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КОМПЛЕКС ЗИНДАН КАПИЈЕ

МАРИНА ПАВЛОВИЋ

УДК 902.2:725.96(491.11)"2002/2006" ; 904:725.182"653"(497.11)

Rомантизована рестаурација круништа кула Зиндан 
     капије, из 1938. године, учинила је овај средњовеков-
ни барбакан једним од најпрепознатљивијих репера на 
Београдској тврђави. Зидана крајем прве половине 15. 
века, у исто време кад и Источна капија II Доњег града, 
Зиндан капија представља фортификациони систем на 
прелазу са хладног на ватрено оружје. 

Комплекс се налази на североисточном углу гре-
бена Београдске тврђаве и један је од четири улаза на 
Горњи град. Улазни портал капије фланкиран је са две 
полукружне куле, Северном и Јужном. Иза улазног пор-
тала је пролаз капије, са чијих се бочних страна налазе 
ходници који воде у куле. Од Северне куле се наставља 
Лучни бедем, који је с временом трансформисан у ба-
стион, док се од Јужне куле ка рову Североисточног 
бедема Горњег града пружа бедем, који је пре рова пре-
кинут капониром.

Сажетак: Зидана крајем прве половине 15. века, Зиндан капија представља фортификациони систем на прелазу с хладног на 
ватрено оружје. У тренутку када је грађена, била је главни улаз у Горњи град с копна и прва заштита главне Источне капије, познатије 
као Капија деспота Стефана Лазаревића. Током времена, барбакан је претрпео велике трансформације да би задовољио потребе нових 
технологија ратовања. На основу досадашњих истраживачких радова утврђено је да су постојале четири фазе у којима је комплекс Зин-
дан капије преживео велике измене. Архитектонско истраживање комплекса превасходно се заснива на тумачењу постојећих структура 
и на археолошким истраживањима, поткрепљеним ликовним и картографским изворима. 

Кључне речи: Београдска тврђава, Зиндан капија, средњовековни барбакан, рестаурација, археолошка истраживања, архитектонска 
истраживања, средњовековна капија

Abstract: Zindan Gate, built towards the end of the first half of the 15th century, is a transitional fortification from medieval to gunpowder 
warfare. At the time of construction it functioned as the main landward entrance to the Upper Town and the first line of defence of the East Gate, 
better known as the Gate of Despot Stefan Lazarević. Over time the barbican underwent considerable alterations in response to the changing 
technology of warfare. Archaeological excavations have identified four construction phases. The study of the architecture of the gate complex is 
mostly based on the interpretation of the existing structures and excavation results supported by visual and cartographic sources. 

Keywords: Belgrade Fortress, Zindan Gate, medieval barbican, restoration, archaeological investigation, medieval gate  

У тренутку када је грађена, Зиндан капија је пред-
стављала главни улаз у Горњи град са копна и прву 
заштиту главне Источне капије, познатије као Капија 
деспота Стефана Лазаревића. Стратешки је одлично 
позиционирана на узвишењу које се од Лучног бедема 
стрмо спушта ка ушћу река и Доњем граду, остављајући 
само мали приступ са копна који је могао лако бити кон-
тролисан. Испод Зиндан капије у доњоградској заравни 
налази се Источна капија II, која је имала исту функцију 
у одбрамбеном систему Источне капије Доњег града. 

Током времена, барбакан Зиндан капије је претр-
пео велике трансформације да би задовољио потребе 
нових технологија ратовања. Тврђава је током 18. века 
реконструисана и прилагођена артиљеријској борби, 
тако да су испред комплекса изграђене бастионе фор-
тификације. Изгубивши одбрамбену функцију, капија је 
служила као тамница по чему је и добила име Зиндан.1
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Историјат
Изградња Зиндан капије с Лучним бедемом дати-

ра из времена обнове и доградње тврђаве између две 
турске опсаде 1440–1456. године.2 За време владавине 
деспота Стефана Лазаревића, од 1404. до 1427. године, 
Београдски град, као престоница српске државе, дожи-
вљава нагли културни, друштвени и економски процват. 
С обзиром на то да је Београд затекао у рушевинама, 
деспот је током целе своје владавине зидао и утврђи-
вао град,3 према најсавременијим принципима грађења 
утврђења.

Нагли развој Београда прекинут је смрћу деспота 
Стефана 1427. године. Београд је, по уговору,4 враћен 
Угарима и од престонице Србије постаје кључно утвр-
ђење у систему одбране јужне угарске границе. Иако су 
обустављени велики радови на даљем утврђивању, за 
време владавине краља Жигмунда, одбрани Београда је 
била посвећена велика пажња тако да је град био добро 
снабдевен одбрамбеном артиљеријом.5 

Турски поход на Београд, који је предводио султан 
Мурат Други, започео је у пролеће 1440. године. Град 
је успео да се одбрани без помоћи са стране, али је оп-
сада указала на слабе тачке одбрамбеног система. То 
се на првом месту односи на градске капије, тако да је 
горњоградска Јужна капија зазидана, док је њену улогу 
преузела Источна капија. Обе капије, Источна у Горњем 

и Источна у Доњем граду, у периоду од 1440. до 1456. 
године добиле су барбакане,6 у оквиру којих су се нала-
зиле нове капије – Зиндан капија и Источна капија II. 
Године 1456, београдско утврђење је одолело још једној 
опсади турске војске предвођене Мехмедом Другим. У 
периоду од последње опсаде до 1521. године уз ком-
плекс Зиндан капије изграђено је ново утврђење, које 
је истурено између барбакана главних градских капија, 
данас познато као Источно подграђе, цвингер. Султан 
Сулејман 1521. године почиње опсаду Београда, овог 
пута са свих страна и на тај начин успева да уђе у град.7 

У даљем развоју тврђаве у односу на простор ком-
плекса Зиндан капије, значајан моменат представља не-
успела опсада Беча, јер је тада турска војска увидела 
опасност која јој прети од Аустрије и убрзано покуша-
ла да обезбеди Београдску тврђаву, углавном земљаним 
насипима. Испред рова Зиндан капије подигнут је зе-
мљани насип. Како се ратна техника развијала, а Бео-
градско утврђење остало на достигнућима 15. века, Ау-
стријанци 1688. године без великих проблема успевају 
да освоје Београд. Током прве аустријске реконструк-
ције земљани насип испред Зиндан капије трансфор-
мисан је у равелин са засеченим пролазом, који током 
турске реконструкције добија свод по пројекту Андреа 
Корнара. Аустријска војска поново осваја Београд 1717. 

