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УДК 902.2:725.96(491.11)"2012" ; 904:725.182"653"(497.11)

K  апије београдских фортификација, које су добиле 
             свој коначан изглед средином 18. века, одсликава-
ју положаје основних комуникација што су столећима 
водиле ка утврђењима на брегу изнад ушћа Саве у Ду-
нав. Те старе саобраћајнице одсликане су и у савреме-
ној матрици главних београдских улица. У том смислу 
за развој Тврђаве, али и града у целини, капије грађене 
у оквиру градских фортификација, од антике па готово 
све до савременог доба, представљају једну од значај-
них тема. Током истраживања која су до сада вршена 
проучена је већина тврђавских капија.1 Преостало је да 
се детаљно истражи Водена капија I, делом порушена 
1942. године, као и обраде и објаве резултати обавље-
них истраживања Дунав капије, која је бранила улаз у 
затворено доњоградско пристаниште.2 Овом приликом 
нашу пажњу посветићемо Видин капији, као једном од 
главних улаза у садашњу Београдску тврђаву. 

Сажетак: Доњоградска Видин капија, у саставу Североисточног фронта Београдске тврђаве, подигнута је у раздобљу 1740–1750. 
године, у оквиру турских радова на поновној изградњи претходно порушених аустријских фортификација. У току истраживачких ра-
дова 2012. године допуњена су постојећа сазнања о овој капији, утврђен је њен првобитни изглед и издвојене су етапе доградњи. На 
основу свих тих сазнања сачињена је анализа система одбране источног прилаза Доњем граду. 

Кључне речи: Видин капија, Београдска тврђава, фортификација, планови

Abstract: The Lower Town’s Vidin Gate, part of the Northeast Front of the Fortress of Belgrade, was built in 1740–50 as part of the 
Ottoman rebuilding of the previously demolished Austrian defence works. The archaeological excavations conducted in 2012 added to our 
knowledge of the gate, including its original appearance and construction phases, which has been useful in analysing the system of defence of 
the eastern approach to the Lower Town.
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Видин кaпиja нaлaзи сe у oквиру бaстиoнe трaсe 
Сeвeрoистoчнoг тврђaвскoг фрoнтa, нa истoчнoм при-
лaзу Дoњeм грaду, oднoснo нa стaрoj кoмуникaциoнoj 
трaси кojа се поклапа са данашњом Улицом цара Ду-
шана. Подигнита је у време великих турских радова 
на поновној изградњи Тврђаве, који су започети 1740, 
а окончани око 1760. године. Капија је све до 1946. го-
дине и демилитаризације Београдске тврђаве задржа-
ла своју примарну улогу затварања и контроле улаза у 
Доњи град. Након тога, остала је запуштена, неуређена 
и изложена пропадању.

Први покушај уређења капије датира из 1935. го-
дине, када је уређиван простор око новопробијеног До-
њоградског булевара. Тада је једним делом парковски 
уређена горња површина над бастионим трасама Севе-
роисточног фронта и Приобалног бедема. У оквиру тог 
уређења, над унутрашњом фасадом капије подигнут је 
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оградни зид од опека, који се данас налази у рушевном 
стању. Коју годину касније, током радова на уређењу 
Зоолошког врта, над капијом и на простору горње повр-
шине бедема у њеној непосредној близини депонован 
је вишак земље и шута, чиме је делимично поремећен 
изворни изглед овог дела фортификација.

Прва истраживања корпуса Видин капије изврши-
ла је арх. Мила Вуловић 1960. године. Том приликом 
била је отворена једна сонда уз спољну фасаду капи-
је с циљем да се одреди првобитни ниво њеног прага.3 
Нешто касније, 1965. године арх. Јован Нешковић је 
детаљно технички снимио капију са основама и пресе-
цима, као и суседне казамате.4

Ради израде пројекта санације, конзервације и 
уређења Видин капије, извршена су истраживања у 
циљу допуне техничке документације. Радови су оба-
вљени у октобру 2012. године. Обухватили су дениве-
лацију терена над капијом, до оригиналних нивелета, 

откопавање све четири бочне просторије до равни пода, 
као и отварање три сонде.5 

На горњој површини бедема над капијом дениве-
лисан је простор ка предњој страни, до равни горњих 
површина топарница, као и нивоа доњег реда пушкар-
ница у зиду над фасадом капије (кота 81.97–82.00). И 
терен према унутрашњој страни капије спуштен је до 
првобитне равни, која је била у паду према унутра-
шњој фасади, од коте 80.60 до 80.11 на некадашњем 
завршном венцу. Између ова два нивоа, с међусобном 
висинском разликом од 1,30 м до 1,50 м, откривени 
су остаци подзида, ширине 0,65 м, грађеног с једним 
лицем у неправилном слогу опека и камена повезаних 
слабим малтером. Део подзида према насипу грађен је 
набачајем уломака опека и ситног камена у блатном ве-
зиву. Подзид је са горње стране био завршен венцем од 
насатично постављених опека, који је био на истој коти 
(око 82.00) као и венац над суседним топарницама.

