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ЛЕОПОЛДОВА КАПИЈА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ
СА СУСЕДНИМ БАСТИОНИМА

П

рошло је већ више од седам деценија од првих

лемегданска тераса « , изведени су истраживачки радови

конзерваторских интервенција на фортифика

мањег обима у комплексу капије, чији резултати су до

цијама Београдске тврђаве. Почетне кораке у

пуњени са знањима до којих се дошло током поз нијих

том смеру пратио је ентузијаз ам једне генерације која је

конзерваторских интервенција, али и грађевинских ра

веровала да ће својим вредним деловањем увести Бео

дова на суседним бастионима. Ови резултати , уз анали

град у ред савремених и уређених европских престоница.

зу изворне историјске грађе и открића до којих се дошло

За кратко време постигнуто је много, али априлско бом

током проучавања Тврђаве у целини, омогућили су дета

бардовање

љан увид у етапе настанка добро очуваних фортифика

1941. године, пресекло је таква надања.

У том

раздобљу, током тридесетих година прошлога века , по

ција и других здања на поменутом простору. Стога, нека

себна пажња била је посвећена некадашњем источном

нам буде допуштено да сазнања о подиз ању и ф азама

прилазу Тврђави

грађења овог комплекса, укључујући и савремене интер

-

Зиндан капији , суседној Деспотовој

капији са угаоном горњоградском кулом и Источном

венције, изложи мо хронолошким редом (сл.

подграђу, где је обновљена црква Ружица, а потом по

Од средине

15, па

2 и 3).
17. века

све до последње деценије

дигнута капела Св. Петке. Покушај ревитализације ста

главни ула з у Горњи град налазио се са источне стране,

рих фортификација остварен је у складу са оновременим

на правцу садашњих, најстаријих

схватањима , подизањем општинске кафане » Калемегдан

капије. Овај део фортификација остао је неизмењен у

-

Деспотове и Зиндан

ска тераса «, са пространим летњим баштама и видиков

свом средњовековном стању све до турског пора з а под

цима, на бастионима источног тврђавског фронта, север

Бечом

но од Леополдове капије.

ско царство морати, поред осталих европских поседа, да

1683 . године,

када је постало јасно да ће Осман

Изглед којије овај део Тврђаве добио у годинама пред

брани и Београд. У том циљу предузети су извесни фор

Други светски рат, остао је готово неизмењен све до на

тификациони радови , који су обављени до аустријске

ших дана. Остварења тога времена, како у смислу недо

опсаде града

вољно утемељених реконструкција, тако и слободно схва

био је да се ојача одбрана на главном, источном прилазу

ћене ревитализације, данас би се могла подврћи строгом

Горњем граду . Ради тога, између куле Источног подгра

критичком суду. Међутим, то је сведочанство о једном

ђа и прилаз не комуникације, а делом испред комплекса

добу дужном поштовања

сегмент бројних столећима

Зиндан капије, подигнута је контрагарда са положајима

таложених културних слојева који у својој целокупно

за шест топова. Нису познати детаљи конструкције ове

сти дају посебно значење споменичком комплексу Бео

контрагарде, али се може поуздано претпоставити да је

градске тврђаве.

била од земљаног насипа ојачаног палисадама. 1 У бор

-

И поред значајних градитељских интервенција, ком

бама током августа

плекс Леополдове капије са бастионима П, IП и

недавно, остао је недовољно проучен (сл.

1688.

IV, све до
1). Тек 1998.

године . Један од основних циљева

1688. године,

овај део фортификаци

ја остао је, и згледа, поштеђен разарања.

После аустријског освајања , у оквиру првих мера з а

године , када је з апочета темељна обнова ресторана » Ка-

његово оспособљавање за одбрану, затечена контрагарда
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у тренутку турског повратка, » Штаренбергов басти
он« испред Зиндан капије био је практично завршен . Биле
су изграђене обе фасе, али без кордон-венца и завршних
грудобрана. Планирана изградња капије, очигледно због
недостатка времена , није остварена, али постоје трагови

који указују како је привремено био решен пролаз кроз
бастион. Будући да је временом спољна оплата обе фасе
претрпела више обнова, посебно тридесетих година про

полубастион ЈУ

шлог века, њихов оригинални изглед да се наслутити на

полубастион ЈП

старим фотографијама из времена пре Првог светског
рата (сл.

бастион П

4),

а један боље очувани део откривен је недав

но, приликом истраживачких радова, у сонди северно од

капије. Ту је констатовано да су зидови фаса, са лица,
првобитно били грађени притесаним каменим квадери
ма уз ређу употребу танких опека. Камени блокови су
различитих димензија, а зидање је изведено у доста пра
вилним хоризонталним низовима. Раван редова где је ви
сина квадера била неједнака, постигнута је убацивањем
опека. Знатно ређе, опеке су поставља не и вертикално,

између два суседна квадера. Као везиво коришћен је
кречни малтер слабог квалитета. Био је рађен од непре

чишћеног песка, тако да својом растреситом структуром
подсећа на земљу са зрнцима креча. Посматран у цели
ни, сличан опус зидања уоченје и на најстаријим делови
ма »Лоренског бастиона «, односно равелина испред Краљ

капије,З што потврђује изворне податке о истовременом
грађењу. Траг обраде првобитног пролаза кроз бастион
откривен је приликом конзерваторских радова. У питању
су остаци косо засечених угаоних,

прецизно клесаних

блокова који, са једне стране прате нагиб фасе, а са дру
ге показују да су слично фасама биле обрађен е и бочне
стране пролаза, у које је касније уграђена капија.
у оквиру турског наставка радова бастион је, изгле
Сл.