Сл. 1.
Зиндан капија на плану 
из библиотеке у Берлину 
из 1740. године
(Deutsche Staatsbibliothek 
Berlin, S X 47083/19)
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године, када он постаје главна гранична тврђава не само 
Аустријског царства већ читаве Европе. У периоду од 
1717. до 1739. године долази до потпуне трансформа-
ције средњовековног утврђења Београдске тврђаве, 
која постаје савремено бастионо утврђење, по пројекту 
Николе Доксата де Мореза. У склопу реконструкције, 
простор барбакана Зиндан капије преживљава промене 
које га приближавају потребама артиљеријског ратова-
ња. Куле капије добијају сводове од опеке, док изнад 
пролаза капије остаје само свод. На сводове кула и свод 
пролаза постављен је земљани насип. Уз бочне зидове 
пролаза капије формирани су приступни ходници који 
воде до кула. Лучни бедем је ојачан земљаним насипом, 
тако да је формиран бастион унутар којег је сазидан 
пролаз до капије на Лучном бедему. У равелину испред 
Зиндан капије изграђена је Леополдова капија. Капонир 
у рову Зиндан капије изграђен је око 1736. године, а у 
подножју Лучног бедема подигнут је барутни магацин. 
Почетком 20. века приступило се парковском уређива-
њу тврђаве тако да су 1938. године изведени рестаура-
торски радови на комплексу Зиндан капије, који су још 
једном изменили изглед овог простора. 

За истраживање архитектуре комплекса Зиндан ка-
пије драгоцени су картографски извори. Међутим, како 
најстарији планови Београда потичу из девете деценије 
17. века, на њима се могу пратити трансформације већ 
постојећег комплекса капије, док се о изгледу капије 
пре тог времена може судити само на основу теренских 
истраживања и сачуване изворне писане грађе. Већи-
на планова је настала у време опсаде 1688. године, или 
непосредно после, као врста шпијунских планова на 
основу теренских опажања без тачних мерења.8 Стога 
се код њих запажају извесне деформације у односу на 
правце бедема и површине појединих делова утврђења. 
Само је један од планова рађен сигурно пре аустријске 
опсаде, највероватније 1683. године. План Ј. Б. Гумпа9 
из 1688. године изузетно је детаљан, а садржи и два из-
гледа утврђења на којима је приказана Зиндан капија. 
На плану се види да је између кружних кула постојала 
још једна правоугаона. Слично је и са планом из Ар-
хива у Карлсруеу10, који на шематизован начин преци-
зно приказује утврђење, тако да се код Зиндан капије 
јасно уочавају две полукружне куле између којих се 
налази правоугаона. На пројектним плановима тврђаве 

Сл. 2. Основа са етапама грађења (цртеж аутора)
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из времена аустријске окупације 1717–1739. године, од 
којих је већи број неизведених, могу се пратити даље 
трансформације капије. На плану из 1721,11 који пред-
ставља нереализовано пројектовано стање, индикати-
ван податак су степенице уз Лучни бедем на месту ис-
под капије у бедему. На пројектним плановима Николе 
Доксата де Мореза,12 с приказом изгледа Зиндан капије 
с предвиђеним интервенцијама које се у великој мери 
поклапају са садашњим стањем комплекса, пројектова-
на је зграда барутног магацина испод Лучног бедема и 
бастионе фортификације испред комплекса, док се на 
аксонометрији која је прилог плану види део Зиндан 
капије са земљаним насипом на кулама. Посебно за-
нимљив податак даје план из 1740. године, који прика-
зује стање тврђаве при њеној предаји турској војсци.13 
На њему је приказан сутерен план, на којем се види да 
је најнижи ниво Јужне куле пролазом уз Јужни бедем 
спојен с капониром у рову. Промене до којих је дошло 
у том периоду потврђују и планови из времена понов-
не аустријске окупације 1789–1791. године. Подаци о 
комплексу које ови планови дају подударају се са сада-
шњим стањем комплекса капије. 

Од ликовних извора од примарног значаја су из-
гледи на Гумповом плану, јер су они најпоузданији и 
дају добар приказ капије. Изузетно је важан и приказ 

тврђаве из Лајденског албума, из 1587. године, запра-
во детаљан цртеж Београдске тврђаве, који је нацртао 
Рајнолд Лубенау.14 Већина осталих ликовних приказа 
настала је прецртавањем Решовог цртежа15, на којем се 
може претпоставити позиција Зиндан капије с кулама. 

Истраживања и обнове од 1938.
Систематска археолошка истраживања на ком-

плексу Зиндан капије предузета су већ 1968, док су 
архитектонска први пут изведена 2004. године. У ар-
хеолошким истраживањима добијени су подаци о кул-
турној стратиграфији на простору комплекса, што је 
омогућило поузданије утврђивање развоја фортифи-
кација на овом простору.16 Отворено је десет сонди. У 
сондама 4/68, 3/68 и 8/68, које су отворене на горњој 
површини земљаног бастиона уз Лучни бедем Зиндан 
капије, добијени су подаци о ширини бедема, откриве-
ни су топовски отвори, одређен је и парапет отвора на 
коти 112.85 м, као и позиција шетне стазе. Том прили-
ком није сондирана веза Северне куле и Лучног бедема. 
Сонда 4/68 отворена је на месту где се засведена млађа 
барокна просторија наслања управно на Лучни бедем. 
На углу Лучног бедема према Диздаревој кули отворена 
је сонда 10/68, с обзиром на то да је на неким историј-
ским плановима приказано да се бедем наставља и спаја 

Сл. 3.
Идеална 
реконструкција 
по фазама, изглед 
(цртеж аутора)

Сл. 4.
Идеална 
реконструкција
по фазама, пресек 
кроз пролаз капије
(цртеж аутора)
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са Североисточним бедемом Горњег града,17 међутим, 
материјални остаци нису потврдили овакав приказ. Ни-
зом сонди које су отваране на најнижим нивоима кула, 
као и уз спољне зидове у рову испред капије, утврђен је 
оригинални ниво терена, односно поднице у самим ку-
лама. Отварањем сонди 2/68 и 6/68 испод портала капи-
је прикупљени су подаци о културним стратиграфским 
слојевима и о конструкцији капије. 