Сл. 1. Североисточни фронт Доњег града са Видин капијом 1790. године
а. план-пројекат КАW. sig. G I b 44-3, детаљ; б. Suterain Plan КАW. sig. G I b 40-3, детаљ
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Са денивелисаних површина, које одговарају прво-
битним нивоима, отворене су две сонде. Сонда 1, димен-
зија 13 м x 1,50 м, отворена је уз унутрашње лице зида с 
пушкарницама, над фасадом капије (сл. 13). На дубини 
од око једног метра откривено је проширење, односно 
горња површина фасадног зида са завршним венцем од 
насатично постављених опека. Ширина овог зида, који 
је чинио кордон над капијом, износи 0,85 м. Над њим 
је у једној познијој фази надзидан зид с пушкарницама, 
чија ширина износи 0,55 м. Даљим праћењем у дубину 
унутрашњег лица кордона на коти 80.20, у оси капије, 
откривена је компактна малтерна маса с местимично 
видљивим пљоштимице постављеним опекама. Реч је 
о конструкцији над сводом, која је у благом паду према 
бочним странама капије. Ова конструкција није проби-
јана да се не би пореметила хидроизолација, По свему 
судећи, она лежи над једним изравнавајућим слојем зе-
мље, који прекрива горње површине сводова. Над овим 
поплочањем, односно конструкцијом, налази се насип 
светломрке до жуте земље с веома мало шута, без архе-
олошких налаза, у којем нема уочљивих посебно дефи-
нисаних слојева. Стиче се утисак да је за ово насипање 
коришћен ископ здравице с неке оближње локације.

На унутрашњем лицу кордона уочене су две фазе 
грађења. Као старија издваја се фрагмент некадашњег 
фронтона грађеног од опека, који се уочава и са фасад-
не стране. У млађој фази уобличен је цео кордон над 
капијом, такође грађен опекама, чија је висина износи-
ла око 0,80 цм. После завршених истраживања, сонда је 
затрпана до изворног нивоа терена над капијом.

На нижој нивелети бедема (кота 80.20), према уну-
трашњој страни капије, отворена је сонда 2, димензија 
3 м x 1,50 м. Налазила се изнад западне бочне просторије, 

између димњачког канала и унутрашње фасаде капије. 
На целој површини сонде 2 после скидања насипа све-
тломрке до жуте земље, на коти 79.90 до 80.20 дошло се 
до слоја компактног малтера у којем се местимично уо-
чавају пљоштимице постављене опеке. Посреди је иста 
конструкција над сводовима као и у претходној, сонди 
1. Праћењем унутрашњег лица фасадног зида уочено је 
постојање две фазе грађења. Првобитни фасадни зид, 
ширине 1,15 м, био је завршен на коти 79.30. Нешто 
касније, извршена је надградња бедема, надзиђива-
њем унутрашњег фасадног зида за 0,70 м, надзитком 
који је за око 0,40 м био ужи у односу на првобитни 
зид. Познија надградња уочава се и на димњачком ка-
налу. У профилу насипних слојева такође се уочавају 
две фазе насипања, према слојевима земље који се по 
боји разликују, али без археолошких налаза. Ситуација 
у поменутим сондама указује на повишавање бедема за 
висину кордона (око 0,80 м), до којег је могло доћи и у 
времену блиском радовима на грађењу бастионих траса 
Североисточног фронта. Том приликом је на предњој 
фасади уклоњен првобитни декоративни фронтон, од 
којег су остали трагови, и изграђен кордон, који је јасно 
уочен у сонди 1. 

Ради провере висине насипа и добијања коте горње 
површине свода над пролазом капије, отворена је мања 
површина над његовим теменом непосредно изнад уну-
трашњег лука капије. После скидања насипа дебљине 
од 0,30 м до 0,40 м, откривена је на коти 79.80 малте-
рисана површина, која је већ раније уочена у сонди 1, 
готово на истој коти. 

Засведени пролаз капије није истраживан, будући 
да су у ранијим истраживањима добијени подаци о ни-
воу првобитног прага на коти 73.90, што је за око 0,30 м 

Сл. 2. Видин капија, подужни пресек с мостом W–X из 1790. године – план-пројекат КАW. sig. G I b 44-3, детаљ
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ниже у односу на садашњи ниво пролаза. Оригинални 
ниво у пролазу капије, судећи према сачуваној старијој 
документацији, постојао је још увек 1916. године.6 По-
сле укопавања магистралне водоводне цеви, око 1930. 
године, постављен је данашњи калдрмисани застор, на 
нешто вишој коти. 

