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ВЕЛИКИ БУНАР БЕОГРАДСКЕ ТВРБАВЕ 

у оквиру комплекса Београдс!':е тврђа

Ее, који је настао сукцесивним '"радњама и 

рушењима ТОКОМ скоро два миленијума. сем 

(Јдбрамбених фортификација, Be'.):\~Ja је мало 

сачуваних објеката у унутрашљости утвр

ђења. Антички и средњовековни оfSјекти су 

највећим делом ишчезли или су пад насла

гама слојева каснијих епоха. Порушена је 

Ј1 већина објеката насталих у ХVПI веку. 
.Један ОД ретких објеката који је остао са

"уван ДО наших дана, је Велики бунар у 

Горњем граду, познат под имеНQЫ РИМСКИ 

бунар.1 Бунар се налази поред Југозапад

ног бедема Горњег града у непосредној бли
зини Краљ-капије. Појава овог ()бјекта , ОД 

великог значаја за одбрану тврђаве, наме

ве потребу да укратко размотримо про

блем снабдевања Београдске ТВРђаве пит

ком водом. 

Посматрана у целини, Београдска твр

ђава, будуви да се налази на обалама двеју 

великих река, има повољне услове за снаб

девање водом. То се посебно односи на 

утврђења Доњег града, где Је иv.ио подзем

них вода веома висок. Један пр..rродни из

вор је у Источном подграђу (сада У капели 

св. Петке). Међутим, ако се ПОС!'.1~тра Гор

њи град са Унутрашњим утврђењем - зам

ком, који је настао као посебна фортифи
кациона целина у функцији последње од

бране града, што се јасно сагледава на при

мериr..ш опсада 1456. и 1521. године, питање 
снабдевања водом постаје знатн,Ј ('ложени

је . На простору Горњег града HeM~ природ

них извора а ни могувности за копање 

обичних бунара. 

у доба антике римски каструм на пла

тоу Горњег града и садашњег парка снаб

деван је водом преко водовода чија су из-

воришта била удаљена више километара. 
О снабдевању водом средњовековног утвр

ђења Горњег града за сада немамо довољ

но података. Вероватно је и овде вода до

вођена водоводом. За доба 'ГYP~Ke управе 
располажемо сигурним поДацима о посто

јању развијене ВОДОБодне мреже у Београ

ду.'! Један крак те BOДOBOДH€: мреже напа

јао је водом Горњи град, где је у другој по
ловини XVI века Мехмед-паша Сnколовић 
подигао чесму.З Ова чесма је до !(анас сачу

вана у нешто измењеном облику и налази 

се у рову испред некадашњег Унутрашњег 

утврђења код Диздареве капије. Касније, у 

време аустријске окупације 1717,- 1739. го

дине, изграђена је поново ВОДОБодна мре

жа4 чији се један крај завршаваtJ у Горњем 

граду . Траса овог водовода, КОЈа Је на три 

места у Тврђави археолошки потврђена, 

иде из правца Кнез-Михаилове у,лице, ис

под великог равелина, кроз ~Тнутрашњу 

Стамбол-капију и зазидану СаХГi т-капију, и 

води до резервоар а чесме Мехмед-паше Со

коловиhа где се завршава. КаИ;;:l ове во

доводне мреже делимично користи и савре

мена водоводна мрежа. 

у временима опсада, овакво снабдевање 

водом је било непоуздано јер су llодоводне 

линије лако могле бити пресеченt:.~. Да би се 

та опасност избегла, у средн, .овековним 

утврђењима, а нарочито у њиховим дело

вима предвиђеним за последњу одбрану, 

грађени су бунари и цистерне. Прве подат

ке о таквим бунарима у Горљем l'раду Бео

градске тврђаве, односно Унутрашњем 

утврђењу, налазимо код турског путописца 

Евлије Челебије који је посетио Београд 

1660. године.5 Евлија каже да се У овом 

утврђењу, које он назива Нарин , тада на-
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лазио један бунар дубок 50 лаки та, који је 
тунелом био спој ен с теКУћОМ (:ЭВСКQМ во

дом. У даљем тексту, који се односи на 
"Унутрашње утврђење, Евлија Ilомиње јед

ну јаму усечену у камен, у коју су, пре 

турског освајања, канапцима с;-;уштали и 

затварали сужње. У његово Bpel\le, значи 
~KO 1660. године, јама је коришhена као си
лос за смештај резерви жита за случај 

опсаде. Овде се, можда, ради о 06:јекту који 

је у средњем веку био грађен за цистерну, 

да би касније послужио други!'.'! HaM€HaMa. 

