllh, Заf1аgна КlIаl1ја Горње! f(юgа Беоr,юgске m8()/јаве. 
СаОПШ1'ења ХХ I У, РепублllЧКII завод за З.ШЈТIIТУ спомеШlка 

културе . Београд ]992, ]77- ]92. 

3 CpenIboBe""Olma ЗаlЈаЩlа Karmja 1tЗ1'Раt)e IШ је 1"Оком прве деце· 
Iшје ]5. века у сщ:тему roрњограДСЮIХ двојшt:'1. бсnсма, што 

зrЈаЧII да је б lUШ двострука. КаГl llја на С I ЮЉ!ЮМ бедему са 

ескарпом бlUlа је lI а месту садашње барокне фасале Краљ ка

Пllје, док се ош'Ооарајућа YII}'1-раШlhа 1IIIје IlaлаЗllЛа у IhСllој 

ОС II, како се 1"0 уобllчајеlЮ сматрало, већ помере!ш за око 30 m 
према јУ I'()lIСТОКУ. То З !lаЧ Ii да се lIaK011 пролаза кроз »малу за
Il aд llY Karlltjy« у l'лаВIIOМ бедему, како је назива KOIICТa!rrlttl 

ФltJlOЗоф. ""ОМУШЩllраJlО скр"веШIМ пугем ItЗмеђу бедема до 

СПОЉl lе кatшје I l ред којом се налаЗ l 10 мост преко рова. в: М . 

ПОIIOВ ll ћ, ЗаоаgШI Kllf1l1ja. 189- ] 90. 

4 БаСТl tOlI!Ш коме се дarшс I ЈалаЗII СПОМС!IIIК ПобеДШIКУ. 

5 М . БајалОВllћ -ХаЏII ПеШllh . Унуm{Юшње ym8f)/jeњe БеОf{ЮgС"""Оf 
fJюgа т. ГОЩIШIЫlК l-рада Београда XUX LI, Београд ]993194. 
25- 26: Иста. Уllуmрmmьс ym8f,l)eIIJe БеоfраgcКОf f(ю.qa ЈУ. ГОДIIШ · 

љак града БсоI'Рада XLIII , Београд ]996,44--45. 

6 РаДШI каталог CBIIX IIOЗI ЈаТItII. IKi'OPlljCKIIX Ilлаlюка Београда у 
ДОКУМСtlтаШфl НаУЧIЮ-II С"граЖllвачког Ilpojeктa за Београдску 
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тврl)aву. О каРТО1'Рафским IIЗВОРl lма за Београдску тврl)aву 

81tДlt: М . Поповић, Беоljюgcка тврQaва. 15-17. 

7 Плаl l-аyroграфl1ја, l-л аВIIII земаЉСКI1 apxllВ у Карлсруе (Оепе
rallandesarchiv Karlsruhe), СI1 Г. IIСПОЗllата: BltДlI: М. Поповиh. 

нав. geло сл. 5. 

8 Р. ВесеЛlшовиh. Беоцюg og /683.90 17/7. (ogllне. ГоДIIШ IЫlК 
града Београда ХУ . 1968, 13. 

9 0 1,caAHI1 план IIЗ 1693. г. PaTllY apX l 1В у Бечу. ClIf. Н 111 ц 144. 

]0 Плаll са еЛСМС l ll11ма КОРIЩ>ОВОI' проје,,-та. Рат!!и apxl18 у Бе· 
чу, сиг. К 1 f23- 53, ВIШI!: М. ПОПОВl1ћ. нав. иело 141. 

11 План-аyroграфllја II З Ратног архива у Бечу. сиг. О 1 Ь 24. ВlШII : 
М. Поповиh . нав. geло сл. 6. Иcro стан,с пр"казаllO јс и 1111 пла

ну насталом пре 1717. roAIIIIC IIЗ НаЦИОllаЛllе бllблllотске у Па

РIIЗУ, сиг ОС С 10350. 

12 Пла ll са ПР llказом постојећеl' стања у QКBIIPY целОВIПОГ IlpojeK
та за реКОНС1'РУКlJ.ију београдских yrвpђeљa II З 1721. ВojHOIIC1'O
р"јски аРХ IIВ у Будимпеuml (Наdrоrtепеlеmi intezet levcltar). сиг. 

641954. објаВЉСII код: М. ПОПОВllћ, Ре~нстр)'юџtjа Плана фор. 

