
АЛЕКСАНДАР ИВАНОВИЋ Гоqиииьак граqа Београqа 

књ. XLlV - 1997 

О СТВАРНОМ ИСТОРИЈСКОМ ЛИКУ 

БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ 

Познавање историје Београдског града је 
од вишеструког и мултидисциплинарног зна

чаја. при <1ему се посебно истичу два њена ас

пекта - цивилизаци1ски и национални, али у 

преплету који чани јединствени ток. Дуговека 
и лo~rna историја Београда је својеврсно све

дочанство народа и култура КОЈИ су на његовом 

тлу, од времена пре Христа до уласка у трећи 

~1 иленијум, оставили неизбрисив траг свог пос

тојања, градитељског и духовног присуства. 

Као људско станиште. урбана целина, 

војно упориште, управни и административни 

центар. културно језгро, религијско средиште 
11 важна станица водених и сувоземних путева, 

Београд се. од свог постанка до данас, указује 
као насеље веома сложене структуре. На 
жалост. као што је познато, овај град-феникс 

на ушћу Саве у Дунав, злехуде судбине, безброј 

пута је рушен и исто толико пута обнављан и 

11зграђиван. Његова повесница је одраз разно
врсних слојева наслеђа, какво имају само гра

дови који се, без обзира на све промене у свом 
развитку, одликују историјским континуите

том. 

С друге стране, што је и тема овога рада, 
сложена и слојевита историја Београда, на 
чијем су се тлу смењивале, уз неизбежна раз
арања, противстављене, па и узајамно поти-

руће, културе, вере 11 империјалне тежње. 

узроковала Је као немилу последицу то да се 

нека њена чворишта и размеl)а не разазнају до
вољно јасно. Стога је, понекад, у недостатку 
комплексно проучених чињеница, било мо

гућно да се празнина и привид у историјском 

одсликавању учине прихватљивим решењем. 

Из истих разлога, понека хипотеза, без убед
љиве подлоге, могла је да се наметне као 

решење за карику која недостаје. а у самој 
суштини је то лабава полуистина па и, што је 
најгоре, недопустива неистина. 

Овде је реч о питањиыа која имају посебан 
значај са становишта општег цивилизацијског . . 
раз1ашњења историје града, као и наше нацио-

налне баштине, етничког и културног идент

итета. Због тога ћемо се укратко задржати на 
неким отвореним питањима из прошлости 

Београдске тврђаве, која је нуклеус града и 

његовог развоја кроз векове, као и неким по
нуђеним одговорима заснованим на пребрзом 
или недовољно поткрепљеном закључивању. 

На основу расположивих научних сазна
ња, до којих су дошли стручњаци из више под
ручја, пажњу ћемо усмерити на три важне 
тачке средњовековног београдског утврђења 

- Југозападни бедем Горњег града, Уну
трашње утврђење Београдског града и, посеб-
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С.1. 1 - БсоградскС1 т11rђа11<1, с11туац1юн11 план c<i nоз1щ111а~1а ofiJcкara: 
А - Ј уrО'Ја11адю1 !kдсм Горњег града . 

Б - Уну1рщ11њс уп1rђсњс Бсоградс~.:ог града . 
В - Јужн<~ K<iПltJa Горњег грщtС1. 

Г - З<111i1J(IM Ki!Шt)<t Гt1rњ1:г град<1. 
Д - Ис111 1 1н<1 1.:i111111a Горњег град<! . 
К - Исто11на K<tllllJ<i 1 Доњег грщtа. 
Е- З11ндан кнn11ја (барбi1К<1н). 

М - Ис101111н кш111ја 11 Доњег гр<1да (Gарбакнн). 
11 - Ист•1но n11нгрС1ђс Бсt1грапског rp<tJla са завршном Jaк11111ht:t1oм кулш1. 

1=ig. 1 - Belgrad.: Fonress, situation plan 1vith position of ~1п1ctures . 
А - South1~cstem \Vall of Upper To1vn. 
В - l11sid1: ~·onificat1on of' Belgrade lо1~'П . 

\ · Soutllern G0te of Uppper Т 011-п. 
G - Western gate of Uppper To1vn. 
D - Eastern Gate of Uppcr To1v11. 
К - Eastem Gate 1 of Down 101vn. 

Е - Zindan Gatc (ЬаrЬасал) 
i\1 - Eastern Gate 11 of Do1vn To1vn (barЬacan) 

~ Eastem Suh11rЬ ol'l3clgrade Town ending 1vith Ja~ic's То1щ. 

но. Јужну каn11ју Горњег града, јер се, ло 
нашем мишљењу, у њима налазе кључеви за 

разрешење градске целине и њеног развоја. 
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Јуzозайаgни беgем zopњez zpaga 

Просторну структуру утврђења Горњег 
града са савске стране граничи Ј угозаnадни бе
дем (сл. 1-А). Подзиђујуlш својим средњовек
овним језгром Горњоградску зараван, ова 

зидна маса је повезивала, себи управно траси
ран, Јуrоисточни бедем са Западним под
грађем Београдског града, формирајући 
затворену фортификациону целину. 

Током 1974. године, радн откривања 11 11с-
11итивања остатака средњовековног и ан

тичког бедема, систематски је (са пет 

археолошких сонди) истражен јужни део Југо
западног бедема. Једином сондом отвореном 
уз унутрашњи - главни средњовековни бедем, 

сишло се, како је закључено, до почетка те
мељне стопе и првобитне газне површине тер

ена уз бедем. Кота дна темеља m1je утврђена, 
старији сло~еви у које је бедем укопан 1шсу 11с· 
траЖЈmа1ш. 

Остаци зидова који су "местимично очува
ни само у негативу. чија функција није у потпу
ности јасна", откривени су у "оквиру старијег 
средњовековног хоризонта" оближњом архео
лошком сондом, постављеном у зою1 

проширења деонице средњовековног скриве

ног пута (бастаје ). Антички бедем 1111је 11ађе11.2 
Студијом Беоzра9ска iiiврђава, објављен

ом 1982. године, у оквиру разматрања простор
ног система Горњоградских бедема, обухваћен 
је 11 Југозападни бедем као б11тан део целине.3 
Иако без нових истраживачких сазнања у 
међувремену (1974-1982), попречним пресе
ком бедема у овом раду. темељна стопа уну
трашњег - главног средњовековног бедема је 
приказана као откр11ве11а, са утврђеном шири

ном и котом дна (сл . 2-а) .4 

Остаци архитектуре из старијег средњо
вековног слоја. откривени на простору баста је 
1974. године, нису поново разматрани у анал
изи Југозападног бедема у оквиру студије Бео

zра9ска z:Uврђава.5 Истим радом је закључено 



да је средњовековни Југозападни бедем па~а
ле:1ап са пеоткр11веrшм анп1чю1м бедемом . 

Закључна разматрања са археолошю1х ис
траживања простора Југозападног бедема 
Горњег града , спроведеmu 1974. године, пуб
ликују се 11епуне две деценије касније (1992), 
студијом Зайа9на кайија iopњei ipa9a Бео
iра9ске тврЬаве.1 

Текстуалне анализе изградње прати тех
нички прилог - попречни пресек кроз архео

лошке сонде уз с11стем двоструких бедема , где 
је нети унутрашњи средњовековни бедем сада 
приказан без темељне стопе (сл. 2-б) .8 

Особености грађевинских остатака из ста
ријег средњовековног хоризонта се посматра
ју са становишта археолошких резултата, без 
улажења у њихову грађевинско-архитектон-
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Унутрашње утврђење Бeoipagcкoz ipa9a 

Просторна слика средњовековног Београ
да се не може замислИ'Ги без засебне форти

фикационе целине Унутрашњег утврђења 
Горњег града. Безмало срасло са природним 
погодностима северозападног угла крајњег 
шумадијског гребена (сл. 1-Б), ово издвојено 
грађевинско остварење је било зналачюt ос
мишљено последње упориште одбране града 

са двором деспота Стефана Лазаревиhа. 
На простору овог управног и културног 

средишта Београда и Србије у раздобљу од 
1404-1427. године,1 11 систематски су спро
вођена истраживања до 1980. године, којима је 
утврђено више фаза његове изградње до раза

рања крајем XVII века. 11 

ч---•Јf''•,,_ ,,, •. ,,i, 
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Сл. 2- Јуrшаnсщнн 61.Щ\:М Гоrн.1:г 111ана: ц - no М. Поnониhу. IYR2. Г.- пп М. Поn111111ћу, 1W2. 
Fig 2. - Soutl11vester11 Wall ol"Upper to~v11: a- Aller М. Popovic, 1982. b- At1er М. Popovic, 1992. 

ску суштину и повлачења паралела са распо

ЛО)f\.ЋВОМ архитектуром бар са простора 

Београдске тврђаве, остављајући отвореним 
питање коначног разјашњења ове старије ар
хитектуре.9 

Језгро српске престонице с почетка XV 
столеhа је заправо обновљени византијсюt 
кастел из ХН века,'2 чији спољни обим бедем
ске структуре задржава t готово идентичном 
хоризонталном решењу. 3 
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Сл. 3- Вюантнјскн Ш'l\:Л у Београду: 
~ - C'J'itЊc н~ терену. б -110 М. Пшювиhу, 1982. в- 110 М. По1ююtћу, 1 t)t)3. 

Fig. 3 - By7.anline Castle in Belgrade. 
a -Siшation in field. b-After М. PopoviC, 1982. v-After М. Popovic, 1993. 
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Откривени и идентификовани остаци ви
зантијског утврђења су наведеним истражива
њима фотографски, архитектонски и геодет
ски снимљени и убицирани. Прецизно прос

торно одређеним трасама зидова је омогућен 
веран приказ овог делимично очуваног гра

ђевинско-просторног остварења (сл. 3-а). 14 

У оюзиру анализе изградње Београдског 
града током друге половине ХП века, студијом 

Бео:Zраgска Шврlјава из 1982. године се прила
же цртачка реституција хоризонталног архи

текто_нског плана византијске тврђавице (сл. 

3-б). 1 ) Планови Београда из 1688-1690. године 
(сл. 4-А, Б, В), коришћени су, како је тада зак
ључено, као "доста поуздан" извор за спро
вођење процедуре.16 

Ови слободноручни, шематски прикази 
Београда, проистекли из индивидуалних ос
матрања на терену, искривљени и међусобно 

различити у погледу углова, праваца и по

вршина (сл. 4), 17 давно су оквалификовани као 
"више сликовни него картографски извори", 
који се не могу директно користити нити ун
осити у топографске планове. 18 

Међутим, у извођењу првобитног облика 
основе, непотпуно и нетачно протумачено ста

ње са терена се комплетира подацима преузе

тим из неколико наведених субјективних 
приказа Београдског града с краја ХУП сто

лећа. Добијени нацрт је укартиран у савремену 
геодетску подлог(~ представљајући Београд у 
ХП веку (сл. 3-б). 9 Уз сукцесивно просторно
архитектонско повезивање са млађим форти

фикацијама Београдског града, типски се 
преноси и у ХЈУ, ХУ, XYI и ХУП столеће.20 

Београдски кастел је разматран и у Ciiia
puнapy из 1993. године, у оквиру обраде визан
тијских фортификација на територији Србије 
у Х1 и ХП веку. Студијски текст прати техни
чки прилог са размерником - реституција ко
мплетног хоризонталног архитектонског пла

на тврђаве (сл. 3-в ).21 Југозападни бедем утвр
ђења, студијом Бео:Zраgска Ш.врlјава хипотети-
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чно трасиран објашњеним поступком (сл. 3-6), 
сада ес пр11казује као откривен (сл. 3-в). Истра
живања у међувремену {1982-1993) није б1mо. 

градског утврђења Београдског града (сл. 1-
В). 

.!уж11а кай.ща Горње'i zpaga 

У својству централне теме овога рада 
навели бисмо комплекс Јужне калије горњо-

Прнnадајуlш Југоисточном бедему. којн .ie 
градску структуру затварао и бранио са нај

nристуnаtшије стране, ова просторна једин11ца 
је од средишње иозщије у оквlfру бедема од
ступала око 30 метара ка југозападу (сл. 1-В). 
Као крајња тачка комуникацијског правца ко
ји се уливао у Цариградскп дру~~. она је пред-

г---- ~ - - ----. --, 
1' • • - ·1 
1<- Ј \ •. 1• • 
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1 
' 
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u ___ _(~~ 
с., , 4- Уну1-рашн.с )Tl!rђi:н,i; БсогрЩ{Сlо:ОГ грЩ(i1Hol11.1dHOl!lt\ld Бсограј(d с кrdjd XVll вск11: 

А - Ос11а1ањс Б•11грщ1а 1 hSX .. Ј . Б. Гущ1 .. Ниј)<ЩНЈ n111i.11ют.:ка СrЉ1јс. 
Б - OnCi!Jld Бсогр<Щit lfi!!K. Рапш nr\1111 Бс•Ј_ 
В HctnctJt на БсограЈt 1 tilili" Рм1111 ar\1111 Бс•1 
Г - Оnсщџ1 Б~(1грdда lbl!Н. , Аrх11н Kar.1cryc. 

Д- One<tд~ Бc(1rp<11tct lhSX .• МуЈсЈ rr•щa Бс~)града. 
Ђ - План ю 1 n90 .. Аrхнв Karлcry~. 

Е - План 11·Ј lбЮ" На111111нална Љ11iшют~ка Бсч. 
Ж - Плин ИЈ lб9б" Муз~ј rritдa Бсоrrн11а. 

Fig. 4 - lnside Fonification or Belgrade To1vn in plans or Bclgrade. rгom the end of 17111 century. 
A-Conquering Belgrade in 1688,Ј . В. Gump, National LiЬrary orSerЬia. 

B-Siege of'Belgrade 1688, War Archives. Vienna. 
\
1 -Attacking Belgrade 1688. War Лrchives. Vienлa. 
G - Sieg~ of Belgrade 1688, Archi1·es Karlsruhe. 

D-Siege ofBelgradc 1688, Belgrade Cit} Museum. 
D - Plan from 1690. Archives Karlsruhe 

Е - Plan from 1683, National LiЬrary. Vienna 
Z-Plan fro1n 1696. Belgradc City Museum. 

33 



АЛЕКСАНДАР ИВАНОВИЋ 

стављала главни улаз у престоницу српске 

државе у раздобљу од 1404. до 1427. године.22 
Седамдесетих година овога века је архео

лошки истражен простор пред Јужном капи
јом са унутрашње градске стране, када је и 
закључено да је изведен довољан број подата
ка за поуздану датацију капије, Југоисточног 
бедема и комплетног утврђења Горњег града у 
почетак XV столеhа,Ј време владе деспота 
Стефана Лазаревића. 

Студијом Бео?.раgска iiiвpbaвa из 1982. го
дине, ова улазна просторна Јединица - у трену

тку када је са унутраunье стране "зазидана и са 
предње стране затворена касније изграђеним 
бедемима" - прецизно се ко1щептуално, типо
лошки 11 просторно-архитектонски одређује. 
Том rтрил11ком, Јужна капија се идентификује 
као двојна капија у систему двоструких бедема 

са скривеним пуrем и покретним мостом пред 

спољном каm1јом. Повлаче се и паралеле. 
потврђују се ранија временска одређења.24 

Крајем осамдесетих година, отварањем 
сонди у архитектури млађих епоха капије, са
гледан је склоп новооткривених елемената од 
изузетног значаја за разматрање њеног хори
зонталног, делом и вертикалног архитек

тонског плана.25 Поједини архитектонски 
елементи склопа каПИЈе - мада откривени 

археолошким ископавањима из седамдесетих 

година - дешифрују се тек овим истраЖЈmа
њима.26 

На могућност увећања забуне услед некри

тичког прихватања раније понуђених решења 
и на неопходност преиспитивања изведених 

закључака, упућују композиционо обједињени 
новодобијени елементи Јужне капије: 

- in situ идентификовано лежиште осовине 
вратница у просторном споју, са такође in situ 
идентификованим, остацима изворне архитек
туре уз пролаз капије, помера лице Југоис
точног бедема за пун метар ка унутрашњости 

града, а нивелету прага подиже за пола метра; 
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- две лучно ожљебљене камене конзоле, 
откривене на унутрашњем бедему, претпос

тављајући ослонац осовине покретног моста , 
негирају спољну капију и комплетну предњу 
линију одбране Горњег града.27 

а) Нереалие слике 

Особености Јужне капије Горњег града, 
сада заједно са простором око ње, "који се 
може посматрати као једна микроцелина", 
разматрани су у оквиру студије Просiйор око 

Јужне кайије Горњеi ?.paga Бео?.ра9ске йiвf ђа
ве, објављене у старинару 1996. године.2 

Уз nр.еглед ранијих истраЖЈ1вања, овим ра
дом се даЈе и осврт на последњу нстражива~тку 

етапу, и - осим набрајања без потоње обраде 
па и изостављање неколиких акщ~а - тумаче 
циљеви појединих истраживачких пројеката. 

Опис врста, обима и места истраЖ1шања, на ос
нову којих се посматра слика насељености 
тврђавског простора од праисторије до краја 
XVТI века, прати, са текстом неусаглашен, си
туациони план са размерником.29 Селек
тив1-шм приказом података и изостављањем 

утврђених чињеница. планом се даје нереална 

слика стања проучаваног историјског споме

ника. 

Снтуациоюi план садрЖЈ1 коте терена. али 
не и разматране архитектуре, посебно значај

не у зони саме Јужне капије. па је нејасан 
међусобни просторни однос сплета хроно
лошко-грађев1mски раздвојених интервенција 
(сл. 5-Б). Нејасност се повећава изостанком 
одговарајућег вертикалног архитектонског 
плана захваћене деонице бедемског построје
ња у котном растеру, или бар маркираних 

поз~щија обрађеm1х хоризонталних пресека.30 
Најновија археолошка сонда, отворена 

1995. године уз кулу IV, споменута у тексту 
уводног дела студије,31 није приказана на си-
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туац1юно~1 плану (сл. 5-Б). алн ю1 у осталом ~е
лу рада. 

Велика сонда у зоки средњовековне спо
ъне Јужне капије. уз леђа бедема сэ краја ХУП 
века. такође није означена нппt разматрана 

(сл. 5). мадаЈ·с отворена једновремено са план-. ., 
о:-.111умсрисан11м 11 датираниы сондама.Ј-Данас 
rюстојеhи елементи архитектуре са њеног дна 

с~. ысlЈ)'ТIШ. уцртаю1(сл.5-Б). 
Т ~:кето\! описана позлцијн ук.1оњсне ·за

·шдс са североисточне по.1ов11не \'Нутрашње 
11 . . 

