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МАРКО ПОПОВИЋ

СЕВЕРНА КАПИЈА СРЕДЊОВЕКОВНОГ ПОДГРАЂА НА САВИ

Сажетак: У раду су изложени резултати нових археолошких истраживања дела Северног бедема Подграђа на Сави из прве половине 14. века, касније Западног подграђа. На основу анализе откривених остатака, обрађена је улазна кула с капијом и ближим делом бедема.
Дата је хипотетична реконструкција првобитног изгледа северног улаза у Подграђе, уз анализу заступљеног фортификационог решења.
Кључне речи: Западно подграђе, Северни бедем, капија, улазна кула
Abstract: The paper presents the results of the recent archaeological investigation of the 14th-century north wall of medieval Belgrade’s Suburb on the Sava. Based on the analysis of the discovered remains, it discusses the entrance tower with the gate and the adjacent portion of the curtain
wall, offering a conjectural reconstruction of the original appearance of the north entrance to the Suburb and an analysis of its fortification system.
Keywords: Western Suburb, north wall, gate, entrance tower
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рагања за сведочанствима о развојним путевима средњовековног Београда представљају дугорочан
процес, који није окончан досадашњим веома обимним
истраживањима, већ ће се наставити и у временима која
долазе. У сачуваној историјској грађи још увек се може
наићи на понеки до сада непознат податак о судбини града крај великих река, које су повезивале, али и раздвајале,
светове средњовековне Европе. Топографска слика тог
војностратешког, а потом и значајног урбаног средишта
– формирана је и допуњавана током вишедеценијских
археолошких истраживања пространих подручја данашње Београдске тврђаве. На том простору, где је настао
и развијао се средњовековни град, откривени су важни
остаци фортификација које су омеђавале његов урбани
ареал и исцртавале унутрашње просторне поделе. У истраживачком процесу дошло се до поузданих сазнања о
етапама развоја средњовековног града, изградњи нових
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фортификација и њиховим познијим трансформацијама у складу с потребама времена. Међутим, трагања за
некадашњим утврђењима, односно бедемима и кулама
често рушеним у ратовима или ишчезлим под трасама
новијих бастионих фортификација, представљала су подухват који је остварен у границама реалних могућности. Стечена је основна хронолошка и просторна слика
средњовековног града, као и система његове одбране,
али остале су знатне лакуне на местима где су средњовековне фортификације до темеља разорене или где до
њихових трагова истраживачи још нису доспели. Услед
тога изгубљена слика града, претече савременог Београда, стално ће се допуњавати новим сазнањима.1 Овом
приликом стечена сазнања о фортификацијама старог
савског подграђа, које је у каснијим просторним поделама Београдске тврђаве означено као Западно подграђе,
биће допуњена резултатима нових истраживања.
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Београдска тврђава – ситуациони план са остацима
средњовековних фортификација
Током досадашњих истраживања поуздано је просторно одређен ареал најстаријег београдског подграђа,
које се од Замка на брегу ширило до обала Саве. На том
простору откривени су најстарији трагови средњовековног насељавања Београда, из 9–10. века.2 До утврђивања овог простора дошло је тек неколико столећа
касније, чему је претходила изградња византијског кастела на брегу, средином 12. века. У промењеним историјским околностима, после готово два столећа, указала се потреба да се градским бедемима обухвати и део
насеља који се пружао до обала реке Саве.
Крајем 13. века, Београд је први пут дошао под
српску власт. Град је мирним путем, одлуком угарског
краља, 1284. године прикључен областима којима је,
после повлачења са српског престола, владао краљ Стефан Драгутин. Према угарском схватању, Београд је и
даље био део њихове државне територије. У том мирном раздобљу град није утврђиван, будући да је стари
византијски кастел, обнављан и одржаван, у потпуности задовољавао потребе одбране. До битне промене
је дошло 1316. године, после смрти краља Драгутина,
када су области којима је владао, укључујући и Београд,
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припојене српској држави. С обзиром на то да се радило о тековинама освајања и да су се очекивали сукоби
са Угарском, одбрани запоседнутих територија била је
посвећивана велика пажња. Према сведочанствима из
савремених угарских извора, као и на основу сазнања
до којих се дошло у археолошким истраживањима, поуздано је закључено да је током прве половине 14. века,
када је град био под српском влашћу, у Београду подигнуто ново утврђење. Највероватнија је претпоставка
да се то могло догодити током прве деценије владавине
краља, касније цара Стефана Душана (1331–1355).3
Новим бедемима Подграђа обухваћен је југозападни део данашње Београдске тврђаве, односно део падине и равни приобални простор према ушћу Саве у
Дунав. Два основна бедема Подграђа, Северни и Јужни,
пружали су се од кастела на брегу и спуштали се низ
падину ка реци. И страна ка западу, према обали Саве,
била је утврђена новим бедемом. Са супротне, источне
стране, утврђени простор Подграђа ослањао се на бедеме кастела. Преостали бедеми Подграђа су у великој
мери откривени и истражени у археолошким истраживањима, што је омогућило да се препознају остаци првобитних фортификација и издвоје позније доградње.
Уз ове остатке на терену, за изучавање средњовековних фортификација, не само Подграђа већ и Београда
у целини, од изузетног документарног значаја је изворна историјска грађа, посебно стари планови и ведуте
града, настали пре краја 17. века. Поменути изворни
подаци, уз критичку анализу, омогућили су да се реституишу ишчезли делови фортификација Подграђа и замисли њихов некадашњи изглед. У целини посматрана
првобитна основа новог утврђења имала је облик неправилног трапезоида приближних димензија 100 м x
120 м и површину од око 1,12 ха.4 Главну одбрамбену
улогу у оквиру новог утврђења имали су бочни бедеми
постављени према северној и јужној страни.
Остаци Северног бедема, очувани местимично и
до преко четири метра висине, готово у целости су откривени.5 Само је један мањи део на падини према Горњем граду остао неистражен. У оквиру бедема налазиле су се првобитно две куле: једна правоугаоне основе и
друга, у чијем оквиру се налазила Северна капија Подграђа, што ће бити предмет наших даљих разматрања.
Каснијим доградњама бедем је продужен према речној
обали и ојачан са још две куле.6
Бедем који је бранио Подграђе с јужне стране знатно је слабије очуван. Полазио је од крајње западне куле
кастела и ивицом гребена се спуштао према реци. Био
је ојачан са две правоугаоне куле, а у његовом оквиру
се налазила и јужна капија Подграђа, чији су остаци откривени у недавним археолошким ископавањима.7 На
споју Јужног и Приобалног бедема, према плановима
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из 1688. године, постојала је једна већа кула квадратне
основе, за коју се може претпоставити да је припадала
првобитним фортификацијама Подграђа. Њени евентуални остаци нису истраживани, пошто залазе под железничке колосеке. Трагови трећег, Приобалног бедема,
откривени су свега у дужини од око 40 м. Већи део ове
фортификационе трасе сада није доступан за истраживања, јер залази под савремену комуникацију, а делом
лежи и испод бедема изграђених крајем 17. века и у 18.
веку. У оквиру овог бедема налазила се капија, или потерна, која је служила као излаз на обалу.
За оновремени Београд ново утврђено подграђе,
које се спуштало до обале Саве, представљало је важан елемент одбране. Његове фортификације пружале
су могућност да се кастел на брегу знатно успешније
брани у случају напада са река. Нови бедеми су истурени према обали са циљем да надзиру граничне реке и
усмере главне правце одбране према северу, одакле су
долазили угарски напади. Са друге стране, утврђење у
приобаљу је пружало и читав низ других погодности.

