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ПРОЈЕКТИ НИКОЛЕ ДОКСАТА ДЕ МОРЕЗА 

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ 

БЕОГРАДСКИХ УТВРБЕЊА 1723-1725. ГОДИНЕ 

Крај ХVП века Београдска тврђава је 
дочекала као застарела и у великој мери 

запуштено утврђење. После турскот осва

јања града 1521. године, њени бедеми и 

куле нису знатније ојачавани. У међувре

мену, у развоју европских утврђења оства

рен је огроман напредак. Системи артиље

ријских фортификација стално су се уса

вршавали 'Пратеhи развој ратне технике. 

Београдски град, са својим средњовековним 

утврђењима, налазио се готово два столе

па иза развоја европских фортификациј а. 1 

Турс·Х'и пораз под Бечом, 1683. године, 

и брзо аустријско напредовање према јуту 

у целини су изменили геополитички поло

жај Београда. После скоро два века мир

ног развоја у функцији позадинског УТВР

ђења, Београд се поново нашао у среди

шту ратних збивања. До изражаја је опет 

дошао његов изузетно значајан 'стратешки 

положај. За Турску, која је губитком Бу

дима и npостраних северних области дове

дена у ситуацију нужне одбране, Беотрад 

је представљао кључно У1Пориште за спре

ча:вање даљих аустријских продора ·према 

југу и базу за покушај е да се изгубљене 

северне територије поново заузму. Насу

прот томе, Београд је Аустрији био по

требан као главно утврђење за одбрану 

ослобођених области и као упориште за 

даља освајаља на југу. Сукоб двеју вели

ких сила на географским просторима, у чи-

јем се средишту налазио Беотрад, предод

редио је даљу судбину града. Београд је 

тада поново добио примарну војно-страте
ш.ку улоту пограничноr утврђења, коју ће 

задржати "'раз цео ХVПI и XIX век. У за
висности ад те улоге обе велике силе, Ау

стрија и Турска, улагале су огромне напо
.ре ради његовог што бољег утврђивања. 

Изградњом најмодернијих фортификација 

тога времена Београд је у првим децени

јама ХVIП века прерастао у једну од нај
јачих тврђава на јутоистоку Европе. 

Одмах после аустријског запоседања 

града 1688. године за'Почете су приrnреме 

за темељну реконструкцију београдских 

утврђења. Аустријске напоре у том сми

слу, који су већ бележили почетне резул

тате, осујетио је повратак Турака у Бео

град две године касније. Међутим, и по

ред смене власти, започети радови нису 

обустављени. Наставио их је Андреа Кор
наро, један од заробљених аустријских ИН

жењера који су радили на обнови утврђе
ња, иначе Венецијанац пореклом са Кри

та.2 Он је по турском налогу израдио нови 

пројекат за целовиту реконструкцију Бео

градске тврђаве. Корнаров пројекат, и по

ред чињенице да је у целини био засно

ван на принципима БЭlСТИОНИХ артиљериј

ских фортификација, представљао је за 

своје време застарело и већ. превазиђено 

решење. За сада остаје отворено питање, 
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које тек треба проучавати, да ЛИ је овакво 

пројектно решење плод Корнаровог незна

ња или свесне тежње да се на тај начин 

осујете турски одбрамбени напори. Има

јуhи у виду чињеницу да Турци нису до

вољно познавали принципе артиљеријских 

фортификација, као и нека мишљења са

временика, посебно пратиоца француског 

посланика де Фериола,3 склони смо да по

верујемо да је у питању било ово друго. 

Радови, према Корнаровим заМИlслима, 
трајали су током целе последње деценије 

XVH века, али пројекат у целини није 

остварен. Реконструисани су бедеми Гор

њег града и приобални бедем у Доњем гра

ду, док су спољна УТВРђења остала неза

вршена. Половично остварена реконструк

ција, према застарелом пројекту, битно је 

сма'њивала могућности одбране, што је до

шло до пуног изражаја приликО;.VI аустриј

ске опсаде и заузимања града 1717. го

дине.4 

Освајање Београда одјекнуло је у Евро
ПИ као велики успех АYlстрије и у ширем 

смислу као победа хришh.анства у веков

ном сукобу са исламом . Укључивањем у 

оквире Аустрије, Београд је постао "глав

Но1 гранична тврђава", што му је давало 

посебан знача'ј у складу с новом улогом. 
За Аустрију и хришh.анску Европу Београд 
је у овом раздобљу био главна одбрамбена 

тачка према Турцима и база за даље про

доре у турске европске поседе. Поред тога, 

за католичку Хабсбуршку монархију Бео

град је требало да постане снажно култур

но, политичко и економско средиште за 

ширење католичанства и немачку КОЛОI-!И

зацију у тежњи ка продору на исток. За 

то се посебно залагао принц Еуген Савој 

ски. Ови циљеви условили су даљи развој 
града и укључили га, истина за кратко, у 

раз'војне токове модерних .градова тадашње 

Европе. Затечена оријентална варош са 

тврђавом, која је и поред извршених ре

конструкција представљала застарело у

тврђење, у целини је била сytnротна новој 

функцији града и владајућИlМ урбанистич

ким и фортификационим концепцијама 
епохе барока у Европи. Зато се наметала 

потреба за целовитом реконструкцијом 

освојеног Београда са циљем да се прео
брази у УТВРђени европски 'барокни град. 

То је :подразумевало реконструкцију ТВр

ђаве -као искључиво 'Војног објекта, затим 

планску иэградњу вароши са ортогонал-
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ном мрежом улица, брањену бастионом 

форт.ификацијом, -као и изградњу спољних 

утврђења у оквиру јединственог система 

одбране. Да би могао да се оствари тако 
велики подухват било је потребно да се 

'претходно обави читав низ припрема од 

организације управе у НОВООСВОјеним обла

стима, преко израде програма и пројеката, 

до обезбеђења материј алних средстава за 
планиране радове. 

Одмах после о'свајања северне Србије и 
Београда образована је :привремена војна 
управа са грофом Одвијером на челу.б Пи

тање 'организовања редовне цивилне упра

ве за ово подручје, односно "Краљевину 

Србију", рerулисано Ije две године касније 
образовањем српске администрације, на 
чије је чело 1720. године постављен принц 
Карл Александар Виртенбершки. Један од 
главних задатака нове администрације би

ли су радови на реконструкцији и изград

њи Београда . Ради тога била је основана 

посебна управа за градњу ТВРђаве, која је 
за свој рад одговарала Дворском ратном са
вету у Бечу.6 

За анализу радова који су у овом раз
добљу изведени у Београду постоји бројна 

изворна грађа у Ратном архиву у Бечу, 

која је само једним мањ'Им делом обрађе

на и објављена. Нешто 'Грађе сачувано је 
и у дру.гим великим европс-ким архивима 

и ·библиотекама. Ту су од посебног значаја 
планови и пројек'I'И који омогућавају гото

во дО појединости :nраћење тока радова и 

анализу пројектованих или изграђених 

објеката. Извесне lПодатке пружају резул

тати археолошких истраживања, ,ка'О и 

проучавања ретких очуваних делова фор

тификација изграђених у овом раздобљу. 

На 'Основу свих сада расположивих пода

така радови на изтрадњи и утврђивању 

Београда под аустријсК'ом влашћу 1717-
1739. -године могу Ice поделити у две основ 
не фазе. У првој, која временски обухва

та раздобље од 1717. \до 1723. године, обав
љени су мањи; углавном хитни радови и 

извршене припреме за приступ 'планској 

изградњи града и фортификациј а. Главни 
радови изведени су у другој фази, после 

1723. године 'када је на чело управе за гра

ђење ТВРђаве дошао пуковник Никола Док
сат де Морез. 

Првим хитним радовима са циљем да 

се Тврђава оопособи за одбрану, непосред-



но после освајања града 1717. године, ру

ководио је инжењеријски пуковник де Беф, 

који је у току опсаде командовао при из

градњи аустријских QПсадних положаја. 

Он је израдио и један пројекат за нова 

утврђења Беаградске тврђаве, који није 

оства·рен. После закључења Пожаревачког 

мира посао око израде пројеката био је 

поверен мајору Ни:юоли Сулију, који је на 

положај 'Главног инжењера дошао после 

одласка пуковника де Бефа. Копија Су

лиј евог пројекта налази се у Националној 

библиотеци у Паризу,7 а њему се мпгу 

приписати и четири плана из Ратног архи

ва у Бечу, од којих један представља де

таљан пројекат за утврђења Београдске 

тврђаве .8 Извесни радови, према Сулwjе
вом пројекту, изведени 'су у раздобљу од 

1718. до 1721. године. Они су се, углавном, 
односили на изградњу ;каскадно поставље

них бастиона на саВ'Сlюј падини и почетак 

изградње бастиона испред Североисточног 

бедема Горњег града. У истом раздобљу, 

судеhи према подацима у једном извештај у 

који је из Београда )I1пућен у Беч 1721. 
године,9 надзидан је и делом президан 

Прио'бални 6едем, као и бедеми Горњет 
града, док је Југозападни бедем Горњег 

града, који није био обухваћен Корнаро

вим радовима, у целини реконструисан. 