Приликом извођења радова на водоводној мрежи 
1988. године, прокопан је канал целом дужином рова 
испред Североисточног бедема.18 У рову нису откри-
вени трагови наставка Јужног бедема који би пресецао 
ров Североисточног бедема, а испред ескарпе Диздаре-
ве куле откривени су фрагменти бедема који је млађи од 
Лучног бедема. 

Архитектонска истраживања комплекса мањег 
оби ма, спроведена 2004. године, указала су на неке нове 
податке тако да су ради израде конзерваторско-реста-
ураторског пројекта изведена и допунска археолошка 
истраживања. Основни циљ истраживања био је утвр-
ђивање односа различитих грађевинских фаза, кон-
структивних склопова и оригиналне нивелације терена. 
Истраживање је обухватило пет сонди.19 Прва сонда 
1/04 отворена је на бастиону на споју Лучног бедема и 
Северне куле ради утврђивања њиховог споја и доби-
јања података о изгледу куле. Истраживањем су откри-
вени остаци објекта с почетка 17. века, унутар којег се 
налазило велико камено ђуле, чије уклањање није било 
могуће, тако да истраживање није спроведено до краја. 
Отварањем сонде 2/04 уз унутрашње лице Јужног бе-
дема, испод топарнице је детерминисан средњовековни 
ниво терена. С обзиром на велику дубину ископа, није 
се могло доћи до здравице, али се ситуација пре гра-
ђења бедема може сагледати кроз податке добијене из 
сонде 3/04, која је отворена са спољашње стране зида. 
Остали резултати истраживања пружили су податке о 
дубини темеља капонира, као и контраескарпе у рову 
испред Зиндан капије. Археолошка истраживања су 
поново обављена и 2006. године у оквиру реализације 
програма Завода за заштиту споменика културе града 
Београда, 20 истовремено са архитектонским истражи-
вањима. Том приликом је отворена сонда унутар про-
сторије у Лучном бедему ради утврђивања нивоа сре-
дњовековног терена. У оквиру ове сонде откривени су 
остаци објекта из старијег римског слоја. Отворене су 
сонде унутар капонира на месту где се завршава Јужни 
зид 6/2006 и 6а/2006, као и испред улаза у капонир из 
простора рова Североисточног бедема сонда 7/2006. У 
сондама 6/2006 и 6а/2006, дефинисан је ниво прага, от-
кривено је поплочавање ходника, утврђене су дубине 
темеља зидова капонира који су засновани на стени, 
међутим, нису откривени евентуални трагови Јужног 

бедема, који се могао налазити на том правцу. Како 
су истраживања утврдила, слојеви су приликом изгра-
дње капонира били прокопани све до лесне здравице, 
а евентуалне зидане структуре, пре свега средњовеков-
не, биле су том приликом уништене у целости. Сонда 
7/2006 отворена је уз југозападни зид аустријског ка-
понира с његове спољашње стране. Истражен је про-
стор улаза, као и унутрашњост капонира у непосредној 
близини. Терен испод капије на Лучном бедему истра-
жен је отварањем сонде 8/2006, димензија 7,80 м са 
4,80 м. Дно темеља Лучног бедема засновано је на сте-
ни и прати њену конфигурацију, сви слојеви од нивоа 
тла до нивоа стене имају насипни карактер. По открива-
њу стене није било јасних трагова да се негде ослањала 
конструкција степеништа или рампе која би повезивала 
капију у бедему с тереном. 

Архитектонска истраживања унутар Северне куле 
обухватила су демонтажу угла од опеке са бочне стра-
не топарнице на највишој етажи, при чему је откривен 
оригинални камени угао. Сондирање је изведено на 
свим топарницама у Северној кули на том нивоу, чиме 
је утврђено да су све оригиналне. У пролазу капије на 
Јужном зиду уз спољашњи портал уклоњена је зазида 
од опеке испод сполије и откривено је ложиште које је 
некада било у функцији. Изведена је демонтажа дела 
банка, који је реконструисан током радова шездесетих 
година 20. века. 

Конзерваторски радови
За разлику од археолошких истраживања, радови 

на конзервацији структуре извођени су фрагментарно. 
Први радови на комплексу, извођени после Првог свет-
ског рата, обухватали су уклањање земљаних насипа 
испред Деспотове и Зиндан капије који су формирали 
прилаз капијама. Мостови су реконструисани, према 
пронађеним остацима носећих стубова. Рестауратор-
ски радови на кулама и Лучном бедему изведени су 
1938. године, знатно раније од истраживачких радова. 
По аналогији са Дубровачким утврђењем направљено 
је круниште на кулама, формирани су зупци и топарни-
це дуж Лучног бедема, као и осматрачница на његовом 
крају. Тих година је дозидан и горњи део Јужног беде-
ма ка североисточном рову изнад капонира.21 Као део 
парковског уређења, оформљена су степеништа са спо-
љашње стране, тако да је омогућен приступ на кровну 
терасу на кулама, где је постављена по једна стражара. 