Јужне капије· · ю11е пр1rказана с11n·ац1юни~1 
планом (сл. 5). 1 Iзостав.ъена је пре;~става н ко
~~nлстне просторије трапезастс основе - с.10-
бо;џюг арх.нтсктонског простора ) маси за-шде 
пред унуграшњом Јужном капнјо:ч (сл. 5). 'ш
да јс заједно са сопсrвеном земљаном 11спунщ1, 
као бнтан .налаз. предмет важне расправе у 

овом раду.ј~ Приказ просторије. међутим. ус
ловио 611 позицпонирање. такође само) тексту 
пrшснугс. 1чж1тюлне сонде у њеној у11)

трашњости. ћ алп 11 комплетном студ11јом не-
1ю\1сн)"1·е - две лучно ожљебљене каr.н.:не 
конзоле у·з праг \'Н)·трашње Јужне кап11јс (с.1. 
5-А ). које 110 својој суштини ПОЈ\.'}Јеl1у многи пи
тања обраlјсна старијом студијом Јужна кпiiи· 
ја бco"lpntjCl\OZ Горњег zpa9a. објављеН?М у 
Гоџ111111ыlh)' 'ipa9a Бeozpaga 1995. године Jfi 

Будуlш да је изостао приказ уклоњене 

·~азндс са североисточне половине ун)1рашње 

Јужне кап11је. којн је једини приступ, такође 
нзостављеноЈ. просторији пред капијом. неп
озш1т је нзвор сазнања о дебљини исте зазиде. 
тј. да је ова 11зведена у равI01 са спољшrм лицем 
Југоисточног бедема, како је ситуационим пл
аном и приказано (сл. 5). Ово стога, јер је спо
знаја описане ситуације једино могућа управо 
из ове - према плану непостојеће - просторије 
(сл. 5). Са друге стране. податак о дебљини бе
дема. а тиме и дубини капије, овим ситуацион-
11м планом са размерни.ком се приказује (сл. 5). 
иако је реч о сазнању до којег је могуће доћи је
дино на претходно описани начин. 
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Кула V је прецизно грађевинсl\.о-хроно
лошки раздвојена од околне архитектуре (сл. 
5-Б). Сагледавањем чињен~ща о полщ11ј11 
постављене сонде пред њом 11 изостанку одго

варајуће архитектонско-грађевинске ана,шзс 

куле. како као засебне пfосторне јсднн~ще. та
ко 11 као дела целине. 3 нс1асно јс на основу 
~1era је шведено њено шворно хоризонтално 
архитектонско решење. Ситуацију .;tодат1ю 
ком11.111кује 11 \1еђусобно негирање с:н1ка број 
1. 1 О и 11 у контекСТ) приказа 11111р111~с отво· 
рсне 11 раЂ~атране архео.1ош1о.r союс:1'~ 

б) Реruуш11рање opuimta.ш 11 йроruивречии 
ЈОК. Ъ )'Чllll 

Како је веh речено. уз паралс;1н11 осврт на 
резултате ранијих истраживања. студнјо:-.1 
ПроСIТtор око Јужне капије Горњег "ipaga Бео-
2рауске тврђаве се разr.штра сложt:на слика 

жнвота на простору око Јужне кап11јс у оквнру 
оса~1 културних хоризоната. од nрш1стор11је до 
краја X\'II века. Извођење закЉ\ чака прат11 
саопштавање резултата из већег броја отво
рених археолошких сонди. од KOJllX се с11ту.1-

ц1юн11\1 планом 11здва3ају поз1щ11је 20 сощн.3ч 
Ст~д11јо\1 се у доказном постуш:у пуб;шкују 
с1пуац11је 11з свега две сон.:tе. и то са\ю по један 
проdшл пз обе. што чнни мање щ3% реЈрта
та . .Ј(f 

Тако се из сонде пред кулом l\r . сликом 
број 3, даје само југонсточнн профил сонде. и 
то фронтални изглед односа темељне зоне 
куле према слојевима земље без легенде (сл. б
а).41 

Само један објављен профил сонде, уз нзо
станак кота за разјашњење просторних плано
ва - односа темељне стопе и зида куле (сл. б
а),42 онемогућава увид у стање архитектуре у 
једној од најосетљивијих зона овог елемента 
фортифика~џtје, сагледиво на североисто~1ном 
профилу исте сонде који - није објављен.-13 
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МЕСТО ОАСЕЦАЊА 

(ВИАt1 С/\11КУ Э 113Нд д) 
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1 - ПРАИСТОРИЈСКИ ХО
РИЗОНТ 

2- АНТИЧКИ ХОРИЗОНТ 

3 - СРЕдЊОВЕКОВНИ 

ХОРИЗОНТИ 1-11 

4- НИВО ГРА5ЕЊА БЕ-

АЕМА(ПОЧЕТдК 15 8.) 

5- СЛОЈ 15 . ВЕКА 

б - СЛОЈ 16 - 17. ВЕКА 
7- РЕЦЕНТНИ ЗИА 

~ ВЕРТИКАЛНИ PAЗ
L.yt дВОЈ У ЭИддЊУ 

~ ГРАдИВО У НИВОУ 11' ГР.А!)ЕЊд 6ЕдЕМд 
~ ВЕРТИКАЛНИ РАЗ-
1.уt дВОЈ ЗЕМЉЕ 

о 0·5 2М --
Сл. h - Јуrо11ст11•1щ1 профил сонде 5П3 npcJI кулш1 IV ЈуГ11нсто•1ноr бс11сма Гџрнл:r града: 

11 - no В. Б11ю11\- В. И11ан11111~.:1111h: објављсн111996" Старинар XLVll, стр. 25'1 сл. З; хронолошке одрсцн1щс у скшшу с.1 . б; котн11 
растер накна11н11 н<1нсссн. 

!i -факсим~1л 11рнr11нмнс 1111кумснтюџ1јс са 11скопа~1<1н.<1: котни растер 11 места рсту111<1 накнанно нансссн11 . 

Fig. 6 Soutl1eastem profile or· trinJ trlillch 5: 73 1п Гront оfТощ:г No. 4 of'Southeastem Wall of Upper То1111 . 
а - Alter V. B1k1c-V l1ani~e~ic. puЫished 1996. Starinar Xl Vl l. page 256. lig. 3: chronolog1cal deteпninattons щ1l11n lig. Ь; elevation raster 

added later. 
Ь - Facsim1I ot' origi1ial records l'rom excavatio11s. elevatioп raster and placcs 01· retouch added later. 
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Археолошка сонда. отворена 1995. године 
са друге-југозападне половине ове куле," чији 
се реuлтати такође објављују овом пр11ли
ком", ю1је при:казана сликом број 3 (сл. 6-а). 

Даљом анализом ситуације са наведене 
слике се покрећу и друга питања. 

Објављени југоисточни профил сонде 11е 
одговара стању на терену према оригиналној 
документац11ји са ископавања (сл. 6).45 Осим 
тога, подаци са овог техничког прилога 11 nо
дац1111з текстуалног дела исте студије . ал11 и из 
стар11је литературе коришћене у доказном 
поступку- међусобно се негирају. 

Техни<1кнм одсецањем по вертнкал11 <1етр
десет сант1rметара зида, датог у изворној доку
\1ентацији са ископавања, публикује се не
потпуна 11 сужена слпка југоистичног профила 

- ширина сонде (сл. 6). Уместо верног приказа 
истраживаног историјског споменика, посеже 
се за накнадном изменом оригиналног стања 

уклањањем документовано утврђених чињен
ица(!?). 

У оригиналној документацији наглашен 
раздвој у зидању (слагању градива по вертвка
ли), приказан у наставку необјављеног, ннти 
разматраноr. североисточног профила исте 
сонде, сада се изоставља (сл. 6). По лицу зида 
премерена ширина између раздваја у зидању 11 
почетка унутрашњости куле IV, 11ятересантно 
је. одговара дебљини зrща исте куле измереног 
у основи. Позицијом постављене сонде се зах
вата део темељне зоне куле, али не и бедема 
(сл. 5-Б, 6). Међусобни грађевижко-простор
н11 однос није познат, анализа градитељског 
опуса, структуре и систематизације градива, са 
преласком у лице зида , студијом није спроведе
на,46 па изостаје и потврда о једновреыеност11 
куле IV и Југоисточног бедема. 

Цртачком реституцијом газне површине 
терена у сектору Јужне капије и куле IV, на ба
зи првобитних подова појединачно ~щентифи
кованих двема, временски раздвојеним. 11стра

ж1mачк11м кампањама,47 последично проис-

з~ 

тиче прплпчно неуобичајена слика овог сег
мента улазне партије Горњоградске заравю.i 
(сл. 7). Просторно-функционалннм повезива
њем подова, како је закљl~чено,једновремених 
куле IV и Јужне каm1је, Х добија се рампа са 
на~·ибом према кули IV. На међусобном ра
спону од 3.60 метара, разлика у висинама подо
ва је око 80 центиметара, што даје пад рампе 
више од 22% (сл . 7). 

Тако добијен профил терена у зонн глав
ног улаза у град (сл. 7) са, из њега проистек
лом. ш11ром просторно-морфолошком с1rrуа
ц11јом партера, разложно 1ш1скује објашњења. 
било да је реч о колском илн пешачком кощ
ниц}'!рању. коњанику. води. снегу, леду и брзој 

фреквенцији условљеној евентуалном изне
надном опасношћу или. пак, обавез11 спорог 
кретања у колони, заустављању, наглом 

заокрету ка североистоку након изласка нз 

капије 11 ступања на Горњоградсю1 плато 11 др. 
Даљим упоређивањем објављеног југоис

точног профила са сопственим оригиналом , 
наилази се на додатна међусобна неслагања. 

Већ скраћеној темељној зони куле ЈУ. у 
студији се доцртава структура градива, уз ук

лањање- на оригиналу веома прецюно прика

заног - ситног градива концентрисаног у зони 

контакта са слојем земље. студНЈОМ одређеног 
као ниво грађења бедема (сл. 6). Вертикални 
прекид- раздвој земље под античким зидом. у 

1щентифшсованом праисторијском хоризонту, 
такође се одстрањује (сл. 6). 

У склопу подробне текстуалне анализе 
средњовековног хоризонта 1, студијом ес наво
ди да је "Највиша кота културних слојева овог 
хоризонта испред куле IV. гдс је и сам слој 
тањи." Дају се и коте распона средњовековног 
хоризонта 1. Даљим текстом се саопштава да је 
"лрема Јужној капији и кули rv слој у паду", та
кође са котама његовог пружања, поз1Јвајуhи 
се, у доказном поступку, на слику број З.49 Пос
ле наношења котног растера у одговарајућој 
размери на ову слику, између текстом наве-



дених кота, меl)утим, на слици су смештени -
антички и праисторијски хоризонт (сл. 6).50 

Према извештају са ископавања на прос
тору куле IV, објављеном 1973. године у Архео
.1ошко.н йреzлеgу (литература из доказног 
поступка студије). темељна зона ове куле је 
укопана "у старије слојеве који се на основу 
керамичког материјала могу датовати у ра
спону од Х до краја XIV века."51 У студији -
заl1удо - иста темељна стопа је директно уко

пана у_ "старије културне слојеве из 11. и 12. 
века".)2 
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кљ учено-Београд тада "стицајем исто~ијских 
околности био град без већег значаја". 4 

в) Heycaiлaшenocru йogaiuaкa 

Студијом Пpociuop 01.:0 Јужне кайије Гор
њеi ipaga Беоiраgске /Uврђаве се публикује 
профил из још једне археолошке сонде, 
отворене пред кулом V са унутрашње градске 
стране. Сликом број 6 ове студије се објављује 
- не југоисточни - како је наведено, већ јуrоза-

~ 1 
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Сл. 7 - Улюн11 }(СО Гоrњогrщ~скс заrнвн11 у ЗllHll Јужне кю111јс 11 куле IV Со унугро111Н.1.: Гј1а}(СКС стrннс: rест1пу1111ја rюнс 
п1111р11111н1: терена (nr\)ф11л) на осн\)11у ПОЈ(\)Ј\о у кул~1 н кнnиј11. 

Fig. 7 - E11trance part 01· Uppe1· To1vn plateat1 i11 zo11e ul· Soнtl1er11 Gate a11d Го1vег Nu. 4 1·го111 tће i11side 1011·11 side: rcstillltio11 ol' treading 
sшtace (protile) 011 basis ol' lloors i11 To1ver апd Gate. 

О слоју Х века нема ни помена. Кратак ос

врт на културне слојеве ХШ и XIV столећа је 
дат у оквиру одељка у којем се разматра хори
зонт почетка ХУ века запажањем да су 

"културни слојеви из овог раздобља танки и 
с11ромашни археолошким налазима. а на 

~1ноп1м м~стима се и тешко стратиграфски 

юдвајају".)3 Ово стога, јер је - како је за-

ПaJJljll профил сонде и то без размерника (сл. 8-
6).)) Уместо темеља старијег бедема, према 
слојевима земље, без легенде, приказује се 
однос више од пола метра дубље фундиране 

те~ељне зоне накнадне (млаl)е) куле (сл. 8-
6).)6 

У прилог изнетом запажању говори и сли

ка број 10 исте студије, .мада је тачан статус 

ЗУ 
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овог техничког прилога нејасан, иако је при
ложен у својству доказног документа. Оквали
фикован у називу као "сонда 2/72", сликом број 
10 се- негирајући оригиналну ширину сонде
приказује, заправо, исечак доње партије зид
ног rшатна без размер ника, укопаног у шрафи
ран терен са прецизном структуром сложеног 

градива.57' Произлази да је реч о археолошкој 
сонди са приказом архитектуре - без анализе 

земље. Тако може доћи до забуне, будући да 
читалац, у недостатку 1mформација, може по

сегнути за хронолошким одредницама са 

сшrке број б (сл. 8-б), на којој су у слоју ис
товетно шрафиране земље, пак, смештеm1 
средњовековни хоризонти I и II.58 

Аналогно ситуацији на слици број 3, објав
љеm1 југозападни профил на слици број 6- та
кође 11е одговара изворној документацији са 
ископавања (сл. 8).59 Подаци са овог тех
ничког прилога и подаци из текстуалног дела 

исте студије, али и из старије литературе ко
ришhене у доказном поступку - такође се 
међусобно негирају. 

У поређењу са оригиналном документаци
јом, публикованим профилом је знатно изме
њена морфологија сонде. При врху, сонда је 
сужена, а на дну проширена безмало за пун 

метар (сл. 8). Ремоделована је и архитектура 
трбуха, посебно дна темељне стопе, са 

заравњењем над додатно спуштеним дном 

сонде, чиме је добијена нереална и атипична 
физиономија овог- познато је-веома и:ндика
т1mноr грађевинског ткива (сл. 8). Коте дна те
меља се такође разликују (сл. 8). 

Проблем неусаглашености података из те

хничког прилога са подацима из текстуалног . . 
дела исте студИ]е, али и из старије литературе 

из доказног поступка, расветљава се након 

наношења котног растера у одговарајућој 
размери на објављени југозападни профил 
сонде са сл11ке број 6 (сл. 8). 

У оквиру разматрања особености ан
тичког хоризонта, студијом се описује пад 
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овога слоја према југозападу, а пред кулом V 
Југоисточног бедема се дају кота почетКR и 

последња кота до које је слој испитан, позива
јући се, у доказном поступку, на објављени 
југозападни профил сонде.БО После упоређења 
овпх података са подацима са слике 6. након 
наношења котног растера - зачудо - проис

тиче да антички слој почиње на више од метра 
вишој коти него што је у тексту наведено. и то 
на свом најнижем месту, у југозападном про
филу сонде (сл. 8).61 

Ситуацију разјашњава поновна упоредна 
анализа публикованог профила сонде и њего
вог стања на терену према изворној документ
ацији са ископавања (сл. 8). 

Под хомогеним слојем земље са два хроно
лошки раздвојена хоризонта I и II, публико
ваним профилом се - накнадним проширењем 
дна сонде - произвољно продужава безмало 
пун метар. и танак слој жуте земље, омо

гућивши, тако, издвајање затвореног слоја под 
собом, проглашеног за антички хоризонт (сл. 
8). Овај слој - студијом одређен као антички -
у изворној документацији са ископавања је ис
товетно шрафиран и ни по чему се не раз
ликује од слоја који је истом студијом одређен 
као средњовековни хоризонт l и lI (сл. 8). 

У извештају са ископавања спроведених 
1972. године на простору куле V Југоисточног 
бедема, објављеном исте године у Архео

лошко.м ilpezJ1e9y (литература нз доказног пос
тупка студије), наводи се да се "Стратиграфска 
ситуација слојева уз бедем Јасно сагледава у 
сонди 7Ј72 испред Куле V."6 Простор између 
кота одређен у Археолои1ком йреiлеgу као 
,,доста нестабилни слојеви са измешаним ма
теријалом где се поред фрагмената средњ
евековне керамике старије од XV века налазе 
и фрагменти античке и праисторијске 
керамике", међутим, на објављеном профилу 
у студиј и одговара простору- средњовековног 
хоризонта П.63 Тако и "стабилни слојеви са 
керамиком која би се могла датирати у вре-
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~·ig. 8- Soutl1\vestern prolile of'trial 1re11ch И2 iп Ггош оl'То1ш No. 5 ot'Soutli~stern Wall ol' Upper lo1v11 
а - Facsirnil 01· original records fп1щ excavation:;. elc1·a1io11 rnster and place оГ retouching added later. 

Ь Мter У. Bikic-V. lva11isevic. puЫished 1996. ~1a1·i11ar XI VII. pag~ 258. tig. 6, elevation rnster апd >cale added later. 