Према Сулијевом пројекту изграђен је и 

Велики барутни магацин у Доњем граду . l0 

После доласка принца Александра Бир

тенбершког на чело српске администраци

ј е изнете 'Су бројне примедбе на замисли 

мајора ·Сулија, што је нешто касније у

словило и 06у;ставу даљ'Их радова према 

њетовом пројекту. Поред примедаба на 

предвиђена фортификациона решења овде 

је од -посебног значаја било .неслагање прин

ца Але-ксандра са основном концепцијом о 

утврђивању Београда. Он је ICMaTpao да је 
за одбрану довољно да се реконструише 

Тврђава и изграде опољна утврђења на ле
вим обалама река, а да ј е изградња скупе 

бастионе трасе око вароши непотребна. На 
основу изнетих 'ставова кюји су одступа

ли од замисли принца Еугена, Александар 

Биртенбершки је Дворском ратном савету 

поднео у пролеhе 1721. године свој предлог 
за утврђивање Београда уз ·који је био 

приложен и :његов нови пројекат. Како је 

из-гледао тај пројекат и шта се њиме пред

виђало, није нам познато. На основу јед
ног посредног податка може се закључити 
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да је о овом пројекту Д'ворски ратни савет 

тражио 'Мишљење од двајице тада позна

тих стручњака ·за фортификацИ'ју, пуков

ника Монтанија, директора Војне акаде
мије у Бечу, и Николе Доксат а, који је 

тада руководио изградњом нових форти
фикација у Темишвару . Њихово мишљење 

о lЛоднетом I!Iројекту принца Александра 

било је негативно .Н 

ПрОблем који је настао услед критике 

пројекта мајора Сулија и касније одбаци
вањем љегових пројектних решења, има-о 

је 'за последицу поновно преиопитивање 

основних концепција за утврђивање Бео

града, уз тражење "Нових пројектних ре

шења. Тај процес ће трајати све до 1723. 
године. у међувремену мајор Сули је на

пустио Београд, да 'би ка-сније дошао на 

'положај директора царских фортикифаци

ја у Брну. 

У току 1721. и 1722. 'Године настали су 
неки нови пројекти који се претежно од

носе на утврђења Београдске тврђаве, што 

је вероватно био резултат тренутне пре

ваге напред изнетих концепција принца 

Але~сандра . У ·бечком Ратном архиву са

чувана су два пројекта нових утврђења 

Београдске тврђаве, 'Које је радио у току 

1721. године пуковник МонтаНИ,12 као и је
дан пројекат непознатог аутора.13 Ови про

јекти у основним замислима су међУ'соб
но слични, а засновани су на принципима 

фортификационе школе маршала Бобана. 

Код сва три пројекта било је планирано 

да ,се OCН'Q'ВHa угврђења Београдске тврђа

ве, ·реконструисана у претходном раздоб

љу, задрже уз изградњу нових 'спољних 

бастионих фРОН'I'Oва. У Војно-историјском 

архиву у Будимпешти налази се један 

пројекат за реконструкцију Београдске 

тврђаве из 1722. године, који је до недав
но био непознат нашој научној ј авности. t .. 

То је, за сада, једини у целини сачуван 

пројекат Београдске тврђаве који заслу

жује посебну обраду. 

Ни један QД ових прој еката који су 

третирали само Београдску тврђаву, није 

остварен, што 'је, изгледа, Iбило у зави

сности од концепције на ;којој 'Су засни

вали систем одбране Београда. Не улазе

hи у дост а 'Сложену проблематику односа 

и струја }Соје су тада владале у Дворском 

ратном са-вету, где се одлучивало о радо

вима у Београду, може се закључити да је 
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на 'крају f(5ила 1IIрихваfiена првобитна за

мисао о претварању Београда у утврђени 

град. Ту је несумњиво ,био одлучујуnи став 

принца Еугена Савојског, који је тада био 
на челу Дворског ратног савета у Бечу, 

Када је питање основне концепције на 
'крају било решено, није се приступило 

остваривању критикованог и касније одба

чено'Г пројекта мајора Сулија, веn је ре

шење потражено у изради новог пројек

та. Овота пута тај посао је био поверен но
вом шефу "Управе за .градњу тврђаве, пу
ковнику Николи Доксату де Морезу. 

Ник,ола Доксат био је пореклом из 

фр.анкофонске Швајцарске. После заврше
не инжењеријске школе ступио је прво у 

холандску а затим у аустрије-ку службу. 

'Учествовао је у више ратова, а приликом 
напада на Темишвар руководио је технич

ком страном опсаде, где га ј е запазио принц 

Еуген. После запоседања града као изра
зито талентованом инжењеријском офици

ру ,била му је 'поверена изградња веома 
значајних нових темишварских утврђења. 

С тога положаја био је пребачен на нову 
дужност у Београд.15 

IПОД Доксатовим руководством израда 

пројеката је текла знатно смишљеније и 

ортанизованије, него у претходном перио

ду. 'У међувремену И3'Вршено је детаљно 
геодетско снимање Београда са широм око

лином . Овај посао обавила је група инже
њера, коју је предводио капетан Аман, 

аljутант принца Александра Виртен6ер
шког. 

Снимање вароши са широм ОКОЛИНОМ, 

као и утврђеља 'било је завршено .,до 1. 
марта 1722. године. 16 На основу тих пла

нова, као прецизне подлоге са приказом 

онога што је затечено, пуковник Доксат је 

започео израду свога пројекта. Он је тре

бало да буде заснован на првобитној, а ка
сније поново потврђеној концепцији О пре

тварању Београда у утврђени 'барокни град. 
Код приступа овоме послу Доксату су би

ли на располатању раније израђени про

јекти, као и мишљења о њиховим добрим 

и лошим 'Странама, што се морало узети у 

обзир при изради новог пројекта. Има се 

утисак да су нека .решења за Београдску 

тврђаву непосредно преузета из пројеката 

пуковника Монтанија. 'У нови пројект бй
ло је такође rпотребно да се уклопе већ 
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подигнута утврђевањ, како би се избегла 
непотребна рушења. 

Оригинал Доксатовог пројекта није у 
целини сачуван. 'У Ратном арвиху у Бечу 

налазе се само два плана !Са детаљним 

пројектним решењем за југоИiСТОЧНИ фронт 

тврђаве и један план-копија Доксатовог 

пројектног решења у целиниР Најбоља 

копија Доксат овог пројекта недавно је 

откривена у фонду Британске библиотеке 
у ЛОНДОНу,18 а добре 'капије поседује и 

Немачка државна библиотека у Берлину.19 

И lПоред чињенице да не располажемо ори

гинаЛQ:М пројекта, к-оји је, поред основног 

плана, 'садржавао и низ планова са реше

њима детаља, 'I1ресецима и описима, на 

основу сачуваних фрагмената и копија МО-

2ке доста поуздано да се уочи основна за

ћ'lисао IЛJlковника До.к;сата. Осим тога, дра

гоцене податке за проучавање Доксатових 

пројектних решења IЛружају и планови ко

ји ICY се налазили као прилози уз изве

штаје о радовима, када је оствариваље 

пројекта већ биљо у току. Сви значајни

ји mлан()Ви на основу којих се могу сагле

дати 'пројектне замисли, и: који доприно

се рекон·струкцији изгубљенот пројекта 

Николе Доксата, lЛосебно су катал-ошки 

обрађени у прилогу ОВО.г написа. 

По свему судеhи рад на пројекту одви
јао се у етапама, што се такође односи и 

на усвајање пројект.них решења. При1'ОМ 

су 'била рађена и 'варијантна решења о ко

јима је тражено 'Мишљење Дворског рат

ног IcaBeTa у Бечу. 

Прво је израђен пројекат за нова утвр

ђења Београдске тврђаве који је био за

вршен, а потом усвојен од стране Дворског 

ратног савета најкасније у првој полови

ни 1723. 'године . Одмах по усвајању овога 

дела пројекта започети су радови на ње

говом -остваривању, јуна те 'Године. Остали 

дес пројекта који се односи на 'Варошку 

фсртификацију и спољна утврђења на ле

вим обалама река, завршен је у току на

редне две године и усвојен од Дворског 

ратног савета 30. априла 1725. године. По

четак радова на изградњи варошке фор

тификације обележио је IПринц Александар 

Виртенбершки полагањем камена темељ

ца на шпицу бастиона .св. Карла (данас 

положај' зграде Дома штампе) 18. јуна 1725. 
године у шест часова ујутро.20 



Главно упориште одбране, према Док
сат<>вом пројекту, представљала је Бео
градска тврђава. Било језамишљено да 'се 

старо језгро Тврђаве опаше новим бастио
ним фронтовима. Посебна пажња била је 
посвећена југоисточном фронту, где је, 
слично решењима и са претходних проје
ката, била планирана изградња два симе

трично :постављена .ба:стиона са ориљони

ма између 'Којих се налазила главна твр

ђаве'ка капија, брањена великим равели

ном. Изградња новог бастионог фронта у 
Доњем 'граду ,била је планирана ради за

штит е пристаништа и североисточног бе
дема. Око щеле Тврђаве иапред нових ба
стионих фронтова била је замишљена 

спољна линија одбране коју су сачињава

ле контрагарде и линете, као и скривени 

пут са гласијама. У Горњем 11 Доњем гра
ду била је планирана изградња касарни, 

арсенала, барутних магацина и других об
јеката з3. nOTpe15e војне посаде. 

Новопрој екто'вана бастиона траса око 

вароши почињала је на простору данашњег 

Косанчићеваг венца, да би, затим, правцем 
Топличиног и Обилиhевог венца изашла 

на Трг РеПу1блике. Даље је правцем Ска
дарске и Француске улице излазила на 

'у лицу цара Душана, код цркве Алексан

дра Неэског, а одатле је скретала према 

обали Дунава. У оквиру ове ,бастионе тра

се Iбила је предвиђена изтрадња осам ба

стиона 'повезаних куртинама. Њихово о
сновно фортификационо решење било је 

исто са решењем југоисточног фронта твр
ђаве, односно у зависности од броја бастио
на више пута поновљено. У склопу варо

шке фортификације на правцима главних 

саобраhајница 'била је планирана изград

ња ·градских капија (сл. 1). 