1.

Исшочни шврf)авски фронш са форшификацuјама

uзtраf)еIlU.м

go

краја

18.

века

да, веома брзо био завршен, укључујући и изградњу нове

капије. Ово градитељско остварење чини основни корпус

(R 1:2000)

данашње Леополдове капије. Приликом рашчлањавања
грађевинских фаз а, могло се поуздано уочити да је прво
је дограђена и претворена у бастион испред Зиндан ка

битно бедем бастиона, са својим брижљиво грађеним ка

пије (сада бастион П источног тврђавског фронта). Грађе

меним фасама , био нижи у односу на саму конструкцију

ње овог бастиона, који је носио име грофа Штаренберга,

капије. Његова првобитна висина да се утврдити према

з апочето је већ у јесен

траговима хори з онташlOГ венца од насатично сложени х

1688. године.

У исто време, испред

данашње Краљ капије грађен је нови »Лоренски бастион«,

опека над каменом оплатом, који се уочавају на делу уз

а на средини Југоисточног бедема Горњег града отворена

саму капију. Ваља и стаћи да је са северне стране капије

ј е нова капија

са равелином у окви

овај венац био рађен од танких опека и постављен око три

ру спољне линије одбране. Радови су настављени и следе

десетак центиметара ниже у односу на венац са су прот

-

сада Сахат капија

-

'; е године, али су убрзо обустављени будући да је почела

не јужне стране, где се у слогу јављају опеке аустријског

ца се мења ратна срећа. У међувремену, рађено је на про

формата. Судећи према подацима добијеним у раније

ј е кту темељне реконструкције Тврђаве. Октобра

поменутој сонди, лице з ида фасе почињало је на коти

1690.

што је за око

0,60 Јп ниже у односу на праг капи
109.68. У односу на коту завршног венца

I 'О)l,ине Турци су повратили Београд, али је реконструк

109,10,

I\ија тврђаве настављена под руководством заробљеног

је, сада на коти

аустријског фортификатора Андреа Корнара. 2

од опека, могуће је И Ј рачунати висину првобитне фасе
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бастиона која није прелазила

4111.

Сама конструкција ка

пије надвишавала је поменути венац за преко

4--4,5 111. Над сводом је,

као што је то и уобичајено, ПОСЋ)

што би

јао земљани насип чија дебљи на није поуздано утврђеЈЈCI.

значило да се налазила готово у истој равни са горњом по

Према садашњем стању очуваности и котама заВРШНОЈ'

2 111,

профилисаног венца, чини се да није прелазила

вршином некадашњег земљаног грудобрана (сл. За).
Леополдова капија представљала је пролаз кроз ба

0,50

In ,

што је недовољно за заштиту сводне конструкције од М О

3а

гућих погодака топовских кугли. 4 Такав превид тешко

сведена је полуобличастим сводом грађеним од тесаника

би се могао приписати фортификатору. Склони СМО ,

стион, благо закошен у односу на раван фасе (сл.

5).

меког пешчара, вероватно ташмајданског камена који се

стога, помисли да се изнад сачуваног венца могао нала

сада добрим делом налази у фази распадања. Теме сво

зити део зида у виду кордона висине

да, у односу на раван плочника, налазило се на висини од

би омогућавало довољну дебљину заштитног земљаног

0,30 до 0,50 111,

што

а

ь

с

Сл.

2. Фаса басшuона са Леоиолgовом каиијом:

а) замuш.љенu uз[леg ире

1717. [;

Ь) uз[леg ире

1739.

Т; с) uз[леg ире
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115 .58 -

114.34 -

113.48 -

о
109.68 -

1739.

прва пол.

19. века

116.60 -

ецентно

115.24 -

1740-1760.

114.34 -

113.48 -

о

17 17-1736.

пре

1717.

109.68 -

1999.

Сл. З. КомПлекс Леоuолgове каuије са ешаUам.а [рађења, uресек кроз куршuн.у

и бочн.у UРОСШОРL~iу (R

1:100)

насипа над сводом. Нажалост, током каснијих доградњи

виду камене калдрме, сада од гранитних коцки, углав 

и рушења, евентуални остаци једне овакве конструкције

ном је на оригиналној нивелети. У паду је од унутрашње

ишчезли су без трага, али на могућност таквог решења

(кота

Уl\а зује аналогна појава уочена на Краљ капији. S

готово читав метар .

Са бочних страна пролаза I\апије, приближно на сре

110.63)

ка спољној страни (кота

109.68)

капије за

Унутрашње фасадно лице капије скромно је обрађе

)1, и 1111 дужине, постоји по једна пространа, али релативно

н о. Има полуелипсаст ЛУI(, буду l;и да му је теме нешто

I I Ј lитка ниша. Обе су једнако за сведене преломљеним и

ниже од засведеног пролаза. Од декоративних елемена 

у тсмену увијеним луком, карактеристичним за оријен

та истиче се горњи, завршни профилисани венац који се

архитектуру. Плочник у капији, некада рађен у

делом продужава и дуж бо ч них страна капије, чија су

T:.IJ IHY
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Сл.

4.

Фаса басшиона

са Леоиолgовом Kaи~~jo.м,

оиUlши UЗlлеg

горња

3 до 3,5

метра , такође, фасадно обрађена. Испод

1904. 1.

дочанствима. На једном листу, који је почетком треће

венца, симетрично у односу на осу пролаза, налазе се два

деценије

камена изливника за ВОДУ, а лево и десно од њих верти 

оградског фортификатора, пуковника Николе Доксата

кални, равно клесани испусти , широки око

0,25-0,30

18. века чинио део пројектне документације бе

т,

де Мореза, приказан је перспективни изглед новопројек

чија функција није у потпуности јасна. Украс ове фасаде

тованих бастионих утврђења Горњег града , где се уоча

чине и по две уграђене камене топовске кугле (сл.

