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УНУТРАШЊЕ УТВРЂЕЊЕ БЕОГРАДСКОГ ГРАДА 

v 

ОБНОВА УНУТРАШЊЕГ УТВРЂЕЊА У ВРЕМЕ ДЕСПОТА СГЕФАНА ЛАЗАРЕВИЋА, 
ТРАЈАЊЕ И НЕСГАНАК (ХУ-ХУП ВЕК) 

У претходним радовима о Унутрашњем 
утврђењу* приказивани су изглед и садржај 

овог значајног дела Београдског града, кроз 

све његове метаморфозе, до времена деспота 
Стефана Лазаревића. Излагања су била засно

вана претежно на резулШа~Тшма археолошюа 

ра9ова. Посматрани кроз призму историјских 
збивања у одређеном времену на овом просто
ру, они су пружили могућност делимичне ре
конструкције његовог вероватног изгледа у 

појединим фазама развоја: од остатака словен
ског насеља на северозападном делу нека

дашњег римског каструма, преко византијског 
кастела до угарског пограничног утврђења. 

Међутим, док су у разним раздобљима раног 

средњег века подаци са терена (остаци форти
фикација, налази новца и других предмета ма

теријалне културе) бивали поткрепљени 
конкретним историјским чињеницама о Уну
трашњем утврђењу само у извесним случаје
вима, у позном средњем веку мењају се односи 

у бројности података из разних врста извора. 
Упоредо са јачањем значаја Унутрашњег 

утврђења, које почетком XV века прераста у 
политички и културни центар српске Деспото-

вине, да би касније постало и последња линија 
угарске одбране од турског продора у Средњу 

Европу, множе се подаци llЗ йисани.х и лLtк
овних извора. Убедљивије и потпуније од ар
хеолошких налаза, они говоре о његовом 

изгледу, унутрашњем садржају и појединости
ма КОЈе се не могу документовани резултатима 

археолошких радова. Из писаних и ликовних 

извора позног средњег века може се пратити 

обнова Унутрашњег утврђења, зачета у време 

деспота Стефана Лазаревића, трајање Ут
врђења и његов потпуни нестанак крајем ХУП 
века. Ти подаци , прикупљени из разних лите

рарних и ликовних извора, заслуживали су по

себну пажњу и доста простора. Они се зато у 
овом делу рада приказују издвојено од подата

ка до КОЈИХ се дошло археолошким истражива

њима , а о којима ће бити речи у наредном, 
завршном делу рада . 

* * * 
Деспот Стефан Лазаревић је држао Беог

ард од 1403. до своје смрти 1427. године и у том 
времену се и збило велико преуређење Бео
градског града. Ово славно раздобље у истор-
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иј11 Београда приюачи већ вю11е од једног века 
пажњ) нсторичара, а од срещmе овог века и 

археолога. Прикупљањем. крит~rчюrм ту

мачењем и упоређивањем података нз реле
вантних писаних, лпковних и картографских 
швора и повезивањем ист~LХ са археолошким 

налазима, постепено се стварала 11још увек се 

ствара 11 кор11гује слнка о лику града после те 
реконструкције. Редови којн следе још један С\ 
такав покушај, ограничен на само један, алн 
најзначајнији део Београдског града, на Ун)
трашње утврђење. 

ПИСАНИ ИЗВОРИ 

За стварање представе о изгледу Уну
трашњег }тврђења после велнке обнове. у 

првим децею1Јама XV века. почетно 11 веома 
значајној~ било откриће првог описа Београ
да 113 тога времена у делу деспотовог биографа 
Константнна Филозофа "Живот деспота Сте
фана Љ1:шрев11hа". 1 Овај изузетно вредни из
вор 'ја историју Балкана у XIV и XV веку ни до 
данас ннјс 11згубио своју привлачност н доку
~rентарн) вредност Разгрћући ретор1rчку фор
му реченица. 11апшан11х ) духовној атмосфери 
јt:дноr· ишчезлог. на.\Ш далеког друштва. још 

увек се тра.же нова значења~ Конста~т1нов11\1 
оnпс~ша појсдшшх делова Београдског rpaдi.1 

11 све више се до.1аз11 до уверења да ою1 нису са

·'ю 11уко сЈшбошiчно упоређење Београда са 

свепrt-1 rрадо~1 Јерусалимом, оптерећено ц11та
Т1t\1а из Библнје п античког литерарног 
наслеђа. Када се они одстране, остају реална 
запажања ученог путника и хуманисте КОЈИ ЈС 

упоређивао оба града на шщу места 11 ут
врl)нвао сличне елементе, без детаља. 

Око две и по деценије после Константина, 
фрањевац Јован Таљакоцо потврдио је, разум

љнвиј 11м 11 сажетнјим језиком, његове наводе. 
дајуl1Ј1 11 нове ваfНе детаље о изгледу поје
днн11х грађевина.-

Ова два крунска сведока. са разшrчнтим 
верским и духовюtм исходиштима. боравила С) 

у Унутрашњем утврђењу Београдског града 
под разним околносn1ма. Првп у м11рнодоп
ском и најближем окружењу Деспота. другп 
као верин пратилац верског воlје Јована 
Капистрана у драмапrчн1ш тренуцима одбра
не Београда од турских напада 1456. год1111с. 
Њихова казивања о распореду ,,rањих форт11-

фикацпшшх целнна унутар Унутр(lшњеr гра
да. нзграђенпх за заштиту дворца, у сушт1 ш11 ес 
поклаn:lју. дајућн тако основу за ;щљс разма
трање теме. Наи~1е, иако се изглед средњове~:-
овног градића свакако мењао токо~~ вре,1ена. 
неке његове својствености. које су 01111сшш 
Константин и Таљакоцо, задржале су се све до 
потпуног уништења дворца 1690. године. На 
њих су )'Казали у свој нм пуrоnиснмаи \1е~юар
ским белешка:-.ш 11 поједнни путющ11 11 хро
ничари битака око Београда токо\1 Х\'1 11 XVII 
века. Те белешке, објављиване групно 11 по1е
диначно.3 односиле су се на целину Београд
ског града, алл и на његове појед1111е делове. те 

nредстављаЈу драгоцен) допуну срс11њовеков

н11х писаних извора. Из њих се OR;\e приказују 
сюю подаци којн се односе на УН) трашње ут
врђење. 

Пођ1шо шчпре од ню11ва овог наЈбезбсд
ннјег де.1а Београдског града.) вре чену 0;1 Х\' 

;10 краја XVII века он је доб11Ј<~О ра·ш<_11шсНil) 
складу са промена\tа у термшюпш llJll. што ЈС 

зависило од државе која ra је тада држалС:l. 
У XV веку то је била Кула, Велш:о h:)'.Ш. 

УнуШртиња кула, Yнyl7ipm11њu zpa9 (Кон
стантни Фпло·юф, 1431); Arx, У11уй:iртшье уiй
врђење саДруzu.и 11 Треh11.н ipago.н, Цитаџела 
(Јован Таљакоцо, 1456. угарсю111:.шорн XV ве
ка). 

У Л'VI веку поново се ј<~вља назив Кула 
(турски пзвор, 1521 ); Пре9ња "·ула. Љkш11 kal 'e 
коју зову Небојша 11 Нарин (перс11јски извор. 
1521): За9ња тврђаво (в. Реш 1522): Arx (Ан-



тун Вранчиh, 1533); Твр/јавииа (Антун Пига
фета, 1567). 

У XVIl веку јавља се термин Двораи 
(Chasteau) и поново Унуiiiрашња йiвр/јава (Des 
Hayes 1621. и 1626, Ауер Јанош Фердинанд, 
1664); Мала Шврђава (Максимилијан Пра
ндштерер, 1608); Нар11н. (Евлија Челеби, 1660). 

Као што се види, унуrрашње уrврђење на
зивано је кроз ХУ и XVl век најчешће Кулом, 
као подсећање на значење тог појма у визан

тијској терминологији Xll века,4 прихваћеног 
касније и у неким турским изворима.5 

При помену Београдске тврђаве у истор
ијским изворима, назив Arx се користио да оз
на чи посебни, утврђени део великог Горњег 
града, а Castrum Горњи град у целини.6 

У првим деценијама ХУ века, у списима 
поузданих оновременика, најпре Константина 
Филозофа, а затим и Јована Таљакоца,јављају 
се изрази Уну~7iраи1ња h:ула, Унутртuњи ipa~ 
или Унутрашње утврђење (i11te1·i11s castmm). 
Ови термини одређеније говоре о чему се ра
ди. но што је то случај са истовремено ко
р11шћеним терминима Кула и Ц111Тiаgела. У 
речи "унутрашње" јасније се сагледава мало 
утврђење посебне намене, уклопљено у спо

љашњу. већу фортпфикациону целину, али 

изоловано од ње као престижан део утврђеног 
града. Тај термин био је прихваћен и коришhен 
за време угарске превласти над Београдом у 
првој половини ХУ векан у титули личности са 

впсоким војюrм функцијама, као што су били 
кастелани или капетани Унутрашњег ут
врђења.н Ретардирани средњовековни израз 
Уну1Тiрашња тврђава последњи пут се јавља 
1663. год~шеУ 

Наведени термини - синоними, не пред
стављају новину. Налазимо их од lX века 
надаље у хагиографско-биографским и дру

гим историјским изворима. На балканским 
просторима јављају се на територији сред

њовековне Бугарске при опису ~уктуре 

"царских градова", тј. престон11ца. 10 У истом 

УНУТРАШЊЕ УТВРЂЕЊЕ БЕОГРАДСКОГ ГРАДА 

контексту употребио их је и Константин Фи
лозоф. У Европи, у уrврђеним градовима који 
су били седишта краљева, високог племства 
или свештенства, обликовање унутрашњих 
утврђења може се пратити од ХП века. 11 

Појам "унутрашње утврђење" постојао је 
и на Истоку. У једном персијском извору који 
се односи на турско освајање Београда 1521. 
године, оно се назива yokmy kal 'е и поис
товећује се са највећом и најјачом кулом 
Небојшом.12 Упоредо се јавља и турски назив 
Нарин, који у преводу опет значи Унутрашње 
утврђење, а који се користио и код других 
утврђења ван наших простора, нпр. Будима. 13 

Истовремено се јавља и назив ТврЬава (мала, 
задња), да би се у XVII веку за време турске до
минације, усталио назив Нарин.14 Међутим, 
европски путописци користе у истом времену 

име_ Двораt(, према европској терминологи
ји.') 

Што се тиче описа Унутрашњег ут
врђења из тих времена. он је зависио од тога да 
ли се посматрало из непосредне близине пли је 
гледано издалека, високо узнето у склопу пан

ораме целог града. И полазни подаци о нз гл еду 

утврђења садржани су у казивањима Констан
тина Филозофа. Његов опис. међутим, може се 
тумачити само ако се има у виду целовита 

структура средњовековног града. 

Набрајајући 11 описујући делове града сим
болично као седам "врхова" и налазећи у њима 

сличности са Јерусалимом Константин је. због 
својственог начина изражавања. изазвао из
весне недоумице у савременом рашчитавању 

његових речи. Поједнни аутори су само наво
дили овај део текста у оригиналу или преводу 
не улазећи у тумачење шта су и који су то де
лови града, док су други то 'ШНИЛП и давали 

своја виђења тих врхова. Међу бројним таквим 
примерима, поменуhу, до сада мало познато 
код нас, мишљење данског слависте G. Svanea. 
На основу личног посматрања Јерусалима и 

Београда, а имајући у виду оригинални текст, 
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он констатује да је Константин само пажљи
вим проучавањем древних знаменитости Јеру

салима могао да, са сигурношћу, уочи 
сличност њихових топографија у 51. глави 
свога дела. 16 (сл . 1 ). 

врхова уопште, а посебно оних за које се прет

поставља да су означавали најзначајнији део 
Београдског града - Унутрашње утврђење. 

Према Константиновом оиису, Београд се 
састојао од седам "врхова". 1 RТај појам он је ко-

С.1 . 1 - Дю11щ1111d 1.ут1 у Jo.:rycct.11шy. C'd11r1.:~11.:11 11 юr.11.:11 tсн1ш~~.. Г Сш111ч. 
Fig. 1 David's To11~r in Jtrusnle111. prtscnt-day арреаrэпсе (photo Ь)' G. Svane). 

