УДК

НАСЛЕЂЕ

725.96.oz5 (497.11)

м uла ВУЛО8uћ

САЖЕТА РЕТРОСПЕКТИВА
КОНЗЕРВАТОРСКО - РЕСТАУРАТОРСКИХ АКТИВНОСТИ

НА ПРОСТОРУ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ

У

НОВЮIМ

следећl1 мшtенијум Завод за зашТlIТУ с пом е Ш lка

ских радова на оквирне бедеме Гор ље г града, а реаЛllза

културе града Београда улаз и са

ција је била предвиђе на у ч етвртој етапи. ( пл.

рада

11

40

ГОДlIна свога

постојања ~1 ТlIM поводом жеЛI1МО да у ос

иртама дамо ретроспективу ЊCГOBI I X

конзерва

topcko-рестауратореКII Х радова на Београдској тврђаВ II.
јеДIЮМ од lIај зна чајнијих С lюм еНII'I КНХ цеЛlIна на под

ручј у Града .

I и 11, сл.])

у Iюменyroј подеЛI1, 'Iећlрll етапе су без одређеlШ Х
временских

JIIIMIITa, с тим

што су у прву етапу ушл и

Навешћ емо из те прве ета п е 11 оБИМ l lе радове на

не

06110-

в" 11 са н аЦ llјll севеРIЮ Г бедема Источног подграl)а

Њ1је нам била IIам ера да то буде само IIабрајање радо

11

ки радОЮI II з веде llll IIЛII започети пре оснивања Завода.

(XV

век). 06нову моста п ред Карађорђевом каПllјом и <УГВара

ва, ве ћ смо п ре свега напраВИЛII одабllР ОНIIХ З IIа'laјШlјIlХ,

ње кшшје

а првеllствено желимо да укажемо на основ н е смерltlще

век)4, обнову Дефтердарове ка пије (ХУ Н век), радове на

по којима су се конзервација и рестаураШ1Ја реаЛllзова

'I еем " Мехмед паше СОКОЛОВ llћ а (ХУ I век) (1 с п уштање

ле. Те CMepHllue усвоји о је Завод јо ш далеке

1961. ГОд1lНе,

што је УГlщало да не дође до лутања и СТIIХ~lј ског рада.

шшоа

(1

(XY III

век), радове на И СТОЧ IIОМ ФРОIГl)' (ХУ IП

чншћење северОНСТОЧ l lOГ рова Горњег града што

је бllла ПРllпрема за буду ћ у обlЮВУ еска рп е бедема

Без обзира IШ бројне потешкоће које су у датом мо

BeK)S (пл.

1).

менту пратиле бшlO какво п ла llllрање, II зрађе нј е редослед
коюерваторско-рестаураторских радова, ОДIIOСIЮ IIЗбор
с пом е l lИка на којима ће се

01111

И ЗВОд1 IТII . Располагало се

тада више н е го СКРОМIЮМ теХН IIЧКО М докуме нтацијом. I
Ниј е било ниједног већег стручног Нlтl научног рада ко
јим ј е Тврђава целИl lСКИ обухваћена. И страЖlIва'I КII архе

олошки радови су БШlијош у повоју, па су за фОРМllрање
КОllзерваторског става код израде аllaJI.Нза вредновања С IЩ

меника са IIсторијско-архитектонског аспекта l"J()стојаЛII

пробл ем и IIзузеТlЮ теШК/ 1 за решавање. 2 Ч ак и за израду
вредноваља по степену Уlтюжеl lOCnI

11 оштећеља, јаВllле су

се тешкоће обзиром н а веШIКУ зш·tуштеlЮСТ појединих де
лова Тврђаве

11

I l емогућ НОСТl1 приступа неким објектима.

И поред свега I lаведеног,

OCHOBlle смерюще тада

IIЗра

ђе н е 3 и сврстане у ч етИрll етапе остале су трајан пyroказ

11 до да нас. Даје то за llста 'ГЈ.'IНО, наВОДItМО 1'lp~JMep плаНII
1999. ГОДIIНУ на СевсршtСТО'I НОМ

ра них радова Завода за

бедему Горње г града односно,делу бедема IШсталог у ХУ Н

Сл. 1. СевеРО!fсmОЧНII беgем Горњеllрауа-

веку. О н" су били У скло пу концентращtје коюерватор-

СПОЉ(Ј/ffЊU /fЗfлеg
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(XV

КОНЗЕРВДТОРСКИ ПРИ СТУП

сл.

2.

I

М И ЛА ВУЛОВНЋ

сл.

Кула Небојша -

3, БеОfраgска тврђава - Поfлеg са 9ле Небојше

(Ј. 80)1I1111ка 9ојна:

споља lllЊII u31леg

2.

СевеЈЮllстОllll1l беgе.и Доње' 'рауа; З. КаПIl)а Карла VJ:

4. а.\шлt, 5. дllзgарева кула: 6. обl/ов.љеНII сектор Северозаllаgl/Оf беgе.ма
Горње' fpaga ; 7. Кула VIII; 8. Сахаm кула; 9. СевеЈюзаuаgl/U
беgе,'11 Горње' fJюgа: /О. Дефmерgарова кааu)а)
доњоградСЈ.."О I' платоа. У Велнком барynюм магацину ра

Како су се, стицај ем околности, веома вреЩШ , а нсто

RpeMe110

дови у овој етапи ШI СУ завршеlШ ~1 прелазе у следећу.