ва , поред осталог, и тада постојећа Леополдова капија у

6) .

Постојање делом обрађених бочних фасада недвосми

свом изворном стању.7 Обрађена је једнако као и Сахат

слено показује да је конструкција нове капије надвишава

капија , чија фасада је у целости остала сачувана све до

ла горњу раван затеченог »illтаренберговог бастиона « .

наших дана . Значајно је истаћи да је лице портала ана

У односу на завршни венац фасе, висинска разлика је

логне обраде постојало и на спољном луку средњовеков

износила преко два метра. Међутим, уколико замислимо

не Источне капије

и земљани грудобран као завршни елемент над основним

раније утврђено, призидана приликом обнове тог дела

бедемом, ова разлика у висинама се практично губи. Ви

фортификација у последњој деценији 17. века. 8 Имајући

сина грудобрана није могла бити мања од

ово у ВИДУ, могло би се претпоставити да је и првобитна

1,5 до 2 т,

што

II у Доњем граду која је, како је то већ

фас ада Леополдове капије слично изгледала (сл. За).

би зна чило да се његов горњи руб скоро изравнавао са

венцем капије. У том случају земљани насип грудобрана

Према начину грађења и декоративним детаљима,

се ослањао на бочне фасаде капије, које су остајале вид

Леополдова капија је слична осталим улазима у Горњи

љиве само изван његовог профила . То објашњава и де

град

лимично постојање бочног завршног венца у дужини ОД

не конструкције, са мало спуштеним луком на унутраш

-

Краљ капији и већ поменутој Сахат капији. Свод 

по два метра са сваке стране , у односу на унутрашњу фа

њим фасадама једнако су им грађене од тесаника меког

саду капије. У оквиру конструкције овог грудобрана, су

пешчара , који се нешто бољим квалитетом издваја само

дећи према приказу са плана из 1700. године 6 , на делу

код главне Сахат капије. Бочне стране пролаза рашчлање

јужно од капије били су уређени положај и за три топа, а

не су слично обрађеним нишама. Уочљиво је , такође, да

дуж северне фасе за још четири.

су подеони или завршни венци на фасадама једнаког или

Првобитна спољна фасада Леополдове капије није

веома сличног профила. И начин качења вратница био

сачувана, будући да је касније замењена новом . О њеном

им је једнако решен. Уместо вертикалних осовина уоби

некадашњем изгледу располажемо само посредним све -

чајених , како код старијих, тако и млађих београдских
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ЛЕОП О ЛДОВА КАПИЈА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ С А СУСЕДНИМ БАСТИОНИМА

-

116.60

-

115.24

сонда

1/1998

109.68
109. 10
108.60

Сл.

5.

Леоuолgова каuuја

-

-

116.45

-

115.25

-

110.63

основа, uоgужнu uресек и U3lлеgu фасаgа (сшање

1998. [oguHe)

фортификација, само су ове три капије имале хоризон

грађене Леополдове капије, порушена је стара угаона

тално уграђене гвоздене »конзоле « као држаче шарки .

топовска кула Источног подграђа (сада Јакшићева ку

Посматране у целини све три горњоградске капије

ла)I О . Испред бедема , који је ову кулу повезивао са Зин 

настале су у истом раздобљу, у оквиру јединственог гра

дан капијом, подигнута је нова табија са положај има за

дитељског з ахвата, током прве велике реконструкције

три топа, повезана са раније подигнуто м контрагардом,

Београдске тврђаве, засноване на принципима бастио

односно бастионом Леополдове капије у јединствен си

них артиљеријских фортификација . Као што је већ ра

стем одбране .

Приликом аустријског освајања Београда, августа

није закључено, грађене су према замислима Андреа

Корнара, током последње деценије 17. века.9 Истовре

месеца

мено са овим радовима , у непосредној близини ново из-

знатније оштећен. Међутим , већ у првој етапи аустријске
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обнове тврђаве на овом простору се граде нове форти

з идова. Улаз у просторију надвишен је сегментним, косо

фикације, о чему сведоче планови настали пре

го

засеченим луком, а налази се северно од пролаза капије,

дине. 11 У том раздобљу, односно најкасније до средине

у равни унутрашње курти не бастиона. У оквиру сва три

треће деценије

преостала зида у унутрашњости просторије, наспрамном

18.

1721.

века, и Леополдова капија је делом

дограђена. Будући да првобитно није имала бочне про

и оба бочна, налази се по једна полукружна ниша, з асве

сторије з а смештај тврђавске страже, попут других гор

дена полукалотом . Врх чеоног лука полукалоте нише у

њоградских капија, чини се да је отклањање тога недо

оси улаза, шири не

статка представљало један од приоритета аустријских

те бочних ниша нешто су ниже и сусводницама, у равни

фортификатора. У тој раној етапи радова, у земљани на

темена, продиру у основни своД. Првобитни под просто

0,30 ш, тангира теме свода .

Полукало

сип бастиона, уз северну бочну страну капије уграђена

рије налазио се на коти

је нова просторија. Правоугаоне је основе, димензија

чан опекама. Под у нишама био је издигнут за око

4,60

х

3,70

Ш, са бочним з идовима дебљине

1,10

ш . З а

у односу на спољну

сведена је полуобличастим сводом од опека аустријског

нижи за око

формата , које су видљиве на унутрашњим површинама

1998.

Сл .