тификацuја БеоffX/gcке тврђ(Јве } 7} 7 .. ГоДIШIIЫlК града Београ

да ХХ, 1973. 189- 198. ФотоКОПllја пројекта у документаUllOllOМ 

IIClnpy НаУЧIIО- lIстраЖШlачког пројекта за Београдску тapl)aBY. 

\з Раl1Ш apxlI B у Бечу, АНе Feldakten. МЕМ 221182: B IIД II : М . Па
nOBIII1. Беоf{юgСК(1 тврђава. 158- 165. 

14 М. Поповић, Пројекти Ни~ле Доксата уе Мореза за реIWН
сшрукцuју беОfJюgских утвр!јења /723- /725. (ogине, ГОдllШ IЫlК 

града Београда ХХХ, 1983.39-57. 

15 Пла ll-аyroграфllја. РаТlIl1 архив у Бе'I У, СIII'. К 1 f23-70: Вlши : 
М. ПОГIOВllћ , нав. gело 48, С/I. 6. 

16 Аyroграфllја у бојll . РаПIl1 архив у Бечу, сиг К 1 f23-7]: Bllд" М. 
ПОПОВllћ. нов. geло51, сл. 8: ИCnI , Беоfраgcка шврђ(Ј6lI, 166-]67. 

17 Плаllови-аyroграфllје, Раlll11 архив у Бечу, ClIr . Н 1I1 d 14 13, О 
I Ь44 11 други : види : М . ПОПОВllћ . нав. gело [65- 176. сл. 12. 

18 ПлаIlОВII-аyroграфије: НаЦIЮНaJlllа библ llотска у Бечу, Кs. 960 
11 РаllШ архив у Бечу, снг, О 1 Ь 30; B IJДII: М . ПОПОВllћ , нав. geло 

сл. ]3 11 14. 

19 ЧитаВ1I1IЗ Гlла llова 113 Ратног apxllВa у Бечу Mel)y којима се по
себlЮ 113J16ajajy Cyrepell пла ll сиг. О 1 Ь 40-3 11 план снг. О [ Ь 
50, рађеlШ у размер" 1 :8 1 О. 

20 Пла ll-аyroграфllја у бој 11 . R= I :8[0, Рат"и архнв у Бечу, сиг. О 
1 Ь 44-3: В IЈДИ : М . ПоrlOВllћ, нов. gело [90, цртеж 8]/ф. сл . 15. 

21 М, Uелебџи l1, Занu.ltЉllви цртежи неких беоlfXlgcких !ЈXlђевина у 
ogељењу историјских llлаНQ8lI НаpogНОl музеја у Буgu.wпеUlC1lи. 

ГодщшЫlК града БеО"Рада XX I, 1974, [78. сл . lIа страШI 182. 

22 Плаll-аyror'Рафllја у бој ll, Архив Србије, СНГ . ОК-7: ВIIДИ; Ж. 
Шкаламера. ПРUЛОf uроучавању l(артОfР(lфских извора за 

историју БеОfраgа ХЈХ века, ГОДIIШIЫlК града Београда XIV, 
1967.185- 186, сл. 12. 

23 Р. БоЖОВllћ-ЛОIЩЧllћ, М. Поповиh . CaвcКQ шеташшгге са ВСЈIiI 
ким ШC'I'aJIJt !tггем на Калемегдану. Наслсђе 11 .1999.54. сл. 1- 2. 

24 ИстражнваlЫl М. Вуловић- Вујичић. lIије објаВЉСIIO. докумеll
таШlја у Заводу за заШТIIТУ спомеllllка културе града Београда , 

2s М. ПОПОВll ћ, Ј)'fOистОЧНll бege.w ЗапаgНоf nogfpllђa. АрхеолОШКII 
преглед 16, 1974, 117. 
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26 М. ПОПОВIII1, Зllпоguо I(оиија, 177- 182. 

27 Исто. 184-186. 

28 М. БајаЈIOВllћ-ХаUll ПеШllh. Ун)'т}XlIШbl! утврђење Ill, 25- 26. 

29 Докумеl/ТаШ lја у Заводу за заurrlrry спомеШlка културе града 
Београда. 

30 М . БајалОВllћ-ХаШI Пешиh. Унут}юшње утврђење Ill, 44-45, 
IlаЛ.26. 

31 ИстраживаЊlIма је руководно др М. Поповић . који је и аyroр 
идејног пројекта презентаЩlје и уређеља равеЛllllа. 