Бунар који Евлија помиње, НЭЈ,<1ЗИQ се у 

саставу Унутрашњег утврђења. Нешто ка

сније, 1664. године, вероватно ун~ТИ бунар 

помиње и Јохан Фердинанд Ауер који каже 

да се у Унутрашњем утврђењу lIaлази "је

дан неупотребљив мермерни бунар". Ово 

су једини подаци којима расп()лажемо о 

6унару у Унутрашњем утврђењу. Евлијин 

податак о дубини бунара и њеГО1юј вези с 

реком Савом, морамо примити с крајњом 
резервом, с обзиром на његова честа прете

ривања када су у питању објекти којима 
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придаје значај. Током досадашњах арх ео

лошких ископавања, у YHYTpalLfr~eM утвр

ђењу нису откривени остаци бунара или 

цистерне који би ове податке потврдили. 

Међутим, уколико прихватимо t:влијин и 

каснији Ауеров податак о постојању буна

ра у Унутрашњем утврђењу, ти се подаци 

не могу односити на садашњи "Римски" 

6унар, и то из следеhег разлога. Садашњи 

бунар се налази на простору p osa који је 

одвајао Унутрашње утврђење од утврђења 

Горњег града. То значи да се налази ван 

некадашњег простора Унутрашњ~г утврђе

ња а, такође, и ван утврђено!' простора 

Горњег града у ужем смислу. О! ; '-I. JIокација 

бунара, у време док постоје посебне утвр

ђене целине Горњег града и Унутрашњег 

утврђења, је неодржива и нефункционална. 

Услови за изградњу бунара на овом месту 

стварају се тек после нестанка Уиутрашњег 

:утврђења, крајем XVII века, KaJl.<1 је његов 

некадашњи простор уклопљен у јединстве

ну целину Горњег града. 
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Настанак "римског" бунара може се по
везати с великим радовима на реконструк

цији Београдске тврђаве, који су изведени 
у периоду аустријске окупације од 1717-
1739. године. Радови на реконструкцији 
Тврђаве започели су убрзо после аустриј
ског освајаља да би били нарочи'rо интен
зивни у периоду од 1723. до 17;)6. године. 

Изградња бунара је вероватно започета већ 
~. оквиру првих радова на реконструкцији 

Тврђаве. Драгоцен податак у ТОМ смислу 
даје Корнелиус Дриш6 који, опv:.:сујући 
изградњу нових утврђења 1720. 7'одине, по-
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миње у Горњем граду "бунар који. је иско
пан кроз пробијене стене да градска посада 

може да црпи воду". Изградња бунара, пре

ма подацима из Ратног архива у Бечу за

вршена је 1731. године када је у бунару 
постављен и механизам за извла'.Јење воде. 7 

На плановима - пројектима за рекон

струкцију Београдске ТВРђаве, који су на

стали почетком друге деценије XVIII века, 
бунар није уцртан. Према неким пројекти

ма, на том простору била је пл().нирана из

градња касарни.8 Бунар налазимо приказан 

тек на плановима из 1739. године који при
казују стање после завршених радова на 

реконструкцији ТВРђаве . Ту се буиар поми

ње у одредницама легенде на немачком је

зику као der zug Вгип9 и Der gro~se Вгипп1О 

(Велики бунар) а у легендама на францу

ском језику као Puit" и Grand puit (Велики 
бунар). Приказан је и на плану из 1740. 
rодине, где су означени делови Фортифи

кација и објекти који се према одредбама 

Београдског мира не руше, односно преда

ју се Турцима неоштеhени . Ту је бунар 

означен као Der grosse Вгипп ln ! Schlossl2 

(Велики бунар у замку t односно У Горњем 

граду). 

