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КАСТЕЛ ИЗ ВИЗАНТИЈСКОГ ПЕРИОДА

Византајски кастел на северозападном делу 
београдског Горњег града откриван je постепено, 
систематским археолошким радовима, између 1968. 
и 1980. године.1 У коначној анализи фортифика- 
ционих остатака и покретних предмета констато- 
ване су две фазе y његовом обликовању.

Прва, из времена владавине цара Василија 
II (978-1025), означава почетак трансформације 
северозападног угла Горњег града y посебну 
тврђавицу. Одређена на основу археолошких саз- 
нања на терену, она представља нов моменат y 
досадашњем сагледавању историјата градње ви- 
зантијског кастела, допуњујући, истовремено, не- 
достатак података y историјским изворима тога 
времена. Детаљније je образложена y претход- 
ном делу, који ce односи на период раног сред- 
њег века y оквиру разматрања настанка Уну- 
трашњег утврђења.2

Друга фаза, главна и завршна y развоју овог 
кастела, одвијала ce y току владавине цара Ма- 
нојла Комнина (1143-1180). За разлику од прве, 
она ce може пратити много документованије, 
захваљујући подацима из историјских извора и 
већој очуваности остатака утврђења под слојеви- 
ма каснијих векова.

Подизање кастела y Београду y другој по- 
ловини ХП века условила je тадашња политичка 
ситуација. Учестаност ратних сукоба између Ви-

зантије и Угарске на северним границама ви- 
зантијског царства довела je и до постепеног 
рушења стратегијских важних дунавских 
утврђења. Угарско разарање београдског града 
1127. године, под воћством краља Стефана II, 
свакако je утицало да ce 25 година касније пре- 
дузму опсежни радови на коначној изградњи ви- 
зантијског кастела. То je било y складу са ин- 
тересима византијског царства, y то време више 
окренутим ка северним границама него y пре- 
тходном периоду.3 Ти интереси проузроковали су 
чешће ратне сукобе, y којима je Београд, због 
свог стратегијског положаја на дунавској линији, 
тачно преко пута угарског Земуна, постао изу- 
зетно важна тврђава. Као крајње упориште, a 
често и полазна база за војне операције против 
Угарске, Београд je морао пружити безбедност 
не само византијској војсци, већ и самом цару, 
који je више пута боравио y њему.4 Стога je било 
неопходно да ce y овом периоду предузму оп- 
сежни радови на његовој обнови, с обзиром на 
несигурност бедема, порушених y претходним 
опсадама. Тада je на северозападном углу Гор- 
њег града обликована посебна тврђавица - ка- 
стел, чији су ce обриси делимично задржали до 
краја XVII века.

Веома немирна војно-политичка ситуација 
овог врсмсна, испуњена освајачким тежњама оба
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противника, као и поврсменим унутрашњим не- 
мирима на подручју Београда, одразила ce 
чешћим спомињањем града y историјским спи- 
сима.5 Драгоцсни, већ више пута анализирани 
подаци о фортификационим радовима y Београ- 
ду, сачувани y делима византијских писаца Јо- 
вана Кинама и Никите Хонијата, допринели су 
да ce изградња кастела Манојла Комнена поста- 
ви y тачно одређене врсмснске оквире.6 Веродо- 
стојност ових изворних докумената потврдили су 
археолошки радови, те je прилика да ce на овом 
мссту још једном позабавимо са њима.

Почетни датум радова на обликовању севе- 
розападног угла Горњсг града y посебну фор- 
тификациону целину може ce везати за 1151. го- 
дину. Овај закључак изведен je на основу три 
Кинамова податка. У Кинамовој вести бр. 5 
каже ce да ce цар Манојло Комнен после похода 
на југоисточни Банат 1151. године повукао на 
своју територију и да je „колико je било могуће“ 
утврдио „придунавске градове“ y којима je бо- 
равио.7 Да су ce под појмом „придунавски гра- 
дови“ подразумсвали Београд и Браничево, раз- 
јашњава други писац, Хонијат, y својој вести бр.
7, која ce односи на почетак византијско-угар- 
ског рата 1162-1165. године: „Цар лично крену 
из Сардикс и стиже y Подунавље, мислим y 
област око Браничсва и Београда“.8 Други, 
одређенији податак о „подизању зидина града 
Бсограда“ налази ce y Кинамовој вести бр. 1. Го- 
ворсћи о рушсњу Београда током борби 1127— 
1129. године, Кинам додаје: „Овај ce град (Зе- 
мун) после тога дуго времсна одржа, све док не 
би за владе цара Манојла из темеља разорен и 
као y неком колу срећс цео послужи за подизање 
зидина града Београда“ .’ У вести бр. 11 о бо- 
равку цара Манојла y Београду 1163. године по- 
навља ce прича о рушењу Земуна, али ce даје 
нови детаљ о обнови Београда: „а он (цар) сти- 
гавши до града Београда тамо ce улогори. Као 
што je речено, овај град je, разрушивши Земун, 
подигла ромејска војска уз учествовање многих 
Хуна y радовима“.10 Податак о великом броју 
угарских заробљеника који су том приликом пре- 
бачени на бсоградску страну да би радили на 
изградњи утврђења, вероватно je тачан јер га дају 
и Кинам и Хонијат.11

Радови на утврђивању Бсограда трајали су, 
по свој прилици са прекидима, више од једне 
деценије. У Хонијатовој вссти бр. 8, која ce од- 
носи на поновно освајање Зсмуна 1165. године, 
дословце стоји да je цар оставио Константина 
Анђела и Василија Трипсиха да обнове Зсмун. 
Извршавајући наређење, они су утврдили Земун 
и поправили куле које су биле срушенс, „а и за 
остали део утврђења ce побринуше, па и 
утврђењима y Београду поклонише највећу мо- 
гућу пажњу“.12 Како ce y истој реченици овог 
текста прави јасна разлика y коришћењу речи 
„утврђен>е“ употребом једнине када je реч о Зе* 
муну и множине при помену Београда, очиглед- 
но je да су ce под „утврђењима Београда“ по* 
дразумевали поједини утврђсни делови - кастел, 
Горњи град, подграђе - као поссбнс целине y 
оквиру града, што отвара питање преиспитивања 
досадашњих закључака са терена о oÔHNfy обно- 
ве.

На основу историјских чињеница о значају 
Београда као војне базе за сувоземне трупе и 
флоту, из које су више пута биле дириговане 
ратне операције по Срсму и Банату, чссто пред- 
вођене лично царем, логично je помишљати да 
je изградња кастела била стављена y први план 
и да ce вести о подизању бедема y 1151. години 
односе првенствено на овај објект. То су дик- 
тирале потребе сталног обезбеђења овако 
важног стратегијског пункта, y коме je неколико 
пута боравио цар са својим војсковођама.

Кастел je био потребан и као последње упо- 
риште бранилаца града, који су штитили „цве- 
тајући и добро насељену варош“, како географ 
Идризи описује Београд 1153. године.13 Из да- 
нашње перспективе, располажући само 
одређеним подацима о радовима на изградњи 
тврђавице 1151. године, вероватно почстним, као 
и о радовима y периоду 1163-1165. године, по 
свој прилици завршним - заиста ce не може ут- 
врдити којим су редоследом ови радови тскли. 
Претпоставка je да je до 1165. године кастел већ 
увелико био завршен и коришћен, a да ce вест 
из те године односи на додатне радове на другим 
„утврђењима“ београдског града.

У угарској офанзивној политици после 
смрти цара Манојла Комнена, Византија није мо-

14



УНУТРАШЊЕ УТВРЂШБЕ БЕОГРАДСКОГ ГРАДА

гла да задржи своје позиције на Дунаву. У 
снажним угарским нападима 1182. године ра- 
зрушсни су бедеми београдског града и остали 
су необновљени дуго после тога. Седам година 
после ових напада, када су y Београд стигли не- 
мачки крсташи на челу са Фридрихом I Барба- 
росом, град je био још увск полуразрушен.14 У 
угарске руке Београд je, изгледа, дошао на 
почетку владавине византијског цара Алексеја 
ШАнђела (1195-1203). Са оваквом променом по- 
литичке ситуације и кастел y Београду губи свој 
првобитни значај.

Током археолошког испитивања терена на 
коме ce налазио византијски кастел y београд- 
ском Горњсм граду сакупљени су значајни по- 
даци о његовој всличини и изгледу. (Сл. 1/1).

Византијски кастел изграђен je на североза* 
падном углу Горњег града, са неправилно из- 
дуженом основом, димензија 136 * 60 ш. Оце- 
њујући добро стратегијски значај овог дела Гор- 
њег града као простора који ce најповољније мо- 
гао обезбедити од непријатељских напада, визан- 
тијски градитељи лоцирали су кастел западно од 
некадашње римске северне капије, на простору 
који je почетком Х1века измењен на чеоном де- 
лу, изградњом новог северозападног бедема.и У 
току археолошких радова потпуно je истражен 
северозападни бедсм са капијом и четири кулс; 
утврђен je правац пружања југозападног бедема 
y коме je била друга капија и угаона кула; де- 
лимично je испитан југоисточни бедем, док je из- 
глед североисточне стране реконструисан. На 
основу нађених грађевинских остатака, страти- 
графских слојева и покретног материјала y н>има 
y даљем излагању износе ce чињенице о овом 
византијском кастелу XII века. (Сл.1/2)

Северозападни бедем

По свом положају и значају за одбрану Бео- 
града y XII вску, ссверозападни бедем био je нај- 
важнији део византијског кастела. Подигнут на 
највишем гребену изнад насеља, он je пружао 
не само непосредну заштиту, већ je, контроли- 
сањем широког хоризонта угарских равница пре- 
ко Саве и Дунава, служио за осматрање сваког 
приближавања непријатеља. Четири куле y овом

потезу, распоређене тако да бране углове касте- 
ла, градску капију и све остале прилазе из Доњег 
града, најбоље говоре о стратегијском значају 
овог платна.

Као најпотпуније очувани део кастела, бедем 
je истраживан y неколико махова. У почетном 
археолошком испитивању мањих размера 1948. 
године, овај бедем je означен као „потпорни зид 
терасе", који je налегао на средњовековно ог- 
њиште и некрополу из раног средњег века.16 Ње- 
гово порекло и важност за средњовековну 
тврђаву утврђени су радовима 1968. и 1969. го- 
дине, када je откривен скоро целом дужином. 17 
Открићсм велике куле и градске капије y кам- 
пан>и 1970. и 1971. године заокружено je сазнање
о целини овог платна18, a резултатима 
истраживања из 1978. године коначно су 
потврђене претпоставке о постојању бедема за 
време византијске доминације y X II веку.19

У свом пружању, северозападни бедсм није 
пратио ток бедема каструма. Од римске Северне 
капије, где je и почињао, он ce, идући ка западу, 
постепено удаљавао од старе одбрамбене линије, 
усецајући ce дубоко, целом дужином, y слојсве 
раног средњег века и римског периода. У том 
продирању уништсно je најстарије словенско на- 
сеље на овом терену. Први ред тсмељне зоне ле- 
гао je преко пода словенских кућа, од којих су 
ce задржали само трагови огњишта (блок IV, 
квадрат Д 26 и 27).20

Измена на потезу од куле I римске Севсрнс 
капије до северозападне угаоне куле каструма 
настала je почетком XI века и представља прву 
фазу обликовања овог дела терена. Овај правац, 
истурен y односу на прстходну трасу, прихваћен 
je и y X II веку. Поједини делови бедема, негде 
порушени до самих темеља, надзидани су, куле 
уграђене и капија обновљена.

Византијски градитељи подешавали су правац 
овог бедема не само прсма конфигурацији терена, 
већ и према потрсбама заштите кастела. Тако je 
улаз y тврђавицу, о коме ће касније бити више 
речи, са једне стране штитила угаона, северои- 
стична, кула (кула 1), a са друге полукружна кула 
(кула 2), постављена на месту где je бедем скретао 
под благим углом ка југозападу, тако да je капија 
остала мало увучена, a тиме и више заштићена
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B E O G R A  D S K A  T V R O A V A

Сл. 1/1. Локација Унутрашн>сг утврђсња (цртеж 
арх. М. Ивановић); 2. нађени остаци кастсла 

(цртеж арх. М. и А. Ивановић)

Fig. 1/1 Location of the Inside Fortification (drawing: arch 
M. Ivanovic); 2/ Uncovered remains of the castle 

(drawing: arch. M. and A. Ivanovié).