У радовима наuшх стручњака који су, до
брим делом. поткрепљени новијим архео

лошю1м налазима на Београдској тврђави, 

понекад долази до неусаглашености мишљења 

при идентификацији и лоцирању појединих 

врхова. 17 Као свој допринос разматрању тог 
питања, овде износим још једно могуће виђење 

7U 

ристио као стилско изражајно средство да би у 
врхове. као древне симболе града. сврстао 

значајне делове Београдског града. Међути.м. 
док нумерисање врхова тече по реду (са из
узетком првог врха који није поменут бројем 
али се по опису може назрети). значења њихо

вог садржаја нису истородна. Тако се непоме-



нути први врх односи на Горњи град, 19 други и 
трећи врх на утврђене делове у оквиру под
грађа,20 а четврти, пети, шести и седми врх на 
само једну утврђену целину, Унутрашњи град, 

кога Константин не само да рашчлањава на 

његове посебно утврђене делове, већ и најз

начајније објекте у њему - највећу кулу и дво
рац- наводи као посебне врхове унутар других. 

Текст гласи: "Четврти (врх) је велика кула 
слична самоме дому Давидову по опкопима, 
здањима и местима. А пети (врх) је када се овај 
(тј. четврти) прође; у њему су сва царска ск
ровишта. Шести је овоме са истока, стуб који 
дели обе куле, како заиста Соломон каже: 
'Ступ Давидов, на коме виси тисућу штитова и 
све стреле њихове'. Он се, као неко изванред
но чудо са свију даљњих предела види утврђен 
кулама. Седми (врх је) на западу са царским 
другим узвишеним домом. Кроз њих про
лажаше блаrочастиви овај (Стефан) ка 
лађама као тајним путем".21 

Према данашњем сагледавању, Уну

трашњи град био је доминанта средњовек

овног Београда по свом положају и висини 
грађевина. Његово приказивање у виду четири 
симболична врха trnни се да није било одраз са
мо његовог урбанистичког изгледа, већ више 
његовог политичког и културног значаја као 
средишта управне власти у тадашњој прес
тоници Моравске Србије. Привилегован да 

као ерудита и познати књижевник буде уз са

мог Деспота у његовом двору, Константин 
Филозоф је ову част исказао и описом тог ок
ружења, што заслужује да се још једном де
таљније размотри. 

Идући постепено из подграђа ка Уну
трашњем граду стиже се до четвртог врха 

"велике куле cлиtrne самом дому Р,авидову и 
преровима и здањима и местима".2 До куле се 
долазило из Горњег града кроз "пета" врата 
"која воде у кулу и ова имају такође мост преко 
рова на веригама". Када се прође четврти врх 
стиже се до петог "у коме су сва царска 
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скровишта". Шта је Константин подразумевао 
под тим - остаје отворено питање. Безбедно 

скровиште и заштиту од непријатеља, простор 
за побожно тиховање и стварање, ризницу за 

реликвије и друге драгоцености, тајни излаз у 
случају потребе? На основу тих шкртих пода
така претпостављамо да би четврти и пети врх 

могли представљати Унутрашњи град, кога су 
чинила два посебно утврђена дела, спољње и 

унутрашње двориште, свако са различитим са

држајима.23 Ова два дворишта, "куле", делио је 
шести врх. Константин га описује као "ступ 
који дели обе куле, како ваист~шу Соломон 
каже: 'Ступ Давидов, на коме виси тисуће 
штитова и све стреле њихове"'. О њему даље 
вели: "Овај се као неко изванредно чудо са сви
ју даљних предела види утврђен на 
ипаликсю.1а", тј. са зупцима.24 Реч је свакако о 
највећој београдској кули Небојши која је 
штитила пети врх, "царско скровиште" , а која 
је, како се наводи, била источно од њега, што 
не противуречи топографији Унутрашњег 
града. Најзад, седми врх, на западу, је сама 

зграда двора, "други царски узвишени дом", 

кога Константин у даљем тексту назива и 
"унутрашњи дом" (Деспотов). Опис уну
трашњег града завршава податком да је "кроз 
ове (врхове) пролазио благочестиви овај ка 
лађама као тајним путем". Седми врх, односно 
двор, Константин само спомиње не описујући 
га. Неки детаљи о његовом унутрашњем прос

тору могу се назрети тек у даљем његовом ка

зивању. У глави 76, која се односи на једну 
епизоду из Деспотовог ЖИ]ота, говори се о ун

утрашњим вратима и степеницама, што инди

ц1-rра да је постојао уздигнути део предворја 
нли спрат, као и простор у том предворју КОЈИ 

је био одређен за чување Деспотовог личног 

наоружања (пом~rње се мач), и био _присту
пачан само поверљивим личностима.2) 

При помену двора потребно је задржати се 

и на могућем тумачењу Константиновог изра

за "други царски узвишени дом", јер он отвара 
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питање шта је добро обавештени Деспотов 
биограф подразумевао под првим царским до
мом, кога и не помиње. И у овом случају оста
јемо у области нагађања. Могуће је да је први 
дом био Крушевац, претходна престоница 

српске државе и стално седиште Лазаревића. 
У њему се налазио двор са придворном црквом 
посвеhеном Св. Стефану, који је кнез Лазар 
подигао 1377. године, по рођељу сина Стефа
на . Крушевачки двор био је родитељски и први 
"царски" дом деспота Сгефана.26 Он га је 
посећивао и после изградње свог двора у Бео
граду, новој престоници Србије. Сачувани 
писан:и извори говоре да је 1417. године Деспот 
боравио у свом roopy у Крушевцу ("in curia 
domiш despoti'').2 Beh је речено да су владари 
из династије Немањића имали по неколико 
дворова у разним крајевима своје државе. Са 
овим се, као традицијом, наставило и касније, 
па се двор Лазаревића и Бранковића са прид
ворном црквом помиње и у Новом Брду, ве
ликом и значајном рударском и трговинском 
центру Србије, у позном средњом веку.2Х 
Међутим, на основу изнетих чињеница, чини 

се да се као први дом Деспота може сматрати 

дом у Крушевцу. 
У савременом лоцирању "другог царског 

дома" деспота Стефана постоје и два, може се 
рећи. изолована мишљења, по којима су два 
двора постојала у самом Беоr;\}аду. Прво, М. 
Динића, није образложено. По другом, 
,,други царски узвишени дом" налазио се у За
падном пограђу, као друта резиден~шјаДеспо
та, поред оне у Горњем граду. Таквом 
мишљењу М. Поповића противуречи неколи
ко чињеница са терена и из картографских из
вора. 31 

Каснији хроничар, фрањевац Јован Таља
коцо, у једном од својих писама, једноставним 
речима приближава нам изглед београдског 

унутрашњег утврђења, допуњавајући Конста
нтинов опис новим, за нас драгоценим детаљи

ма.32 И он помиње да је утврђење раздељено 
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на два градића, други и трећи (први је цео Гор
њи град), али прецизира да је други мањи и ве
ома утврђен са кулама на снажним бедемима, 

а трећи најмањи и најбоље утврђен. Подудар
ност ПОСТОЈИ и код помена улаза са покретним 

мостом, одбрамбеног јарка испред другог гра
да, као и "задњих врата" ка Доњем граду. У ун
утрашњем простору, он први помиње Небојшу 

по имену ("Noli t1mere"), описујући је као ве
лику кулу са звоном на прелазу нз другог у 

трећи град (то је Константинов "ступ" којп де
ли две куле), са значајном напоменом да се 
налази у близпни Деспотовог двора. Овај вре
дан податак записао је 1521. године и персијски 
хроm1чар наводећи да је Небојша била ко~ дес
потове палате (деспот serayшa mouttas11).3 Код 
помена владарских зграда (regiae mansioпes), 
Таљакоцо даје и прве конкретне детаље о њи
ховом изгледу - високи прозори окренути ка 

Доњем граду, као и о садржају- библиотека са 
"светим књигама" и ризница "са реликвијама~', 
што се може односити и на дворску капелу:'4 
Наведени подаци о изгледу Унутрашњег града 
садржани у трећем писму Јована Таљакоца из 
1460. године, представљају извор првог реда. 
Први nyr се дознаје нешто више о уну
трашњем садржају, тачнијој локацији и улози 
куле Небојше као звоника. Овај поуздани 
очевидац оставио нам је још неке своје им
пресије о изгледу градића у коме је боравио. 
Записао их је у првом писму из Београда , 
упућеном сабрату Јовану из Nfapкe 28. јула 
1456. године, тј. одмах после победе над Турци
ма. Он дословце каже: "Questa cipta а el cassero 
сЬе nui chiamamo la ciptadella, сЬе а per uno bono 
castello de ltalie".35 Из овог текста треба истаћи 
две ствари. Реч "el cassero" означава највећи и 
најјачи врх старих тврђава,36 што у нашем 
случају потврђује доминантан положај Уну
трашњег утврђења над градом. Упоређење ис-
тог са једним ваљаним итали1анским кастелом 
указује да је цитадела била обликована по ев
ропском узору, што није занемарљив податак 



за сагледавање разноврсних упщаја, који су у 
повољној политичкој клими тоrа времена сти
зали из Европе ~о наших крајева у Деспотово 
време и касније. ьа Поред већ уrврђених ути-. . 
ца1а на предмете матери]алне културе и на 

културу становања, о чему ће касније бити 

речи, овде се први пут указује и на присуство 
европског стила у грађевинарству, и то на при

меру најзначајнијег дела Београдског града. 
Каснији описи Унутраunъеr утврђења, са

држаm1 у путописима и мемоарима источњака 

и Европљана, различито приказују њеrов из
глед и стање очуваности. Како је за време тур
ске управе над Београдом хришћанима био 
забрањен улаз у простор Нарина, у наведеној 

грађи налазе се највећма описи његовог спо
љњег изгледа. више или мање варљави, завис

но од места гледања. Они се крећу од дивљења 
тврђави коју зову Небојша и Нарин, а која се 
висином и чврстином такмичи са небес~fМа 

(Абдул Ема, 1521 ), или од касније констат
ац~Че да она доминира над рекама и читавом 
равницом преко Немачке и Мађарске (Кикле, 
1658), до критичке оцене да троугласта 
тврђава на западу није ни велика нити зна
менита грађевина, а да кула Небојша није ни 
лепа, ни знатнија од осталих, него је најдебљих 
зидова (Антон Вранчић, печујски бискуп, 1533. 
године). Несагласности постоје и у виђењу ос
нове утврђења - у облику троугла или четвор
оуrла, као и у броју кула - 4, 5, 6, 7 или 
"много".37 

У тим изворима, међутим, постоје поједи
ности које се и у различитим временима 

понављају код појединих писаца. Потврђујући 
тиме сачуваност средњовековноr стања, оне 

постају веома вредне информације. Тако се за 
поменуте куле истиче да су биле високе, 

четвороугаоне, грађене од блокова четвртас
то резаног камена "на старински начин", а 
покривене оловом или оловом и лимом. Глав
на и највећа кула Небојша, позната из извора 
XV века, помиње се и касније као кула најдеб-

УНУТРАШЊЕ УТВРЂЕЊЕ БЕОГРАДСКОГ ГРАДА 

љих зидова , звонара која је звуком упозорава
ла на непријатеља (Антон Вравчић, 1533). По 
једни.ма, она се налазила на средини између ва
роши lf тврђаве (Антон Вранчић), по другима 
на средини уrврђења (Хаџи Калфа, прва 
половина ХVП века).38 Ова најважнија кула 
Београдског града приказана је најпотпуније у 
савременим радовима Д. Костић и Ј. Калић.39 

Бедеми који су опаса вали У нуграшње 
утврђење били су двоструки (ВаIЏiав Брат
ислав, 1591) или двоструки одвојеm1 (Евлија 
Челеби, 1660), а дуж Саве, иза двора, јед
ноставни, тј. једноструки, са четвртастим ку
лама, без заштитног одбрамбеноr појаса ("saпs 
aucun rempart"), већ само са врло малим ровом 
(Des Hayes, 1621). У изворима се налази и по
датак да је Унутрашње утврђење повезано са 
заладним подграђем на оној страни "са којом 
се на врх узилази" (А. Вранч:иh) . 

Садржај унутрашњег простора помиње се 
ретко , због наведених отежавајућих околнос
ти. У писаним изворима, поред података да је 
простор унутар бедема био подељен на два де
ла и да је сваки од њих био посебно уrврђен 
(Герлах, Ауер Јанош Фердинанд) , помињу се и 
одређени објекти у њима. Највише детаља о 
томе оставили су чувени турски путописац Ев

лија Челеби и већ поменути пожунски племић 
Ауер, турски заточеник у Нарину. Овај други 
је, 1664. године, нешто конкретније описао 
дворац, као најзначајнији међу тим објектима, 
наводећи да се он налази у унутрашњем делу 
уrврђења, сасвим напред "на челу и врху 
брега". Он приказује дворац као" четири друга 
торња" са красним становима, окренутим пре
ма рекама, а до којих се стизало кроз капију,40 

што асоцира на класичне европске замкове го

тичког периода, фланкиране округлим кулама 

на угловима. 