На ретким плановима из п~::риода до 

поновне аустријске окупације 1'789. године 
бунар није приказан. Поново је уцртан и 

легендама објашњен на плановима из 

1789- 1790. године. Ту се помиње као Ein 
zu keiser Zeiten erbautel' Brunn, s" fast ganz 
v-erfallen ist1З (бунар саграђен у царско 
време, сада потпуно пропао), Eil1 etlter уег

falener Вгuп 14 (стари пропали букар) и 

Unterirdischer Вгuпl5 (подземни 6унар). На 

сутерен плану Београдске тврђаве, који 

приказује стање 1789. године налази се 
прецизно уцртана основа бунара која се у 

потпуности подудара са садашњим ста

љем.16 У објашњењу које је уписано на 

плану уз основу бунара, помиње СЕ' "велика 
употребљива водена машина са ;:ше цеви" 

и степеништа са обе стране бун t:I ра којима 

се "помоhу 202 степеник а висине 1/2 стопе 
силази према воденом хоризонту" . 

На плану Београдске тврђаве из 1808. 
године,I7 који је израдио руски i\1ajop В. А. 
Грамберг, уцртан ј е и бунар, у лt:'l'енди под 

одредницом О, означен као "Бунар са под

земним силазом до хоризонта воде". Бунар 

је приказан и на турским плаНОНЈ·lма наста

лим почетком седме деценије ХIХ века. 
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На основу компаративне анализе плано

ва може се закључити да је ВСЛИl~и бунар, 

како га најчешhе означавају H<.t планови

ма, као важан објекат ТВРђаве, [:.ио у упо

треби током XVIII века и касније у xrx 
веку . Интересантни су подаци са наведе

них планова из 1789-90. годинf' из којих 

се може закључити да је бунар већ тада 

био у извесној мери запуштен. Но и поред 

тога може да се претпостави да је и даље 

био бар повремено коришћен, што ПОТВРђу

је и чињеница да је до наших дана остао 

у потпуности сачуван. У ДРУГОЈ половини 

ХIХ века изнад бунара је била г:одигнута 

једна зграда полигоналне основе у којој је 

1904. године био смештен Војни :vlузеј. Ова 

зграда је страдала у првом CBe.ci.:oM рату, 
а после уклањања њених остатакг, простор 

изнад бунара је враћен у првобитно стање. 

Велики бунар се налази укопан испод 

садашњег плато а Горњег града. 1 8 За прилаз 

бунару служи пут који води према Краљ
-капији. У бунар се улази засвеДQНИМ ход
ником ширине 2,1 5 м и дужине 15 М. На ле
вом зиду ходника налазе се три полукру

жна удубљења, нише - које су ;}ероватно 

служиле за постављање свеТиљt=:и. На де

сном зиду је пролаз у једну правоугаону 

просториј у димензија 5,90 Х 4,23 м, засведе
иу полуобличастим СВОДОМ . Ова просториј а, 

данас сачувана у нешто измењен('м облику, 

првобитно ј е служила као приручни резер

Еоар воде извађене из бунара. Из овог ре

зервоара вода се могла КОРИС7Н':И преко 

три чесме које су се налазиле у десном 

зиду приступног ходника. 

Из приступног ходника УЈIaЗИ се у цен

тралну просторију бунара која је квадрат

не основе. Ова просторија има засведени 

обим ни ходник који са све че'l'ИРИ стране 

обилази око бунара у центру. Централни 

простор је засведен калотом која се ослања 

на четири масивна ступца који истовреме

но служе и као ослонац сводова обимног 

ходника. Сам бунар је у средини централ

ног простора. Његов пречник је 3,';0 м а ду
бина 60,15 м. Дно бунара се налазYi на коти 
48,27, што је за око 10 м ниже од дна реке 
Саве. Око зида бунара су два СПЈ.;:рrlЛна сте

пеништа којима се силази у буr;ар до ду

бине 35,30 м, односно до коте 73,12 што при
ближно одговара нивоу хоризонта воде. 