I l ајо штећенији објекти н алазили у Доњем l'Paдy,

радови у друroј етапи извођеllИ су на доњоградском п ла

у трећој ета ШI конзерваторско-рестаураторск и ра

118

дОВI1 били су предвиђени за просторе Савске ~1 Ду на вске

кулама ЗlIндан капије (ХУ век), а настављени paдOB~1 на

падЩl е, ОДIIОС I Ю плаНllрана је заШ1'нта и зузетно у гроже

тоу. У Горњем граду II звршеШI су заШТl fГlЩ радови

Североисто'lНОМ бедему (ХУ -ХУ II век, ОДIIОСtlO почела

' Iе фОРТllфllкаЦl1је ЈУ ГО II СТОЧ Н ОГ фронта

је обнова ескарпе према рову ( пл . 1, сл. 1).6

об н ова

CBII

ови раДОВ II IlеМIIНОI;IIЮ су захте ваШI претходн а

113

(XV III

лизацију у четвртој етапи. јер током треће

ваТОРСКIIХ до С1'атичких, геомехаНII'I КИ Х и др. То је услов

се

/1

0011

/1

,,"Онзер вацији

I1

eTalle

радило

презентаuији улаЗ IЮГ КОМl l лекса у

радов" ШIСУ МОГЛII БИТ11 раније п лани рани. У ПllТ'dЊУ

су ocтaЦl I аРХllтектуре до кој !! х се дошло п осле об ll МII Н Х

PaдOB ~1 C'Г:lтичке санаЦ llј е Куле Н ебој wе (ХУ оек) још
данас стоје у ГРУПII нај сложе нијllХ

113

У I'l утрашње )'Тврђење Београдског града (Х Il -ХVПI век).

укол ико је сарадња боље фу нкцио

tlисал а ПОЗИ'f1.IВНI1 резултати вису нзостајали.

11

11

До њи град. И З о правдаlШ Х разлога одложеlНl су за реа

Il страживања почев од архео.поwкнх , I1 CТOPlljCКlIX. конзер
Љ3.В:iЛО ТИМ СКl I рад

век)

ДУllавској падИШI "cтop~ljCKe трасе С llлаза у

с и стематских археОЛОШКllХ IlстраЖl1вања. 1 2 ОБЗII РОМ на

највећllХ зах вата

такве Врсте код н ас (сл. 2). 7

Зlia чај овог локаЛ lIтета ПрlЮрll're1' радова на њеroвој за

XIITHY заШТlrry захтевало је тaKol)e стање амама у

ШТlIТII б l Ю ј е e BllДeli1'a!i (слА).

Дољем граду (Х I Х век),8 ВојШlчке кујне (ХIХ век ) 11 Ка
Пllје Карла У I 9 (XV III век; сл. З). а нсто Т'Ј.Ј.."О 11 8еЛII,,"Огба 
руrtюг MaгaЦlIHa 10 (XV III век: п л. 1 ). После завршеllllХ

с воје оБ IIМН ОС'f1.t

радова ОВII објеКТf.1 су доб~LIIН Iюве Iшмеll е. У амаму је Пла 

стати у групу спасавалаЧКIIХ радова какви су вршеl1Н у

Heтap~ljYM АстрOlIOМСКОГ друштва ~~ pyђep 6оШКОВllћ «,] I

доњем граду .

ПомеllУТИ радов" н а CebePOl-IСТОЧНОМ бедему Горњег
града. почетн у првој, HacтaВЉCIНl у друroј, прелазе због

11

у трећу етапу. ОН II бll се Mor 1ll1 C BP ~

И з друге СТ'Мl е пренеТl1 су у трећу

У Војничкој кујви су раЩlе просторије реалllзатора J-Ia ~

/1

радови на Be1ll1 -

учно- истраЖl1вачко г пројекта за Београдс!')' тврђаву. до к

ком баругном магаЦl1llУ којl1 је само у јеДIЮМ свом делу

је у ј ед в ој од бочних l'IРОСТОРllја КаПllј е Карла УI сме

са ниран

ште liа трафостаница

Љш идар и ума Н ародног музеја у Београду, а по наш ем

cllpeMHa да

напаја струјом већl1 део

124

1I

где је у сатl

1 тек

обављен п очетак уређења

САЖЕТА РЕТРОСПЕКТИВА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРС КИ Х АКТИВНОСТИ
Н А ПРОСТОРУ БЕОГРАДС КЕ ТВРЂАВЕ

М~IШљењу

-

овакав сад ржај б~1 требало да се зад РЖII за

зер ваЩlјll с пољашњег З IIДНОГ платна из

века ДОЗII

даНО I' накн адно. Овде ј е бltJlО одлу ч ујуће питаље теХlшке

цео е нтерltJер.

Напом и њсмо још ј едtюм да ј е ово сажет о пис радова

11 даје обављено н

XVII

Ll звођења радова, ј ер б~1 зу п ци отежавали рад lIа бедему.