6. Леоuолgова

кайија - унушршuња фасаgа (СШIЈ~Llbено

ш. Приликом истраживачких радова

године констатова на је и дубина темеља од око по-

1970. loguHe)
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1,30

109.86 и вероватно је био попло
0,60 ш .
раван тла (кота 111 .1О) , под је био
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11 3. 25
112.72
112.1 3

110.9 8

саида

109.7 8

2/1998

109.34

пресек А-А

Сл.

7.

Бочна иросшорuја Л еоиолgове каиuје

ла метра (дно на коти

109.34).

-

основа и иресецu са зам.uшљенuм. zруgобраном., ире

У своду просторије посто

јала су два вентилациона канала, димензија

1739.

1.

(R 1: 1 ОО)

ном листу поменуте пројектне документације као посто

јећи објект. 12

0,40 х 0,40 т,

у истом раздобљу или можда коју годину касније,

која су некада водила ка лицу зида изнад улаза .

Бочна просторија Леополдове капије према начину

Леополдова капија добила је нову репрезентативну фа

грађења и конструктивним решењима веома ј е блиска

саду (сл.

сада з азиданој аустријској Сахат (Константинопољској)

тикалом у односу на закошене равни бочних фаса, али и

капији. у том смислу она представља један од ретких

околно фасадно платно које ј е такође грађено под благим

8).

Корпус новог портала истиче се својом вер

преосталих репрезентаната барокног градитељства у Бе

нагибом, тако да се та разлика бочно сагледава у виду

ограду . Настала је, највероватније, у раздобљу пре усва

троугаоних одсечака . Спољно фасадно платно зидано је

јања Доксатовог плана реконструкције тврђаве, односно

притесаним квадерима, чија се првобитна обрада услед

до

дејства атмосферилија и познијих интервенција сада те-

1721 . године,

будући да је први пут приказана на јед-
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uрвоБUl11НU uз[леg барокне фасаgе

(R 1:100)

ШICО уочава. Завршено је профилисаним венцем који је

ција l 3 (сл. 9). Лук портала елипсастог је облика са висо

на истој висини као и венци над унутрашњом и бочним

ким завршцем у темену, који је клесан од посебне врсте

фасадама. Нижи подеони венац прати завршну раван

мркосивог камена . Над њим је, непосредно испод завр

портала. Централни део капије

шног венца, уклесан монограм

-

сам портал , брижљиво

L Р (Leopolclus

Ргimus) у

је трађен обрађеним квадерима, са уским спојницама,

спомен на цара за чије је владавине,

тако да камени блокови належу један на други. Клесани

град први пут ослобођен од Турака. Довратници портала ,

1688.

године, Бео

су од квалитетног пешчара , за који се без посебних ана

осим поменутог завршца, косо су засече ни под углом ОД

ли з а не може утврдити одакле потиче. Сваки други ред

45

уга.оних квадера, до равни капитела, наизменично је ис

су се камени одбојници кружне профилације, према вр

степени. У приземном делу, уз довратнике , налазили

пуштан у поље у односу на основну раван портала. Капи

ху сужени и завршени у виду волуте. Од ових одбојника,

'Гели клесани у виду малих конзола, имају сведену профи

који су до пре неколико деценија још увек стајали на

лацију, ограничену само на предњу страну, док су бочне

својим првобитним местима, преостао је само један, кле

равно обрађене. Из над капитела је изведен плитак ве

сан као реплика оштећеногоригинала (сл.

lIац који једа н ред квадера одваја од богато профил иса

аустријске реконструкције капија је , по свему судећи,

HOI~ и конзоЛl-IO пр е пуштеног, з авршног венца портала .

доб ил а и нове вратнице , рађене од храстовине и обложе

Над њим , ка угловима , поставље на су два постамента на

н е тракастим гвозденим плочама са масивним з акивци

Iсој:има стоје камене Iсугле. Првобитни, мањих димензија

ма 14 (сл. 9Ь).

10). У раздобљу

и ј ед ноставније обраде, нису очувани. Садашњи, крсто

Декоративно обликовање капија било је уобичајено

образне основе и сложеније профилације, настали су као

код европских бастионих артиљеријских фортификаци

р с"3 ултат једне од по з нијих конзерваторских интервен-

ја , грађених током ренесансе и барока, односно у раздоб-
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Имајући у виду чињеницу да ј е Нојман

1718.

ГОДИI I С

боравио и радио у Београду као војни инжењер, не би сс
могла искључити могућност да су неке од барокних фа 
сада тврђавских капија рађен е према његовим за МИСЈIИ 
ма , или пројектима неког од сарадника овог познатог

<lp-

хитекте и фортификатора. 18
Наведеним радовима, које смо временски определи 
ли у крај друге и прву половину треће деценије

18.

ве](а,

Леополдова капија добила је свечанији изглед, али њена

фортификациона улога није измењена. Према расположи
вим подацима, могло би се за кључити даје бастион (сада
бастион

11) са земљаним грудобранима остао у затеченом

стању (сл. 3Ь). Испред њега подигнуте су нове фортифи

кације источног сегмента спољног бастионог фронта. 19
После аустријског пора за Ј 739. године, према усло
вима примирја , пре предаје Београда Турцима, било је
предвиђено да се поруше сва нова утврђења подигнута

после

1717. године . Тај обимни посао окончан је до јун а
месеца 1740. године , када је Тврђава предата османским
властима. Леополдова капија са својим бастионом, као
стар,ији део фортификација , остала је поштеђена рушења .

