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ВОДЕНОМ КАПИЈОМ II

МАРКО ПОПОВИЋ

  оквиру фортификација Београдске тврђаве једино боље 
очувано здање које је преостало јесте кула Небојша. 
Налази се у Доњем граду, на споју Приобалног и 
Североисточног бедема, на улазу у некадашње, сада 
ишчезло, градско дунавско пристаниште. Назив ове 
куле познијег је датума. Првобитна Небојша налазила 
се у оквиру Замка у Горњем граду и представљала је 
највећу и најзначајнију кулу средњовековног Београда.1 

После њеног разарања, крајем 17. века, име је пренето 
на садашњу кулу Небојша у приобаљу, последњу пре-
осталу велику средњовековну градску кулу.�

Кула Небојша, мада преправљена, стицајем око-
лности до наших дана је доспела добро очувана, а 
била је у више наврата предмет истраживачких и кон-
зерваторско-рестаураторских радова, за разлику од 
приобалних утврђења која до сада нису проучавана у 
већем обиму. Положај Доњоградског булевара и посебно 
траса двоструког колосека железничке пруге, која делом 
лежи изнад остатака Приобалног бедема, у великој 
мери отежавају, или сасвим онемогућавају, приступ 
истраживањима овог комплекса. Изузетак представља 
само део бедемске трасе између куле Небојше и суседне 
Водене капије, где су недавно обављена сондажна 
археолошка ископавања.

Први радови на проучавању куле Небојше запо-
чети су 1938. године, с циљем да се приступи њеној 
обнови и да се околни простор рашчисти од шута 
и рушевина.� Тада су откривени остаци куле II у 
оквиру Североисточног бедема Доњег града, као и 
познијег бедема, који је преграђивао простор према 
кули Небојши. Обављена су и обимна истраживања 
архитектонске структуре саме куле Небојше у оквиру 
припрема за приступ обнови делова зидова оштећених 
током бомбардовања у Првом светском рату. Била је 
то прилика да се открију и обнове старији зазидани 
топовски отвори, а обновљени су и оштећени познији 
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прозори – положаји за топове из времена аустријске 
владавине. Ова обнова, међитим, није у свему доследно 
спроведена. Оштећени млађи отвори на првој и другој 
етажи стране H, који су пре разарања 1915. године били 
у виду четвртастих прозора, обновљени су у облику 
мањих првобитних средњовековних топовских отвора. 
У току ових радова нису предузете мере статичке 
санације, јер уочене пукотине настале током Првог 
светског рата тада још нису указивале на озбиљнији 
поремећај стабилности тла.

Услед бомбардовања 1944. године, стање ста-
билности куле веома је погоршано, због чега је било 
потребно да се хитно приступи њеној санацији. Обимни 
радови обављени су 1960–1961. године, а претходила 
су им прва археолошка ископавања, како у самој кули 
тако и на околном простору.4 Том приликом истражена 
је цела унутрашњост куле до равни некадашњег пода. 
Са спољне стране у целости је откривен дограђени 
познији сокл и истражен је темељ куле до нивоа 
дрвених шипова на којима лежи. После археолошких 
ископавања, обављена су геомеханичка испитивања 
тла, која су показала да је кула заснована на речним 
седиментима, а делом и на насипним слојевима, што је 
проузроковало неједнако слегање и појаву пукотина на 
темељној плочи и зидовима по вертикали све до крова. 
Пошто је констатована преоптерећеност тла испод 
куле, добијени су основни елементи за израду пројекта 
статичке санације, који је у целини и реализован.5 
Утврђено је да је дозидани млађи сокл над темељом куле 
нефункционалан и да не доприноси њеној стабилности 
и уклоњен је. Уместо тога, проширена је темељна стопа 
куле и у тој равни обухваћена армиранобетонским 
прстеном. У оквиру припрема за ове веома обимне и 
сложене радове порушени су и делови бедема који су се 
ослањали на кулу. Тим захватом су, нажалост, изгубљени 
драгоцени подаци о вези Приобалног бедема са делом 
зида према кули II, као и о њиховом положају у односу 
на кулу Небојшу, будући да о томе није сачувана никаква 
документација. 

Санационим радовима био је обухваћен и горњи део 
куле изнад зидане калоте, с којег је претходно уклоњен 
насип земље. И он је такође утегнут армиранобетонском 
конструкцијом, на коју су ослоњена радијално поста-
вљена ребра као ослонац танке бетонске плоче – подлоге 
кровног покривача од ћерамида.

У оквиру конзерваторских радова после статичке 
санације затворене су све пукотине на зидовима куле 
и президани оштећени делови калоте, као и неки од 
сегментних лукова у конструкцији млађих прозора. 
Дрвене међуспратне конструкције у кули у целини 
су замењене и постављене у лежишта старих греда. 

Сл. 1. Кула Небојша, општи изглед

Сл. 2. Кула Небојша са простором испред улаза, 
стање после истраживања 1938. године
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Сл. 3. Кула Небојша, основе и пресек са етапама грађења
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Сл. 4. Простор испред куле Небојше, основа после археолошких истраживања 1982. и 2006. године
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Ради ојачања међуспратних конструкција уместо дрве-
них греда подвлака постављене су челичне траверзе 
обложене дрветом.6

Археолошка истраживања мањег обима на овом 
простору настављена су 1964. године. Тада су поново 
откопани остаци куле II, која је истражена до дна 
темеља откривеног на коти 68.34. Испитан је, такође, и 
темељ бедема према кули Небојши, за који је утврђено 
да је знатно плићи и да лежи на коти 69.43.7

После дужег прекида, археолошка истраживања 
настављена су 1982. године на простору испред улаза 
у Небојшу, ради добијања података за обнову дела 

Приобалног бедема који се ослањао непосредно на ову 
кулу. Такође су обављена и ревизиона ископавања куле 
II, чији су остаци након тога коначно и конзервирани. 
Циљ ових истраживања био је прибављање података 
за израду пројекта одбране Доњег града од високих 
поплавних вода, што је утицало и на веома ограничен 
програм археолошких ископавања.8

Коначно, тек недавно, остварени су предуслови да 
се у целини заврше археолошка истраживања простора 
око куле Небојше, укључујући и део Приобалног 
бедема са суседном Воденом капијом II.9 Са спољне 
стране ове деонице Приобалног бедема уклоњени су 

Сл. 6. Простор испред куле Небојше, пресек 
Североисточног бедема Доњег града са остацима рампе)