На простору раније откопне површине из 1960. го-
дине отворена је са затечене равни терена (кота 74.20) 
ревизиона сонда 3, димензија 1,20 м x 2 м, ради допуне 
документације доњег дела фасаде код северног бочног 
пиластра (сл. 14). Откривена је база овог пиластра, која 
лежи на истуреном банку са завршним полукружним 
венцем, око 0,30 м ниже од равни прага. Даље и у дуби-
ну, лице зида грађено у правилном слогу опека, праћено 
је до коте 72.00, на којој је откривена неравна површина 
компактне масе камена и уломака опека повезаних јаким 
кречним малтером. Ова маса је наслојена уз лице зида 
које се пружа даље у дубину. Истраживања су завршена 

на овом нивоу пошто није било техничких могућности 
да се поменута зидна маса пробија. Остало је нејасно 
да ли ова зидна маса представља дно рова пред капи-
јом. По свему судећи, дно рова је првобитно могло бити 
само нешто мало ниже, највише до коте 71.50. 

У самој капији истражене су све четири бочне про-
сторије. Затечене су засуте шутом и ђубретом изнад бе-
тонираних подница. Ради откривања првобитних подова 
уклоњени су насипи шута, затим бетонске поднице, као 
и слој насипа испод њих дебљине од 0,20 м до 0,40 м. 
У све четири просторије дошло се до подова од опека, 
који су на котама између 74.10 и 74.30. У западној и 
јужној просторији подови су у целости сачувани. У 
јужној је испред камина сачуван и део посебног попло-
чања. Уочено је да су отвори у унутрашњој фасади, који 
воде према овим просторијама, накнадно пробијени на 
местима првобитних прозора. Према пролазу капије от-
кривени су трагови зидова, којима су били преграђени 

Сл. 3. Видин капија, основа (Р-1:100)
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првобитни лукови и затворене ове бочне просторије. Ове 
зазиде постојале су све до првих деценија 20. века, када 
су уклоњене. Исти случај је био и са бочним простори-
јама – северном и источном – према фасадној страни ка-
пије. У источној просторији под од опека био је оштећен 
у средишњем делу па је ту отворена и једна контролна 
сонда (сл. 12). На коти 73.97, око 25 цм испод равни пода 
од опека, откривен је ниво набијене земље са слојем гари 
изнад, који вероватно представља првобитни под. Испод 
ове равни прати се у дубину компактан насип без траго-
ва ранијих нивоа, што указује да је то био насип испод 
првобитног пода. У северној просторији у нивоу пода та-
кође је откривен слог опека, али нешто сложенији. Овде 
је у поду откривен низ квадратних рупа које припадају 
некој дрвеној конструкцији изнад пода. 

Истраживањима о којима је овде било речи допу-
њена су сазнања о Видин капији, односно њеном кон-
структивном склопу и етапама грађења. Но, да би се 
могло у потпуности разјаснити значење ове капије у 
систему београдских утврђења, потребно је осврнути 
се на захтеве одбране источног прилаза доњоградском 
насељу, односно утврђењу Доњег града. 

После изградње првих доњоградских фортифи-
кација за владе деспота Стефана Лазаревића, у трећој 
деценији 15. века источни прилаз градском насељу пре-
грађен је јаким бедемом са четири правоугаоне куле. 
На правцу старије прилазне комуникације уз само под-
ножје падине подигнута је Источна капија, која је две 
деценије касније ојачана доградњом барбакана са две 
полукружне куле с положајима за топове. Раван и лак 
прилаз Доњем граду са те стране представљао је сло-
жен проблем за организацију одбране. Испред једног 
дела Североисточног бедема налазила се водена повр-
шина пристаништа, које је у виду уског дугог залива 
улазила дубоко у доњоградску зараван.7 Била је то зна-
чајна препрека која је у случају опсада имала функцију 
воденог рова. Међутим, до дела бедема ближе капији 
није досезао ров испуњен водом. Како су показала но-
вија истраживања, ту је, изгледа, испред главног бе-
дема постојао спољни земљани бедем с палисадама у 
функцији предње линије одбране.8 Колико је за судбину 
града у целини била значајна одбрана источног прила-
за доњоградској заравни, показао је ток турске опсаде 
Београда 1521. године. Један од главних праваца напада 

Сл. 4. Видин капија, попречни пресек c-c, (Р-1:100)
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левог крила турске војске, којим је командовао Муста-
фа паша, био је усмерен ка Североисточном бедему До-
њег града. Запоседање ових фортификација у приоба-
љу претходило је освајању града у целини.9