од напада. Осталс куле биде су распоређене дуж драт Г 25). Међутим, како су виши делови на-
бедема и конструктивно су спојене са њим. стали y каснијим обновама града, они сс нс могу

Круниште бедема очувано je неравномерно. узети y обзир при анализи технике зидања.
Највиша кота очуваности je 119,40 (блок IV, ква- Очувани делови првобитног бедема забележени
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Сл. 2 Део спољног лица северозападног бедема, са техникама зидања (цртеж арх. Р. Станковић). 

Fig. 2 Part of the exterior surface of the northwcstcrn wall with building techniques (drawing: arch R. Stankovic)

cy само на нсколико мсста: на спољнсм лицу 
испред куле 2 (блок IV, квадрат V 23), између 
кула 2 и 3 (блок III, квадрат Г 16 и 17) и после 
куле 3 (блок III, квадрат Г 14). На унутрашњем 
лицу бедсма, очувани првобитни делови 
задржали cy ce код улазне капије (блок IV, ква- 
драт Д 26 и 27) и унутар куле из XV века (блок
II, квадрати Д 12 и 14). Бедем на овим деловима 
зидан je углавном на следећи начин: изнад из- 
вучене темељне зоне нижу ce два реда ситнијсг 
камена, који алтернирају са једним или два реда 
квадера. Између редова ситнијег камења и ква- 
дера провучен je по један ред танке опске, a оне 
ce јављају и између камења y истом низу (Сл. 
2-4) Овај систем није спроведен свуда доследно, 
појасеви ce не смењују правилно, као ни редови 
опека. Мсђутим, и ова недоследност карактери- 
стична je за византијску градњу XII века, када 
je већ занемарен строго постављени систем зи- 
дања из раног византијског псриода.

Бедем и куле били су маптерисани, али ce пре*_ 
маз сачувао само понегде, нпр. између кула 2 и 3, 
као и са обе стране куле 3 (Сл. 4, 18/1, 2).

Темељи су укопавани каскадно, тако да ви- 
синска разлика између почетног и завршног дела 
бедема износи око 8 метара.21 Међутим, како су 
темељи постављани неравномерно, зависно од 
тсрсна, ова разлика може ce прихватити само 
условно. Реалнију слику пружа висинска разлика 
y подовима кула, који y овом тренутку прсдстав-

Сл. 3 Остаци северозападног бедсма унутар куле из 
XV века (фото аутора).

Fig. 3 Remains of the northwestern wall inside the tower of 
the 15 century (photo by the author).
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Сл. 4 Ј1ице северозападног бедема на споју са 
кулом 3. (Фот. аутора)

Fig. 4 Surface of the northwestem wall on the connection 
with tower 3 (photo by the author).

љају једини могући рспср за утврђивање нека- 
дашње конфигурације византијског кастела на 
дунавској страни. Упоређивањем висина подова 
кула долази ce до разлике од 6,38 метара, са па- 
дом прсма западу,22 што значи да je део код куле
1 и капије био доминантна кастела.

Скретање бедема ка југозападу утврђено je 
недалеко од куле 4 (блок VII, квадрат Ж  8).23 
Његови фрагментарно очувани делови залазили 
су, под косином, испод темељне зоне Корнаровог 
бедема, од коте 107,40. Бедсм je на овом делу 
био очуван свс до 1690. године, свакако y об- 
новљеном стању, a тада je разнет експлозијом ба- 
рута y кули 4. Оштећења су била вслика и на 
спољној и на унутрашњој страни, тако да ce од 
бедсма сачувало, и то само местимично, два рсда

камења. До даљег уништавања дошло je при 
градњи Корнаровог бедема. Делови откривени 
1978. године, y темељној зони новог бедема, 
представљали су његове последње остатке.24 У 
попрсчним пресецима кроз порушсни део кон- 
статовано je да су за темеље коришћени римски 
квадери, y стању y коме су били затечени, без 
накнаде обраде.25 Иста појава забележена je ме- 
стимично и на спољној облоги византијског бе- 
дема, са обе стране. Средина je попуњавана 
трпанцсм.

Северозападни бедем испитиван je и на уну- 
трашњој страни кастела (блок VII, квадрат Е 9,
10 и блок II, квадрат Д 12) Рслативно боља 
очуваност остатака in situ дозволила je да ce пот- 
врди ранија претпоставка о конфигурацији те- 
рсна. При испитивању унутрашње стране бедема 
добијен je изузетно важан податак за датовање 
византијског кастела. У блоку VII, квадрат Е 9, 
дубоко под темељима Корнаровог бедема, откри- 
вен je старији зид, који ce спуштао од коте 107,40 
до коте 106,27 (Сл. 5). У компактној маси ње- 
говог малтера био je утопљен чанкасти новац ца- 
ра Манојла Комнена (каталог новца бр. 1). Да 
би ce боље сагледао значај овог налаза, треба 
рсћи да je новац овог владара налажен y више 
махова на терену београдског Унутрашњег гра- 
да, али всћином y поремећеним слојевима. Новац 
из зидне масе једини je примсрак нађен y си- 
гурном слоју X II века, те je тако постао непо- 
битан доказ изградњс кастела y том времену, ко- 
је ce може узети и као време настанка каснијег 
Унутрашњег утврђења (Сл. 6).

*

У време обликовања дела Горњег града y 
посебну тврђавицу, y севсрозападном бедсму на- 
лазила ce капија (блок IV) која je представљала 
главни улаз y тврђавицу.* Ова капија (улаз
I)  je била y нспосрсдној близини северои- 
сточног угла кастела, завршеног кулом, на месту 
које ce могло најбоље бранити. На овом истак- 
нутом делу калемегданског грсбсна, стрме стене 
браниле су приступ од река са запада и северо- 
запада, док су источна и југоисточна страна, са 
равним и стога опасним тсрсном, имале природ- 
ни усск y стени који ce могао продубити и од
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Сл. 5 Остаци византијског бсдема испод 
Корнаровог бедема (цртеж арх. М. Ивановић).

Fig. 5 The remains of the Byzantine wall under Kornarov’s 
wall (drawing: arch M. Ivanovié).

Сл. 6 Новац византијског цара Манојла Комена из 
зидне масе северозападног бедема (фото Н. Борић)

Fig. 6 Coins of the Byzantine Emperor Manuel Comnenus 
out of the wall mass of the northwestem wall (photo: N. 

Borié).

њега направити ров. Постављањем улаза тачно 
y смеру севера, на страну окренуту рекама и на- 
сељу y равници, омогућавало ce брзо и сразмерно 
безбедно повлачење становништва доњоградског 
насеља y тврђавицу. Постављање капије на ма 
ком другом делу Горњсг града значило би за ста* 
новништво дужи и несигурнији пут до послед- 
њег рефигијума, јер ce насеље y то време на- 
лазило на западном делу Доњег града.

Место капије, дакле, није случајно одабрано, 
a не и по први пут. Овдс су још стајали остаци 
старије византијске грађевине, чији су темељи 
делом обухватали рушсвине римске капије. Нова 
византијска капија сазидана je делимичним ко- 
ришћењем тсмеља прве византијскс градње, 
прихватајући раније прихваћену концепцију при- 
лаза каструму, односно византијском првом 
утврђењу. Притесани римски квадери иско- 
ришћени су, по други или трећи пут, за облагање 
унутрашњих зидова и спољне ивице капије (Сл. 
7,8).

Унутрашњи простор улаза био je широк 2,00 
ш и дуг 2,40 ш, односно 2,30 ш на источној стра* 
ни. Највиша очуваност зидова била je око 2 m 
(кота 119,53). На спољној страни улаза сачувани 
су довратници и праг, ширине 0,30 ш. благог па- 
да (коте 117,57 и 117,53) и са лучним удубљењем 
y средини за отицање воде. На бочним странама 
улаза, поред довратника, налазе ce дубоки пра- 
воугаони отвори за прихватање греде, којом ce, 
као засуном, обезбеђивала капија са унутрашње 
стране (Сл. 9).27 Капија je припадала типу са јед- 
ноставним решењем.

Унутрашњост капије била je прекривена 
малтерним подом, са благим нагибом према ни- 
воу камсног прага. Кота пода (117,60) одговара 
линији прве рсконструкције северозападног бе- 
дема, јасно видљивој на унутрашњој страни, за- 
падно од капије. Пресек слојева кроз капију ука- 
зао je да je овај малтерни под био постављен 
преко дебљег слоја шута са траговима гарежи, 
који je био наталожен после разарања капије y 
првој фази. У обнови XII века североисточни до- 
вратник капије президан je и уклопљен y 
завршни део бедема, који je повезивао капију са 
кулом 1.

19



ДР МАРИЈА БАЈАЛОВИЋ - ХАЈЈИ-ПЕШИЋ

Сл. 7 Унутрашње лице северозападног бедема код 
улаза I (фото аутора)

Fig. 7 Isidc surface of northwestern wall at entrance I 
(photo by the author).

Сл. 9 Део довратника и прага улаза I 
(фото аутора)

Fit. 9 Part of the doorpost and threshold of entrance I 
(photo by the author).

Сл. 8 Унутрашњи простор улаза I (фото аутора) 

Fig. 8 Inside space of entrance I (photo by the author).

У своме трајању до почетка XV вска, када 
je главни улаз y Унутрашње утврђење пресељен 
на источну страну, капија je била y више махова 
мета непријатељских напада. Налази делова 
стрела испред улазног дела y кастел потврдили

cy y овом погледу казивања византијских хро- 
ничара о борбама око утврђења за време визан- 
тијско-угарских сукоба y X II веку. Напад на ка- 
стел извела je група стрелаца из лукова и са- 
мострела.

У склопу северозападног бедема откривене 
су четири к y л е , делимично сачуване. Оне су би- 
ле постављсне следећим редом: на северои- 
сточном углу налазила ce велика кула (кула 1) 
неправилне квадратне основе, чији je задатак 
био да штити капију и утврђење са северне и
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источне стране. На средини платна биле су ра- 
споређене две куле (куле 2 и 3), споља полиго- 
налне, a изнутра полукружне основе, док je по- 
следња кула (кула 4), имала, вероватно, полу- 
кружну основу. Она je штитила југозападни угао 
кастела (Сл. 1/2).

Кула 1

Од угаоне куле 1 (блок V) сачувана je само 
северозападна половина, док je други део по- 
рушен y XV и XVI веку, када je извршена те- 
мељна измена овог простора.2* На основу могуће 
реконструкције претпостављено je да je била не- 
правилног квадратног облика, вероватно отворе- 
на према унутрашњости кастела. Од сачуване по- 
ловине задржао ce мали део крака куле на споју 
са северозападним бедсмом, унутрашње лице зи- 
да, неравномерно, највише од висине од 2,5 m 
(највиша кота 117,99) и спољни део темељне зоне, 
испод пода куле из XVI века, која je пресекла овај 
део куле преко срединс (Сл. 10). Дужина крака 
износи 6,5 m, a дебљина 2,40 ш. Претпостављена 
ширина куле могла je бити око 10 ш

Сл. 10 Остаци темељне зоне куле I после 
конзервације (фото М. Дедић)

Fig. 10 Remains of the basic zone of tower I after 
préservation (photo: M. Dédié).

Кула je била изграђена испред и изнад 
рушевина куле I римске северне капије, која je 
остала делимично сачувана y њеном унутрашњем 
простору. (Сл. 11). Подигнута као чеона страна 

28 ' 29 30

Сл. 11 Основа куле 1 (цртеж арх. 3. Јовановић)

Fig. 11 Base of tower I (drawing: arch Z. Jovanovié).