Средњовековна ризница, смештена у некој 
од дворских просторија, опстала је, изгледа, до 
1521. rодине, јер се у дневнику о походу султа
на Сулејмана наводи да је ризницу присвојио 
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Пири-паша одмах по освајању Беоrрада.41 
Ризница се спомиње и касније, али у смислу 
благајне, "хазне", пуне новца (Auer Janos 
Ferdinand). 

У унуграшњем простору постојала је и 
оружница (помињу се штитови, оклопи, копља 
и друго оружје). што указује на наслеђени 
средњовековни обичај да се оружје држи у 
посебном објекту, али се само са великом рез
ерва~~ може помишљати да је у ХУП веку у тој 

оружници било средњовековно оружје. 

Унутрашње утврђење. најбезбеднији и по
следњи брањени део Београдског града. мора
ло је 1Lмат11 и обезбеђено снабдевање водом. 
То се подразумевало у просторној шеми ко
~mлекса средњовековних дворова и утврђених 
стамбених целина, у којој су бунари и покри
вене цистерне, у које се сливала вода на разне 
начине. били обавезни објекти за нормално 
одв1~ање живота у ов11м затвореним средина
ма.-1 Зато је извесно да је и Унутрашње ут
врђење, изграђено у непосредној близини 
двеју великих река, морало нмати решено ово 

питање. Иако трагови водоснабдевања нису 
откривени током истраживачких радова, на

говештај о њему ипак је сачуван у писаним. 
много каснијим изворима. 

Тако Евлија Челеби помиње, 1660. године. 
у Нарину цистерну и бунар дубок 50 лаката 
(око 25 м), који је каналом био повезан са 
Савом.-13 Четири године касније, други очеви
дац, Ауер Јанош Фердинанд, исто тако поми

ње бунар. наводећи да је мермерни, уз 
напомену да је неупотребљ~m.44 У данашње 
време. због многих непознаница. није могуће 
утврдити да ли је то био бунар који помиње Е. 
Челеби, а који је у међувремену пресушио, или 
неки други, стављен ван употребе после тур

ске изградње в9доводне мреже у првоЈ полов

ини XVI века.4:> Међутим, податак да је бунар 
имао над3емни део од мермера п да је био у 
непосредној близини дворца, наговештава ње
гово средњовековно порекло, са аналогијама 
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из угарских двораца. Оне нас воде у 1410. год
ину, када је краљ Сигисмунд, да би обезбедио 
сигурније снабдевање водом свог дворца у Бу
диму, поставио пумпу за воду на Воденом бас
тиону (Vizi-bastya), која је функционисала по 
систему долапа. Ова инсталација, значајна за 
историју водоснабдевања, спроводила је фил
трирану воду из Дунава до палате, у којој се 
дотле користила вода из цистерне.46 Довод 
воде и постављање декорат1mнпх фонтана у 

Буди и Естергому настављени су и за време 
краља Матије Корвина.47 Враћају!ш се 
проблему водоснабдевања београдског Уну
трашњег утврђења, треба се подсетити ут

врђених историјских чињеница о везама 
деспота Стефана Лазаревића са угарским 

двором. ко~е су бпле доста честе н 
разноврсне.'1 Деспот, боравећи у будимском и 
другим дворовима од краја прве деценије XV 
века до своје смрти 1427. rод1ше. имао је прил
ике да види нова достигнућа на пољу водоснаб

девања и да их примени у своме "дому". Стога 
казнвања Е. Челебија о бунару који је био пов

езан са Савом треба посматрати у ширем кон
тексту, с мање резерве. 

О напор1fма снабдевања водом Уну
трашњег утврђења, у време касније угарске 

превласти над Београдом. после деспотове бt
рти, говоре, можда. и подаци из l437. године. 
када је по налогу бана Матка Таловца у Бео

град дошао Припко Радовановић. познати ду
бровачки магистар, градитељ сводова, бунара 

и цистерни , по уговору о шестомесечном 

раду.-19 Према дубровачкој архивској грађи, 
дубровачки клесари били су в11чн11 изради кру
на бунара, које су имале разне фигуре. грбове 
11 друге украсе, те је вероватно ~а су своја 
умећа примењивали 11 у Београду. 

ЛИКОВНИ ИЗВОРИ 

Ликовни прихази Београда допуњују стару 
писану реч. Лик града, због значаја његовог 



политичког и стратегијског положаја на гра
ници Балкана према Европи, почиње ОД xrv 
века да привлачи пажњу минијатуриста, цр

тача. картографа и гравера. Кроз њихове ра
дове сагледавамо и некадашњи изглед 

Унутрашњег утврђења. Понекад су то 11 једина 

сећања на његов изглед после велике обнове 
почетком ХУ века. 

Најстарија, до сада позната, слика града 

налази се међу минијатурама чувене Бечк~ ил
устроване хронике, писане 1358. rоднне.)1 У 

УНУТРАШЊЕ УТВРЂЕЊЕ БЕОГРАДСКОГ ГРАДА 

овом ремек делу европског илуминаторства 

готиttког периода, град је приказан шаблонс
ки, као мало у:r.:врђење, према угарским узори
ма XIV века.52 М.иЮ1јатура се овде поы1rње 
само као почетак ликовног приказивања Бео
града уопште, а не као пример верног изгледа 

града у то време. 

Следећа графички обликована појава 
Београда јавља се тек средином ХУ века, на 
једној италијанској географској карти, која 
приказ}1е утврђења југоисточне Европе и 

Сл. 2- Географска карта 11сла Балканског Ш1Лу0С1р11а, средина ХУ щжа (Пар11з, На111юнална б11бл1кпска). 
Fig. 2 - Geographic map of а pan of the Balkan Pe11insula, mid· 151h century (Paris, National LiЬmry). 
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Балканског полуострва. По релативно тачно 
ухваhеним карактеристикама неких ~адова. 
карта припада врсти тзв. tabulae pictae. 3 Бео
градски град, лрви у низу подунавских градова, 

представљен је без унутрашњих подела, као 
уrврђење неправилног облика, опасано крене

лисаним бедемом са пет кула. Две од њих 
штите улаз, а на трећој, највећој, вероватно 
донжон кули, вијори се велика застава са крс

том. Претпоставка је да је за овај приказ Бео
града изабран најдоминантнији део града, 
Унутрашње утврђење, које је, по својим ди
мензијама и карактеристикама, било најпогод
није за презентацију ове врсте. Тако је на 

карти слично урађено и са неким другим 
нашим утврђењима (дунавска потез Смеде
ревског града. "шешир" ку.'lа Голубачкоr гра-

• 

да, лепезасти облик Новобрдског горњег 
града и др. (Сл. 2). 

Од средине XV века, Београдска тврђава. у 
то време значајна угарска база и брана против 

продора у Европу, постаје мета турских осва
јача. У припремама за њено освајање, турски 
стратези наручују израду плана града, што је и 
учињено 1492. г., на свили. На том плану, град 
је приказан шематски, у комбинацији перспек
тивног плана и панорамског изrледа.54 Уну
трашње утврђење издвојено је у оквиру 
Горњег града као скуп минијатурних и кружно 
збијених кућа у центру петоугаоног утврђења 
које има пет кула. Улазна кула , окренута ка 
Доњем граду, заштићена је мостом и двема ку

лама (Сл. 3). Два турска натписа на уну
трашње,1 пrостор) плана ~ају коlfкрстннiе 

С.1. Ј - Цр1~А\ 6.,;c,trpdдCI На CJIJl,111, l.\IJ~ Г•·JlllHI: ((y,11<1Hl!llCI 1i11\1.1111111:1\d, Ц<1rll1l'dJ\). 
Fig. 3 - Dra1ving 01· Belgrade оп s1lk. 1492 (SuJtan's l.iЬrary. !stambul) 
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одреднице о овом комплексу. Први је записан 
) с.1общноы простору између капије и групе 
куhа. Дел11мично прочитан, он гласн: .,".и кула 

\1) је ово ... ". На другом. код највеће F..')'Ле у 
овом утврђењу. З<!_nисано је: "". четвороугла 
та,1юща је ово.")5 Оба натписа залужују 
пажњу 11з в11:ше разлога. То је прва појава тур
ских натписа на ликовној представи Уну
трашњег )'1'Врђења (а 11 целог града) за време 
угарске превласти, а пре турског заузећа 1521. 
r·одине r Iако непотn) но очувани. они пот
врђују тачност раније поменутих података из 
rшсанлх извора.~ којш.ш се под "кулом'· у Х\Т 
и XVI веку подразучевало Унутрашње 
утврђење. Што се тиче означавања једне куле 

као тач111ще у Унутрашње\~ граду. н овај ло-

УНУТРАШЊЕ ~'ТВРЋЕЊЕ БЕОГРАДСКОГ ГРАЈА 

датак је познат, али тек из писанлх извора XVII 
века (Евлија Челеби. Ауер Јанош Ферд1шанд) . 
Стога њен помен крајем ХУ века представља. 
до сада, н~јстарији податак о та\шиц~1 у ОВО\Ј 
простору.' 1 Треба поменути још један текст, 
записан на бедему Доњег града, кој и се односи 

на нашу тему. У њему се каже: "Београд ЈС са 
малим градом град шестострук".57 Мали zpag. 
занета петак.нут у центру плана. још један 1е на
:шв Унутрашњег града, а потиче, ето. не из 
писаних. већ са л11ковюLх извора. 

Сачуваm1 изгледи Београда с краја ХУ 11 у 
XVI веку веран су одраз тадашње снтуацнјс у 
њем) 11 око њега. У турскич лнковним извор
има оног времена. легендарна тврi;Јава при

казана је на м1шијатура~ш ~ средњовековно\1 

С.1 . .t -Дr11ор1:Ј Б1.:оград<1 В Р1.:111~. 1522. Г1•;111нс (Гр<tф11 11к~ зfi11rк<t длr11,:рл1н11. Бс•1). 
~·ig 4- Wood-c111 reprcsentiнg B~lgradc Ьу V. Rcscћ . 1522 (Grapltic Collection Л/Ьcrtina, Vie11na). 
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руху, сажето и шаблонски, са појединим тачно 
ухваћеним детаљима фортификација и сим
болима хришћанства на заставама, али турски 
натписи и турска војска око града веh предска
зују ново доба у коме ће нестати многа 
обележја средњовековног живљења. Нају
печатљивији пример, који се овде износи због 

наглашеног, мада нереалног, приказа Уну

трашњег утврђења, насликан је на минијатури 

у рукопису Celalzade Mustafe из 1575. годШ!е. 
Одреди турске војске са тешким наоружањем, 
предвођени војном музиком, надиру ка граду 
пред судбоносну битку 1521. године_:>!! 