менск11 распон од Х до ХЈУ века". на сл нци број 
6 у студиј u захвата Ју- антички и средњовеков
нн хоризонт \.м 

1 Iнж11 слојеви, та.кође котна-садржајно 
одређе!fи у Архео!.1ошколr йре2ле9у. студијом 
н11су обухваhенн.6) 

i) Лреiu.йосiuавка као yiiopшuiiie 

Као најзначајнији налаз из античког хори
зонта, студијом Пpociiwp око Јужне кайије 
Горњеz lpa9a Беоzраgске !Тiврђаве, наводе се 
остnц11 грађевине пдентифи:коване као житни
ца. откривене на простору nред Сахат каmrјом 

(сл. l ). На основу резултата из дванаест систе
матски постављеюrх археолошюrх сонди, 

изводи се реституција комплетног хори

зонталног плана здања у нивоу темеља.6" Тек
стуално саопштавање резултата анализа 

грађевинско-археолошких налаза, са узро

чно-лоследнчюrм међузависности.ма, прати 

"доста nоузцан_tеппiпиs post quem, који указује 
на мо$ . .датовање хореума (подвукао А. 
И .)".ы 

Даљим разматрањем архитектонско-прос
торних особености здања, како као засебне 
просторне јединице1 тако и као дела система, 
са паралелним посматрањем аналогних поја

ва, расправља се о могућностима ближих дат

ација ове грађевине. уз ограду да је реч тек о 
основним претпоставкама, буШ'hи ,.да ово пи
тање захтева ширу расправу". Изналажењеr.1 

и блиске аналогије за тзв. сингидунумски хо-
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реум. смањује се број могуli11х прецизних дат-
1.щија, од којих она uај.вероват1111ја постаје и 
коначно опредељење, 1~ студијом даље ко
ршuhено као упориште за извођење нових зак
ључака.70 

Текстуална разматрања веома важних 

мулт1щисцlmлинарних пнтања кроз однос ар

хитектуре са тлом и анализу покретних нала

за. не прати ни један техниLЈКИ или фото
прнлог, па ни објашњење кроз напомену. За
кључци су поново саопштеm1 без одговара

јуl1еr третмана у погледу доказног поступка.71 

Карактер и количина елемената грађеви
не, добнјених системом постављених сонди у 
њеноЈ средишњој зomt, не условљавају дво
бродну просторно-функцноналну унутрашњу 

организацију здања "једннм~едоr.1 од пет сту
бщ11. правоугаоне основе". као једину мо
Г) hност. На основу понуђеног решења 
хорнзонталног плана темељне зоне грађевине, 

не искључује се и алтернатива архитектонског 

концепта са средишњим зидом. такође ојачан
ог nнластрима за прихват лукова, дакле, две 

\Јеђусобно раздвојене просторије са или без 
врата као директном функционалном везом.73 

Међутим, и у варијанти датој студијом, 
изостанак трагова стубаца. осим одабраног 

правоугаоног. оставља могућност и квадрат
ног 11л11 кружног попречног пресека стабла 
стуба. У прилог изнетим запажањима могу се 

навести грађевине наведене као паралеле ост

ацима сингидунумског здања. оне у склоr~ 

Гашиграда и СОLЈаничког Muшc1p1uma ОО. :i 
Истражена основа грађевине на локал11тету 
Мало градиште. иначе без пиластарских 

ојачања са унутрашње стране и прилазног . . . 
анекса. сасш1м Јасно указује на то да Је реч 

11скључиво о стубовима или ступциыа у сре

д11шњеr.1 тракту. такође очуваниы само у теме
љ11ма. ~1ада се закључци о облпку попречног 

пресека не изводе.75 
Налази са простора гамзиградске пето

бродне грађевине, сличне основе са синп1-
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дунумскнм здањем. за коју се не закључ)је да је 
житшща, фрагменти су стабала стубова 

кружног попречног пресека.7п Сочани•1к11 
Municipium ОО, у склопу свог форума. садржи 
два међусобно паралелна хореума. чије су ун

утрашњости раздељене стубовима квадратног 

попречног пресека.77 
Повлачење паралела са одабраним ана

логним здањима је студијом предузимано у 

настојању да се ближе хронолошки одреди 
здање откривено на простору Горњег града. 
Критеријум за одабир просторних ~еµиница су 
грађевине сличне основе и намене. х 

Све трн студијом посматране паралеле 
датирају нз прелаза lll у !V век, па је уста
новљено да се "облнком својих основа ове 
житнице унеколико разликују од ш1шег 
објекта."7У 

Као блиска аналог11ја остацима сннп1-
дунумск.е грађев11не поново се уз11ма З;\ање 
"сличне основе" нз Ресафе у Сир11ј11.но 

Констатација да је утврђење некадашњег 
Серг11ополиса обликом основе 11 д1њ1енз11јама 
подударно са - добро Је познато - недеф11ниса
ном основом сингидунумскоr логора IV Фла
вијеве легије, претходи закључку да сиријска 
житшща може потицати 1 1з епохе цара Јус

тинијана !, јер је )'Тврђење Серrиоnолиса тада 
дограђено. 1 

Истим методом се повезује и наша грађев
ина са Јустинијановим радовима на обнови 

Синпrдунума. који су документовани писаним 
историјск11м изворима , ал11 не и потврl)ени ре

зултатима досадашњих археолошкЈiх иско

павања.х2 
Ради датовања остатака здања. от

кривеног пред Сахат кап11јоы. у епоху цара Јус

тинијана l, износи се суд да поз11ц11ја једне 
грађевнне која не прати 11ia cm·do, значп 11 ген

ерално напуштање ортогоналне шеме на ко

мплетном простору каструма.83 Стога се ово 
здање смешта у прву половину Vl века - јер не 

може у период пре 380. rоцине.х.~ 
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Наведене основне претпоставке, иако у 

међувремену без нових истраживачких сазна

ња на свом пољу, преузимају аутори нових 
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студија претварајући их у пqуздане доказе за 
извођење нових закључака.хs 

q) У.множавање 11ейоз11атща 

Временским опредељењем средњовеков
ног хоризонта l у раздобље XI и прве половине 
XII века. настанак овога слоја се образлаже ус
постављањем византијске власти~ Београду 
крајем друге деценије ХЈ столећа. Студпјоы 
Простор око Јужне кай11је Горњеi ipa9a Бео
zраgске тврђаве се преузима стара прет
поставка да византијска власт у Београду у XI 
и ХП веку користи бедеме касноантичког ут
врђења, кој и су- иако неоткривени - ипак об
новљени 11 то дели.мично.ю 

У даљем тексту претпоставка поново пос
таје ч.ињеюща која се корнети као упор1Ш1Те за 
разјашњење новонасталих непознающа. 

Тако је разматрани простор око Горњо
градске Јужне капије био унутар хтшотет11-
чког архитектонског простора старијег касно

античког утврђења, па се изостанак старијих 
средњовековних слојева на простору око ка
пије објашњава његовнм некор11шћењем пре 
Xl столећа.!{Х 

Гроб откривен у унутрашњости куле IV уз 
Јужну капију се датује управо у раздобље ТХ и 
Х века.ху Интересантно је да је и у извештају са 
11скопавања. објављеном Ј 973. годнне у Архео
лошко.~~ йреlлеgу (литература из доказног пос
тупка студије), установљено да је темељна 
зона бедема "укопана у старије слојеве који се 
на основу керамичког материјала мог~ дато
вати у распону од Х до краја XIV века." 1 

Ранијпм истраживањима у ближем и да
љем окружењу Јужне капије Горњег рада- на 

просторима Унутрашњег утврђења, Западног 
подграђа 11 Доњег града, откривени су остаци 
некрополе и насеља из IX и Х века.9 1 Руково
диоци ових истраживања нису истраживали на 

простору око саме Јужне капије Горњег града. 
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ђ) XuiioШeiuuчкo qaiiiupaњe и неiирање 
измишљеноz 

У одељку рада Пpociuop око Јужне кайије 
Горње?. zpa9a Беоzраgске LТt.врђаве у којем се 
анализирају особености средњовековног хор

изонта Ш, централно место заузима преглед 

анализе изградње утврђења Горњег града, из
ведене у старијој студији Беоzраgска {uврђава 
(1982), са акцентом на просторном односу ово
га са старијим утврђењима Горњоградске за
равни.92 

У овој студији се преузима стара теза о 
изградњи новог утврђења Горњег града у пе

риоду 1404-1427. године, и о сужавању хипоте
тичког простора касноантичког утврђења, јер 

је, како је закључено, Југоисточни бедем новог 
утврђења позициониран иза хипотетичке ~а
се бедема старог, касноантичког утврђења. 3 

У доказном поступку саопштење прати на
помена број 29, којом се даје селективан и неп
отпун осврт само на ПОЈедина, из ширег 

контекста извучена питања, на неке изречене, 

па и неизречене закључке, који су покренути 
студијом Јужна кайија бeozpagcкoz Горњеz . . 
zpaga, а КОЈИ се тичу времена "изградње капије, 

а самим тим и Југоисточног бедема''.94 
Према наведеној напомени, тезу о изград

њи Јужне капије, Југоисточног бедема, а тиме 
и Горњоградског утврђења пре епохе деспота 

Стефана Лазаревића, овај рад посматра "са 
становишта архитектонског склопа саме 

капије и њеног положаја у односу на бедеме 
античког утврђења- каструма", уз објашњење 
да је према "положају капије, која је изграђена 
на правцу Via cardo античког Сингидунума" 
изградња бедема и капије претпостављена у 
време цара Јустинијана I, "када је површина 
утврђења смањена, али тако да је и даље 
задржана ортогонална шема".95 

Тако исконструисан склоп објашњења је 
окарактерисан као ,,Домишљања", која су у 
супротности "са резултатима археолошких 
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истраживања", а који су добили "још једну 
потврду након открића хореума, чији положај 
јасно указује на на~штање просторне шеме 
античког утврђења". 6 

Напомена се завршава давањем кључног 
аргумента за извођење закључка о томе када 

Јужна капија није могла бити изграђена.97 
На почетку напомене, коментаром да се 

студијом Јужна кайија бeozpagcкoz Горњеz 
zpaga разматра време изградње улазне прос
торне јединице са бедемом којем припада , и с 
тим у вези износи нова теза, негира се сопстве

на претходна констатација да је циљ ис
траживања - која се овим радом објављују -
био "утврђивање архитектонских облика 
Јужне капије", што је само уводни елемент јед

ног од више становишта са којих се нова теза 
посматра.98 

Капија и бедем се, у наведеној напомени, 
разматрају као засебне просторне јединице, 

међутим, изоставља се, студијом иначе обух
ваћен, незаобилазни аспект - анализа њихове 

изградње као саставних делова одређеног 
просторног система, али и других његових де

лова - уз упоредни осврт на резултате претход

них археолошких истраживања.99 
Бедем са капијом не егзистира сам у прос

тору. Јужна капија је главни улаз у утврђени 
град - тврђавска врата, а Југоисточни бедем 
елеменат система бедемских постројења 
којим се остварује јединствена просторно-ар
хитектонска структура и затворена форти

фикациона целина утврђења на простору 

Горњоградске заравни. Време изградње, како 
је закључено, комплетно новог утврђења Гор
њег града, време је изградње и ЈугоистоtIНог 
бедема са Јужном капијом, као његових ко
мпозиционих елемената. Сходно томе, резул
тати мултидисциплинарне анализе изградње 

просторног система Горњоградског утврђења 
не би смели бити у супротности са резултатима 
аналогног процеса спроведеног над било 

којим његовим делом. Широк спектар питања 
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покренугих из ове равни је разматран студијом 
Јужна кайија беоiра9скоi Горњеi ipaga, али не 
и напоменом број 29.100 

У набрајању становишта са којих се студи
јом расправља о могуtшости датације капије и 
просторног система којем она припада, као 
старијих од XV века, напоменом се спомињу 
само два - архитектонски склоп "саме капије" 
и аспект њене просторне позиције у односу на 
бедеме римског каструма. 101 Од два изабрана 
становишта, осврт се даје само на једно-прос
торну позицију капије- па и ту непотпун.1U2 

Наговештено становиште, како је речено, 
"архитектонског склопа саме капије", као и ос
тале равни из којих се студијом Јужна кайија 
бeoipagcкoz Горње?. 2.ра9а покреће питање 
датације просторне структуре Горњоградског 

угврlјења и појединих делова њеног склопа, 
напоменом број 29 нису разматрани. \ОЗ 

Разложна сумња у случајност поклапања 
позиције капије из XV века, као новоиз

грађене, са више од миленијума старијом рим
ском комуникацијом ( via cardo ), интерпретира 
се тумачењем само једне од низа студијом 
понуђених могућности. Основна идеја тезе 

студије Јужна кайија беоiра9скоi Горње?. ipa-
9a јесте изградња улаза у брањени архитектон
ски простор пре епохе српског деспота, што не 

подразумева - из контекста извучену - само 

епоху цара Јустинијана I. Помен имена ве
ликог византијског цара не елиминише све ос
тале епохе пре деспота Стефана. 104 Између 
Јустинијана I и српског деспота се пружа 

широк хронолошки распон са много етничких 

и друштвених промена. Могућност обнове и 
градње претече Београда се не искључује и 
пре епохе цара Јустинијана r.105 

Историја памти имена и појаве и бележи 
их, али не све, па је недопустив заборав бар он
их поменугих. Записани подаци не одговарају 
баш увек броју материјалних података на тер

ену, али и обрнуго. Покушај сређивања овог 
несклада претпоставља велику опрезност, уз 
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ослобођеност од обавезе откривања значајних . . 
историјских споменика по сваку цену, Јер се 

тиме смањује опасност од стваfања непос

тојећих слика града кроз епохе.10 
Студијом Јужна кайија бeoipagcкoi Гор

ње?. ipaga се отвара проблем без претензија ка 
коначном опредељењу у било ком смеру- па 

ни према XV столећу. Тежиште рада је на нас
тавку мултидисциплинарних истраживања 

Јужне градске капије, како као засебне прос
торне јединице, тако и као дела целине, јер ни
во опште истражености и стање проучености 

расположивих њених елемената и система ко

јем припада, у овом тренутку, нуде спектар ал
тернативних решења. 107 

Међутим, освртом на разлоге због којих се 

помиње Јустинијанова обнова Сингидунума, 
студијом Јужна кайија бео?.раgскоi Горње?. 
ipa9a посматрана као неодбацива алтернати
ва, напоменом број 29 се прибегава и припи
сивању, овим радом, неизречених судова. У 

контексту средњовековне Јужне капије која 
лежи на старом римском правцу (via cardo), и 
сагледавања могућности њене изградње за 

владе цара Јустинијана I "када је површина 
угврђења смањена", напоменом се умеће и 
студијом нигде поменута реченица: "али тако 
да је и даље задржана ортогонална шема". 108 

Исконструисан систем закључака, оцењен 

као "Домишљања", у даљем тексту се користи 

као предмет негирања ради потврде преузетих 

старијих хипотеза. 
Побијањем непоменуте могућности, да је 

за владе цара Јустинијана I "и даље задржана 
ортогонална шема" угврђења, јер положај 
откривене грађевине хипотетичне датације и 
намене "јасно указује на напуштање простор
не шеме античког утврђења", потврђују се 
старщи резултати археолошких истражива

ња.109 

Негирање неизреченог - као логички ап

сурд - оставља без потврде резултате архео

лошких ископавања, разматраних студијом 



Јужна кайија бeo'ipagcкoi Горње?. ipaga У. окви
ру поглавља ПpeiitXogнa исШраживања.11 0 

Сходно томе, напоменом једино посматра
но становиште према којој овај рад расправља 
о могућностима датације капије и њеног прос
торног система као старијих од ХУ века, до 

даљњег, задржава право помена цара Јустини

јана 1. 
Давањем кључног аргумента, којим се ука

зује на то када Јужна капија није могла бити 
изграђена, завршава се, напоменом дат, кри
тички осврт на питања покренута студијом 
Јужна кайија бeoipagcкoi Горњеi ipaga. Наво
ди се "чињеница да је бедем са кулом и ка пиј ом 
СВОЈИМ темељима укопан у антички и касноан

тички слој, али и слојеве 11. и 12. века", из чега 
је изведен "сасвим јасан закључак, да се Јужна 
каrrиЈа не може датовати у касноантичко 

раздобље, нити у време првих средњовековних 
градњи у 12 веку." 11 

Будући да изнесене констатације негирају, 
како закључке у склопу исте студИЈе, тако и 

литературу из сопственог доказног постуnка, 

сматрамо да се разложно покреће питања ре
алног стања на терену - стварни однос аf

хитектуре према археолошким слојевима. 11 

е) Преузимање iрешке и увећање забуне 

У оквиру разматрања прецизно временски 

одређених и међусобно разграничених, тур

ског хоризонта и средњовековног хоризонта 

IY, у студији Простор око Јужне кайије Гор
њеi ipaga Беоiраgске iilврђаве, анализу архео
лошких резултата прати осврт на просторно

стратешке особености Горњег града, посебно 
у контексту примењеног и могућег система 
одбране његовог утврђења. Тежиште сту
·дијске расправе је на анализи изградње сло
бодног архитектонског простора, испуњеног 

земљаним насипом у тренутку откривања, у 

самом језгру двојне Јужне капије, у зони сред-

О СГВАРНОМ ИСГОРИЈСКОМ ЛИКУ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ 

њовековног скривеног пута (сл. 5-А, 9, 10, 
11).113 Објашњава се просторна позиција 
затеченог склопа испреплетаних грађевинско

архитектонских интервенција, описује изглед 

у фазама истраживања, тумачи функција зем
љаног насипа, као и време и место формирања 
културног СЛОЈа узетог за насипање , нуде се 

паралеле. Изводе се датације и хронолошке 
раздеобе насипног слоја, самог чина засипања 
и додирно-граничних грађевинских интервен

ција зазиђивања. Закључке пратидоказни пос
тупак, којим се указује на документованост 
материјалним подацима са терена. 114 

Време, начин и разлог настанка слободног 
архитектонског простора у језгру капије- пре 
засипања земљом - нису разматрани нити 

помињани. Да је реч о просторији трапезасте 
основе површине око 35 м2, просе~mе висине 
око 2,5 м, као и да је њена земљана испуна 
лежала на старијој малтерној подници - једној 
или више (сл. 5-А , 9, 10, 11, 12), такође није би
ло помена. 115 

Сагледавањем понуђених тумачења 
описаних ПОЈава се наилази на низ недоумица и 

нелогичности. Синтетичким увидом у при
ложени доказни поступак се разјашњава гене
за проблема. 

Студијом Беоiраgска iilврђава из 1982. го
дине ојачање Североисточног и Југоисточног 
бедема Горњег града , подизањем новог бедема 

на простору средњовековног скривеног пута 

(зазиде ходног међупростора између уну
трашњег и спољног зида), датује се у другу 
половину ХУП века, за време турске доми

нације Београдом. 116 Податке о обновљеним и 
оснаженим бедемима, добијене анализом свих 
планова Београда из 1688. године и две индика
тивне писане вести, како је закључено, у пот
пуности потвR~ују резултати археолошких 
истраживања. 1 Увидом у развој тадашње 
"политичке ситуације", омогућена је и пре
цизнија датација ове обимне грађевинске ин

тервенције, па се изводи коначан закључак "да 
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су радови на оја чању бедема Горњег града мог
ли да започну тек после 1683. године.~ер раније 
за то није било стварних разлога". 11 • 

фото-nозиционд схемд 
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Пет година касније (1987), 11страж11вањи
ма проширеног карактера спроведеним на 

простору Јужне капије, већ је речено, пред де
лимично ослобођеном унутрашњом капијом 

(сл. 5-А). указала се, у маси зазиде, насута зем
ља у висини од око 2,5 м у односу на лежиште 
осовине вратница (сл. 9, 10.11). Утврђено је да 
насип, лежећи на малтерној подници нешто 
НИЖОЈ од лежишта осовине вратюща у уну

трашњој капији (сл.11, 12), испуњава простор
ију трапезасте основе пред њом (сл. 5-А ). 119 

Просторија пред унутрашњом Јужном 
капијом, грађевинско-просторни оквир својој 
будуlюј земљаној испуни, логично, једновре
мена је са зазидом с краја ХVП века, у чијој ма

си чини слободан просторни интервал. nаузу 

лрекид у зазиђивању. 

Вероватно не случајна одлука о прекиду 
зазиде баш у зони главне градске калије, у 
спрези са чињеницом о постојању једне илн 
више подница у њој. не искључује могуtuюст 

зас1mања и дефинитивног затварања простор

ИЈе истовремено са изградњом нове куртине 

испред спољног средњовековног бедема са 

земљаним грудобранима и платфоR~юм за 
топове у периоду 1693-1969. године.121 

Непуну деценију потом (1994). студијом 
Среgњовековна кераЈ.шка Бeozpaga, интервен-

. . 
ција засипања- сам чин испуњења просторије 

земљом - датује се "још за време угарске влас
ти, највероватније пред опсаду 1521. године, 
или непосредно по турском освајању града . " 121 

Безмало истодобном студијом, Трzовинс
кu йро.меiй у Беоzра9у у 15. веку (1995), по
тврђује се овај закључак. уз објашњење да је 
засипање капије било намењено "њеном бо
љем утврђивању". 122 

Сл. ! 1- Малтсрн11 nuнн~ща nон делимично уклоњен11м зем
љани~~ зас11nпм nросторијс. Фотоrраф11ји 11з 11окумснтацијt: 
Зшю)џ1 за зю11титу сnш11:н11ю1 култур~.: rpa1111 Бсоrрина. 

Fig. 11 - Mortar Пооr under partly reinoved earth fill in the roon1. Pho
to from records of lnstitute for Protection of Monuments of Cl1lture 01· 

City of Belgrade. 