кастела, својим оштро истуреним северозапад- 
ним углом кула 1 представљала je одличну 
заштиту улаза y непосредној близини. Предпо- 
ставља ce да je својим југоисточним краком била 
спојена, под тупим углом, са граничним бедемом 
на јужној страни, јер су сви њени трагови на 
овом месту уништени y вишеструким изменама 
улазног дела y следећим вековима.

Новац Манојла Комнена нађен y шуту на- 
сутог рова, испред југоисточне стране куле, на 
коти 114,25, који одговара нивоу њенс темељне 
зоне, могуће je довести y везу са временом њеног 
трајања (каталог новца, бр.1).

Кула 2

Била je уграђена на месту где je бедем, 
скрећући благо ка југозападу, обликовао тупи 
угао (блок III и IV), те je кула 2 била најисту- 
ренија тачка кастела, са могућношћу широке 
контроле прилаза капији, од које била удаљена 
око 25 метара. Затечена je y порушеном стању.29 
На њеном западном зиду, уз сам бедем, сачувао 
ce део који указује на конструкциону везу са
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бедемом, a даје и добар 
(Сл. 12, 13).

пример технике зидања.

ИЗГЛЕА
A

И З Г Л Е Д  £

Сл. 12 Основа куле 2 - А. Техника зидања 
западног зида; Б. техника зидања северозпаданог 

бедема поред источног улаза куле 2 
(цртеж арх. Р. Станковић).

Fig. 12 Base of tower 2 - A. Technique of building of the 
western wall; B. Technique of building of the northwestern 

wall at the eastern entrance of tower 2 
(drawing: arch R. Stankovic).

Сл. 13 Спој куле 2 ca северозападним бедемом 
(фото аутора)

Разорена je почетком XV века, y време поди- 
зања спољног бедема. Тада je маса овог бедема 
прешла преко њене спољне стране, a остали дсо 
остао затрпан земљом, y рову изграђеном y 
међупростору између византијског бедема и оног 
из XVeeKa (Сл. 14) У рову je откривена унутрашња 
основа куле 2, полукружног облика, малтерни под 
на каменој подпози (кота 111,22), као и темељи 
куле, завршени на коти 109,94. Како je спољно 
лице куле највећим делом остало под бедемом, 
може ce само претпоставити, на основу упо- 
ређења са кулом 3, да je било петоугаоног обли- 
ка. Највећа спољна ширина куле износила je 
10,50 m a дебљина зидова 2,50 - 2,60 m.

Fig. 13 Connection of tower 2 with northwestern wall 
(photo by the author).

Сл. 14 Остаци куле 2 испод млађег бедема 
(фот. аутора)

Fig. 14 Remains of tower 2 under the later wall 
(photo by the author).
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Кула 3

Ова кула (блок II и III) представља најбољс 
очувану византијску кулу и због тога je веома 
значајна за сагледавање облика и техника зида- 
ња кула ХП века y београдском кастелу. Кули 
je недостајао само мали део спољног зида, по- 
кривен масом млађег зида, да би ее реконструи- 
сала цела основа (Сл. 15). Стога je, приликом

Сл. 15 Остаци куле 3 испод млађсг бедема 
(фото аутора)

Fig. 15 Remains of tower 3 under later wall 
(photo by the author).

археолошких радова, y спољнем бсдему 
начињен усек, па je y трпанцу откривено да 
je спољна страна куле била петоугаоног обли- 
ка и да je изграђена од великих, грубо тесаних 
квадера (Сл. 16). Унутрашња основа куле била 
je полукружна. Највећа спољна ширина куле, 
код бедема, износила je 9,00 ш, дужина je била 
5,50 m, a дебљина зидова 2,50 ш. Унутрашњи 
простор куле, величине 4,30 х 3,00 ш, био je 
y доњим етажама затворен према бедему (Сл. 
17).

Делови куле уз византијски бедем били су 
очувани скоро до нивоа првог спрата (Сл. 18/1) 
на ту висину указују остаци међуспратне кон- 
струкције - отвори за греде на коти 113,44, тј.

Сл. 17 Основа куле 3 - А. Техника зидања 
западног зида (цртеж арх. Р. Станковић)

Fig. 17 Base of tower 3 - A. Techniwuc of building of the 
western wall (drawing: arch R. Stankovic).

oko 2,50 ш изнад пода куле. Под куле (кота 
110,85) од чврстог малтера на каменој подло- 
зи очуван je y целини (Сл. 18/2). Масивни 
темељи куле избачени су испред линије лица 
зида. Њихова висина варира зависно од сте- 
не на којој су постављени. На спољној 
источној страни куле, темељи ce завршавају 
на коти 109,12.30

Сл. 16 Лице куле 3 откривено y маси млађег 
бедема (фото М. Дедић)

Fig. 16 Sufrace of towe 3 uncovered in the mass of later 
wall (photo: M: Dédié).
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Сл. 18/1 Источни зид куле 3; 2. Унутрашњи просгор куле 3 (фото аутора)

Fig. 18/1. Eastern wall of tower 3; 2. Inside space of tower 3 (photo by the author).

Тсхника зидања куле 3 понавља систем при- 
мењен на бсдему - алтернативно ређање редова 
квадера и мањих, нсједнаких, тесаника, с том ра- 
зликом што ce на западном зиду куле, први и 
једини пут, срсћс више редова танких опека y 
међупростору измсђу камених редова (Сл. 17 А). 
Како јс византијски бедем y каснијим всковима 
претрпсо више обнова, y опусу касног средњег 
века изгубили cy ce првобитни изгледи, те je овај 
карактсристични пример технике зидања y X II 
веку утолико драгоценији.

Кулс 2 и 3 биле су постављене на чврстој сте- 
ни, урањајући својим темељима y слојеве са не- 
крополом раног средњег века и римског периода. 
Према тадашњој конфигурацији терена, оне cy ce 
oirnpo уздизале на гребену изнад дунавске падине.

К у л a 4

Последња кула y северозападном бедему би- 
ла je постављсна на северозападном углу кастела 
(блок VII). Откривена je међу громадама потпуно 
помереног византијског бедема. На коти 109,07 
сачувао ce део последњег реда тсмеља на уну- 
трашњој страни кулс. У непоремећеном стању 
затечено je свега неколико камена y полу- 
кружном низу, на основу чега je претпостављено 
да je унутрашња основа куле била полукружна31 
(Сл. 1/2). Како je ситуација са стратиграфијом 
слојева на овом делу кастела иста као и на пре- 
тходним деоницама бедема, где je утврђсно скоро 
потпуно разарање бедема, може ce претпостави- 
ти, свакако уз извесну опрезност, да je ова ви-
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зантијска кула прсживела изградњу почетком 
XV века, вероватно y обновљеном стању, али да 
je настрадала y експлозији барута, смештеног y 
њеним просторијама. Историјски подаци с краја
XVII века говоре да je y једној од кула на овом 
простору било складиште барута, који ce при оп- 
сади града 1690. године запалио и експлодирао. 
Ископавањем потврђена стуација, са потпуно 
разореним бедемом и помереним темељима куле, 
указује да je рсч о кули 4, која ce, на основу 
приближнс рсконструкције унутрашње основе, и 
аналогија са осталим кулама може приписати ви* 
зантијском периоду.

Југозападни бедем

Пратећи даље гранични бедем тврђавицс y 
правцу југозапада затечена je иста ситуација као 
код северозападног бедема - византијски бедем 
постављен je на римске слојеве. Разлика ce, 
мсђутим, огледа y томе што je овде делимично 
задржана стара траса каструма. Од укупно 30 ме- 
тара првобитне дужине бедсма, на овом делу 
истражено je 20 метара (блок XI, квадрати Ј, 
К, Л, Љ 6).32 На целом потезу јасно су видљиве 
три фазе зидања. У најнижем хоризонту су три 
реда правилно ређаних квадера y темељној зо- 
ни на стени, од котс 106,87 до коте 107,80. Из- 
над н>их je малтерисани опус полупритесаног 
неједнаког камења, са понеким већим тесани- 
ком, a језгро je попуњено трпанцем (до коте 
109,96). Зид из следеће обнове, извршене y ка- 
сном средњем веку, иде до коте 113,23. Зид из 
ове обнове разликује ce по правилнијем ређању 
камења, при чему je ширина бедема смањена 
за 25 сш(Сл 19). Тако je ширина византијског 
бедема од 2,20 метара касније сведена на 
нешто мање од 2 метра.

Код југозападног угла овог бедема (блок 
XI) откривен je други y л a з y кастел ( y л a з
I I ) .  Његова локација указала je на непосред- 
ну и најближу везу кастела са насељем y За- 
падном подграђу. Улаз je нађен y зазиданом 
стању. Његово постојање открио je десни 
ивичњак од правилно поређаног камења, као 
и оштећени свод, који je делимично сачувао

Сл. 19 Изглед дела југозападног бедема 
(цртеж арх. М. Ивановић)

Fig. 19 A part of southwestern wall 
(drawing: arch M. Ivanovié).

своје првобитно полулучне обрисе y зазиданом 
отвору.

Улаз je био заштићен угаоном кулом све до
XIV века, када je масивни јужни бедем Западног 
подграђа пореметио ову ситуацију.33 Он je пре- 
секао део леве стране, али je пролаз и дал>е ко- 
ришћен за комуникацију са Доњим градом. При 
његовом откривању запажено je да малтерисано 
лице бедема залази y унутрашњост капије, иза 
њеног зазиданог дела, што указује да je после 
подизања бедема она и даље коришћена, али y 
сужсном стању. Уместо левог ивичњака дошло 
je масивно платно бедема (Сл. 20). У затеченој 
ситуацији капија je била била широка 1,50 ш, 
њена дубина je износила 2,20 m, a висина 3,00 
т(кота 110,07). Праг ce налазио на коти 107,07, 
његова истакнута темељна зона завршава ce на 
коти 106,55.

До зазиђивања улаза II дошло je, најверо- 
ватније, y првој деценији XV века, када je спо- 
редни или „тајни“ излаз из Унутрашњсг града
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постављен y ров између двојних бедема који су 
ce стрмо спуштали низ дунавску падину на се- 
верозападној страни до Западног подграђа, a са 
друге стране до излаза из рова, на југозападној 
страни. Измењени опус зидања југозападног бе- 
дема, о коме je раније било речи, вероватно ce 
може довести y везу са овим новим фортифи- 
кационим радовима на Унутрашњем утврђењу. 
Тада je капија зазидана, a сужени бсдсм je 
прешао прско њеног свода.

Кул a 5

На сучељавању југозападног и југоисточног бе- 
дема (блок XI М6) налазила ce угаона кула, y не- 
посредној близини улаза И, кога je штитила. 1Бен 
северозападни део био je делимично уништсн y XIV 
веку, изградњом масивног бедема, који je полазио 
из Западног подграђа. Преостали део спољних зи- 
дова куле остао je неиспитан под дебелим насла- 
гама земље, јер je њена локација y близини пролаза 
ка Краљ капији захтсвала прсдузимање великих ме- 
ра опрезности и додатна финансијска средства, која 
je y овом случају било тешко набавити. Стога je 
њсн облик остао нспознат, те касније објављена ре- 
конструкција облика куле 5, заснована на подацима 
из каргографских извора XVII вска, може прсдстав- 
љати јсдну од могућих хипотеза.

Од куле, делом оштећене a дслом нсиспиганс, 
сачувала ce само просторија y којој je била ниша са 
ложиштем и оџаком (Сл. 22). Ниша, ширине 0,80 
m и висине 1Д) m, била je завршена на спољне 
стране луком од узаних опека.34 Унутрашњи простор 
ложишта настављао ce димњаком, широким 0Д) m, 
који je сачуван до коте 110,54. Темељи куле, на коти 
106,71, лежали су директно на изванредно очуваном 
римском зиду (Сл. 21), тс ce и овде поновила иста 
ситуација као код куле 1, тј. да су поједине куле ка- 
стела лоциране на остаиима неких кула каструма

Сл. 20 Зазидани улаз II y југозападном белсму 
(фото М. Дедић)

Fig. 20 Walled up entrance II in southwestern wall 
(photo: M. Dedic).