32 М , ВУЛОВllh, Капије БеоfJюgске тврђаве, ГоДИШIЫlК ''Рада Бе
ol'Pana ХIХ. 1972. 161. 

33 ПлаIl08и-аyroграф llје: Немачка држаВllа б llбЩlOтска, БеРЈIИ II. 
ClIf, S Х 47083/ 11 : Раl1l1l apxlIB у Бечу, сиг. Н 111 д 1410: BltДlI ; 

М. Поповиh, Пројекти Нщ,:оле ДоксаШа ве МореМI. 52-55, сл. 
\о 11 11. 

Ј4 М. Вуловиh, нав. geло ]6]. 

зs М. Поповиl1 , Запаgм коиија. ] 77-192. 

3ь М. ПОПОВllh. БеОfРllgcка тврђава. 138- 140. 

37 Овај IlOвl, пролаз кроз глаВШI средњовеКОВlII1 бедем први пуг 
се уочава lI а ПЛШIУ IIЗ 1690. l'Одlше, ГлаВIШ земаљскн архив у 

Карлсруе, сиг. lIепозната: BIJДII ; М . ПОПОlшћ, Беоfраgcка Швр

ђа6ll. сл. 5. 

38 На доста поузданој аyro"Рафllј ll са аксонометрilСКИМ Прllка
зом Доксатовоr' пројекта ка Пllј а јс ПРllказана без ФРОНТОllа, 

РаТШI архив у Бечу, сиг. К I f 23- 7]: ВIШ" СЛ.3. 

39 Будући даје завршац лука портала до I l11шег времена доспео у 
распаднутом стаљу Ibel'OB IIЗ I'лед је ГЮЭ llат са једне фотографll 

је IIЗ 1917. г (М . ПОПОВllћ. Беоfроgска тврђава. сл. 42), према 
којој је peКOHcтpy"call . 

40 Под у каllИјн IIIlје сачуван аЛlI се према маЊIIМ фрагмеНТlIма 
да наслу"ти да је у ПllТању бlUШ KaJtДpMa, која је вероватно 

IIмала СЛI1ВII IIК кроз среДll llУ. НаКOII обнове каl1llја је 11Оl1лоча-

113 Оl'lекама. 

41 Р. ВесеЛll llOвиh, нав. ge.ло 13: М . ПОflOвић , Беоtроgcка твр!јава, 
140. 

42 М. БајаЛ0811ћ-ХаЏII ПеШllh . УнуmfЮUlIbl! утврђење Ill, 24-25. 

43 Исто, 27, Аyroр с правом остацима куле 5 приписује групу 
ДllслоцираllИХ К6адера ч иј ll секу"даРIIII положај Ta'IНO одсли

кава јачину и правац еКС llЛОЗllје. Меl)УПIМ на страници која 

претходи (26), као остатак куле 5 IЩСlmlфllкује се З IIД са очу

ва llllМ ложиштем 11 оцаком ПРIlСЛОЉСII уз спољно Лlще ЈУЖIЮI' 

бедсма Подграl)a. уз покушај да се дату је у 12. век ( 1I11П . 34), 
мада је Шlалопю Оl1ышrre. гюуздаllO датовано у последљу деце
нију 17. века, OТICpIlBeHo Ilедале"" одатле у подзеМllOј просто
риј ll баСТllOна 111 . ОЧllглеДIIО су у питаљу остаци нске ПОЗНllје 

ПРl1 граl)e llе турске грађеВlIне, Ilaje наведена констатација, по 
CI:ICMY судећи , груб превид аyroра. 

ФI Исто, 30 11 4 1 (ПРllЛОI' В. И ваllllшевиhа). 

4S М. ПОПОВIII1, БеоlfЮgска твр!јава. 140. 

46 исто. 140-14 1. 

47 Ра11111 архив у 6ечу, С IIГ. К 1 f23-53. види : М . Поповић, ор. cil. 141. 
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48 ДетаЉllltје о 08ИМ радовима IШдit: М. Поповиh, Беоfраgcка 
шврђава, 142- 153. 

49 М. Бајаловић-Хаџи Пешић. Унушрашње ушврђење 111. 25. 

so ИСШО. 26, СЛ.20. 