Омогућавало је контролу саобраћаја на Сави и лакше
снабдевање града у случају опсаде. За његову изградњу
одабран је најповољнији положај у приобаљу, који је
омогућавао да се ново утврђење повеже с кастелом на
брегу у јединствену одбрамбену целину.
Београдско подграђе на Сави представља један од
раних примера српске средњовековне војне архитектуре. У том смислу посебно је значајна анализа свих
заступљених фортификацијских елемената. Појава правоугаоних кула, отворених према унутрашњости утврђења, једна је од одлика српских утврђења 14. и прве
половине 15. века. Начин грађења бедема ломљеним
притесаним каменом и њихове дебљине од седам, а делом и осам стопа, такође се подударају са истим или
сличним решењима код других српских утврђења.8
Према нашим досадашњим разматрањима, сматрало
се да обе капије Подграђа понављају једноставна конструктивна решења, најчешће заступљена на читавом
низу средњовековних утврда. Новија археолошка истраживања простора око капија Подграђа показала су,

Сл. 1. План дела Северног бедема Подграђа у комплексу Великог барутног магацина у Доњем граду (Р=1:250).
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међутим, да је неопходно да се у светлу нових открића
поново размотри систем утврђивања и одбране улаза у
овај најстарији утврђени део средњовековног београдског насеља.
Стара средњовековна Јужна капија Подграђа, која
је у првој половини 18. века уграђена у комплекс тада
нове доњоградске Сава капије, све до пете деценије
20. века постојала је релативно добро очувана. Срушена је, нажалост, до темеља приликом англо-америчког
бомбардовања, априла 1944. године. Рашчишћавање
рушевина на овом простору, после више деценија, омогућило је да се истраже остаци средњовековне капије са
делом Јужног бедема Подграђа. Тад су откривени остаци поменуте бедемске трасе у дужини од око 30 м. Део
бедема, који се налазио при подножју падине, имао је
уобичајену ширину од седам стопа (око 2,10 м) и био
је делом заснован на стени. На прелазу падине у некадашњи равнији приобални део бедем је био проширен
према унутрашњости Подграђа за читав један метар,
тако да му је деоница даље према приобалној кули имала ширину између 3 м и 3,20 м, или око 10 стопа. Саставни део тог проширења, судећи према откривеним
траговима првих степеника, било је зидано степениште
којим се излазило на шетну стазу бедема.9 У оквиру тог,
ширег дела бедема, налазила се и Јужна капија, од које
су током ископавања откривене само бочне стране у висини свега једног реда камена. Тај скромни остатак је
омогућио да јој се одреди некадашња ширина од 3,10 м.
Праг капије није очуван, али је преостао део калдрмисаног застора у пролазу, на коти око 73.00. Испред капије се налазио ров који је, по свему судећи, некада био
испуњен водом. Услед слабе очуваности, испод равни
прага нису откривени трагови конзола за покретни мост
или камених ослонаца за неку сличну конструкцију.10
Остаци капије са делом Северног бедема Подграђа сада се налазе у оквиру комплекса Великог барутног магацина у Доњем граду (сл. 1). Ово велико здање,
делом укопано у стене, подигнуто је у трећој деценији
18. века, у време аустријских радова на реконструкцији
Београдске тврђаве. После 1740. године, ради боље заштите опасано је великим бастионим зидано-земљаним
бедемом. Приликом ове позније градње средњовековне
фортификације с некадашњом Северном капијом Подграђа су делимично порушене, а потом засуте земљаном испуном новог бастионог бедема.
Прва истраживања на овом простору су вршена
1970. године и била су ограниченог обима. Приликом
уклањања дела насипа делимично су откривени остаци средњовековног бедема са остацима Северне капије
Подграђа. Од овог некадашњег улаза у утврђени део насеља на Сави откривена је само западна половина, док
су јој остаци са супротне стране, према истоку, остали
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под зидном масом темеља унутрашње куртине бастионог бедема.11 На основу ових прелиминарних резултата
истраживања одређен је положај капије, док за разматрања њеног некадашњег изгледа није било довољно
елемената. Претпостављало се да је била једноставне
конструкције, грађена у виду засведеног пролаза кроз
бедем. Нова сазнања о овој старој средњовековној капији пружили су исходи обимнијих ревизионих археолошких ископавања, која су обављена крајем 2007. и
у пролеће 2008. године.12 Истраживан је простор где су
се остаци средњовековних фортификација налазили у
структури земљаног насипа и испод темеља унутрашње
куртине бастионог бедема Великог барутног магацина.
Дуж остатака Северног бедема отворене су четири сонде, уз његово спољно и унутрашње лице, док је пета
сонда постављена на правцу некадашњег прилаза Северној капији (сл. 2).
У средишту ових истраживања били су остаци Северне капије. Ради откривања њене целокупне основе,
обрушен је део темеља поменуте унутрашње куртине,
што је омогућило да се испод ове позније конструкције
открију и истраже трагови источне стране капије. Ово
сазнање, уз податке до којих се дошло након делимичног уклањања насипа са унутрашње стране средњовековног бедема, према некадашњем Подграђу, омогућили су да се сасвим поуздано сагледа основа овог здања
и претпостави његов некадашњи изглед.
Северни улаз у некадашње подграђе на Сави, или касније Западно подграђе, био је сложене структуре са двоструком капијом која се, како је то показала анализа очуваних остатака, налазила у оквиру улазне куле (сл. 2–4).
Предњи портал, од којег је очуван западни довратник13,
док је од источног откривен само отисак, налазио се у
равни са спољним лицем бедема. Ширина му је била
око 3,25 м, док је унутрашњи простор у приземљу куле,
односно сам пролаз капије, имао ширину од 3,90 м.
Праг ове спољне, то јест предње капије, налазио се на
коти 83.55, док је некадашњи ниво тла испред капије био
приближно на коти 82.00, односно у равни стене на којој
је бедем био утемељен. На прилазу капији преко овог релативно плитког рова налазио се дрвени мост који је био
ослоњен на камене конзоле испод равни прага. Траг једне
од ових конзола уочен је испод равни прага са боље очуване западне стране капије. На основу овог остатка није
се могло закључити како је изгледала и да ли је можда
представљала лежиште за осовину покретног моста.
Са унутрашње стране оба довратника, у истој равни с прагом, остала су очувана лежишта за вертикалне
осовине вратница. Лежиште са западне стране било је
уклесано у камени блок у виду полулоптастог удубљења пречника 17 цм. У једној познијој фази, услед истрошености, било је допуњено малтерном масом (сл. 5а)
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Сл. 2.
Део Северног бедема
Подграђа с капијом – основа
и унутрашњи (јужни) изглед
(лево горе)
Сл. 3.
Део Северног бедема
Подграђа с капијом
– спољни (северни) изглед
(лево доле)
Сл. 4.
Кула са Северном капијом
– подужни пресек,
западна страна
(десно горе)