Према једној варијанти пројекта , која 
је, иэгледа, била накнадно усвојена 1726. 
године, али није остварена, испред варо

ш'ке фортификације на простору данашњег 

Ташмајдана била је планирана изградља 
једног истуреног звездастог утврђења пе

тоу,гаоне о'снове.21 Његова улога је била да 

онемогуhи постављаље непријатељских оп

садних 'батерија на Ташмајданоком вису, 

као што је то 'био Iслучај 1717. године 

(сл. 3) 

За спољна утврђеља на супротним оба
лама Саве и Дунава, пројектом пуковни
ка Доксата била су дата нова решења, уз 

,. 
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задржавање онога што је 'веn' било подиг

нуто. Пројектно решење И положај шанца 

на PaTHo..~ острву Доксат је преузео са ра
нијег Сулијевот пројекта. 

Посматран у целини IПројекат пуковни
ка Николе Доксата представља веома у

спел.о форт.ификациано решеље. Основна 
замисао о претварању Београда у утврђе

ни 6арокни град са војним, управним и 

другим функцијама у целини се одражава 
кроз поменути пројекат. Доксатови пројек-, 

ТИ нових утврђења у потпуности су за

сновани на начелима првог система форти

фикационе школе маршала Бобана, која у 

то време представља врхунски домет у 

развоју европских утврђеља. Основне од

лике Бобанове школе, које се огледају у 
подређивању положаја бастионих траса 

рељефу тла и љеговим предностима, ј асно 
су заступљене у Доксатовом пројекту. По

ред тога, битну одлику Во6ановог система 

код реконструкције старих тврђава чини 

максимално подређиваље нових фортифи

кација затеченим утврђењима, како би: се 

из'бегла непотре'бна рушеља.22 Доксатова 

пројектна решења за Београдску тврђаву 

управо одражавају такав приступ. Све то 

у знатној мери је смањивало трошкове из

градље, што је, поред добрих Фортифика

ционих решења, представљало важан еле

мент о којем се морало водити рачуна код 

усвајања новог пројекта. 

Остваривање Доксатових пројектних за
мисли представљало је за 'своје време о

громан 'Подухват. После усвајања пројекта 

започета је iIlланска изградња утврђења, 

која је трајала готово 1·5 година. У том 
раздобљу пројекат је већИМ делом био о

стварен. РаДQВИ на изградљи Београдске 

тврђаве званично су били завршени у јулу 

1736. године . Даље радове на подизању ва

рошке фортификације, која није 'била у 

целини довршена, пре~инуо је нови рат 

између Аустрије и Турске.23 

Изтрадњом нових Iбеаградских утврђења 

руководио је Никола ДоК!сат све до 1733. 
године . Касније је био унапређен у чин 

генерала и постављен за заповедника тек 

освојеног Ниша, 1737. ·године. Због неуспе

ле- одбране и предаје овог града Турцима 

изведен је пред војни суд и осуђен на ·смрт. 

Погуљбен је у Београду, надомак утврђе
ња која је подигао, марта 1738. године. 
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Само непуне две године касније трагичну 

судбину доживело је и његово дело . 

Основна замисао принца Еугена Савој
ског О претварању 'Београда у утврђени 

барокни град, изражена кроз пројекат пу

ковника Доксата, у целини није била о
стварена . Тешко је, стога, говорити о зна

чају и месту београдских утврђења у од

носу на фортификације тадашње Европе . 

Да су пројектована утврђења у целини из

грађена Београд 'би :се могао сврстати ме

ђу најбоље утврђене европске градове . Ме

ђутим, и поред тога у време када је за

почела турска опсада Београда, јула 1739. 
године, Београд је ипак представљао нај

јаче утврђење на југоистоку Европе. То се 
посебно односи на Београдску тврђаву, ко

ја је једина у целини била завршена пре

ма пројектима пуковника Доксата. Посма

трајуhи њена утврђења после завршених 

радова јасно се уочава склад између ста

рих и новоизграђених делова повезаних у 

јединствени одбрамбени систем уз :идеал

но 'Коришћење предности рељефа. Као 

таква Београдска тврђава је представља

ла веома успео пример примене Фортифи

кационих .решења Вобанове школе. "у том 

СМИiслу она значи одређени домет у раз

воју европских утврђења. "у односу на 

претходне епохе Београдска тврђава у овом 

раздобљу до стиже свој највеhи просторни 

опсег и врхунски домет у смислу одбрам
бених решења. Варошка фортификација 

од које је до почетка турске опсаде била 
завршена главна бастиона траса са раве

лини:ма ,без 'опољних утврђења, могла се 

успешно 'бранити, али не у оној мери како 

је то пројектом било предвиђено. Посма

тран у целини систем утврђења Београда, 

иако незаВpnIен, могао је успешно да се 

одупре турским нападима. Међутим, то се 

није остварило. Пресудни су били други 

чиниоци . 

Ратне операције око Београда завршене 

су оклапањем примирја 1. септембра 1739. 
године. Према првој тачки уговора о при

мирју Аустриј1а се обавезала да Турцима 
преда Београд уз услов да се претходно 

поруше сва нова утврђења, поди,гнута ПQ-

Сл. 1. British Library. London - nлан. СИ2. Мар 
Room НЈ 35. 

1. British Library, London - Plan Sig. Мар 
Room НЈ 35. 
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сле 1717. године. Стара утврђења Београд

ске тврђаве, касарне, арсенали, барутни 

магацини, као и све зграде у вароши тре

бало ј е да неоштеliене буду предате Тур

цима. Било је уговорено да се поруши и 

ново утврђење на левој обали Саве. Ру

шење ,бастионе трасе око вароши требало 

је 'Обавити за три месеца, а рушење нових 

утврђења Београдске тврђаве у року од 

шест месеци. Предвиђена рушења заврше-

Сл. З. Deutsche Staatsbibliothek, ВетНn - план. 
сщ. С х 47083/5. 

3. Deutsche Staatsbibliothek, Bertin - Plan Sig. 
S Х 47083/5. 

Сл. 2. Kriegs
arhiv, Wien -
план. СИ2. Г 1 б 

29. 

2. Kriegsarchiv, 
Wien - Plan 
Sig. G I Ь 29. 

на су у ,првој ПОловини 1740. године, а 7. 
јуна исте године Београдска тврђава је 
предата Турцима. Четири дана касније све

чама је ратификован 'Мировни уговор .24 

КАТАЛОГ ПЛАНОВА СА ПРИКАЗОМ 

ПРОЈЕКТНИХ РЕШЕЊА НИКОЛЕ 

ДОКСАТА ЗА НОВА БЕОГРАДСКА 

РЕШЕЊА 

1. Plan Der Grantz Stadt ·и. Fes·tung Belgrad 
Mit 'der пеuеп rprojectirten fortification Н. 
Ek. Obristen Doxat de Morez. 
Британска библиотека у Лондону, план 
'Si'g. ИЈ 3.5 /Мар rooml). 
Аутографиј а у боји, димензија 58Х42 см, 
са размерником у клафтерима Iсл. 1/. 

План -копија пројекта пуковника Нико
ле Доксата за нова београдска утврђења у це

лини . На плану је приказана Београдска твр

ђава са новопројектованим утврђењима као 
средишње упориште у систему одбране. Испред 

тврђаве налази се варош с планом нове орто
]'оналне мреже улица. Од посебног је знача
ја ПРИК<lЗ постојеће старе мреже улица који 

је дат тачкасто испод новопројектованих бло
кова. Око вароши, од обале Саве до обале 

Дунава - приказана је нова планирана ба
стиона траса, која је у односу на ранији про

јекат мајора Сулија више повучена према 

Тврђави. На левој обали Саве приказано је 
ново спољно утврђење које је већ раније било 

, 



започета, тако да је оно само уклопљено у 

пројекат уз извесне измене спољне линије од
бране. У целини, ново решење предвиђено је 
пројектом за утврђење на левој обали Дуна
ва. Шанац на Ратном острву преузет је из 

ранијег пројекта мајора Сулија. 
Мерне анализе су показале да је план вео

ма тачан. Мала одступања у односу на ствар
ну ситуацију запажају се само на делу ду

навске падине у вароши. На основу њега МО

гућна је да се у целини изврши реституција 
старе мреже улица Београда која је затече

на 1717. године и на савременом плану града 
тачно утврде положај и некадашње бастионе 
трасе око вароши, што ће бити предмет да
љих истраживања. 

План има опширну легенду на немачком 
језику. 

Леzенда: 

план граничнаг града и Тврђаве Београд 
с новопројектованим фортификацијама Њ(его

ве) Е(кселенције) пуковника Доксата де Мо
реза. 

А. Горњи град 

1. Кућа заповедника 
2. Арсенал 
З. Магацин за храну 

4. Жупна црква и жупни двор 
5. Зграда Главне страже lDie Haupt Wachtf 
6. Стан ... fP1a'tz Majo1'S Wohnungf 
7. Барутни магацин 
8. Пушкарске касарне 
9. Касарна 

В. Доњи град JDie Wasser Stadt/ 

10. Доњи арсенал 
11. Магацин хране 
12. Складиште соли ~SаИz AmtJ 
13. Жупна црква 
14. Жупни стан 
15. Стан пуковника 
16. Стан пуковника 
17. Стан мајора 
18. Ратни комесаријат 
19. Барутни магацин 
20. '" /Sta'dt Lieutanaat/ 
21. Инжењерски квартир 
22. Касарне 

С. Ново утврђење на Сави 
D. Ново утврђење на Дунаву 
Е. Нови острвски (шанац) са луком 
F. Стари турски шанац на острву 
G. Град с новом поделом, при чему црне тач

касте линије наговештавају некадашње по
јединачне куће и улице. 