У аустро-турским ратовима крајем 17. века и у 
првој половини 18. века проблем одбране источног 
прилаза Доњем граду дошао је до пуног изражаја. Тај 
процес трагања за најбољим решењима изградње но-
вих фортификација може се пратити на читавом низу 
планова из тога раздобља, од којих већина представља 
неостварене пројекте, док се на некима може доста 
поуздано пратити ток саме изградње. Према пројекту 
Андреа Корнара, који је већим делом реализован током 
последње деценије 17. века, на источном прилазу До-
њем граду није било предвиђено подизање нових ба-
стионих траса. Новопројектована одбрана се огранича-
вала на изградњу једног бастиона у пристаништу, затим 
контрагарде испред Источне доњоградске капије, као и 
подизање три линије, вероватно, палисадних ограда са 
скривеним путевима и гласијама10. По окончању радова 

према Корнаровом пројекту, било је јасно да с лоше за-
мишљеним новоизграђеним фортификацијама проблем 
успешне одбране Београда није решен. У првој или по-
четком друге деценије по турској наруџбини израђен 
је нов пројект за веома обимну доградњу београдских 
фортификација, који је стицајем околности остао нео-
стварен.11 Према овом пројекту, први пут је било пред-
виђено да се ради одбране Доњег града на источном 
прилазу, уз задржавање постојећих фортификација, по-
дигне нови бастиони фронт у оквиру којег је требало да 
се налази капија с равелином испред.

У систему одбране Београда до радикалних проме-
на дошло је после аустријског запоседања града 1717. 
године. Због изузетног значаја за Хабзбуршку монар-
хију, утврђивању Београда била је посвећена посебна 
пажња. Било је замишљено да се затечени турски шехер 
трансформише у утврђени европски барокни град.12 То 
је подразумевало реконструкцију тврђаве као искљу-
чиво војног објекта, затим планску изградњу вароши 
са ортогоналном мрежом улица, брањену бастионим 

Сл. 5.
Видин капија, 
подужни 
пресек а-а
(Р-1:100)
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фортификацијама, као и изградњу спољних утврђења 
у оквиру јединственог система одбране. У трагању за 
најбољим решењима израђен је велики број различи-
тих пројеката, који су сви углавном били засновани на 
принципима фортификационе школе маршала Вобана. 
За наша разматрања овом приликом значајна су про-
јектна решења бастионих фортификација за простор 
испред Североисточног бедема Доњег града. Већина 
пројеката из раздобља између 1718. и 1723. године, на 
простору источног прилаза Доњем граду, предвиђала је 
изградњу Hornwerck-а, односно дворожног бастионог 
фронта с капијом, равелином и спољним скривеним пу-
тем са гласијама. Такво решење имао је и први усвојени 
пројект мајора Сулија, према којем су извођени радо-
ви 1718–1722. године, када је његова даља реализација 
обустављена.13 За разлику од горњоградских утврђења, 
где су у том раздобљу изведени неки радови, нови ба-
стиони фронт у Доњем граду изгледа није био ни за-
почет. Ново боље и сложеније решење за београдске 
фортификације било је предвиђено новим пројектом 

пуковника Николе Доксата де Мореза, који је усвојен 
1723. године.14 И према његовом пројекту, слично чита-
вом низу ранијих неусвојених планова, у Доњем граду 
била је предвиђена изградња Североисточног бастио-
ног фронта – Hornwerck-а са два полубастиона повезана 
куртином, у чијем средишту се налазила капија. Испред 
главног дела дворожног бастиона, одвојена воденим ро-
вом, била је замишљена тенаја повезана с равелином, 
испред којих се налазио други водени ров. У оквиру 
спољне линије требало је изградити редан, контрагарду 
и скривени пут са гласијама15.

Радови на реализацији Доксатовог пројекта запо-
чети су убрзо пошто га је усвојио Ратни савет у Бечу. 
Трајали су нешто више од деценије и, када је реч о фор-
тификацијама Београдске тврђаве, у целини су били 
завршени 1736. године. О изгледу и положају новои-
зграђених бастионих утврђења сведочи неколико веома 
добрих и тачних планова из 1739. године.16 Не залазећи 
детаљније у разматрања нових фортификација Севе-
роисточног фронта, задржаћемо се на нашој основној 

Сл. 6.
Видин капија, 
подужни пресек кроз 
бочне просторије b-b, 
(Р-1:100)
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теми. Као што је било планирано, нова капија изграђена 
је на средини куртине између бочних полубастиона, на 
положају данашње Видин капије. Судећи према прика-
зу на сачуваним плановима, уз главни засведени пролаз 
имала је распоређене бочне просторије. Према спољној 
страни капије налазиле су се две мање просторије са 
бочних страна засведеног пролаза. Уз јужну страну овог 
ходника постојале су још две нешто веће бочне просто-
рије, које нису биле повезане са самим пролазом капије 
већ су имале врата према унутрашњој куртини. Изгледа 
да су ове јужне одаје биле повезане и с једном од пред-
њих бочних просторија. Нема ближих података како 
је била грађена ова капија, али нећемо погрешити ако 
закључимо да су опеке биле главни грађевински мате-
ријал. Може се претпоставити да је фасада капије била 
од камених тесаника и да је имала декоративну обраду 
у духу барока. У бочним странама оба полубастиона 
налазили су се велики казамати (Grosse Casamatten)17, 
односно казаматиране просторије с положајима за по 
седам топова. Усмереном унакрсном ватром са ових по-
ложаја брањен је тврђавски ров пред Североисточним 
фронтом, као и мост на прилазу капији18. 