Произлази да је просторија, која је 
изграђена крајем XVII века, засуга земљом 
почетком XVI - безмало пуна два века пре но 

што је настала(!?). 
Некритичким преузимањем грешке, сrу

дијом Простор око Јужне кniiuje Горње?. 'i.pa9a 
Беоzра9ске iUврђаве, забуна се продужује и 
увећава. Дају се и подробнији описи грађевинс
ко-архитектонских интервенција са међусоб

ним хронолошким разграничењима. Нуде се и 

паралеле. 123 

Студије међусобно коришћене у доказним 
поступцима- међусобно се негирају. Сваку по
наособ, пак, конституишу ставови који су ре
зултат дефиютшно археолошки потврђених 

анализа. Реч је о елементу система, 124 Јужној 
капији Горњег града, улазу у брањени ар

хитектонски простор ( сл.1-В). Све особености 
и покренута питања у контексту капије, као 
засебне просторне јединице, важе и за сисrем 
rорњоградски.х бедеме.ких постројења. чији је 
она саставни део. 125 Просторна слика утвр
ђеног града, последично проистекла из тако 

конципиране равни, није несагледива: 

- У след немогућности успешне одбране, и 
поред изградње још једне куле уз главни улаз 

у град (кула У Југоисточног бедема) , у 
раздобљу од 1440. до 1456. године се доноси од
лука о зазиђивању главне - унутрашње Јужне 
капије; 126 

- Спољна Јужна капија се све до 1521. год
ине оставља отвореном, мада без могуiшости 

прилаза, јер моста преко рова више нема;127 

- Главни улаз у град се селн са југа на ис
ток, на Исrочну капију Горњег града (сл. 1-д), 
која не добија још једну кулу као Јужна капија, 
веh се. услед прилагођавања града новом 
начину ратовања ватреним орУЖЈем, испред 

О СТВАРНОМ ИСТОРИЈСКОМ ЛИКУ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ 

обе источне калије (сл. 1-д, к) подижу засебно 
угврђена мања упоришта - барбакани (сл. 1-е, 
м), са ло две снажне толовске куле;128 

- Одмах потом, гради се истурено Источно 
подграђе са завршном топовском Јакшиhевом 
кулом (сл. 1-н);129 

- Комплетан систем бедема, па и они нају
гроженији (Североисточни и Југоисточни бе
дем) све до краја XVII столеhа остаје у форми 
двоструких бедема са скривеним пугем - на 
нивоу развоја предвиђеног за ратовање хлад
ним оружјем - одолевајући, тако, Османш~а
ма дуже и од моhне Смедеревске тврђаве; 1 1 

и нарад, 

- Непосредно после, али не и пре 1521. го
дине, будуђи да је дотле спољна Јужна капија 
отворена.131 истоварује се земља у зони скри
веног пута - само у сектору калије - на место 
свог будућег просторног оквира. 

Сагледавање карактера и количине пок

ренутих питања , уз одмеравање непознаница и 

сазнања о суштини постављеног проблема. на

лаже генерално преиспитивање стања његове 

проученостн. Број оправдано прихватљивих . . 
решења вреднује степен истражености Једног 

историјског споменика. Ниво истражености и 
број решења су обрнуто пропорционални. 

Из чињенице да просторија са подницом у 
маси зазиде претходи сопственој земљаној 
испуни, посматране у спрези са ставовима 

разматраних студија и основно прет
постављеном датацијом одлуке градитеља о 
повећању зидне масе, произлазе два хроно

лошко-реперна решења. 

Осим финалне (највероватније поклопне) 
зазиде, преостају: 
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а - засипање непосредно после 1521. год
ине. које подразумева зазиду са просторијом 
пре 1521; 

б- зазида са просторијом после 1683. годи
не, која подразумева чин засипања до 1693-
1696. 

а - Варијанта датирања зазиде са простори
јом пре 1521. године, са више становишта пос
матрана, била би оправдано прихватљивија. 

Прво, временски би одговарала претходно 
изведеноЈ датацији зазиде унутрашње Ј)')К.Не 
капије, 13 потом, међусобном хронолошком 
односу формирања и захватања културног 

слоја са простора Тврђаве употребљеног као 
насип. 

Друго, изузетно важан војни и гео

стратешки значај и положај Београда током 
XV и XVI века, после пада српске државе, када 
он за Угарску представља централно упо

риште одбране њених јужних граница и главно 
државно ратно пристаниште на ~аву у 
време ратовања ватреним оружјем,13 говоре 
само у прилог изнетом запажању. 

И треће, разматрани период је особен по, 
очигледно не случајној , мотивисаности брани

лаца Београда за ојачање градских улаза топ
овским барбаканима, као грађевинско-кон
цептуалном еквиваленту посматраној зазиди, 
у смислу повећања зидне масе старих средњо

вековних бедема, затим и по чињеници да је 
реч о раздобљу које карактеришу три већ ле
гендарне турске опсаfе града, од којих су две 
успешно издржане, 13 као и по концептуално
стратешком примеру оближње Смедеревске 
тврђаве. 135 

б-Опција датирања зазиде са просторијом 
после 1683. године, дефинитивно археолошки 
потврђена, 136 подразумева засипање простор
ије са подницом у периоду између 1693. и 1696. 
године културним слојем XV и почетка XVI 

О СТВАРНОМ ИСТОРИЈСКОМ ЛИКУ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ 

столећа. Пред сам почетак XVIП века, ради за
сипања просторије пред унутрашњом Јужном 

капијом, захваћено је, {\акле, око 90 кубних 
метара културног слоја, 1 7 који је обрађен као 
затворена археолошка целина раздобља 1456· 
1521. године. 

Керамички материјал из овог насилног 
слоја "по бројности и по степену очуваности у 
великој мери је надмашио све {\о сада познате 
и обрађене затворене целине." 1 8 Највећи зна
чај овог слоја је изражен у "чињеници да се на 
основу његовог стратиграфског контекста мо
же утврдити, са знатно већом прецизношћу, 

време приспећа првих производа од стакла" у 
Београд.139 

Даље анализе би се свеле на набрајање и 

сумирање међусобно противречних ставова 
(иако је сваки став понаособ документовано 
археолошки потврђен), на посматрање проис
теклих слика града. на покушаје уклапања не
уклопивог, усаглашавања неусагласивог, што 

би доиста било бесмислено. Враћање на из
вориште једном постављеног проблема, без 
осврта на понуђена решења, једини је испра
ван пут. Питања и даље остају отворена: 

а - Којим епохама и чијој градитељској 
делатности припадају зазиде Јужне капије и 
Горњоградских бедема? 

б - Зашто је прекид у зазиди направљен 
баш пред Јужном капијом и да ли је направљен 
само пред њом? 

в - Која је била функција просторије са 

подницом и ако је имала одређену намену, ко
лико је она трајала? 

г- Одакле је био приступ (или приступи) 
овом слободном архитектонском простору у 
маси зазиде, без обзира да ли је реч о 
затвореној просторији са одређеном наменом 

или не? 
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д - Зашто је просторија засута земљом, а 
не зазидана као- претпостављамо-астал и део 

трасе Југоисточног и Североисточног бедема? 

ђ - Да ли засиn земљом, можда, значи 
завршно, рутинско испуњење слободног ар

хитектонског простора no престанку потребе 
за њим, а као резултат разложне процене гра

дитеља о непостојању опасности по ту деоницу 
бедем ског постројења? 

е - Када је просторија у маси зазиде, пред 
унутрашњом Јужном каmrјом. засута и дефин
итивно затворена? 

Питања извиру без краја. Одговорима се 
једновремено сужава и шири спектар непоз
наница. Реч је о елементу просторног система, 
па један одговор отвара низ нових мулт~щисци
плинарних питања. Зазиде и обимна ојачања 
зидне масе су разложне одлуке мотивисаног 

градитеља. Расветљаваљем мотива зазиђива
ња, са прек~щом пред улазом, основано се изд

ваја број могућих спроводилаца интервенција. 
Етничке промене добијају идентитет, а епохе 
прецизне хронолошке оквире. 

Функција просторије разјашњава прист
уп( е ). Разјашњен приступ раздваја фазе зазида 
и обрнуто. Зачетак расветљавања је залажење 
у суштину са било које стране. 

Гледано из мултидисцюшинарне равн11, 

стални курс представља полазна непознающа 

- капија у бедему који затвара утврђени ар

хитектонски простор Горњоградске заравни 
(сл. l-B). Као остварење било које епохе, по 
својој улози и просторној позицији, Јужна ка
пија је била жижа интересовања, како оних иза 
ње, тако и оних пред њом, о чему сведочи, на 

cpehy сачуван, читав сплет грађевинско-архи
тектонских интервенција у самом њеном јез
гру. Представљајући елеменат система, Јужна 
капија све своје особености преноси на Горњо
градско уrврђење средњовековног Београда. 
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чији је - као његов главни улаз - нераскидиви 
део. А тај простор, језгро је данас постојеhе 
споменичке целине Београдске тврђаве. 

Завршно размтuрање 

У трагању за стварним, и по могућству, 
што потпунијим, ликом Београда од давнина 
до данас, у овом раду су именована нека 

отворена и недовољно разјашњена питања из 
његовог урбаног развитка и. у нај краlшм црта
ма, указано на недовољност, про11Звољност и 

неодрживост вею1ЈС понуђених одговора на 
њих. 

Сваком историјском сазнању претходе 
стваралачка сумња, беспристрасно. предано и 

напорно истраж~mање. Једино се тако истина 
може супротставити предрасудама, а чињени

це изронrrrи из магле заблуда или хотимичних 

полуистина. Научна истина подразумева ин
телектуално поштење и моралну непоколеб

љивоt"r истраживача . Сваки тумач је суочен са 
оваквим суштинсюfм изазовом и захтевом. Ту

мачење прошлости укључује просуђивање, а 
ум који разуме не може бити искључен из 
процеса разумевања.140 

Наводна индиферентност не може по
служ:~rrи као ваљан изговор. Покушај да се ту
мачи прошлост избегавајући Христов изазов. 
није неутралан покушај . Yoпurre узев, истори
ја је 11ctТtopuja човека у многострукости њего
вог постојања. Овакав приступ даје посебан 
карактер истраживању, а самим тим и истор

ијском сазнању. У противном , сусрет умова ту
мача и оних чије мисли и дела они тумаче- није 
остварен, а споменик остаје неразумљив. 1 ~ 1 

Тиме се ствара и слободан простор у којем се 
непознающа тумачи разноврсним довијањима 

и домештањем ко1е 1е плод маште, чиме се оте

лотворује заблуда. Наизглед прихватљива, за

блуда заж:ивљује и намеће се, гушећи трагање 
за истином. 



Када је реч о средњовековном Београду, 
суочавање са истином се не .може избеhи. По
готову што нека површна тумачења важних 

чињеница у његовом Језгру значе атак на 

суштину његовог историјског биhа. Мотив11ма 
11 nовод11ма настанка заблуда и неистина се на 
овом месту нећемо бавити. 

Потреба разрешења неких кључних nпта
ња исторнјског тща Бео~ада је овде из
ложена са својом генезом, 1 2 у тежњи да се 
открију законитости у објективној реалности 
са грочно-последичним међузависности
ма.14 Намера нам је да укажемо на неопход-

О СТВАРНО\! ИСТОРИЈСКО\! ЛИКУ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ 

ност истраживања наведених чиљеница и 

йојава у склопу целокупног историјског кон

текста и развојног кретања.144 

Одбијање сучељавања са овим изазовом је, 
само по себи, одређено опредељење. Уз

државање од доношења суда - такође је суд. 

По правилу, превагу односе мотиви који ак
тивирају савест. чиме истина, упркос против

љењу које има у неком времену. неукротиво 
излази на видело. 

Споменичко наслеђе Београдског града је 
тако постојано да ће надживети заблуде сваког 
времена. 
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етапе рuз1111јё1 Бut1грщ1скс т11рђа11..: у civ11111y 1:Ј(,Уl(С111111н~ 11з· 
л11ж(~с111: n11С1<111к~ у р1.:С'1щrнrа1ю~1 1;нт~:rнј1:ру r11рн,(1грщ1с~t.: 

Бё1рt1кн.: каш11с (прt1С1·ор11ји н1.:111~срсднt> 'fJ Саха 1 Ki!ПllJY). 
М111:~·та Д1:сп11то1юг Бсогр<111с1шг гр<1Д<1, у 11к1111ру 1111с П<IС'Г· 

alll(t.:, IOIJe)\t:Ha ЈС nrcмa llC'l'!Љ1 на11rту. На 11ле1ну Беогрщ1а ю 



ХУ века. означена ј\.: f1 унутра111ња урбана структура присло
њ~.:на уз з1щоuс утрlјсња (М. Попов11ћ, Беоiра9ска iilврђава, 
план стр. 93). У uсзи са ооим а. коментар С. Мојсилоо11h-Поп
ов11ћ, Зоzраф, 89. Исr11 сга111 мсlјупш, задржава ci.: и даље: М. 
Попшшh, Утврђења моравске Срб11је у Cвeiilи кнеЈ Лазар -
спомеюща о l/ll'CJUOj auoio911111њmu1 Косовско1 боја, 1389-
1989, Београд 1989, сл. 2; М. Popovic, Fortifications о/ Belgrade, 
Yugoslavia, in Sec11/ar medil!l•al Architecture in tlre Ba/kans 1300-
1500 апd its preservatio11. Thessaloпiki 1997, 128 сл. 2, 131 сл. 9 и 
IU. Према наuс}\сном нацрту језгра српске прсстон1ще јс 
израђен npocropнf1 мuдсл од бронзе, који јс, такође у својству 
сдукат1шно-информат11ннс поставке, посганљсн у оквиру но

воr партсрноr уређења платоа око споменика Победнику на 
Бс\1гранској тврђаш1. У склопу ове пос1·анкс , умссю времена 
изградње, означено јс нрсмс уништења упранно-културног 
срч111111та Београда 11 Cpfi11je у време 11есrюта Стефана Лаза
ревиhа, tl}( стране Османш1ја крајем XVll нека. 
· 21 М. Popoviё, Les forteresses du systeme defensif byza11ti11 еп 
Serhie аи ХЈ-ХЈЈ siecle, Starinar XLll/1991, Beograd 1993, 173 fig. 4. 

22 М. Љюt11щh, По9ручје КнеЈ-М11ха11лове ул111(е у сре9-
њем аеку, у Кнез-Михаилова улшщ зa1111u11/Ua1 наслеђе -
уређењl' ripoc/Uopa. каталог Галерије САНУ 26, Београд 
1975, 15; М . Попоu11h, Беоiра9ска 1uврђава, 78; а. А. 
Иuановнli, Јужна капија, 30, коментар нап. 62. 

23 М. Popovic, АР 14, 1972, 136-137, а: А. И11ановиh, Мул
Гй11911с1шiiлrrнарност између субјеюТщаних визија 11 сiilвар

ноаТtи 46-47 са нап. 26-29. 
24 М. Поповић. Беоiра9ска 1uврђава, 88; в: А. Ивановић, 

Јужна кшiија, 21-22 са нап. 12, 20, 21. 
25 А. Инановиh, Јужна ктiија, l9, 23-39. 
26 А. Ивановиh, Мулiliи911с1и1Пл11нароносiil између суб

јеюu11а1111х в11з11ја 11 сiUаарносГйи, 47, 49 са нап. 36. 
27 Ис1uо, 47-49. 
2Ј! В. Б11ю1h-В. И11ан11111свиh. Просi'fюр око Јужнl' кай11је 

Горњеi ipa9a Беоiра9ске iilopbaae, С1·аринар XLVll/19%, 
Београд 1997, 253-271: наље: В. Бикиh-В. И1Јанишеоиh, Прос
i'йор око Јуж11е кaiirrje Горњеi ipa9a Бео1ра9ске iU.врђаое. Као 
fl ко11 рада о Западној капији (нап. 9), и јужној - главној 
·к<1nнј11 Љрњогранског у1·11рђења ес , у самом наслову сгунијс, 
наје неодговарајуhа кон1џ:птуално-хроноло111ка онрсдница." 
Јуж11е кari11jl' Горњl'i ipa9a Беоiраgске Гйа,rфаае. Осим јасне 
генералне rаздеобс шмсђу сре11њовсковноr уп1рђсног грщtа 
ft бас1ж~не арт11љсријске тврђаве, у оном слу•1ају, пocl'njc 'lак 
кt~нкрстнс онредн1щс. Тако ес, за улаз у Горњи град Београд
ске тврђаве, юграђсн у периону аустријске 1Јлас1·и (1717-
1739), с1·удијом Бео'iра9ска iU.врђава напони: "Поред зате•1ене 
Сахат капије изграђена је нова Јужна капија Горњег граца" 
(М. Поnовиh, Беоiра9ска iilopђaвa, 170; подвукао А. И). 

'1Э Ис!Uо,254сл.1. 
:io Yii. А. Иваноuиh, Јужна капија, 25 комплетна сл. 3; у 

11сз11 са овим погледати: М. Чанак-Мсниh-Ђ. Бошковиh, Ap
xmueюuypa Немањ11ноi 9оба /, Цркае у Топлшш 11 9ол11на.ма 
Ибра 11 Мораве, Београд 1986, 30-36, 50-52, 70-73 и даље; М. 
Чанак-Мед11h, Apx111Ueюuypa Немањиноz 9оба 11, Цркве у 
Поли.мљу и на Приморју, Београд 1989, 76 и наље: Г. С11миh, 

О СГВАРНОМ ИСГОРИЈСКОМ ЛИКУ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ 

Дeciioiйooa кула у Ресави, Саопштења Републ11чког за1ю11а за 
заштиту споменика културе XXIV, Београд 1992, 68-77. 

31 В. Бикић-В. Иванишсвиh, Прос/Uор око Јуж11е кай11је 
Горњеz ipa9a Бео'iра9ске IUapђaal!, 255. 

32 А. Ивановиh, Јужна капија, 36. Ис1раж110ањfша 1987/ 
88. године, ради агнарања оне, и данас постојеће, сонде, дуби
не преко шест мс·гdЈ13 у онносу на раван круне турског- Кор
наровоr бедема пред собом. ширине око 1 О и дужине ш1ше од 
15 метара, шкопано јс и пднето преко 500 кубних метара зем
ље. И лсЋшичан поглед на ситуацију у сонди, наговештава 
мно111тво разноронн11х елемената OI\ 11зуЈстног значаја за кон
цсптуално-хроноло111ко одређење Јужне градске ка1111је. До 
данас~.изве111тај11археолошких11сrраж11вања нису саопштени. 

·"' В. Бикиli-В. Иванишсоиh, ПpocrLiop око Јужне кaiiuje 
Горњеi ipa9a Бео1ра9ске /Uврђаае, 253, 268. 

34 Иciilo. 268-270. 
35 Ис1Uо, 253; уй. са с1пуа1\ИОНf1М планом на следећој 

с1ран11 студ11јс, на којем ова сонда није приказана (ci·p. 254, 
сл. 1). 

36 А. Иваноuиh, Јужна кпйија, 23-45. 
:п В. Б1ш1h-В. Иваюш1сm1h , ПросШор око Јужне кайије 

Горњl'l ipa9a Бl'Оiра9ске ruврђаве, 253-271 са старијом литер
атуром из coпcl'l!cнor доказног nос1-упка. 