Спиралним степеницама се ПР;'ЈЈЈази из 

обимног ходника кроз ПОЛУКРУЈ:П!О засве-



дене отворе између стубаца. Оба степени
llIна ходника, засведена полуобјIичастим 

сводом, спуштају се спирално , паралелно 

један изнад другога, правећи сваки по 4,5 
завоја. До дна сваког од ходника води по 

208 степени ка. После сваких 9 степеника 
налази се одмориште. Сва одморишта има

ју са десне стране у обимном зиду по једну 

полукружну нишу за постављањ~ светиљ

ки, а наспрам нише прозор у зиду који дели 

степениште од самога бунара. Оба степени
шна ходника су на дну везана ј\~дним по

,лукружним ходником, тако да Је једно сте

пениште могло служити за си.лажење а 

друго за пењање, што је ОМОГУћавало лако 
кретање у бунару, увек у истом: правцу. 

Сви зидови и сводови рађени су од опека 

аустријског формата (1 5 Х 29Х7 см) .. Зид бу
нара од краја степеништа, ОДНСЈсно хори

зонта воде до дна грађен је од обрађених 

камених квадера. 

Осветљавање и проветравање бунара 

изведено је преко осам прозора 

~ентралног простора бунара и 
ходника излазе на површину. 

који ИЗ 

обимног 

Бунар је детаљно истражен 1!:Ј40. годи

He. IO Тада је утврђено да је он сяојим нај

већим делом укопан у кречњачку стену 

која је скоро водонепропустива, и да не 

пресеца ни једну природну издан која би 

га снабдевала водом. ПРИЛИКОl\I Ј1зградње 

бунара , с обзиром да се није наишла на 

природне издани воде, покушано је на дну 

бунара прокопавање једног кана.;;.а који би 

га повезао са савском водом. Овэј канал је 
прокопан у дужину од око 2 м ['де ј е даље 

копање обустављено а улаз у канал зази

дан . Ови су радови били обустављени ве

роватно због тешкоfiа техничк€: природе, 

тако да сада бунар није повезан са Савом 
нити трпи утицај савске воде, ·yf,'lKO му је 

ДНО знатно ниже од нивоа Саве. Недоста

так природних издани, на које се рачунало 

приликом изградње бунара, замељују повр
шинске воде које са платоа Горњег града 

пониру до водонепропустивих слојева пре

ко којих се сливају продируfiи кроз зидове 

бунара. На овај начин се површинске воде 

~кумулирају у простору бунара, при чему 

је он у извесном смислу добио функцију 

цистерне. Планирани ниво хоризонта воде 

око коте 73,00, који је узет за константу 

приликом изградње бунара, може се одржа

ти једино у условима сталног У.оришhења 

5' 
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бунара. У противном, као што је то сада 
случај , услед претеране аКУМУЈ1эције, ниво 
хоризонта воде се пење до близу I .. OTe 90,00 
при чему бива потопљено, у знатној мери , 

двојно спирално степениште. 

Вода из бунара, у време његовог КОРИ
шhења, била је извлачена преко специјал

ног механизма спуштеног у OTFlOP бунара, 

који је радио на принципу пумпе. Овај ме

ханизам који је у Великом 6ун:Ј.РУ посто

јао, није сачуван. Цртежи са ОПТ1':ОМ слич
ног механизма сачувани су у Библиотеци 

Матице српске те се на основу њих у глав

НИМ цртама може реконструисати начин 

његовог paдa.~O У кружно бунарско окно 

постављане су три вертикалне греде до дна 

бунара. Оне су биле међусобно повезане и 
причвршfiене за зид, а носиле су по две 

паралелно постављене дрвене цеви. У це

вима су се налазили клипови који су се 

кретали у супротним смеровима амогућава

јуhи тако стално извлачење ВОДЕ. Код ду

бљих бунара на одређеним висинским ра

змацима (око 5 м) налазила су се корита 

у која се пресипала вода из једног пара 

цеви, да би је по истом принципу преузео 

други пар цеви и избацио на већу висину. 

Кретање клипова у дрвеним цев ама врше
но је ПОМОћу полуга које су биле у.еђусобно 

повезане гвозденим шипкама. На тај начин 

било је омогућено да се KpeTafut:!M највише 
полуге ставе у погон једновремено и све 

остале полуге. 21 За ослањање овога меха

низма у Великом бунару могли су бити ко

ришh.ени отвори између спиралног степе

ништа и бунарског окна. Вода испумпана 

путем овог механизма преливана је у ра

није поменути резервоар, из Kojel' се преко 
три чесме у ходнику бунара лак') могла ко

ристити. У случајевима када механизам 

није радио, вода се могла захваТi1ТИ посу

дама на крају двојног спиралног степени

шта које је за ту намену и било изграђено. 