МАРКО ПОПОВИЋ

Сл. 5. а, б. Северна капија, лежишта за вертикалне осовине вратница:
а. уз спољни портал, б. уз унутрашњи портал.
Слично лежиште откривено је и са супротне, источне
стране. Њему одговара и калотаста гвоздена чаура откривена у непосредној близини, која се некада налазила
у уклесаном каменом удубљењу, као ојачање лежишта
за осовину вратница.

Други портал је повучен око 2,60 м у односу на
спољно лице бедема и био је у саставу унутрашњег дела
капије, који је знатно слабије очуван. Према откривеним остацима, чинила су га два масивна пилона којима
је пролаз капије био продужен према унутрашњости

Сл. 6.
Северна капија,
остаци западног
пилона током
ископавања 2008. г.

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
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Сл. 7. а, б. Северна капија – а. довратник унутрашњег
портала, б. детаљ конзоле порталног лука
Подграђа. Од западног пилона откривен је само један
мањи део са одговарајућим довратником. На откривеном
остатку јасно се уочава да је био у конструктивној вези
са бедемом с којим је чинио исту целину. На то указују
и отисци греда – сантрача, које су биле део јединственог
система дрвених арматура. Пилон је био широк 1,20 м,
односно око четири стопе (сл. 6). Његова некадашња дужина се није могла поуздано утврдити, јер је највећим
делом порушен, а евентуални остаци темеља леже под
високим насипима земљане испуне бастионог бедема.
Може се само претпоставити да му је дужина у односу
на унутрашње лице бедема износила преко три метра, а
у самом пролазу капије у односу на унутрашњи портал
највероватније око 2,50 м. Од источног пилона, који је
готово у целини порушен током изградње унутрашње
куртине бастионог бедема, откривен је делимично само
остатак темеља заснованог на стени.
Од унутрашњег портала капије откривен је западни довратник у саставу одговарајућег пилона. Очуван
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је у целини заједно с плитком конзолом на коју је био
ослоњен лук портала (сл. 7). Висина му је 1,62 м, с конзолом 1,92 м, док је у осталим димензијама подударан
са довратником спољног портала. И овде се с његове
унутрашње стране, у равни тла, налази камени блок са
уклесаним сферним удубљењем, пречника 14 цм, односно лежиштем за вертикалну осовину вратница (сл. 5б).
Мада довратник са супротне, источне стране није очуван, може се доста поуздано закључити да је унутрашњи портал с простором између пилона био истих димензија као и спољни, односно имао ширину од 3,25 м
до 3,30 м, док је пролаз између пилона био широк око
3,85–3,90 м. У пролазу капије делимично су очувани
остаци калдрме с наглашеним сливником по средишњој
оси. Ова калдрма је у благом паду од прага спољног
портала (83.54), према југу, то јест ка унутрашњости
Подграђа (83.14).

МАРКО ПОПОВИЋ
Северни бедем, чији су остаци истраживани у
комплексу Великог барутног магацина, био је грађен на
релативно стрмој, претежно стеновитој падини, која се
спушта од положаја некадашњег Замка према заравни у
приобаљу. Затеченим одликама рељефа на падини био
је прилагођен и начин зидања фортификација. Темељ
бедема, који је био у равни с надземним лицем, без посебних проширења, каскадно је грађен уз делимично
укопавање у, условно речено, меко стеновито тло и слој
земље који га је прекривао. У структури му је ломљени
камен, обилно заливен кречним малтером. Дубина темеља у односу на лице бедема била је, изгледа, доста
неуједначена. На делу ближе капији (сонда 1), где су
истражени слојеви до стене, дубина темеља је износила
између 1,10 м и 1,30 м, док је даље уз падину, на деоници источно од капије, темељ био нешто плићи. На равнијем делу у подножју падине, код Куле 1 где почиње
приобална зараван, дубина темеља је била знатно већа,
између 2 м и 2,50 м.
Ширина зидне масе Северног бедема није била
константна, већ је зависила од положаја појединих деоница. Део који се спуштао низ падину, све до Северне
капије, имао је уобичајену ширину од око седам стопа
(2,10 м), као и већина средњовековних бедема Београдске тврђаве. Деоница између капије и Куле 1 била је за
једну стопу шира (2,40 м). Ова дебљина је углавном
била константна на целој даљој траси бедема све до
приобалних фортификација, где су бедеми за две до две
и по стопе тањи, што је поред осталог било и у зависности од етапа грађења.
На истраживаном делу средњовековног бедема,
који се налазио под земљаним насипом у структури
познијег бастионог бедема, уочене су две грађевинске
фазе – старија, која одговара првобитном бедему, и млађа, настала у време познијег надзиђивања ове фортификационе трасе. Старије зидно платно грађено је ломљеним, притесаним каменом у неправилном слогу, уз
уграђивање бројних тесаника – сполија из разрушених
бедема римског каструма (сл. 8). За разлику од спољне
стране, појава ових квадера је знатно ређа на унутрашњем лицу бедема. Уочен је, такође, и велик број не
само ситних уломака већ местимично и целих танких
опека, најчешће античког порекла. Унутрашњу структуру бедема чинила је зидна маса (трпанац) ситнијег
камена, комада танких опека и јаког кречног малтера.
Ова зидна маса била је ојачана сантрачима, односно
унутрашњом арматуром од дрвених греда. Према откривеним траговима, сачињавале су је по две подужно
постављене тесане греде, квадратног пресека, димензија 20 цм x 20 цм, међусобно повезане попречним гредицама, од којих се положаји неких уочавају у лицу бедема. У очуваном делу зидног платна откривена су два
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