Пратећи хронолошки појаву Београда у 
ликовним изворима стижемо и до првог реал

но приказаног Унуграшњег утврђења у шmи
ру Београдске тврђаве. Он се налази на 
колорисаном дрворезу Волфганга Реша, отис

нутог у великом броју примерака 1522. године 
у Нирнбергу, с намером да се Европа обавести 
о паду под Тур_ке једног од последњих бастиона 
хришћанства.:>9 Већ при првом тумачењу овог 
приказа Београда констатовано је да је цртеж 
за овај дрворез. по верном приказу града у тре
нуцима последње одбране, очигледно рад 

неког очевица овог догађаја (Сл. 4). У европ
ској науци одавно је прихваћено мишљење да 
је сликар био Ханс Себалд Бехам, Нирн
бержанин, савременик и следбеник Албрехта 
Дирера.60 И заиста, Унуграшње утврђење је 
тачно лоцирано на западном делу горњоград

ског гребена с наглашеним литицама, високо 

изнад Западног подграђа и ушћа Саве у Дунав. 
Према тексту на старонемачком језику. који 
се налази на горњем делу дрвореза, то Је 

"задња тврђава изграђена добро и чврсто са 
шест кула". На слици је она опасана бедемом 
са зупцима при врху. На чеоној страни, према 
подграђу, бедеми су двојни. Округле куле на 
угловима према реци исто тако су завршене 

кренелирањем и покривене веома шиљатим 

кровом, са истакнутим врхом. Највшuа и нај
масивнија кула целог Горњоградског ут-
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врђења истурена је на самом почетку 
Унуrрашњег утврђења. Она је квадратне ос
нове, а покривена кровом на четири воде. Ис

под крова, на средини зида, јасно се види 
округли сат, много већи од прозорских отвора 

- пушкарница на горњем делу куле. Изнад кро
ва Је осматрачница са звоником, смештена у 

малој кули покривеној кро вићем, изнад које се 
високо уздиже мотка за заставу. Заставе нема, 
јер то је време предаје града непријатељу. 
Улазни коt.шлекс, који се налази иза ове бра
нич-куле, састоји се од мање четвороугаоне 
куле, с проширеним и истуреним горњим де

лом, прилагођеним на тај начин за одбрану 
града. Испред капије је дубоки ров, усечен у 
природну стену и премошhен, код улаза, по

кретним мостом- везом са осталим делом Гор

њег града, који се налази на нешто нижем 
нивоу. Сликар је и овде био прецизан у опису 
детаља. У заустављеном историјском тренут
ку уласка Турака у Доњи град, мост је напола 
подигнут. Подница му је од дрвених греда, 
ограда од две хоризонталне даске. Код покрет

ног дела моста приказан је начин његовог 
функционисања помоћу ланаца. Наиме. пов
лачењем ланаца дизао се предњи део моста. 

Када је цео мост постављен у вертикални по

ложај , улаз је постајао недоступан непријате
љ у, јер су га бранили и дубоки ров и подигнути 

мост. На крајњој западној страни овог просто
ра. између Небојше и угаоних кула, налази се 
вели.ка издужена зграда. која својим габарит
ом заузима највећи део тог простора. Према 
писаним извори.ма реч је о двору. У овом 
случају, то је његов први ликовни приказ у 
позном средњем веку. Истовремено, то је и је
дина стамбена зграда приказана у Горњем 

граду, вероватно зато што је аутор компо
зиције посматрао град с друге обале реке. Због 
висине бедема који је окружују, од те грађеви
не видљив Је само висою1 кров на две воде, са 

два димњака, као и мали део фасаде са прозор
ским окнима при врху. У односу на висину 



околних кула, може се претпоставити да је 
зграда, поред приземља, имала и један или два 
спрата. У прилог томе говори и детаљ из Кон
стантинове приче о степеницама (лествицама) 
унутар двора. 

Појава дрвореза В. Реша означава и 

почетак бројнијег приказивања Београда у 
каснијој европској графици. Међу варијанта
ма које су настале угледањем на узор из 1522. 
године, најверниј е су оне штампане у капитал
ном делу Себастијана Минстера "Cosmographia 
universalis", које је до 1628. године доживело 40 
издања.61 Лик Унутрашњег утврђења, затечен 
1521. г. у средњовековном изгледу, наставио је 
да се у међувремену репродукује и код других 
издавача, са већим или мањим нереалним до

дацима, све до краја ХУП века. Као пример 
каснијег угледања на овај , већ чувени, ориги
нал из Албертине, може послужити гравира 
штампана 1690. године у Антверпену, на којој 
је Горњи град са УwгРашњим утврђењем 
приказан инверзивно.6 

Неколико година после Решовог дрвореза 
Београда , у Инголштату је отиснут дрворез 
најстарије карте угарских земаља, познате у 
науци као карта Lazarus-a Secretarius-a.63 За те
му која се овде обрађује она има посебан 

значај. који захтева опширније објашњење. 
На карти су приказани "градови, села, 

тврђаве, утврђени дворци, реке, планине, 

шуме", како то стоји у nратеlюј легенди, и то 
на основу оригиналних извора, са тачним то

пографским позицијама, провераваним на ли

цу места. Насеља и градови означени су 

сликовним симболима који означавају функ
цију и значај града.64 Тако су насеља и мањи 
градови приказани једноставним, уједначено 
изведеним, цртежом куле или куле допуњене 

са још неком мањом грађевином. Великим 
градовима , као и онима који су били верска 
или владарска средишта, поклоњена је посеб
на пажња. На минијатурним графичким ком
позицијама инвентивно су представљени 

УНУТРАШЊЕ УТВРЂЕЊЕ БЕОГРАДСКОГ ГРАДА 

обриси важнијих грађевина или је за симбол 
одређеног града узета најважнија грађевина у 
њему. То је доследно спроведено. У литера
тури се наводи да су ови цртежи често мала 

уметничка дела, на којима се могу разазнати 

архитектонске специфичности које с~ могле 
бити забележене само на лицу места.6 

Карта је отиснута 1528. године. Потребно 
је, међутим, истаћи важну чињеницу да је оби
ман, тимски рад на њеној изради завршен ра
није, 1510. године, уочи турског освајања ових 
крајева, тако да је на карти обухваћен и дос
ледно обрађен и део српских земаља, тада под 

угарском управом. Како се политичка ситу
ација од завршетка рада на карти до њеног из

давања увелико променила, накнадно су 

обележене територије и гра~ови које су у 
међувремену Турци освојили.66 Тако долази
мо до ликовне представе Београда, кога сим
болично преставља Унутрашње утврђење у 
средњовековном облику, али под турском 
заставом.67 (Сл. 5). 

Према начелу примењеном на карти, Бео
град је сврстан међу веће и важније угарске 
градове. На то указује начин на који је презен
товано његово име и лик. На примерку првог 
издања карте, најважнијег јер, како се наводи, 
садржи изворне податке које је на терену пров
еравао сам Лазарус, Београд је изузетно оз
начен са три имена, тада коришћена у разним 
документима. По месту на коме се налази и по 
величини слова најважније је оно транскрибо
вано готицом на немачки језик - Krichisch 
weysznburgk, док су остала два, транскрибована 
латиницом на латински и мађарски језик, 
исписана малим словима - АIЬа graeca, 
NandoralЬa. Четврто име у низу - Taururum - не 
односи се на Београд.68 У каснијим издањима 
из 1553. и 1559. године словенско име Београда 
јавља се у италијанској верзији - Веlgrаdо hodie, 
опет са додатком имена Тауринум. У послед
њем издању, из 1566. године, јавља се немачка 
транскрипција - Кrichischweyssnburgh, као ре-
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C.q. 5- Унутра111н~1: утор!)сн.1:, детаљ др1юрс-Јd 113 1522. r11д11н~.: 
(цртсж Н. Дудиhа). 

Fig. 5- lnsice fortification, detail from wood-cut froш 1522 (drawn 
Ьу N. Dudic). 

зултат копирања оригиналног издања из 1528. 
године.69 

За лик Београда одабрана је најважнија и 
најистакнуrија грађевина у њему, некадашњи 
деспотов двор. Ову смелу претпоставку треба

ло би образложити. Већ је речено да су се при 
прављењу минијатурних композиција, због ог
раниченог простора на карти, већи градови 
могли приказати само сажетим обрисима иm1 
симболично, поједином значајном грађеви
ном. Код Београда, развученог у том времену 
у висину и у ширину, требало је одабрати ње
гов најупечатљивији део. То је био најстарији 
очувани део града, Унутрашње утврђење, које 
је доминирало и положајем и изгледом. Оно је 
на карти тачно лоцирано према хидрограф
ској ситуацији, за коју се наводи да је била 
посебно прецизна када су биле* питању ве
лике реке - Дунав, Сава и друге. 0 И заиста, у 

l:IO 

истуреном делу копна које с леве стране огра

ничава Сава непосредно пред њен уток у 
Дунав, а са десне Дунав, сагледава се сажета, 

мала фортификациона целина у којој се сво
јим габаритом као централни објект истиче 
монументална грађевина, са кулицама на уг
ловима. Фасаду красе четири издужена, висо
ко постављена прозора, испод којих се оцртава 
широки, лучно завршени отвор, у коме се, уз 

помоћ маште, може назрети улазни портал. 
Иза палате види се кров високе куле. са узви
јореном заставом на врху, на којој је уцртан, 
накнадно. полумесец. Кружни бедем, ојачан 
споља контрфорима и заштићен са четири 
мање куле, штити ову изоловану целину, ука

зујући посредно на њен значај. (Сл. 5). 
Овај издвојени део Београдског града 

лоrџ1ран је на његовом крај њем западном делу, . . . 
на ПОЗИЦИЈИ на КОЈОЈ се, и према писаним извор-

има и према археолошким закључцима, нала

зило Унутрашње утврђење. То је непобитна 
чињеница. Остаје, међутим, извесна резерва у 
оцени веродостојности приказа дворске пал
ате. Колико је цртач био у стању да сажетим и 
једноставним цртежом, у ствари крокијем , 
пружи праву слику дворске палате? У са
дашњој ситуацији, када се из писаних и осталих 
ликовних извора не могу извући детаљи 
неопходни за реконструкцију некадашњег дес
потовог двора, који је и обликом и садржином 
био најважнија палата позног средњег века у 
Београду, и када је археолошким радовима 
констатовано његово потпуно уништење -
изоловани лик дворске палате у овом ликовн

ом извору, ма колико био прилагођен сврси 

због које је настао, представља за нас вредни 
изворни документ. То је први изглед двора, са
гледан неометано са његове чеоне, најбоље 
видљиве стране, окренуте западу. Претпостав
ка добија на значају и упоређивањем овог 
приказа двора са представом палате на пре

тходном, првом реалистичком сликом Уну
трашњег утврђења са Решовог дрвореза на 



коме је, због положаја са кога је цртаr~ пос
,чатрао цео rрад, видљив само завршн11 део 

њеног габарита са северне стране. Издвојена 
на Лазарусовој карn1 као симбол Беоrрада, 
палата асоц11ра на Константинов седы11 врх 
,.др) г11 царски узвишени ;i,o;-.c. 

У каснще~1 11здању Лазарусове карте 
(Венецнја. 1553. год11не), лик Беоrрада јавља 
се у ·1онекле ИЗ\1ењсној композицији. Кула са 
заставо~~ иза палате jacm1je је назначена. а 
11слред монументалне rрађевине налази се ма
ња 3rрада. издуА<ене фасаде. У последњем. за 
сада познатом. издању карте (Беч , 1566. год
ине). Београд ес .1авља поново пре\1а узору из 

1528. годш1е. 
Током друге половине Х\1 1 11 почетко,1 

XVII века. када јс Београд већ увелико био под 
турско\1 влашhу. на европском тржишту по
јављује се ню гравира Беоrрада. са,юста.1но, 
као посебна шдања 11.111 као 11лустрац11је) рат-

Сл. n- ПrсдС'ПIЈ!<I s~оrрнда H!I Љl:щ1уС(НЮј Г~Prpttфcl:t1j киr· 
т11 yrarcк11x зt.:мttл.11 , И1irол111т11т, 11зн~њ1: 152К rон1ш1: 

(11rн:ж Н. Дуд11hа) . _ 
Fig. 6 Rcpresentnlio11 ol'Bclgrade on LazarusOs geographical map 
01 Ugr1an laпds, lngols1ad1. puЫ1ca1ion 1528 (dra11n Ь) N. Dudic). 

УНУТРАШЊЕ УТВРЂЕЊЕ БЕОГРАДСКОГ ГРАДА 

ним хронихама или у путописн11м албумима. 

На њима је Унутрашње утврђење прикази
вано на сличан начин са дунавске стране и с 

нереално представљеним приступом из Доњег 

грца. Зграда дворца је већим делом заклоње
на кулама 11 беде,шма. те не пружа \Югућност 

детаљнијег описа. осю1 сазнаља да је би ria ви· 
сока и издуженог габарита. Узор за овај. дуго 
коришћен, шаблон био Је бакрорез Абрахама 
Ортелиуса ( 1527-1598), са закаснелю1 прика
зо~~ турског освајања града 1521. годнне.7 1 

Судећи ло средњовековном облпчЈу Уну
трашњег утврђења. које је, према историјским 
извори,1а. } то време веh 110L1ело да \!ења свој 
изrлед.12 Орте,1пус је за своју ко~mозшџчу ве
роватно 11скор11спю неки старији предложак. 