Велики бунар, као важан Фортифика

циони објект у ширем смислу, треба посма

трати у контексту Београдске 'гврђаве у 

целини.У периоду између 1717--1739. годи
не Београдска тврђава је детаЈЫIО рекон

струисана по најсавременијим Пf' vlнципима 

фортификационе архитектуре 'Гога доба. 

После завршене реконструкције, она поста

~e једно од најмодернијих евроrl''; КИХ утвр

ђења и најјача тврђава на југоис'Гоку Евро-
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МАРКО ПОПОВИЋ 

не. Ту 'Чињеницу запажамо и КОј\ анализе 

СЛОЈКеног и интересантног архи~ектонског 

решења Великог бунара, који представља 

'Iипичан пример, условно назване, барокне 

фортификационе архитектуре, КОЈа управо 

тада доживљава свој пуни процват. 
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ТНЕ GREAT WELL OF BELGRADE FORTRESS 

Marko Popovic 

lп the course of the turbulent history of the 
Belgrade fortress, frequently sieged and knocked 
down, one of the important questions alwaY5 
raised wa5 а150 continuous supplying the ро
pulation with potable water. This re"fers especi
аНу to the fortification of the Upper Town (Gor
nji grad) which, for the difference о! the fortifi
cation in the LO\Vel' Town (Donji grad), has 
neither springs пог possibilities to make use of 
river water. 

At the time of antiquity the Roman military 
сатр, situated оп the plateau јп the Upper Town 
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in the space of the park Kalemegdan, was linked 
with the springs, few kilometers away ћот the 
town, through а water conduit. lп the Бате way 
the later medieval fortress of Ље Uppel' To\vn 
was supplied with water. At the Нте of the 
Turkish occupation, at the middle о! the 16th 
century, Mehmed Pasha SokoloviC made а 
drinking fountain Ьу which this old water con
duit was terminated. Tke drinking Iountain јБ 
5tш to Ье seen in the trench in front of the 
former castle of Ље Despot Stefan Lazarevic at 
the Defterdar's gate. 



However. at the times of sieges, such supply 
with water was not l'еНаЫе, Ьеl.:эusе water 
conduits might easily ћауе Ьееп cut. In Ље mе
dieval fогtШсэtiопs, especially in thelr parts fo
l'eseen for the last Нпе of defense, wells had to 
Ье sunk so that this danger might Ье avoided. 
Тће first data оп such wells јп the Upper Town 
of the Belgrade fortress апд thc Despot's castle 
respectively сап Ье found јп the works of the 
Turkish wri ter of travels ЕуНја Ccleblja. \vho 
\'isited Belgrade in 1660. СеlеЫја reported that 
in this fortress, called Ьу Ыm Narin, there was 
ап old well about 85 m deep, sunk before the 
Turkish occupation, which was linked with the 
river Sava through а tunnel. At that time the 
well was not used for drawing '\vater. but for 
storing grain. Judging Ьу this detail, we сап 
assume that а cistern was concerned, not а well. 
Somewhat later in 1664 а поЫетап 11'om Pozso
пу, Јоћапп Ferdinand Auer. also mentioned »ап 
unusable marble wel1« јп the inside fortress . АН 
these details do not refer to the present Roman 
,\уеll w hich is placed јп Ље south-eastern Ьиll
wark of Ље Upper Town at the K il1g's gate in 
ihe space of the then trench in front of the 
inside fortress. Тће n3lne »Roman ·well« appears 
for the first time јп the 19th century and огј
ginates јп the ога! transmission of infol'mation. 
which cannot Ье considered reliable. 

Тће present Roman well was sunk in the 
course of the grea t baroque recons truction of 
the Belgrade fortress at the Нте of the Austrian 
occupation from 1717 to 1736. Тће sinking of the 
well lasted probably several years and was fini
shed јп 1731. 

Тће well is placed under the present plateau 
of the Upper Town. 