Н. Нова фортификација око града на којој 
је 18. јуна 1725. године рано, у шест ча
сова ујутру на шпици фасе Св. Карла, Ње
гово Височанство принц Александар од 

Виртенберга за постављање основе иско
пао и избацио прва колица пуна земље 

испод ... Mreymaliger iL6sung van 10 stuck-

Сл. 4. Kriegsarchiv, Wien - план cuz. r 1 б 31. 

4. Kriegsarchiv, Wien - Plan Sig. G [ Ь 31. 

Сл. 5. Kriegsarchiv, Wien - план cuz. хкр 
Ехр. 1723 Дец. 133. (према фотоzрафuји из Му

зеја zрада Беоzрада [1 2193). 

5. Kriegsarchiv, Wien - Plan Sig. HK R Ехр . 
1723 Dec. 1ЗЗ (taut Photo aus ает Museum ает 

Stadt Beograd [1 2193). 
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Сл. б. Kriegsarchiv, Wien - план cuz. К 1 Ф 
23-70. 

б. K riegsarchiv, Wien - Plan Sig. К 1 f 23-70. 

en/. За радове на фаси Св. Карла, курти
ни <r и фаси Св. Бенедикта било је анга
жовано 300 заповедника радника /Соттап
dirte Arbeiter/ и то 100 од принца ... /не
't.Jитко/ .. . исто толико од -Марулиј а и од 
... /не't.Jитко/ ... 

1. (Стара одбрамбена) линија око вароши 
К. Бастион Св. Карла 
L. Бастион Св. Елизабете 
М. Бастион Св. Бенедикта 
N. Бастион Св. Еугена 
О. Бастион Св. Александра 
Р. Бастион Св. Марије 

Q. Бастион Св. Јосипа 
R. Каменолом 
S. Uprava /Gouvernementl 
Т. Катедрална црква 
U. Језуити 
W. Тринитари 
Х. Фрањевци 
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У. Капуцини 

Z. Минорити 

аа. Пивара 

'Ь. Овај капуцински манастир нашао се у 
(ПРОјектованом) јарку_ 

сс. ОВО брдо ће убрзо при дну бити засечено 
t.l eMy ј е почетак под () где се налази је
над темељ у висини од око клафтера. Ка
менолом и камен за креч су сли't.Jни каме

нолому ) у Доњем граду, који ће бити 
равно засечен и омогућити подизање гра

ђевина. 

;,. ; .. Љ 

IПревели: М. поповић и 
С. Марој евић/ 

Сл. 7. Kriegsarchiv, Wien - план cuz. К 1 Ф 
23-71 ~ 

7. Kriegsarchiv, Wien - Plan Sig. К 1 f .23-71. 

Напомена: 

Испод легенде је накнадна эабелешка на 
француском језику која гласи: Копиран 1735. 

2. Сорје De L'Ori'gi'nal ,du ргетјег Project du 
Colanel Doxat .sur Belgrade. Accepte et 



Signe du СоnsеШ de Guerre etde S. А. 
Serme Monsi·gn. lе Prince Eugene de Savoy 
sous datte ои зоmс d'АvrШ 1725. 
Ратни архив у Бечу, план sig. 'G 1 Ib 29. 
Аутографија у боји, у приближној разме

ри 1 :3700, има размерник у клафтерима 
Јел. 2/. 

План - копија пројекта пуковника НИ
коле Доксата за нова београдска утврђења у 

целини. У приказу нових фортификација и
дентичан је са претходним планом из Бри
танске библиотеке. Испод новопројектованих 

траса улица нема приказа постојећег стања 

Сл. 8. Kriegsarchiv, Wien - ' nлан cuz. К 1 Ф 
21-71. 

8. Kriegsarchiv, Wien - Plan Sig. К 1 t 21-71. 

вароши. План има кратку легенду на фран

цуском језику, која се налази у картуши у 
доњем десном углу . Копирао га је, вероватно 

ПРОЈЕКТИ НИКОЛЕ ДОКСАТА ДЕ МОРЕЗА 

са оригинала, Л. Г. Хемелинг инжењеријски 
капетан, 1739. године. 

Леzенда: 

Копија оригинала првог пројекта Београ
да, који је радио пуковник Доксат, прихва
ћеног и потписаног од стране Ратног савета 
и Њ(еговог) В(исочанства) поштованог госпо
дина принца Еугена од Савоје, ЗА. априла 1725. 
године. 

Н а п о м е н а: Постоји сачувано више пла
нова са идентичним приказом нових утврђе
ња Београда, који несумњиво представљају 

копије Доксатовог пројекта, иако то у леген
дама није означено. То су планови: 

Ратни архив у Бечу, 'sig. G 1 Ib 48, G 1 Ь 
29-1. 
Немачка државна библиотека у Берлину, 
sig. 'S Da 1'1.69 d, S Х 47083/ 6-<1>, S Х 470831 
6-а. 

Сл. 9. Deutsche Staatsbibliothek, ВетНn - план 
cuz. С Х 47082. 

9. Deutsche Staatsbibliothek. ветнn - Plan Sig. 
S Х 47082. 



МАРКО ПОПОВИЋ 

3. Рlап de Be1grard соmте Mr lе Соl0пеl de 
Doxat l'а propose аи СопsеШ de guerre ,et 
еоmmе 11 а ete арргоиуе l"annee 1726. 
Немачка државна библиотека у Берлину 
/iDDRJ), план Isilg. S Х 41083Ј5. 
Аутографија у боји, димензија 67Х48 см, 
у приближној размери 1:15000, има раз

мерник у клафтерима Јел. 3Ј . 

План-копија пројекта пуковника Николе 
Докеата за нова београдска утврђења у цели

ни. Пројектна решења за Тврђаву, варош и 
спољна утврђења на левим обалама Саве и 
Дунава иста су као и на претходним плано

вима. Детаљ савског утврђења је рађен на 
посебном листу који је накнадно залепљен. За 
разлику од претходних копиј а Доксатовог 

пројекта овде је приказано варијантно реше
ње са истуреним звездастим утврђењем испред 

варошке фортификације, приближно на по
ложају Ташмајданског виса. Утисак је да је 

овде у питању допуна основног Доксатовог 

пројекта, која је накнадно усвојена 1726. го 
дине . На потребу изградње овог истуреног 

утврђења указивано је још 1721. године при
ликом критике Сулијевог пројекта IКAW. A1te 
Fe1'da'kten Мет 221182/. Ово утврђење имало 
је за циљ да ојача одбрану варошке форти
фикације, онемогућавајући постављање не
пријатељских батерија на најпогодније поло
жаје за напад на варош. План има легенду 

и три дела на немачком језику, док је на
слов плана на француском. 

Леzенда: 
Јгорњи леви угао/ 

План Београда који је предложио г. пу
ковник Доксат Ратном савету и који је при
хваћен 1726. године. 

А. Замак ЈГорњи град/ 
В . Доњи град /WasseI1sta1dtl 
С. Заповедникова кућа 
D, Е, F, 'G, /без текста легенде/ 
Н. Утврђење на Сави 
I. Утврђење на Дунаву 

К. Редут са друге стране Дунава 
Јдоле испод планaf 

1. Бастион Св. Леополда 
2. Бастион Св. Ј осифа 
3. Бастион Св. Карла 
4. Бастион Св. Бенедикта 

5. Бастион Св. Еугена 
6. Бастион Св. Елизабете 
7. Бастион Св. Марије 
8. /нечитко/ 
9. Цариградска капија /Соns'tапtinороlitапег 

ThorJ 
10. Смедеревска капија 
11 . Вишњичка капиј а 
12. Савска капија 
/доњи десни угао/ 
А. Горњи град 

В. Доњи град 

С. Командантова кућа 
D. Горњи арсенал 
Е. Горње складиште хране 
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F. Предграђе после нове поделе 
G. Нова фортификација око предграђа 
Н. Спољно утврђење са друге стране Саве 
I. Спољно утврђење са друге стране Дунава 
К. Нови редут 

М. Линија око старог предграђа 

L. Турско острво Јвероватно турски шанац на 
острву! 

N. Јнечитко/ 
/Превео М. ПОПОВИћЈ 

н а п о м е н а: Исто прој ектно решење са 
истуреним звездастим утврђењем испред ва

рошке фортификације приказано је на једном 
бакрорезу из Националне библиотеке у Па
ризу s~g. IGe D 1'7244, плану из Сечењи библио
теке у Будимепшти si·g. Т. 35, и једној ауто
графији из Националне библиотеке у Бечу 
Јсигнатура непозната/ . 

4. 'Plan ,des Scblo:s:ses von Belgrad. 
Ратни архив у Бечу, план sig. G I 'Ь 3-1. 
Аутографија у боји, у приближној разме
ри 1:1650, са размерником у клафтерима 
Iсл. 41. 

План Београдске тврђаве са приказом 
Доксатовог прој ектног решења за нове бастио
не фронтове. На простору источног И северо
источног фронта преклопљено су приказана 
вариј антна решења фортификационих траса. 
Може се претпоставити да је овај план сачи
њавао део Доксатове документације и да је 
настао у фази израде пројекта, почетком 1723. 
год. план има у доњем левом углу простор за 
легенду који није испуњен. Постоји само на

слов плана који гласи: Рlап des Schlosses уоп 
Be1gra-d. 