XL
Сл. 21 Остаци куле 5 над римским зидом (цртеж 

арх. М. Ивановић)

Fig. 21 Remains of tower 5 above the Roman wall 
(drawing: arch M. Ivanovié).
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Југоисточни бедем

Овај део кастела истраживан je 1948., 1963-64., 
1973. и 1980. године, на деловима између парков- 
ског дрвсћа. Резултати су били следсћи. У близини 
порушене угаоне кулс 5, на предпостављеном прав- 
цу пружања југоисточног бедема ка истоку, отхри* 
вена je група квадера различитих величина, y по- 
ретку који делује као да су порушени под дејством 
јаке експлозије (кота 108,82-110,09). Могуће je да 
су то делови звдова угаоне куле 5, чији облик, због 
незнатно очуване темељне зоне, није било могуће 
реконструисати. (Сл. 1/2)

У радовима 1948. године костатовано je по- 
стојање југоисточног бедема на његовом сре- 
дишњем делу. Међутим, како објављени резултати 
нису илуспровани гшаном са локацијом бедема, 
овај веома значајан податак може ce само цити- 
рати, без могућсг хронолошког опредељења.35

Каснијим испитивањем овог терена откри- 
вени су остаци бедема, који својим монументал- 
ним димензијама (ширине 3,70. m.) излази из 
спољне линије југоисточног бедема y даљем н>е- 
говом правцу - блок IX и XIV (Сл. 1/2).

Према ширини зида, највећој међу откриве- 
ним остацима фортификација, то су, највсроват- 
није, последњи остаци куле Небојше из почетка 
XV века. Може ce прстпоставити, на основу за- 
конитости y планирању садржаја комненских и 
других кастела X II века, као и неких индирект- 
них показатеља y покретном материјалу, да je ов- 
де био лоциран византијски донжон, касније 
претворен y кулу Небојшу. Бедем je био укопан 
y римски слој. Његова највиша кота била je 
117,82, a најнижа 115,47.

Последња деоница југоисточног бедема, y 
дужини од око 5 метара, откривена je између ду- 
боких темеља турских, аустријских и саврсмсних 
градњи, на месту његовог могућег везивања за 
југоисточни крак куле 1 (блок Хквадрат Ж  29)36.

Повезаност кастела са подграђем

Византијски кастел на гребену био je пове* 
зан са западним подграђем преко улаза II y ју- 
гозападном бедему (Сл. 1/2). Кроз ову капију био

je омогућен силазак из кастела y насељс на сав- 
ској страни и обрнуто. Са друге стране, бедемом 
који ce спуштао од кастела низ стрму литицу, 
Западно подграђе било je штићено са северне 
стране. Остаци овог бедема откривени на севе- 
розападном потезу између кула 3 и 4, показују 
да je био фундиран на самој стени (Сл. 22). Ње- 
гова првобитна ширина 2,80 гп, смањена je, после 
6 ш, на ширину од 1,80 m, вероватно почетком
XV века, када je на овом месту изграђена пра- 
воугла кула. Она je прссскла бедем на његовом 
почетку. У истом времену изграђен je и спољни 
бедем Унутрашњег утврђења, испред бедема о 
коме je реч и паралелно са њим, на раздаљини 
од 2,50 ш. Бедем из X II века имао je лице од 
неправилно сложеног камена, са местимично 
убаченом танком опеком, док je средина била по- 
пуњена трепанцем. Он je праћен на дужини од 
свсга 16 метара, после чега ce губе сви његови 
трагови на стрмој стени.

Овде je потребно напоменути да je траса 
овог бедема праћена археолошким радовима y 
Доњем граду све до савског пристаништа.*7 У 
бедему je, на самом преласку из падинс y рав- 
ницу, откривсна северна капија, кроз коју ce 
остварила веза подграђа са осталим делом насе* 
ља ван овог простора, али и са кастелом. На 
основу анализе стратиграфских слојева и архео- 
лошког материјала из Доњег града утврђено je 
да бедем о коме je реч прсдставља најстарији од- 
брамбени појас изграђен y X II веку, вероватно 
истовремено са кастелом, y времену када je Ви- 
зантија обезбсђивала своје важно упориште, Бео- 
град, од угарских напада. Бедем je касније об- 
нављен y више махова.38 На тај начин, резултати 
археолошких радова су потврдили раније изнети 
изворни податак Хонијата о пажњи коју су Ви- 
зантинци поклонили „утврђењима Београда“ 
1165. године.

Док je заштитнички однос кастела према за- 
падном подграђу утврђен на тсрену, дотле je си- 
туација кастела y односу на Горњи град остала 
недефинисана. Да ли je и y којој мери дошло 
до обнове главне тврђаве Београда, y чијем скло- 
пу ce налазио кастел? Насупрот сигурним 
тврдњама и наговештајима y том смислу y за- 
писима византијских хроничара из времена ви-
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Сл. 22 Изглед и пресск бедема ка западном подграђу (цртеж арх. М. Ивановића) 

Fig. 22 Appearancc and cross section of the wall towards western ward (drawing: arch M. Ivanovié).

зантијских царева Јустинијана и Манојла Ком- 
нена, фазе VI и X II века y фортификационом 
систему Горњег града још нису утврђсне.

*

Откривањем београдског кастела комнснске 
епохе потврђени су историјски изворни подаци 
о њсговом стратегијском значају y оквиру поду- 
навског лимеса, односно одбранбеног система 
ссверних граница царства. У овом контсксту по- 
трсбно je нагласити вредност архсолошког испи- 
тивања византијских утврђења XI/XII века y По- 
дунављу (Београд, Браничево, Велики Градац) и 
на осталој територији данашње Србије (Рас, 
Звечан, Јелеч). Сакупљени резултати са наведе- 
них локалитета указали су на нову етапу y раз- 
воју војног градитељства, условљену заштитом 
граничних области пред све чешћим нападима 
Угара.*

Угроженост појединих граница византијског 
царства крајем XI вска довела je до предузимања 
нових мера за обезбеђење градова, при чему су 
војно-фортификационе нужности утицале на по- 
ложај, облик и величину новоизграђсних касте- 
ла.40 Од овог времена, на најугроженијим гра- 
ничним линијама, a то су биле малоазијске обла- 
сти и северни предели Балкана, не подижу ce 
више тврђаве једнообразне правилне основе, са 
дебелим зидовима од великих правилних блоко- 
ва и са монументалним улазима према римским

и рановизантијским узорима, већ ce граде касте- 
ли мањих димензија, разноликих основа прила- 
гођсних тешко приступачним теренима.41 Позна- 
то je да су за времс владавине прва три Комнена, 
y граничним областима царства y Малој Азији 
насталс праве одбрамбене линије са низом 
утврђења, чији су гарнизони бројали 300-500 љу- 
ди.42 При томе je посебна пажња била посвсћена 
лоцирању тврђава на путевима који су повези- 
вали угрожене провинције, као што су биле Ана- 
долија и источни делови царства, са Цариградом.

Радови на обнови и изградњи утврђен  ̂били 
су појачани нарочито за време Манојла Комнена. 
У хроникама и панегирицима тога доба остала 
су забележена достигнућа ове врсте. У елоги, 
коју je Евстатије посветио цару Манојлу, стоји: 
„... градови су сигурни, они који су били склони 
паду сада су учвршћени, a многобројни су они 
које си ти поново утврдио, јер ти престижеш бу- 
дућност...“.43 По рсчима Никите Хонијата, цар je 
лично надгледао ове радове, радећи и сам са вој- 
ницима и радницима.44

Област Мале Азије пружила je довољно 
историјских и археолошких информација да би 
ce сагледало опсежно градитељско дело овог 
владара комненске епохе. На северним грани- 
цама, y нашем делу Подунавља, испитивачки ра- 
дови на ову тему интензивирани су последњих 
дсценија нашег века. Међутим, y анализи откри- 
вених тврђава из XII века на територији Србије,
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београдски кастел представља усамљен пример 
по концепцији свога плана. У недостатку 
ближих аналогија потребно je изнети неке ка- 
рактеристике војног градитељства комненске 
епохе из малоазијских области, које разјашњавају 
његову концепцију, различиту y поређењу са пре- 
тходним рановизантијским утврђењима y нашим 
областима.

Према примерима из Јоније и западног дела 
Мале Азије, y типологији утврђења из периода 
Х1-ХШ века приметна je тенденција ка обли- 
ковању неправилне основе. Бедем који je штитио 
унутрашњи садржај утврђења текао je без икакве 
правилности, повинујући ce једино конфигура* 
цији терена. Склоност ка асиметрији огледа ce 
и y постављању кула различитих основа на јед* 
ном бедему. Најчешће су биле правоугаоне куле, 
заступљене на скоро сваком истраженом споме- 
нику, a затим куле са полукружном основом. 
Троугаоне и петоугаоне куле, познате из рано- 
византијског доба, јављају ce y овим крајевима 
нешто касније.45 Као пример оваквог обликова- 
н»а може послужити део цариградског бедема из- 
мсђу куле Анемас и палате Порфирогенита, из- 
грађен за време Манојла Комнена. У том делу 
бедема налазиле cy ce куле кружне, октогоналне 
и квадратне основе, пројектоване изван бсдема.46

На даљи развој градитељства утврђења y XII 
веку велики утицај су имали стални војни по- 
крети између Европе и Леванта, проузроковани 
крсташким ратовима, тако да cy ce достигнућа 
Западне Европе на овом пољу мешала са визан- 
тијским традицијама. Под утицајем Леванта, на 
Западу ce, измсђу осталог, јављају кружне и 
вишеугаоне куле, место правоугаоних, које cy ce 
показале неповољнијим y одбрани градова.''7

Средишни објект утврђења био je донжон, 
главна кула, снажнија и виша од осталих. Уз- 
дизала ce или y средишту тврђавице или на јед- 
ном њеном крају, уз обавезно обезбеђење y виду 
покретних мостова, барбакана и других заштит- 
них мера. У почстку cy y њој биле сконцентри- 
сане све делатности везане за живот кастела - 
становало ce, смеиггали cy ce оружје, храна и 
вода, чували затворсници. Касније, y следећем 
степену развоја кастела, феудалац или коман- 
дант града станују y посебној палати, подигнутој

уз сам донжон, који и даље остаје последњи об- 
јект одбране и окосница тврђавице. Као типичан 
пример византијског донжона с краја XI века са 
свим наведеним садржајима може ce навести 
Црна кула замка Румели Хисара y Цариграду* 

Набројана својства кастела X II века на ма- 
лоазијском тлу понављају ce и на бсоградском 
примеру. Он je био малих димензија, захватајући 
само део првобитног касноантичког утврђења, 
заправо само његов северозападни угао. У ње- 
говој неправилној, полигоналној, основи биле су 
заступљене разне врсте кула - правоугаоне, 
кружне, вишеугаоне - које су штрчале изван бе- 
дема. Исто тако, и примењена техника зидања
- неправилни слог квадера, притесаних тесаника 
и по који ред танких опека - y соаду je са 
начелима зидања ХПвека, тј. са одступањима од 
ранијих законитости y тој области.