Новоподигнута капија на плановима из време-
на аустријске владавине означавана је искључиво као 
Wischnitzer Thor – Вишњичка капија. Уз горњоградску 
Цариградску или Константинопољску капију предста-
вљала је један од два главна улаза у Београдску тврђа-
ву. Положај фортификација новоизграђеног бастионог 
фронта с капијом у свом средишту условио је и поме-
рање источне приступне комуникације ка средишњем 
делу доњоградског платоа. То је предодредило положај 
нове унутрашње тврђавске капије између кула IV и V у 
средњовековном Североисточном бедему, данас позна-
те под именом Капија цара Карла VI, која је заменила 
стару доњоградску Источну капију. Нова капија у са-
мом центру Доњег града, у оквиру бедема који је у нај-
већој мери изгубио своју некадашњу функцију, имала је 
превасходно симболично значење монументалног улаза 
у царску тврђаву.19 

Изван Тврђаве, комуникација која је полазила од 
новоизграђених фортификација Североисточног фрон-
та, односно нове Вишњичке капије, настављала се на 
главну улицу дунавског дела Београда – некадашњу 
Дугу чаршију или у време аустријске владавине Дугу 

Сл. 7. Видин капија, спољна фасада, садашње стање са етапама грађења (Р-1:100)
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улицу (Lange Gasse, данас Улица цара Душана) – коју 
је на супротном крају пресецао сложен систем варошке 
фортификације.20 На правцу ове важне градске саобра-
ћајнице налазила се Царска капија (Kayser Thor), која је 
уз Виртембергову капију (Würtemberger Thor) предста-
вљала један од главних улаза у утврђену београдску ва-
рош. Била је на средини куртине између бастиона који 
су носили имена Св. Елизавете и Св. Маријане. Испред 
ње се налазио равелин (No 5), чији је габарит основе 
остао сачуван у облику парцеле на којој се данас нала-
зи Црква Св. Александра Невског. Некадашњи положај 
капије може се сасвим поуздано одредити код улаза у 
зграду Прве београдске гимназије.21 

На даљу судбину фортификација Београда, као и 
града у целини, пресудан утицај имао је исход новог 
аустро-турског рата 1737–1739. године. Према миров-
ном уговору, Аустријанци су морали Турцима да вра-
те Београд уз претходно рушење свих новоподигнутих 
фортификација. Предвиђено рушење, које је започето у 
јесен 1739, окончано је до почетка јуна наредне године, 
када су Турци коначно запосели Београд. После разара-
ња аустријских фортификација, Тврђава је била сведена 

на свој основни оквир. Рушењем спољне бастионе тра-
се, која је чинила главни одбрамбени појас, Београдска 
тврђава је практично била онеспособљена за одбрану. 
Наметала се, стога, потреба њеног поновног утврђива-
ња. Код избора одбрамбеног система за нове бастионе 
фронтове, по свему судећи, није било недоумица. За 
Турке представа добро утврђене и неосвојиве тврђа-
ве поклапала се са изгледом утврђења пре аустријског 
рушења. То је пресудно утицало на одлуку да се нова 
главна бастиона траса гради на исти начин и према ис-
том плану као и претходне управо порушене аустријске 
фортификације.22

Нови дворожни бастион Североисточног тврђав-
ског фронта, када је реч о главној бастионој траси, у 
свему понавља старије аустријско решење, с тим што 
је изостала изградња спољних утврђења – тенаје, ра-
велина и контрагарди (сл. 1). Нова, садашња Видин 
капија, подигнута је на месту раније порушене, али су 
просторна решења, како саме капије тако и казамати-
раних простора, у целини различита од оних грађених 
у време аустријске владавине. Грађевински радови на 
обнови Североисточног тврђавског фронта, односно 

Сл. 8. Видин капија, спољна фасада, реституција првобитног изгледа (Р-1:100)
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подизању нови фортификација, започети су већ 1740. 
године и извођени су током наредне две деценије. Ако 
се анализирају ове и постојеће релативно добро очу-
ване структуре, могу се уочити поједине етапе, можда 
боље рећи поступност грађења, као и неке мање позни-
је доградње, што је можда најбоље одсликано на самом 
корпусу Видин капије. У тој поступности изгледа да су 
прво подигнуте капије у оквиру Североисточног фрон-
та – Видин капија и Дунавска капија на улазу у затво-
рено пристаниште – а потом полубастиони и казамати-
ране куртине.