5. [Београдска тврђава1 
Ратни архив у Бечу - план si'g. HKR Ехр. 
ој 723 Dec. Ы3. 
АутЬграфија у боји, са размерником у 
клафтерима Јсл. 5./. 

План Београдске тврђаве са тачним при
казом старих затечених бедема, делова ново

изграђених утврђења до 1723. године и траса 
нових бастионих фронтова према Доксатовом 
пројекту, на којима су започели радови. План 

се сигурно налазио као прилог уз један од 
извештај а који је у току радова на Београд

ској тврђави упућен у Беч, децембра 1723. го
дине. У Горњем граду приказане су нове две 
касарне и зграда главне страже које су по

дигнуте пре Доксатовог доласка у Београд. 
План нема легенду. 

6. [Пројект Југоисточног фронта Београдске 
тврђаве са пресецима] 

Ратни архив у Бечу - план sig. К 1 f 
23-70. 
Аутографија у боји рађена на два листа, 
димензија 48 Х 35 см, са посебним размер
ницима у клафтерима на оба листа Јсл . 6/ . 

План-пројекат за изградњу новог Jyro
источног фронта Београдске тврђаве. Затече
ни објекти старог фронта који су изграђени 



пре 1717. године, предвиђени за рушење, сним
љени су веома тачно и приказани испрекида

ним линијама испод пројектованог стања. На 
плану су означена и два пресека која су при
казана на посебном листу уз варијантно ре
шење које је као предлог послато на сагла

сност у Беч. План са пресецима има легенду 
на француском језику и потписан је од стра
не принца Александра Виртенбершког и пу
ковника Доксата. Представља део документа

ције из фазе израде пројекта. 

Леzен.да: 

Профил А означава фасе бастиона са њиховим 
куврфасама. 

Профил В означава фасу равелина са њего
вом куврфасом. 

Прва хоризонтална линија означава највиши 
терен А који је потребно снизити за 5 стопа. 
Друга хоризонтална линија је она где радови 
треба да се изведу. 

Профил АС је профил за који мислим да је 
исто тако добар као и профил А с тим да 
контрафори буду 4 до 8 стопа у дужину у
правни и под висином тако да држе ескарпу 

зида, јер она кошта онда отприлике за пети

ну мање, а то сам сматрао да треба да уне
сем овде како би господа из Ратног савета 

била добра да узму у обзир а ја да сачекам 
њихово решење у вези с тим. 

Карл Александар Виртенбершки 

Доксат де Морез 

ЈПревео М. Поповић/ 

7. [Југоисточни фронт Београдске тврђаве у 
току радова, са пресецима] 

Ратни архив у Бечу - план ,sig. К 1 f 
23-71. 
Аутографија у боји рађена на два листа, 
димензија 46ХЗО см, са посебним разме
рницима у клафтерима на оба листа Iсл . 7/. 

План са приказом Горњег града и Југо

источног фронта у току изградње према Док
сатовом пројекту. На плану су посебно озна
чени делови где су радови били у току са ме
стима пресека, који су приказани на посебном 
листу. Из десет приложених пресека се БИДИ 
да су радови били у почетној фази. Оба листа 
су се несумњиво налазила као прилог уз из

вештај који је упућен у Беч, највероватније 
у току 1724. године. План нема легенду, јер су 
се основна обј ашњења налазила у тексту из
вештаја, који до сада није откривен нити 

обрађен. 

8. [Пројект Југоисточног фронта Београдске 
тврђаве са пресецима] 

,. 

Ратни архив у Бе'Ч:у - план si,g. К 1 f 23-
11. 
Аутографија у боји рађена на два листа, 
димензија 44ХЗ2 см, са посебним размер
ницима у клафтерима на оба листа Iсл. 8/. 

ПРОЈЕКТИ НИКОЛЕ ДОКСАТА ДЕ МОРЕ3А 

План - аксонометријски изглед са прика
зом Горњег града и новопројектованих УТВР
ђења Југоисточног и Источног фронта Бео
градске тврђаве, као и утврђења на савској 
падини. у Горњем граду приказане су две ка
сарне и зграда Главне страже, што је изгра

ђена пре Доксатовог пројекта. Од посебног 
је зна'Ч:ај а озна'Ч:ен приказ радова иа дениве
лацији унутрашњости Горњег града. На плану 
су озна'Ч:ена два пресека кој а су приказана на 
посебном листу. Има се утисак да овај аксо
нометријски изглед представља копију једног 
од оригиналних листова из пројекта Николе 
Доксата:, који је искоришћен уз додате пресе
ке као прилог уз извештај упућен у Беч, кра
јем 1723. или почетком 1724. године. У Ратном 
архиву у Бе'Ч:у са претходним планом заведен 

је под истим бројем што би могло да укаже 
на могућност да су се налазили у склопу истог 
извештај а. План има кратку легенду на не

мачком језику. 

Леzенда: 

Објашњење ознака 
А. 3амак /Горњи градl 
В. Главна стража 
с. Две касарне 

D. Кантина IWiгЉs Наш~1 
Е. Бастион Св. Карла 
F. Бастион Св. Елизабете 
G. Равелин Св. Еугена 

/Превео М. поповић/ 

9. Plan cu Poligone foгtifiee а lа шodегпе 
lSuivaat 'lа шеthodе, que l'on bati,t а presen·t 
а Belg.ra'<i et autres places еп Hongrie. 
Немачка државна библиотека у Берлину 
!IЮRI, план sig. S Х 47082. 
Аутаграфија у боји рађена на два листа, 
димензија 69Х47 см, са посебним размер
ницама у тоазима Iхватимаl на оба листа. 
Први лист са основом је у размери 1:850, 
а други са пресецима у размери 1 :415 Јсл. 
91. 

План са детаљним типским приказом ме
тода који је према пројекту Николе Доксата 
примењен за утврђивање Југоисто'Ч:ног фрон

та Београдске тврђаве и бастионих фронтова 
варашке Фортификације. Приказ је дат на 
нивоу горње површине бедема и у равни осно

ве изнад тла са подземним просторијама. На 

основи су азначени пресеци од аа до ее који 
су приказани на посебном листу. План је од 

изузетног значаја за детаљно праучавање Док
сатових пројектних решења и анализу при

мењеног система одбране Београда. На плану 

се налази опширна легенда на француском је
зику: 

Леzен.да: 
Iдоњи леви угаоl 

План полигона савремено утврђеног према ме
тоду, како се сада гради у Београду и дру

гим местима у Угарској. Половина А. цртана 

је у равни горње површине бедема, а друга 
половина В. исто у основи озна'Ч:ава склади-
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Сл. 10. Deutsche Staatsbibliothek, ветнn - план 
сиz. С Х 47082/11. 

10. Deutsche Staatsbibliothek, ВетНn - Plan Sig. 
S Х 47083/11. 

Сл. 11. Kriegsarchiv, Wien - план сих. Х IП д 
1410. 

11. Kriegsarchiv, Wien - Plan Sig. Н IП d 1410. 

Сл. 12. Heeresmuseum, Wien - макета пројек
та беоz.радскuх утврђења 

12. Heeresmuseum, Wien - Makette des Pro
jektes der BeograderboHwerke. 
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шта, подземне галерије с њиховим склади
штима, скривеним барутним магацинима, кон
трафорима, саобраћајницама, излазима, окни
ма, минским галеријама и дебљина зидова је 
ту без косина, које су углавном једна трећина 
висине сваког утврђења. Линије аа. ЬЬ. сс. итд. 
су за профиле који су сечени на тим мести
ма и треба увек план окренути на ону стра
ну како се читају слова да би се боље опа
жало на профилу. 

!доњи десни угао! 

С . 1. Бастион Св. Карла, 2. Ориљон, 3. казама
тиране фланке, 4. степенице (за силаз) у гале
рије,D . Казаматирана куртина споља И из

нутра за стражу, Е. Доња куртина с вели
ким казаматом у својој фланки иза које је 

ту једно велико збориште, F. с једним изла
зом, G. у ров, Н. Равелин, 1. Камени редут 
покривен за заштиту од бомби сасвим као 

капонир, К. у залеђини куврфасе L. М. Ве-



лика лината са два грудобрана N. који су до
дати /прислоњени/ на фасе, али од оних О. 
који су уз равелин. Р. Мала линета скривеног 
пута, Q. Траверза у целини зидана, R. Под
земна галериј а да би се имала потпуно под 

земљом комуникација у капонир. S. Барутни 
магацин, Т. Минска окна, V. Минске галери
је, W . Улаз процепа куртине у скривени пут 
прве фЛQнке, Х. Улаз на галерију високе по
вучене фланке, У. Степениште галерија флан-

ки до доле до велике (галерије) Z. која води 
према великом зборишту у ров. 

NB. Галерије иза ове две фланке служе само 
за случај последње потребе, када су горњи па
рапети већ демонтирани и да ће се морати чак 
Дигнути остаци увученоr каЗаЈ..tэта фланке до
ње куртине, и онда од тих галерија започети 
још и отвор са 15 мањих просторија за то
пове, који су монтирани на постоља напуње

на муницијом; и непријатељ са свом жести-
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ном не би никада могао да их потпуно сломи, 
пошто су топови близу ориљона, остај у увек 
скривени од погледа са тих батерија. 

/други лист, објашњења пресекаl 

Профил који пресеца равелин, велику линету 
и ону !односно линету/ скривеног пута по ли
нији аа. 

Профил који пресеца фланку велике линете 
по линији ЪЬ. 
Профил који пресеца две фланке бастиона и 
фланку доње куртине по линији сс. 
Профил који пресеца Бастион прилазећи кроз 
IcoffreJ равелина, капонир куврфасе и скри
вени пут по линији dd. 
Профил који пресеца Бастион, куврфасу и 
малу линету скривеног пута по линиј и ее. 