Над пролазом капије је 1955. године уклоњен свод 
од опеке, који је био склон паду. Током каснијих радова 
овај свод није обновљен, јер се сматрало да представља 
доградњу из времена аустријске реконструкције. По 
оснивању службе заштите, у периоду од 1961. до 1968. 
године спроведени су конзерваторски радови, који су 
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били заштитног карактера. Овим радовима изведена је 
оправка моста и ојачана је његова носивост, поставље-
на је хоризонтална хидроизолација изнад сводова куле, 
поправљено је степениште, обновљени су делови лица 
зида, санирана су оштећења око отвора топарница и из-
ведено блоковање на зидовима унутар бочних зидова. У 
потпуности је обновљена топарница на Јужном бедему, 
а унутар пролаза капије са бочних страна изведен је ни-
ски парапет. 22

Према пројекту санације и рестаурације Лучног 
бедема из 1999. године,23 изведени су 2002. радови на 
статичкој стабилизацији зидне масе бедема. Рестаура-
торски радови су подразумевали уклањање интервен-
ција из 1938. године, што је обухватало скидање пара-
петног зида са псеудоотворима за топове и стражаре с 
Лучног бедема, извођење зубаца и уклањање зазида од 
опеке с Мале капије унутар бедема. Нови архитектон-
ско-археолошки подаци добијени приликом отварања 
зазиде указали су на потребу за обимнијим истражи-
вачким радовима. 

Током 2006. изведени су конзерваторско-рестаура-
торски радови на пролазу Зиндан капије. Тесани каме-
ни квадери портала су рестаурисани, као и вратница из 
18. века. За потребе постављања врата преблокована је 
горња зона унутрашњег лица спољашњег портала. 

Опис физичких структура
Очуване фортификационе структуре на простору 

комплекса Зиндан капије чини конгломерат различитих 
доградњи, преправки и интервенција које су му у великој 
мери измениле изворни лик. Од Леополдове капије др-
веним мостом ступамо у простор Зиндан капије. Ров ис-
под моста је на средњовековној нивелети, преграђен иза 
Северне куле бедемом Источног подграђа. Са супротне 
стране (ка Североисточном бедему), ров је одвојен од 
рова Североисточног бедема капониром из 18. века. 

Архитектонски склоп Зиндан капије састоји се од 
пролаза капије фланкираног са две полукружне/пот-
ковичасте куле. Основа пролаза је квадратног облика. 
Свод изнад пролаза не постоји, зидови су урушени, 
са доста президаних партија. На бочним зидовима се 
налази по један прозорски отвор на висини од 1,25 м 
од нивоа пролаза капије. Иза унутрашњег портала ка 
Источној капији Горњег града, лево и десно су улази у 
бочне ходнике, који воде до различитих етажа у кулама. 
Обе куле имају по један надземни ниво, Северна кула 
има два подземна нивоа, док Јужна има један. Данашње 
позиције дрвених међуспратних конструкција нису 
изворне. У Северној кули из ходника се преко четири 
степеника улази на највиши ниво, док се на нижи ниво 
спушта зиданим степеницама које су паралелне с ход-
ником. У најнижи, трећи ниво Северне куле улази се 
из рова испред Зиндан капије, кроз накнадно пробијена 
врата. Приступни ходник у Јужној кули је идентично 
решен, с тим што је двокрако степениште постављено 
управно на правац пружања ходника. 

Од Јужне куле управно на Североисточни бедем 
пружа се Јужни бедем. Бедем се прекида код капони-
ра, који пресеца ров испред Зиндан капије. Од Север-
не куле ка Диздаревој кули је Лучни бедем. Простор 
од Лучног бедема до пролаза капије и контраескарпе 

Сл. 5. Детаљ малтера на кулама 
(фотографија аутора)

Сл. 6. Детаљ топовског отвора на Јужној кули 
(фотографија аутора)
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Идеја комплекса улазне капије била је развијена у сре-
дњовековној западној Европи, а увођење барбакана с 
капијом фланкираном полукружним кулама почело је 
да се примењује крајем 12. века, после крсташких ра-
това. Зидана у периоду док је Београд био под угарском 
влашћу, Зиндан капија се разликовала од старијих сре-
дњовековних капија на Београдској тврђави, како по 
димензијама, волуметријском склопу, тако и по техни-
кама зидања. 

Коришћењем предности природног терена на уз-
вишењу испред рова Североисточног бедема, формиран 
је издвојени барбакан Зиндан капије, који је својом по-
лукружном страном оријентисан ка Дунавској падини. 
Изградњом Лучног бедема наглашена је велика висин-
ска денивелација. Барбакан је са свих страна био окру-
жен рововима, а с тереном и остатком тврђаве повезан 
дрвеним мостовима. Испред Зиндан капије је постојао 
дрвени мост с механизмом за подизање24, као и испред 
капије Деспота Стефана Лазаревића.25 Од Јужне куле се 
настављао бедем до рова Североисточног бедема и до 
знатно ниже контраескарпе, која се продужавала пара-
лелно с ровом до Лучног бедема, формирајући издво-
јен, затворен одбрамбени барбакан. Основни принцип 

Сл. 7. Детаљ конзоле камина (фотографија аутора)

Сл. 8. Изглед камина унутар пролаза Зиндан капије 
(цртеж аутора)

Сл. 9. Бочни зид пролаза капије са детаљем 
унутрашњег портала (фотографија аутора)

Североисточног бедема претворен је у бастион испу-
њен земљаним насипом. Унутар бастиона налази се 
просторија из периода барокне реконструкције, која је 
управна на Лучни бедем. Засведена просторија, у виду 
пролаза ширине 2,55 м, са североисточне стране се за-
вршава капијом у Лучном бедему. 

Аналогије архитектонском склопу Зиндан капије 
могу се наћи на многобројним типичним решењима 
улазних капија европских средњовековних утврђења. 



СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ 36

МАРИНА ПАВЛОВИЋ

оваквог одбрамбеног утврђења је да представља прву 
линију одбране и, уколико је она пробијена, мост из-
међу барбакана и Горњег града се подиже и барбакан 
остаје у потпуности одсечен од остатка града и изло-
жен дејству ватре бранилаца из Горњег града. Бедеми 
на Горњем граду се налазе на знатно већој висини у од-
носу на позицију барбакана, тако да се његовим осваја-
њем не постиже напредак у освајању града.