38 Слике број 10 и 11. налазећи ес једна испод друrе на 
11стој с1ран11 С'l'УЈ\Ијс, међусобно се негирају приказујуhf1 две 
различите ширине једне тс исп: сонде: в. В. Бf1киh-В. 
Иванишеuиh, Просiйор око Јужне капије Горњеi ipa9a Бео
zра9ске 1uврђаве, 264. Поз1щ11ја сонде, дата ситуа11ионим пла
ном, одrовара слици број 11 - ф<rrографији Сl'ања на терену, 
али нс 11 слици број 10, на којој јс сонда шира за безмало nуна 
два ме1ра (yii. 254, сл . 1и264, сл. 11са264, сл.10). 

39 Ис/Uо, 253-271, сит. план 254, сл. 1. 
40 Исi'йо , 25/\ сл. 3, 258, сл. 6. 
41 Ис/Uо, 256 сл. 3. У својим нругим сгунијама ИC'l'lt ау

тори nр11Лажу пtпnунс техничке прилоге: в. V. l vani~evic
S.Nikolic-Dordevic, Novi 1ragovi antickifl fortiftkacija и Singidummш 
- lokalitet Knez-Millajlova 30, Singidвnвm 1, Beograd 1997, 67 sl. 2; 
V. Bikic, Rezu/tati zastitnifl arheoloskili iskopavanja и Кпеz Milrailo
voj ulici br. .Јб--18, Singidвnвm 1. Beograd 1997. 160 sl. 4. 

42 В. Бикиh-В. Ивани111с11иh, Пpociilop око Јужне кaii11je 
Горњеi ipa9a Беоiра9ске /Uврђаве, 256 сл. 3. 

43 Докумснта~1ион11 центар Завона за заштиту спомени
ка кул·1'Урс грана Бсограна. с11г. Al-1377 (ЈугоиС'111 11ни бедем 
Горњег града, кула IV, сон1tа 5ПЗ, профил Т4-ТЈ - сс:всрш1с

то•1ни профил Р 1:2U, мај 1973, руковод11лщ ископанања мр 
Марко Попов11h, сарадник арх. Нс11енка Станковиh). 

44 В. Б11к11h-В. Иnанишениh , Пpociilop око Јужне каГ111је 
Горњеi ipa9a Беоiра9ске 1Uврђаве, 255. 

45 Yii. 11ct7io, 256 сл . 3 са оригиналном документацијом са 
ископавања: Документациони центар Завода за заштиту 
споменика културе града Београда, сиг. Al-1377 (Јуrоис
точни бенем Горњег града, кула IV, сонда 5П3, профил D-1'2 
- југоисто•1н11 профил, Р 1:20, мај 1973, руково1111ЛаL\ иско
павања мр Марко Поповић, сарадник арх. Нс11снка Станк
овић). 
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AllEKCAHДAP ИВАllОВИЋ 

~' В Б11к11ћ-В. Иван11111с11нћ. Пµoc"iiop око Ј1жнl' кmtll/I' 
Гоµ1м? 7р119а Бео1рш1с1.:е 1/1арђаае, 253-271. От1с<1н11 р<1знв11Ј у 
~llJtilЊY ЈС н~:r11р<1н n11тоњ1т r1.:l(онстру1щ111ама унуrрd111њ1.:г 

. 11щ<1 Јvго11сто 1 1н11г Љ:нсм.~ 
~7 Пр1111Љпн11 нон у кул11 IV јс утрђ~:н н11 коп1 1 JIJ.20 il[J· 

\..:о,10111к1ш 11стр<1ж1111Јњюн1 1971 rо1111не (М Popt11·1c. АР 15, 
1\173. 11'1)) Љ:ж11111т~ 11сш111н1: нр<1тни11<1 у унутр<1ШН.t1) Јужнн1 
1\(11111)11 jt.: ill SllU ид.:нт11ф111\ОllilНО Hil K\IТll 120.!Х! llC1'pi1ЖltnaЊ1t· 
~1<1 19Х7/ХК rо1111н1: (А Иш1н111111h. ЈужНll каtтја, 27. 29. 3Ј 11 
МЛо\.' C<t Нi!П. М); у11. А. ИB<1H(11Jllli, МуЛЈu11911пш11л1111аµ11оеtй 
t1J.11t'ђy су61ек/U11аню OllJllJ•I 11 c1йoapнoctii11, 47-19 са нап. 
34-111. 

4~ В Б11к11h-В. И11ан111111:ннh, Просtйор Oh'O Јужне кat1t1jt 
Љрм1 ?ра<Ја БPOiJXllJCKI' tLlopђaal'. 2n5 С<! сп1р1ч1щ д1п~:р
;пуром llJ J\IЖ!IЗHtlГ Пl!C'IYПK<t НЩl . 29. 

~~ Исшо. 2ћ2. 
~· Исшо: .Д<t1 • ..: nр1.:ш1 Јужној 1\i1Пl1Jll 11 кули IV с..щј јс у 

11щ1у- •IJI ш1~ 117 1111111 117.\Ю {сл. 3)." На Ј(•11>11Јно.11 д11ку111:н· 
1)' Н<Шl.'Ј1.:н11Ј с..11щ11 lip11j 3 11ст1: сту1111Ј1:. юм.:ђу щщх кщ·" с~ 
C\11:11\'li;HИ dl!Tll11Kll 11 f1[JШIC'l11p1tjC1\ll хор11зон1 (с,11!). K<tl\\\ JI: 
111111111." pi;1111 н~:nотуnнщt т.:хн11 111'''" np11:1111·y - c1r<11y'111 (1<;Ј 

.11:ri:н11.:. а. ннn 41 
' 1 М . Popoviё ЛР 15. 1\173. IJtl. P1:·Jym<1111<1рхс\1лш11к11х11с-

11мж11к<1њ<1 су CilШllllГdllilHll кроз ll'Jl!l:lll'Г<tJI: у Ар\1:11.11щ1к1ш 

nр.:rл~:днм<~ (М Рорџv1с. АР 13. 1971. \14-99: М. PoJ)<ivic, АР 1.Ј. 
1\IП. 13~-137: м . Popovic. АР 15. 1973. !!9-\11 м Роро11с. АР ln. 
197.Ј, 115· 117) МL1јуо1(iн1ш уn.1р~:ђt;њ.:м n1щатаl(а у 

llJНl:lllTt!JllMil НЗ А[ЈХСОЛ11111КllХ npi:rлcдa. СЛСМСНЛI 1(11ЛllHCKll 

ll\lllllllЗГ[Jaђ.:Ht•Г Пр!1СТll[ЈН11Г CllCTCMil - J<t11YJIO - HllCY Jl:)!HOUpt:
\ll:Hft . Та.,;11 ЈС. nрсм<1 IOllL'Jll.'Hll\I анал1вам<1, 1ш,ш,1..:1но 
утврђ~.:њ..: Љрњсr грщџ1 nод11rну111 rю11стк1щ XV JICl(a (М. 
Popovic. АР 1.Ј. 1972. 137: М Љ•n111111h. Бl'oipagcкa 1uорђаоа. 
Ы1-llЈ2).1џж 1.: њ~:г1111 с..:11ср11:ншадн11 (i..:дсм "настао нсr,шатно 
пр..: n11•1\,"1ка ХУ 11с1><1" (М Popovic, ЛР 13 1971. П\1днукао А 
И .): у 1ю11 cct 11R1ш· А. И11<111111шli, Јужна кati11ja, 39-41 нап 13. 
17. ~0. :1). f Jct111:J(t:Hl1 IOIJCllllajtt су l(\1p11111hCHll K<IO Пр11ор1ПLТ· 
Hil f11i1Qil Jil ilЊLlllJ)' ИЗf11<ЩЊI.' rx:;tl.'\13 Љрн.сr Г[Ј3Дd, 1(311 11 l(C! 

CL' "jnCHll rdJГJ1<tHll'l1: lt \pt>Htl.1tHllI01 oдpi.:)lc rpttђt:l!llHCl\t: фа·Јс 
11 ;11:ф1tНlllllL' llJГЛl.'11 1111\IГ 111.'Лil Tнph<111i; К[Ј\1'1 rюнL t:Пtl\1,;'" у 
111>1111ry сту111111: Бео11т<Јrк11111арђщю (М. П.1111111111!, БР01ра9пш 
11111рЬааа. ~1 tt<in 15). 011<1 сту1111Ј<1 11: основни лtlTl.'pa·1ypi1 11·Ј 
Јlџl\юtюг 11остуnкd с1ун11)1: В Б11ю1h-В И~1<1Н11111.:1111h. Прос· 
mop ако Jvжur кariщr Гop1ul'i iрщ;а Бео7ра9ске 1uopbaap (а. 
c1r 2?,3-271 H<IГI l,K,2J.2f!.Jfl.40). 

'- В. Б11к11h-В И11<1н11111.:1шh. Прос1uор пко Ј1·ж11t ка11ще 
Горњп 7раџа 51'0?/ЮtJCKI' 1i10pђt1fJI', 266. у llC'l'OJ C'IYJНIJll. Hil 
Cl'JloHll нспрс.:)l, П[Јс;ЈI К[ЈаЈ Т<.ЖС'l'ёl наn,щ.:нс (1рој 2\/. HdlltlJlll с~ 
Jlil )' 1~.:".:љ укопан 11) i1Hl'1t 1 1к1111 касноант1111Ј.:11 СЛОЈ (C'l'Jl ~65. 
Hilll, 2\1). 

~:>Исто, 265. 
54 Иl'1uo. У ок1111ру мулпщ11с111шл~1нарноr nроу11авањи 

осо(i~:ности ј~:11нс слој~:в11тс, м~tлсн11јумсю1 с1·арс, сnомснн11кс 
ypiiaн.: цсл11нс, 1(31Ша јс Б~:оград, историјске <ЖМН11СТ11 б~tло 
KOJL: СПОХ\: у l(Ojoj она t:Г'Jl1C'l'ltpa - ПOЛll'l'll'll(C, СtЩИјалн~:, 

t:l(\IHl\МCKI: н сл • нссумњ111ю јс. Пр!.:ЈIС'l'ЗВЛ,<tју юузстно 
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.нG11л.н11 нс1r<1ж111ш•t1(11 n11љ.:. 3dкл.у•щ11 C'.юntllll.'Htt 11'1 1111<.: 
p<t11Hl1 (\11 мop<1Лll ll.lli1Tll 11JIГ11Uilpajyhн ·1r.:1 MilH у П\1ГЛ.:ду l(OKil· 
]H\lf ПllC'I упк<1. 111.11 IJllШc; fiy11yh11 1ld су Hi!ll<:}lt:Hil ПIП<IН.il np..:11· 
ми <IOllMНJl)i:Г npoy11<1Bi1Њil у ок1111р) Ј111С1уnн" .11н1:рi11ур~ Ј . 
Км11~~Мнју1111(111шh. БетраГЈ у <'Pl'tJЊt.11 Ш!/\,V. SH-1!2 

), в. Б11к11h-В И11<1н11111еuнh. п"oclLIOJI OKQ Јуж111' к111i11jt' 
Горње? 1µа9а Беоiра9скl' 1'йорЬаоР, 251!. сл. 6. Љ1 лог111111 
C'l'llapн, 1111е међусобн<1 упраnнс ра11н11 нс могу IШilПt 1tC'1.: 
(1/IРt:ДНIЩс; у поrл1.:11у просторне 11f111)t:ll 1 iЩll ЈС.:. С1" IГ'd. rа11аи 
11роф11ла кој<111. уnра11н<1 нu раr1ан тща Јуr11исто11ног Ci.:11c11a, 
н~: щ1ж.: так\lђс Љ1п1 ЈУГ<11tсr11•1н<1 . Дај.: JiiПpilR(I pi:11 11 JYГllJ<1· 
nадн11.11 профилу сонд~: 2172 о. До~;умснтшџюн11 11снтар Зшю
Д;с Ја за111т11ту спщ1.:н11к<1 l(УЛ гур~; Г[Ј<~да Бi:o111a1ta. с11г А'!. 

1317 (Бl11грuдс1.Ј1 град. Југ1111сТ11•1н11 rк:11~11. Гнrњн гrм. ку.10 
У, сонда 2Л2. прuфм.Г2.-Тl- ~JllJiill!ЩНlt прuфщ1, Р 1:211, мај 
1972 Г11Ј\11Нl рук1111•щшнщ 11ск11nаn<1н.<1 М<1рк11 П11п11н11h. сн11-

11<1К. oripaJ1<1 11 11ртсж - Ду111ко M11лoca11.1.i:1111h 11 BЛi:tJlllMltr 
С111н 1 111h). 

.'iti r.1 . Пono1111h. АР 1-1. 1972. \3n: "Ра,11111сn1н11н<1н><111vli11-
нc 1·.:м.:ља као 11 стrж111гриф11ј ... c.~11ji.:11a УЈ r.,·111:.,11111«1r~нc су 
CllllJIC 11cnr.:11 Јуж111: гr~нскс Кi.IШIJC ( 1П2! 11 ~;ул.: у (217~ 11 Ј. 
72)". Пр11.1111.:1щ 11cn11лt1tilЊil тсмсљнс :юн~: ..:у.1с \', к11сн1а111· 
11ано јс 11а К yn<1 V 1111јс llC1011р.:м1:н~ cu f'1\;J\l'~ 1m1 11ch јс н<~кню1-
н11 ЮГ[Јађ.:на l>11JtЩ ПТ'lt.11tl(<Ш jl.' !1pt11"111•1 Нll ric)lt:\I Hil Hlll 

11..:С'ЈУ nрос.: 1 1..:н Дн11 1;,;м~;ља куле (117111) у 1111н.>еу н<~ нно 1..:
м~.:ља б<;Јt~:~ш ( 117.Нll) .~сљ11·~н111;11 70 с11. ннжс." 

" В Б11к11ћ-В. И11ан11111с1шh, Прос(iюµ око Jy.Jtr11e ю1111111' 
/'орњеi ip11y11Бео111119ске1iiopb11a1', 21\~ сл 10. 

~ Иmio. \'lt 25~. с.п. 6 11 :!М сп l!J 
' 9 Уи. 11c1it0, Z5H с.1. 6 са ор11r11н<1лнш1 но.:ум1:ннщ11јш1 са 

11ск1шаш1ња Док yмcН'l'ill\llllНll 11.:н 1 ар За1юд<1 Jcs ЗiilllТlll'Y 
сrнщ~:ника ку.пур~: rp<s/lct Бсогrа:~а. c11r А2 1317 ( БсоГ[Ј<IЈ\С· 
ю1 град. Јуrо1юо•1н11 !kдсм, Гоrн.f1 грщ1. ~.:ула У. сондu ~т. 
npuфшLil-Т1 J}:f.UlitllilДl.Ш.ЩllJ.фuд. Р 1 ::!О, маЈ IЧ72 rо;111нс.; 
pyi;ouo1111л<11\ НСl(ОЛiШ<1Н><1 .\!арко Љ1no1111h, сн11м<1к. oiip<Щil 11 

цр·1.:ж - Ду111к11М11лос1шл.с1111h1t Вла1111м11р Сг~1р111ћ) 
641 В Б11ю1h-В Иншн11111.:1111h. Пpocuioµ око Jyx11t' кmш1е 

Гор1ы'1 11ю911 Б~о1рt11Јrл·е 1uapbt111e. 25У. 
61 Иоио: . .П[Јl.'!1<1 ЈУГ<•запану i:UШl'HJI с.Ј;Јј )" 'ј nщ1у. " 

11с11рч1 кул~: У llL!'lJ1Њt:..l!.iL1'UШ l!QЗ.S. il 11cn111<111 ј.: ·''' ~.:оте 
116.71 {n11н11у1:а11 А И.)". 1lн11111;<1зном 1101о.у11t:н·1у. сл1щ11 i\p11j 
/11ю.: С'1·у1111ј.:. 11нл1•1к11 сл111 љ••шн.с 11к11 кт..: 111!.IКI (с:1 Н). 
Кdк11 Jt: с.101 у пану npi:м<i јуrшнnа11у. н..:г111111 Hi!JHllЖ<1 1·i111i.;,1 
llll'll:Tl(ll у C<IHJtll јс.; у Њl.'Н<Ш jyrmuП<tJIHЩI 11р1ф1т~ 

filм Poix111L АР 1~ 197~. IЉ 
ю У11. М Popov1c, АР 1-1. 1972. 136 11 В Б11к11h-В 

Инин111111:1111h. Прос1йор окп Јуж11t ю11/1111• Гор1ьп ipaqa Ь1•11-
цюџске шорЬааl!, :sx. сл. 6. Са HilHl:Ct:HШI l\llTHllM рас1.:р1 IМ. 
HCTCI CЛllK!I jt: npcpt:T<I 01\ЩI C'l'YJIИJtЩ (СЛ. !!). 

мисто. 
65 Исто. 
fiJ В. Б11киk-В . И11<1н11111с1шh. Г/роrtТюр око Јужне Kйl//l}t 

Горњri 1ра9а Беоiраgске 1uорђаое, 2~1. 2f!I, с,1. 7. 
67 Исiйо, 2Ю На т1·111ю шщунаран с11стсм реtсуђ1шцн.11 

на1tлазшю 11 у n11Т11њ11м сту1111јш1<1: "У щ1,11сну1щ1 ре1з1111iiљу 



у1врђсњс jt: tlЩ'!lli!.l смањ..:н1> 11 огран11•1..:н11 11р11блнжно на 

111111р111нну сщ1а111њ..:г Горњtг грапа ... Мсђупш. Фlа...ЈЦ1!:I-
11осл1.1Јл.<1 Jlllll ун\:К HllJC пот11рђсна." (М. Popoviё, A1/tieki 
Sin?,1cl1m11111 1/osaclo!m;a orkrica i moguf:nosri claijih iSll"a:!i1·mifo. 
$i11g1dv11v111 1. Beograd 1997. 17-18: по1111ука11 А. И: наље: М. 
Рорй\IС. Amicki Si11gidu1ш111 dosadas1ya otkrii:a i mogui:1/ost daijil! 
шrа:лшуа); Ка11 докюнн поступак юнессннм стщЈщ111ма ес 

нш1111111 стуннја Бео1ра9ска шарђаоа (стр. 17 са нап. 1116). 
Ч11н1.1dl( 11стајс у 1111л..:~111 11 над раз~111111љањ1ща о римском 
С~1нпщунуму к11ј11су11бја11љсна у •~ланку М . Пощншћ, Ociiia-
1ш Ш1/t111•1ко? C11нi119yll)'дta у урба110.11 је.пру саорд1ено'i ifIO· 
!ЈО, Наслеђе. нл. н IOJI. З1шо1t 'Ја за11п11ту спомсш1ка културе 
грщ1а Бсогрщ1а. бр. 1. Бсогрщ1 1997: пщщука11 А. И; наљс: М. 
Љ1n111111h. Оийщш а111Тщ•11шi Си11i119унудm. У сумарном 11снр· 
1у на 111ю11џ1111њс стање њсr1111с 11стражсн11с-п1, у сту11нј11 се 
с1юп111та11а: .. О~ ЩYКIJ'Pll анл111ког прстс•11: са нрс· 
мсног грам ... , 1Џ1Ш1С ј~:...:н:1шш.дш.щ:ш:ш" (стр. 17). Њ само 
страни нспrсд: "У развоју О1нпщунума шх:т<~и нскплико 
т~~ш~...uдсшl.Кi!вају промене у структур11.rр_ада, што ес у 
н~л нкој ~1ср11 1щража11ало JLНi! н.сr1щу тош>граф1tју'" (стр. 16 ). 
Тi!к1111 . .Досщ1<Llllё!Ња tпкр11hа ..... ~ 
1"11D11гриф1Јј11 11 урбаној с.труктурн, к<ю 11 сташша развој<! ан
Тll'lког С11нпщунума" (стр. 12). Мсђутм .. Дu.Ј:ЩН11х. u:rкрuћа 
на111<1 сл11ка 11 О111г1щуну,1у остаkс iuшљ.Lфp.ш:ы!.'ll:tЩ1llil" 
(i:-1-p. 1:!). И на крају. у конт~:к!:"l·у самог ню1111а стун11јс: 

.Љщшд Юl:ll:Iil. ЈЈ!ШIЖЈiЊЈI о топографској сщщ11 р11мск11г 
С~1нпщунущ1 .... Ш2Л<IЈШШС су за рюм<1тр<1ња о могуkност~ща 
п111::Ј1.:нтан11ј1: 11нпt11ког насл1.:ђа у тк1111у c<Lвpcмcнtir грана" 
(стр 211). 