IПревео М. поповић/ 

10. Plan v on Belgrad Јп dermahlen Sich Ве
fiпdШсhеп Sta'ndt Аппо 1739. 
Немачка државна библиотека у Берлину 
!DDRI -план sig. S Х 47083/ 11. 
Аутографија у боји , димензија 61,5 Х З9,8 
см, У приближној размери 1 :7000, са раз
мерником у клафтерима /сл. 10/ . 

План с приказом београдских утврђења 
која су до 1739. године била изграђена према 
прОјектима пуковника Доксата. Београдска 

тврђава је на плану означена са бастионим 
фронтовима који су у целини изведени пре
ма пројекту, осим мањих измена на спољној 
линији одбране Североисточног фронта. У од
носу на објекте у Тврђави пројект је остварен 
само мањим делом. Од варошке фортифика
ције на плану је приказана делимично завр

шена главна бастиона траса са местимично за
почетом изградњом објеката спољне линије 
одбране. Савско утврђење, према приказу на 
плану, изгледа као у целини завршена, док 

се уместо дунавског утврђења налази само је
дан привремени редут. План је рађен веома 
прецизно , што је општа одлика ПJIанова из 

раздобља аустријске окупације 1717-1739. ro
дине, и реално приказује стање београдских 
утврђења пред почетак турске опсаде јула 
1739. године. план има опширну легенду на 
немачком језику. 

Ле'lенда: 

/картуше у горњем левом углуl 
План Београда у стању у којем се сада на
лази, 1739. године /легенда дуж десне стране/ . 

А . Тврђава 

В. Главна стража 

С . Две пешадијске касарне 
D. Барутни магацин 
Е. Нове пекаре 
11'. Бунар 

G. Чесма 
Н. Капиј а ... /das Brech Thorl 
I. Константинопољска капија 
К. Смедеревска капија 

L. Комуникациона капиј а у Воденој вароши 
М. Водена варош 
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N. Арсенал 
О. Касарна .. Jdie zeug.s CazerneJ 
Р. Започета касарна 
Q. -Складиште хране 
R. ОДБиј еров барутни магацин 
S. Нови барутни магацин 
Т. Сава капија 
V. Нова капиј а 
W. Топовска капија 
Х. Вишњичка капија 
У. Пристаниште 

Z. Хорнверк /рогљасто утврђењеl 
NB. Канал 

а. Град Iварошl 
Ь. Горњи град 

с. Доњи трг 
d . Новосаграђена траверза на Сави 
е. Друга незавршена траверза 

f . Шабачка капија 
g. Стара Петроварадинска капија 
ћ. Нова Петроварадинска капија 
i . Незавршена. .. Iнечиткој ... на савском брегу 
k. Пројектовани барутни магацин 
1. Трг око пешадијске касарне 
т. Српска црква 

п. Резиденциј а српског IRatzischenl епископа 
о. Шпанска црква 
р. Велика касарна 
q. Виртенбершка капија 
г. Зидарска касарна 

5 . Такозвана херцегова штала 

t. Минорити 
и. Трг око управне зграде 

в. Пројектована гарнизонска болница 
w. Капуцини 
х. Варошка болница 
у. Трг код ... /Thuml 
z. Командантова резиденциј а 

1 Фрањевци 
2. Главна стража 
3. Језуити 
4. Ратна апотека 
5. Турско складиште 
6. Тринитари 
7. Царска капија 
8. Трг код коњичке касарне 
9. Трг код јеврејског дворишта IИoff! 

10. Трг код јерменске цркве 
11 . Трг код бродског складишта 
12. Трг код морнарске касине 

13. Темишварска касарна 

14. Солана 
15. Дунавско утврђење и његов пројект 
16. Незавршене гласије 
17. Куврфаса испред (бастиона) Св. Маријане 

где треба ... Iwi.ir:сЮliсhf урадити 
18. Куврфаса испред (бастиона) Св. Елизабете, 

где се један део из темеља треба да уради 
19. Ретраншман који је у рову требало изгра-

дити 

20. Објекти старе Одвиј ерове линије 
21. Нова болница 
22. Палисадирана комуникација од болнице до 

вароши 

23. Чардак између српске вароши и болнице 
24. Незавршено утврђење на Сави с његовим 

пројектом 
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25. Незавршени ... IТћаm! према Земуну 
26. Новопројектовани редут на Ратном острву. 

Имена утврђења на скривеном путу Тврђаве: 

28. K rottenwinckel 
29. der ћаћеп Кгаћ 
30. der FeI"tz Schue 
31. 'Cler 1P00l:ster 
32. ,дег Тurраћdеl 
33. ,дег Heinr ichs grtin 
34. der Se~benzehner 
35. I(fer WШkоm 
36. ,дег Trilbs Winckel 
37. gute Nacht 
38. lbe;Ydenen drey Traversen 
39. 'del' Bischoffis Platz 
40. 'der Vollmon.d 

IПревео М. Поповић.l 

н а п о м е н а: Исто стање Београда са 
утврђењима која су грађена према Доксато
вим пројектима приказано је на читавом ни
зу веома тачних планова из 1739. године. За 
неке се уочава да су копирани са истог ори

гинала. Битне разлике постоје једино у оп
ширности И редоследу одредница легенде. На 
неким од ових планова приказани су и тур

ски опсадни положаји. 

Ратни архив у Бечу : 

планови ,sbg. Н П! d 11413, Н 'lП d 1414, 
Н ЈП d '1415, Н ИЈ d 1~16, 
Н ПЈ d Н17 i G Ј 'ь 29-2 

Државна библиотека у Берлину : 

планови sig. S Da '1l,69-1c, S Da Н,69-Ь 
S Da H.69~, S Х 4~083n, 
s х 47083"1'2 i S Х 47083/13 

11. Plan von Belgrad 'samt dem Schlas mit Љгег 
gegent иnд deren feirкllichen L inien, wie 
solche den 27 Јuпу ,1739, angefan,gen Вelа
gel't zu werden, etc. 
Ратни архив у Бечу, p'lan si;g, Н !Ы d 1410. 
Аутографија у бој и, димензија 1 ,20 Х l ,35 
м, у приближно] размери 1 :2700. Аутор 
плана инжењеријски поручник Dekliere 
lел. 11/. 

План Београда, односно Тврђаве, утврђе
ња на левим обалама Саве и Дунава, и варо
ши с непосредном околином. Приказ утврђе
ња изграђених према Доксатовом пројекту до 
1739. године исти је као и на претходним 
истовременим плановима. На плану су при

казани и турски опсадни положај и, као и 
бродови на ушћу Саве, где је извршено пот
писивање мировног уговора. План има леген
ду на немачком језику. 

Леzенда: 

А. Горњи град Id·as Schlossl 
В. Бастион Св. Карла 

С. Бастион Св. Елизабете 
D. Равелин Св. Еугена 
Е. Константинопољска капија 
F. Смедеревска капиј а 



G. Капија ... /Bresch thorl 
Н. Мала капија у Доњем граду 

1. Пешадијска касарнз 
К. Главна стража 
L. Барутни магацин 

М. Велики бунар 
N. Чесмз 
О. Нова пекара 
Р. Доњи град /Wa"sser S tadt/ 
Q. Арсенал 
R. Артиљеријска касарна 
S. Незавршена пешадијска касарна 
Т. Складиште за храну 
У. Барутни магацин 

W. Сава капија 
х . Нова капиј а 
У. Топовска капија 

z. Нова Вишњичка капија 
zz. Стара Вишњичка капија 

1. Рогљасто утврђење 
2. Трасе Одвијерових линија 
3. Траверза на Сави 
4. Незавршене гласије 
5. Два понтонска моста преко којих је пре
тла армија после битке код Гроцке. 

Обј атњење размене (мировних докумената) 
а. Понтон где је извршена размена (мировних 

докумената) између Римска-царског и Ото

манског високог посланика, 11. јуна 1740. 
Ь. Два царска ратна брода 
с. Брод царског високог посланика 
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d. Брод са пртљагом високог посланика 
е. Гранична линија 

f. Турске чајке. 
IПревео М. поповић/ 

12. [Макета Београдске тврђаве] 
Ратни музеј I Heeresmu'seum/ у Бечу. 
Макета рађена од дрвета и обојена са за
лепљеним легендама на хартији /сл. 121. 

Дрвени модел-макета с приказом Тврђаве, 
варошке фортификације и спољних утврђе
ња на левим обалама Саве и Дунава, односно 
београдских утврђења у целини према пројек
ту Николе Доксата. Пројектоване фортифи
кације приказане су доста тачно и подударно 
с приказом истог пројекта на плановима. Ре
љеф, међутим, није тачно моделован. Истакну
та је тврђава на брегу, док на простору ва

роши недостаје гребен с падинама према Са
ви и Дунаву, што даје погрешан утисак на
сеља у равници. На макети се налазе три по

себно уоквирена простора за легенде, од ко
јих је сачувана само једна, али нечитка на 
фотографији којом располажемо. 