На основу досадашњих истраживачких радова, 
утвр ђено је да су постојале четири фазе у којима је ком-
плекс Зиндан капије преживео велике трансформације. 
Прве две су временски веома блиске и везане су за из-
градњу и формирање барбакана у периоду од 1440. до 
1456. године.26 

Прва грађевинска фаза обухватила је изградњу 
Лучног бедема са две отворене полукружне куле, пор-
талом између њих, Јужним бедемом и контраескарпом 
паралелном са Североисточним бедемом, која је пове-
зала Јужни с Лучним бедемом. Формирани су масивни 
одбрамбени бедеми дебљине око 2,50 м, док су зидови 
кула дебљине око 3 м. Изворна структура капије, Лучни 
бедем, куле и Јужни бедем зидани су каменом, у креч-
ном малтеру са додацима млевене опеке. Коришћен је 

аутохтони камен кречњак, који је вађен у мајданима у 
непосредној околини тврђаве.27 Иако се изузетно лако  
обрађује, под утицајем воде и влаге кречњак рапидно 
пропада, односно његова структура почиње да се мрви 
и камен губи чврстоћу. 

Да су постојале две грађевински блиске фазе, нај-
уочљивије је на опусу зидања Лучног бедема. До ви-
сине парапета топовских отвора зидан је притесаним 
каменом уједначене величине у правилним хоризонтал-
ним редовима, с минималним вертикалним спојницама 
и местимичним испунама од ситних уломака камена 
и опеке, ради хоризонталне нивелације редова, док се 
друга грађевинска фаза одликује неправилнијим зида-
њем углавном ломљеним каменом различитих величи-
на. У првој фази Лучни бедем28 је изграђен до висине 
парапета топовских отвора у виду одбрамбеног бедема 
без круништа, у чијем наставку су формиране две по-
лукружне куле. За разлику од Лучног бедема, куле су 
зидане каменом различитих димензија с већом количи-
ном ломљеног. Није уочљива брижљивост израде хори-
зонталних редова камена, тако да је вероватно при гра-
ђењу постојала идеја да куле буду омалтерисане. Куле 
су до почетка 20. века биле омалтерисане и на њиховим 

Сл. 10.
Пресек кроз пролаз 
капије с приказом 
позиције свода 
(цртеж аутора)
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зидовима сачувани су фрагменти малтера, с тим што се 
уочава неколико слојева малтерисања, из различитих 
епоха. На историјској фотографији из 19. века видимо 
омалтерисане куле. Оригинални малтер је црвене боје 
због велике количине млевене опеке која је обезбеђи-
вала хидроскопност материјала и на тај начин штитила 
камен од пропадања. С обзиром на то да је малтерна 
облога отпала, појавила се црна покорица на камену и 
дошло је до његове ерозије. Оштећења су најизразитија 
на зидовима кула уз сам пролаз и карактеристична су за 
велику изложеност температурним променама, утицају 
атмосферилија, а пре свега утицају ветра. По уклања-
њу свода изнад пролаза капије, повећано је струјање 
ваздуха. 

Куле Зиндан капије су биле отворене и имале су 
круниште са зупцима. Унутар кула на висинама од 1,80 м 
и 2,15 м од нивоа капије налазе се топовски отвори. У 
Јужној кули постоје два, док се у Северној кули налазе 
три топовска отвора.29 Отвори су зидани као и зидови 
куле, само с прецизније обрађеним каменим блоковима 
на угловима, и били су архитравно засведени дрвеном 
конструкцијом.30 Приступало им се преко дрвених плат-
форми, које нису на истим позицијама као данашње. На 
зидовима унутар кула могу се уочити оригиналне пози-
ције дрвене конструкције, тако да је постојала етажа на 
нивоу топовских отвора и једна конструкција у висини 
круништа. Простор испод етаже с топовским отворима 
на нивоу терена вероватно није био испуњен земљом. 
На лицу зида кула топовски отвори су формирани од 
правилно тесаних профилисаних камених блокова. 

Спољашњи портал капије је зидан од правилно те-
саних комада кречњачког камена, који су прецизно обли-
ковани и импозантних димензија. Овакав начин зидања 

није био примењиван на осталим средњовековним ка-
пијама Београдске тврђаве, на шта упућују и димензије 
спољашњег и унутрашњег портала, који су знатно већи 
него на другим средњовековним капијама на тврђави.31 
Спољашњи портал формиран је у зиду дебљине 165 цм. 
На њему је очуван мали фрагмент оригиналног малте-
рисања светлим малтером, који у себи има додатке па- 
мучних влакана, чиме је повећана еластичност материја-
ла. Портал капије је зидан изједна с кулама, ширина отво-
ра износи 3,50 м, док је размак између кула 4,26 м. Отвор 
је десетак центиметара ближи Северној кули, односно 
удаљен је 33 цм, док је од Јужне удаљен 46 цм. Зидан 
је каменим блоковима висине 70 цм, дубине око 50 цм, 
а ширине колико је и зид портала, односно око 165 цм. 
Углови портала су засечени под углом од 45 степени за 
неких 12 цм, формирајући декоративни елемент који 
ће се поновити касније на унутрашњем порталу и на 
конзоли ложишта, унутар пролаза капије. Полукружни 
отвор портала повучен је од спољњег лица зида за 20 цм 
и уоквирен правоугаоним оквиром висине 4,40 м, који је 
завршен архитравном гредом од тесаног камена висине 
40 цм. Теме лука улаза се налази на висини од 3,60 м од 
нивоа пода капије, а на 1,70 м од темена лука налази се 
правоугаона ниша величине 38 цм x 50 цм. Поред фор-
тификационе и утилитарне функције, средњовековне 
капије су имале и дубоко симболично значење. Оне су 
персонификовале снагу града и на сваком улазу се нала-
зила ниша са симболом његовог заштитника. У ниши на 
Зиндан капији налазила се икона Богородице, заштитни-
це града Београда.

Од Јужне куле ка рову Североисточног бедема на-
ставља се Јужни бедем, спајајући се с контраескарпом 
рова. Код овог бедема није утврђена фазност у грађењу, 

Сл. 11. Северна кула и Лучни бедем 1932. године 
(Београдске општинске новине, 1932) 

Сл. 12. Северна кула и Лучни бедем
(фотографија аутора)
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пошто је у више наврата бивао доста оштећен и прези-
ђиван, тако да се не може утврдити да ли је као Лучни 
бедем имао две фазе.