Сл. 5. Простор испред куле Небојше, пресек 
Приобалног бедема
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целом дужином високи слојеви насипа и откривено је 
зидно платно спољне куртине приближно до коте 72.50. 
Ниже зоне истраживане су у две мање сонде до нивоа 
где су се појавиле подземне воде (70.84). Са унутрашње 
стране бедема, према Доњоградском булевару, у оквиру 
четири сонде истражене су ниже зоне унутрашње 
куртине до темељне стопе, односно равни терена у 
првим деценијама 18. века. На том простору откривен 
је нижи преостали део рампе на углу, односно споју с 
некадашњом унутрашњом куртином Североисточног 
бедема Доњег града, од које су очувани само остаци 
у висини од неколико редова опека (сонда 1/06). 
Ради анализе унутрашње структуре земљаног насипа 
бедема и евентуалних трагова старијих фортификација 
отворена је сонда у којој је добијен целовит пресек кроз 
ову бедемску трасу (сонда 4/06). У оквиру ових радова 
истражена је у целини и Водена капија са две суседне 
засведене просторије, које су укопане у структуру 
земљаног насипа бедема (сонда 6/06).

Наведеним истраживачким радовима допуњена 
су сазнања о кули Небојши и добијени основни подаци 
о структури и етапама грађења истраживаног дела 
Приобалног бедема. Будући да је посреди сложен ком-
плекс фортификација, које су грађене и дограђиване 
током више епоха, сазнања до којих се дошло анализом 
свих расположивих извора биће изложена хронолошким 
редом и то прво за кулу Небојшу, а потом и за суседни 
део Приобалног бедема с Воденом капијом II.

Кула Небојша
На основу сазнања до којих се дошло проучавањем 

историјских извора и исхода археолошких ископа-
вања, садашња, приобална кула Небојша подигнута је, 
по свему судећи, непосредно после велике, неуспеле 
турске опсаде Београда, у лето 1456. године. Грађена 
је, највероватније, у оквиру обимних фортификационих 
радова, који су предузети ради обнове порушених и 
оштећених градских фортификација. У том раздобљу, 
око 1460. године, изграђено је ново утврђење Источног 
подграђа са истуреном топовском кулом (сада Јакшићева 
кула) и положајима за артиљерију у оквиру бедема. 
Својом истакнутом позицијом и наоружано топовима, 
новим оружјем у систему одбране градова, ово ново 
утврђење бранило је североисточну страну града и 
главне градске капије.10 Према истој замисли, на улазу у 
Дунавско пристаниште, на самој обали реке, подигнута 
је нова велика топовска кула – сада кула Небојша 
– са циљем да артиљеријском ватром брани прилаз 
доњоградској Источној капији и да чува улаз у градско 
пристаниште. По својој основној концепцији, била је 
истоветна с нешто мањом истовремено грађеном кулом 
Источног подграђа.��

Према резултатима досадашњих истраживања, 
првобитни изглед куле може се у највећој мери са-
гледати. Реч је о вишеспратном здању правилне осмо-
угаоне основе, с пречником унутрашнег простора од 
око 8,5 м. Димензије спољних страна (обележене од 
А до H) јесу 6 м, док је дебљина зидова уједначена 
и износи од 2,90 до 3 м. Спољно лице је грађено 
релативно правилним тесаницима меког кречњака, који 
потиче из каменолома у околини Београда. Ова врста 
локалног камена слабог је квалитета и током времена 
подложна је ерозији, односно распадању. Унутрашња 
лица зидова у кули грађена су ломљеним, притесаним 
каменом уз местимичну употребу фрагмената опека, 
док им је лице било дерсовано. Кула је утемељена на 
веома масивној компактној плочи квадратне основе, 
димензија 14,50x14,50 м, а дебљине око 2 м, у одсечцима 
са спољне стране (дно темеља је на коти 68.04, а горња 
површина на коти 69.92). У унутрашњости куле зидна 
маса плоче била је знатно дебља, око 3,30 м, пошто се 
првобитни под налазио на њеној горњој површини, тј. 
коти 71.40. Темељна плоча била је грађена од ломљеног 
камена повезаног веома компактним малтером. У својој 
унутрашњој структури била је ојачана системом дрвених 
греда – сантрача, сложених у виду више паралелних 
нивоа хоризонталних решетки, које су вероватно биле 
повезане и по вертикали. Ради ојачања тла, испод 
темељне плоче налазио се систем вертикално побијених 
дрвених шипова, промера око 14 цм, постављених у 
низовима на међусобним растојањима од око 40 цм.�� Над 
поменутом темељном плочом заснован је осмоугаони 
надземни део куле. Првобитна висина ове грађевине 
од око 25 м може се само претпоставити, будући да 
јој, услед каснијих преградњи, последња етажа није 
сачувана у изворном облику. Унутрашњи простор у кули 
био је издељен дрвеним међуспратним конструкцијама 
на приземље и четири, односно првобитно вероватно 
пет етажа. Спратна висина износила је 4–4,30 м. Са 
нивоа садашњег, последњег, четвртог спрата излазило 
се на одбрамбену галерију истурену на профилисаним 
конзолама. На свакој од осам страна куле налазило 
се по пет и на угловима по једна конзола, укупно 48. 
Вероватно су биле повезане луцима над којима је стајао 
парапет са зупцима. Судећи према приказу на ликовним 
изворима с краја 17. века, горња, сада порушена етажа, 
имала је повучене и сужене зидове, тако да је под шетне 
стазе галерије већим делом лежао на зидној маси куле. 
Над овом етажом налазила се још једна, надвишена 
пирамидалним кровом који је, по свему судећи, био 
покривен оловним плочама. 