Ова макета представља једини познати сачу
вани модел Београда из ХVПI века, којих је 
сигурно било више, јер су обично ".представ
љали део пројектне документациј е. Може се 

претпоставити да је ова макета била прило
жена уз Доксатов прој ект ради разматрања и 

усвајања у Дворском ратном савету у Бечу. 
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DIE ЕNТWVЋFЕ DES NIKOLA DOXAT DE MOREZ ZUR REKONSТRUKTION 
DER ЮЈЮGRАDЕRFЕSТUNGЕN 1723-1725 ЈАНМ 

Marko Popovic 

Zur ,Zeit rdes osterrch- tur'kischen Krieges 
der тИ der Belager·ung Wiепs iш Ј<аЬге 1683 
begann, LЬеfэпd sich Beograd јm Brennpunkt der 
Kriegsereignisse, ,die dann das weitere Schicksal 
der Stadt Ъеstimшtеп. Sie ,Ьеkаш ,vieder eine 
primare militari,sch-strategi,sc.he Rolle ·die 'Sie 
durch ,d,эs ganze XVIII. Jhd. beibehalten hatte. 
Јm Einklan,g тИ dieser Rol1e ЬаЪеп die beiden 
Gгоssшасhtе, Ostereich un'd die Turkei riesi"ge 
МиЬе eingelegt zwecks Erreichu·n.g der best
moglichen Stadtbefestigung. Durch den Ausbau 
der fur јепе Zeit шоdегпstеп Fortifi'kations
an.la'gen, uberwuchs Beogr.ad јп 'den ersten 
Jahrzehnten des XVIII. Jhd. јп eine der star
kesten Fest'ungen јп SHdost Europas. 

Gleich пасЬ 'der osterreichischen Besetzung 
der Stadt јm Ј,аЬте '1'717, hat тап begonnen 
mit den Vorbereitungen zu ејпет ,gгtiпdlkhеп 
ПЬегhОluпg 'der angetr'offenen :bestehenden Вео
grader Festungen, als аи'сЬ mit dem Аи:Љаи 
von пеиеп. Пiе огiепtаlisсhе Stadt шit der 
Festung, die trotz der friiher ,geta.ti'gten 'ОЂег
ho'lungen doch ејпе veraltete Fеstuпg darstel1te, 
stand јп јЬгет Gеsашthеit Јm 'Gеgепsаtz zu der 
пеuеп Sta'dtfuniktion uпд деп herrschenden 
urbani.stischen UD'd Fогtifikаtiопskопzерtiоп der 
Barockepoche јп Еигора. Deshalb drail'gte sich 
der Bedarf auf fi.ir eine vol1ige Rekonstru'ktion 
des ero'berten Beogr:a'ds mit dem Ziel es јп ејпе 
befesti;gte europaische IВагосkst-аdt zu ver
wandeln. Dies аЬет bedeutete аисЬ ејпе Fest
ung,si1berhoolung als eines 'ausschliesslich тЫј
tarischen Objekts, ferner einen planmassi-gen 
Stadtaus'bau mit ејпеm ortogonalen Stras
sennetz, verteioctigt 'dur.ch ејпе Ba:stionenfortifi
kation, arl's 'аисЬ den Ausbau 'der aHsseren 
Festungen јт Rahmen ei'nes ејпЬеННсЬеп Ver
teildigungssy,stems. Ftir solche Копzе:рtiоп hatte 
si'Ch 'Ьеsопdегs 'der iPrinz Eugen vоп Savoya 
eingesetzt. 

Тп dem ersten Abschnitt bis 1723 wurde еј-пе 
Verw,altuag eill'gerichtet 'bzw. ејпе }>Ser'blsche 
Administra'tiol1« mit dem Prinzen Кагl Аlехап
der von WiiгtеmЬегg ап der Spitze, da,riiber 
ЫпаиЭ' wlurden аисЬ VогЬегеitипgen fi.ir den 
AuS!bau von пеиеп Festungen getroffen. In die 
sem ZеИcrЬsсhпitt wигdеп аџсЬ einige Ent\viirfe 
fiir die BeograderfestU'ng ausgearbeitet, wabei 
auf IGrun,d eines dersel'ben, dessen Urheber der 
Major Sul1y war, wuгde sogar тН den АгЬеНеп 
begonnen. Jedoch wegen mehreren Меiпuпgs
v,erschiedenheiten аНе diese Projekte wuгdеп 
еп:dgшtig verworfen. 

Der пеие .AJbschnitt Ьеgапп јт ЈаЬге 1723, 
a.ls fiir den СЬе! der YerwaHung fi.ir den Fest
ungsausbau der Oberst Ni'kola Dox·at de Morez 
ernannt wuvde, der aus der frankophonen 
Schweiz stammte. Nach der Beendigun.g der 
Ingenieursschule trat ег zunachst in den Ьоl
laпdisсhеп Dienst, tSpa'ter аЬег in den ost'er
reichi'schen. Ег war ТеНпеЬmег mеЬг,егет Kriege 
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und wаhгепd des Angriffes аи! Temesv'ar leitete 
ег die technischen Angelegenheiten der Ве
lalgerung und wurde damals von Prinzen Eugen 
wahrgenommen. Nach дег Stаdtегоћегuпg wurde 
Љт als ејпет 'ausgesprochen bega'bten Inge
nieuroffizier der Ausbau von sehr wichtigen 
пиеп Festungen von Temesvar anvertrau't. Von 
diesem Posten wurde er auf den пеиеп Dienst 
пасЬ Beograd ver,setzt. 

Unter дег Leitung Doxats ging die Ent
wUI1fsausarbeitung viel bedachtiger und orga
nisierter vor sich Ы'п, als 'dies der Fall јп dem 
rvergangenen Zеi'tarЬsсhлitt war. Es wurde eine 
e:ngehende geodatische Aufnahme Beograds mit 
der breiteren Umgebung vorgenommen. Diese 
АгЬеН hat ејпе Gruppe von Ingenieuren ge
tatigt unter der Leitung des Ha.uptmanns 
Атmап, Adjutanten des IPrinzen Аlехапdег von 
Wiirtember,g. 

Das Origina,l 'des Doxat Projektes 1st nicht 
јп дег Ganzhei't erhalten worden. Јп dem 
Wiener КгiеgSЮ'iсhiv 'befin-den 'sich lediglich 
zwei РШпе тН eingehender Entw,urflosung fi.ir 
'die siidostliche Fеstuпgsfгопt sowie ејп Рlап
- A'b'druck дег EntwurjjslOsung DoX'ats јп seiner 
Gesamtheit. Die ibeste Kopie d ieses Proje'ktes von 
Doxat 1st пеиНсЬ entdeckt worden јп dem 
Fond оег Briti'schen lВibliothek јп London, 
wobei gute Kopien аисЬ 'die Deutsche S-taat's
bibliotheke in Berlin besitzt. Trotz дег 'Datsache, 
dass wir и'Ьет das originalprO'jekt nicht verfi.igen, 
das пеЬеп dem Gгuпdрlап аисЬ ејпе НеЉе von 
РШпеп zu DеtаШоsuпgеп, Durch,schnitten und 
Beschrei'bungen enthielt, 'doch ist es ,uns ег
moglicbl auf Gгипd der аu:бgеhdЬепеп Fragmen
te und Ко,рјеп ziemlich zuversichtlich den 
Grundgedal1Jke des Obersten Doxat wahrzuneh
теп. DагйЬег hiпаus wertvolle Ппtегlаgеп zum 
Studieren von Doxats Pr-ojektlosungen bieten 
UI1:S аисЬ дје РlЭпе die sich als N-achtrage zu 
Arbeitsberichten 'befaaden, 6'ls die Projektver
\чiгkНсhuпg 'bereits јт Oange war. Die samt
НсЬеп bedeuteren Рlaпе die uns ermog1ichten 
die Projektgedanken kennenzrиlernen uпd die 
аисЬ zur Wiederherstellung des ursprunglichen 
Zustandes des verlorengegangenen P.rojektes 
Nikola Doxats ibeHragen, siпd gesondert kata
logs-massig јп dem Nachtra,g zu dieser АгЬеН 
bearbeitet. 

Nach -аНеп Beurtei'lun-gen hat sich die Ar
beit ап dem Proje'kt јп Etappen entwickelt, was 
sich -аисЬ auf die АппаЬmе der Projek-tlosu'ngen 
bezieht. Da.bei sind ансЬ die kbweichendelO
sungen и'Ьег ,d'ie тап die tМеiпun-g des Hof
kriegsrates aus Wien angefordert 'hat ausge
arbeitet worden. 

Zunachst wurde das Projekt fi.ir die пеиеп 
Festungswerke der Веоgгаdегfеstuпg 'ausgear
beitet und аисЬ апgепоmшеп seit'eas des Hof
kriegsrates uad dies spatestens јп der ersten 
JahreshaIfte 1723. Gleich nасЬ der Annahme 



dieses Projektes wuгden die Al'Ibeiten z-ur Ver
tigstellung desselben angefangen uad zwar iш 
Monat J.uni desse1ben J 'ahres. Der геsШсhе 
Projektteil fur die StadtfortifjJkation und aus
seren BefesHgungen аи! dem HnJken Flu'Ssufer 
wurde im Laufe der zwei nachsten Jahre fertig
gestellt und ат 'зо. АргН 17,25 von dem Hof
kriegsrat angenommen. Der Arbeitsbeginn ап 
der AUlsfuhrung der St'adHortifikation wurde 
gekennzeichnet seitens des Prinzen Alexander 
уоп Wtirtem:berg durch die Grund'steinnieder
leguag аи!' der Spi'tze des BolIw,erkes Нl. K'arls 
(heute des Presseheim), ат 18. J·uni 172·5 тог
gens иш 6 Uhr. 