Крајем ХУЈ\ века Београд поново постаје 
актуелна тема за његово ликовно прикази

вање уевропско\1 штампарству, као после;џща 

новорасп.11амсаюrх сукоба ючеђу А vстр11је и 

Турске. Реч је о опсадаr-ш 1688. и 1690. ГОiЏШе 
КОЈе, по својим разорн11м дејствнма, означnвају 
завршно поглавље онога што је преостало од 
сре;:\њовековног Унутрашњег rрада. Интен

зивније и у веће,1 тиражу тада се отис11.·ују 
бројне вед}"Ге и картоrрафски ллановн, <1есто 

допуњени ратним призорима. За тему која се 
овде обрађ} је посебно су врецю1 они nр11мерци 
гравира ауrоrрафског карактера. Међу њ11\~а 
изузетно место по целовитости и веродостој
ности приказа града заузима велuка компо

зиција у барокном стилу из 1688. године. Њен 
аутор био је Јохан Баптист Гумп (1651 1728), 
,,m1litaris et c1vilist Arch1tect delшe". Као војни и 
цивилни инжењер у служби баварског нзбор
ноr кнеза Максимиш~ана Емануела он је, те 
1688. године. боравио у штабу аустријске 
војске под Београдом са задатком да својим 
цртачким и техничким знањем остави трајни 
документ о опсади и освајању града.73 

И заиста, Гумnова композиција, коју је ми
нуциозно изрезао и отиснуо минхенсКЈ1 бак

рорезац Михаило Бенннг, представља у речи п 
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слици један од најлепших и топографски нај
потпунијих приказа тадашњег Београда -
тврђаве, вароши и непосредне околине. По 
вредности обавештења која нам, по први пут, 
пружа у урбанистичком смислу, она добија 
значај изузетног, не само ликовног већ и ис
торијског документа.74 Посебни квалитет ове 
гравире огледа се и у приказу Унутрашњег 
утврђења, које се први пут види са три упоред
на аспекта - на плану и у изгледима са северне 
и јужне стране (сл. 7. 8). Нема сумње да је међу 
њ11~1а на1драгоцен111и план на коме су по први 

пут реално приказане пропорције, облик и ун
утраШ1:Ьа подела угврђеног дворца. Архео

лошким налазима потпуно је, или делимично, 
потврђен јасно назначени заштитни бедем, де
лом двој ан на северозападној страни, а на југо
источној опасан дубоким ровом. У бедему је 
осам кула. Четири су квадратне основе и са 

четири зида, пета је такође квадратна, али је 
отворена ка унутрашњем простору, као што су 

и преостале три полукружне основе. Од кула 
на северној и југозападној страm-1 спуштају се 
беде~rи ка западном подграђу, штитећи га 11 

С1. 7 - Пщш Б~огр~Јl(! Hd гр1ш11р11 JoXdHd Бdl\ПICT~ r умна. \ћ!\К ГO}lllHd, 1 - основа YнylТJdlllЊt:Г утрђ~Њd ( Наронна G11бл110 1 t:Kd. 

Б~:огрщ1). 
Fig. 7 - Plan of Belgrade оп e11gravi11g Ьу Johann Baptis1 Gшnp, 1688. 1 - Base of \11side Fonilication (Nalioпal Library. Belgrade). 
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повезујући ове две фортификационе целине. 
Верно је приказан и улазни комплекс на ис
точној cтpami, који је у то време већ променио 
свој средњовековни изглед, али је унутрашњи 
простор утврђења задржао првобитну поделу 
на спољње и унутрашње двориште, са кулом 

Небојшом на средини. Дворац, најважнија и за 
нас најзагонетнија грађевина, окосница целог 
овог комплекса, приказан само са његовом ос

новом неправилног облика, заузима највећи 

део унутрашњег дворишта. На западној страни 
основе дворца Је мања квадратна кула. а на део 

источног зида прислоњена је кула која дели ун
утрашње од спољашњег дворишта. 

Основа ове, по пропорцијама, монумен
талне грађевине, у односу на цео простор Ун

утрашњеrутврђења у извесном је несагласју са 
истовремено датим панорамским изгледима 

Београда на Гуt.mовој гравири. Наиме, на мес
ту где је на плану означен дворац налазе се јед
на мања и једна већа кула, које се могу 
тумачити и као заврllШИ делови дворца. Ис
пред њих се уздиже велики димни облак, изаз
ван бомбардовањем и рушењем. Облаци 
створени услед експлозије барутних магацина 
још су убедљивији у приказаном изгледу са 
јужне стране. те остаје отворено питање да ли 

је у борбама 1688. године био делимично по
рушен и дворац. пре_ његовог коначног 

уништења 1690. године.7) То је. можда. и одго
вор на питање зашто је цртач на плану дао са
мо основу ове најважније грађевине у 
Београду. док је неке. свакако мање значајне 
турске зграде у подграђу и предграђу (џамије, 
палате, безистане, купатила и др.) приказао 
потпуније по њиховом спољњем изгледу, из 
птичје перспективе. Судећи по тачно запажен
им детаљима у основи Унутрашњег утврђења, 
извесно је да су они цртани на лицу места, 
вероватно по заузећу града од стране Аустри
јанаца, док су панорамски изгледи, виЈ)ени из 
даљине, могли настати и у току борбених деј
става, приказаних врло убедљиво на ведутама. 

УНУГРАШЊЕ УГВРЂЕЊЕ БЕОГРАДСКОГ ГРАДА 

Но. и овако представљен, дворац приказује ос
нову сачувану из времена деспота Стефана 

Лазаревића, онакву какву су је и Турци затек
ли. Овај податак, до сада недовољно коришћен 
у покушајима реконструкције Унутрашњег 
утврђења, изузетно је важан у трагању за ли
ком заувек ишчезлог дворца и у недоумицама 

при тумачењу његовог лика у ликовним извор

има. 

Гумп-Венингова гравира Београда, као и 
неке претходне, била је узор за многе касније 
графичке представе Београда у ХVШ веку. 
Њене најочигледније копије су бакрорези Габ
риела Боденера из 1717. године. када је Уну
трашње утврђење већ увелико променило свој 
лик. 76 Оне се овде помињу због дела текста ис
под ведуте Београда. који гласи: "Das Schloss 1st 
mit vielen u hohe Thilrmen vo ~uater Steinen 
ufgeШhrt, u. stehet ап der La11dse1te". Тај опис дат 
је очигледно на основу предложака насталих 

пре 1688. године. 
Са Гумп-Венинговим бакрорезом за

вршава се преглед података из малобројних 
ликовних извора, одабраних према проверен-

Сл.!! - Унутрашње утнрђсњс, дсп1љ са 1Јсду1·с Бсоrрад~ Јохана 
Б~nп1стс Гумnи. 1688. год11на (Њродна бнбтютека, Београд) 
Fig. 8 - !11side Fonification, detail of vie1v of Belgrade, Johann Baptist 

Gump. 1688 (National LiЬrary, Belgrade) 

им документарним вредностима . На њима је 
праћено трајање Унутрашњег утврђења из 
касног средњег века кроз раздобље од средине 
ХУ до краја XVII века. При томе је пажња била 
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посвећена само оним објектима фортифика
ционе целине, чије је средњовековно порекло 
потврђено у писаним изворима наведеног пе
риода, као што су, 11 обрнуто, и неки делови из 
ликовних извора нашли своју потврду у пи
саној речи. То се најбоље огледа у приказу за
вршног чина живота Унутрашњег утврђења. 

Према аустријским писаним изворима, 8. окто
бра 1690. године. у драматичним тренуцима 
снажног бомбардовања, запашша се оловна 
кула (Bleitlшrm) и експлодирала су сва три 
барутна магацина у Унутрашњем утврђењу. 

Од силине експлозија камење је летело на све 
стране. Дворац се распукао по средини и један 

његов део сурвао се у подграђе. Средњовеков
на цитадела са дворцем из доба деспота Стефа
на Лазаревића нестала је заувек.7Х 

У следећем, завршном, делу овог рада 
приказаће се резултати археолошких радова 
на овом терену и наlјени предмети материјал

не културе из раздобља позног средњег века , 

чиме би се и заокружила слика најзначајнијег 

периода у животу Унутрашњег утврђења. 
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т11јског пер1юl(i!, ГГБ, XUXLI, llJ93/1994, 13-39; IV - Рiiщобљс 
Xlll 11XIV11екi! , ГГБ. XLlll, 1996,37-55. 

1 Консrанп1н Фило:юф, Б11оrрi1ф11ја 11сспота Сrефана 
Лазi1ре1111hн, 11зн. Ј. Шнф<1р11~::, Гласник СУД, 21!, \IO!I (по 
рукопису ю библиотеке Ун1шсрз111'С1'il у О11сси); Кш1стi1нтин 
Ф11лшоф 11 његов Ж111111т 11ссnота Ct·cфaнil Љ1Заревнkа, дec
ntri11 Cpr1cкor. юд. В. J<1n1k, Гласник СУД, ХШ, 1875, 244-328 
(110 rукоп11су ll'J filt().~H01~KC Униnсрзит<.:'rа у Одеси, )(\!Пуњен 
[1)'1(11ПНС(!М ю зfiltpкc Б . Бor1111111ka): С~·ирс српске Љюrрitфије 
XV и XVll 11cк<1. пpctIOJI Л. М11рко1111k, СКЗ, књ. 265, 1936, 43-
125 (прсмil 1tЗJlilЊY В . Ji1n1h<1); Конс-1·dнт~1н К11стене11ю1 , 
С1.•1нн~:ню1 Сказнн11е 'Jil fiукннте, Ж1п111: НА Crc:фaN ЛАЗАре-
11и•1. сср. Slavia ortlюdoxa, Соф11я, 1993. 135-llJ'2. Припрсшtла 
Анна-Марин Ћ1·1·oмi1Hllllil (преведено по преn11су Б. Бо

rи111иhi1). 
2 Ј . Калиh, Опне Бcorp<tJtil у XV щ:ку, ЗФФ, ХШ\, llJ74, 

4-13-5~2 (ilHШIIOil Hil 1~сно11у 11З11Орнс rpitl)c). 
" F. Ta11er. His1oirc de Ја campagne du sultan Suley1naп Јег 

conlre Belgrad еп 1521. Prag11e, 1924,55. нш1. 17511 П6 (перс11јск11 
11з1юр ): 1'. Matkovic, Ршоvа11је ро Balkanskom poluostrvu XVI veka. 
Rad JAZU. С. 134 (Антун Пиг-афt.·та); Ј. Томиh, Опис дпа ny-
1·111\dЊil nрско Балкll.ИСК()Г П()луостр11а фp<1Hll}'Cl(()Г nослан11ка 
Ое Hayes-a у 1621. 11 1626. години од непозната писца. 
Споменик СКА. XXXVll, Ј9(ХЈ, 66; Ј . Б()r11111:виh , Пу1•011ања 
11<1рског посланств<1 у Цариград 160Х. rt1нинс, Гласник ИДНС, 
V/\ , 1932, 67 (Максш1ил11јан Пранд111n."l'Ср); С. Н<111акониk, 
Хi1џ11 Калфа ми Ћi1111б-•1слсбија о Бмкilнском полуостr111у, 
Споменик СКА, XVlll , 111'92, 64; Eвлi1jil Чслсби, Путпис, Са
рајсно. 1967, 79-81; Auer Jaiюs Ferdinand. pozso11yi пemes 
polgamak hеноrопу IOgsagaЬaл irt Napl6ja 1 М4, сс:р. Foпtes 
Jщtoriae hungaricae aevi turcici. објашю И . Лу1шн11h, Будапест. 
1923. Преn11с др Н. Рщ1ој 1 111hа , 01щс кор11111kсн , разликује се 1111 
11pc110Jtil Д. K11cт1thi1 , БОН. 4, l IJ39, 1 %-199. 

4 К. Ф11лозоф, Ж11u\IТ деспота Стсфi!на (nрс1юд Л. 
Мирко11иh), 114--85. 119; Ј. Kaliё. Was verstand mап iп der 
щit1elal1erlichen SerЬischen SШdten u111er "kula", Balcaпoslav1ca , 7. 
1979, 17; Ис-1·i1, Byz.aпz 11nd die niittelal1erlicl1e11 Stadte iп ScrЬie11, 
XVI lntemationaJen Byzantiпistik, 3214. JahrЬuch des 
Osterreichischen Byzantinistil... 3214. Wien, 1982, 598. 

5 Текст11нс11иика похо11а султина Сулф1<1на против Бео
града. 11з зfiорника Фср1щун (к:r<1, уп. Г. Елсзоннk, Г. Шкр11-
11<1н11h, Како су Тур1111 после 1111111с опсада заузсл11 Београд , 

Бсо~ад. 1965. 51), 65. 
М. Дин11k, Грађа зи ис-rор11ју Бс11rрщ1а у средњем uску. 