ћХ В Б1ш1h-В. Иван11111с11иh, Просnюр око .lуж11е кайще 
Горњп грш;а БРограgске 1Т1арЬаое, 2ti0-21>1. 

r,ч Исто. 261: "l<a11 fuш.CК.Y-Jllli!дillЩY зн с11нr1щунумск11 
хорс:ум 1-pcua на11сст11 грађ1.:ш1ну сл1t11нс 1кно11с из Рсснфс у 
С111111Ј11. П11смнтр11но утнрђсњс нскана111њсr С1:рпюn1шиса, ... 
1t11грађс11t1 јс у нр~:ыс Јус111н11јана 1. 111т11 би зн<1•1нло да 11з 11с
т11r rюн,1Gљ<~ ШЈЖЈ: щ1 поти•11: 11 гюмснута ж1пн1ща. Она 
аналоп1ја Gl.uшrilll 1(11 укаже ш1 .... ыш:}1!ЈШ.СТ да с1.: наст<1нак 
)l IПHIЩL на Горњ..:м грапу 11шЈежс са Јуст11ю1јаншшм рщџщн
•111 на о\1ншш у-111рђења у С11нr1щуну~1у ... У току ј~;днс од 
11\\ЗIOIJllX (IUHlll!a, н.ajlli:jllillilil!l1jJ; оне у np11oj ПOЛOBllHll 6. нска, 
мuri!!.Ljl:...illlC]:a:JJJ 11 хорсум на горњоградској зара11н11 (под
нvкао А.И.)". 
• 70 Исшо, 265. нип. 29. Њш1:111.:но 11прщ(!:љењс jt: nотнрда 

стнr1111ш .,резултатима арх..:оло111к11х истраж1ш<tња, ol(H<ICHtl 
СТ)1dП1граф11јн културн11х слојсна н11 шм1 пр\\стору." Стуннја 
ci.: лшр11111ва саош11тсњ1:м: ,.Р1:зултап1 којн су OllJ(t: изложсн11 
уг.1;шнщ1 су по11у1111рн11 с11 n011а1111ма 110()11јсю1м 11 н;~ друг1ш 
i1страж1.:111ш n1.:лш111щ1 rорњогрщ1скс зара11н11" (с1·р. 271 ). 

71 Ис11ю. 260. 
72 И(IUO. 
7' ИС/ио.261,сл. 7 
7~ И(luo,261, наn. IX 11 llJ 
75 Д. Срсјш111h, Гащтра9, кас1юанПi11•1ю1 11дрск11 9во· 

ра11, ка1алt1г rы11:р11јс САНУ 45, Београд, \9Ю, 52 са сл. 4\Ј, 
53. 

О СТВАРНОМ ИСТОРИЈСКОМ ЛИКУ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ 

76 Иciiio, 51 са сл. 47; 52. 
77 Е. Cer~kov. Лfu11icipium DD kod Socanice, Pr1~tiпa-Beograd. 

1970, 15; Ј1<1Љс: Е. Cer~kov, Muпrctpium DD. Дуги пра11оуг;щн11 
nростор гр<1нn11озног М1.:111фнског l1orreш11-a јс юдсљсн са nна 
реда стуба11а т;~кођс 1шадратног nonpi.:•1нoг пр~.:сска (1.1 О ~ 
1.10 м): о. П Петрош1h. Ме9111шrа. реЈ119ен1111ја р11мск11.t наре· 
оа, Београд 199~, 41, 42. 

7к В. Бнкиh-В. И11ан1ш1е1тh, Прооuор око Јужне ктi111е 
Гор1ьеi zpaga Бетра9ске rliapђaoe, 2бtЈ-261. 

19 ИсГйо, 261. Радн смсштај11 синrндунуыског зниња у VI 
нек нююдс ес паралслс кој1.: 11ап1р<1ЈУ 11з прслюа 111 у IV 111.:к. 
Услсн нcoдrt111apajyhc 1џ1та11нЈс. разл\\r з11 одуснјањс 1>}( 
понуђених аналоr111а ес објашњава Јапаж11њсм да ес 

.рбликом својих осноuа он~.: ж1пн1ще ун1:кол~1к11 разл11ку1у ОЈ! 
нашег објекта"'. Кон1џ:пту овако пост1111љ..:ног ю-1ал11т1111коr 
по!:"l·упка недостају аргу~1снт11 за прнхват<1њс, будући на ес 
ЊIШI: НС пре}(Л11Же pclllt:ЊC Uch са~Ю указује На ДllЛСМС у KUJll· 
ма су ci.: аутори нш11л11. За форум рн~1ског насеља у Сочан1щ11 
Е. Чершков нюющ1 да ес пuјављујс у обл~1ку за кuји нема 
анмоп1ја у нругим р1шсющ насеобинама, јер прсдстаuља јсд-

11нст11сну тuорсш1ну (Е. Cer~kov. M1111icipium DD. 33). За horrea 
он llЗHOCH пр11нц11ш1јс.1ю1 став. na су. 1((10 ДСТ/IЉ!! l(CHТfHЩHllX 
пр1кт11ра рнмск~1х урuан11х 11rлщ11.:р<Щl!Јd. nтнатн с11щ> у 

оквиру nрстор11јума у рнмсК11\1 к<1с-1rущша. Кщ1 пrнм ... р~ 
Чср111к\\в најс кас.грум DroЬeta у Д1tKllJll, случа11.:1ю у1врђсн11х 
логор11 у Racari. Jida~a 11 Racov11a. кас-1·румс у Гсрм<1ниј11 
Urspring. к111t кога ct: уз 11ретор11ју~1 нмю11 сащ1 јснан хорсум. 
као и NiederЫeber п11ю1rну1· у 11рс~1с Сснсра. 

Xil В. Б11ю1h-В. И11dн111111:1111ћ. Прасiйир око Јужнl' кaltflff 
Горњег 1ра9а Бетро9t·ке 111арђ(lое, 261. 

NI Иcruo. У сном •1л11нку М. П\\по1111ћ. Ocriюru1 а1111111 11ко1 
Синт!Јунущ1, 20. УЈ сас1нш јасно разл1њ.t111ањс анп1 11к11х гrад· 
њ11 11 .. раноuюантнјск~ обнове" С11нг11дунума у VI веку ( с-1·11. 
16, 19), аутр ос-1·атке ов~.: гр<1ђсш1нс смешта -- у 11нп1•1кt1 11с
р111щ: "У Горњем грану .... у току 1(0Са}\Юllњ11х истраж1111ања 
откр1шсн11 су само ~1ањ11 фраrм1ж1·11 анпt11ю1х з1щов11 
Изузсп1к прсдс-1•аuљају ос-1·ю111 јснноr хорсума, пронађсн11 на 

щюс-rоrу уз данашњу Сахат капију. кој11 су очуван11 само у 
нон.см нслу темеља." У доказном поступку. у н~r10~1сю1, 
нююдс ес рсзултатн нстражинањ11 којн -- нису tlбјавл.сни (нап. 
36). Наведен~.: закљу11кс с-1-удијс ПросtТtор око Јужне кшlије 
Горњеi ipoga Беоiра9ске rТiорЬове о -- CXOJ\Htl 01юмс -- ужој 
пат<11111јн остатака з11ањ11 у VI столсhс. fil:з 11какв11х об· 
јашњсња, nрсузнмају н потврђују ис-п1 ауrорн кој1r су ос-1·аткс 
·щањ11, к110 111то смо 111щсл~1, прстхонно см1.:111т11ли у анти 11ю1 

перион (М. Popovic, A111icki Si11g1du1111111· dosada$Jifa otkrico i 
mog11c1/os1 daiji/1 is1ra:i1•01ya. 17-IX). Са друге с-111анс, пк појс-
1111не хнпотсзt:, за1сдно З<! 1(l1Казним n11с-1·упком. готово ес 

факс1ш11лск11 nонанљају: .,Вt:ш1<111СКУЈ\Нf!М подац1ш11, каnа јс 
у ш1тању юпографнја ант1111ког 11рстс•1с саврсысног Бщгр11· 
/\d, распол11же ес 11 11 времену ранош1зант11јскс обн11ве у VI 
вску" {М. l'opovic. Aщicki Singidu11u111. dosadas1ya 01k"icu 1 
111oguc11os1 dolji/1 istraiiva1ifo, 17); уй. с<1 М. Поповић, Ociiia1щ 
ан1u11•1коi С1111iи9уну.11а , 19: "Веома tкку11н1щ п11дацима кан~ 
јс у ш1т<1њу топограф11ја <1нп1 11ког пр~.:тсчс савременог Бео-
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rpcЩd, расnот1жсмо 11 зи време рано111тн111јске обно11с у 6. 
нску." Пшом: .,У поменутом раздобљу У111рђсње је сигурно 
с~1ињснt1 и оrрани•1енt1 приближно на 1ю11р111ину сщ1а111њсг 

Љрн.сг гр::~да Београдске тврђаве·· (М. Popovic. A111icki 
Sm((id111111m · dosadasn;a otfrita i mogucnosr daijil1istraii1·a1ya,17 са 
нап 11!6): yii. са М Љшшщh. Оаuа1ш aнtliu'lкoi С11нi119у11ума, 
l 'J се1 нап. 33: "У ТФ\ р11що6љу yrnpl)l:њc јс Cl!ГYPHll смањено 
и 111тмн11'11:но сащ1 H<I по11р111ину са1џ1111њсг Гори.сг града Бс<1-
rр<Џtскс l'llpђauc". 1п11 . Сое три стун~ф.: су међусобно к1>· 
Ј111111hснс у J(OKCIЗHllM n11стуnц1ша. 11З 'ICГCI ПЈ10НЗЛаЗ11 СоМ\1 
нсм11rуkн11ст ::iympa J(<t прщ111н11јс 11<11 УЈУ остап;с rрађс1шнс 
1111 у ctx~ н1 11ю1 пср111111у11111рем см~1слу тог 1ерм~1не1. 

• Иr1ио. У всзн е;; JyC"fllHHJdHl\ltшt 1Хiн111юм С11нпщуну· 
щ1 у llltC<tHИM 11з11t1pll\ta: Ф. Бetp11111111i, _811ЈО1111i11јски С1111?и

џуну.11. зrк1рн11к p::tJ(llllCI B1tJCIH'l\\ЛOlllKOГ 11НС111'1УГ3 3. Бсоrран 
1955, 5-6, коментар нап . 22. О рt:ЈУЛТ<н11ма преду-лшаних etp· 
х1.:1•по111к11х ископаван.::~: М. Љ1n1111111i , 5l'oipt19cкa iйарђааа, 
Ј2-3К. о мсђусо(iиом \ЩНt1су 113UC)\t:HllX анал11за: r. Марјан~!· 
1111h·Вуј1щиh. Марко Пo1ioouh, Бl'оiра91:ка //iарђаоа, Бмiрп9, 
1982. Археоло111ю1 uнr1Tшiliyili, lioct'бнa 11Ј9аtЫЈ, књ. 18. 
Сi111П111тсња Рспуfiт1•1ког )а11ода J<I Ја111т1пу с1юмсн11ка кул· 
1·урс xv. БсоrраЈ\ 19Ю, 4ll!!-409:11aљc: r. M1tpjaH1>1tИli-Byjщmn , 
ru0ti1/l/ueњo; уи. с. MojCllЛ\!llllli-Пono1111h . Зоiраф !!8. 

ю В. Б11к11h-В. И11анщ11сниh, Прос1uор око Јужне катtје 
Горњп ?ра911 Беоiраgске iuapђaae, 261. П11тањс унуrри111њс 
ПЈ111С'Тt)рНt: орга1111зац11јс римских ур(iаних аrломереtц11ја -
nш1щиt)Н11рања . парцещщ11јс. орнјt:нтсщнје. залан11а~1ања 11 
распореда уну1·аrње rрађu1111нск1)·архнн:к•1·11нскс С1·руктурu , 

раЈматрања њt:не кон111.:nтуално-типолошкс к11н111:нтрацијс у 
функц11оналном. х111срархијскш1 11 форт11ф11ка111юнш1 см11с· 
,iy. nrм:торн11х анал~1Ја НСЈ11>На11ю н~: слу•1ај110 поста11л.1:н11х 
l;111п pi!C'Гil юм1.:ђу с1ш1пр11•1н11х l(OMПl>ЗIЩИjil пojt:}\llHНX /IСЛ\\· 

ШI 11 ас1ш1.:тр11'1Не КОМПШНН\1ЈС l(СЛ\\Г компт:кса llЛll OUJ1HYI\\, 
1щн1~с n11jc1111н<1•11111r дела 11 11сл11нt: у алтернац11јама према 
нормапшн1ш елсщ:нт11ма, rрада11ије у 1111мснз1юн11сањ11ма 
~11н·rрdnунктова к<1к11 околних rрађс11ина та1ш 11 с<t1шх Ко· 
\111\IJIЩlltlHll\ )t:JГ<tpi! ПIХ:Матране 1\l:ЛИНt.:. пr1>С'ЮрНс Нdpll· 

j<tHI~ Jaccfiн11 rс111сн11х rрађс1111нсюl\ rpyп<tl\ИJ3 у11ЩаЈ 

~п1~матс1;ог ф<tКТора. аспект n.:pcncl(ТllllHC 11р~ГЛСЈ(НОС'Пt 11 

11юур<1 1111се!iно у с1:ктор11~1а rраю1•1ш1х уnор1111г1Ћ ЦарС"1'11а 11 
СЛ. -у прщ~:су ЊЈЩll\ОГ проу•1а11ан.а, 11реДСТНВЉС\ нзуЈt:'ГН\11((\• 

мпл.:1\ссtн проблt.:м. У сгЈаК"rној C"ry1111j11, анализе 11 закљу•щ11 
11з1юђt.:1111 на овом пољу. ПОЈ\разумсоају 11 11дг11варајуk11 тр1.'Т· 
м~н Нске \IД стую1Ја КОЈ<: 11<mP1y 011<1 питања; М. Morini, 
Мапtе di storia de/1'11rbanislica - dalla preistoria al/'iпicio de/ 
.1есџ/о .\:\': Milano 1963, 57-73; L. Mшnford, Grad 11 liistoriji, Zagreb 
1968. 231-271: Е. А. Gutkiпd. Urban deve/opment i11 so111/iem Еи
rоре. lta~v and Gгеесе. Ne1Y York: Тhе free press. vo/. IV. 1969. 43· 
63. 181-204; Е. А. Gutkшd. UгЬап developтeлr tn western Еигоре. 
Тht! Леdег/апds a11d Grear Britam. Ne1Y York: The lree press, vol VI. 
1971. 134-151: W. L. Мас Donald, The агс/1i1есшге о[ 1l1e Roma11 
Emp1re. 11 .411 Urba11 .4ppraisal, New 1/аvеп апd Londoп: Yale 
tmiversity press. 1986. 5-74: N. Dobrovic. ИгЬапi:ат kroz vekove 11, 
~1аг11·еА. Beogrnd 1951, 30-34. 134-178; В Milic. Razi·oj grada kra: 
stolJl.'''U prapovyest - 0111i~a. Zagreb 1990. 181·262; В. Maksimovic. 

lstorija игЬапi:та staгt i srednJI vek. Beograd 1972. 62-8~ - о. нпр. 
ПЈХ>С"rор1111 однос занр111н1: еt:llСЈХУЈападнс rрађt:ш1нскс rpy-
11aц11ji: форумi:! Јул11ја Ц1:зарi! C'd rруnац11јама Трајановог 11 
АuгуС"1·01юr форума са беtз11т1ком Улпијом у сащщ 
друш111сном центру Рима {С'11Ј. 67 сл. 85). Кор11сна су 11 
разматрања Е. Чсршкова о одн•х:у rрађщ111нс Bas1/ica Urbana -
Basilica Forense Munic1piuma ОО. како је сам ИЈtснт11фнl\ујс, са 
нормат1шним Decumaлus Maximus, 11 де1111ЈёЩ1tјама у н.сном 
П[ЮС'П1рању као CilМllC't'3ЛHOГ ::tpXllTCKT(IHCК\!Г \\С'Гварсња у 

tщносу н~ nостаuљ1:н11 урбан11ст11 1 1к11 1\1>Н1\СП'I насел.а (Е. 
Cer~kov. Лfитсlрщm ОО. 35) Освртом на израстањ~ .,н111111х" 
rpa111111a ю 1>н11х "C"rap11x", по•11.:11 11)1 Tc·111::irxнjc. там1• 1:(1.' с~ 
ЋШ1•rрафс"11 усло1111 то )(t!Зll\>Љ<lllil:Jll . Cij 11рl.'Лi1СЈ.:(Щ НС! ПpltM· 
ср ра1t11~мн1: рск1111С"rрущ111с Сирщ1јума, др В. Љinoш1h 
cщr1-ra J\il су. у погледу 11зу 11ю1ањ<1 топоrраф11јс 11 урfiанюма 
анти•1к11х rрщ1011а, наrоч11то 11оrо111т 1>1111 у Сс111:рној Афри1111 
11 ynyhyjc на: Р ·А Fevrier, Notes sur Је developpemelll иrЬат еп 
Afrique du Vord. Cablers arch. 14, 1%-1. 1-47 (В . Попuн11k. Пре
iлt9 ili01/01paфщe 11 ipa9rкe сщруюТlуре Сир.-11щ;.11а у 9обо 
кпс1101 Цapciiioa, Sirmium 1. Beograd 1971.14-1 с<1 нап 52) 

1!4 В. Бикнh-В. И11ан11111св11h . Пpociliop око Јуж11f к11//111е 
Горњеf fpn911Беоiра9ске1йорЬаое, 261. 

1!.' М. Popovi~. A111icki Si11gidu11um.· dosadas1ya 01/..гii:a i 
n10g11c11os1 daijih istrO:ivanja. 18 са н<Јп. \ћ'7: .Јс1111н11611ес11стацн 
темеља једног 1ронар11уА1·а. прона!)l:юt у Гuрњ.:м граду к1111 
Сахат кап11је. мnrли ДОС1'З rюу.1дано дато11ат11 у 0110 
раздобље." 

1Ј6 В . Б1ш1h·В. Ивани1111:1111h, Просiiюр око Јуж11е кaii111e 
Горњn 'ipa9a Бео?ра9ск1' iйорђаоl'. 2/13. 