Вероватно je да je начело подизања утврђења 
на главним путевима ка престоници, примењено 
y Малој Азији, било пресудно и y одређивању 
Београда за главно место Подунавља y коме ће 
ce подићи нови кастел. Поред изванредног стра- 
тегијског положаја, на узвишењу изнад ушћа 
двеју река које су представљале граничну линију 
према непријатељској земљи, Београд je од вај- 
када био и једна од главних транзитних станица 
на дугом цариградском друму који je повезивао 
византијску престоницу са Европом.*

У приказивању београдског кастела обух- 
ваћени су само спољни заштитни појас бедема са 
кулама и улазима, као и покретни материјал овог 
периода нађен y унутрашњем простору. Уну- 
трашњи архитектонски садржај, међутим, није ce 
могао дефинисати, јер je овај простор y току 
идућих векова био више пуга разаран и поново 
изграђиван - за време угарске управе над градом, 
током српске обнове Београда, y турским и још 
каснијим аустријским изменама - тако да je било 
мало вероватноће и могућности да ce открију 
грађевине које je штитио нађсни бедем са кула- 
ма. A њих je свакако било. Обавезно присуство 
донжона y кастелима Истока и Запада од Х1века 
надаље намеће и питање његовог постојања y 
београдском Унутрашњем граду, питање које ће 
услед недостатака сигурних података остати и 
даље отворено. На ту тему ce, међутим, ипак на
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мећу нека размишљања. Тврђавица мањих раз- 
мера као urro je београдска извесно je била пре- 
додређена да прими само мањи, одабрани део по- 
саде београдског града, чији je примарни задатак 
био да y мирним интервалима штити резиден- 
цију команданта града и да значајним личности- 
ма које су повремено боравиле y Београду, међу 
којима je врхунско место заузимао сам цар, 
пружи безбедност. Нспостојање донжона 
значило би одступањс од основне шсмс заступ- 
љене не само y кастелима комненске епохе, всћ 
и y истовременим замковима крсташа y Сирији 
и Антиохији, као и y суседним земљама визан- 
тијског царства.50 У недостатку конкретних до- 
каза, извесни индиректни показатељи оснажују 
претпоставку о постојању донжона y бсоград- 
ском кастелу. Ради ce о прихватању неких елс- 
мената старијег утврђења y каснијој обнови Уну- 
трашњег града. Наиме, y радовима с почетка XV 
века сачувани су и даље обриси византијског ка- 
стела, коришћсњсм праваца његових бедема, и 
прихватањсм локација нских кула (бр. 1, 4, 5). 
Лако je могуће да je и кула Небојша, y улози 
донжона XV века, била подигнута на мссту ста- 
рије грађевине овог типа, y средишном делу Уну- 
трашњег града, уз југоисточни бедем, на простору 
који je при археолошким радовима пружио изу- 
зстно компликовану ситуацију y грчевитом сплету 
грађевинских остагака разних споха - што исто та- 
ко указује на значај овог дела кастела.

МАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРА

Археолошким истраживањима византијског 
кастела y Београду утврђени су, највећим делом, 
његови обриси, куле и улази. Распоред објеката 
на унутрашњем простору, нажалост, нијс било 
могуће реконструисати, јер су касније измене, y 
складу са променама y обликовању средњовеков- 
ног Унутрашњег утврђсња, a касније и турског 
Нарина, уништиле претходни садржај.

Централни дсо кастела, где je било највише 
могућности да ce открију средњовековни слоје- 
ви, уништени cy y нашсм времену за потрсбе вој- 
ске и Војног музеја, бсз присуства археолога.51 
Тако je, небригом, дефинитивно изгубљена при-

лика да ce утврди садржај кастела на месту где 
je вероватно постојао донжон.

Минимални траг материјалне културс XII ве- 
ка, y виду фрагмснта увезене византијске посудс, 
откривен je на јужној ивици овог простора, где 
су нађени последњи остаци монументалног бе- 
дсма, који индицира на постојање куле.

Присуство Византинаца потврђено je нала- 
зима новца и неких предмета материјалне кул- 
туре, својствених култури времена о коме je овде 
рсч, аналогних таквим предметима са других ви- 
зантијских локалитета Подунавља, a и шире.

Новац

Налази новца византијских владара одгова- 
рају времену њиховс власти на овом подручју, 
те на тај начин постају сигурни докази одрсђених 
збивања која cy ce одразила и на обликовање 
овог дела утврђења.

У претходном делу овог рада о Унутрашњсм 
утврђењу Београдског града наведени су подаци
о јачем приливу византијског новца тек са еми* 
сијама анонимних фолиса А2 који припадају, 
углавном, времсну цара Василија II (976-1025). 
Овај прилив ce објашњава доласком византијске 
војске y Београд и друга гранична утврђсња ради 
одбране граница царства од Угара. Локација на- 
лаза новца пружа могућност претпоставци да су 
y овом времсну извршени и неки грађсвински 
радови на обнови с/з дсла Горњег града. Визан* 
тијско присуство y Београду после овог времена 
обелсжио je усамљени налаз новца цара Јована
II Комнена (1118-1143)52.

Број кованог новца из врсмена Манојла 
Комнена (1143-1180), које време je и тема овог 
рада, повећава ce налазима његових аспрон тра- 
хеја, што ce може тумачити са појачаним инте- 
рссом царства за Београд као најближе и, по свој 
прилици, најважније базс према непријатељској 
Угарској. Од три нађена примерка новца посеб- 
но je значајан онај из непоремећеног слоја мал- 
тсра ' растуреног ссвсрозападног бедема (блок 
VII, кв. Е9), који сигурно одређује време поди- 
зања кастела (каталог новца, 1-3).53

Налазе новца y оквиру кастела завршавају 
два примерка бугарске имитацијс византијског
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новца с краја X II вска, један примсрак византиј- 
ског новца с краја X II , излизан дугим ко- 
ришћењем, и један примерак латинске имитације 
из почетка ХШ века (каталог новца, 4-7). Сви 
ови комади новца симболично означавају посте- 
пено гашење византијскс управе над кастелом.

Ору жје

Из немирних времена борби између Визан- 
тије и Угарске на овом делу Подунавља није ce, 
нажалост, сачувало много остатака оружја. Сто- 
га нашу пажњу заслужују групни налази врхова 
стрелица испред улазног дела кастела, заосталих 
после једне опсаде y X II веку.

Реч je о групи од 29 врхова стрслица и вс- 
ретона, откривених са спољне западне стране ка- 
пије, y нивоу прага. Исти случај ce поновио 
испред севсроисточне стране куле 1, само што 
je овом приликом нађено 50 врхова стрелица и 
веретона* Поједини примерци веретона на- 
лажени су и y поремећеним слојевима уну- 
трашњег простора кастела (Сл. 23). Према њи- 
ховој величини и облику, ови налази ce могу по- 
делити y две групе. Првој припадају познати при- 
мерци стрелица делтоидног облика, са и без гре- 
бена и са трном (Сл. 23/3,6), које су избациване 
помоћу лукова. Порекла су угарског, a ко- 
ришћене су крајем XII и почетком X III века y 
Подунављу, нарочито на простору од Бсограда 
до Браничсва.55 У другој групи налазе ce вере- 
тони издуженијег делтоидног габарита, који су 
ce користили y истом раздобљу, са истим ана- 
логијама (Сл. 23/1, 2, 4, 5, 7-9). Њихове димен- 
зије (6-8 cm) указују да су били део стрела за 
самостреле једноставног типа са вучним затсза- 
њем тетиве и зато малог домета стрела (100-150 
m.56 Овакав тип самострела био je опште прих- 
ваћен y свим европским војскама y XII вску.57 У 
вези са његовом употребом y Византији тога вре- 
мсна занимљиво je навести опаску Ане Комнен 
y „Алексијади" да Византијци пре доласка 
крсташа нису познавали врсту лука „cagra".58

Врхови стрелица и веретона, нађених заједно 
испред улазног дсла кастела, указују на истовре- 
мено коришћење лукова и самострела y борбе- 
ним дејствима, што je била уобичајена појава y

1 2 3

4 5 6

Сл. 23 Врхови стрелица и веретона 
(цртеж М. Јанковић)

Fig. 23 Tips of arrows and tips of arrows for the crossbow 
(drawing M. Jankovié).
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ХП веку,59 потврђена сада и y Подунављу. Према 
времену њиховог коришћења уопште, претпо- 
ставка je да су заостале после силовитог угар- 
ског напада на Београд, y јску офанзиве угар- 
ског краља Беле П1 на византијски одбрамбени 
систем y Подунављу 1182. године. Према исто- 
ријским изворима, Београд je тада био разорен.60 
Налаз делова стрела in situ, испред улаза y кастел, 
сликовито оцртава тренутак када су браниоце 
последњег одбрамбеног појаса града нападачи 
обасули кишом стрела из лукова и самострела.

Керамика

Претежни део нађених премета материјалне 
културе из периода од краја XI до почетка X III 
века чине фрагменти керамичких посуда. Порсд 
спорадичних налаза y поремећеним слојевима 
дуж северозападног бедема и испред улаза, као 
и y близини куле 5 где су били помешани са 
керамиком X III—XIV века, део овог материјала 
нађен je и y стратиграфским слојевима, дели- 
мично сачуваним на простору који je био y не- 
посредној близини унутрашњег дела куле 1, од- 
носно њеног могућег састава са југозападним бе- 
демом.61 Фрагменти керамичких посуда на- 
лажени су овде од коте 115.80 до коте 115.40, 
одакле настају римски културни слојеви.

Како je тај фонд керамичког материјала 
обрађен y општој типологији керамике са бео- 
градске тврђаве y Научно-истраживачком пројек- 
ту за београдску тврђаву при Археолошком ин- 
ституту, a касније анализиран y магистарском ра- 
ду В. Бикић,62 сматрам да би ce понављањем де- 
таљних описа оптеретио ограничен простор овог 
рада. Стога ће ce овде изнети само основне ка- 
рактеристикс нађсне кухињске керамике која 
припада времену од краја XI до почетка X III века, 
уз навођење потребне аналогије.

У овом релативно скромном фонду керами- 
ке овог периода, y односу на обим налаза из ка- 
снијих векова, могу ce издвојити две групе, пре- 
ма већ утврђеном шаблону: кухињска и трпезна 
керамика. Кухињска керамика je локалне произ- 
водње, док ce y групи трпезне керамике, исто 
тако фрагментарно очуване, налазе и ретки при- 
мерци узвозних посуда.

Највећи број фрагмената кухињске кера- 
мике припада посудама облика лонца, наме- 
њених разним потребама y свакодневном животу 
свих старих насеља. У кастелу cy ce користили 
лонци разних величина. Како ce налази састоје 
највећим делом од фрагмената обода, врата и 
малог дела трбуха лонаца, комплетно рекон- 
струисање, осим y изузетним случајевима, није 
било могуће, већ само одређивање пречника от- 
вора и промера најширег дела трбуха. Пречник 
отвора најмањих лонаца износи 10 cm, a њихова 
највећа ширина на срсдини трбуха 12 cm. Нај- 
већи лонци имају промер отвора 24 an и пречник 
најширег дела трбуха око 30 cm. Између ових нај- 
мањих и највећих лонаца било je још лонаца 
средњих величина. Сви су песковите фактуре, 
добро печени и сиве или окер боје.

На основу ширине обода отвора, његове 
профилације, степена закошености y односу на 
раме и обликовања трбуха - лонци из времена 
од краја XI до почетка X III века могу ce под- 
вести под два основна типа, са по неколико 
варијаната.

Првом типу припадају лонци са тракасто 
профилисаним ободом, жљебљеним испод горње 
и изнад доње ивице или по средини, са кратким 
вратом и бокастим трбухом који ce од рамена 
нагло шири. Његова највећа ширина, на среди- 
ни, прелази ширину обода. Трбух лонца je на 
горњем делу избраздан хоризонталним канелу- 
рама (Сл. 24/1-4). Варијанте ce огледају y 
украшавању обода, нпр. таласном линијом са 
спољне и унутрашње стране (Сл. 24/5). Према 
наведеној Типологији ксрамике, овај облик ло- 
наца припада типу II/9, који je налажен y кул- 
турним слојевима X II века y београдском Гор- 
н>ем63 и Доњем граду.м Даље аналогије забе- 
лежене су на локалитетима Посавља65 и Поду- 
навља, међу којима су археолошки најбоље испи- 
тани Мачванска Митровица и Браничево, те су 
тако и најпоузданији y погледу датовања. Налаз 
из Мачванске Митровице, означен као тип VI, 
одговара трећем нивоу становања који je, на 
основу налаза новца царева из династије Комнен 
и новца угарских краљева одређен y XII век* 
Лонци овог типа из Браничева потичу из слојева 
који су датовани налазима новца Јована II и
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Сл. 24 Фрагментовани кухињски лонци (цртеж Н. Степановић) 

Fig. 24 Fragmented kitchen pots (drawing: N. Stepanovié).