11. Беоrра11. 195!1. 20: L. Wadding, A11aks Mi1юrum Xll. Лd Claras 
Aqнas. 1931. 793. Уп. Ј. Kam1h, On11c Београда. 452. нап . 72. 

7 К. Ф11лшоф, llЗJI. В. Jar11ha. 21!6,321-322; Ј . Км11h. Оп11с 
Бс11~а11а , 452, нал. 70. 

Castellaпus шterioris caslri NandoralЬensis. capitaпeus 111te

rioris casLri Na11doralЬe11sis , уп. Ј. Калнk, Б1.:оrрн11 у сре11њсм 
11еку, Београ}(, 1967, 271-272. 

~ Пуrописнс (ч;;н:111ке пшкунскоr пле~шhа Joxilнa Фер
динанда Ауера прс11 потпуно ун111111'СН.е ш111r 11с:ла (юorpi!JI· 
ског града, уп . Д. Косп1k, Кщ1 јс нестало rорњоградскс 
Њ:Сюј11 11:, БОН, 4. 1931Ј, 197. 

(I 8. Гl\!~CЛl:IJ, CJ·uЛИl(ll, рС'ЈИ/(СНЦИll 11 J(IJOpt(Ullёl културil 
11 срсдн1111ско11на Б1.11rар11м . 11звссr11м н;~ нац1юнмн11я 11с
торн11сскн му·Јс:Й, Т. Х Габро1ю. 1994, 42. 46, 55-57. На пр1ш
срима с-rарнх бугарских r1рсс-юнн11<1 аутор пратн, између 
OC'l'Mor, појаву и разиој уну1rа111њсr гр311а у времену од IX 110 
XIV 111:ка на оснону 11из<1нп1јских и бугарск11х нзuора као 11 рс· 
зулта1а i1pxeoл11111кur нсn11т1111ања. 

11 F. Тоу, А History of Fortification from 3000 ВС to AD 1700. 
MelЬum, Lопdоп, Toro11to, 128. 

Овде треба сnомсну1·и 11а јс теrмнн "уну1rа111н.е 
уп1рђсње", nрпkен у 1111111р11ма 1111 IX д11 XVll 11ска 11 оп1111'С
пр11х11ilkен у нюној 11осщ1а111њој л11тс:ратур11 IIOJa ес 011нос11 на 
Беоrрщ1скн град, недю~но нс11пра11дано промењен у 1ерм~1н 
"заш1к са комплексом д1юра", 111то нс одражава aдeKlli!'l'НY 



с11·1уац11ју на терену, а језички се супротставља изворном ста
росрпском наз11ву, уп. М. Поnшшh, Београдска тврђава, Бео
град, 1991, 33, као и натпис на макети nостављсиuј иа 
простору нскадашњ1.:г Уну111ашњег у1·uрђсња. 

12 Ф. Ђу1.:р. нан. д1.:ло, 55, у нал.175 тсрш1н "yokary kal'e" 
nрсщ1еи јс иа француск11 кж1 "ciladelle''; Ј. КС:1Лнћ, Кула 
Hcfioj~1a у Б1.:ограду, ЗФФ. XV/1, 1985, 119. 

·' F. Тавеr, нав. д1.:ло, 55, нал. 176; Х. Шабанuuић. Истори
Ј<t Б1.:оrрада. 1. Београд, 1974, ЗW (тумачење назива Нарин). 

14 Е11л11ја Чслсби, Пуюпис, Capaji:uo, 1967, 79-81. 
15 Ј. Томић, нав. дело. 66; L. Villena, ProposaJ Љr а mul1ilin

gual Glossary 011 medieval military Architecture. Bulleti11 181, 25-26, 
1%9.17 

16 Ову тврдњу поткрепљуј~: на1ю11сћ11, између осталог, 
na Коистанпtноnо уnоређсњ~: Нсбојш1.:, најупечатљивије 
куле Беогр<щског грана. са Даu1щоном кулом у Јерусалиму 
представља реалну оцену. Она му јс остала у сећању као 
стражарска кула која се 1шд11 11здалека 11 која јс у његово 
nрсмс, а и данас, била локални наз1ш за целу јерусал11мску 
ц11таделу. Уп. Г. Сuане, Констатин Кuстснс•1кй11 и его бно
графия сср11скаго деспота С1·сфана Лазарсв11•1а, стар
об1,лгарската мtтсратура. 4, БАН, Соф11я, 1978, 21-39. 

Ист11. Неколико прсдрсиесансн11х црта у б11ографиј11 
Стефана Лазаревића, преЈ!аuање на Филозофском факулТ\-'ТУ 
у Београду 25. октобра 1975. ГОЈ!ИНС. Топло захuаљујсм ау1·0-
РУ на ~стуnљсном рукопису. 

1 Уп. М. Днниh. Српске земље у срсЈ!њсм веку. СКЗ, 
Београд, 1978. 65; Д. Јовановић. Из збнркс гравира старог 
Бсограна. ГМГБ. 1. 1954, IUl-IUЗ; Г. Марјанt11111ћ-Вуј(1вић. 
Пр11стеtю1111та Бсогр;щског грщ1а 011 по•tстка ХУ Ј1(1 почетка 
XYlll века, Саоп11tтсња Зашща за заштнту споменика кул
гурс грацеt, 11, Бuограц, 1~70, 6-7, нап. 13-22: Ј. Калић. Нова 
сазнања о nрошлост11 БеограЈ!а. Истор11јски гласн111:, 1, 1971, 
Ю--61. нап. 29~ М. Поnш111h, Бсогра11ска тврђа11а, БсограЈt, 
1982, (1(}-.()7. 92, сл. 1. 

IR Константни Филозоф, преводЛ. Мярковиh, 84-85. 
19 "Ооај (Београд) беше nаистнну сс11моврх. Јер највеће 

узв11111сње (у Београду) 11 најкраснијс по 11згле11у сли•1но 
Сш1н~ (у Јерусалиму) (било јс слf1ка) т1шњега Јерусалима". 

1 "А друrи (врх) 6110 јс код рска 11 у њему јс 
пристаниште лађама са северне С'tТЈаНе осликог града којн је 
сmЈ>1ан н11жњсм Јерусалиму ако јс хтео са llC't\Жa да се 
pai1111p1t као 11по гоuuрашс: 'Јер у васељени не u11дссмо 
сличности Јерусалиму', к:ю што и за овај град гt1uорсћ11 нико 
неће уиС'ПЈну рсhи друго сащ1 (што нема) Јелсон; овај (Бео
град) мcC'rt! јслеона има рајску реку која тс<tс ка истоку. 
Tpch11 (врх) јс где је приС'1·аии111тс царским лalja~ta а fШа 11 
множину у1uрђсња." 

21 КонС'гант1ш Филозоф, превод Л. Мирковић, 84-85. 
22 Налазећ11 сл11 11нос-п1 "четвртог врха", 01шглс11но Уну

·111а111њсг ут11рђсња у 11сл11ю1, са домом Да111111ов11м у Јерусал
иму. грщ1у кога Константин •~есто кopJtC'l'lt упоређујући 
Београд са њим, овај у•1сн11 пу1·ник вероватно је имао у шщу 
сличиост11 које су постојале юмсђу 11итаадсле у ЈсрусС:1Лиму и 
"велике куле'· у Београ11у. А оне су за11С'l'а 11 поС'1·ојалс. 
Нюше, 1111·1-адсла Јсрусал11ма, делимично замак из крС'1·а111ког 

УНУТРАШЊЕ УТВРЂЕЊЕ БЕОГРАДСКОГ ГРАДА 

периода, називана је Давидовом кулом по великој кули десно 
од Јафа улаза, саграђеној 011 всл~1к11х блокова. Она јс дом11-
Нftрала над угuрђсњсм. Сама цитадела била јс нспраtшлиоr 
облика, са снажним осдсм11ма флаикираним са пет кула, 
квадратне 11 правоугаоне оснu111.:. Донжон, данас уништен. 
б1ю јс на средини дворишта. Главни улаз 11увала јс барбакана. 
У ХУ веку јс исnрсд спољнсг улаза био покрстн11 МОС'!'. Око 
цита11слt: круж110 ju дубок11 ров. Уп. G. Svane. нав. дело, 36; F. 
Тоу, наu. дело, 1О 1-1 U2. 

23 Према бројним пр11мср11ма из фсудалю1х двораца он
ог uрсмuна, у спољнем дuор11111ту б11лс су с~1сштснс економ
ске зграде. склаю1шта хране, 1111С'1·срнс за 11011у, као и зграде 

за боравак одабран11х OJtPl.:J\a војске. У унуrрашњсм дво
ришту б11ле су дворске просторије. канцеларије, скр11пторије. 

капсла, б11блиотска, 11акл1.:, зграде у којима су ес обављал11 
упра11ни послum1. О иею1м од 01111х служби може се само 
посредно 11 цел имн'lно иаслу1'11т11 преко нею1х с11ти11х детаља 
у 11аљсм казftвању КоиС'1·ант11на Ф1тшофа. Уп. нав. дело, гл. 
76, 101 (превод Л. Мf1ркшшh). 

24 Израз "1шал11кс" Г. Сване прсвод11 као "зущи", 
наuодсћ11 да га у том времену код нас кор11С'1·и једино Кон
стантин, прсуз11мајуhи га 11з гр•1ког директно од Плуrарха. 
При томе ц11тира да ес у такозваној "Анонимној бугарској 
хроющ11", саС'ганљсној око 1413. ГС1дине. за тај појам кориС'rИ 
словенска рс•1 ,,:юнбсц" (зубац). в. Г. Снаие. нав. дело, 36 Тер
мин E1taЦ1s В. Јагић дајс изRорно (ипал1,ксех без објашњења, 
док јс у преводу Л. Мирковића .,ltnAJНtкc'· протумачен у на
помени као кула за 011браиу и борбу, yn. Константин Ф11лоз
оф, изд. В. Јап1ћ. 286; КонС'rант11н Филозоф, прсво11 Л. 
М11рко1111hа, 84, нап. 1. 85. У савременом бугарском преводу 
КоНС'Ганпtна Ф11лозофа то јс "укреnсн с кул11тс", Констант11н 
КоС'1'сне 1 1К11, неt11.11сло, 1116. L. Ville1ia за ouaj појам наводи тер
щ1не "круи11111тс" (српско-хр11еtтск11), .,зуб11ы'· (руски), 
"cr~nelage" (француски) итд" наu. дело, 26-27. Анализирајући 
1ерм11нс из 11юант11јскс архи1·скТУЈ1С у срсдЊОIЈеКlШНИМ тек
С'l'ОIШМа, који ес односе на српске краје111.:, Ј. КС:1Л11h јс у1·врди
ла да се реч ЕЈtаЦ.11; у смнслу грудобран, зубац, јаnља и пре 
11рем1.:на КонС'rанп1на Филозофа. Њу корнети Јонан Кан
такузен у извештају о освајању 11ара Стефана Душана 1350. 
године, уп. Ј. Кал11h, Byzanz und die mittelallerlichen Stadte in Ser
Ьien, 600, иаn. 34, 35 

25 Реч јс о згоди када јс деспот излазио ю двора кришом 
ноћу, у пратњ11 само свог омиљеног 11 повсрљююr пратиоца. 
При щшратку у 11uop, "U'1Ђор111111111 уну1рашња uрата 111ја111с 
брзо лествицом да напред осветл11 (деспоту) 11 •шнило ес као 
да ОС'rавља мач·'. Константин Филозоф, нав. дело, 101. 

26 У њему јс. зајсдио са кнег11њом Милициом, обављао 
разне држаnничке послове. ОС'rала су забележена два датума 
у последњој дсцснf1ј11 XIV века, када јс ш1сао разрсшющс 
ра•1уна "у двору кpaљcUC'l'lla м11". Љ. Сюјаиооић. Старс 
српске rюв1:љс 11 писма. књ. 1, Београн - Сремски Карловц11, 
1929, ~· 184, 1%; КонС'1ЋнЋ1н Фf1лозоф, 11зд. В . Јагића, 262. 

2 М. Д11н11h, нав. нсло, 77, нап. З 1. 
2~ С. Но1Јако11ић, Немањићке прсС'юи1щс Рас - Пауни -

Нсродимља, Глас СКА. LXXXYlll, Београд, 1911, 1-55; С. 
Ћ11ркщ111ћ, Вла11арсю1 д1юр11 око језера на Косову, Зборник 
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за ликовн~: ум~:тности МС, 20, Но1щ Сад, 1984, 67-82: М. Љу
бi1нкон11h, Значај Њшоr брда у Србијн Лазар~:1!11hа 11 Бранк-
011111iа. Зборник ,,Моравска школа 11 њено доба'", Београд, 
1972. 131. 