Видин капија је грађена у виду засведеног прола-
за кроз бедем зидано-земљане конструкције са бочним 
просторијама за смештај страже (сл. 3–6). Средишњи 
део капије, односно сам пролаз, дугачак 13 м, а широк 
око 4 м, био је засведен полуобличастим сводом од опе-
ка, док су над краћим деловима према спољној и уну-
трашњој страни капије сегментни сводови. У односу на 
раван пролаза, унутрашње теме средишњег дела свода 
је на 4,70 м. Са обе стране пролаза налазе се по две бочне 

просторије засведене полуобличастим сводовима, који 
су управни на правац пружања свода над пролазом ка-
пије. До темена свода имају висину од 3,20 м. Све су 
слично грађене, готово квадратних основа, и површина 
од по 17,5 м. Према пролазу капије бочне просторије 
су биле широко отворене луцима од опека, благо пре-
ломљеним у темену. На фронталним зидовима у све 
четири просторије постоје камини, који над каменим 
конзолама имају сегментни лук. Свака од бочних про-
сторија имала је по један мањи прозор. Прозори бочних 
просторија према спољној фасадној страни сачувани су 
у свом изворном облику, док су они са супротне стране, 
према унутрашњој куртини, уништени каснијим проби-
јањем врата. Преостали трагови полуобличастих сводо-
ва указују на то да су по димензијама били исти као и 
они на спољној фасади, али нешто једноставније кон-
струкције. Како су показали резултати истраживања у 
бочним просторијама, под је првобитно био од набијене 
земље. У једној каснијој фази, можда тек током 19. века, 
постављени су једноставни подови од опека. Нешто 

Сл. 9. Видин капија, спољна страна (фото 2012)
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сложеније конструкције био је делимично очувани под 
у северној бочној просторији у чијем су слогу остали 
трагови конструкција од четвртастих дрвених гредица, 
чији се изглед и функција могу само наслутити. 

Спољна фасада капије грађена је у комбинацији ка-
мених тесаника и опека. За разлику од делова грађених 
опекама, који су добро очувани, камени блокови, нај-
већим делом клесани од локалног тзв. ташмајданског 
камена, налазе се у фази распадања (сл. 7 и 9). Услед 
тога, раније су вршене мање поправке, које су утицале 
на измену првобитног изгледа капије. Од квалитетни-
јег камена – пешчара клесани су једино портали, и сада 
добро очувани. Међутим, и поред поменутих интервен-
ција првобитни изглед фасаде се може сасвим поуздано 
реконструисати (сл. 8).

У доњем, сада засутом делу, капија има неку вр-
сту сокла грађеног у правилном слогу опека с лицем 
у благом нагибу, над којим се налази завршни камени 
венац полукружног профила. Горњи ниво овог сокла је 
за око 0,40 м нижи у односу на праг капије. Сокл је био 

видљив у висини од 1,60 м до 1,70 м, односно до дна 
рова. У тој равни, као што је већ речено, откривена је 
компактна заравњена зидна маса, очигледно нешто по-
знија, која належе на лице зида сокла.

Горњи део фасаде капије рашчлањен је са четири 
пиластра од камених тесаника, на средишњи део с пор-
талом капије, такође обрађен каменом, и бочне делове 
грађене опекама. Пиластри стоје на високим стопама 
ослоњеним на доњи сокл и дижу се до горњег завр-
шног венца, који је готово у истој равни са одговара-
јућим венцима суседних куртина. Завршени су профи-
лисаним плинтама над којима су камене кугле. У фази 
неке позније обнове средњи пар пиластара је снижен, а 
оштећени тесаници преблоковани опекама. Над каме-
ним завршним венцем средишњег дела налазио се над-
зидак грађен опекама, односно фронтон с полукружно 
моделованим бочним странама, од којих су остали, као 
што је већ истакнуто, јасно уочљиви трагови. Будући 
да је овај завршни декоративни елемент делом укло-
њен приликом даљих радова на капији, може се само 

Сл. 10. Видин капија, унутрашња страна (фото 2012)
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претпоставити његов изворни изглед. На средишњем 
пољу капије изнад самог портала налази се правоуга-
она ниша, димензија 0,95 м x 0,75 м, у којој се некада 
налазила мермерна плоча с натписом или султанском 
тугром.