хоризонтална низа сантрача на међусобном растојању
од око 2,50 м. Горњи очувани траг са отисцима дрвених
греда, приближно на котама око 85.00, продужавао се,
као што је већ речено, из структуре бедема у зидну масе
западног пилона капије.
У лицу бедема, на појединим местима остали су
очувани остаци широког попуњавања спојница, односно дерсовања, белим кречним и ружичастим малтером
са додацима туцане опеке. Није било могуће одредити
која од ове две врсте малтера одговара времену грађења бедема, а која некој од каснијих обнова. Поправке
у лицу зида, којих је сигурно било више с обзиром на
лош квалитет камена који се с временом осипао, уочене
су на више места. Навешћемо само неколико примера
ових обнова. Тако је у простору Северне капије уочено да је један истрошени квадер обновљен у слогу танких средњовековних опека. Сличан пример постоји и
са спољне стране бедема, где је један пропали квадер у
лицу обновљен у слогу ситнијег ломљеног камена.
На унутрашњем лицу бедема у непосредној близини капије откривена је велика омалтерисана површина
испод које је местимично био очуван и старији слој малтерисања. Ови остаци сасвим сигурно не припадају завршној обради лица зидног платна већ, без сумње, указују
на постојање неке грађевине ослоњене на бедем. Остаци
овог призиданог здања нису истраживани, будући да се
налазе испод високих слојева земљаног насипа. Према
очуваним траговима малтера, страна ослоњена на бедем
могла је имати дужину између 6 и 6,50 м.
Горњи део бедема, као што је то и уобичајено, завршавао се шетном стазом и круништем са зупцима. Захваљујући чињеници да је бедем у једној каснијој фази
био надзидан, испод ове позније зидне масе остали су
очувани трагови првобитне шетне стазе на делу од Северне капије према Кули 1. Због релативно стрмог терена на којем је бедем грађен, слично темељима, и шетна
стаза је била каскадно решена. На првом делу од капије
према западу, у дужини од око 5,50 м њен ниво је у благом паду од коте 87.40 до коте 86.60, где се налазила
каскада висока око 1,10 м. Даље, према Кули 1, шетна
стаза је била хоризонтална, приближно на коти 85.00.
Овај јасно дефинисани ниво шетне стазе, у поређењу
с подацима о некадашњој равни тла са спољне стране
бедемске трасе ближе капији, омогућава да се поуздано утврди висина првобитног бедема. Не рачунајући
круниште са зупцима, бедем је на делу ближе капији
био висок око 6 метара. Даље према подножју падине и
Кули 1 висина бедема је, вероватно, била и нешто већа,
можда и преко 7 метара.
На горњој површини бедема, по свему судећи, постојале су и дрвене структуре у виду конзолног проширења шетне стазе, као и конструкција којом је била
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Сл. 8. Део Северног бедема с капијом, током ископавања 2008. г.
наткривена. На унутрашњем лицу бедема, у једном од
квадера, остало је очувано полукружно уклесано лежиште за ослонац косе греде. У питању је, највероватније, траг косника на који се ослањало дрвено проширење
шетне стазе. На лицима бедема, као и на остацима саме
капије, уочени су трагови јаког горења, који највероватније потичу од пожара обрушених дрвених конструкција
са бедема и капије, односно улазне куле (сл. 9). Стратиграфски посматрано, овај слој пожара затворен нивоом
интензивног шута одговара последњој етапи коришћења
ове фортификационе трасе, након чега започиње њено
интензивно рушење током прве половине 18. века.
Првобитни бедем је у једној познијој фази био
надзидан. Остаци ове млађе надградње очувани су
само у свом најнижем делу, који је грађен над некадашњом шетном стазом. Млађа зидна маса се према својој структури јасно издваја. Надзидани део бедема грађен је нешто ситнијим ломљеним притесаним каменом
и ретким уломцима опека уз употребу белог кречног
малтера. За разлику од старијег дела бедема у овој надградњи није уочена употреба античких сполија, односно клесаних квадера.
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У сондама које су се налазиле са обе стране бедема истражен је и део насипних слојева земље, камена и
шута, којима је била засута ова бедемска траса. Са унутарње стране бедема у сондама 3 и 4 то су углавном били
насипи земље из времена грађења бастионог бедема.
Нижи слојеви, који су се налазили испод ових насипа,
нису истраживани будући да би то подразумевало уклањање великих количина земље, за шта није било услова. Изузетак представља само мањи простор уз западни
пилон где су откривени остаци старијег сухозида, који
се налазио на рубу према стрмом источном делу падине
у функцији подзида комуникације која је водила према
унутрашњости Подграђа. Са спољне стране бедема ситуација је била нешто боља будући да је ту већ раније
био уклоњен део млађих насипа. Ту се у току ископавања дошло до нивоа набијеног малтерног шута над којим леже млађи насипни слојеви (сл. 10). Овај ниво је
у знатном паду од истока ка западу, што одговара некадашњој конфигурацији тла на падини. Ови млађи слојеви углавном би одговарали насипу из прве половине 18.
века. Ретки археолошки налази, претежно уломци керамике, измешани су, што карактерише насипне слојеве. У
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Сл. 9.
Северни бедем,
детаљ лица с траговима
дејства ватре