ню маЊltх конзерваторскltх радова в а

Обновљено је цело З~lДно платно првобитног средња

Тврђавlt и 1'0 кроз све етапе. 1 3 Такође. ilзрађеНi I су 11 број

веКОВIЮГ бедема

IIН прој СК'П1 коюер ваЩlј е

rpaдcKoг платоа. Ј7

11

адаптаЩlје

KOjl!

НI1СУ реал ll 

(XV

век) које ј е B~IДHO jeJtIIIIO са roрњо

ПРIIlЩIIП рестаура ције примењсн ј е на делу Се ве ро 

зоваНI1.

Конзерваторске активности ТО""ОМ ове ТЈ"1 етапе l юсе

за падног бедема

(XV-XV II

в ек) од Диздареве куле ( К у

углавном карактеР"СТlIке спасавалаЧЮ I Х зах вата. Међу-

ла I Х) до Куле VIII (сл. 3)18, КоюерваЩlја је изв рш е lr а

11 рестаура Щlја ""0-

како н а остаЩ I М деЛОВlIм а овог бедема , тако и на остаци

је су усл еДЈ1ле п осле археОЛОШКIIХ II СКOIlЗвања остатака

ма бедема кoj ll пр аТI1 њe l'OB правац Ilружањt1. са спољн е

бедема и кула ЗапаДlЮГ п одrpађа Ј4 (X II- XVII век) , зати м

cтpalle. Ј9 У ОКВl lР ОВI1Х радов а је ушла 11 конзерва Цllј а

СевеРОI1СТО'lIЮГ бедема Доњс г Ј'ращ!. (ХУ век) и њсroвих

остатака кула које су део У llyrpаш њсг yrврђења ю ХJI

кула 11 каlll1ја, Ј5 а већ су пом е нyr'I радОВII на остаЩlма

века ( план

111М , п осебну I'РУПУ 'lIте КОllзерваUllја

Унyrpашњсг yrвpђeљa ( п л.

1).

11).

Вред lЮ је пом е l ryrн да су остаци рИМ С""ОГ yrBpђe Hoг

мање с паС llлачки карактер , а више тендеНШIЈУ освајања

лоroра С ШIГ~IДУ lr ума пр"ка зани како у овом 20 тако и у
СевеРО~IС1'ОЧ.ЈОМ бедему21 (11- 111 век).

дело ва овог с п оме ШIЧКОГ комплекса са Ul1љем да 1'l лаНlI

CpeДlЬO B e KoBIIl1 Ј у гоза паДlЩ бсдсм ( ХУ век ) бшю је

Ч етврта С1"d па , за разлику од Щ)е'ГХОllНИХ. нос и У себ ~1

pa lнr радов и осл обађају одређене цслине како би се о н е

могуће приказати само у НllВoy сада ШЊСl' тере на , је р је

могле дефllШIТII ВНО ypeД IIT~1 ~I презе нтовати . (пл.

с пољ3. ута пљен у фОРТllфllкаШlју ХУIII века,22 а њеroва

11 )

Избор roр'ЬО1lЩДСКОГ I'IJЈатоа НIЈје СJlучајан ,јер се paд~1

капија , Западна каЩlја Горње г града (ХУ век), делом је

о једном од Iшјлепшнх делова Тврђаве где ј е фортифика

об lювље lШ

ција по својим Itctophjcko-аРХ lпеКТОНСК IIМ вред ностим а

дarШ ШЊII услови како скло па архитектуре бедема, тако и

високо вредtюваl la.

IIIIBO тереlШ roPЊ0 11JaJtCKOf платоз,2З (сл . 5, плаll 11).

11

презе l~тован а онако како су то д иктирал и

у OK B~IPY радова у овом делу Тврђаве обlювљеll је

ПлаНЈ1 рави су конзерваторско-рестаураторски радо

један заз идаНII пролаз

ва преlЈОС I1 из ДОЊСЈ' на

об ~I М ШI конзе рваторски paдOB~1 обављеНII су н а спољаш

rOPlbll rpan,

што 'Ј е З ll а'l11 да је

11 оспособљен

1I

ви ,Iа ОКВИРНI1М бедемима. Тако се концеНТРlfсање радо

као комуникаШ1ја , а

ДOЊ~1 rpад остао вав Шlтересова н.,а, у см ислу теХlIlIчке

њсм ЛLЩУ бедема , односно фланкама и фасама БаC'l1lОlШ

заштнте, а 1'0 ће се видеТ~1 у даљем Ilзлагању.

1 ( ХУIII век), н а коме је с поменик П обеднику ( план 11)24.

На бедему са севеРО It СТО'l llе cтparie Горњег

rpana

од

вијали су се paдOB~1 за п о ч етl1 још у првој етаШI (сл .

На Јуroисточном бедему радови предстој е, но адаши 

1).

palla ј е Сахат капија I1 З 1723- 1736 I'OJt,25 ~1 у њој ј е смеш

Завршава се обвова ескарпе 11 бастаја 16 које нису озупча

тell М узеј Беоrpадске тврђаве. Конзерва1'Орско-рестау 

не, јер се овај посао одлаже када се буде приступило КOlr-

раторски радови су извршеНII на Сахат кули (ХVШ векр6.