Некадашњи прилаз кули био је из правца Приоба-
лног бедема. О изгледу првобитног улаза нема по-
узданих података. Може се само претпоставити да се 
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Сл. 7. Простор испред куле Небојше, унутрашња 
куртина Североисточног бедема са остацима рампе

Сл. 8. Простор испред куле Небојше, остаци рампе на 
споју Приобалног и Североисточног бедема

мери и хронолошки одредити. Пре изградње куле, на 
том простору постојали су Приобални бедем, чија је 
изградња датована у трећу деценију 15. века, и кула 
II, дограђена око 1440. године, којом је био завршен 
правац Североисточног бедема Доњег града.15 Након 
изградње приобалне топовске куле Небојше вероватно 
је остварена веза с постојећим Приобалним бедемом. 
Знатно сложенији проблем представља утврђивање 
везе са суседном кулом II.16 Изгледа да је у прво време 
између ових двеју кула постојао улаз у један мањи део 
пристаништа, који је залазио у простор Доњег града. 
Тај пролаз је, по свему судећи, већ пре краја 15. века 
преграђен новим бедемом који се једном страном 
ослањао на фронт куле II, а другом је дотицао кулу 
Небојшу. У исто време или нешто позније, али сва-
како пре турског освајања Београда 1521. године, пред 
улазом у кулу дограђен је један анекс правоугаоне 
основе, чији се један зид ослањао на ову преграду,17 а 
други на Приобални бедем. Могло би се закључити да 
је служио као нека врста предворја и одбране прилаза 
улазном делу куле. Тешко је закључити које је висине 
био овај анекс и како је изгледао у свом горњем делу. 
На лицу зида куле изнад садашњег улаза запажају се 
слабо видљиви трагови отиска двосливног крова, који 
се могао налазити над овим призиданим анексом.18

Одбрамбени значај куле Небојше
Својим обликом и конструктивним решењем 

Небојша припада најстаријем типу раноартиљеријских 
високих кула.19 Намена јој је била да дејством топова 
брани улаз у Дунавско пристаниште, спречава напад 
са Ратног острва и из његовог правца и бочном 
ватром штити прилаз главној капији Доњег града.20 

налазио на истом месту где и садашњи, познији. На 
свим етажама куле налазили су се топовски отвори, 
чији се првобитни број услед каснијих преправки не 
може поуздано утврдити. У приземљу, у равни пода, 
постојала су сигурно два отвора (стране C и E). На 
страни према обали (H) откривени су остаци једног 
зазиданог нешто већег отвора, који је остао неистражен, 
па остаје отворено питање да ли је то била потерна за 
излаз на обалу или положај за топ.�� У равни прве етаже 
остао је сачуван само један првобитни отвор (страна G), 
у равни друге два (стране C и Е), док су на трећој етажи 
сачувана сва четири првобитна топовска отвора (А, C, 
Е и G). Топовски отвори прве и друге етаже били су с 
лица полукружно засведени каменим луком у ширини 
од свега 0,50 м, док је остали део имао таваницу од 
храстових гредица. На трећој етажи топовски отвори 
имали су према спољној страни свод од танких опека, 
који је ишао у дубину зида до око 0,90 м, одакле се 
настављала таваница од гредица.14

Првобитни однос куле према суседним 
фортификацијама
У току радова 1960–1961. године није се дошло до 

података о некадашњој вези куле Небојше са суседним 
фортификацијама. Разлог је био затечено стање, настало 
као резултат познијих преградњи, али и чињеница да 
тада нису вршена детаљнија истраживања пре рушења 
делова бедема, која су претходила статичкој санацији 
темеља куле. Претпоставка је да је кула првобитно 
грађена као самостално здање, евентуално повезано 
само с Приобалним бедемом, а касније и са суседном 
кулом II. Ту је уочено више етапа грађења чији се 
међусобни однос може јасно разграничити, а у доброј 
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Кула Небојша под турском влашћу 1521–1688.
После освајања града, по наређењу султана 

Сулејмана, спаљена приобална кула је обновљена, с 
циљем да дејством својих топова спречи евентуални 
угарски продор бродовима ка Београду. О обиму 
ових интервенција тешко је судити, али се може 
претпоставити да су тада обновљене само спаљене 
дрвене конструкције у унутрашњости куле. У раздобљу 
турске власти, свакако пре 1688. године, извршен је 
покушај да се темељ куле ојача. Том приликом дозидан 
је степенасто профилисан сокл у виду прстена око куле, 
који се налазио изнад темељне плоче, али без икакве 
конструктивне везе са њом.24 Појава овог сокла указује 
да су већ у то време постојали неки проблеми статичке 
природе, по свему судећи, изазвани неједнаким сле-
гањем тла на којем је била утемељена. Тешко је веро-
вати да је ова интервенција, с циљем да се прошири 
површина налегања, била успешна. Остаје отворено 
питање где су се налазиле првобитне пукотине у зидној 
маси куле, будући да оне нису уочљиве на старијим 
фото-снимцима из раздобља пре 1914. године, односно 
пре оштећења насталих током бомбардовања почетком 
Првог светског рата.

Ову знамениту кулу уочили су и забележили неки 
од страних путника који су пролазили кроз Београд 
током 16. и 17. века. Тако је Давид Унгдад, на путу за 

На свакој од етажа налазила су се, највероватније, 
само по два топа, која су по потреби премештана на 
одговарајући топовски отвор ради дејства у жељеном 
правцу. У време када је настала, ова приобална кула 
представљала је значајно остварење фортификационе 
архитектуре. Грађена је у сврху одбране града од 
Турака и ту своју функцију вршила је више од шест 
деценија. У систему одбране Београда ова кула је, 
у ширем смислу посматрано, представљала део 
„предзиђа Хришћанства“ који је деценијама успешно 
заустављао турске продоре ка средишту Европе. 
Њен стратешки значај дошао је до пуног изражаја у 
време турске опсаде Београда 1521. године. Иако већ 
у извесном смислу застарела, кула Небојша је својим 
топовима данима бранила прилаз левом крилу турских 
опсадних трупа. Тек када су дејством топова с Ратног 
острва Турци успели да је запале, браниоцима је нанет 
пораз.�� У том смислу, ваљало би навести запажање 
анонимног турског хроничара који је забележио да 
је спаљивањем ове приобалне куле „неверницима 
пребијена кичма“ и омогућен успешан јуриш турских 
трупа.�� Да је реч о поузданом сведочанству, потврдила 
су и археолошка ископавања. Над подом куле откривен 
је моћан слој гари и пепела који сведочи о великом 
пожару, који хронолошки одговара управо раздобљу 
турске опсаде и запоседања Београда 1521. године.��

Сл. 9. Приобални бедем, 
део куртине код Водене 
капије II са старијом и 
млађом фазом грађења.
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слогу камена и опека. Ова зидна маса спајала се с 
куртином Приобалног бедема и била је призидана уз 
страну А куле. Ту је био моделован пролаз ка кули грађен 
опекама, који је са десне бочне стране имао полукружну 
нишу. Био је засведен полуобличастим сводом и с 
лица надвишен сегментним луком. Пошто су остаци 
дограђених фортификација на овом простору углавном 
порушени, о њиховом некадашњем изгледу сведоче 
неки од  планова из 18. века с приказом подземних 
конструкција. На једном плану из 1740. године на том 
простору приказана је једна подземна просторија с 
приступним ходником у земљаном насипу бедема који 
је био образован даље и дуж унутрашњег лица старог 
СИ бедема Доњег града.28 Ова просторија је изгледа 
била засведена, а над њом се у горњој равни бедема, 
судећи према приказу с једног турског плана из чет-
врте деценије 19. века, налазила грађевина покривена 
кровом и ослоњена на кулу. Међутим, овакав приказ се 
не понавља на већини осталих планова из ове епохе, а 
ни приликом археолошких ископавања нису откривени 
никакви трагови ових подземних конструкција. 
Склони смо закључку да је овде реч о приказу једног 
неоствареног пројектног решења. Судећи према, 
истина доста нејасним, приказима на нешто познијим 
плановима из периода 1789–1790. године, могло би 
се претпоставити да се у кулу силазило с платформе 
Приобалног бедема (кота 78.00) до самог улаза (праг 
на коти 75.12), низ рампу или неким степеништем, 
које је могло бити и наткривено, како се то уочава на 
поменутом плану из четврте деценије 19. века. 

Кула Небојша у другој половини 18. века и 
првим деценијама 19. века
Након повратка Турака 1739. године, у току радова 

на обнови Београдске тврђаве, који су потом уследили, 
у комплексу куле Небојше није било значајнијих 
фортификационих захвата. Уз њену страну F прислоњен 
је нов бедем, којим је коначно преграђен приступ 
старом дунавском пристаништу. Приликом доградње 
овог зидног платна зазидан је један од топовских 
отвора приземне етаже. У току даљих радова, вероватно 
почетком друге половине 18. века, на горњој површини 
Приобалног бедема земљани грудобран замењен је 
зиданим топарницама. Након ових радова, комплекс 
куле Небојше добио је свој коначни облик, који ће 
задржати све до великих разарања објеката у Доњем 
граду током Првог светског рата.

Претварањем Београдске тврђаве у бастионо арти-
љеријско утврђење, кула Небојша је изгубила свој 
некадашњи одбрамбени значај, те јој се већ од краја 
17. века постепено мења намена, што је посебно дошло 
до изражаја након последњег аустријско-турског рата 

Цариград 1572. године, забележио да се на обали према 
ушћу Саве у Дунав налази једна велика кула, коју он 
назива „Бела Кула“.25 Средином 17. века, турски географ 
Хаџи Калфа такође запажа ову кулу, наводећи да ју је 
подигао султан Сулејман,26 вероватно мислећи на њену 
обнову. У једном познијем документу, који је упућен 
из Београда у Беч 29. маја 1721. године, ово приобално 
здање је означено као четвороспратна „Темишварска 
кула“ у којој су „за време Турака (значи пре 1717. године, 
прим. аут.) боравили заробљеници“.27 Каква је судбина 
ове куле била у аустријско-турском рату 1688–1690. 
године, и касније у борбама 1717. године, у изворној 
грађи нема података.

Реконструкција куле са околним 
фортификацијама 1717–1736.
У оквиру великих радова на изградњи Београдске 

тврђаве током аустријске владавине темељно је ре-
конструисан и комплекс куле Небојше. Ова стара сре-
дњовековна кула, која је у то време била застарела и у 
фортификационом смислу превазиђена, за разлику од 
осталих, ипак је задржана и уклопљена у нове бастионе 
фортификације. Порушен је горњи део куле изнад 
некадашње галерије на конзолама и изнова је опекама 
озидана последња четврта етажа, засведена кришкастим 
сводом. Над овим сводом, набачајем камена с мало 
малтера, образована је плитка пирамидална подлога 
преко које је постављен кров од ћерамида. Моделован је 
и нов улаз у кулу, који је тада добио свој садашњи облик. 
Улаз има камени профилисани оквир, с прагом на коти 
75.12. Одатле се у кулу силази са осам степеника до 
унутрашњег сличног портала, који одговара нивоу новог 
пода од опека на коти 73.60. Првобитна најнижа етажа 
куле том приликом је била засута насипом. У оквиру 
ових радова сви стари топовски отвори су зазидани, 
а пробијени су нови већи, и то по четири на свакој 
етажи, на странама B, D, F и H. Озидани су опекама 
и пресведени плитким сегментним сводом. Мада су 
грађени у виду топовских отвора, првобитна намена 
им није сасвим јасна, будући да њихов распоред не 
одговара фортификационој функцији. Иако се не може 
искључити могућност да су на неким од ових отвора 
и били постављени мали топови, одбрамбена улога 
ове куле у том времену била је занемарљива. Раније 
започети радови на Приобалном бедему настављени 
су у том раздобљу и завршени образовањем простране 
платформе са земљаним грудобраном, о чему ће даље 
бити речи. 

Уобличен је и простор испред улаза у кулу Небојшу, 
где су остаци старијих конструкција порушени и засути 
до равни њеног прага (око коте 75.00). Стари зид према 
кули II замењен је новом куртином, грађеном у мешаном 
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и обале изграђен је пружни насип с једним колосеком, 
који је 1942. године проширен на два колосека, што је 
условило рушење делова приобалних фортификација, а 
кулу Небојшу одвојило од њеног изворног приобалног 
амбијента. С друге стране, у простору Доњег града 
просечена је 1935. године нова комуникација – Булевар 
војводе Бојовића. Изградњом пруге, а потом и пута, 
кула Небојша с непосредним окружењем одсечена је од 
осталих делова Тврђаве и, у амбијенталном смислу, у 
великој мери je деградирана.

Приобални бедем
Међу утврђењима Београдске тврђаве појас при-

обалних фортификација остао је до сада најслабије 
истражен. Реч је о бедемској траси дугој преко 500 метара, 
која је, услед положаја савремене инфраструктуре 
и високог нивоа подземних вода, тешко доступна 
истраживачима. Нешто обимнијим истраживањима, 
која су вршена 1982. и 2006. године, био је обухваћен 
само један њен мањи део, од куле Небојше до суседне 
Водене капије II. На тој истраженој деоници уочена је 
основна структура приобалне бедемске трасе и издвојено 
више етапа грађења, односно обнова, од којих су неке 
и поуздано временски одређене. Међутим, сазнања до 
којих се овде дошло пружају само парцијалну слику 

1789–1791. године. У том раздобљу, као чврсто зидан и 
добро обезбеђен објекат, кула је претворена у тамницу, 
где су затварани сви који су представљали опасност за 
турску власт. Тако су 1795. године у кули били затворени 
заробљени побуњени јаничари, да би по старом турском 
обичају ту били задављени и бачени у Дунав.29 Нешто 
касније, 1798. године, у кули је био заточен, а потом 
и погубљен, грчки патриота Рига од Фере. Почетком 
1801. године ту је погубљен и београдски митрополит 
Методије.30 У кули Небојши били су затворени и бројни 
сужњи у време јаничарске страховладе пред Први 
српски устанак, а посебно у време репресалија након 
слома устанка 1813–1815. године, када су ту или пред 
Тврђавом вршена масовна погубљења. У кули Небојши 
је пуних шест месеци, 1815. године, био затворен и 
Јеврем Обреновић, брат кнеза Милоша и потоњи први 
српски градоначелник Београда. 