највећем броју заступљена је керамика млађег турског
раздобља, али има и ретких уломака старијих керамичких посуда. Ниво набијеног малтерног шута, до којег су
истраживања вршена, такође је у знатном паду, готово
под углом од 45 степени према западу, односно подножју падине. Овај малтерни шут потиче, по свему судећи,
из времена последњег већег рушења бедема, крајем 17.
и у првим деценијама 18. века. Испод овог нивоа остали
су неистражени старији слојеви, чија се дебљина креће
од једног до два метра.
Испред остатака Северне капије, у простору који
је раније био испуњен насипом у структури бастионог
бедема Великог барутног магацина, отворена је сонда 5,
димензија 6,50 м x 3 м. Испод млађих насипа и темеља
унутрашње куртине овог бедема откривени су трагови
некадашње комуникације, која је с простора падине водила према капији Подграђа (сл. 11–12). Реч је о остацима
сухозидне конструкције којом је ова комуникација са западне стране била подзидана према стрмом делу падине.
Подзид је грађен од солидно сложеног камена средње величине, а цела конструкција је била ојачана дрвеном арматуром. У лицу подзида откривени су отисци три вертикалне дрвене греде, квадратног пресека, димензија 20 цм
x 20 цм. Судећи према налазима гвоздених клинова уз
ове греде, постојала је и хоризонтална дрвена арматура
у структури подзида, а можда и насипа над којим је била
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

супструкција каменог застора, односно калдрме, на овом
прилазном путу. Подзид је био укопан у слој релативно
чисте тамномрке земље, са одликама старијег културног
слоја. Услед техничких немогућности, односно проблема са статичким обезбеђењем темеља унутрашње куртине, ови слојеви се остали неистражени. Такође није
откривено ни на којој дубини је подзид био утемељен.
Није познато ни на ком нивоу му се налазио горњи руб.
Међутим, висина до које је остао очуван (84.45), у поређењу с котом прага капије (83.54), показује да се овај
прилазни пут спуштао према улазу у Подграђе. Уз део
подзида који је истражен над поменутим старијим слоје
тамномрке земље откривено је више танких слојева различите структуре, који би се могли датовати у 17. или
почетак 18. века, сигурно у време пре коначног напуштања ове комуникације и изградње бастионог бедема око
Великог барутног магацина.
Обим археолошких истраживања, ограничен постојањем познијих фортификација над остацима средњовековног бедема, пружио је ограничене резултате.
Но и поред своје фрагментарности они ипак пружају
могућност да се допуне сазнања о времену настанка
и познијим етапама грађења, уз покушај реконструкције некадашњег изгледа овог дела средњовековних
утврђења Београда. У том смислу посебно је од значаја
анализа изворне историјске грађе – најранијих ведута
18
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и старих планова града. Не залазећи у детаљну анализу ове доста обимне грађе,14 укратко ћемо се задржати
само на оним детаљима на којима се може препознати
приказ Северног бедема Подграђа.
На неким плановима Београдске тврђаве с краја 17.
века, који одсликавају тада још постојеће средњовековне
фортификације, приказана је и траса Северног бедема,
али без посебних детаља, будући да је ту главна пажња
била усмерена на спољне делове утврђења важне за одбрану града. У том смислу, бедеми који су чинили део
унутрашњих просторних подела Тврђаве били су мањег
значаја. У оквиру Северног бедема, с више или мање тачности, назначен је распоред кула. Приказиван је доста
тачно и положај капије, али само у виду једноставног
пролаза кроз бедем, без посебних конструкција.
За наша разматрања овом приликом су били важнији најстарији ликовни прикази Београда, из раздобља
пре османског освајања града 1521. године. На познатом
турском цртежу са одликама плана и изгледа, који је рађен на свили 1492. године, београдске фортификације
су приказане схематично, очигледно у циљу припрема
напада на град.15 Општа поједностављена слика утврђења тачна је превасходно у односу на просторне поделе
утврђења. Поменути цртеж, међутим, обилује приказом
детаља фортификација допуњених писаним објашњењима, која су, по свему судећи, била резултат шпијунских
осматрања.16 Посебно су детаљно нацртана и описана
приобална утврђења. Међу приказаним подеоним бедемима могу се доста поуздано препознати и фортификације Западног подграђа. На приказу Северног бедема
уочљива је само кула с капијом, која би према положају
одговарала северном улазу у овај део утврђења.
Поред овог најстаријег ликовног извора, може се
на основу посредних података претпоставити да је постојао један доста детаљан и тачан цртеж Београда рађен крајем 15. или у првим деценијама 16. века, али сигурно пре турског освајања града 1521. године. Према
овом протографу, који није сачуван, рађене су најстарије ведуте Београда, током прве половине и средином 16.

века. Најстарију познату репродукцију овог изгубљеног
ликовног извора представља дрворез Волфганга Реша,
који је штампан као летак у Нирнбергу 1522. године.17
Реч је о дрворезаној плочи рађеној према изворном цртежу, чији је отисак приказивао слику града окренуту
као у огледалу. Према истом протографу рађен је и један знатно детаљнији цртеж у боји с приказом турског
освајања Београда, који до сада није био познат нашој
научној јавности.18 За разлику од дрвореза В. Реша, ова
илустрација, која тек треба да буде детаљно обрађена и
публикована, рађена је са много више детаља, уз исписане легенде, што је од посебне документарне вредности. Не упуштајући се у продубљеније анализе, што ће
бити предмет накнадне расправе, задржаћемо се само
на детаљу који је у непосредној вези с нашим радом.
Међу мноштвом детаља веома је уочљив на падини под
замком део Северног бедема Подграђа (сл. 13). Приказано је зидно платно са шетном стазом и круништем,
које се каскадно спушта према приобалној заравни у
Подграђу. У средишњем делу приказаног сегмента бедема налази се кула с капијом у свом приземном делу.
На врху куле, над круништем, приказан је пирамидални кров. Непосредно уз кулу с капијом, уочава се већа
зграда са двоводним кровом, која је била ослоњена на
унутрашње лице бедема. Са спољне стране на падини
приказана је стаза која се од Горњег града вијугаво спушта према капији. За разлику од овог доста детаљног
и великог цртежа с приказом Београда у време опсаде
1521. године, остале ведуте из овог раздобља, које би
се могле довести у везу с раније поменутим протографом, знатно су мањих димензија, што је условило да су
и прикази на њима сведенији. И на овим ведутама се
може уочити Северни бедем Подграђа, али без описаних детаља и препознатљиве капије.
Сличан приказ Северног бедема налази се и на једној ведути Београда из 1603. године, која, за разлику од
неких других из тог времена, није настала као компилација ранијих извора, већ представља изворно сведочанство очевица. Посреди је дело Ференца Ватаја, који је у