111 Ис1uо. 
н.~ Ис1/10, 2fiJ.2M. 
S<J Ис11iо. 2М. 
IJ(I М. Popovic АР 15.1\ПЈ. УО. 
91 r. Mapjuн11в11h-By101111h. llnjc1uap11je CЛOOl'/ICKO насеље 

у Беоiра9у. Љд11111њС1К града Б~t1rp<11ta XXV, 61:orpa1t LY?R. 
7-16: r. M<1pJaH11111th-ByjшJJth, Рт10сре9ње1Јекоана lll'Kpouoлa 
на Домм lJXl!IY Бrоiра9ске 111орђ11СЈI', Гони111њ111-; гум;td Б~о
rрада XXXVI, Б~1•rар11 /'}!;'}. 17-46: М. Бајал1щ11k - Xau11-
Пc11111k, Уну111ра111њr уiйврЬе1ье Бе01ра9ско? lpn911 11. Го
Јt11111Њак rpиl(et Бс1>rрщtа XXXIX. Бс1>rрщ119У2. ЈО.ЈЗ. 

92 В. Б11юth·В. Иван11ш1:1111k. Прос1uор око Јуж11е кш111је 
Горњеi 1ра9а Бtoipa9cкl' iliopl)мt. 265 са нап. 27, 2М. 

93 Исто. О спорн11м питањима у оквиру еtнаn1ш: м1.:ђусо
бн11r просторног \!)(Носа ант11•1к11r 11 касноаю·и•1к11г утрђ~ња. 
као nр1.1·ходн1ща средњовск1шној форп1фикщф1: С. Мојс11-
по1111k-Поnо11иh, Зоzраф, 88. О закљу•щима на uюи пре
м11111hсњ<1 .,н.:склада измсђу података нз ПltCi:tHllX 11ЗВ11ра и 
нспосrојања ирхсолошкнх налаза на ·1ерсну" 11 кор11111hсњу 
11стог поступка у пос~101-рању pi:!ЗIIOJ<I БФrрщ1ск11~ У111рђt.:њ<1 
JIO по11стки XVl/I С'ГОЛсhи: r. м~рј<1НШ!11h-Вујо1111h. С110П1111Тlе
ња, 409-411. 

94 В. Б11к11h-В. Њ1нн11111с1111k , ПporiUop око Јуж11е кaiiuje 
Горњеi ip09a Беоiра9ске iUapbaбe, 265. нап. 29. 

95 Иcilio. 
96 Иcilio. 



сп Ис1Тiо. 
!ЈХ ИciUo. yri. 265, нап. 29 н 253. 
w Yi/. ucmo 265, нап. 29 са А. Иваншшh, Јужна кoiiujo. 

19-44. 
1Ш Исtйо. 
101 В. Б11к11h-В. И11аи11111е1111h , Простор око Јуж11е кalillJe 

Горње? ipal)a Беоiра9скt' mapl;nae, 265 Нi!П. 29. 
111~ И('luo. Дн ЈС r.:•1 о неп1rшун11м 1~с11рту Нд t)fll! једно 

CTilHllНlllllJe разјЮЈ!ЊёШа ес у HilCJ'<lllKY 11нтсгралноr ТСКСIЋ 
стую11·с. 

tL
1 В. текст нап. \IR. 

IW А. И11анQ11111i,Јуж11а кotiujo, 19, 23, 24 11 дал.с. 
llL' Мi!да шюм пrил1tком, што jt: и ра:~умљ1шо, није мо

гуће навсст11 сву литературу о променама у снстсму 
угнрђинања 11 приликама на Limesu у 0110 доба - крај 111 11 
по•ЈL'Так 1V века, f1ilJJ\11бл,c Ћ'Трархијс 11 средина IV сто111:hа. 
Вilл.:ит~1н111ано11 програм юградње Limesa - зна1Јајно јс поrлс
Ј(ат11: Р. Petrovic. Odbra111be11i sistemi и a111ici, jugais1oc11i sel.tor. у 
0</Ьrombeni sistemi 11 praisloriji i amici 110 1/11 Jugoslavije - referati 
Xll kongresa arl1eologa Jugoslovije, Novi Sad. 1984. Novi Cad. 1986, 
91-100. 1 M1kulcic. Kas11oanricka uмtlenjo 11 SR Makedoniji -
pokuioj Uasiflkacije у Odbrambeni sis1e1111 и praistoriji i 011/ici 110 rlu 
J11gos/a1•ije - refcrati Xll kongresa arl1eologa Jugoslavijc, Novi Sad, 
1984, Nov1 S3d. 1986, 1О1·123. 

\(}{, Ј Км11k. Прилт щш09олоiщ11 liроу•шаања cpticкoi 
срцњоаекоаиоi 9py1111Iio11. Исrоr11јсю1 'IЗCl)ПllC XXXV, Бс11-
rра1119!!8.5-21. 

ю7 А. Иnанониh, Јуж11а капија, 19, 29-30. Зб, 38-39 са nро
грамск1ш :Ј<1кљу'lком. 

11»1 В. Б11к11h-В. И11ан11111с1111h, Прос1Тюр окоЈужnl! ктi111е 
Горњп 1ра9а Беоiра9ск1' ruopђaol'. 265 наn. 29: у11. А. 
И11<1ншщli,Јуж11а кati11ja, 17-45. 

1119 В Б11к11k-В . И11ан1111н:1шk, Прос1иор око Јужl(е ктiије 
ГoplЬl'l l ра9а Бет ра9ске lйapbaor, 265 нап. 29. 

IHI А И11ан(>В11h,Јуж11ака1111ја, 1911даљс. 
l l I В. Б11киh-В. Иuан11111сн11h, Пpociuop око Јужне ка1mје 

Горњl!l 1ра9а 5l'oipa9cкe i'йорЬаае, 265 нап. 29. 
1 l2 Beh на слснсhој стран11 исте С1·уд11јс с;; HatJO}IH: "За 

раз.111ку 1Щ Jyro11cn.)•1нor б.:дсма са кулом lV 11 Јужном каnн
Ј!IМ. •111111 су темељи 1111рс~..1но укоn11н11 у старије културне 
слоЈСl!с 11з 11-12. века." (В. Бикиh-В. Иuани111сu11k , Прасiйор 
око Јужие ка1i11је Горњеi ipa9a Беоiра9ске ГйорђаоР, 266: 256 
сп. З). У 11з11с111тају са архсоло111к11х 11скопаuања на n1юc1\1f1y 
испред Јужне.: к<11111јс Ј yro11c1·u•1нor !kдсма Горњег града ЈС об
Ј<111љсн11: .Jttю темеља &дема леж11 на KtYr11 117.80". nо•1е·1·ак 
mща беде~tа на коти 111).50". Њмсlју кота 118.95 11 117.43 (УЈ'· 
кr1ш1.:н11 су сr-d611лн11 слоје1111 са к1.:раы11ком која 611 ес могла 
11<1п1r<1т11у11r1:мснск11 распон од X-XIV нсксt'' (М. Popo,•ic. ЛР 
14, 1972. Ш1). Њ наrсднt)ј с111<11111 нстr Архсоло111коr пре
rт:да: .,Старији бсдс.:м јс.: својом тсмсљнщ1 зпном укопан у 

слојеве Ј(ој11 ct: Мl)ГУ Ј1<1Т11рапt у распону щ1 Xl-XIV нскi!, Ј\ОК 
ес.: УЈ њ11хш111 тще форм11rё1ју само СЛ<1ЈС1111 11змсђу .:от-.~ 119.бО 
11 120.\0 на1ир<1н11 ксrам1щщ XV века" (crp. 137). Са 11с
траж1шан.1tм<1 на простору куле IV исrог бсдс~н1 с;; насrавља 
11 rщ1ину д<111а касн1Јј1:: "Те~1сљна зона јс укопана у сгаријс 

О СТВАРНОМ ИСТОРИЈСКОМ ЛИКУ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ 

спојене кој11 ес 1ш осн1щу ксрамt1ч.:оr матср1ф:1ла ~юrу Ј\ё11'0-
11<1т1t у распону од Х ло краја XIV века" (М. Popovic. АР 15, 
1973, 90). П1rrом слсн11 н кона•1на ПО'mрда: ,,Нанмс, у тtжу ар
хсол11111к11х 11с1шn<1оањ<1, ". дп111ло ес, изщ:ђу осталог, и 110 
краја темеља Ј уrш1сточноr nс11сма 11 Ј ужнс.: капије. Та11а јс 
yl'llpђcнo Да су \IHli укопани у С'Ј'ё1р11јс срс)(ЊОВСКОUНС CЛl)jCUC 
- 11э 13-1~. пека, као 1111нс ю раздобља 12-13. 11.:ка. О11Им јс.: 
јасно щrruрђ;;н,1 да форт11ф11ка11111а Љрњсr града Юtје могла 
lta буде no1111rнyra пrс по•tстка 15. века, 11п\1 омогућава њено 
11аптнње у l!f1CMe llЛёlJtC.: ЈtССПО'Ј'ёl Стсфанёl ла~ё1рс1111kа. тј. xpo
HOЛl!lllКll f1<1cnoн од 1404. но 1427. rо1111ис." (мр В Бик~11\, 
0Јбlrм1а сумњо, Потт1к<1 експрес, rпд. XXXJI, бр. 11356. 
Београд, у1'оrак 31. октобар 1995, 2. бсогрщ1ско изнањ~:.. 16). 
О односима тсмсљн11х зона оС'rалих бсдемё1 исте Гоrњоrрад
скс 11сл11нс према страт11граф11ј11 археолошких слојс11а. са 
с11нn:зом с1Ј11х резултата у форм~t закљу•1ннх разматран.а у 
окв11rу сгун1ф: &оiра9ска iiiopђaoa: А. Иua11u1111h, Јужпа кa
tluja, 21. 39-41 нап. lЗ, 16, 17.20. 

113 В. Б11ю1h· В . И11ани111св11h, П poctТiop око Јужие каиије 
Горње? ipa9a Беоiра9ске iiiopbaoe, 266-270. Beh јс rс•н.:нu да 
ситуа111ююt план не Пf1ИКЮУЈС пр1.щмет текс1·уалне рас11рщ1с 

11ст1: студије. 
114 Иаuо 
11~ Иciiio; yti. А. И11аноп11h, Јуж11а кай11ј11. 25 сп. 3, 27 сл. 

4, 32 сл. 10. 36. 
116 М. Љпо11иh. Беоiра9ска iiiop!Jaao, 132, сл. 48, 133. 

145, сп. 53. 
117 ИсtТtо, 133. Запажање да су на сшш планuвима Бео· 

грида из 16!!!!. rо1111ис пrиказё1н11 оби1111љсн11 1t оснажсн11 lie-
11i:м11 )'1'11f1ђења Љрњсг rpa}ta, по 10Nщ11 c111ar11, пщ1rазумснd 
претходно спrн.111снс.:иу ЊIШlll) упоредну а11алюу са ct·apИJllM 

3Н<UЮГНIШ IJCl'Of11!JCIOЩ 1\З110f111М<1 на кој11мё1 су ИCJ'lt бс11с~t11 
саrлс111ши - пре 11fiн11вс 11 оснажења. До сада, tiд планt111а нз 
16!!1!. гоюшс, cтar11j1t 011roвapajyh11 11стор11јск11 нзвори - нису 
познати. О коr11шhсњу nланопа Бcorpa1ta с кр<1ја XVll сто
лсhа у својст11у nоуздан11х 11стр11јск11х нзоора: А. Иваноо11h, 
Myл1Тi11911cщ1tiл1111ap11ociii llJAteђy субјекП11rон11х а11Ј11ја 11 

аuоар11осГй11, 45-4ћ. У том смислу ЈС коr11сно погле11ат11: Ж. 
Шкалам~.:ра-М. Пono1111k, Ноои tio9a1ш сл tiлана Беоiра9а 11Ј 
1683, Годишњак града Бct1rpaJ1a XXlll, Б~:оград 1976, Зfl-48. 
На оснону тума11ења 11ci·11x nл<1н1ша ЈС археолошки траж~:но 
место м~про1юлијскс црк111: у Доњем граду Беоrрадш: 
т11rђа11с. Око оос.: пrоблсмат11кс: М. Јанк1шнh, О лoкatuljtt 
.ш1iiipolloл11jcкt щжае у Бl'oipa9y, Гласн11к Српског архсо

лt1111ког llf1YUIПl3 12. Бсоrрад 1997, 14-21. Будуhн да су аrхсо
ло111ка ИС1'{Јаживањ<1 дала н1.:rап1внс рсзултат1:, онрсђ1шању 
nrосторне поз1щнјс 11 11звођсњу хор11зонтали11г аrХ11тектон
скоr плана л-рама Успења Бо111rоди11с ес прис1·уп11Ло rdкol)i.: 
H<i 11енооу тyмa•tt:Њil планова Бсогра,1а са кре1ја XVll СТШ!сhа: 
М. Поnониh, Проспект юложfiс са нау•1н1ш преда~1ањ1ша 
одrжаннм щ1 1-17. марта 1995. rод11нс у 11рос1·ор11јама Б11fi
n1ютекс rрё1да Бсоrр~да; Пројекат конзср11аторск11х 11 рестау
раторских rщ11111а на М11тропоn1mко.11 дuupy у Доњ;;м граду, 
Београд 1995 - Дш:умснтацнон11 11ентар Заощ1а за зашт11·1 у 

споменика културе Гf1<1Jta Бс.:оrрада сиг. ТД - 1685: yti. М. 
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Popovic - G. Simic. Episcopal ра/асе, Belgrade, Yugos/01·ia in Secu
/ar mediei·al Arcbl1ec1ure 111 rlie Balkans 1300-1500 and 11s presel'
н11ю11, Тl1essaloniki 1997, 276 sl. 1. 

l IX М. Попо1111h. Бе01ра9ска ruopђaoa, 133. 
11~ А. Ивi:lншшk. Јужна ка1111ја. 25 сл. 3. Зб. 
1211 О 11зградњ11 курт11н1: са зсмљан1ш грудобрани~li:I 11 

nла1·форщ~м за топов~; крајем XVll стол~.:hа: М. Поповиh. 
Беоlраfско шорђаоа, 143-144. 

12 В. Б11к11h, Срt'9њоаекоо11а кершшка Беоiра9а, Бео· 
гр<tд 1994, 25: Jti:IЉc: В. Б11к11h. Сре9њеоекоа11а кер1L1111ка Бео· 
ipa9a. У докюно~1 поступку кроз напомену ci: прво наводи 
c1y1111ji:1 Беоiра9ска тврђава која јс објаЈЈљсна пст година пре 
нстраж1111i:1Њi:I која ci: тума•1с, а потом р1:зултат11 прсдуз11· 
щю1х <1рхсоло111к11х 11скопа11ања који - нису објављени (нап. 
~: уй. А. Ивановић. Јужна кайија. 40 нап. 16). Сликом број 9 
ове стунијс ес nytlm1кyjc обрађен ксрш11111К11 материјал 11з на
с1Н1<1 Зi:I к11ј11 се. у по11насло11у 11сп: слике, наводи да ес налази 

.. прен Јужном J\<tПllJШI Горњег rpa}la ,. (сл. 1Ј с1р. 22), 11з 11cra 
Гlf1<111ЗЛЮ11 }li:I јс H<ICllП откр1111сн IOBi:IH 011\: УЛi:IЗНС просп~рн~; 
ј<:јtин1щс. Всћ Ј!: 11fiја111њено /\i:I јс nрск~щ у зюИЈ(ll. 11спун.1:н 
кy;tтypHllM слојем. IЩ\:НТ11фикован у З\!НИ crc}(ЊOBCKOllH\!Г 

скрl!ВСН\!Г г1у1 (1- ходног м~;ђупростора 11:1~11.:ђу СП\!ЉН\!Г 11 уну· 
·1 рюнњсr r~снсма. ЈlnКЛе у ссщ\щ Ј<:зrру }(Јюјнс Јужне кnrшјс 
(А. Иван111Ј111i, Јужна каГ111ја, Зб: у//. В. Б11киh-В. Иван111111:ш11i. 
Пµосиюр око Јужне каГ111је Горње? ipa9a Бе0lра9ске 
нюрђаое, 261!-2711). 

ШВ. Б11К111i, Трiооински uµoмeiU у Беоiра9у у 15. оеку, 
Стнр11н<1р XLV-XLVl/1994-1995, Бсогр<tд, 1995, 87;11аљс: В. Би· 
кић. Tf:'ioo11нcкu 1lpoщii1уБеоiра9уу15. веку. 

1 3 В. Бикиh-В. И нанишсвиli, П росi'йоµ око Јужне ктiије 
Горње? zpa9a Беоiра9ске тврђаве, 268-270. Тако ес простори· 
Ј<!, ок<1rак·1·ср11сана као ,,ш:ка11ашњи простор 11змt:ђу уну
трюнњсг 11 спољног срсдњовсковнuг Југоисгочног Сх:111.:ма". 
засипа у "р<1з11обљу које времснск11 tЩГОВ<tра слоју JV сред· 
ЊОВ\:КОВНОГ хоризонта" - расnон 1428-1521. ГОДИН\:: (C'l'P· 253, 
2Ы(; по11вука\! А. И; н11је јас<1н склоп "нскада111њ11 простор", 
(iyнyliи щ1 jt.: простор константа, нужни, објективно ПОС'юјсliи 
0С\л11к сп1<1рност11, 1t<1кле, св\!јспю и услов постојања ц~:тж· 
упног шпсријаЛН\!Г свста: о. Eпciklopedija Leksikograftkog 
Z1n·oda, knj. 5. Zagreb. 11Јб9. 306). Закључује ес на јс 11нт~:рвсн· 
11111а ~111гл<1 6ип1 оr~а11љ..:на "у ок~1иру угарских nр11прсм<1 за 

од\iрnну гр<ща, али 11 касније K<tJ\a су Турци 11бна11љал11 ос-
1101..:но утврђсњ<.:." (В. Б11к11h·В. Ивани111с11111i, Простор око 
Јvжне ка1111)Р Горњеi zpa9a Беоiра9ске iilapђaae. 261!). Пос
ма1рањсм юнађ~:нс 1111рсктнс паралеле K\!ll Приоfiалн11г lk· 
111:ма у Љ~њем гр<щу,на·1·011ан1: неrюсрснно посл<.: 1521. Го}(11нс. 
1111а 11ругн моrуhнос1· ci: "11ин11 111:ронатн11јом". У наС'l'ШЈку, ос-
11rтш1 на 11нт1.:р11сн11 11ју уклпњиња поло11ине Зi:IЗllJ(t: уну· 
тr<1111њс Јужне к<1пијс, запажа ес да "на том простору млађи 
туrсю1 С>снсм щ:ж11 на 1н1соком слоју нас1tпа, а нс на ни11оу 
с1·ар1: шстнс С'1·аз1: између унутрашњег и спољног бедема ка

ко јс то случај на осталим дслошша СсвсроиС'rо1 1ног и Ј уго-
11сю•1ног tkдсма." З<t најугроженије бс11см1: Горњоrр<1дског 
у1·11рђсња, како с..: С'гуд11јом uбј<tшњава, у комплетној дужшш 

јс бил(I прснвиђсно озбиљно ојачањt: "новом з1111ном ш1сом 

бU 

која ji: nопу1111ла пр1>С'п1р н1:кщ1ю11н.1: 1111:тн1: ст<1зс 1ш1еЬу уну· 
·1ра111њсг и спољног С\сдсма". док ji; у зони Јужне каш1јс, ~ио 
нај1кстљ111н1ј1: 1·а 11кс. С>11ло прцщ11ђс110 C'd~lo засипање Ј1.:м· 

.ъ1ш (с1р. 270). Нас11п јс "~шао функ11111у 1џ111ј<1•1а ниже зоне 
главног r>с1\сма 11 спречн разорна дсјсша т11щ111ск11х кугт1". 
иако јс ср1:дЊ\11Јскu11ни 6снем прен собом всh \ШГ<tо 1џ1 ича 
11зrрС1ђt:но щ~liнџ бсд~;мско ПОС1']1ОЈ<.:њс - курт11ну, грађсн(I по 

са»рсмсн1ш пр11н1111шща ар·п1љсријск1.: форп1ф11ющ11Је са 
лицем у нагибу - сскарпа (C'l'p. 2nS: о. т1:ксr Н<1П. 119). И на 
крају, формирање културног слоја уп\прсбљсног као наснп. 
према обраЬсюш налаз1ша њсго11ог садржаја, смс111та ес 
негде на Пр\ ~стору Тврђ<1nс ,.најкасннјс до првих деценија 1 б. 
вt:ка'' ~ C'l'JJ. 21)8). 