На оба краја засведеног пролаза капије налазили 
су се портали с вратницама, што је омогућавало посеб-
но затварање њеног унутрашњег простора, слично као 
и код главне тврђавске Стамбол капије. Спољни пор-
тал капије, завршен сегментним луком, био је клесан 
од блокова пешчара компактне структуре. У односу на 
раван фасаде био је увучен за један степен. Као једини 
декоративни детаљ, на завршцу лука и суседним сег-
ментима налазе се симетрично распоређене три мале 
пластичне розете. У плитком рељефу имају орнамент 
шестолиста, који по начину клесања подсећа на дуборе-
зну технику. Према сачуваним траговима тамноцрвене 
и окер боје, може се закључити да су првобитно биле 
обојене (сл. 11). Три сличне розете једнако распоређене 
налазе се и на луку портала главне тврђавске Стамбол 
капије. На осталим капијама Београдске тврђаве, гра-
ђеним у то време, односно средином 18. века, спора-
дично се такође појављују сличне декоративне розете, 
али слободно распоређене на фасадама.23 За разлику од 
спољног, портал Видин капије према унутрашњости 
Тврђаве био је знатно скромније обрађен. Чине га само 
клесани камени довратници надвишени сегментним 
луком, који је за један степен био увучен у односу на 
раван лица зида (сл. 10). 

Уз оба портала постојале су масивне дрвене врат-
нице на вертикалним осовинама. Споља су биле обло-
жене гвозденим тракама причвршћеним низовима кли-
нова, који су имали и декоративну функцију. Судећи 
према сачуваним фотографијама, спољне вратнице на 

Видин капији постојале су још увек 1917. године, али 
није познато када су уклоњене. По типу су биле исте 
као неке од очуваних вратница на капијама Београдске 
тврђаве, које су грађене средином 18. века.24

Испред капије преко рова налазио се дрвени мост 
на зиданим стубовима, дужине 45, а ширине 8 арши-
на, који је био завршен тек 1760. године.25 Његова кон-
струкција ослањала се с једне стране на раније поме-
нути истурени сокл испред прага капије, а са супротне 
на зидану контраескарпу. С те стране постојао је само 
скривени пут са гласијом; изградња равелина испред 
капије је изостала, иако је то требало да буде кључни 
елемент њене одбране (сл. 1 и 2).

Као што је то и уобичајено код бастионих форти-
фикација, изнад сводова Видин капије, чија дебљина 
зидне масе износи око 0,90 м, формиран је земљани на-
сип. У првој фази насипања горње површине над сво-
довима изравнате су са благим падовима према бочним 
странама. Преко те равни изливена је малтерна маса 
дебљине 0,10–0,20 м, с мало ситног камена и неком вр-
стом поплочања уломцима опека, која је имала функ-
цију хидроизолације. Изнад ове равни настављено је 
насипање земље до врха бедема. У првој етапи грађења 
Видин капије на горњој површини бедемске трасе био 
је, изгледа, формиран само земљани грудобран уобича-
јеног профила.

У току грађења саме капије у њеном наставку, у 
структури бастионе трасе, изграђено је шест казамата, 
и то један мањи уз саму капију и пет већих у структури 
куртине према бочном полубастиону (сл. 1б). Казама-
ти су уобичајене конструкције, издужене правоугаоне 
основе, засведени полуобличастим сводовима од опека 
и међусобни повезани. Сваки од ових пет већих каза-
мата је површине од око 58 м. Са уже стране, према 
унутрашњем простору Североисточног фронта, по-
стојали су засведени улази са по једним бочним четвр-
тастим прозором и кружним изнад. Са супротне, уже 
стране налазе се димњачки и вентилациони канали, али 
без посебно грађених ложишта. За разлику од старијих 
аустријских казамата у Североисточном фронту, који 
су имали и положаје за топове, ови су били намењени 
само смештају људства. У наставку овог низа казама-
та у структури бастионе трасе налазе се две засведене 
просторије квадратних основа, већа површине 25 м2, 
мања око 12,5 м2, које су међусобно биле спојене ходни-
ком. На неким плановима из времена аустријске окупа-
ције означене су као приручни барутни магацин (Hand 
Pulver Magazin No 7).26  

Изградња основног корпуса капије са бастионим 
трасама Североисточног фронта и земљаним грудо-
бранима била је, по свему судећи, завршена до краја 
пете деценије 18. века. Након тога, како су показала 

Сл. 11. Видин капија, детаљ декоративне розете с 
портала
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досадашња истраживања, вршене су доградње и изве-
сне корекције новоподигнутих фортификација. На фор-
тификацијама Југоисточног фронта уочена су извесна 
надзиђивања с циљем да се повиси главна бастиона 
траса. Исти случај био је, изгледа, и са Североисточним 
фронтом. Приликом истраживања Видин капије, како 
је већ истакнуто, уочене су мање корекције висина и 
грађење зиданих топарница, уместо првобитних зем-
љаних грудобрана (сл. 6). Заклони за топове приликом 
тих завршних радова били су подигнути и на осталим 
бастионим трасама. Услед тога, над самом фасадом ка-
пије подигнут је нови кордон од опека висине око 0,80 м, 
у који је својим доњим делом уклопљен првобитни 
декоративни фронтон, док је његов горњи део порушен. 
Ови радови су, вероватно, завршени пре 1760. годи-
не, будући да се сматра да су до тог раздобља оконча-
ни сви турски радови на изградњи нових београдских 
фортификација.27