Сл. 10.
Сонде 1 и 2,
северни профил Т1–Т2
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Београду боравио извесно време као ратни заробљеник
и који је уз овај цртеж оставио и опис свога тамновања.19
Његов приказ положаја утврђења, посматран као целина,
релативно је тачан, док су бедемске трасе исцртане доста поједностављено. Међу фортификационим детаљима који имају документарну вредност издваја се Северни
бедем Подграђа, приказан у својој пуној дужини. У његовом средишњем делу, као и на поменутој илустрацији
из Фугерове Хронике, уочава се улазна кула с капијом,
наткривена пирамидалним кровом, док су изостављене
остале куле које су се налазиле у оквиру овог бедема.
На основу напред изложене археолошке и историјске изворне грађе поуздано се може закључити да се
северни улаз у некадашње Подграђе на Сави налазио
у оквиру куле сложене основе и особене конструкције,
за коју не располажемо подацима о ближим паралелама. Услед тога, уз анализу поуздано дефинисане основе
капије и разматрања њеног функционалног решења, о
конструкцији улазне куле и њеном некадашњем изгледу
могуће је изнети само неке претпоставке. Поуздано се
може рећи да је Кула с капијом имала, у конструктивном и функционалном смислу, два основна дела. Предњи део између спољног и унутрашњег портала могао
би се дефинисати као пропугнакулум, односно као предзиђе главне капије.20 Био је то затворени простор, површине 8,50 м2, који са горње стране није био засведен.

Над овим простором, у нивоу круништа бедема, а на
висини од око 4,20 м, сигурно је постојала галерија, односно платформа ослоњена на дрвене греде. Може се
такође претпоставити да су у бочним зидовима куле, у
истој равни с њеним подом, постојале потерне за излаз на шетне стазе. Са ове платформе, дрвеним степеништем се могло изаћи на врх куле. Такође, готово је

Сл. 11.
Сонда 5 са остацима
подзида испред капије
(Р=1:100)
Сл. 12.
Сонда 5 са остацима
подзида и северним
профилом
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сасвим извесно да је под ове платформе био делимично
отворен према пролазу капије.
У оквиру задње стране куле истурене према простору Подграђа налазила се унутрашња, главна капија, која је, без сумње, била засведена. Њен свод је, по
свему судећи, био ослоњен на бочне масивне пилоне.
У односу на ниво у капији, теме овог свода налазио се
на висини од око 6 м, док се некадашња висина куле у
целини може само приближно одредити. Њена горња,
завршна платформа делом је на зиду изнад унутрашње
капије, док је на другој половини вероватно постојала
дрвена подна конструкција изнад пропугнакулума. Под
ове платформе могао би се замислити на висини не мањој од око 7,50 м, а с обзиром на то да је имала и круниште са зупцима, сме се претпоставити да јој је укупна
висина била око 10 м. Као што је то и било уобичајено,
над кулом се налазио пирамидални четвороводни кров.
Овако замишљена конструкција куле с капијом на
Северном бедему одговарала би приказу на раније наведеним ликовним изворима, посебно изгледу са цртежа из
Фугерове Хронике, за који сматрамо да представља једно од најпоузданијих сведочанстава о средњовековним
београдским фортификацијама. Осим саме куле, изглед
дела зидног платна на падини са шетном стазом и круништем које се каскадно спушта потврђују откривени трагови на истраженим остацима бедема. У том смислу посебно је занимљив приказ зграде под двоводним кровом,
ослоњене на бедем у непосредној близини капије, што се
може довести у везу с малтерисаним површинама које су
остале очуване на унутрашњем лицу бедема.
Кула с капијом на Северном бедему, у оквиру целине фортификације некадашњег Подграђа на Сави, сасвим поуздано се може датовати у прву половину 14.
века. Ово утврђење грађено је највероватније током
четврте деценије 14. века, у време када се Београд налазио под влашћу краља Стефана Душана21. Подигнути бедеми и куле према начину грађења и примењеним
конструктивним решењима улазе у шири оквир остварења српске војне архитектуре тога времена. Најближе
паралеле у том смислу су међу фортификационим решењима Магличког замка, из прве четвртине 14. века.22
Међутим, међу познатим примерима из средњовековних утврђења српских земаља нема ближих аналогија
за особено београдско решење улазне куле с капијом,
које смо овом приликом покушали да проучимо. У неким појединостима главна капија с брањеним претпростором – пропугнакулумом, блиска је нешто каснијим
боље очуваним утврђењима Београда и Смедерева.
Одбрана капија код ових градова, међутим, јавља се у
оквиру система двојних бедема, који припада сложенијем типу фортификација. Такав је случај са Источном и
21