51 Објављујући резулraте својих ItС1раживања М. БајалОВl\ћ-ХаЏII 
Пешић је НОВОПОДИПlyry нову КУРТIIllУ без ваљаНlјХ аргумена

та опрсдешvш као бедем кастела, а noтepllY уз ЈУЖltи бедсм као 

преПОЛОВЉСllУ ВlIЗallтијску каПllју (Унушрашње ушврђење Ш, 

25 1I Унутрашње утврђење ЈУ, 44-46), иrro би водило апсурп
I!ОМ закључку да је бедем Замка остао готово "eoцrтeћe" Прll 

ликом експлозије 1690. г. Ово питање посебно ћемо раЗМотрlt 

ти у КРИТIIЧКОМ осврту 113 резулraте IIстраЖlIвања Уllуграшњег 

yrвpђeњa када их аутор у целости објаВII. 

52 М. Бајаловић-Хаџи Пешић, УНУПlfXlШње утврђење ЈУ, сл. 10 

5З Исто. СЛ. 1111 12. 

s4 М. ПОПОВltћ. 3апа9НО копија. 183- 184. 

S5 М. Поповић, Беоlраgска тврђава, 144-145. 

s6 Венац ИСТОI' IlрофИJrа Издlшја некадаШIЫI кордо" КУртиllС Југо
ItСТОЧI!ОГ бедема, граl)e"е такође у KopllapoBo време. 

S7 Овај ПОПЗIIд порушеll је приликом радова које је 1949- 1950. 
гonlllle изводила ЈНА. Након тога оБНОВЈЪеllје "а старој тpaclt. 

при6ЛИЖl!О у пређашњем облику. 

58 Рапш архив у Бечу, сиг. G 1 Ь 24: Bllдlt: М. Поповић. нов. gело 
сл.6 

59 На плану _ реститущtји фоРПlфllкаЦllја Београдске тврђаве 
1717. ГОДШlе (М. Поповић, нав. geлО 149) погреШ l !О је ПРIIказан 

Југозаllадllll бедем Горњег града са баС'П!Оном 1 у оБЛlIКУ којll 
представља резултат радова IIЗВСДСIIIIХ 1717- 1721. ГОДllllе. 

60 О аУСТРllјским фоРТllфllкашtOНltм радовима детаљно, Нllдll: 
М. ПОПОВI1ћ. Н(IВ. [Ji!ЛО 155-179 

61 Детаљан ОПlIС ових радова са мерама свега ИЗ1'Раl)e IЮГ у доку
Melrry РаТltOГ apXltвa у Бе'l У, А1Је Fe1dakten, Cltf. Меm. 221182. 

62 Наведе l l!l документ, аЈ. 9. 

63 НавеДС 11 1' ДОКУМСIIТ. аЈ. 1: вlUlИ: М. Поповиh. Зааоgна копиј(l, 
180, сл. 3 1 186, сл. 10. 

64 М. ПОllOвић, Заааgна кааија, 179- 182, сл. 2 и 6. 

65 ДeтaЉlНlje податке о овој floтepltll треба да пруже IЮва lјС1ра 
живања, која су у плану. 

66 Ратни архив у Бечу, СИI·. К 1 f23- 71; ВIЩlt : М. Поповиli, Беоlраg
ека тврђава, 167. 

67 Д<жумеtrraција о овим радОИlIма у Заводу за заumrry СllОмеllllка 
културе града Београда. 

68 М. Uелебџић. нав. [Ji!ЛО 181 ; М. Поповић . нав. [Ji!ЛО 163. 

69 М. Поповић, Велики 6унар Бео!ЈюgcКi! тврђаве, Годишњак Ј'Рада 
Беоrpада ХХIУ. 1977. 31 - 36. 
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10 Канал је пр!!казан на пресеку каПltје са Јlлаltа из 1790. ГОДllllе, 
Ра'ПIИ аРХИ8 у Бечу, c llГ. G 1 Ь 44-3. 

71 PaТll1' архив у Бечу. A1te Fe1dakten, сиг. Мсm 221 182, а9. 2. 

72 Стражара на углу 6aCТllolla Il срушсна је током ДРУГОI' свет
ског рата. 

73 Ра'ПlIt арх!!в у Бсчу, c llГ. G 1 Ь 44. 

74 Детаљнијс О овом Illlтаљу: М. Поповић, Београgcка тврђава. 
176- 181. 

75 ЛосебllO су ЗIЈачајни подаЦII са ТУРС""ОГ I1ЈШ lta IIЗ АРХllва Србије, 
ClIf. ОК 7. 