На ~eCTY разорених спољних утврђења, Турци су током
Hap~ДHe две деценије изградили нови спољни бастио:ни

ФР()lIТ. у оквире нових фортификација укљученје и стари
баСI ,/он са Леополдовом капијом, који је том приликом

тем љно реконструисан, дограђен и повезан у јединстве
ну Ц лину са новом куртином испред Североисточног бе

дема Горњег града, односно утврђењима источног фРОН
та у ширем смислу (сл.

1).

Не упуштајући се детаљно у анализу новоизграђеног

система одбране; о чему је већ раније писано,20 задржа
љу

16- 18. века.

Порекло ове појаве, поред осталог, лежи

ћемо се само на интервенцијама које су том приликом

и у тежњи да се искаже моћ поседника града, замка или

изведене у непосредном окружењу Леополдове капије.

тврђаве. То је нарочито изражено код апсолутних мо

Стари бастион

нархија, где капија добија симболични смисао античког

новом куртином према бастиону I. Каменом грађене фасе,

11 надзиданје

и у висинама изједначен са

славолука. Такво значење посебно је истакнуто код оних

са обе стране капије , подигнуте су за око

које су подизане у славу владара-победника . У том кон

до коте венца нове куртине, која је била висока

тексту треба посматрати и настанак монументалних бео

За разлику од старијег, дограђени део био је зидан од

градских капија. Међу остварењима која су доспела до на

опека које су у насатичном слогу чиниле и завршни ве

2,5

т, односно

6-6,5

т.

ших дана посебно место, без сумње, припада доњоградској

нац (сл . 3с) . На горњој површини бастиона, која је овом

капији цара Карла

у виду славолука са по

доградњом изравната са површином над капијом, изгра

себним симболичним значењем. 1 5 И знатно скромније

ђен је низ зиданих топарница са обзиданим заклонима

VI, подигнутој

моделовани, нови портал Леополдове капије могли би смо

испуњеним земљаним насипом . Истовремено са овим

протумачити као својеврстан вид царске комеморације.

радовима, испред Леополдове капије подигнута је кон

Очуване монументалне фасаде неких капија Београд

трагарда која је тенајом повезана са приз емљиштем уга

ске тврђаве носе одлике немачког барока са уочљивим

оног бастиона

италијанским, односно тосканским ути цајем.

још два мања полубастиона

16

Није по

I.

Северно од бастиона П, подигнута су

(111

и

IV)

на која су се осла

знато ко их је пројектовао, међутим, неки декоративни

њала доњоградска утврђења североисточног тврђавског

детаљи на капији Карла У! доста су блиски делима Бал

фронта . Испред ових новоподигнутих фортификација

тазара Нојмана, једног од најпознатијих архитеката ба

налазио се тврђавски ров са скривеним путем и широ

рока у Немачкој. 17

ким гласијама.
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Радовима који су окончани најкасније до

1760.

годи

доградње уочене су и на неким другим деловима тврђав

не, комплекс око Леополдове капије коначно је уобличен.

ских фортификација

у стању које је подударно са данашњим, приказан је на ви

равелину, као и утврђењима на савској падини. 21 Разма

ше планова из раздобља аустријске окупације

трајући већ раније ову појаву, закључили смо да она,

1789-1790.

-

изнад Видин капије, на Краљевом

године. Нема података да је на том простору шта грађе

највероватније, представља турски покушај прилагођа

но ни касније, током Првог српског устанка.

вања Тврђаве за одбрану од евентуалног српског напада,

Последња етапа фортификационих радова на Бео
вину

19.

те да би се могла датовати најкасније у четврту децени

ју 19. века. 22

градској тврђави, која би се могла датовати у прву поло

Након коначног турског повла чења из Београда

века, уоченаје и на бастиону П. Том приликом

1867.

над капијом и даље дуж целе фасе ка северу подигнут је

године, затечене фортификације изгубиле су свој нека

зид од опека, са низом пушкарница (сл. 3Ь). Висина му

дашњи значај. Током неколико наредних деценија, за по

није прелазила око

т, те се може закључити да је

требе гарнизона српске војске изграђен је читав низ,

био грађен као заклон за лежећег или клечећег стрелца.

углавном, мањих објеката. Неки од њих грађени су у ро

Изградња овог зида делимично је негирала основни прин

вовима, на тврђавским бастионима или изнад капија, уз

1,20

цип да се тврђавски фронтови бране искључиво артиље

уклањање затечених зиданих топарница. Такав случај

ријском ватром, а да се положај и за стрелце постављају у

био је и са комплексом Леополдове капије. На основу

оквиру скривеног пута са гласијом. Стрелнице над капи

сачуване фотодокументације са почетка

јом биле су, чини нам се, намењене одбрани од неприја

се закључити да је над капијом и на делу бастиона даље

теља који није располагао опсадном артиљеријом, већ се

ка северу било подигнуто неколико мањих кућа и бара

у нападу првенствено очекивао јуриш пешадије. Сличне

ка, што је битно изменило некадашњи изглед овога дела
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века, може
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Сл.

9.

Леоuолgова каuија

а) крајем

19.

века; Ь)

-

UЗlлеgu СUОЉliе фасаgе:

1916. [ogulie;

с)

cpegulioM

чешврше gецеliuје

20.

века;

d)

око

1950. [ogulie

тврђаве. Такође је уочљиво да је тада већ био зазидан

изведени су обимни радови на простору од Зиндан капије

улаз у северну бочну просторију, што указује да је нешто

до Јакшићеве куле која је том приликом у целости рекон

раније пробијен ходник кроз зидну масу, којим је била

струисана. У истом раздобљу обнавља ни су и оштећени

повезана са пролазом капије.