Јужном капијом Горњег града у Београду,23 или с капијом Смедеревског замка (Малог града).24 Код Северне
капије Подграђа такво решење је сажето у оквиру улазне куле, при чему је функција пропугнакулума у њеном
предњем делу остала иста. Приликом освајања утврђених градова капије су увек представљале потенцијално слабе тачке за одбрану. Услед тога предузимани су
покушаји да се што боље утврде. У развоју европских
фортификација од антике па све готово до савременог
доба системима одбране тврђавских капија придавана
је посебна пажња. Водило се рачуна да се нападачи суоче с више линија одбране и да се при том омогући што
ефикасније деловање опседнуте посаде. То је условило, поред осталог, и основно удвајање одбране капије,
као што то показује и пример Северне капије Подграђа.
Уколико би у случају опсаде нападачи успели да пробију, обично слабије утврђену спољну капију, нашли би се
у малом затвореном простору, где су на њих браниоци
могли ефикасно да дејствују кроз отворе у оквиру поменуте дрвене платформе изнад тога простора. Ограничена могућност продора већег броја нападача у тај мали
простор, који су ту били лака мета за браниоце, била
је пресудна за успешну одбрану унутрашње, односно
главне капије.
За разлику од првобитног изгледа куле с капијом у
оквиру Северног бедема Подграђа, коју је на основу очуваних остатака било могуће замислити у некадашњем
волумену, располажемо с веома мало података о познијој
доградњи бедема. Осим чињенице да је повећана висина
зидног платна и да је то грађење започето у равни старе шетне стазе, остала питања остају без одговора. Није
познато до које висине је бедем надзидан нити када се
то догодило. Услед тога, како би се дошло до боље утемељених претпоставки, потребно је размотрити познате
чињенице као и блиске аналогије из саме Тврђаве.
У развоју фортификација Подграђа на Сави, касније Западног подграђа, у току досадашњих истраживања
поуздано су уочене и издвојене три основне етапе. Првој
би одговарала изградња утврђења о којој је напред већ
било речи. У наредној етапи, која би се сасвим поуздано
могла датовати у прву деценију 15. века, затечене фортификације Подграђа су ојачане и дограђене. Најобимнији
радови обављени су у приобаљу, где је образовано утврђено Савско пристаниште25. Ради тога је ојачан Северни бедем у равном делу приобаља, доградњом Куле 2,
а потом му је правац продужен до реке. Ново бедемско
платно, ширине око седам стопа, било је ојачано са две
куле, од којих се једна налазила у самом кориту реке. Ова
масивна кула, која је све до краја 17. века била препознатљив мотив средњовековног Београда, на неким старијим ведутама погрешно је означавана као Мухлтхурм
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(Млинарица). 26 С јужне стране, постојеће зидно платно
ојачано је изградњом нижег спољног бедема, који се од
нових фортификација Горњег града спуштао до обале.
На исти начин је било предвиђено да се ојача и Северни бедем, према тада још неутврђеном делу Подграђа,
међутим, та замисао није остварена до краја. Започете
су поједине деонице, али се од даљих радова изгледа
одустало после изградње фортификација Доњег града.
Након ових великих фортификационих радова, који су
окончани у трећој деценији 15. века, у једном познијем
раздобљу дограђени приобални део Северног бедема
Подграђа надзидан је у висину за око два метра.27
После турског освајања Београда 1521. године, затечено Западно подграђе издвојено је као посебно утврђење – Болма хисар, са искључиво војном функцијом,
где је био смештен део београдске посаде. У том циљу,
затечене фортификације су темељно обновљене и ојачане.28 О обиму ових радова нема података, нити су у досадашњим истраживањима поуздано издвојени делови
фортификација који би се могли приписати тој обнови.
Наша разматрања о познијој судбини Северног бедема Подграђа углавном су утемељена на досадашњим,
напред изложеним сазнањима. Бедем је, као што је
сасвим поуздано утврђено, надзидан, изгледа, у пуној
ширини, али није познато до које висине. Може се само
претпоставити да је подигнут за око два метра, слично уоченој надградњи у приобалном делу овог бедема. У овај нови део, сасвим сигурно, уграђено је старо
круниште са зупцима, које је могло остати видљиво у
спољном лицу зидног платна.29 За разлику од бедема,
где је надзиђивање документовано, сасвим је отворено
питање како је након те интервенције изгледала кула с
капијом. И ово здање је морало да претрпи промене у
предњем делу, где се са шетних стаза улазило у кулу и
пролазило преко пропугнакулума, што је вероватно утицало и на промену његовог некадашњег изгледа.
У разматрањима датовања надзиђивања бедема,
као прва могућност наметнуло се раздобље великих
фортификационих радова у време деспота Стефана, у
првим деценијама 15. века. Међутим, таква претпоставка има доста својих слабости. Од ојачавања Северног
бедема Подграђа, које је сигурно било планирано, одустало се након одлуке да се фортифицира и неутврђени
део градског насеља у приобаљу. После изградње доњоградских бедема, северно зидно платно Подграђа изгубило је свој некадашњи значај, тако што је од спољне
одбрамбене линије постало део унутрашњих преграда
утврђеног градског ареала. У таквој ситуацији било је
непотребно његово даље ојачавање, о чему сведоче и
остаци недовршеног спољног бедема. Са друге стране,
приказ на најстаријим ликовним изворима, посебно на
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изгледу из Фугерове Хронике, приказују Северни бедем са улазном кулом, како су показала наша истраживања, у његовом изворном облику. Овај цртеж, који је
рађен према протографу с краја 15. или из првих деценија 16. века, сасвим сигурно приказује стање фортификација Београда пре турског освајања 1521. године.
Ова година би, стога, могла значити terminus post quem
за надзиђивање бедема. Можда нећемо погрешити ако
ову интервенцију на бедему посматрамо у склопу радова на реконструкцији и ојачавању фортификација
Западног подграђа и претварања овог дела утврђења у
турски Болма хисар. Истом приликом највероватније је
надзидан и приобални део Северног бедема, о чему је
већ било речи. Посебно ојачавање једног дела утврђења
у приобаљу има смисла јер је на тај начин насељени
део простора у приобаљу подељен у две функционално
засебне целине – Доњи град, као искључиво цивилно
насеље муслиманског становништва, и Болма хисар,
намењен искључиво војним функцијама.
Даље током 16. и 17. века београдске фортификације не само што нису дограђиване већ су биле и слабо
обнављане. Може се претпоставити да је у том раздобљу, када је раније утврђење Подграђа почело да губи
Сл. 13. Северни бедем Подграђа, детаљ са цртежа
опсаде Београда 1521, из Фугерове Хронике
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свој војни значај, уместо дрвеног моста испред Северне
капије подигнут сухозидани подзид према стрмој западној страни и стари плитки ров засут. Крајем 17. века, у
време започињања великих радова на реконструкцији
затечених фортификација и изградњи нових, с циљем
претварања Београдске тврђаве у модерно бастионо артиљеријско утврђење, старе просторне поделе изгубиле су ранији значај. То се у пуној мери одразило и на
даљу судбину Северног бедема некадашњег Подграђа.
Започето је његово постепено рушење, интензивирано
током треће деценије 18. века, у време грађења Великог барутног магацина, делом укопаног у стене испод

Горњег града. Преостали делови ове старе фортификационе трасе коначно су ишчезли после 1740. године,
када је око овог великог складишта барута изграђен нов
обиман бастиони бедем.