Тће well is approachable Ьу Ље road leading 
to the King's gate. Тће well is to Ье entered Ьу 
а vaulted passage 2,15 m Ьгоад and 15.05 т long. 
In the left wall of the passage thc:e аге three 
semicircular recesses - niches - which were 
ргоЬаЫу used for placing lamps. In the right 
wall there is а passageway leading to а rectan
gular гоот 5.90 Х 4.23 m and to the рlасе where 
there ,\уеге three drinking fountains linked \vith 
this гоот. This space was unquestionably used 
as а reservoil' for water dra\vn ћ'от the well. 

Тће entrance passageway leads Lo а large 
vaulted passage which goes гоипд the well. Тће 
central space аЬоуе the well is vaulted Ьу а 
hemispherical vault which leans оп four massive 
columns that аге at the same time the supports 
о! the vaults of the large passage. Тће "\уеll 
itself is placed јп the middle о! the central space. 
Тће diameter of the well is 3.40 т, depth 60.15 т. 
Тће bottom of the well lies at the elevation of 
48.27 т. which is about 10 т lo\ver than the bed 
о! the river Sava. Around the wall of the well 
there аге two spiral stairs descending into the 
well to а depth of 35.30 т. Тће 5taiI·s аге acces
sible fl'om the large passage ihrough the semi-
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circuIar openings between the columl1s. Both 
passageways with stairs vaulted hemispherically 
descend јп the {огт о! spirals placed рю'аlIеllу 
опе above the оЉег, еасћ making 4.5 turns. ТО 
the bottom о! еасћ passageway lead 208 steps. 
After еасћ 9 steps t here is а Ianding. АН the 
landings ћауе оп the right side а scmicil'cular 
пјсће јп the wall and opposing it there is а 
windo\v јп the wall, '\ућјсћ separates the sta irs 
from the well itself. In these niches were Рl'о
ЬаЫу placed the lamps. These two stairs are 
linked at the ЬоНоm \vith а semicircular passa
geway, so that опе stairs were used [ог descen
ding апд the others {ог ascending enabling thus 
easy moving јп the well always јп опе and the 
same дјгесНоп. АН the walls and the vaults were 
made о! bricks of Austrian size (15 л 29 Х 7), Тће 
\уаll о! the well from the end о! the stairs, ј.е. 
from а depth of 35,30 т, to the bottom was таде 
of worked stone parallelepipeds. 

Тће lighting and airing of the well was 
carried out through 8 channels leading from the 
central space of the well and the passage to the 
surface. where they епд in 8 windows. 

The "\vell was thorough1y researched in 1940. 
At that time it was ascertained that the greatest 
part of the well was sunk јп the limestone l'ock 
almost impermeable to water апд that it does 
not touch апу spring that would supply it Ьу 
water. When the wel1 \vas made - јп view that 
по groundwater was encountered - there were 
trials that it should Ье connected '\vith the Sava 
Ьу digging а сћаппеl јп its bottom. However, 
these trials wel'e stopped immediatelly. probably 
because of the difficu1ties of technical nature, so 
that today the well has по 1inks with Ље Sava, 
neither is it affected Ьу the гјуеl' wateг. although 
its bottom is considel'3bly 10\Vel' than the lеуеl 
о! the Sava. Тће shortage о! springs tha t were 
reckoned ироп when the ,\уеIl was mаде, is 
replaced Ьу the surface water which sinks fl'om 
Ље plateau о! the Upper Towl1 to the imper
теаЫе layers, penetгates through the walls and 
accumulates јп the '\уеll. In this way. instead of 
the well. the object was used as а cistern. 

Тће water fl'om the well used to Ье drawn 
Ьу а spccial mechanism let down through the 
opening о! Ље welI and which worked as а 
ритр. When there was по mechanism, water 
used to Ье taken w ith vessels at the епд о! the 
spiral stairs. 

At the same time when Ље Great well 
was sunk. Ље Belgrade fortress "\vas reconstruct
ed according to the then most тодегп principles 
of war fortification. After its reconstruction the 
Belgrade fortress Ьесате the best fortification 
јп this part о! Еигоре. In v iew its intel'esting 
architectonic structure. the Great weli is а 
typical object of the baroque fOl'tifying archi
tecture, which at that very time ћад its full 
flourishing. 