Друга грађевинска фаза изградње Зиндан капије 
представља усложњавање архитектонско-конструктив-
ног склопа. Изграђен је пролаз Зиндан капије, надзидан 
је Лучни бедем тако да је добио топовске отворе и зуп-
це32 и могуће је да је у овој фази направљен и топовски 
отвор на Јужном бедему.33 

Између постојећих кула капије изграђен је пролаз, 
изнад којег је подигнута правоугаона кула. Квадратна 
основа пролаза састоји се од два бочна зида на међу-
собном размаку од 5,80 м и унутрашњег портала који 
је на удаљености од 5,30 м од спољашњег. На основу 
изворне ликовне грађе34 утврђено је да се изнад пролаза 
капије налазила правоугаона кула која је имала стрми 
пирамидални кров, док је на Северној кули кров прика-
зан као компликованија конструкција купастог облика 
из неколико надвишених сегмената. Јужна кула је на 

приказима без кровне конструкције. Пролаз капије је 
у каснијим периодима претрпео разна презиђивања и 
блоковања, тако да су оригиналне партије сачуване у 
фрагментима, највише у нижим зонама зидова. Очува-
ни делови зидова пролаза су ширине (мерено на нај-
ширим деловима) око 1 м, док је унутрашњи портал 
дебљине 46 цм. Између бочних зидова пролаза и спо-
љашњег портала не постоји превез, док то није случај 
код унутрашњег портала и бочних зидова, што указује 
на фазност у зидању. Уколико је иницијално била идеја 
изградња улазне капије кроз кулу,35 могуће је да је то 
био систем грађења. 

Пролаз је зидан каменом, кречњаком неједнаких 
величина, неки комади су притесани, али је углавном 
коришћен ломљен камен, с великим спојницама. На 
висини од 1,80 м од нивоа пролаза капије појављује се 
зидање опеком у смислу формирања ослонца за свод 
који почиње на висини од око 2,20 м. Коришћење опеке 
на комплексу Зиндан капије везује се за интервенције 

Сл. 13. Ревитализација основа (цртеж аутора)
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настале током барокне реконструкције, међутим, угра-
ђена опека на висини почетка свода је средњовековна, 
тако да се његово датирање може померити у време из-
градње капије.36 У прилог овој тврдњи иде и чињеница 
да је град био под управом Угарске, која је за зидање 
својих утврђења, услед недостатка камена, у великој 
мери користила опеку.37 

На јужном зиду пролаза капије уз спољни портал 
налазила се зазида од опеке, од нивоа пода пролаза ка-
пије до висине почетка свода од око 2,20 м. На висини 
почетка свода виделе су се две камене сполије. По укла-
њању зазиде током архитектонских истраживања 2006. 
године, утврђено је да се на том месту налазило ложи-
ште, камин. Две сполије су заправо камени елементи 
фронталног, видног дела камина, димни заслон и бочна 
конзола која га носи. Оба камена блока су наменски кле-
сана, са декоративном профилацијом у складу с порта-
лима капије. Димни заслон камина је у виду хоризонтал-
ног каменог блока, трапезастог пресека, благо закошен 

с предње стране, дужине 110 цм, висине 44 цм и шири-
не 30 цм. С једне стране се ослања на зид спољашњег 
портала, док се са супротне стране ослања на камену 
конзолу, затварајући димни канал. Ослонац на конзолу 
је формиран у виду зуба засеченог каменом блоку ди-
мног заслона висине 6 цм и дужине 20 цм. Конзола, на 
коју се ослања, полукружна је и ширине 58 цм, висине 
31 цм и излази из равни зида 46 цм. Испод конзоле се 
највероватније налазио камени или зидани стуб, који је 
формирао бочну страну камина, док је друга бочна стра-
на била сам зид портала. Трагови горења откривени су 
на бочној страни камина на зиду портала. Иза димног 
заслона налази се димни канал дубине око 30 цм, који је 
попуњен шутом. Данашња позиција камених елемената 
указује на то да је дошло до оштећења камене конзоле, 
тако да је камени блок димног заслона склизнуо 6 цм, а с 
њим и зид изнад ложишта.38 Висина почетка свода про-
лаза је иста као висина горње површине конзоле, с обзи-
ром да се камени блок димног заслона камина ослања на 

Сл. 14.
Пресек кроз просторију 
у бастиону, са изгледом 
капије (цртеж аутора)

Сл. 15.
Ревитализација пресек 1-1 
(цртеж аутора)
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камену конзолу само једним малим делом, вероватно је 
да се на камену конзолу ослањао и свод пролаза капије. 
Облик, начин обраде и профилација каменог блока ди-
мног заслона указују на то да је тај део камина био ви-
дан, што отвара питање на који начин је формиран свод 
изнад камина уз спољашњи портал.

Унутрашњи портал пролаза капије је изузетно та-
нак у односу на остале елементе капије. Дебљина зида 
износи око 45 цм и код њега нису откривена лежишта за 
вратнице.39 Портал је изграђен истом техником грађења 
као и спољни, од масивних тесаних камених блокова са 
засеченим угловима као декорацијом.

Током друге грађевинске фазе надзидан је Лучни 
бедем,40 у оквиру којег су отворена два топовска отво-
ра и капија у бедему. За зидање је коришћен кречњак, 
различитих величина чији слог није правилан, с ве-
ћом количином ломљеног камена. Одбрамбени систем 
комплекса капије употпуњен је формирањем топов-
ских отвора континуално и стратешки постављених 
дуж Лучног бедема, унутар кула и на Јужном бедему, 

покривајући североисточни прилаз тврђави. Занимљи-
во је да су парапети топовских отвора на Јужном беде-
му, као и топовски отвори уз Северну кулу на Лучном 
бедему, на висини од 2 м у односу на оригинални ниво 
терена,41 што упућује на то да је постојала дрвена плат-
форма преко које им се приступало и која је била у ис-
том нивоу с платформама у кулама. 