211 М. Дitюth, на11. дслu, 65. "Колнко ес ttз д1~ста тамног 
11п11са Констант11на Ф11лозофа ћюжс разабрат11, 11~:спот јс 
много YPi!JllIO и за улсшнаuањс Београда; 1~м~ю Ji: у њ~:му 11ва 
двuрqа.'' 

-~' М. Пu1101111h, нав. дело, 67, 92, сл. 1. 
:1I Бсдсм11ма оrран11чсни простор За~1ад1юг подграђа 

н11ј1: могао пру-.ю1т11 довољну бсзбсдН(IС'f Дсспптпщщ бо
раuку Њ:п<)С[ЈСДНа близ11на р~:ка, иако Ј~ пружала 1111rуhност 
брзог по11ла11сн.а 11з града. нето тако јс б11л<1 н прва линија 
1щбранс:. коју ЈС: наnа1џ1•1 могао ,1аю11с са11.1<111ат11 нс:г1• бс:зr1ед
н11Ј11 ~..руг t•Jlfip<tнi: 1жо двора у Горњем гр;щу. Љ1рс11 тога. 
кроз 11рщщ1ж1 Западно щщграђс текла јс глiluна 1шщю1-
кац11ја у Дuн>(;м гри11у. од еt:всрнс кaПltJI.: до пр11стан11111та. као 
11 дпа пута која су, са дuс стране, 1юн11ла до Унутра111њег 
ут11рђсња. Јсдн1ш nутсм, no Константину .,тајн11м'·. н~.:с~1ет· 
ано ес могло сп1h11 li3д1юра110 савског прнстан1111п·а кроз За
паднL1 подграђ~:. У разматрању моrуhн1>сп1 да ес "ссдмн врх" 
са другнм царсю1м двором лоцира у Запi!}\но пnдграђ~:, треба 
1~мап1 у в1щу резултате с11стсматских архсолt11111шх радоuе1 на 

011ом тср~:ну. Њ11ма су откривсн11 траrон11 римске архитск
l)'ЈЈС, дс1ю1111 насо:ља 11 некрополе из раног qх:дњсг 11ска 11 uc
riщ11 само днс куhс из позног средњег 11ска. Пр11а јс била 

nр11милшнс бон11ру•1нс конструющјс. Друга. зидана од лом
љен11г камена. f\нла јс, n<"\ свој притщн, д~:о брt1/(("\Г[1а1t11-
т1111та, јер јс у ш111тсрном поду куhс б11ло укопано 11слико 
11рисно fiypt:. пуно к<1трана. Током /\Y/'\1/'\IJНllllЊHX ис· 
ражнпа•1к11х ранова ннјс нађен н11 јс11ан траг rрађспннс која 
611 ес могла назщн11 nал~пом. ннти предмети матср11јалн1: 

културе КОЈ11 су пр1~nанал111ш111см фсунално~t дру111т11у. Такна 
грађсu11на юtјс rюмснуrа ни у једном 1шсаном ИЈ1111ру. юп11 ЈС 
'Јабсл1:жена у картографскЈ\м 11з1юр11ма на на•111н кико ЈС оз
на11а11ан 1t1111p у Горњем граду. На осноnу сш:га тога. на овој 
лuкац11ј11. по свој пр11тщ11, палата HllJC н11 пос111јала. 
Проу11авајуl\11 Заn<111но подграђе, Г. Марјано11иh-Вујовиli јс 
стога р~:алио прстrшставнла да се; рад11 11 трсhсм К11нстонп1· 
ншюм нрху, са r1р11С1'ЗН11111тсм за 11арск~; лађе 11 посебним 
ОЈtбр<1мбсн1ш с11стемом у залс~у. г. Марјано1111h-Вујов11h. 
Пр11стаю1111та Београдског грана. 6-20; иста, Иrn1рнја Бсо
гр<tда. 1. 302-306. 

Ј~ Ј. Кал11h ЈС дс-1'Зљно анализирала податке из трећег 
п11сма Ј. Таљако11<1, 11атираног 22. јула 14ЫЈ. rод11нс , Опис Бео· 
града, 445-452. Извор: Joannes de Taliacotio, Relatio de victoria 
IJelgrad~nsi, изд. L. \Vadding, нап. дело. 750-796. 

ЗЈ F. Tauer, Н311. ЈIСЛ(1, наn. 175. 
34 Ј. Каш1h, Опис Бсоrрщ\а, 451. У рl!Зннцу с<1 рсл11к1111ја

ма. којо јс могла б~пи у капели у уну1vа111њсм простору 111юр-
11а 11т1 у маtы1ј 11рк1111 у бл11зин11 , смс11псн1.: су јула 1456. 
го1111не р<:Л11кr111је ю Доњоградск~.: ксrюли11кс 11рк11~;, rd}ta 
1111r1't:hcнc fхшбар11011ањем. У 11З1юру ес на111111и да су ci: вс;рски 
обр~:ди после п1rа 11држаr1ал1t у оном rк:з(хщном nр11Сюру, 

пр11лагођсн11 свакако католи•1кнм обредима . Ј . Кал11h, Бео
град у ср~.:дњсм 111.:ку, 146, нап. 2U8. 
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~5 N. Jorga, Notes et ex1rai1 pour scrvir Ji l'histoire dc la croisade 
au XY:sii;cle. IV, Bucarest, 1915, 136. 

36 11 Mclt1 linguistico. f.d. Aпlonio Vallardi, Milano, 1938, s. v 
"il cassero". 

:16. Уnор~:ђсњс унутра111њ~:г yrupђi:њa са нтал11јанск1щ 
кастсщщ, које вр11111 Ј. Таљак1що, можда се може nовсзап111 
са одразом ут11цаја и1с1т1јанск11г г1rп1 111шг стила н<1 архнтек· 
Ј'УРУ палата у Будиму. Yn. Ј. Калиh, Љлатасрпск11хдсспота у 
Буд11~7.Зограф, 6, 1975, 54-57, н. 51. 

~ Троуглнста, сз многим старинск1ш кулам11 (Антон 
Вран1111h, 1533); засебна, јака трђ<ша на западном делу Гор
њег града. саз11дана од тврдо клесаног камена и сагра~на у 

1~1.111ку •1с1,1юrоуrdон11ка са 5 1111С11К11>., 11кругл11х 11 мајстt1рск11 
урађсн11х кула.. којt: су покр1ш~.:НL t~.1ощщ (Евлија Ч1.:n.:611 
1660); у 1tСщнку •1cт1111poyr-dOH1rкa са 4 куле (Антон Љ1rdфсл1. 
1567): зани.а тnрђаиа 11Зграђен<1 1шрсЋ1. C-d h кула (текст юнад 
др1юреза В. Ре111а Cil прсдстащ~м Бс:огрd/\<1, 1522): 5 11ел11к11х 11 
11нсою1х кула, пuкривсних оло1юм 11 л11мом (С1·сфан Герлах. 
1573): 7 кула покр1шсних оловом. 011 којих су трн куле б11лс у 
унутрашњем дnори111ту, а пр~;осталс 4 у централном делу 
ююр11а (Аус.:р Јанш11 Фердинанд, 1664); з1щою1 нису разnаљс· 
ни и имају високе 11 јаке кут.: покри11снс; олооом (Саломон 

Швајn.:р. 1577}; мноrо 11исок11х ку.1а грађених ол •1сторrс1С1х• 
(1С'Ја1юг камена (Ва11лав Вратистщ.1591 ); нскол11ко јаких ку· 
ла набт1111 (Макс1щил11ј3н Прi1Нд1r1тстср, 1608). Из1юрна 
ЛHl'Cfl!ITypa 11а11едсю1 јс у нап. З оuог ра11а. 

•111 В. нап. 3 овоr РЗЈ\3. 
зч Д. К(1ст11h, Гдс јс била Hcfioj111a. Београд, 1931, 25·41 , 

45-4t);J. Калиh. Кула Нсбој111а у Београду, 115-121 
40 Auer Janos Ferdiшind, ни11. Jlt:Лo, гл. CXXXVI. 
41 Г. Елсзов11h- Г. Шкр11щ1н11h, на11. 11сло, 65. 
42 О с11С1\:М1Ша 1ю11оснабд.:11ања у средњем 11ску u" F Тоу 

на11. дело, 75: В B1~qu11, 11од11снduдн1~лн1.Ћ1 на qх:днш1ек-
1щн11rt: rn.ЛГdfJCl(}I "PilJ\0111.: и крсnости (Vll-XIV 11.) Ар
х1.:олоr11я. 1977/1, 14-29, обр. 2а. 26. Брt1јн11 r1р1ш1.:р11 нал а)<: ес 
11 у српсюtм ·111рlја11ама, утврђеним граЈ10111~ма 11 манастирсю1м 
cpc1tf1нa~1a (З11с 11ан, Козн11к, Кру111е11<щ, Oraлah, Ђурlјс1111 
Стуrю11111111р. локал11тст11). 

4:• Е11т1ја Челсби, на11.11сло, НО-1!1. 
44 Aucr Ja11os FerdinAлd, нав. н1.:ло, погтшљ~: CX:XXVI. 
4~ Х Шабано1111h. Урбан11 раз1111так Београда пд 1521 но 

1688. Г\1/IИН!.:, ГГБ, XVll, 1970, 35-36. 
4h Радов11 су 11з1юђснЈ1 по 1щеји мајстора Хартмана из 

Њ1рнберга, На урбан11за1111ј11 града су у тu п1ю1с у Будиму 

рщ1иле бројне корпорације, саст-d1tЛ.снс од nоэнатих страних 
стру•1њака - хидраул11•1ара, војних 11нжсњсрС1, скулптора и 
др" v. L. Zolnay, le Chateau d~ Buda, ed. O>rvina, Budapest, 1970, 
34, 48. Снабдевање водом преко ур~:ђаја за ф1111трац11ју у прн· 
11балн1~м дело1шма тnрђа~1а које су биле на рекама, а налаз11лс 
et: на уЈю1111ењ1ша, утr1рђсно јс и у бугарск1~м ср~:11~ы1в1:к

овюш гра11Lш1rма 11 т11рђа~1ама у разд11бљу од Vll дo ХЈУ вск11, 
и. 8 . 81.11011, нав. дело, 14-29, сл. 2а. 26. 

47 Рщ\онс; јс из111111ио мојстор за х11драул11ку Ch1menti Ca
micia, 11. L. Zolna)', нан. дело. 4!!. 

41! Ј. Кал11h, Палата српских дссnL1та, 53. 
49 М. Днниk, Грађа, 11, 45. 



50 С. Fiskovic, Naci graditelji i kipari ХУ i XYI stoljeea u Du
brovnik11, Zagreb, 1947, 52, 62, 101. 

5I Chronicon pictшn , phototypice impressum. ed. Helicon Hun
garic11s Budapestiпi, MCML!Y, 84, fol. 1, 37'. 

-'2 М. Бајыювиh - Хаџи-Пс11111h , Најстарнји 11зглсд11 Бco
rpaJta у лшшвни~1 11з1юрима XIY-XYI века. ГГБ, XXV, 1978, 
1117-109,сл. !. 

-'3 Нац1юнална б11блшr1·ска у Парнзу, sigп. MS codex la1i
п11s. 7239. fol. 113 v, 114 r; F. Jomard, Les moпumeпts de la 
gcograph1e. Paris. 1862, пл. Ylll/35 (прво објаnљ1шањс); М. 
Bajalovic- Hadii-Pe~ic. Medieval to1vпs of Serbla and Macedonia 011 
а grapћic art 1vork of the 151h ceпtury, Balcanoslavica, 8, 1979. 17, lig. 
2: М. Ник11л111i, Карта Балканског полуострва из прве поло11· 
инс ХУ века. Истор11јск11 часопис, XXIX-XXX. [ 9Н2/83. ћ8. 

>4 Г. Елезовић - Г. Шкр1111ан11h , нав. дело, 5-14, сл. l; Х. 
Шабановнk. УрбаН11рювнтак.17(•1·а11но11а·1·овањс плана који 
ci: налази у Топкаш1 серају у Цариграду). 