После одласка турског гарнизона 1867. године, 
Београдску тврђаву је запосела српска војска. У том 
раздобљу стање куле није мењано, али је битно измењена 
њена непосредна околина. Затечене фортификације, 
које су изгубиле своју некадашњу намену, постепено су 
деградиране, а таложењем муља и насипањима речна 
обала је померена од куле за неколико десетина метара. 
У првој деценији 20. века, између Приобалног бедема 

Сл. 10. Простор испред куле Небојше, унутрашња куртина Североисточног бедема са остацима рампе
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угарског порекла с краја 15. и из првих деценија 
16. века, који се не би могли датовати после 1521. 
године. Земља је из утврђеног дела града или непосре-
дне околине, с културним слојем који се образовао 
пре турског освајања Београда. Имајући то у виду, 
поменуто насипање, односно доградња бедема могла 
би се датовати у последње раздобље угарске власти 
или прве године после турског запоседања града. 
Међутим, на основу анализе историјских извора, 
могуће је извршити још ближе датовање ових радова. 
Главни турски напад на утврђења Београда био је 
усмерен ка Приобалном бедему као најслабијем делу 
градских фортификација. С положаја на Ратном острву 
овај бедем је био бомбардован и доста разрушен. 
Кроз начињене бреше извршен је продор, чија је 
последица била запоседање Доњег града, а потом и 
освајање града у целини. Драгоцено сведочанство о 
току опсаде, а посебно о предузетим мерама за обнову 
порушених утврђења непосредно после освајања, 
сачувано је у делу анонимног персијског хроничара 
који је пратио овај турски освајачки поход. Говорећи о 
обнови доњоградског утврђења, поменути савременик 
и очевидац догађаја наводи да је султан Сулејман 
наредио да се оно опаше још једним новим бедемом.36 
Према резултатима досадашњих истраживања, фор-
тификација Доњег града, овај податак би могао 
да се односи само на изградњу још једног зида са 
унутрашње стране Приобалног бедема, уз испуњавање 
међупростора земљаним насипом. На тај начин бедем 
је био знатно ојачан и проширен са 1,50 м на преко 
5 м. Горња површина ојачаног бедема, која се може 
претпоставити на нивоу 75.00–75.50, односно на 
висини од око 5 м у односу на околно тло, била је 
веома погодна за постављање топова, који су ефикасно 
могли да бране прилаз граду са река.

За проучавање београдских фортификација ова 
појава је од посебног значаја, јер представља нa-
јранији пример ојачавања бедема на принципима 
који ће карактерисати касније бастионе артиљеријске 
фортификације. Овим радовима средњовековни бедем 
у приобаљу добио је свој коначни облик у којем ће га, 
по свему судећи, затећи и аустријска опсада Београда, 
1688. године.

Ново раздобље које у развоју фортификација 
Београда започиње са овом опсадом и аустријским 
привременим запоседањем града утицало је и на судбину 
приобалних утврђења. У току великих реконструкција 
Београдске тврђаве, прво оне крајем 17. века, а затим 
у раздобљу 1717–1739. године, Приобални бедем је у 
целини измењен и добио је свој садашњи конструктивни 
склоп. У току истраживања која су вршена на овом 
простору 1982. и 2006. године уочено је неколико фаза 

о некадашњем Приобалном бедему, будући да се на 
основу старије документације�� може јасно уочити да 
није посреди кохерентна целина, већ бедемско платно 
састављено од више различито грађених деоница. 
Имајући то у виду, резултати до којих се дошло 
током наших истраживања, о чему ће овде бити речи, 
могу се сматрати тек првим сазнањима која у даљем 
истраживачком процесу треба допуњавати, а делом, 
вероватно, и кориговати.

На истраженој деоници између куле Небојше и 
Водене капије II уочено је неколико етапа грађења 
Приобалног бедема у временском распону од првих 
деценија 15. века до средине 18. века, када је ова 
бедемска траса добила свој коначни облик.

Утврђивање подграђа на простору доњоградске 
заравни започето је у трећој деценији 15. века, у оквиру 
великих радова на изградњи Београда у време владавине 
деспота Стефана. За разлику од Североисточног бедема 
Доњег града, који је, по свој прилици, био у целини 
завршен пре 1427. године, остало је отворено питање 
да ли је до деспотове смрти била окончана и изградња 
Приобалног бедема. У систему тадашњих београдских 
фортификација бедем према обали био је најслабије 
утврђен. Дебљина овог зидног платна износила је од 
1,40 до 1,50 м, док му висина до равни шетне стазе 
вероватно није прелазила 5 м.�� При том, треба имати 
у виду да је део доњоградске заравни са унутрашње 
стране бедема (коте око 70.50) у то време био доста 
низак и водоплаван. Како је изгледао део Приобалног 
бедема на простору касније подигнуте куле Небојше, 
као и његов однос према Североисточном бедему Доњег 
града, сада је тешко и претпоставити. Касније, у другој 
половини 15. века, Приобални бедем био је повезан са 
овом новоподигнутом топовском кулом, а преко ње и с 
копненим доњоградским зидним платном.