Портал капије у Лучном бедему грађен је тесаним 
комадима кречњачког камена, знатно мањих димензија, 
сваки камени блок је око 35–40 цм висине, што указује 
на њен значај у склопу барбакана. Лук портала је сег-
ментни, док су луци на порталима Зиндан капије по-
лукружни. Капија је уграђена у бедем на његовом уну-
трашњем лицу. Ширина отвора пролаза износи 2,30 м, 
а сегментни лук почиње на висини од 2,20 м од нивоа 
прага капије. Приликом конзерваторско-рестауратор-
ских радова 2002. године, откривено је с једне стране 
капије лежиште за осовину врата. Лежиште се налази 
у маси бедема, са стране капије ка спољњем лицу бе-
дема, што може значити да су се вратнице затварале са 

Сл. 16.
Изглед Зиндан капије 
(фотографија аутора)
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спољашње стране. У зидној маси бедема нису нађени 
трагови мандала, а ни остаци свода. Постоје трагови 
греда изнад портала, тако да је засвођавање вероватно 
било решено архитравно, постављањем дрвених греда, 
као што је то случај код топовских отвора. Ниво прага 
капије са унутрашње стране налази се на нивоу терена, 
док је са спољње стране капија подигнута од нивоа те-
рена за 5 м. С обзиром на то да је капија коришћена све 
до зазиђивања,42 претпоставка је да се веза с тереном 
остваривала путем лаке дрвене конструкције, која је 
могла бити у виду степеница или рампе, што би омогу-
ћило пролазак коња. Истраживачким радовима нису от-
кривени трагови зиданих структура, а ни ослањања др-
вене конструкције која би носила степенице или рампу. 

У разматрању конструктивног склопа капије у 
Лучном бедему, односно могућности да је служила за 
повлачење, може се отворити питање да ли је зидана у 
оквиру друге фазе или је пробијена на месту топовског 
отвора након изградње Источног цвингера. Ако је ка-
пија служила за повлачење, онда је оно вршено према 
заштићеном простору, што значи да је капија у Лучном 
бедему зидана у време изградње Источног цвингера, а 
не пре њега, када је пробијена и потерна на барбака-
ну Источне капије II. Ова измена у одбрамбеној функ-
цији барбакана условила је и друге интервенције, тако 
да је вероватно у том периоду Лучни бедем спојен са 
Североисточним бедемом, што нам потврђује приказ 
на Гумповом плану, као и на другим плановима с краја 
17. века.43 Планска документација указује на формира-
ње палисада које одвајају ров испред Зиндан капије од 
рова Североисточног бедема. 

Следећа фаза која је битно изменила изглед и функ-
цију комплекса јесте аустријска барокна реконструкци-
ја од 1717. до 1739. године. Током те реконструкције 
средњовековни комплекс Зиндан капије није срушен 
већ је трансформисан и прилагођен потребама артиље-
ријског ратовања. Испред капије су сазидани бастиони 
тако да је комплекс изгубио примарну функцију прве 
линије одбране. Све интервенције у оквиру ове фазе из-
ведене су у опеци. Кула изнад пролаза капије је сруше-
на и изнад свода од опеке формиран је земљани насип. 
Полукружне куле су добиле нову функцију, складишта 
или тамнице, тако да су уместо зубаца и кровова доби-
ле сводове од опеке са земљаним насипом. Постојећи 
топовски отвори унутар кула претворени су у прозор-
ске отворе засведене опеком. Са бочних страна пролаза 
капије изграђени су ходници који воде до кула и који 
их уједно затварају. У Јужној кули су формиране две 
подземне етаже, а у Северној три, и на новим етажа-
ма су пробијени прозорски отвори. У бочним зидовима 
пролаза капије пробијени су прозорски отвори, када је 
вероватно дошло до оштећења статичке стабилности 

ложишта, које више није било у функцији, тако да је 
зазидано. У циљу што боље одбране од артиљеријског 
оружја, простор уз Лучни бедем је испуњен земљом и 
претворен у бастион, унутар којег је остављена комуни-
кација кроз капију у бедему, у виду засведеног пролаза. 
Тада су зазидани топовски отвори који се налазе на бе-
дему. Новоизграђени ходници уз Северну кулу налазе 
се унутар бастиона, док су приступни ходници уз Јужну 
кулу формирани као слободностојећа конструкција од 
опеке са земљаним насипом изнад сводова. У Јужној 
кули се двокраке степенице налазе управно у односу 
на ходник, односно пружају се паралелно с Јужним бе-
демом, док је у Северној кули једнокрако степениште 
паралелно с приступним ходником. У истом периоду 
изграђен је капонир који дели ров испред Зиндан капи-
је од рова Североисточног бедема и уједно пресеца ров 
СИ бедема. 

Последња трансформација комплекса изведена је 
1938. године, када је формирано круниште на кулама 
и подигнут парапетни зид с псеудотоповским отворима 
на Лучном бедему по узору на Дубровник. Круниште 
на кулама изведено је у виду зубаца на профилисаним 
конзолама које излазе изван равни зида. 

Ревитализација
Као и сама Београдска тврђава, разматрани северо-

источни сегмент представља својеврсни преплет епоха. 
Прожимања различитих фаза грађења, модификације 
и доградње постојећих структура током низа векова, 
условили су комплексност приступа решавању рекон-
струкције и ревитализације посматраног простора. Да-
нашња позиција Зиндан капије је врло интересантна у 
смислу ревитализације јер представља други најважни-
ји прилаз Горњем граду Београдске тврђаве, а налази се 
у окружењу које је већ оживљено различитим садржа-
јима. С једне стране од Лучног бедема ка Доњем граду, 
на подручју некадашњег Источног цвингера, налазе се 
сакрални објекти, Црква Ружица и Црква Св. Петке, па-
рохијски дом и крстионица. У правцу од Леополдове 
капије до Јакшићеве куле смештена су два кафеа и ре-
сторан, док се у Диздаревој кули налази Опсерваторија. 
Сви садржаји привлаче велики број посетилаца, тако да 
би нова намена у оквиру комплекса Зиндан капије мо-
рала да пружи садржај који би стварао равнотежу, уз по-
штовање споменичких вредности Београдске тврђаве.