Манојла Комнена.67 Овој групи лонаца са изра- 
зито бокастим трбухом припадају нађени фраг- 
менти варијанте већег лонца нешто дужег врата, 
украшеног на рамену таласном линијом. Ова ва- 
ријанта je y Типологији керамике означена као 
тип П/23 (Сл. 24/6).

Лонци другог типа имају нешто дужи косо 
разгрнути обод, завршен истакнутом профилаци- 
јом, кратак врат и издужени трбух који својим 
највећим промером не прелази много ширину 
обода (Сл. 24/7-11). Врат je понекад украшен са 
једном или више таласних линија (Сл. 24/7,8). 
Према аналогијама из Београдског града, овај 
модел je забележен y XI и XII веку.“  Лонци овог 
типа, праћени y истом слоју са угарским новцем 
из ХП века, налажени су и y Војводини, на ло- 
калитсту срсдњовсковног насеља Перлек код 
Бечеја, као и y Старом Петроварадину y оста*

цима срсдњовсковног насеља, са керамиком пре- 
тежно из X II века.м У Мачванској Митровици, 
овакви лонци ce јављају y другом нивоу стано- 
вања, као тип IV, са почетним датовањем y X I 
век и мањим њиховим коришћењем y следећем 
веку.10 Коришћење таквих лонаца y Подунављу 
изгледа да je претежно везано за X II и почетак 
X III века, што поред београдских примерака по- 
казују и примерци из Браничева.71

Трпезна керамика заступљена je 
скромно, и бројсм и облицима. Фрагменти зи- 
дова са сачуваним делом обода дозвољавају при- 
ближну реконструкцију облика четири примерка 
здела. Све припадају коничном типу, са доста 
закошеним зидовима трбуха. Варијације ce огле- 
дају y обликовању обода са раменом, што и 
одређујују тип зделе, и y украшавању трбуха, y 
сва четири случаја различитом. Димензије

\  7
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прсчника исто тако варирају (15-30 cm). Фактура 
судова je чврста, песковита, окер боје.72

Прва здела са равно завршеним ободом (тип 
1/19), украшена je неравно извученом вишсстру- 
ком таласном линијом, помоћу чсшља, y стилу 
који je већ виђен на посудама из београдског 
града (Сл. 25/1). Слсдеће две коничне зделе са 
благо увученом ивицом обода на унутрашњу

7
1-
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/ /

/ // /
/ /  2

\  I • / /

2 i 3 10 15 см

Сл. 25 Трпезне зделе (цртеж 11. Стспановић) 

Fig. 25 Table dishes (drawing: N. Stepanovié).

страну, a на спољној страни лако профилисаним, 
припадају истом типу (1/3). Различитих су димен- 
зија и начина ускрашавања - паралелно удубл>е- 
ним линијама (Сл. 25/2) или са три појаса 
вишеструких таласних линија (Сл. 25/3). Чет- 
врта, најмања, здела, проширеног и заобљеног 
рамена и сужених зидова према дну (тип 1/6), 
исто тако je украшена вишеструким појасевима 
таласних линија, али су оне већих осцилација, 
комбиноване са паралелним урезима (Сл. 25/4).

Према начину украшавања зделе, нађене на 
простору око куле 1, указују на маштовитост ло- 
калних грнчара. Аналогије ce налазе y слојевима 
XI/XII века y београдском Доњем граду, као и 
другим локалитетима - Поповици,73 Мачванској 
Митровици,74 Браничеву75 и др.

Поједини лонци и зделе имали су на дну ути- 
снут п е ч a т грнчарске радионице. Како су ови 
знаци налажени на фрагментима дна, није ce мо- 
гао одредити првобитни облик посуде. На про- 
стору кастела, y слојевима са керамиком о којој 
je овде реч, нађено je пет врсти жигова.76

Знак крста, y кругу или без њега, каракте- 
ристичан за грнчарске производе код многих на- 
рода, забележен je y више махова7Аа (Сл. 26/1,2).

Сл. 26 Жигови на дну керамичких посуда 
(цртеж Н. Степановић)

Fig. 26 Stamps on the bottom of ceramic vessels 
(drawing: N. Stepanovic).

Поред њега нађени cy и следећи жигови. Круг 
омеђен са унутрашње стране таласном линијом 
и дугмастим испупчсњсм на y центру (Сл. 26/3). 
Псчат y виду три круга, пресечених радијалним 
линијама, које y центру обликују крст (Сл. 26/4), 
познат и са других локалитета Подунавља y овом 
времену.77 Последњи грнчарски знак, такозвани 
псшчаник, био je изгледа доста коришћен на
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грнчарским производима код нас и y суседним 
земљама y распону XI-XIII века7* (Сл. 26/5).

Групи налаза трпезних посуда припадају и 
два фрагмента увозне керамике, који 
увећавају скроман рспертоар налаза ове врсте.

Први фрагмснт je део зида шоље или мање 
зделс са колутастом дршком квадратног пресека, 
жљебљеном на спољној страни и украшсном дуг- 
мастим испупчењем при врху. Пречник дршке je 
4 cm. Предмет je од прсчишћене глине са при- 
месама песка, сиве боје y прелому. Зрнаста фак- 
тура прекривена je дебелим слојем тамносмеђе 
пигментиране глеђи.79 (Сл. 27/1,1 la)

По свом необичном облику, колориту и ква- 
литету глеђи, овај мали фрагмент представља до 
сада јединствени налаз мсђу оскудном декори- 
саном ксрамиком византијског периода из Бео- 
градског града. Овакав редак облик дршке и y 
светски познатим налазима византијске керами-

ке нађсн je, према литератури, само на два ло- 
калитета - y Коринту (Грчка)80 и Гнездову (Ру- 
сија),81 дакле на просторима који леже на супрот- 
ним деловима некадашњег Византијског цар- 
ства. Аутори ископавања оба ова налаза детаљно 
су анализирали. Морган je y својој подели ке- 
рамичког материјала, заснованој на боји и ква- 
литету глеђи, сврстао шољу са колутастим 
дршкама, украшеним при врху зооморфним гла- 
вама, y групу А, која садржи предмете превучене 
дебслим слојем смеђе глеђи и коју je датовао y 
широки распон од почстка IX до XV века.82

По сблику колутасте и жљебљене дршке и 
техологији израде, тј. по боји и наносу глеђи, 
фрагмент шоље из београдског кастела одговара 
коринтском узору. Разлика, мсђутим, постоји y 
обликовању украсних додатака на дршкама. 
Украси cy y нашем случају упрошћени, вероват- 
но копирањем неке једноставније варијанте овог

Сл. 27 1. Фрагмент византајске шоље (фото Н. Борић); la. Могућа реконструклија византијске шоље (цртеж 
М. Јанковић); 2. Фрагмент дршке византијског крчага; 3. Крчаг, ирква св. Димитрија, Прилеп, XII век.

Fig. 271. Fragment of Byzantine cup (photo: N. Boric); la. Possible reconstruction of Byzantine cup (drawing: M. 
Jankovic); 2. Fragment of the handle of a jug; 3. Jug, St. Dimitrije Church, Prilep, 12tg century.
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облика шоље. Да су оне заиста и постојале као 
тип указује налаз шоље из Гнездова, са дугма- 
стим испупчењем на дршци, слично нашем при- 
меру. Ова аналогија ce може применити само на 
облик, јер посуда из Гнездова припада кругу ви- 
зантијске белоглинене полихромне керамике® У 
овом побројавању налаза овог типа шоље, бео- 
градски пример представља трећу варијанту так- 
вих посуда, увезених y Београд из неког визан- 
тијског градског керамичког центра који je де- 
ловао највероватније од краја XI века надаље.

Од другог примерка увозне посуде сачуван 
je само горњи део дршке y виду двоструко тор- 
диране траке, као и незантан део зида обода од 
кога дршка почиње. Овај фрагмент фине фак- 
туре, добро печен, окер боје, сачуван je y дужини 
од 11 cm.84 (Сл. 27/2) Дршка je вероватно била 
део крчага. Једина мени доступна аналогија на- 
лази ce y објављеном материјалу византијског 
порекла из цркве св. Димитрија y Прилепу.85 Та- 
мо je откривен крчаг складног изгледа - уског 
врата проширеног при отвору, са бокастим трбу- 
хом и са исто тако тордираном дршком, a да- 
тован je y X II век (Сл. 27/3).

*

На крају овог рада о београдском кастелу, 
сматрам да треба нешто рећи о термину „ка- 
стел“, одомаћеном y нашој стручној литератури. 
Према разрађеној номенклатури средњовековне 
војне архитектуре из периода од XII до ХУ1века, 
коју je сачинио JI. Вилена,* термин „кастел“ од- 
носио ce на утврђену резиденцију феудалца, која 
ce састојала од једне или више грађевина и била 
заштићена бедемом са ровом. Подигнута на

важним стратсгијским позицијама, служила je и 
као прибежиште локалном становништву y рат- 
ним временима. Овај опис одговара улози коју 
je имала београдска унутрашња тврђавица. Израз 
„кастел“, грчког порекла (Kaorpov, KacrreXXiv 
KacrreAAïov) прихваћен je касније y европској 
војној терминологији. Код Румуна то je „castel 
întarit“, код Италијана ,,castello“ (Х1П век), код 
Шпанаца ,,castillo“ (XV век). Исти аутор за наше 
подручје употребљава појам „град“, „утврђени 
град“, за разлику од појма „тврђава“, која ce односи 
на већи утврђсни простор, који може да прими 
већи број војника и штити околну област.*7 У 
случају Београда то би био Горњи град.

У наведеном раду, значајном за прихватање 
утврђене терминологије y области фортифика- 
ција, изостављен je, међутим, један значајан из- 
вор из средине X II века, који указује да je y ви- 
зантијском свету тога времена за акропољ упо- 
требл>авана реч „кула“. На њено значење указала 
je Ана Комнена y своме раду „Алексијада“. Овај 
изузетно вредан податак детаљно je обрадила Ј. 
Калић, пратећи све изворе тога и потоњег вре- 
мена.® Према Ани Комнени, „кула“ je била 
утврђење које je могло да прими, прсма једном 
примеру из Лаодикеје, око 500 пешака и 100 ко- 
њаника. Овај појам сачувао ce и y каснијем вре- 
мену y нашим крајевима. У делу Константина 
Филозофа, из гтрвих деценија XV вска, под тер- 
мином „велика кула“ подразумевало ce Уну- 
трашње утврђење,89 те ce може претпоставити да 
ce значење речи „кула“ из времена Ане Комнене 
може применити и на кастел о коме je овде реч.

Н А П О М Е Н Е

1 Резултати су објављени y виду прелиминарних 
извештаја y Археолошком прегледу Археолошког 
друштва Југославије (АП), бр. 10, 12 (под М. Бир- 
ташевић), 13, 14, 15, 20, 21, 22 (под М. Бајаловић
- Хаци-Псшић): Укупни резултати до 1974. године 
М. Бајаловић - Хаџи-Пешић, Историја Београда,
I, Београд, 1974, 296-301; Иста, Улазни комплекс 
београдског Унутрашњег града y времену од X II

до XV II века, Саопштења Републичког завода за 
заштиту споменика културе, XVI, Београд, 1984, 
67-70.

1 М. Бајаловић - Хаии-Пешић, Унутрашн.е 
утврђен>е београдског града, II, Годишњак града Бео- 
града, XXXIX, Београд, 1992, 29-60.

5 Ј. Калић, Београд y средњем веку, Београд, 1967, 
47-48.
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4 Цар Манојло Комнен je y току своје владавине 
долазио неколико пута y Београд. Према византијским 
изворима то je било 1151., 1154-1155., крајем 1163. или 
почетком 1164. и 1165. године. Уп. Византијски извори, 
IV, 44, 55 (нап. 129), 65 (нап. 156), 80 (нап. 210).

Ј Ј. Калић, Београд y средњем веку, 47-53.
* Јован Кинам, Византијски извори, IV, 8, 44 (нап. 

96, 97), 65 (нап. 156,157). Никита Хонијат, Византијски 
извори, IV, 137 (нап. 100), обрада и коментар Ј. Калић.