Laut 'Clem Doxats Projekt, sоИtе die Вео
graderfestung die Hauptverteidi'gungsstйtzpunkt 
sein. Es wur,de IЬеаћsiсh't1gt d1as a1te Festuags
kern mИ пеиеп BoHwerkfronten 'timzugtirten. 
Uщ die ganze Festung, vor 'den пеиеп Boll\verk
fronten, i'St ein Au'Ssenverteidigungsstrich ge
dacht der sich аив Kontragarden, Bogenfeldern 
(Ltinetten) und verborgener Strassen mit Ег
daufschuttungen (Glacis) .zusammensetz'te. Јп 
der оЬегеп und јп der ипtегеп Stadt 1s't die 
Errichtung von Kasernen, Агвепаl (Zeughaus) 
Pulverlager und iibrigen Objekten Шг die мш
tarbesatzung 'geplant worden. 

Die neuprojektierte Bollwerktrasse ит die 
Stadt h'atte љгеп Anfang зп dem Saveufer 
gehabt und endete ап dem Dona!Uufer. Im 
Rahmen dieser Bollwerktrasse is,t die Aus
агЬеituпg von acht mit HauptwaHteilen (Киг
tinen) verbUHdenen ВоИwегkеп vor,gesehen wor
den. ЈЬге GrundfortifikationslOsung w,ar die 
gleiche тН јепег Lбsuпg der sti'd6.stlichen Fest
ungsfront, bzw. јп A:bhaagigkeit von der Ап
zah1der BollweI1ke wurden sie mehrmals wie
derholt. Јп dem StаdtfогtifikаtiопsgеШ·gе, iп 
Richtung zu den Hauptverkehrswegen ist die 
Еггich'tипg der Stadttore geplant worden. 

Nach ејпег Proje'ktvariante, die wahrschein
lich 172'5 na'chtraglich angenommen wurde је
doch nicht :uurchgefiihrt, is·t die Ausarbeitung 
eines vorgeschO'benen sternahnlichen Festungs
werkes mit ftinfeckigen Grull'd vor,gesehen 
wor:den und zwar auf 'dem IGelande des heutigen 
Taschmajdans. Dieses Festun.gswerk sollte das 
Aufstellen von fеiпd<liсhеп Belagerungsbatterien 
ап der Таsсhmајdапhбhе verhindern, wie dies 
der Fall im ЈаЬге 1717 war. 

Ftir die Aussenbefesti.gungen ап den gegen
Hberliegen'den Ufern der Save uпd der Donau 
sind durch d'as Proje'kt des Obersten Doxat 
пеие Losungen gegeb,en unter Bei'behaHung 
dessen, was 'bereits еггејсћ1: wurde. Die Projekt-
1бsU'пg und die Schanzen1age a'tif dem Krieg's
insel hat Doxat von den friiheren ВиНв Projekt 
ЙЬегпommеп. Als ein GanZies betrachtet, dieses 
Proje'kt 'des Obersien Nikola Doxat stellt ејпе 
sehr gelungene Fогtifikз'tiопslOsuпg dar. Der 
Grund'gedanke, Beograd јп e'ine rbefestigte Ва
rockstadt шН miHtarischen, 'Verwalterischen 
uad ii'brigen Funktionen zu vегwааdеlп i.st јп 
der 'Gesamtheit des Projektes festgehalten ge
ЬНеЬеп. Die Doxats Projekte fur пеие Festungs
werke sind begriin-det auf den Grundsatzen des 
ersten Sуstешs der FortifikationBschule ,des 
Marschals Vauban, die јп jener ZеИ ејпе Spitz-
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enerrun.gens'chaft in der Entwicklung der еиго
paischen Festungen darstellten. Das Grundkenn
zeichen der Vaubans Schule, _die sich widerspie
gelt in der Unterordnung der Bollwerktrassen 
dem 'GeIande Rellief und den дагаив erfolgten 
Vorteilen, sind веЬг deutilg ver.treten јп dem 
1Projekt уоп Doxat. Dartiber hi'П'аu:s das wesent-
1iche Kennz'eichen des Vauban Systems ist d'as 
V,егlапgеп, dass bei der RekonS'trиktion von 
аНеп Festungen die maximale Unterordnung 
уоп пеиеп Fortifi'kationen den rbereits УОГЬаП
депеп Festungen aufrechtzuerhalten, damit das 
uппбtigе Niederrei,sBen vermieden werde. Die 
Похаt'S IProjektlOsungen ftir die Beograderfes
tung widerspiegeln еЬеп solches Herantreten. 
Dies al1es hatin 'betriich,tlkhen Masse die Ваи
kosten vermindert, was nebst guten Fortifika
tionslOsungen ејп wichti,ges Element dar.s tellte, 
worG!ber тап Ьеј der АЂпаЬmе des пеиеп 
Projektes Rechnung getl"a,gen werden musste. 

Пје Verwirklichung der P.rojektideen Doxats 
stеlИе in јепег Zeit ein riesiges Uпtегпеhшеп 
dar. Nach der Projektannahme ;begann тап тН 
dem planma'ssigen Festun,gsausbau der fa.st 15 
ЈаЬге lang dauerte. In diesem Zeita~bschnitt war 
'der gгбsstепtеi1 des Projektes verwirklicht. Пiе 
Arbeiten auf dem Ausbau der Beograderfestung 
si'Пd offiziel im Monat ЈuН 17З6 beendet. Die 
weiteren Аr'bеИеп ап dem Ausb'au der noch 
nicht in јЬгег 'Gesamtheit ausgebauten Stad1-
fortifikation hat der пеие Krieg zwischen Oster
reich und 'der Tiirkei -unter,brochen. 

N~kola Doxat hat den Ausbau der пеuеп 
Beogra'derfestungen bis 1733 geleitet. Spater i'st 
ег 'befordert worden Had erhieHden IGenera1s
dien-stgrad uad wurde eiagesetzt zum Коттап
danten des пеuНсћ erdberten Nisch јт ЈаЬге 
1737. Wegen der mi'S.sgesch'ickten Verteidigung 
und der ПЬегgаЬе dieser St-adt ап d'ie Ttir'ken 
wurde ег vor das Кгiеgsgегicћt gestellt una 
zum Тodе verurteilt. Hingerichtet ist ег јm 
Beograd јп der Nahe der уоп ihш ausgebau-ten 
Festungen јт Monat Marz 1738. Lediglich zwei 
Јаћге spater hat аисћ sein Werk daIS tragische 
Schicksal getroffen. 

Пег Grundgedanke des Ргiпzеп Eugen von 
Savoyen уоп Verwandluag Beograd:s јп ејпе 
ibefestigte Barockstadt, der in dem iProjekt des 
Obersten D.axat herausgedrtick·t war, wurde 
somit nicht vбllig verwirklicht. Waren die рго
jektierten Festungen vollig ausgebaut worden, 
hatte sich Beograd in die bestbefestigten Stadte 
Europa's einreihen kбппеп. Nichtsdestoweniger 
аЬег, а1в јт ЈиН 1739 die Ttirken Beograd bela
gerten, war es die starkste Festung јп Stidost 
Еигорав. D'ies gilt Ьеsопdегs ftir die Beograder
fe.stung, die als einzige vБШg fегtig,gеstеlИ war 
laut Projekten 'des Oberst'en Doxat. Bei der 
Betrachtung der einzelnen Festung,swerken nach 
den beendeten Arbeiten kann тап klar den 
Zusammenhang zwischen den alten und den 
neuen Festun.gsteilen fe.ststel'len, 'die јп ein ејп
heitliches Vert,eidigungssystem verfbunden siпd, 

UЂtег idealen Ausniitzun.g von ReliefvorteHen. 
A!ls sokhe stellte die Beograderfest'Ung ејп sehr 
gelungenes Bei'spiel der Vегwепduп,g von For
tifikаtiопslбsuп-gеп der SchU'le Vaubans dar. Јп 
dieser Hinsiocht :bedeutet Бје ејпе gewisse Trag-
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weite јп der Entwioklun.g der europaischen Fes
t·ungen. Im Verha1tni-s zu vorherigen Epochen, 
hat d'ie Beograderfusteg јп diesem ZеitЗ'Ьsсhпitt 
ihren gr6ssten Raumunfan.g ипд ејпе Spitzen
tragweite in der Entwicklun·g der europaischen 
Festungen erreicht, wзs дје Verteidigungslosun
gen аnЬеlапgt. Die Stadtfortifi'kation von der 
ат A-nfang der ·t\irkischen Беlаgегuпg die 
Haupt'bollwerktrasse mi,t Aussen\verken (Ra
velinen) ferHggestel1t war jedoch ohne Aussen
befestigungen, hatte sich erfolgreich vertei'digen 
kёюпеп, jedoch nicht јп dem МаЕЕе wie dies 
ргојеktшаssig vQrgesehen war. Јп вејпет Gan
zen 'betrachtet dieses Sys,tem der Befesti'gungen 
Beograds, obwohl unbeeadent, hatte шН Erfolg 

Wieder.stand den ttirki'schen Angriffen lei'sten 
konnen. Jedoch dies ,hat sich nicht verwirklicht. 
Andere Tatsachen w·aren entscheidend. 

Die Kriegsoperationen ит Belgrad wurden 
mit dem Waffenstil1stand Ibеепdеt ат 1. septem
Ьет 1739. Laut den Wаf.fепstШstапdЬеsсhltissеп, 
soHte Beagra'd den TiirkJen iiћеI1gеЬеп werden 
unter der Bedi'llgung, dass vorher samtliche 
nach 1717 erbauten Bef1estigun;gen niedergerissen 
wer·den. Die vorgesehenen Niederreissungen 
wurden durchgeftihrt im ·Laufe der ersten 
Halfte 'des Jahres i1740, nachdem ат 7. Juli 
desselben Jahres ist 'die Beograderfestung ап 

die Tiirken iibergeben worden. 