76 М. ПОIlОВllћ , Београgcко тврђава, 193- 195. 

17 д. ПСРОВllћ, ЈеуllО свеgочанеШво о уешанич!(и.и аоlранични.и 
ушврђењu..ма у 1808. гogUНU, ЗбоРIШК ИсторијСКОI' музеја Срби

је6,1969,4-14. 

18 М. ПОIЮВllћ, нав.[Ji!ЛО 196. 

79 Р. БQжовић-ЛОfшчић, М. ПОПОВllћ, нав. gело 53- 7 1. 

80 Ие11l0. l taп . 6 

81 д. Ј08аИОllllћ , Извештај са ископаваља на БеОI'РаЈ1ској TBpl}a
ви, Старинар 1, 1950,243- 245. 

82 Аyroри ДетаЉIЮГ 11лаlta уређења Калемегдана су арх. С. Ка
lIачки и ар"'. А. Баll08иh. 

83 Историјске анализе заСНllва llС су првеНС1ЋСIЮ IШ драroцеШIМ ре
зултаnlма ItС1раживаља др 1. КЗЛllћ , а за 17- 18. вск др. Р. ТРltч 

ков"ћ . Обllмltим археОЈlOlЈЈЮIМ Ilстраживањима РУКОВОДIЏlИ су 

др Г. Mapjahobyh-ВујоВIlIi, пр М. БајалОВllћ-ХаUIl ПеШllћ , др В. 

КОНJIић 1I др М . ПОПО8ић . ОВII раДОВlј од 1976. годиltе објеДII
IbClllI су у ОКВИрlI Н аУЧIIОllстраЖl1вач,,"Ог l1ројекта за Београд

скутврђаву. АрхитеКТОIIска ИС1раЖlIвања ВрШИЛII СУ арх. MII
ла Вуловиh и арх. М. ИваlЮВllћ са сарадltlЩIIма II З гру"е за Бе

оградску тврђаву, гле су lIастале бројllе rl pocтoplle анаЛlIЗе 1I 
пројск-rn. Аll аЛllЗС IIЗвор"е каРТО1'Р3.фске 1I ликовнс rpaђe за
почео је Ж. ШкаJrамера , а потом IШстаВltO др. М . ПОГЮВllћ. О 

OBIIM шrreРДIIСLtllllJllшаРШIМ IIстраЖIIваЉltма сведочи боl'3.та 

611блиографија радова (в: М. ПОПОВllћ, Беоr,юgска тврђава, 

203- 213) и бројllа грађа у ДокумеllтаЦllји Завода за зашТlПУ 
С llOмеШ lка културе ''Рада Београда. 

84 Вttnи радове у 3боРIIIIКУ: БеOt'Радска тврђава у ПроШЛОСТII 
садашњости 11 будућllОСТIl, НаУЧШI скупови САНУ ХХХУI. 
Београд 1988, (М . ПОПОВllћ. Београ{јска тврђава и .иогуliносшu 

реlWнеШрукцuје Пре .• ,т исхogюta gосаgашњu.x исП1јюживањо. 
23-48; А. БаIlОВllћ, Уређење Београgcке тврђаве, 49- 52 и др . ). 

8S Радови изведеllИ 1985-1992. Ј ' . подруковoc:;rnoм арх. П . Мишltћа , 
а потом арх. М . ИваlЮВllhа . 

86 РаДОВl1 су изведсни 199 1- 1993. г. према замислима др. М. По
поииhа. 



КРА..Л:. КАПИЈА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ 

SUMMARY: Marko Popovic 

КINC'S САТЕ OF ТНЕ BELGRADE FORTRESS 

Present соmрlех of Кing gale rcpresenlS IЬе раn ОГ Belgra
de fol1ress with (Ье best preserved s tructuгes of l1lilitary 
architeclure (гоm (Ье Ваroqие еросЬ. that is (Ье last decade 
of (Ье 17th and firsl few decades of (Ье 181h century (fig. 1 
and 16-22) . Abundanl authentic, especially canographic 
docul1lentation (гоm (Ье archives јп ујеппа and Budapest 
(fig. 2-5) Ьеаг wi tness 10 Iће developmenl of fortificalion јп 
this localion . Significal1! informations were also оЬtаiпеd as 
а rcsult of 10l1g-laslil1g archaeological investigations of IЬе 
remains of шеdiеvаl castle јп IЬе immediate vicinity. 