СА .

4.

Унуmрашње уmврђење

-

јУ[QuСlilочнu uзrлеg

СЛ,
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5, Заоаgна Iшоuја ГОРlbеТ r,юgа - u стОЧI/U ltЗfлеg

КОН3ЕРВАТОРСКИ ПРИ С ТУП

сл.

-

6.

/

МИЛА ВУЛОВ ИЋ

Сахат кула 11 Сахат каnllја JI3

сл.

1723- 1736. fogll l/ e

7.

З[раgа турске страже на Велшш.м равеЛUI/У,

[лаВl/а фасаgа

северозаnаgНII Jl3fлеg

11 об lювље ШI , ј е р поред свој и х

У просто р ном Сf,ш слу она ј е ј ед н а од II зузепю УОЧЉII В~I Х

рашt су

веprи каЛН II Х пое нти Тврђаве (сл.

Plljc ko-аРХ llтекто н ск и х вреДНОСТ l1 II грај у важн у уЛО l'У у

6,

плш I

11).

Када је б flЛО ре'Ш о п ла lНl раll lt м радо в има треће ета
п е, кој и су се ОДIЮС IIЩI на Дун авску
указа н о ј е

на

п ре н ос O B~I X

fl

н еСУМ ЊltI!lI Х ЈI СТО

КОМУ НИЦllра њу кроз с пом еНlI'I ЮI ком плекс. То су Вел и ко

Савску п адlt ну,

сте llе ниште на Са вском ш етал и шту

сте П С Н~IШте

радова у четврту етапу.

Обновљен је степ е Н~IШНИ с илаз н а Дуна вској п аДIIJIII , а

lt3

( 1928;

сл.7) и Мало

1903) ( пл аli 11)33.

Јо ш јед ном п она вљамо да о вом П Р ~IЛ I1 КОМ ни смо н и

п о IIстор ијској трас и , ч и ме је Тв рђа ва добила jeдtJY од

како lюме Н УJl И с ве конзс рваторско- рестаураторске акци 

ваЖШфl Х КОМУ Шl каЩlја, одн осно везу између

r OPlbCr 11
27
ДОIЬСГ града. На Јуroзападном ФРОIIТУ (ХV IП век) 6110 јс
крај њ и тpeli yтaK да се П Р Il СТУ ШI panoBflMa због угроже
HOCТII арХ llтекту ре, а 11 због 1'01'a што су оштећ е ња п ред

је на

стављала оп асност по безбеД IЮСТ п осеТllлаца Т врђаве.

бедеМ I1 ће захтеваНI још доста

И звр шеlm су

CBf1

fl panoBf l

CKpoMHIIM размерама , 11

смо сматраЛ II з н а 'шј Шlји м.

радов" ове врсте, јер O K B ~IP"1I

BpcMel13.

да б ~1 б llЩI ко

начно презеllтоваН II . Н а Јуro IlСТО'I IЮМ бсдсму су вр шеНI1

lie маЛII

11

коюе р ваТОРСК II з ахваП I , али оБЗ Il РОМ н а

IbCroBO

стање предстоје веома об ll М Н И раДОВ l111 Il з рада изво ђа ч 

Каrtија н а Савској п аД lII 1II (план 11).28

ЮIХ " Iројеката.

После дета.ЉIIIIХ I1страЖl1вања 34 израђен је пројекат

11 у п ретход ни м етапама посебну групу Чllllе ра
KOj ll уследе после археОЛОШКIIХ IIС h."Опаваља I I З про

Као

ДОВII

olie које

Следеh и давн о п реДВ~l ђС .Је сме Рlllще да се по чн е са

презентаЦllје

Ра вещш а К раљ кап ије, а IIстовремено је обlЮВЉСllа

всћ

уређењем ro рњоградског платоа OДB~ljajy се, доду ше у

IютреБЮI II страЖ ЮЈаЧЮI раДОВlI , кон

зерваторс ко-рсстаураторе кlt, па

TBpl}aBH,

презе llТаЦllје Чесме Мехмед па ше СОКОЛОВ llћа 35 и п рема

грама rюме н yro г Н аУ ЧН О- ll страЖ l lвачког пројекта за Бе 

љему објекат је растереће ll Il еадек ваТШI Х н а к над ни х до

оградску тв рђа ву. ЗаШНГГНII радОВII реаЛllЗоваЩI су lIа

датака (уклоњсн је кров), што се може см атрати доп р ин о

з н ачајlЮМ археоло ш ком ОТКРllћу остатака ЕПlIскопске

сом уређењу Гор њсг ''Рада. Уређење п ростора око с поме

П fl лате (ХV век) HfI Дунавској п адШIII (пл. 11)29, а п рема

I1I1Ka

ус воје н ом l'lројекту IIЗ

ве к) Ј уroза п аД IЮГ фро "та, неСУМЊII ВО С I'шда такође у ак

1995. roДlI н е ПрlIСТУШIЛО се почет

П обеД Н I1КУ, однос но платоа н а БаСТИ Ol-I У

11

(ХУ III

кој ll су захте вал ll

цију уређе ња . 36 С помеllllК П обеД Н I1КУ је КO H a 'IHo стаТII ЧКИ
са Шl ран. 37 И страже llll су и конзсрв ира НII у њеroвој It СIЮ
с реДlюј БЛ l lЗ И IНl остаЦ I1 Мале баруга н е (XV III ).38