У току опсаде 1521. године, која је претходила 
турском запоседању града,  Приобални бедем са сусе-
дном топовском кулом тешко је пострадао. Као што је 
познато, убрзо је уследила обнова порушених градских 
фортификација.�� Како су показала ранија археолошка 
истраживања, тада је темељно реконструисан и 
Приобални бедем.34 Наиме, са унутрашње стране зате-
ченог приобалног зидног платна, а на удаљености од 
3,5 до 4 м, подигнут је још један паралелни зид готово 
исте дебљине као и старији бедем (1,30–1,40 м).35 
Једним својим крајем овај унутрашњи зид се ослања 
на призидани анекс испред улаза у кулу Небојшу, без 
међусобне грађевинске везе. Простор између старијег 
Приобалног бедема и новоподигнутог зида испуњен 
је земљаним насипом. За датовање ове етапе грађења 
посебно су значајни археолошки налази из поменутог 
насипа, које сачињавају искључиво уломци керамике 
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Сл. 11. Водена капија II, основа са 
бочним просторијама

Сл. 12. Водена капија II, пресек I-I кроз бочне просторије
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Сл. 14. Водена капије II, пресек 
III-III мању бочну просторију са 
изгледом унутрашњег лука

Сл. 13. Водена капија II, пресек
II-II кроз већу бочну просторију

грађења. У првој етапи радова затечени средњовековни 
бедеми, како Приобални тако и онај који је преграђивао 
простор од куле Небојше према кули II Североисточног 
бедема, детаљно су реконструисани, а изгледа највећим 
делом и президани, добијајући функцију спољних 
куртина бастионих бедемских траса. На истраженим 
деловима у сондама 2/82 и 4/06 ови радови издвајају се 
изгледом спољног и унутрашњег лица, готово у целини 
грађеног опекама изразито жуте боје и нешто тањих од 
уобичајеног аустријског формата, док се само на мањим 
површинама јавља камен у неправилном слогу. У 
унутрашњој структури бедема је трпанац. Овај старији 
део реконструисаног Приобалног бедема, односно нове 
куртине, прати се приближно до коте 75.50, што би 
одговарало претпостављеној висини средњовековног 
бедема. У млађој етапи ова нова, односно реконструисана 
спољна кутрина бедема дограђена је до завршног венца 
који је на коти 78.00–78.10. Грађена је у мешовитом слогу 
камена и опека, као и уз местимичну употребу сполија. У 
њеном спољном лицу налази се полукружно профилисан 
камени венац који осваја кордон – завршни део куртине 
бедема, висине 1,20–1,30. Са унутрашње стране млађи, 
дозидани део куртине био је ојачан низом контрафора.37

У хронолошком смислу обе поменуте етапе гра-
ђења спољне куртине бедема могу се доста поуздано 
разграничити. Радови на старијој фази куртине, одно-
сно реконструкцији или већим делом презиђивању 
средњовековног бедема, могу се датовати после 1688. 
године, а сигурно пре 1717. године и поновног аустријског 
запоседања Београда. Ближе датовање тешко би се 
могло поуздано исказати. Отворена је могућност да је 
реконструкција Приобалног бедема започета већ у току 
краткотрајне аустријске владавине 1689–1690. године, 
на шта би посредно указивао начин грађења и појава 
врсте опека, уобичајено коришћених на подручјима 
изван Османског царства. Друга је претпоставка да 
су ови радови изведени нешто позније у време турске 
управе, и то под надзорoм Андреа Корнара, тј. између 
1693. и 1696. године. Ипак, без обзира на то која је од 
ове две претпоставке тачна, поуздано се може закључити 
да су радови сврстани у старију фазу остали незавршени 
и да пре 1717. године Приобални бедем није добио свој 
коначни изглед.

У оквиру млађе етапе грађења спољна куртина је 
подигнута до завршног венца од насатично поставље-
них опека. Радови који су тада изведени могу се сасвим 
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зидно платно грађено је искључиво опекама аустријског 
формата. Лице унутрашње куртине у благом је нагибу, 
тако да је ширина зидне масе непосредно изнад темеља 
око 0,90 м, а на завршном венцу 0,50 м. Темељна стопа 
је проширена за око 0,20 м, и јавља се непосредно 
испод коте 73.00. У садашњем стању, ова куртина са 
завршним венцем од насатично постављених опека 
висока је 4,50 м. У истраживању њеног лица окренутог 
према земљаном насипу уочено је да је грађена у три 
етапе. У првој фази била је подигнута до висине од 3,20 
м и завршена венцем од опека. У следећој, без сумње, 
хронолошки веома блиској фази надзидана је за још 
0,70 м, укључујући и нов венац од опека на коти 76.80. 
Према начину грађења, обе ове етапе могу се сасвим 
поуздано датовати у време главних аустријских радова на 
реконструкцији Београдске тврђаве, односно у раздобље 

тачно временски одредити у раздобље 1718–1720. 
године, на основу података из једног раније поменутог 
детаљног аусријског извештаја о грађењу београдских 
фортификација, који је упућен властима у Бечу, 29. маја 
1721. године.38 Ту се наводи да је, по наређењу генерала 
Одвијера, ова деоница од Водене капије II до садашње 
куле Небојше подигнута „над затеченим зидом за 7 стопа“, 
односно око 2,30 м, што сасвим одговара висини дограђеног 
дела на истраженом сегменту спољне куртине.

У наредној етапи аустријских радова на реко-
нструкцији и изградњи београдских фортификација, 
којима је од 1723. до 1736. године руководио пуковник 
Никола Доксат де Морез, фортификације Приобалног 
бедема у целости су уобличене. У том раздобљу 
подигнута је унутрашња куртина, а међупростор ши-
рине око 12 м попуњен је земљаним насипом.39 Ово 

Сл. 15. Водена капија II, северна страна са бочним просторијама
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од 1723. године па до избијања новог аустријско-турског 
рата 1737. године. У трећој, последњој етапи грађења 
унутрашња куртина је надзидана за још 0,90 м, до кота 
77.60–77.70, приближно се изравнавајући са завршним 
венцем на спољној куртини, чиме је на горњој површини 
бедема образована равна платформа, ширине око 15 м, 
са зиданим заклонима за топове. Након ових радова, 
који би се могли датовати у средину или на сами почетак 
шесте деценије 18. века, Приобални бедем је добио свој 
коначни облик.40

Истовремено с радовима на Приобалном бедему, на 
сличан начин је ојачан и суседни стари Североисточни 
бедем Доњег града. Паралелно са његовом унутрашњом 
страном, на растојању од око 10 м, подигнута је 
унутрашња куртина, а међупростор попуњен земљаним 
насипом. Ово зидно платно, од кога су очувани само 
археолошки остаци испод равни савременог тла,41 

грађено је, током треће или почетком четврте деценије 
18. века, на исти начин као и унутрашња куртина 
Приобалног бедема.42 На њиховом споју налазила се 
рампа од које је очуван углавном темељни део с једним 
масивним ојачавајућим луком.