Wesl side of IЬе King gate соmрlех (fig. 6) is closed Ьу 
three baslions arranged il1 cascades а! {Ье edge of IЬе cliff 
towards IЬе Lower town. ТЬе baSlions follow (Ье oulline оГ 
{Ье medieval South гатрап оГ (Ье suburb. Large baslion I is 
Ьу its southem сипајп - (асе linked to (Ье Southweslern 
гашраn оГ {Ье Upper lown while IЬе counterscarp јп (гоп! оГ 

this гашраn was linked to IЬе lower baslion 11 . Тћс gate 
itscl f was bui ll into contell1porary south wal l по! Гаг from IЬе 
spol whcrc bastion 1 is liпkеd to (Ье гашраrt of IЬе Upper 
town. АрргоасЬ 10 the gate (ГОIl1 (Ье il1terior of (ће town is 
си! inlo {ће hi gh етЬапkщепts оГ (Ье surrounding fortifica
tions апЈ undcrpinned due 10 (ће sloping ofthe {еггајп . Fгom 

the east side {Ьеге аге (ће walls and dug јп structures оГ 
Greal fortress well , Ьенег known as )) Roman wcll « and Сгот 
the opposite side (ћеге is high supportil1g wall towards (Ье 
upper surface оГ bastiol1 1. Positiol1 of King gate within (ће 
сотрlех surгounding fo rti fica ti o l1s ргеdеtеГll1 iпеd ils 
structural fonn (fig.IO). ТЬе еагlј ег part of (Ье gate is ап 
arched passage through (ће тајп гатраn whil e the frontal 
part, smaller јп spacc and obviously latcr, is funclionally 
related {о {Ье counterscarp and (Ье ех ј! 10 (Ье bast ion 11. 
Fгош this latcr phase al so dates Ihe bu ilding fo r the guard оп 
Ihe upper surface of {Ье rampart (fig. 11 - 12). Iп (гоп ! of (ће 

37 

gate is а ditch now completely closed Ьу {Ье structure of {Ье 
ravclin with IЬе bridge resti ng оп (ће old piers. 

Кing ravelil1 intended (ог IЬе pгotection оГ Ihe gate 
judging Ьу ils position and construclion could ье тоге 

precisely defined as semi-bastion. It is of Lriangular shape 
with two faces of which (Ье west опе leans оп the small 
bastion ПI зпd (Ье south опе оп (Ье сипајп of counterscarp јп 
(гоп! of (Ье Southwestem гашрап of (Ье Upper IОWП (fig. 1 З). 
I! has Ьееп situatcd оп thc communication (ћа! connected {Ье 
Upper lown wi th (ће ri vcrbank and section of (Ье Belgrade 
downlown Ьу (ће Sava river. Because of that within its 
soulhern Гасс thcre is ап arched passage, ј.е. gate of the Sava 
hillside as ј, is usually called (fig. 7-9). ТЬеге was по bridge 
јп (ГОП I of {Ьа! gate Ьи! (Ье lateral side of Ihe cornmunication 
leading {о {Ье »)Great staircasc« оп IЬе slope, ncxllo thc gate 
had Ьееп safeguarded Ьу а саропјег with 100pholes 
constructed јп (ће final рЬзse, аћег 1740. Тhe саропјег а! the 
same (јте had Ьееп used as wall suppon towards (Ье dilch of 
I Ье ravelin (fig. 15). Fгош (ће il1terior side of (ће gate (Ьеге 
was а staircase Icading оп {Ье upper surface of the ravelin and 
(ипЬег appгoaches the bridge across (ће dilch јп (гоп! of Кing 
gale. Тhis ravelin represellls 1l10s1 апс јеп! deLail оГ arti11cry 
fonificat ions of bastion type јп the Belgrade fonress. It has 
Ьееп constructed јп 1689 and completely геыогеЈ between 
17 17 and 172 1. 1I acquired its (јпаl shape after 1740 (fig. 14). 

ТЬе агеа around Кing gate damaged duгiпg (ће First 
World War has Ьееп arranged as park zone јп 1928. Since 
1960 оп тanу occasions cOl1scrvation works have Ьееl1 under
taken јп this агеа and they аге slill ПОI compleled. Unfonu
natel y necd 10 restore and maintain апс јсп ! fortifica tions аге 

јп discord with possibil ities and wishes of оиг timc. Iп (ћс 
unpredictabIe future we тау possibI y Ьоре foг some better 
opponunilics. 