мо обlЮВУ фflСадног ПЛflТН fI казамата. у КУРТIIНII Ј У l'О IIС1'О

ко нзер ваторс ко-рестау раторс к и х aКТIIВIi OCТ~1 са од ређи 

чн о г фронта 31 (ХV IIl век) 1I З 1'Раду страже на Вели ком
равеШIН У (ХУ IIl век, сл. 6; п лан 11)32.

вањем смеР Н llца н е б и требало да ОДЈЮЖ II н аставак радо

Дв а обј екта која н е П Р llп адају фОРТll ф llк ацllј~1 Тв р

с ~ггуаШфl када се већ увеЛ Il КО може П Р ИСТУ I1lIТII об им ни 

ни м радов и ма н а Ilрезеllтацијll

11

рестаураЦllји.

у четвртој еТatш I13веде Н II су

11 радов " на објеКТlI ма
XIITHYза ШТIIТУ 11 paдoB l1 н а П Рll обал ном
бедему (ХV Ш ве к ) 11 уређе њу обале ДyHaBfI. 30 П оме н уће

ђаве, НIIТИ су у окви р има њe lВl x даllа шњ ~t х бедема, са ни -

За н асту п ај ућ l1 п ер иод дуl'Oро'l ни план за Il3.ста вак

ва lIа го рљо граДС ЮI М бедем и м а. Треба и м ати
ј llМ радов им а н а ре Вllтали за Цllји

126

11

113. у м у да

у

у ређе ње ко мплекс а

САЖЕТА РЕТРОСПЕКТИВА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИХ АКТИВН ОСТИ
Н А ПРОСТОРУ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ

4 Пројектовање 11 СТРУЧIIII надзор ВрШll1111 су у то времс арх. Д.
10ваllОВllћ. арх. С. КаllаЧКII 11 арх. М. ЊI"-ОЩlћ.

s

М. Вујll'lllћ-ВУЛОВIlIi. Београдска тврђава ... 202- 203. У том пс
риоду II ЗDOде сс 06IIМIIII КОllзерваторско-рестаураТОРСКII

ДОIШ

11

ра

у 1угоисточном ФРОI rf)' Тврђаве. а у веЗII са

ypel}eIba

С ПОЈЫ-IQМ IIЗЛОжбом експоната Војног музсја

11

aJtal lтattlljoM

зграде М у зеја.

6 М . ВујIIЧllћ - Вулов"ћ. Конзсрваторско-рестаураторски радо011 ",, 29-3 1.
7 М . Д!IЩlТpllјеОllћ. СТ<lТIIЧКО КОНСТРУКТIIВШI проблсми У заШn I
'I111'Paдllтeљcкor Ilаслсђа. IIЗд. ApxllтeКТOIICKII факултет у Бео
граду, Београд .

1987. 111;

М. ВујIlЧllћ-Вуловlth. КОlIЗсроатор

c кo-peeтaypaтopcКlI радов"

... 37-44.

8 Исто . 61. 44-52.
9 И сто. 52--65. Аутор П(юјеката ста'I1IЧКС саШЦllјс јс арх. М. Д!I 
MllТplljeBHћ. професор ApxllтeКТOllcКOI' факуJl1'e'Г.t у БеOl'Раду.

сл.

8.

ВелШ<О сmеПеl/lllиmе

У даљем тексту арх . М. Дщ,штрнјеВll h .

'ја Савско_" llIеmалl//t/mу
Тв рђаве, која подразумева

11

10 Конзерваторско-рестаураТОРСЮI пројекат сале 1 IIзрадШIII су
арх. М. ВУЛОВllh 11 сарадШIК теХII . М. И оаlЮl:шћ. Аутор пројек
та етаЂ I 'l ке callattllje је бlЮ арх. М . ДIIМllтријеВllh.

дефИНI1'ГI1ВНО решење ИН 

фраструктуре, КОlIЗерваторск и paдOBI1 треба да имају свој

11 Пројекат адаrrтaШlје за ПлаllетаРllјум јс IIзрадltO арх. З. Ј аков

ОСМ ИШЉСНlI ['[ равац и QI[ се н е може увек веЗ ~1Ва'Ги за уно

шење

HOBIIX

љеВllћ.

сад ржаја , док његово ювођење захтева од

12 М. БајалОВllli-ХаЏIl- П еIШ lћ, У лаЗШI комплекс београдског УIlУ_
трашњсг града у времену од XI\ ДО XVI\ века. Саопurrelt.a бр.