Водена капија II
Доњоградске капије на Приобалном бедему до 

сада ниси биле посебан предмет истраживања. О 
положају првобитних капија у оквиру средњовековног 
бедема за сада се може судити искључиво на основу 
приказа на најстаријим плановима Тврђаве из последње 
деценије 17. века. Једна од тих средњовековних капија 
налазила се у близини куле Небојше, приближно на 
положају садашње, делом разрушене Водене капије 
II, која је недавно истраживана. Од овог приобалног 
здања остала је релативно добро очувана западна бочна 
страна. На источној страни, која је делом порушена 
ради прилагођавања пролаза капије потребама са-
временог саобраћаја, преостале су само две бочне 
просторије. И поред фрагментарне очуваности могуће 
је доста поуздано сагледати њен некадашњи изглед и 
конструктивни склоп. У току истраживачких радова, 
што је посебно значајно, уочене су и издвојене четири 
сукцесивне, хронолошки блиске етапе грађења, из 
раздобља аустријске владавине, током којих је Водена 
капија II и добила свој коначни облик.

У првој етапи, у раздобљу 1718–1720. године, 
у оквиру завршних радова на спољној куртини При-
обалног бедема, у њеној структури подигнута је у 
целини нова капија, како је то посведочено у раније 
навођеном аустријском извештају од 29. маја 1721. 
године.43 Имала је у равни спољног лица куртине 
портал с каменим довратницима између којих је био 

Сл. 16. Водена капија II, већа бочна просторија, 
детаљ унутрашњости

Сл. 17. Водена капија II, мања бочна просторија
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Сл. 18. Водена капија II, јужна страна са остацима унутрашњег лука

Сл. 19. Водена капија II, детаљ темеља унутрашњег лука
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сам пролаз капије, ширине 3 м, с прагом на коти 72.85. 
Бочне стране у зидној маси куртине левкасто се шире, 
тако да је отвор капије у равни са унутрашњим лицем 
био широк око 4 м.

У наредној етапи, са источне стране пролаза ка-
пије дограђена је једна казаматирана просторија за 
смештај страже, правоугаоне основе, димензија 7 x 4 
м. Грађена је опекама аустријског формата и засведена 
је полуобличастим сводом. Била је прислоњена уз 
унутрашње лице спољне куртине, у које је уграђено бочно 
лежиште свода. Унутрашњост просторије поплочана је 
опекама, с подном равни на коти 72.96, која приближно 
одговара нивоу прага капије. Теме свода је на висини 
од око 2,80 м. Површина над сводом је заравњена, 
поплочана опекама на коти 76.30 и прекривена слојем 
од око 2 м земље. Према пролазу капије ова просторија 
је имала прозор, док су јој се на подужној страни 
према Доњем граду првобитно налазили улаз и још 
један прозор с каналом за вентилацију. Имајући у 
виду положај овога канала грађеног опекама, који се 
косо пружа према горњој површини бедема, тешко 

је поуздано одредити његову првобитну функцију. У 
једном знатно познијем времену, вероватно током 19. 
века, овај канал је служио као оџак за отворено ложиште 
у ниши накнадно зазиданог, раније поменутог прозора.

У трећој етапи која је, по свему судећи, уследила 
убрзо након друге и која је истовремена са грађењем 
прве фазе унутрашње куртине, подигнут је са западне 
стране подзид од опека за новоформирану земљану 
испуну, до пуне ширине бедема. Са источне стране, 
уз постојећу, дограђена је још једна мања засведена 
просторија, димензија 3 x 1,40 м, чија првобитна 
намена није јасна. Подигнут је и подзид сличан ономе 
са супротне стране, али не у равни са зидом просторије 
за стражу, већ померен даље ка истоку. На оба поменута 
подзида уочавају се две позније доградње, констатоване 
и на унутрашњој куртини. Уз источни подзид откривен 
је и траг првобитног поплочања опекама, на коти 73.00, 
што одговара првобитном нивоу у пролазу капије и 
равни терена уз унутрашњу куртину.

У четвртој етапи, која такође одговара времену 
аустријске владавине, у равни са бочном страном 
просторије за стражу уз постојеће подзиде подигнута 
су два масивна ступца – пиластра, грађена опекама 
и завршена профилисаним каменим венцем. На ове 
пиластре био је ослоњен унутрашњи фасадни лук 
капије, од којег је остао очуван само један мањи део 
над западним ступцем. Између овог и спољног лука 
простор у пролазу капије није био засведен. Може се 
само претпоставити да се над тим простором вероватно 
налазила нека кровна конструкција, од које нема трагова 
на очуваним деловима зидова.

Посматрани у целини, истраживани делови фо-
ртификација Приобалног бедема са Воденом капијом II 
веома су оштећени, а делом су и порушени. Топарнице 
на бедему, као и спољна куртина носе видне трагове 
разарања још из времена Првог светског рата. Услед 
поменутих бомбардовања дошло је до слегања 
нестабилног тла, а последица је знатно нагињање 
куртине бедема и делимично обрушавање спољне зидне 
облоге. Слегање терена у неком ранијем раздобљу 
изазвало је оштећења и деформације свода мање бочне 
просторије уз капију. Сама капија делом је порушена 
у првим деценијама 20. века ради проширивања 
пролаза ка обали. Подаци до којих се дошло у току 
археолошких истраживања, како оних ранијих тако 
и недавно завршених, пружају довољно података за 
приступ обнови овога дела београдских фортификација 
и израду пројекта за ревитализацију комплекса куле 
Небојше. Са друге стране, ова сазнања представљаће 
солидну основу за даља истраживања Приобалног 
бедма у будућности. 

Сл. 20. Водена капија II, детаљ довратника
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Summary: MARKO POPOVIĆ

NEBOJŠA TOWER WITH PART OF THE BANKSIDE RAMPART

According to the results of previous research, Nebojša tower was erected most probably after the failed Turkish 
siege of Belgrade in 1456, as part of extensive fortification works undertaken to renew the destroyed or damaged town 
fortifications. In that period, around 1460, a new fortification of the Eastern bailey with the cannon tower on the protruding 
corner – the present day Jakšića tower – and artillery position within the rampart. For the same purpose, a new big cannon 
tower – the present day Nebojša tower – was built at the entrance into the Danube port, on the bank of the river; the purpose 
of this tower was to protect with artillery fire the access to the lower town gates and the town port.