делови фортификација источног тврђавског фронта. Том

у бомбардовањима

1914, а посебно током јесени 1915.
године сви поменути објекти су порушени (сл. 11). Гото
во У целости обрушена је и северна фаса бастиона II са

лости је изведено опекама, под којима су ишчезли остаци

остацима топарница, док је сама Леополдова капија пре

првобитног зидања каменим блоковима.

приликом комплетно је президана спољна облога фасе ба

стиона

II, јужно

од Леополдове капије. Ново лице у це

трпела незнатна оштећења. Средином треће деценије про

За разлику од средњовековних здања, где се уочава

шлог века, истовремено са радовима на цркви Ружици,

тежња ка обнови изворних облика, при уређењу ком

обновљена је обрушена фаса, да би на горњој површини

плекса северно од Леополдове капије, односно дела ба

бастиона, над костурницом, било подигнуто спомен-обе

стиона

лежје браниоцима Тврђаве који су изгинули

слободан третман. На том простору, током четврте деце

1915.

годи

II

и два нижа полубастиона, примењен је сасвим

не. 2З Овај споменик, начињен у виду крста од трофејних

није

топова, касније је пренет у Источно подграђе, и постав

ститељски објект - Калемегданска тераса. На горњој по

љен испред костурнице код капеле Св. Петке.

20.

века, сукцесивно је грађен и изграђен нови уго

вршини северног дела бастиона

II, уз делимичне ден иве

у оквиру напора београдске општине да се Калемег

лације, уређена је летња башта са фонтаном и дрворе

дан и Тврђава уреде, у годинама пред Други светски рат,

дом платана. Дограђен је нови улазни део у комплекс
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Сл.

10.

Леоuолgова каиија,

ge шаљ og60јника

угоститељског објекта, са слогом опека који опонаша

и присвојило Калемегданску терасу, мало је улагало у

н екадашље з идаље. За прилаз летљој башти пробијен је

затечени објект који је полако пропадао. Услед неис

НОВИ улаз уз Леополдову капију, који је касније био за

правних инсталација

з идан з бог проблема статичке природе .

ски ресторан је изгорео , и тако преко две деценије остао

На нижем, полубастиону IП, изграђена је нова зграда

1976.

године овај познати београд

у рушевинама.

кафане прислољена уз фасу бастиона, испред које је по

Након овог пожара , на иницијативу Завода за заштиту

дитнут трем и уређена летља башта. Слично је била реше

споменика културе града Београда вршени су безуспе

на и горља површина полубастиона ЈУ, где су обновљене

шни покушај и да се ресторан обнови. Ради тога био је из

н е ке од порушених топарница и подигнут наткривени

рађен и посебан идејни пројект з а ново здаље. У складу

шанк. У оквиру истог програма уређеља, са контрагарде,

са тежњама потенциј алних инвеститора, била је за миш

испред Леополдове капије, уклољени су остаци топарни

љена изградља великог ресторана неприлагођеног мо

ца који су за мељени трављацима и парковском стазом.

гућностима простора , али и расположивим инвестиција

У годинама после Другог светског рата трем испред

ма, те до љегове реал и за циј е, срећом, није дошло.

кафане је з атворен , а цео објекат претворен у ресторан

Посматран у целини , компл екс Леополдове капије

Iсој и је средином прошлог века био веома цељен. У то

са околним бастионима представља део споменичког на

време, као и раније била је популарна летља башта са

слеђа Београдске тврIјнве и з времена барою-(е реконструк

Ilајлепшим

ције. Највреднији објекат

видиковцем у граду. Међутим , предузеће

» Маде ра «, које је од ондашљих градских власти добило

11(1

то м простору, без сумље је

Леополдова капиј а са 60 ЧIЮМ просторијом, (соја је као

48

ЛЕОП

Сл.
Сл.

ЛДОВА КАПИЈА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ СА СУСЕД НИМ БАСТИОНИМА

11. Py~иeвиHe Зlраgа uзнаg Леоuолgове каuије у јесен 1915. loguHe
12. Леоuолgова каuија uосле конзервашорскuх раgова 2002. loguHe
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целина, углавном, очувана у свом аутентичном облику.24

рање зазиданог пролаза У фасу уз капију, којије био про

Са одликама последње грађевинске фазе преостао је и

бијен крајем четврте деценије

20.

века.

На горњој површини полубастиона IП задржан је део

јужни део бастиона П.
Истраживачки радови мањег обима на простору Лео
полдове капије, обављени су

1998. године.

летње баште уз могућност обнове и делимичне доградње

На основу до

порушеног ресторана, укључујући и изградњу нове над

бијених резултата и архитектонске анализе објекта са

стрешнице . Уз ове радове условљена је обнова горњих

чињен је пројект за обнову овог знаменитог здања. Кон

делова фаса полубастиона до оригиналног завршног вен

зерваторски радови започети су крајем

ца, као и реконструкција порушене стражаре-осматрач

2001.

године. У

првој етапи у целости је обновљена спољна фасада ка

нице на истуреном источном углу.

пије. Замењени су оштећени камени блокови и уклоњен

Простор најнижег, полубастиона

IV,

замишљен је

зид са пушкарницама из најмлађе фазе, чиме је барокном

искључиво као летња башта уз могућност подизања мон

порталу капије враћен изворни изглед.25 Предстоје ра

тажне конструкције шанка и савременог металног степе

дови на уређењу и ревитализацији бочне просторије, ко

ништа према полубастиону IП и ресторанском делу. На

ји се могу очекивати у наредним годинама.