ређе ни темпо и редослед чије ремећење може бlПИ по

губно за CnOMeHIIK. 39

ХУI РСПублll<IКОГзаDOда за заumпу СПО~IС Шlка кулrypc. (Бео'1Юд,

ЦIIЉ ове KpaТlCe ретроспеЈ<'Гиве је би о да се кроз ни

]984),67-83;

сану реч о II звршеним радов има II С ПУНИ обавеза према

И сто, УllуграШIЬС yrnpl)eI ЬC БеоI-paJlСКОI' '1Юда,

С поменн ку, иако постојl[ обимна теХlНl чка докуме в'ГаЦИ

]991.35- 53; 11

ја која се налази у Докумен'ГаUИОIIОМ uel lТPY Завода. Та

Београда ХХХ I Х,

ре '! б l[ требало да оста н е као п утоказ прсгаоцима који

Рlюда: ГoAlll1llt.aK града БеОI]>ада

траје

11

]992.29-60; IIJ Кастел нз ВIIЗUllтијског пс
XL-XLI. 1993- 94. 13-42

IIЗDoдlUШ оператнва Запода за заШ'I1IТУ спо меllllка културе

п осле OIНl X којн су У те радове ун ос или сво

''Рада Београда. П РDO гюд PYKODOДCТIJOM арх. Р . БоЖОВllћ. а за

је З ll аlЬе, е н е ргиј у, а извад све га е НТУЗllјазам, без ко га се

Ile би

П ериод раног средљсг вска, ГоДII Ш It.aк града

13 Пред крај треliе етапе (197О. г.) 1I кроз чстврту етаГIУ радове је

дол а зе и в аста вљају рад на за Ш'ГИћl Београдске тв рђ аве

11 да

1

Каструм СlIlIпщунума. ГоШIШIЫlК "Рада Бео града ХХХУ III .

'П I М ЗлаТllбора СтојаlЮВllћа од

могле п ребродити све оне те ш коће које прате пре

198 1.

ГОДllllе.

14 Г. МарјаlЮВllћ, ЗападllО подграl}e. ИСТОРllј ат БеоI'Рада 1, 303.

гаоце лепог и теШКО I' посла на за Ш'ГII'Г1I С помеllика.

I ~ М. ПОIlОВllћ, Yтopl}elle cpeAIbOBeКOBlle ка пиј е IЈа сеосро"сточ
IЮМ бедему Београдског ''Рада, СаОI1 Ш'ГС I t.a Завода за З<ittm1ту

Наао.меllе:

С I ЮМСНlIка културе ''Рада Београда

(1970);

1 10ваll ССКУЩlћ, Заl1l'I1lта С ПОМСl ll Iка културе tIa подручј у града
БеоI'Рада, CaOlll1lтelt.a Завода за за шшту CllOMCflIIKa културе
''Рада Београда] ( ] 966). 25.

paдoBII ...

67--68;
1982.79- 137.

Београдска тврђава I У.

М. ПОПОВll h , Београдска тврђава. БеОЕ'Рад.

16 П ројект:шт арх. М. ВУЈЮВllћ. сараДШЩl 1 арх. С. И ваllЧСОllћ 11

2 КОllзерваторска IlстраЖШIalt.a IIзвршеllа 1960. roДШlе у МIЮro
ме су ЗllаЧllла п одло!)' са BpeAlIllM подаЦlIма за I13раду КОll3ср
oatopcko-рестаураТОРСЮI Х пројската. У 11 .. М. ВујllЧllћ-Вуло
Ollh. КОllзерваторско-реетаураТОРСЮI радоои на Београдској
~рђаОI I у lIер"оду 1961 - 1968. IUAIIIIC, Београдска торђава 111.

М. ИВalЮВl1ћ, теХII.

17

ИСТО.

18 Пројек-г.lIIтарх. М . ВУЛОВllh. сарадlllЩII арх. С. ИваllчеВllћ, а рх.
С. МојСIUЮ6I1ћ, М. Иваlюв"ћ. 'ГCXII . 11 В. MO'I1lh. техн. Аyroрста
'I1I Ч"'О-КОIIСТРУImIВIЮГ реШСI t.a је бlЮ арх . М. ДII~1I1ТpIlјеВllћ. YII.
М. ДJI~lIlТplljCBllh. Ста'I1IЧК(}-"'ОIIСТРYКnIВ IIII Гlробле~III ... 89.

СаОlllнтеlЬа ЗаDOда за заuгПlТУ СПОМС ШIка културе града Бео
града

9,

М. Вујll<шћ - ВУЛОВllh . КОllзерваторско-рестаураТОРСКII

8. (1970). 3- 24.

19 П ројект:I.lГГ КОllзерваЩlје стюљащњег бедема арх. М. ВУЛОlJllћ

3 М. ВујIlЧ llh -ВУЛООllh. Београдска тopt,aBa. Саопurreња бр. I У
РепуБЩIЧ"-ОГ заDOда за заllmlТУ CnOMCHIIKa културе. (6ео"Рад.
1961),20 1-209.