Др Марко Ђ. Поповић,
научни саветник у пензији
Београд
dama.popovic@yahoo.com
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Summary: MARKO POPOVIĆ
THE NORTH GATE OF MEDIEVAL BELGRADE’S SUBURB ON THE SAVA
The search for evidence that may shed light on the development of medieval Belgrade is a long-term process and it has
not been completed by the extensive work done so far. Among more recent results is the archaeological investigation of the
north gate of the Suburb on the Sava which was walled in sometime in the 1330s.
The remains of the north gate with a portion of the north wall of the Suburb have been found incorporated into the complex of the so-called Big Powder Magazine in Lower Town (fig. 1), a large, partly rock-cut structure which was built by the
Austrians during the reconstruction of Belgrade Fortress in the 1720s and which, after 1740, was protected by a bastioned
rampart of earth and masonry. In order for this rampart to be built, the part of the medieval fortifications with the north gate
was partly pulled down and then covered with the earth infill of the rampart.
The archaeological investigation was focused on the remains of the northern entrance to the Suburb on the Sava, the
subsequent Western Suburb. It was a complex structure which, as the analysis of its remains shows, formed part of an entrance tower (figs. 2–4). The front portal, which was flush with the outer face of the curtain wall, was accessed by a wooden
bridge spanning a relatively shallow ditch and resting on stone corbels beneath the threshold of the gate. At a subsequent
date, probably after 1521, in front of the gate was formed an earthen causeway supported by retaining walls (figs. 11 and
12). The other portal was set back from the face of the curtain wall by about 2.60 m and formed part of the inner portion
of the gate. As suggested by the discovered remains, it consisted of two massive engaged pillars that extended the gateway
further into the interior of the suburb (fig. 6). The west doorjamb embedded in the west pillar and a shallow corbel which
supported the arch above the portal are fully preserved (fig. 7).
The north wall was built on a relatively steep and mostly rocky slope and therefore descended in a cascading manner.
The explored portion of this wall, which was also buried under the earth infill of the later bastioned rampart, shows two
building phases: an earlier one, that of the original wall, and a later one, that of heightening the original wall. Owing to the
fact that the height of the original wall was subsequently increased, traces of its wall-walk are preserved under this later wall
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
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mass, which makes it possible to establish its original height with much certainty. The portion of the original wall adjacent
to the gate was about 6 m high, excluding the crenellated battlement. Only the lowest parts of the wall added on top of the
original wall-walk have survived.
Based on the archaeological excavations, the analysis of the remains of fortifications and documentary material, especially the view of Belgrade from Fugger’s Chronicle (Ehrenspiegel des Hauses Österreich), it may be reliably assumed
that the north entrance to the Suburb formed part of a tower of a complex floor plan and distinctive construction which has
no known closer analogies. Consequently, apart from a reliable reconstruction of the tower’s floor plan and a discussion of
its functional setup, its original structure and appearance remains a matter of conjecture. The tower had two basic parts in
structural and functional terms. The front part between the outer and inner portals may be defined as a propugnaculum, i.e.
a fore work protecting the main gate. It was an enclosed space with no vaulting. Over it, at battlement level, at a height of
about 4.2 m, there should have been a gallery or a platform supported by timber beams. It may also be assumed that there
were in the side walls of the tower, on ground level, posterns providing access to the wall-walk. From this platform wooden
stairs led to the top of the tower. It is also quite certain that the floor of this platform was partly open towards the gateway.
Within the rear part of the tower, projecting into the Suburb, was the inner main gate which no doubt was vaulted, and
the vault apparently rested on massive engaged piers. Its upper platform was partly on the wall above the inner gate while
the other part probably had a wooden floor above the propugnaculum. The floor of the platform may have been at a height
no lower than 7.50 m, and considering that it had a battlement, it may be assumed that the total height was about 10 m. The
tower had the usual pyramid roof.
This reconstruction of the tower with a gate in the north curtain wall would match the depictions in the visual sources,
notably the drawing from Fugger’s Chronicle (fig. 13) which we consider to be one of the most reliable sources for the appearance of Belgrade’s fortifications. Besides the tower, the depiction of the cascading curtain wall with a wall-walk and a
battlement has been confirmed by the traces discovered on the explored remains of the curtain wall. Particularly interesting
in this respect is the depiction of the building with a gable roof attached to the curtain wall in the immediate vicinity of the
gate, which may be linked with the plastered surfaces preserved on the inner face of the curtain wall.
The tower with the gate within the former defences of the Suburb on the Sava may quite reliably be dated to the first
half of the 14th century, most likely to the 1330s when Belgrade was held by King, subsequently Emperor, Stefan Dušan
(1331–1335). The construction method and system used for the curtain walls and towers generally belong to the Serbian
military architecture of the time, finding its closest analogies in Maglič Castle from the first quarter of the 14th century and
the fortifications of Belgrade and Smederevo built in the first half of the 15th century. The entrance tower with the gate,
however, has no known analogies in the medieval Serbian fortifications.
Unlike the original appearance of the north gate tower, we have very little data about subsequent alterations to the
north wall. Apart from the fact that its height was increased by building on top of its wall-walk, other questions remain
unanswered. It is not known when the heightening took place or what the height of the wall eventually was. It may only
be assumed that it took place after the Ottoman conquest of Belgrade in 1521, when the Western Suburb was given an exclusively military function and turned into a separate fortification (Bolma Hisar) where part of the Ottoman garrison was
accommodated. For that purpose, the existing fortifications were thoroughly repaired and strengthened, but there is no surviving data about the actual extent of those works and modern excavations have not been able to reliably identify structural
parts that could be attributed to them.

ILLUSTRATIONS
Belgrade Fortress: site plan with remains of medieval fortifications
Fig. 1 Plan of the part of the Suburb’s north wall within the complex of
the Big Powder Magazine (1:250)
Fig. 2 Part of the Suburb’s north wall with the gate: plan and inner
(south) elevation (1:100)
Fig. 3 Part of the Suburb’s north wall with the gate: outer (north)
elevation (1:100)
Fig. 4 Tower with the north gate: longitudinal section, west side (1:100)
Fig. 5 North gate, sockets for door shafts: a) outer portal; b) inner portal
Fig. 6 North gate, remains of the west pillar during excavation in 2008
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Fig. 7 North gate: a) inner portal jamb; b) corbel supporting the arch
above the gate, detail
Fig. 8 Part of the north wall with the gate during excavation in 2008
Fig. 9 Face of the north wall with traces of fire, detail
Fig. 10 Trial trenches 1 and 2, north profile T1–T2
Fig. 11 Trial trench 5 with remains of a retaining wall in front of the gate
(1:100)
Fig. 12 Trench 5 with remains of a retaining wall and the north profile
Fig. 13 Suburb’s north wall, drawing of the 1521 siege of Belgrade from
Fugger’s Chronicle, detail