овом простору постојала је дилема шта радити са прео

За разлику од саме добро очуване капије, комплекс

сталим топарницама, које су над очуваним остацима

бастиона са њене северне стране до нашег времена дос

слободно реконструисане пред Други светски рат. После

пео је знатно измењен у односу на изворно стање, што је

више консултација дошло се до опредељења да се оне

захтевало другачији приступ. Изградњом »Калемегдан

уклоне, како би се добила пространија башта.

ске терасе« у годинама пред Други светски рат, простор

Пројекти за реконструкцију »Калемегданске терасе«,

северног дела бастиона П са два нижа полубастиона IП и

рађени према напред изложеним конзерваторским усло

већ знатно оштећен у рату, изгубио је свој некадашњи

вима, остварени су током 1998-1999. године. 28 Обновље

изглед. Са друге стране, основним важећим планским

ни угоститељски објекат постао је поново познато стеци

документом

ште Београђана, чиме је учињенјошједан покушај да се

IV,

-

Детаљним планом уређења Калемегдана

-

затечени угоститељски објекат задржан је као трајни са

стара тврђава приближи потребама савременог човека.

држај. 26 Ове чињенице опредељивале су конзерваторски
поступак у односу на поменути комплекс.

Обнова

некадашњег стања била би, стога, тешко остварива, а са

Напомене:

друге стране поставља се питање да ли би била и сврсис
ходна. Изузетан положај овог комплекса као изванред

1 М . Поповић, Београgска шврђава, Београд

ног видиковца и наслеђени угоститељски објекат, који је

1982, 132-135, са

наведеним изворима.

сачуван у памћењу генерација Београђана, представљали

HaeegeHo ge.rlO, 137-140.

су битан чинилац за опредељење да се на том простору

2

обнови летња башта са рестораном. Са појавом потенци

3 М . Поповић , Краљ каuuја Београgске шврђаве, Наслеlје

јалног инвеститора

1998.

оград

године, формулисани су ОСНОВ

ни: конзерваторски услови

4 Затечен и насип уклоњен је

са циљем да се, уз заштиту

III, Бе

2001, 16-17.
1960. године приликом израде изо

наслеђа, ревитализује овај атрактивни део Београдске

лационе бетонске плоче над сводом, која је сада з асута рела

тврђаве и прилагоди потребама савременог доба. 27

тивно танким слојем земље.

у том смислу пошло се од става да се у највећој мо

5 М. Поповић , Краљ каuuја,

гућој мери очувају и делом обнове преостале фортифи

6 Ратни архив у Бечу, план КАW.

кнције, уз могуће уклањање или ремоделовање затече
них рецентних интервенција. За северни део бастиона

II,

7 Ратни архив у Бечу, план
у : М. Поповић, нав. gело

ЛИЈ{е видиковца са широким погледом на ушће Саве у

Беоrраgског

године,

rpaga, Београдска

тврђава

IY,

Саопште ња Завода

з а з аштиту с п оменика културе града Београда

9, 1970, 2 1, сл. 22;
II у Доњем граду порушена је приликом англо
америчког бомбардовања на Ускрс , 1944. године .

са лознијим доградњама. За нови шанк одређено је место

Источна капија

у I-:lСТОЧНОМ углу бастиона, у простору з емља не испуне,

кој и својом равном горњом површином не би прелазио
I(ОТУ некадашњег з авршног венца фасе. То је подразуме

9

М . Поповиl'!, БеОfраgска шврђава , 138- 15 3.

10 Према откривеним остацим а доње две етаже, кула ј е обновљена

пило делимично уклнњнње насипа , опкривање и санаци

.iY

KAW. sig. К 1 Г23-7 1 ; репродукован
167, ЩЈшеж 62.

8 М. Поповић, Ушврђене среgњовековне каuuје на с- и беgему

Дунав, Ратно острво и банатску равницу. Ради тога пред

1936-38.

sig. G 1 Ь 24; репродукован у:
6.

М. Поповић , БеОfраgска шврђава, сл.

односно горњу терасу, било је предвиђено да сачува од

Jlожено је рушење з атеченог објекта из

18, сл. 10.

од влаге бочне просторије Леополдове капије, и отва-

1938. год ин е.
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23 Костурница се налазила у засведеном ПРОЈЈа 3У, ка ПОЈЈубаст 110нима 111 и IУ , који је том приликом био з ,)3идан. J-I е l(QЛИКО 1'0 -

11 М . Поповић, БеОlРЩјСIШ" ЩЈI){/(I{/, 157- 165 .
12 М. ПОlIовић , Пројект" НIII,оле ДО/а.дiПа ,qe Мореза за реко,,

д ина кас ниј е премештенај е у бедем у ПОдl-IOжју Ја кши li еве КУЖ:.

сшруюџ,(ју беО lрЩЈСКU.l' утир/;ењо
грана Београда ХХХ ,

1723- 1725. loguHe , Годишњак
1983 , 50- 5 1, сл. 6.

где се и сада налази .

24 Обимни конзерваторски радови обављени су 1960. године, пон

13 Првобитни постаменти , који се уочавају на фотографијама са
краја

19.

века и из

1916. ГОЈlИНС

(сл.

9,

мељени сличним , али н ешто ве liИМ (сл.
који и сада постоје (сл.

руководством арх. Миле Вуловић. Том ПРН Ј IИКОМ об н овљене су

а и Ь) , били су прво за 

9 с) ,

фасаде, као и СВОД капије, заме ном оштеl1СIIИХ камених бло](о

а тек потом овим

ва, з атим з а з идан накнадно пробијени прола з ка бочној п])о 

9 (1).

сторији, а над СВОДОМ капије и зл ивена ј е бетонска плоча са :хи 

14 Дрвене вратнице оковане пзо:щеним плочама постојале су дО

дроизолацијом.