са capaA llllКOM арх. С. Иванч еПllh. а УllуграШIЬСГ у сектору до
Дефтердароое каПllје арх. П . МIIШllћ. П ројектаlГГ за СIЮЉIlIt
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КОНЗЕРВДТОРСКИ ПРИСТУП

I

МИЛА ВУЛОВИЋ

32 М . П ОГIОIНtћ, Р . Божовић, Зграда страже "а ВеЛlIКОМ равел ltНУ

унуграшљн бедем од Дефтердарове каШlје до СеверозападlЮЈ'

Београдске тврђаве. Гласшt к Друштва КОIЈзсрватора Србllје

бедема за п адlЮГ подграђа арх. Р . БоЖОВIII1

18, (Београд 1994), 133.

20 Пројею-аIIТ конзерваторско-рестаураторског пројею-а арх. М.

33 ПројеКТЗIГГ арх. Р. БоЖОВllћ. а за Велико степешщгre аyroр ста

ВУЛОВltl1 са сарадltllКОМ арх. П . МIIШlll1ем. СтаТЈtЧКО-КОII

ТЈIЧКО-КОIIСТРУКТIII:IIIОГ решеља арх. М. Дltмитр"јеВllћ

СТРУКТIIВIЮ решен.е дао је арх. М. ДIIМlIтр"јеВIII1.

21 Коюерваторско-рестаураТОРСКIt пројекат израдНЛIt а рх. М.
ВУЛОВltћ

It

34 М. ПОПОВllћ. Чесма Мехмед

М. ИваНОВltћ. тex lI .. а стаТIIЧКО tЮНСТРУКТИВIЮ

да БеOt-рада ХХУ II .

решен.е је а рх . М. ДIIМIIТРllјеВltl1а.

35 П ројекта l ГГ је бlЮ арх. М. И8а11QВllћ.

22 Аyroр Гlројекта арх. П . Мlttшtћ .

36 П ројекат реКОIJСТРУКЦllје слобоДЮtх 11О8рIIшна око С ПОМСllltка

23 М. ПОП08ltћ, З:шадна кашtја Горљег града БсО'l'адске Тврђа 
ве.

CaonurreIba XXlV.

(БеО'l'ад

ПобеДllltку урадlUlО је ЈК П ЗСЈIС, IIUIО БеО'l'ад. РЈ БIt РО ::Ја
пројектоваље.

1992), 177.

24 Аyroр истраЖIl8аЧКIIХ радова др М. ПОПОВllћ. а коюерватор
СКОЈ' пројекта је

6110 арх.

37 М. ДIIМ llтрltје8l1 11 . CTaTIIK3 КОIIСТРУКТИВНIIХ C ll cтeMa .. 107. Ра
дове саШЩllје извело ЛХР I1редузеl1е за пром ет. грађеВlll l а р

П. Мllшltћ.

СТ80 It ЩlжењеРIIIIГ, а по пројекту НСГС орraн н за Щlје.

ђ АрхеОЈlОшка ItстраЖltваља обаВIЮ др М. ПОIIОВllћ , пројектаll
ТЈ! су

6111111

Ilallle СОКQЛОВI!ћа . Годllшњак '-ра
(1980) 71.

38 Археолошка ItстраЖlIвања \lЗнрше н а под РУКОВОДСТ80М др М.

арх. П . МIIШllћ, а 1101'ОМ арх. М. И ваllОВllћ.

Поповиl1а. П ројскатсу ItзрадltЛlI арх. Р. БоЖОВllћ 1I арх. М. Н е

26 Аyroр КО llзерваторског пројею-а је бltО арх . М. ИВ3IЮВIII1.

Ш КОВllћ.

21 И страЖlt вачке радове је обавио др М. ПОПОIИtћ. а аyroр про

39 ОбавеЗ1II1 смо да помеllемо парковско уређења Савске naдltllC

јеКТ'.1 оБНОllе Сll1шза је 61Ю арх. П. МИШllћ.

11 ДОЊОI-раДСКО I' Гlлатоа Ilaвonel1l1 добар п р"мер сарадље За во

28 Истражltва'lкltм paдOBItMa PYKOВOAIIO је др М. ПОПОВltћ, а про

да Ill1ројСКТ3I1Т3 РЈ БIlРО за пројектоваље. Ј КП ЗелешtЛо Бео

јекат заuггltте IIзрађеll је у Заводу за ЗЩIГГIIТУ с п омешtка кул

град. Пројекат ФУIIКНИОllаЈШОГ ос ветљеља IIIlје у ПО'ТIlУII()СТII

туре града Београда.

реаЈllt30ваll, lћl'ПI рещеlЬС ellepГCТIIKC. Што се ТlI'le дeкopaТlIВ
НОГ осветљеља, тек треба да сс JlЗрадlt пројекат 11 код њеroве

29 РуковоltЩЈа1t археОЛОШКII Х IIстраЖlIваља је др М. ПОПОВltћ.

IIзраде l1е та кође бllтlt I,СОПХОДllа сарад ља кроз КOll cy.rrraullje

Аyroр пројекта обнове 11 п резеНТ3 Цllје арх. Г. СlIмић.

са Заводом.

30 П ројектаlГГ последње ва р"ја нте обнове 11 презентаШlјс јс арх.

4Q

П . М II Шllћ .