The result of our research shows that the original appearance of the tower could be discerned. It is a multistorey building 
of a regular octagonal plan, and the diameter of the interior is around 8.5 meters. The dimensions of the outer sides are 2.9 to 
3 meters. The outer wall surface was built with relatively regular cuts of lime stone, from a stone quarry near Belgrade. The 
inner wall surfaces in the tower were built in broken cut stone and occasional brick fragments. The foundation of the tower 
is a massive compact square slab 14.5 x 14.5 meters; this wall mass was 2 meters thick on the outer side and over 3 meters 
on the inside. The slab was built from broken stone bonded with compact mortar and reinforced with wooden rafters layered 
as horizontal lattice, probably with vertical links. In order to stabilize the soil below the foundation slab, there was a system 
of vertically pounded wooden staples of about 14 cm in diameter placed in series at a distance of about 40 cm. The octagonal 
overground part of the tower was built on top of this foundation slab. Due to later alterations, the top storey of the tower has 
not been preserved in its original form and we can only presume the original height of the building of about 25 meters. The 
inside of the tower was divided by wooden floor structures into ground floor and four, or five upper floors. One floor was 
4–4.5 meters high. One entered the defense gallery projected on profiled consoles from the level of the present day fourth 
storey. There were five consoles on each side, and one on each corner – altogether 48 consoles. They were probably linked 
with arches holding the cogged parapet. Judging by the visual sources from the late seventeenth century, this unpreserved 
storey had drawn–in and narrowed walls so that the floor of the walking path on the gallery leant mostly on the wall mass 
of the tower. Another storey stood above this one, with a conical roof, most probably covered with lead.

The former access to the tower was from the Bankside rampart, but the original entrance into the tower has not been 
preserved and there are no data on its exact position and level. It can only been presumed that it was at the same place as the 
present day one, which is of a more recent date. All of the storeys had canon apertures; however, owing to later alternations 
it is not possible to know the exact number of these opening. Canon apertures on the first and the second storey from the 
front have semicircular arches only half a meter wide, but the rest was covered with oak–beam ceilings. Canon apertures on 
the third storey have thin–brick arches 90 cm deep, and the beamed ceiling continues from there.

Owing to continuous reconstructions, the performed investigations could not positively establish the former connection 
of the tower with the neighbouring fortifications. The tower was erected as a free standing building and it was only later 
linked to the bankside rampart and the neighbouring tower II. The mediaeval fortifications in this area were completed by 
the strengthening of the bankside rampart from the inner side with an earthen dyke and a parallel supporting wall towards 
the inner part of the Lower bourg. This intervention was made most probably during the renovation of the fortification after 
the Turks had captured the city in 1521. The renewed bankside rampart – and its remnants perceived in the vicinity of the 
Nebojša tower – could be considered the earliest example of rampart fortifications that followed the principles characteristic 
of later bastions of artillery fortifications.

By its form and structure, the bankside Nebojša tower belongs to the oldest type of early artillery high towers. Its 
function was to prevent with its canons attacks from the river and from the direction of Ratno ostrvo (”War Island” in the 
confluence), and protect with lateral fire the main gate of the Lower bourg. Each storey most probably had only two canons 
which were moved to appropriate apertures and turned in proper directions. At the time when the tower was built, it was a 
significant achievement of the contemporary fort architecture. It was erected in order to defend the city from the Turks and 
it performed that function successfully for more than six decades. Within the defense system of Belgrade, this tower was, 
in a broader sense, the “pomoerium or the forefront of Christianity” and it did stop on several occasions the progress of the 
Ottomans towards central Europe. The strategic importance of the tower was properly proven during the Turkish siege of 
Belgrade in 1521; after the capture of the city the tower was restored.

The existing sources do not mention the fate of the tower in later periods, particularly during the Austrian–Turkish 
wars in the late seventeenth and early eighteenth century. In the first stages of reconstruction works on the Belgrade forts 
according to the principles of bastion artillery fortifications, directed by Andrea Cornaro in1693–1696, the bankside rampart 
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was completely renewed and in many parts built again. On the line of the old mediaeval rampart, which was probably kept 
as such in the parts where it was least damaged, a new curtain was built in the height of 4.5 meters and with a cornice of 
semi–circular profile. The inner curtain was built at the same time, while the space of 12 meters between the curtains was 
filled with an earthen dyke. The remnants of older fortifications in this area were then covered with earth.

The researched surface around the tower revealed a completely new curtain built along the line of the demolished 
bankside rampart. The older fortification in front of the entrance to the tower was probably spared at that time. There is no 
evidence about the works on the tower itself. The works on the new bankside rampart were still underway in 1696, but there 
is no reliable proof of the extent of the works completed before the Austrians captured the city in 1717.

The complex of the Nebojša tower was thoroughly reconstructed during the extensive works on the reconstruction 
of the Belgrade fortress at the time of Austrian rule in Belgrade. This old mediaeval tower was old–fashioned at that time 
and out–dated as a fortification, but it was still kept and fitted into the new bastion fortifications. The upper part of the 
tower was demolished then and the uppermost, fourth storey, was built again, in bricks and with a wedged vault, above the 
former gallery on consoles. A shallow pyramidal foundation was formed from stone and mortar above the vault and covered 
with a tiled roof. A new entranced was modeled then in the present day form. All of the old canon apertures were closed, 
and new, bigger ones opened; four on each storey. They were walled in with bricks arched over with shallow segmented 
vaults. Although built as canon apertures, their original function is not clear, since the arrangement does not conform to the 
essential purpose of a fort. At the same time, works formerly begun by the Turks on the bankside rampart were continued. 
The external curtain was then extended over the semi–circular cornice for about 1.6 meters, i.e. to peak elevation of 78.06 
meters, and strengthened by buttresses. The inner curtain was probably extended as well, making up a platform on the upper 
level with the earthen bulwark towards the outer side; after 1740 it was replaced by built canon screens.

 When Belgrade fortress was transformed into a bastion artillery fortification the Nebojša tower lost its former 
defense importance and in the second half of the eighteenth century – probably after the last Austrian–Turkish war 1789–
1791 – it changed its function. In was then turned into a dungeon for all those who presented danger to the Ottoman rule. In 
1795 the captured janissary rebels were imprisoned there, then strangled and thrown into the Danube. A little later, in 1798, 
a famous Greek patriot was imprisoned and then executed. At the beginning of 1801 Belgrade metropolitan Metodije was 
also executed in the tower, as well as numerous prisoners during the janissary terror before the First Serbian Rising, and 
particularly at the time of fierce repression after the breakdown of the Rising 1813–1815, with mass executions in the tower 
or in front of it. A prisoner for six moths in 1815 was also Jevrem Obrenović, brother of Prince Miloš, and the first mayor 
of Belgrade.

A gradual demilitarization of the Belgrade fortress began after WW I and was completed in 1946. In 1935, Nebojša 
tower with the surrounding area was handed over to the municipality of Belgrade. It was then that proper research and 
reconstruction could begin.
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