7 Ј. Кинам, Византијски извори, IV, 44 (нап. 96,
97).

* Н. Хонијат, Византијски извори, IV, 131 (нап.
69).

’ Ј. Кинам, Византијски извори, IV, 8.
|в Ј. Кинам, Византијски извори, IV, 65 (нап. 157). 
" Византијски извори, IV, 65 (нап. 157), коментар 

Ј. Калић.
11 Н. Хонијат, Византијски извори, IV, 137.
'Ј Idrizi Kitabu al Rogger, Geografie du moyen âge, III- 

IV, Bruxelles, 1852,102.
14 O угарским нападима на византијску територију 

и о пустошењу крајсва око Браничева и Београда од 
стране краља Беле 111(1172-1196) обавештава нас Н. 
Хонијат, Византијски извори, IV, 151 (нап. 151). Уп.
Н. Радојчић, Промене y српско-мађарским односима 
крајем ХНвека, Глас СА11У, 214, Београд, 1954, 9;
Ј. Калић, Београд y средњем веку, 56-57.

15 Уп. М. Бајаловић - Хаии-Пешић, Унутрашње 
утврђење, II, 48.

“ Д. Јовановић, М. Гарашанин, Д. Гарашанин, От- 
копавање y Београдској тврђави 1948 године, Стари- 
нар, II, Београд, 1951, 263.
, 17 М. Бирташевић, АП, 10, 1968, 194-196; АП, 11,
1969, 238-239. Зид je праћен y дужини од 90 метара.

" М. Бирташевић, АП, 12, 1970, 164-167; АП, 13, 
1971, 91-93; М. Бајаловић - Хаии-Пешић, Улазни ком- 
плекс, 67-70, сл. 3-7.

п М. Бајаловић - Хаџи-Пешић, АП, 20. 1978, 110
- налаз новца Манојла Комнена y малтеру бедема,

* Подаци о словенском населу и некрополи на- 
лазе ce y претходном поглавл»у, уп. Унутрашње 
утврђење, II, 30-39.

21 Темељ je код капије завршен на коти 115,47, a 
на крају потеза, где je нађен новац Манојла Комнена, 
као сигуран доказ настанка бсдема y X II веку, на коти 
106,67. На крајњој северозападној тачки изгледа да je 
терен био уздигнутији, јер ce бедем завршавао на коти 
107,40.

22 Кула 1, кота 117,20; капија, кота 117,12; кула 2, 
кота 111,22; кула 3, кота 110,82.

а Ископавање 1978. године, АП, 20, 1978, 110.
14 Стратиграфија слојева текла je на следећи 

начин: дно темеља византијског бедема лежало je на

коти 109,40, римски слој ce пружао све до коте 106,83, 
a одатле je почињала чврста стена.

25 На једном квадеру задржала ce танка опека ве- 
зана карактеристичним римским црвеним малтером, 
преко кога je био набачен слој сивкастог малтера истог 
састава као и на другим местима на византијском бе- 
дему.

» Капија je анализирана y два маха, уп. М. Баја- 
ловић-Хаии-Пешић, Улазни комплекс, 67-71. сл. 3-6; 
Иста, Унутрашње утврђење, II, 48-49, сл. 20-22 (са ко- 
рекцијом претходног датовања).

27 Сачувана дубина отвора за увлачење греде y за- 
падном зиду износила je око 1,50 m. Исти систем јед- 
ноставног затварања капије примењен je и y средње- 
вековном утврђењу Јелеч, ун. А. Дероко, Средњовеков- 
ни градови y Србији, Црној Гори и Македонији, Бео- 
град, 1950, 117-118.

а Кула 1 откривена je 1970/71 године, уп. АП, 12,
1970, 166; М. Поповић, Београдска тврђава, Београд, 
1982, 48-55, сл. 10 - реконструкција облика куле 1 y 
оквиру разматрања историјских услова изградње касте- 
ла и његовог облика.

”  Огкривена je 1968, уп. АП 10, 1968, 195.
» Темељи су били високи 1,70. m, са падом ка 

западној страни.
Ј' Откривена je 1969. године. Основа сонде са по- 

следњим остацима куле 4 y Документационом центру 
Музеја града Београда - Унутрашње утврђење београд- 
ског града, 1969. година, инв. бр. 95/70.

в Ископавања 1979. и 1980. године. Према доку- 
ментацији са терена овај делимично истражени бедем 
имао je други правац пружања од куле 4 и био je око 
14 метара истуренији y односу на исти бедем кастела 
y објављеној реституцији његове основе, уп. М. Попо- 
вић, нав. дело, 50, сл. 10.

и У досадашњој реконструкцији плана београд- 
ског града овај бедем долази само до југозападног бе- 
дема Унутрашњег угврђења, уп. М. Поповић, нав. дело, 
сл. 17,19. Приликом ископавања je утврђсно да je он 
пресекао бедем са улазом II и наставио своју трасу, ка 
југоисточној страни Унутрашњег утврђења.

14 Овакав облик лежишта, уствари камина, забе- 
лежен јс крајем ХП века y неким европским кастелима, 
уп. S. Тоу, A History of fortification from 3000 BC to AD 
1700, Melboume-London-Toronto, 88.

к Д. Јовановић, M. Гарашанин, Д. Гарашанин, 
нав. дело, 262.

* На овом делу бедем je био постављен преко осга- 
така станишта III из X века, уп. М. Бајаловић-Хаџи- 
Пешић, Унутрашње утврђење, II, 34, сл. 7.

17 Руководилац радова била je Г. Марјановић-Ву- 
јевић. Резултате радова објавила je y АП, 12,1970,162; 
13, 1971, 102.
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» Иста, АП, 13,1971, 102.; М. Поповић, Београдска 
тврђава, 61, на основу горњих резултата датовао je нај- 
старију фазу северног бедема y распон између X II и 
почетка XIV века.

39 M. Popovic, Les forteresses du systcme defensif byzantin 
en Serbie au XI* et XII« siècle, Старинар, XLII, 1991, Бео- 
град, 1993, 169-185 (резултати досадашњих проучавања 
византијских тврђава)

« W. Müller-Wiener, Mittelalterliche Befestigungen in 
südlichenJonien,InstambulerMitteilungen,vol. 11, 1961, 118 
и  Д.

41 R. Popa, La porte nord de la forteresse byzantine du 
X* siecle de Pacuiul lui Soare et ses relations avec l’architecture 
militaire byzantine, Actes du premier Congres international 
des études balkaniques et sud-est européennes, II, Sofia, 1969, 
576-577.

42 H. Glykatzi-Ahrweiler, Les forteresses construites en 
Asie Mineurs face à l’invasion Seldjucide, Akten XI, Intcrn. 
Byzantinische Kongress, 1958, München 1960,182.

43 W. Regel, Fontes rerum byzantiniarum, I, Petropoli, 
1892,32.

44 Исти, Fontes, I, 22-23.
45 W. Müller, нав. дело, 120-121.
44 S.Toy, нав. дело, 88
47 F. Enaud, Les chateaux Forts, Paris, 1958, IX.
№ S.Toy, нав. дело, 86-88.
44 J. Калић, Београд y међународној трговини сред- 

њег века, Зборник радова: Ослобођење градова y Срби- 
ји од Турака 1862-1867, САНУ, Београд, 1970, 49-53.

50 S. Тоу, нав. дело, 93-99; L. Gerô, Die charakteri- 
stischen Epochen des Burgbaues, Bulletin, no 28, IBI (Inter
nationales Burgen Institut), 1970, 12-13.

51 Радови cy извршени 1951. године. Према своје- 
временој усменој изјави стручњака са високим чином 
из Војног музеја, тада су динамитом рушени дебели 
зидови на великој дубини цснтралног простора. У то 
време Завод за заштиту сиомсника културе града joui 
није био основан.

52 В. Иванишевић, Каталог новца, 1-5, прилог. 
Унутрашње утврђсње београдског града. II, 59-60.

53 Све налазе новца из Унутрашњег утврђења обра- 
дио je В. Иванишевић, коме захваљујем на колегијал- 
ној помоћи. Исти, Византијски новац са београдске 
тврђаве, Нумизматичар, 10, 1987, 53.

54 Ископавање 1971 године, терснски инвентар бр. 
44,50.

55 Захваљујем госп. Слободану Јовићу, стручњаку 
за историју стреличарсгва код нас, на анализи стрела 
из београдског кастела, као и подацима о стрелама, 
сакупљеним при рекогнисцирању Подунавља. За нала- 
зе из Браничева yn. М. Поповић - В. Иванишевић, 
Град Браничево y средњсм веку, Старинар,

XXXIX/1988, Београд, 1989, 141-142, сл. 13/2-4. Дел- 
тоидне стреле јављају ce и y другим византијским 
утврћењима, нпр. Расу, y слојевима који ce датују од 
половине ХПдо четврте деценије X III века, уп. Д. При- 
баковић-М. Поповић, Налази оружја из утврђења града 
Раса, Весник Војног музеја, 21-22, 1976, T. 1/6-7. Из- 
ворна литература: А.П. Медведев, Ручное металнное 
оружие VIII-XIV в., Археологил СССР Q-36, Москва
1966.

56 Ћ. Петровић, Самострели из збирке Војног му- 
зеја JIIA , Весник Војног музеја, 4, Београд 1957, 132— 
134, Т. 1/1.

57 Иста, нав. дело, 127 (са изворном литературом
о историјату самострела)

и Ро W. Becheimu, Handbuch der Waffenkunde, Leipzig, 
1890, 402.

54 Ђ. Петровић, нав. дело, 134, нап. 85
w Ј. Калић, Београд y средњем веку, 56, нап. 91.
41 Слојеви су нађени између дубоких темеља 

Пашиног конака из XV III вска.
42 В. Бикић, Керамика са београдске тврђаве од 

IX века до 1521 године, магистарски рад, одбрањен 
1993. (у штампи 1995.год.)

63 М. Јанковић, Срсдњовековни укоп на Малом Ка- 
лемегдану, Годишњак града Београда, XXX, 1983, 10, 
12, сл. 6/2,3.

44 Г. Марјановић-Вујовић, Пристаништа Београд- 
ског града од почетка XV до почетка XV III века, Са- 
општења Завода за заштиту споменика културе града 
Београда, св. 11, Београд, 1970, сл. 8,9.

45 М. Бајаловић - Хаци-Пешић, Средњовековна на- 
лазишта y области Битве и Мачве, Гласник, 2, Српско 
Археолошко друштво, Београд, 1985, 148, Т. 1/2,3.

44 D. Minié, Le site d’habitation médiéval de Maévanska 
Mitrovica, Sirmium XI, Beograd, 1980., 21, pl. VII/9,11; 
VIII/1,4.

47 M. Поповић-В. Иванишевић, нав. дело, 42, сл. 
15/1, 5, 9 (локалитет Рудине).

“ Старији примерци сврстани cy y тип II/25 Ти- 
пологије керамике. Примери из XII века y укопу на 
Малом Калемегдану датовани су новцсм Манојла Ком- 
нена, уп. М. Јанковић, нав. дело, 10, 17, сл. 6/13, 7/21

w Н. Станојевић, Перлек код Бечеја, средњовеков- 
но насеље, АП, 23, 1982, 127, T. LXII/6; исти, Стари 
Петроварадин-Нови Сад, средњовековно насеље, АП, 
23, 128, T. LXIII/6.

7,1 Д. Минић, нав. дело, 25, pl.V/4, VI/4.
71 М. Поповић-В. Иванишевић, нав. дело, сл. 

29/11,12.
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п Зделе су обрађене y Типологији ксрамике y Про- 
јекту за Београдску тврђаву и инвентарисане y сред- 
њовековној збирци Музеја града Београда. Здела бр.
1 - Тип. 469 (А43); 1 - Тип. 467/1/3, МГБ тер. инв. 
128/1971.; 3. - Тип. 467/1/3, МГБ инв. 1 1367; 4. - Тип.