ДРУГОГ светског рата. Када су и з ашто уклоњене , није по з нато.

Приликом КОI-l3. радова

1960.

25 Истраживач ким радовима 1998. године. а потом и коюеРЈ3а

године уклоњени су и гвоздени

торско-рестаураторским

држачи за љихово качеље .

15 Z. Uzelac, Balthasal' Nеlllllап i ЬШ'оkпi BeogIad - јеdпа геiпtегрге
tacija Sапgаllоvоg ыlагаa iz Огviеtа, (:ovjek i ргоstог 7-8/88, ZagгеЬ

26 План раlјен у Урбанистичком заводу (аутори: арх. Смиља Ка 
начки и арх. Александра Бановић) после дуже јавне распр а ве

16 П. Васић, Барок у БеОlРСЩУ 1717- 1739, у: Ослобођеље градова
17 HaB egeHo gело,

1862- 1867,

Београд

усвојила ј е Скупштина града Београда , марта месеца

1970,6 18-619.

1968.

г.

27 Конзерваторске услове за реконструкцију » КалемеГДаЈ'lске тера

609.

се «, н а предлог Завода за заштиту споменика културе града Бео
града , издао је надлежни Републички зав од . У и з ради коюерва

18 М . Поповић , БеОlраgска шврljава, 170-177 .
19 HaBe,qerlO gело,

РУКОВОДИЈЈа је арх. Радојка

меника културе града Београда

1988, 31-34.

у Србији од Турака

2001-2002.

Божовић. Радове је извела Оператива Завода з а з аштиту сгю

торских услова учествовао је др М. Поповиl1 , тада руководилац

178, ила" 71.

» Научно-истраживачког пројекта за Београдску тврljаву« , који ј е
вршио надзо р над љиховом применом током и з воlјеља радоnа.

20 Навеgено gело, 179-192.

28 Инвеститор радова на обнови и ревитализацији угоститељског

21 М. Поповић, Краљ Kaи~(ja , 3 1-3 3.

ком плекса » Калемегданска тераса« била је »Ливница Ла з аре

22 Исшо .

виl1 «, власника Зорана Лазаревића.

51

СПОМЕНИЧКА БАШТИНА

/

МАРКО ПОПОВИЂ

SUMMARY: Marko Popovic
ТНЕ САТЕ

OF LEOPOLD IN ТНЕ BELGRADE FORTRESS
AND ITS NEIGHBOURINC BULWARK

Leopold's gate is situated јп the Easteгn fortress front of the
bulwark fortifications, built from the late 17 th to the sixth
decade of the 18 tl1 century; it later underwent several rniпог
renovations (fig 1). During the research and analysis of the
historic materials, particularly old plans, seveIЋl stages јп
the building of this gate and the suпоuпdiпg bulwark
Ьесате evident (fig 2-3). А counter-escarp јп fюпt of the
entry to the Upper Citadel was built dl1ring the first stage; it
was tшпеd into а bulwark during the fiгst Аustгiап оссира
tion 1688-1690, and was named after count Уоп Starenberg,
опе of the соmmапdегs of the Fогtгеss.
Aftel" the Turkish [e-occupation, the building of new
fortifications was continued between 1693 and 1696, undel"
the conduct of Andrea Coгnaгo. Dшiпg that period, а vaulted
gate was built into the existing b111wark and its basic corpl1S,
except fol" the ехtегiог portal, has Ьееп ргеsегvеd to the present
day (fig 5-6). In the course of the second Аustгiап оссира
tion 1717-1739, the gate was extended. А пеw, тоге герге
sentative рогtаl was built instead of the ехistiпg опе. It was
m0111ded јп the spirit of the Baroque. The monoglЋffi LP
(Leopoldus Primus) placed оп it iпdiсаtеs that it was dedicated to the Аustгiап етрегог Leopold I; dшiпg his геigп
BeIgl-аdе was fгееd fгom the Тшks for the fiгst time (fig 7).
Aftel" the Ienewed Turkish occupation of BelgIade јп 1740,
Leopold 's gate was preseIved, although othel" Аustгiап fortifications were mostly destгoyed. Dшiпg the wOIks оп the
Ј'огtifiсаtiоп јп the following two decades the faces and the
cllrtain wall of the b111waIk weIe Iaised fOI оуег two meteIs
апd аЬоуе them built scIeens for the сапопs weIe placed. А
waIl with Ioopholes was built аЬоуе the gate апd paIt of the
ыl]wагkk iп the last stage, dated iп the fошth decade of the
пiпеtеепth сепtшу at the latest (fig 3с, fig 9); this belonged
to the pIepaIations of the Тшkish gапisоп fol" defense
аgаiпst possible SeIbian attack. Aftel" it 11ad Ьееп dеlivегеd
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to the SeIbian агту iп 1867, the BelglЋde foItIess 10st its
pIeviol1s military significance.
ConseIvatoI woIks dоп Leopold's gate afteI the FiIst
WoIld Wаг, thеп iп 1960 апd 2001. Оп the Ьulwагk погth of
the gate а геstашапt with gагdеп telTaces was built iп 1936.
This геstашапt - »Kalemegdanska terasa« - was thOl"oughly
renovated апd ехtепdеd iп 1998-1999.
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Fig. 7. Ље lateral guard-room оЈ Leopold's Gate - plan and
cross-sections witl1 presumecl rampart, beJore 1739.
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Fig. 9. Leopolcl's Gate - tl1e exterior Jacade: а) јn late 19t11
century, Ь) јn 19 Ј 6, с) јn the mid-1930s, d) arounc! Ј 950.
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