ТСХI1lIЧКС ПРltЛоге за штаМП У обраДIl1Ш јс а рх. С. Ива lJчеВ III1 , а
фотоl-рафllје су И 3 ДокумеllТ3Цllје Завода за заШТЈIТУ сгюмеЮI

31 П ројекта lГГ је арх. Р. БоЖОllllћ.

ка

KY.rrrype

l-рада Беоl-рала.

SUMMARY: Mila VlIlovic

CONCISE RETROSPECTIVE OF CONSERVATION
AND RESТORATION WORKS ON ТНЕ BELGRADE FORTRESS
Lower 10wn ЬШ these works as elllergency prolcction a1so
continued јп the third phase. Forth stage јпуоlуе!> the works
а! (ће И ррег town wi th tendency that after their cOlllplction
it could ье finished with arranging and presentation of thi s
secl ion оГ Belgrade Гonress.
Nшnегоus conservalion and restoralion works have
Ьс сп carried оп the architectural remains after уе гу
extensive archaeologica l investigations that соп t i lщ еd
during all the phases and covered the cntire агеа оГ the

As we аге approachi ng thc fonicth anniversary оГ (ћ е eSIabl ishing ог ( ћ е Institule Гог (ће prolection оГ cultural топи
ments оГ Belgrade (ћ е re tгospective had Ьееп шаdе оГ the
conservalion and restoration works оп the Belgrade Гonress
and ј! incl udes such activities which author considered most
important.
Iп ( ћ е first уеаг ог the activ ity оГ ( ћ е Institute there had
Ьееп made ап а рр гох iш аtе р гоgгаш and јп the previous
period it had Ьее п carried out consistently.
Тћ е work had Ьееп carried о и! јп Љ иг stages. Јп the first
phase а ге works commenced ог completed ЬеГо ге thc cstabl ishing оГ ( ћ е Insti tutc. Јп (ћс second stage thc works had
Ьее п carтi ed оиl оп the most damaged s tгuctures јп ( ћ е

Гortress.

The arch itects and technicians оГ the Institute have
executcd projects and ' ћ с operative оГ the Insti tute had
carried ои l works (since 1970).
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САЖЕТА РЕТРОСПЕКТИВА КО Н ЗЕРВАТОРСКО·РЕСТдУРАТОРСКИХ АКТИВНОСТИ
Н А ПРОСТОРУ БЕО ГРАДС КЕ ТВРЂАВЕ

•
с

План

1.

СuтуtЩllја
Беоlраgске тврђаве
са

03/IQ'/ e//II.I / /Xlи08l1ма

арве, ируlе и mpelie етаНе.
Прва етаПа :

1.

северни беgем
ИсmО '//lоl пog!ЈXlђа.

2. КЩXlђорђева капија.
3. ИсmО 'lН/I ф,юнт,
4. Дефmерgщюва l\аПllја.
5. Чес.wа M ex.weg Паl//е СОl>."ОЛ08uћа.
6.

СевеlЮllсmо'lНU бegе.1I Горњеl [раиа:

Друrа етапа:

7.

ЗlIнgаll IШ(ll/ја.

8. Кула Небојmа.
9. а.\./ а.<И у доље.и l/XlВУ.
10. Вој//Il'lка I>.yjl/a
11.

Кааија Карла

12.

велики барут/ш .иаll11(I/I/:

V/.

Трећа етаПа:

13. У/lут/Хl/Ш&е утврђеl&е.
14. беgеМIl Запаgl/Оl aog!JXI!ja.
15. Севе/Ю/lсmО 'lllU беgем доњеl lраиа
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КQНЗЕ РВАТQРС КИ ПРИ СТУП

/

МИМ ВУЛОВИЋ

•
с

План ЈЈ.
Ситуација
Београgске тврђаве
са 0значеНIl.м

раиовll.ма четврте efПafle.

ЧеШврliiа етаПа:

Ј . СевеЈЮIlСШОЧНII беgе.ц
Горњег

rpoga,

2. Десаотова

кааија.

3. дll3иарева А:ула
( Кула ЈХ Горњег граиа).

4. Кула УIII Горњег (раиа.
5 . СевеЈЮзаааgl/1I беgе.ц
Горњег граиа,

6.

ЈугозаааgНIl беgе.ц

Горње!

fpaga,

7. 3aflagHa Kaflllja

ropњellpaga,

8. flJюлаз КЈЮ3 беgе.ц.
9. Сахат капија 113 1723- 1736. [.,
ЈО. Са:сат кула,
Ј Ј. с/моз /Ill Дунавској паgШIII.

12.

Равелlll/ КЈЮЉ капије,

Ј3. ЕПllскоПска Палата.
Ј4. ПРllобалНII беgе.м.
Ј5. Каза.мати,
Ј6. 3fJюgа страже на ВелIlКО.W раве.лIlНУ,
Ј 7. велш:о стеПеНIШlте IItI СавСА."О.llшеШШl/lшту.

Ј 8. •wало стеПеНll lllте.
Ј9. чес.мо Ме:счеи Паше Соколовllћа.

20.

бастllОI/

11 са

сПо.меIl IlКО,·Ц ПобеgНIlА")'

11 .мало.-\! баруmш/О,w

А

-

ЗапаgЈ/О пoglјю ђе.

Б - источно пoglрађе
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