'' г. Елсзшщh-Г. Шкр11т1н11h, нав. ДСЛ(), 14, сл. 7. 
56 Постојање пшн1щс у окв11ру Унуl'рашњсг уп1рђења 

крајем ХУ века само јс наставак тра11иц11јс нз ран11ј11х време
на. Нанмс, јnш 1349. године, у 113. члану Душановог Закони
ка. било јс одређено на ес уз царски 111юр морао налазити 11 
царски сунија, а и тамн1ща. каn и да јс сваки сужањ којн из 
царева д1юрС1 у1·с1 1с у патр11јархо111111ор и обрС1тно - слободан. 
В. С. Новаковнh, Законик Сrсфана Ду111ана цара српског 
1349. 111354, Београд. 1898. 

:i7 Г. Елезштh - Г. Шкр11нан11h, нав.11сло, 13, сл. 6. 
sx О. Зиројс1шh, Турско војно урсђсњ1.: у Срб11ј11 (1459-

\693), Бс11град, 1974,сл.1 . 
)9 Ориг11нал колор11саног 11р1юрсза н;~лазн ес у гра

ф11•1кој 'Јбi1рц 11 Албсртина, Бс'I, 11н11. 1936/1134. 
61 G. Pa11I i. 1 !впs Sebald Beham. Ein krilisches Yerzeichпis seiп

er Kupfersticke. Radieruпgeп und Holzsctшitte. Strasburg. 1901. 40. 
59. G. Ce1111er - Wilhelmb, Die Darslellung der Ttirkeпkriege an der 
SOdgreпze Mitteleшopas. lпlern. K11lturl1isюriscl1es Symposion, Mor
gcпdor[ 1969. 178, сл. 2. 

61 М. Бајмо1111h- Хаџ 11-П1:111иh, О 11р11nрсзу Б1.:огрщ1а нз 
1522. rщ111нс, Зборник ЛУ, 16. 198U. 267-268, сл. 3. 6. 

ы А collcctioп of vie1vs in Europe Ьу G. Bo11ttas, Апt1vегреп, 
1690. Britisћ liЬrary, Lo11do11, sigп. Maps С 9 аЬ. 

ю На стварању карте у•1сст1ю11ат1 су најб1>м1 ст
ру•1ња1111 тогёl врсмсНСI (космограф11. астрономи, гсо111.:тс, 
мат1.:~1ати 11ар11 ), на 11слу са Лазаром Секретаром, првим угар
ским картографом 11 сскрстёtром ссгсргонског Нёlдбискупа. 
Мулт1щ11сц11плинарна проучаuёtња оuог зна11ајног 11з1юра, 
којим су обухваliснс угарске земље у XVI веку, uбјављсна су у 
мnнограф11ј11 "Lazarus Secretari11s, The First l lungarian Mapmaker 
апd His Word·'. ed. L. Stegena. Akademiai kiado, Budapest, 1982 (у 
11аљ..:~1 тскс1у: Лазарус). 

64 Лазарус, Hёtll. нсло. 72 (аутр Р. Hrenko). 
65 Люарус, на11 . 11сло, 76. 
Ы> У npuoм 11здању карте, 11з 1528. го1111нс, коју јс послt: 

Лазареве смрп1 пр11nр..:м~ю 1t 11опуюю G. Tanstetter, професор 
Б1.:чког ун11всрз1пста. а 111та~шао познати из11С1uач Р. Apia11us 
нз Ингол111тата, обслсжсю1 су JICЛotm Угарске кnјс су Тур11и 
11с1юј 11л11 накна11но. Лсrсн)lа шюг из11ања завр111ава ес рс111ша: 

УНУТРАШЊЕ УТВРЂЕЊЕ БЕОГРАДСКОГ ГРАДА 

"Сада су они(·~. јужни крајсuн Угарске) у великој опасности 
011 Турака . Тако сада стоје ствари; и као што људи имају свој 
у11сс, тако исrо краљсuства 11 наро)lн имају своју судбину." В. 
Лазарус, 25 (ayrop L. lrmedi - Molnar); Ј. Кал11h, Најсrарија 
к<tрта Угарске, Tabula Hungariae, ЗРВИ, 24-25, 1986, 423-435 
(11сто~11јска анализа српских гра11ова и насеља). 

7 М. Бајало11иh - Хаџ11-П~111иh, Најстар1ф111зглсю1 Бсо
града, 118-119, сл. 9-11. Први пу1· изнета претпоставка да јс у 
nитю:i Уну1'Ра111њс утврђење. 

љс. 

Земун (Taurunum) лоциран јс та•шо, као посебно насе-

1-Н Лазарус, 16-19 (аугор L. Stegeпa). 
70 ЛазС1рус, 84-86 (аугор R. Halmai). 
71 Д. Мс11аков11h, Бсогра11 у с1·арим гравирама, Т. !11-УШ. 
72 Х. Шабаноu11h. нав. 11сщ1, 16, 20, 27, 33. 
7:1 М. Лазар1:1111h, Тврђана 11 град Београд крајем XVll 

вијска на ПЛСIНУ Ј оане1 Баппrстс Гумrtёt, ГГБ, Xlll. 1966, 65-71. 
Ж. Шкаламсра, Бсогра11 на плс1ну ю 1688. го1111нс, Народна 
библиотека Србије, Бсnrрад, 1978, 1-4. сл.\ . Аутр кр11т11чк11 
разматра 11сформ11сС1ност плана у 011носу на сгuарну с11туац11-

ју. 
74 На граш1ри nemrкnг формате~ знала•1К11 су укомnоно

оан11 ликовнfr 11 картографски елемент11: две вс;1уrс града 11 

ш11роко рюв11јсн11 план Бсоrрёtда са уцртаним урбанис
тичким садржајем, као 11 щсна аусrријскnг напада на Доњи 
гра11 са распnрс11ом трупа. пропраhсна оп11111рном лсгснном. 
Дpyrd легенда односи ес иа план. У њој су нумср11 11к11 побро· 
јане главне војне, 11срскс 11 nр1шрсднс rp<lђen11нe. као 11 
сгратсгијски пунктови у граду , подграђу 11 прс11грађу. 

15 У ош1с1шС1 (юрби које су Аусчтјанци водили за \1с11а
јањс Београда 1688. г. нису на11щ1сн11 подаци о 011rrchcњy са
мог 11ворца, тс јс 01ю само прс·1ЂостаnкС1 на основу Гумп()вnг 

плана. В. Р. Вссслннониh, Ратови Турске 11 Аустрнјс 1683· 
1717. го1111ис, Исl'Ор11ја Бсограт1.1, 477-478. 

76 Д. Јовановнh, Из збирке гра 1н~ра с1·арог Београда . 99. 
Иако у време п1tсё1ња овог рада није знао за nосюјањс Гумrю· 
ног плана, којн јс послужио као узоr Бщ1снсру. аугор jt:, nр1.:
ма пр11к<1ЗС1НОЈ с111-уё11111ји , прстпос1·ан1ю да јс рађен према 
ран11ј1:~1 узору 11 )\а предс1·а11ља crap11jy основу Бсограца. 

77 Д. Me11aкou11h , Београд у старим гравирама, МГБ, 
1950, Т. ХХ!. 

78 Р. Всссл11нов11h, нав. )\сло. 494. 

СКРАЋЕНИЦЕ 

БОН - Београдске ош11т11нскс нов11нс, Београд 
Bultetiп !ВЈ - Bultetin des lпterпationaten Burgen lnstitul 
ГГБ - Год11111њак града Београда, Бсогран 
Глас СКА - Глас Српске Краљевске Ака1tеыијс, Бео

rрдд 

Гласник ИДНС - Гласник Истор11јскоr 11ру111тnа, Нони 

Гласник СУД- Гласннк Српског у11снuг 1tруштва, Бео· 

rpa11 
ГМГБ - Го1111111њак Муж ја rpaJ1a Бсогра11а. Београ11 
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ДР МАРИЈА БАЈАЛОВИЋ- ХАЏИ-ПЕШИЋ 

З\юрн11~.: ЛУ - Зfюрник за ли~.:оuнс уметности Мат1щс 
Cpnc.:c, Нови Сад 

ЗРВИ - Зборник радова Византолошког 11нс1итуr<1, 
Београд 

ЗФФ -Зборник Филозофског факултt:>rа, Београд 

Rad JAZU - Rad Jugoslovenske akademije zпanosti i umjeuюs
ti, Zagreb 

СКЗ -Српска књижевна задруге1, Б1:оград 
Споменик СКА - Сnом~:и11к Cpnci.:c Кр<1Љс11скс Ака

дсмttјс , Бсоград 

ТНЕ INSIDE FORTIFICATION OF BELGRADE TOWN 

Мш·iја Bajalovic-Hadii-Pesic 

Тће Restoration of Inside Fortification at the Time of the Despot Stefan Lazarevic, 
Lasting and Disappearance (15th-l 7th Century) 

The most importa111 1ransГormatю11 of the lnside Fortilication 
100~ place durшg the кign of the !Xspot Stefaл Lazarev1c. who go1 
Belgnide lrom tlie Ugriaлs iп 1403 and '' hich 1~as 1n hts possession 
until h1s deatf1 1n i..27. The strengthening оГ Belgrade as of а pol11ical 
and cul111ral center оГ the SerЬiaл Despotship 1s seen Ьу 1ts more 1·re
q11en1 ment1onшg in wriнen and representatюn 111 graphic sources 
1·rl)m tht 111ne 01· its lasting until the complete destro}iпg of iь med1-
e~nl remains at the end ofthe 17th century. ln this paper оп thc lns1de 
Fo11iticauo11 hnve Ьееn set out the data deriving from such sources Ьe
cause they Ьclter spenk of its арреаrалсе and insidc structures tl!an it 
сап Ье coпcluded on the basis of archaeofog1cal 1vorks. ln this connec
tion the autlior's attention has Ьее11 dedicated only to tJюse structures 
from the Middle Ages wl1ich аге supposed to originate in the time of 
res1oratio11 nt the Ьeginning of the 15th century. 

The n1ost important 1vritten source concen1ing Belgrade оГ the 
1 Sth ce11tury is that one feft Ьу 1he Despot's Ьiogmphen Constanlin the 
Philosopher which also incorporates the first description of the lnside 
Fortificatio11 after its extensive restoration. At the mid- \Sth century 
the dcscпption 1vas supplemented Ьу new data given Ьу the F ranciscan 
Giovanni Tagliakozo which, nmong other things. deal 11-ith the defcnse 
01· Belgrade from the Turks 1п 1456. On lhe Ьas1s of these sourccs, as 
1\-ell as later data lefi Ьу various 11тitters of travel, it has Ь.:Сn ascer
tained thnt the lnsidc Fortification 1vas kno1\Л under ditТerenl namt:S 
during its Ше. 

The most frequen1 names 1vere the То1ш (B1g, lns1de. Frontal) 
accordi11g 10 the Byzan11ne teпninofogy l'rom 1'1е 1 Zth ceпtury as 11ell 
as S)110nyms ol' the lnside Fortificatюn ог the lnsid~ To1\n, 1~h1ch ~ 
tcrms. can Ье lollol'-ed from the 91h сепшrу Ьotl1 ш the East and W~t 
11h~n tOl'ПS 11erc descriЬed 11ere 1'1е} either capi1aJs \1Г seal~ of high 
11oЬ1li1y. Using 1l'Тitten sources 1he author uied 10 make а n:co
nstruction of 1!1е арреагалсе of the lnsidc Fortificauon clad 111 medi
eval attire and to depict the cl1arac1erislic details of its 1nside 
SIГUCIUres. 

Among graphic material and visual arts (minшtures. dra11ings, 
engraviпgs) 1vere selected fe1v examples оГ autogniphic character. 
1vhich sho1ved - according to some indicators coпtiпned in 1vritten 
sources and Ьу the 1vorks in field - more or less а real Гormer шЬап 
and Гortification situation. For these data were оГ special importance: 
the 1vood-cut Ьу V Resch tro111 1522. the lnside Fortitica1io11 iп the 
oldest map of Ugrian lands mnde Ьу the cartographer Lazarus, as l\ell 
as а pan of the plan nnd vie1v of Belgrade from а vast baroqye compo
s1tion or the Austriaл COUl1 architect Johaлn Baptisl Gump from 1688 
ЬеГоrе the very pulling do1vn of the remaiпs of the medieval fnstde 
Fo11itica11on. 

The results of archaeologicaJ invcstigations, as well as the ob
JCCts of ma1erial culture from the репоd of the late M1ddle Ages in the 
life ol' the lnside Fortitication \vill Ье presented in th~ sequcnce ot" 1h1s 
paper co11cern1ng the lnstde Fortiticatio1t 