1 4 У 1ю11 са оuим: S. Mojsilovic-Popovic. Monaster) Entran· 
ces Around 1/11? lear 1100 у Ciiiy9eu111w 11 В11за111Тшјска yлrerit· 
нocru око 7200. io91111e, Бсогр<!Јt 1981!. 170: }71. А. Ивановић. 
Јужна кайuја. IУ-21. 3011 наљс. 

Ш Ис/Uо . 
12ћ М. Љшош11i, Бео?ра9ска тарђааа. 31. 3\1: уи. В . Б11-

к11h·В. Иван11111..:11111i, ПросrТiор око Јужне к11iiще Горњеi ip(1!Ja 
Бео?ра9ске ruopђaae. 266. 267. В~:ома ЈЈНЈ111калшна 11 кор11сна 
rазм11111љања \) OllOJ 11робл1.:мапщ11 а. у: м. Вуловић. о 
,11еђусобиом 09носу кт111ја 11 ко,1rун11кшш111 Бе01раускоl 1ра9а 
у сре9ње.11 оеку. 23: "Ос-гаје отвt1р1:н11 шпањс зю1по с~ r1р~д 
Јужном кап11јом Горњ<.:r града ниј<.: изгрндищ1 \Ј\i<.:зб~ђсн.с 
које ес ту ~1огл\! рютпи у ~шло угнрђсњ~; са свој1ш кущша 11 
опкоrшма, а какш1х пр1шсрн 11шшо 11111ром Европ~;. За111то JI: 
дуги фронт пр~:ма јужној с-1раю1 грана паралис<1н 11 ikз с1111Ј~ 
комую1ка1111јс'! Д<t т1 јс недосгатак природне за11пи 11.: у 01Јщ1 
с~;ктору бно толико одлу•1ујућ11'!" Да јс f1C'i () ОСНОНi:\НIШ 

запажањима пuтuрђују 11 ПОЈЧ\ИНИ станови ус1уд11ји Прастар 
око Јужне кaliuje Горњеi ipa9a Беоiра9ске тарЬаое. мада ес у 
доказном поступку кроз напомену нанод11 c1·apf1ja л11теrатура 
у којој ес сне промене посматрају 11скљу•11шо са с1·ан\1в11 1 11та 
одбране: ,Да ji:, наиме, ова капија остала у фунюџ1ј11 1456. г11· 
д11нс. 11спрсд ње би такође морало fi11ти 11зграђ~:но н~:какво 
nр1.:ду1'Врђ1.:њс којс (iи амортнзовало напа11с са ове, на)Лакшс 

пр1юупа•1нс с1·рt1нс" (В. Бию11i-В. Иван11111сниk. Простор 
око Јужне кайије Горњеi ipa9a Бмiµа9ске торЬllбе, 267. са 
нап. 34). О С'1·анови111н1щ тум<1•1сњ11ма nросторнt1·органюа· 
цщ1н11х прщ11:н<1 fi1.:orpaдcкi1x у1Ћрђ1:ња кроз епохе: Г. Мар· 

јанштk-Вујн11111i. СаоЉ111Тiења, -IOl!-401). 
127 М. Поп1щ111i. Беоiра9ска 11iорђаоа. план сгр. 119: уи. 

nлннош1 с-1р. 93. 111. Рс1 1 ј1: 11 nросп~рннм сл11кама Б~:оград· 
ског града у прс11 11зном моЈ1уларнш1 раС'1·сру са коннсптуал

но-разнојюш прш1снама кроз 1.:похс. Како ес pa}(ll ti 11зy~i:TH\I 
IJ<IЖH\!M пункту оноr 6рањ1.:ног арХ11'1'\:КТОНСК\IГ Пf10C'l'llpa -
главни улаз у град, f1 о•щглсдној д11фер~:н1111јю1иј11 у приказу 
зюиданс унуrрашњс и trпюрснс спољнс Ј ужн~; к<1r111јс, бс·з 

MOC'l'a или насипа 11рско рона, нису смела 11зосг<1т11 макар 

сажета објашњења. 
128 М . Поповић, Бео'iра9ска mарђаоа, 11Ј7. М. Поповнћ, 

Yttiopђeњe сре9њоаекооне кali11je на Сеаеро11с1Тiо 11110,11 бе9ел1у 

Беоiра9скоi 7ра9а, Саопшт~:ња Завода за заштиту спш1сн11ка 
културе града Београда, Бсогр<tд 1970. 34-37: 11аље: М. Поп· 



011111;, УiiЈвр/јене сре9њовековне кай11је. У ок1шру анализе 

югра11ње кuмплскса ИС'ю•1нс капије Горњег града (сл. 1-Д, 
Е), у овuј стун11ј11 ес разматrају просторно-функ~џюнални 
односн саме ИC't'O'IHC капије Горњег града (сл. 1-Д) 11 млађег, 
засебно уп1рђсног упоришта прен њом, комплекса З11нЈ(ан 
каш1је (сл. 1-Е). Према нзuс11сн1ш анализама хоризонталног 

реш..:ња унуrра111њс ИС'гочне Кё!Лнјс, довратник - зу6 ове 
капије 11злю11 из равни унуrра111њег лица бснсма (!?), ус
щщл,;~вајући отварање главних градсю1х врата - на спољну 
С'1р<1ну. У ТtШ слу11ају 6и грсна-мандал морила бити такође са 
ст1љнс стране, према нападачу, што би, колико јс за сана 
познаш, 6110 пример бt:з паралела у окш1р11ма српског војног 
градитељства (М. Попош11i, YiUopljeнe сре9њовекооне кaiiuje, 

32 сл. 36 11 33 сл. Зб). У наљој анал11з11 форт11ф11ка111юног ск
лош1 Исrочнс капије Горњег грана ес наЈl(ЩИ: ,,Да.дu_ј~ 
11ы;111а щ1ссlш мост који ес 1tаљс НаС'1·ављао на МОС'Г са 
пощ:нут1ш стубовима. тешко јс рсlш, по111щ на самој капији 

о том..: немамо ннкаквих 1раrова" (C'l'J1. 31: подвукао А. И.). 
В11111с он нс1~сн11јс млађщ1 С'tуд11јщ1 Бео?ра9ска iUвp/jaoa, ми
/1<1 у међувремену без но1111х llС'1·раж1ша•1ю1х сазю1ња на том 
\1\)Љу. из1юди ес закључак: ,,ИWреп сш~љнс киш1ј.1~_1юс1'!~а1! јс 

ПU1'рстн11 мост •111ј11 ·1paroi111н11су0•1уванн" (М. Поn\11шћ, Бсо
гrщtска тврђава,&\; понuукао А. И; yii. А. Инанониh, Јужна 
кml111a, 26: у нези са оним: М. Вулооиh, КаП11је Бео'iра9ске 
1IюрЬаве, Годишњак гр1ща Београда ХЈХ, Београд, 1972, 17n). 

129 М. Попопиli, Бео'iра9ска fiiapbaoa, 118, 120. Као ос
нш1ю1 аргущ:нат за натоuањс утврђења ИС'rочног подгр11ђа 
са Ј<1к~1111hс1юм кулом после 1456. rою1нс (сл. 1-Н), наводи се 
зап11жањс ЈЏI ес бедеми овог подграђа прислањају на бсдсмс, 
како ес саоп11п·d11а, С'1-ар11јих барбакана пrсд Исто1Јн11м кап11-

јама у Доњем 11 Горњем rraдy (С1'Ј1. 118). У сrуд11ј11 јс сасвим 
малн nrocтop посвећен упоренюш анализама примењеног 
rрад1т:љског опуса, систсмат11зацнјс употребљеног град1ша 
11 грађс11ннскс су111т11нс са свснтуалн1ш разнеобама фюа 
11зrродње и функ1111онално-·rопографских условљсност1111 мо
тнвисаноС'1·11 гра1111тсља за ограђиван.см простора на 
устанщ1љсн11 на1111н. Алтернатива обрну1·ог редоследа нас
·танка просторн11х ОС'l'Варсња ИС'1·0•1ног понграђа 11 бар6аю1на 
11рч1 Исто•шнм капија~1а н11јс разматрана. Могућност дсщ>н
тажс асло1111 ссщ:рног и 11С'1·11•1ног бсдсм11 -у том слу•1ају С'1·ар· 
llJCГ - ИС'П111Нt!Г понграђа, рани C~le/ltтaja оба барбакана (сл. 
1-Е, Н, М), са nотоњ11м нuзиђивањсм ИC'l'llX б..:нсма подграђа 
до њ11хов11х спољних л1ща, такођс није nосма·111ана, премда јс: 
"С;всрн11 бсЈ1~.:м у1·11рђсња већ1ш нелом пр~.:зидан крајt:м 18. 
ш.:ка. Сгари нео 0•1уван јс само на делу према Јак111ићс1юј 
кули" (стр. 118). Арх11тсктонски концепт, конС'111уктивю1 ск

лоп и nponop1111jc Јак11111hс11е куле, као 11 сунови о њеној nоду
/(арности са једновременом пр11С'rан11111ном кулом Небој111оы, 
11з11енсн11 су на nснову фрагмената, како јс закључено, прво
битног прюсмног склопа ове куле, а претежно на бази ту
мачења 1111ковн11х извора 11 планова Београда с кrаја XVll 
столеhа (стр. 118. нап. 122, 123, 124). У оквиру анализе кому
ника111юю1х веза између ИС'l'очноr понграђа, Горњег и Доњег 
града (сл. 1). навони ес на су, рани међусобног повезивања 

О СГВАРНОМ ИСГОРИЈСКОМ ЛИКУ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ 

ова тр11 грађевинско-проС'юрна остварења, изграђ..:нс дuс 

каш1јс - једна у лу•1ном бснсму Зиндан капије 11 нруга у 
Јужном бедему барбакана пред ИС'1·011ноы капијом Доњ~.:г 
града ( С1'Ј1. 118, план C'llJ. 119). Будуhи 1ta су, према изведеним 
анализама, барбакани старији од ИС'rо11ног подграђа, ради ос
тварења саобраћај н1щс кроз подграђе, капије су морале бити 
накнадно отворене - пробијене у бсд..:мима . Стога ю1јс јасно 

њ11хово ПОС'l'ојањс на 11ст11м меС'1·11ма 11 пре изградње Ис
·1·очног подграђа (а. план C'l'J1. 1 lJ ). 

l3() Фортификац1юна рс111сња, склопови бсдсыских пос
·rројсња 11 коюtептуално-С'1рате111кс анализе утврђења Бео
градског града: М. Поповиh, Беоzра9ска iilapbaвa, 102-132 са 
сл. 48, 133-144 са сл. 53. Ток 11С'l'ор11јск11х догађаја: Ј . Калић
М11ју111ковиh, Беоfра9 у сре9њел1 веку,18-268. О тврђави Сме
деревског гра}\а: п. Поповић, Ciio.Yl!Hllltд tleiUcilioio9u111њ11нe 
Смеgереоскоi ipaga geciioiUa Ђурђа Бранков11/1а, Београд 
1930; А. Дероко, Сме9ереаск11 ?pag, С1·арннар 11, Бе{1граЈ\ 
1951, 59-91\: Ј. Нс111кш1иh, Сщ9ереаск11 'ipa9, Смедерево 1975: 
М. Popovic, Ordna11ce in tlie Defansive System о/ clie Smederevo 
Fortress during 1/ie Fifleenth Ce111U1y. Balcaiюs lavica 10, Beograd 
1983, 107-127 

131 Мана су11б11на ове капијt: није позната н~1 после 1521. 
Г\ЩИНС, ово снакако нс пре 1521, јер <111, ПОСЛСДll'IНО 1131\C]lCH
llM анализама, земља 11с11ур11ла кроз от11орсну спољну Јужну 
каnијr:. 

32 М. Поповнli, Беоiра9ска iiJopljaвa, 107. 
т Ј. Калић-М11ју111ко11ић, Беоiра9 у сре9њем ве/\у. 105-

238. Током 1458. год11нс, гра}( јс 11нтснз1шн11 утнрђиnан под 
м1чн11м надзором каС'гслана М11ха11ла Силађија (~гр. 181). 
Посебну пажњу уп1рђ11вању границе посвећује 11 сам угарски 
краљ Матија Корш1Н кој11 октобра НС1'С године боран11 у Бео· 
граду ( C'llJ. 184). 

134 Исiйо, 109-268. 
135 Основна л 11тсратура о т11рђа1111 Смедеревског града 

ј..: дат'U' окв11ру нап. 130. 
1• М. Попонић, Бео'iраgска tТюр/јаоа, 133, са нап. 77. У 

11сз11 са санржајt:~I Tt:KC'IЋ оне напомене. као доказног ПОС'l'УП

ка швсдсю1х закључака, а: С. Мојс11лов11ћ-Попо1111ћ, Зоiраф, 
89; Г. Марјаншн11i-Вујо1шh, Caoii111ilieњa, 4()8-4U9. 

137 Међусобни производ површине ОЈ( 35 квадратних 
метара и висине 2.5 нужна мС'1ра }laje резултат он 87,5 ку6ннх 
ыстаr.а npoC'1·opa. 

138 В. Бию1k, Среgњоаекоана кераАшка Бeoipaga. 25. 
139 В. Б11кић, Тр?ов11нск11 iipoмeili у Беоiра9у у 15. аеку, 

88. 
l4tl Г. Флоровски, Хр11111hансГйво 11 кyлfiiypa, 49-69. У 

вези са 1:т11чк1ш 11збором: У. Pavicevic, Osnovi etike, Beograd 
1974, 8- 10, 45-63, 81-94. 

141 Г. Флоронски, Хр11111hансГйоо 11кyлiliypa,55-69. 
142 В. А. Иванош1h, Мулili11911сси11lл11нарносГй изме/ју 

субјекili11ан11х в11з11ја 11 cii1oap11ociii11, 44-49. 
143 М. Zivkovic, Uvod и metodologiju паиспоg istraiivatifa, 

Beogra~ 1984, 14-16. 
1 Иciiio, 16-17. 
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1. Константин Ф11лоз1\ф, Ж11т11је деспота Сп:фана Люа
rснића. nrсвод М11ркош1ћ Л" 11зн. Просuст<~ - СКЗ, Сгара 
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ON ТНЕ REAL НISTORICAL PICTURE OF ТНЕ BELGRADE FORTRESS 

Aleksandar lvanovic 

Гh~ lond lived hisJOI) ot'Belgrade is а spec1tic testimon1 ofpeo
pk~ a11d cultures 1vhich. lrom the time> ЬеtЪrе Chnst until the Ьegin-
11111g ot thc third mille111u111. have kf\ 1n нs 1erтi1ory lasti11g traces 01· 
tl1cir existance. bt1ilding алd spirit11al preseпce. The kno11 ledge ol 1ts 
l1istory i> ot' m11lt1discipli11ary imponance. ЬecatJSe iп an uni111errupted 
tou~ 11vo 01· its aspects arc panicularly ou1stзndi11g: civilizi11g a11d 
na11onal. Be111g. lrom its very Ьeginning do1\11 to the presen1. а settlc
mcnt of а \СЈ) complex slrucшre. th1s city-phoeвix оп the cont1uence 
оГ 111.: Sa\ а and dh.: DапuЬе rivers and of 11re1ched fale. was mалу 
t11nes destroyed. but also mалу limes restored and built up. 

011 thc other hand, which is the topic of 1l1is рарег. the stralified 
history ol' Belgrade. 011 wt1ose soil changed with inevitaЫe destruc-
1ю11s rec1procally destroying cultures, religions and imperial strivшgs, 
caused ап undesimЬle consequence that son1e of its focal poin1s and 
Ьoundaries canлot clcarly Ье discemed. lt was therefore sometimes 
possihle. in default of 1vell s1udied facts. thal Ыапk spaces алd visions 
i11 l1is1oric i11terpretatio11 are presented as ап ассерtаЫе solution. Some 
l1ypolhesis. without co11vi11cing grounds - of the same re<isons - could 
have Ьесn 1mposed as а solulion for the linik that failed. although in 
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1he very essence it 11as а poor halt~trulh. but t:\•en u1 the 11orst. а not 
penniss1Ыe untruth. 

ln >cnreh for real алd as compktc as poss1Ыe p1cture IJI Bel
grade, si11c~ 1l1c ti1ne immemorial do1vn to tl1e prc~ent. 1n this paper 
l1ave Ьее11 numcd some оре11 a11d 1nsul1ic1~ntly eлplained maнers coп
cerning its urЬa11 development. ln shon. 1ogether '~i th the parallel re
vie1ving of the ctl1ical соmролс111 111 scek1ng the thruth concern111g the 
subject 01· inves11gatюn. the author has pointed 10 insufiic1~nc}. base
lessness and intenaЬleness of oflercd a11swers to 1hem 

Тh~ necessi1y of solvi11g so1ne key questions of the liisюrical 
picture 01· Belgrade has Ьееn set 0111 l1ere1vi1'1 i1s ge11esis witl1 thc pur
pose 10 unveil regularities in objective reali1y causative-resul11ng 1111er
dependence wih1 regard 10 the ultimate aim. Thc ultimat~ aim is tће 
uлderlining <'f indispensaЫe researches of the mentioned t'acts and oc
currences ofthe 1vhole h1storical coniext and \l'ЗУ of development. The 
author has also mentioned some open ques1ions concerni11g tlie past of 
the Belgrade Fortress. 1vl1ich is the 11ucle11s of 1he tО\\'П. a11d Jts devel
opment throughout the centuries, апd 1vhich are 01· panicular impor
tance from the view'point ol' 1he general civilizing expla11atio11 ot' the 



histol) оГ the 101щ as 1\·ell as our national inhenlance. ethnical and 
ct1l111rol 1dent11y. 

On U1e basis оГ availaЫe scie11tific data amved at Ьу the sclюlars 
trom many brai1ches, the а11!110г' s attentio11 l1as Ьееn focused to tl1ree 
imponant po111ts conccming the fortification ofthe medieval Bclgradc: 

О СТВАРНОМ ИСТОРИЈСКОМ .'!ИКУ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ 

lhe South"cstem Wall of the Lo11er То1111. the lns1de Fon1ficatюn of 
the Belgrade To11n and particularly lhe Southem Gatc of the Lo11er 
Тощ1, Ьеса11sе in lhe author's opinion the key Љr solving the question 
of the town cntily a11d its development slюuld Ье sought therc. 
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