« 105/1/6, МГБ инв. 1 1375.
73 £.£eravica,Die KeramikdcsXIund XII Jahrhunderts 

aus der Ansiedlung in Popovica in der Negotiner Gegend und 
das Problem ihrer etnischen Zuteilung den Slaven, Balcano- 
slavica, 3,1974, T. XI/1,2., XIII/6.

и Д. Минић, нав. дело, 77, pl.X/1.
75 М. Поповић, B. Иванишевић, нав. дело, сл. 17.
% Сигнатурс жигова y Типологији керамике и ин- 

вентару средњовековне збирке Музеја града Београда: 
жиг бр. 1. - Тип. A 299; 2. - Тип. 369, МГБ инв. I 
1556; 3. - Тип. 371, МГБ тер. инв. 681/1972; 4. - Тип. 
543, МГБ инв. 1925; 5. - Тип. 265, МГБ инв. 1 1585. 
Уп. М. Бирташевић, Средњовековна ксрамика, каталог 
Нсерије збирке и легати Музеја града Београда, Бео- 
град, 1970, 13-14, T. XI, XII (преглед врста жигова са 
тврђаве и из шире околине)

*• М. Јанковић, нав. дело, сл. 6/9, 11.
77 Ђ. Јанковић, Средњовековна грнчарија доњег 

српског Подунавља, Balcanoslavica, 3, 1974, сл. 7/12.
* М. Јанковић, нав. дело, 12, сл. 6/11.; Иста, Сред- 

њовековно насеље на Всликом Гралпу y X и XI веку, 
Београд, 1981, 54, сл. 2 ;̂ Иста, Theceramicwareofthe 
Lower Danube Basin, Balcanoslavica, 3,1974, T. II/6 (здела), 
локалитет Талиата; M. Поповић-В. Иванишсвић, нав. 
дело, сл. 3/11 (здела); Румунија - Dinogetia I, Bucuresti,
1967, 209, сл. 133/60 - одељак о локалној керамици ау- 
тора М.Сош§е; Бугарска - Styrmennad Jantra,Wroclaw- 
Warszawa-Krakov-Gransk, 1980. сл. 43/1.

79 Откривена je 1%7. године, код југоисточног бе- 
дема кастела, на дубини 4,70 m. Инв. Музеја града Бео- 
града, бр. I 922, уп. М. Бирташсвић, Средњовсковна 
керамика, кат. бр. 19, т. 1/8.

■ С. Morgan, The Byzantine Pottery, Corinth XI, Mas- 
sacusetts, 1941,66,67 T. I/b.

" T. И. Макарова, Поливнал посуда из истории 
керамического импорта и производства древнеА Руси, 
Москва, 1967, 13-14, T. III/1.

а Њсгову поделу недавно je критички анализирао 
О. Mazzucato, познати италијански керамолог, y посеб- 
ној студији посвећеној глеђи на европској керамици 
IX-X века. Упоређујући технологију разних врста 
глсђи, констатовао je да иосуде из rpyne A из Коринта 
по боји и квалитету одговарају производима са итали- 
јанског терена, превученим „avetrina pesante", коју да- 
тира y Хвек, не негирајући при томе могућност произ- 
водње y другим крајевима y ширем врсменском расио- 
ну, уп. О. Mazzucato, Tipologie e tecniche délia ceramica a 
vetrina pesante IX-X secolo, Roma, 1993,84-85.

83 Увоз ове керамике y Русију аутор доводи y всзу 
са оживљеном трговином са Цариградом и грчким гра- 
довима, Солуном и Коринтом, y периоду од краја X 
до ХНвека, уп. Т. И. Макарова, нав. дело, 59—61.

м Ископавање 1971 г., унутрашња страна севе- 
розападног бедема, Музеј града Београда, бр. инв. I 
1300.

а Бошко Бабик, Материјалната култура на маке- 
донските Словени во светлината на археолошките 
истраживања во Прилеп, Прилеп, 1986, 294, сл. 93/1.

* L  Villena, Proposai for a multilingual Glossary on mé
diéval military architecture, Bulletin IBI, 25/26,1969,14-41.

10 Исти, 16/17.
* J. Kalié, Was vcrtand man in der mittelalterlichen Ser- 

bischen Stâdten unter “kula“, Balcanoslavica, 7,1979,17.
w Ista, Byzanz und die Mitelalterlichen Stâdte in Serbien, 

XVI Intemationaler Byzantinistenkongress, Akten II/4, Ja- 
hrbuch der Ôsterreichischen Byzaninistik, 32/4, Wien, 1982, 
598.
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ВУЈАДИН ИВАНИШЕВИЋ

НОВАЦ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ XII—ХП1 ВЕКА ИЗ УНУТРАШЊЕГ УТВРЂЕЊА
БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ

Референце:
Hendy M. F. Hendy, Coinage and Moncy in the Byzantine Empire 1081-1261, Washingon D. C. 1969.

ДР МАРИЈА БАЈАЛОВИЋ - ХАЏИ-ПЕШИЋ

АВЕРС РЕВЕРС
Број Датовање Референца Тежина Промер Оса

КАТАЛОГ

Манојло I 
Константинопољ

Бифон аспрон трахеј
IC-XC Попрсје Христа. Левом руком држи свигак
1 1143/80 Hendy тип IA

MPeV Богородица седи на нрсстолу без наслона. На 
грудима држи главу Христа.

2 1143/80 Hendy тип I I I I B

1С-ХСХрист седи на престолу без наслона. Левом ру- 
ком држи Јеванђеље.

3 1143/80 HendyTHnIVA

MAN8HAAECn Попрсје владара. Десном руком држи 
скиптар с лабарумом, лсвом глоб с крстом.

3.39 30 6

MAN8HA ДЕСПОТНС Стојећа фигура владара. Де- 
сном руком држи лабарум, левом глоб с патријархиј- 
ским крстом. Тачка на дршки лабарума.

2,49 26 6

MAN8HA ДЕСПОТ MP0V Стојећа фигура владара, 
лево, коју крунише Богородица, десно. Владар десном 
руком држи скиптар с лабарумом, левом глоб с крстом. 
Три драга камена на лоросу.

3,23 29 6

„Бугарска" имитација

Билон трахсј
1С-ХСХрист седи на престолу без наслона. Лсвом ру- 
ком држи Јеванђеље. *-*
4 1195-? Hendy тип A

MP-0V Богородица седи на престолу с наслоном. На 
грудима држи главу Христа.

5 1195-? Hendy тип В

MAN8HA ДЕСОТ MP0V Стојећа фигура владара, ле- 
во, коју крунише Богородица, десно. Владар десном 
руком држи скиптар с лабарумом, левом глоб с крстом.

2,60 24 0

1СДАК10СДЕСПОТНССтојећа фигура владара. Де- 
сном руком држи скиптар с крстом, лсвом ансксика- 
кију.

2,81 24 5
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УНУТРАШЊЕ УТВРЂЕЊЕ БЕОГРАДСКОГ ГРАДА

Латинска имитација 
Константинопољ

Билон Трахеј - мали модул MAN8HATI ДЕСПОТНС Стојећа фигура владара. Де-
MP-©V Богородица седи на престолу с наслоном. сном руком лржи лабарум, левом анексикакију.
Држи главу Христа на грудима.
6 1204/61 Hendy тип A 1,49 20 6

Неодрсђен

Тилон трахеј Излизан.
Излизан.
7 1100/200 1,26 27 0

Публиковани: бр.: 1-7: В. Иванишсвић, Византијски новац са Београдске тврђаве. Нумизматичар 
10 (1987), 88-110, бр. 58-59, 61, 63-66.

ЛОКАЛИЗАЦИЈА НАЛАЗА:

Г одина Сонда* Слој Атрибуција Датовање Број
1970 XTV/25 (X/d/31) Манојло I 1143/80 2
1972 XIV/22(IV/d/24) 1,70 Бугарска имитација 1195-? 4
1972 XIV/22 Латинска имитација 1204/61 6
1978 1 (VI1/E/10) Бсдсм Манојло I 1143/80 1
1978 2 (XI/K/6) 111,34 Манојло I 1143/80 3
1980 2 (ХШ/7) 7 Бугарске имитације 1195-? 5
1980 2 проширсњс (XII/LJ/8) Шут Неодређен 1100/200 7

* Сигнатурс y загради односе ce на нову квадратну меру.

THE INSIDE FORTIFICATION OF THE BELGRADE TOWN
III

Marija Bajalovic-Hadzi-Pesic

THE CASTLE FROM THE BYZANTINE PERIOD

The Byzantine castle in the northwestern part of the Bel
grade Upper Town was uncovered step by step through syste- 
matic archaeological excavations carried out between 1968 
and 1980. In the final analysis two phases of its forming were 
ascertained. The first onc, from the period of the rcign of the 
Emperor Basil II (978-1025), depicts the beginning of the 
transforming of the northwestern corner of the Upper Town 
into a separate small fort. The second phase, the main and fi

nal in the development of this castle, developcd during the 
reign of the Emperor Manuel Comnenus (1143—1180). Unli- 
ke the first phase, this one can be followed with better docu
mentation on the basis of historical sources and archaeologi
cal finds of fortifying structures and objects of material cultu
re.

The rasing of the castle in the latter half of the 12th cen- 
tury was the resuit of the then political situation and frequency
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ДР МАРИЈА БАЈАЛОВИЋ - ХАЦИ-ПЕШИЋ

ofwarwagingbetween the Byzantine Empire and Hungary on 
the northem frontière of the Empire. Because of its strategical 
position on the Danube Limes, Belgrade became an exceptio- 
nally important fortress from which military opérations to- 
wards the enemy were directed, therefore it had to give secu- 
rity to the Byzantine army and to the emperor himself, who 
stayed in it several times.

During the researches in this area data were gathered as 
to the size and appearance of the castle. It had an irregular 
elongated base measuring 136 * 60 m. It was located on the 
remains of the Roman castrum, in its northwestem part. In 
the investigated northwestem front wall there was the main 
entrance (I) (fig. 12-18) and four towers. The tower 1 had an 
irregular rectangular base open towards the inside area (fig. 
1/2,11). The towers 2 and 3, outside rectangular with inside 
circular base, were incorporated in the wall up to the part 
which hassurvived (fig. 12-18). The form of the tower 4 could 
not have been ascertained because of its having been destruc- 
ted. The direction was established, so were technique and 
stratification of the southwestcrn wall with the second entran- 
ce (II) (fig. 19,20) and the corner tower 5, of which was found 
the Greplace togetherwith the chimney (figl 21). The southea- 
stem wall was partly investigated, while the appearance of the 
northeastem side was reconstructed (fig. 1/2).

The Byzantine castle on the hill was linked with the set- 
tlement in the western part of the ward through the entrance
II, and with the wall, which from the castle descended over a

steep slope up to the foot in the plain, at the rivers, protected 
it. (fig. 22).

The inside contents of the structures in the castle could 
not have been recontructed, because later changes, in accord
ance with the changes of forming this space, destroyed ail the 
remains of this sort. Among the objects of material culture we
re found coins of the Byzantine Emperor John II Comnenus 
(1118-1143), Manuel Comnenus (1143-1180), as well as their 
later Bulgarian and Latin imitations (catalog of coins enclo- 
sed to the paper, (No. 1-7). The next kind of objects are ar- 
rows and bows of the cross-bow, found in front of the main en
trance into the castle as evidence of one of Hungarian attacks 
carried out in the 12 th century (fig. 23). The largest part of 
the objects of material culture make fragments ofeeramieves- 
scls, pots and bowls of local manufacture (fig. 24,25) with ana
logies from Danubian and other sites from the end of the llth 
until the beginning of the 13 th century found in Serbia. As to 
table ceramic vessels, there were only two fragments of han- 
dles which belong to a cup and a jug and with analogies from 
Corinth and Prilep they are associated with the Byzantine pro
duction of the 12 th century (fig. 27/1-3). The uncovering of 
the castle from the Comneni epoch produced important data 
concering the form and way of building small fortresses, which 
played an important rôle in the defense of northem frontiers 
of the Byzantine Empire in the 12 th centuiy in the région of 
Serbia.
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