Целовита реконструкција капије није могућа, 
ни ти би била стручно прихватљива. Окосница ком-
плекса је његова средњовековна фаза. Ниједна млађа 
интервенција не представља упечатљив архитектон-
ски захват, напредак или естетски вредну целину да 
би била издвојена и презентована у свом изворном 
облику. Конгломерат различитих епоха, укључујући и 
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реконструкцију круништа из 1938. године, чини Зиндан 
капију јединственом и препознатљивим репером Бео-
градске тврђаве. 

Радови на комплексу Зиндан капије требало би, уз 
поштовање сваке градитељске фазе, у мери у којој је 
то могуће, да презентују што више изворне структуре 
санацијом комплекса, рестаурацијом фрагмената, не-
гирањем појединих елемената и – крајњим средством 
– уклањањем/рушењем одређених делова, уколико је 
потребно. 

Пројектом рестаурације требало би предвидети 
санирање и решавање проблема влаге, односно одво-
ђења воде са горњих површина кула и изнад сводова 
ходника. У оквиру ових радова требало би извести чи-
шћење и блоковање свих просторија унутар комплек-
са с презиђивањем урушених делова. На основу данас 
доступних података, унутар кула би требало извршити 
рестаурацију топовских отвора и портала. Унутар про-
лаза капије требало би рестаурисати прозорске отворе 
и реконструисати камин. Реконструкцијом би били обу-
хваћени и радови на обнови свода од опеке над капијом, 
а техником зидања би требало нагласити да је посреди 
савремена интервенција. У циљу санације камена по-
требно је предвидети широко дерсовање зидова куле 
малтером по узору на оригинални. 

Уклањање круништа са кула не би требало разма-
трати, јер представља једну од битних фаза у истори-
ји комплекса, међутим, било би потребно размотрити 
уклањање стражара са горњих нивоа кула. Неопходно 
би било извођење рестаурације капије на Лучном беде-
му, која је у изузетно лошем стању услед изложености 
утицајима влаге који су погубни за врсту камена којим 
је зидана. У склопу рестаурације портала капије у бе-
дему требало би решити затварање отвора у Лучном 
бедему на савремен начин, да би се спречило даље про-
падање камена капије. 

Ревитализацијом простора комплекса Зиндан ка-
пије добио би се галеријски простор с могућношћу 
сталне изложбене поставке у кулама, док би у капониру 
у рову и у просторији унутар бастиона могле да се орга-
низују повремене поставке. При извођењу првих радо-
ва Службе заштите шездесетих година 20. века идеја је 
била да у кулама буде смештен музеј деспота Стефана.44 
Приликом стављања у функцију простора унутар кула 
неопходно је извести нове дрвене таванице, као и заста-
кљивање прозора. Уклањањем земље из дела бастиона 
између Северне куле и аустријске просторије добио би 
се велики простор физички повезан с кулом, док би се 
уједно презентовало и унутрашње лице Лучног беде-
ма, као део ентеријера. Рестаурацијом и одзиђивањем 
топовских отвора на Лучном бедему добио би се извор 
светлости и омогућила би се вентилација. Веза између 
барокног пролаза ка капији у бедему и новог простора 
унутар бастиона не би се остваривала јер би она подра-
зумевала рушење барокних структура. 

У склопу ревитализације могла би се размотри-
ти идеја о остваривању везе између капије на Лучном 
бедему и терена ка Доњем граду, која је засигурно 
постојала у време грађења капије. Ова веза могла би 
да буде остварена у виду савремене лаке монтажне 
конструкције. 

Ревитализацијом комплекса Зиндан капије Бео-
градска тврђава би добила на квалитету садржаја, а 
средњовековни комплекс би се сачувао од даљег уру-
шавања и поново добио значај главног средњовековног 
улаза у Горњи град.

Марина С. Павловић,
архитекта
Београд
pavlovic.marina@yahoo.com
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THE ZINDAN GATE COMPLEX

The Zindan Gate at the northeast corner of the Fortress of Belgrade is one of the four entrances to the Upper Town. It 
was built around the middle of the 15th century, at the same time as the Lower Town’s East Gate II, as a fortification system 
reflecting a transition from medieval to gunpowder warfare.

The gate portal flanked by two semicircular towers, North and South, leads into a passage which has corridors to the 
towers. From the North Tower runs the so-called Curved Rampart, transformed into a bastion over time, while from the 
South Tower runs the rampart towards the ditch defended by a caponier in front of the Upper Town’s Northeast Rampart. 
The Zindan Gate complex is the result of various additions and alterations which considerably changed its original appear-
ance. Based on research and archaeological excavation, four construction phases which substantially transformed the gate 
system have been identified.

At the time of construction in 1440–56, the gate was the main landward entrance to the Upper Town and the first line of 
defence of the main East Gate, better known as the Gate of Despot Stefan Lazarević. It was strategically sited on an eleva-
tion steeply descending from the Curved Rampart towards the confluence of the rivers and the Lower Town, leaving only a 
small and easily controlled landward approach way open.

Over time the barbican underwent substantial transformations in response to the changing technology of warfare. In 
1717–39 the fortress was rebuilt to meet the needs of artillery warfare. Bastioned outworks were built in front of the gate 
complex and the gate lost its original purpose as the first line of defence.

Today’s position of the Zindan Gate offers potential for revitalisation because it provides the second most important 
entranceway to the Upper Town of the Fortress amidst an environment already enlivened by various amenities. On one side 
of the Curved Rampart towards the Lower Town, in the area of the former East Outer Ward (zwinger), are two churches, St 
Petka’s and Ružica, the parish house and the baptistery. Between Leopold’s Gate and Jakšić’s Tower are two coffee shops 
and a restaurant, while the Dizdar’s Tower houses an astronomical observatory. All these facilities attract many visitors and 
the introduction of any new use within the Zindan Gate complex should be such as to ensure a balance and respect for the 
heritage value of the Fortress.
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