При посматрању капија у оквиру нових утврђе-
ња Београдске тврђаве јасно се уочава да су величина, 
просторно решење, као и њихово обликовање у целину 
били у зависности од њиховог значаја. Капије на прав-
цима три основне комуникације које су повезивале Твр-
ђаву и Варош у том смислу се посебно издвајају. Све 
три су имале бочне просторије с каминима, намењене 
смештају тврђавске страже. Горњоградска Стамбол ка-
пија на главном правцу прилаза Тврђави истицала се 
својом величином, као и тежњом да јој се дâ монумен-
талан изглед. Друге две доњоградске капије – Видин 
капија и Каранлик (Мрачна), или Босанска капија на 
прилазу из савског дела вароши – по свом конструктив-
ном склопу биле су међусобно сличне. За разлику од 
Стамбол капије, њихове бочне просторије нису пред-
стављале затворене одаје већ су биле отворене према 

засведеном пролазу капије. У односу на декоративну 
обраду фасада све три капије су међусобно различите, 
али са извесним детаљима који их повезују. Једнак по-
ложај декоративних розета на луку портала код све три 
капије, као и појава ниша у којима су се налазиле плоче 
с натписима – издвајају их од осталих капија, наглаша-
вајући њихово некадашње значење главних улаза у Твр-
ђаву, односно Горњи и Доњи град.

У оквиру османских одбрамбених припрема у дру-
гој половини 18. века, Београдска тврђава је била од пр-
воразредног значаја, па је и главна пажња била усмере-
на на изградњу њених утврђења. Реалне турске могућ-
ности нису дозвољавале веће фортификационе захвате, 
каква би била обнова порушене бастионе трасе око 
вароши. Стога су, тек током шесте деценије 18. века, 
приступили радовима да се очисти ров око вароши и 
по тој траси постави палисадна ограда, а да се насип од 
некадашње испуне порушених бастиона уреди у виду 
земљаних табија за постављање топова. На тој утврђе-
ној линији изграђена је само једна капија, и то она на 
главном комуникационом правцу, позната као варошка 
Стамбол капија.28 На осталим улазима у варош поди-
гнуте се дрвене капије са чардацима. Тога типа била је 
и варошка Видин капија, подигнута на месту поруше-
не аустријске Царске капије. Представљала је скромно 
здање у виду једноспратне зграде покривене четворо-
водним кровом (сл. 15). У приземљу се налазио широк 
колски пролаз, а на спрату одаја за боравак страже и 
покривени доксат на који се излазило дрвеним степе-
ништем.29 Испред капије постојао је мост преко рова.

По окончању радова на утврђивању Београда, 
током наредне три деценије, до почетка новог аустро- 
-турског рата (1787–1791), утврђења су само одржавана, 
али не и дограђивана. Међутим, у том раздобљу, када 

Сл. 12. Камини у јужној и источној бочној просторији
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је реч о Видин капији, показале су се и неке слабости 
њеног решења. Као прво, капија је у односу на околни 
терен постављена сувише ниско. Ниво њеног пролаза је 
на коти око 74.00, што је за око 1,50 м ниже у односу на 
средњу коту заравни (око 75,50), у унутрашњости Се-
вероисточног фронта. Исти случај је био и са спољне 
стране, где је раван скривеног пута на излазу с моста 
била за преко два метра виша у односу на праг капи-
је. Такав положај капије за сам систем одбране не би се 
могао сматрати лошим решењем да није у питању водо-
плаван терен. При вишим водостајима капија је сигурно 
била плављена. Према подацима с једног аустријског 
плана из 1790. године,30 може се закључити да је у то 
време при високим водостајима ниво воде досезао око 
пола метра изнад равни прага (око коте 74.50), што зна-
чи да су биле потопљене и све четири бочне просторије 
за смештај страже (сл. 2). У односу на садашњу хидро-
лошку ситуацију стање је знатно горе. При екстремно 
високом водостају, који је забележен 2010. године, вода 
у Видин капији досегла је коту 75,20, што је у односу 
на садашњи ниво пролаза износило преко једног метра.

Сл. 13. Зид с пушкарницама изнад спољне фасаде,
у току истраживања 2012. године

Сл. 14. Видин капија, детаљ доњег дела спољне фасаде, 
сонда 3/2012.
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За разлику од овог стања, које се није могло про-
менити, други проблем је био нешто лакши. Изгледа да 
је врло брзо уочено да су отворене бочне просторије 
неподесне за боравак страже, посебно у зимском раз-
добљу. Стога је простор испод лукова код све четири 
просторије преграђен зидовима, и то сигурно пре 1790. 
године, будући да су на раније поменутом пресеку ка-
пије из тог времена већ приказани као зазидани.31 Тра-
гови ових преградних зидова, ширине око 0,60 м, који 
су били зидани ситним каменом и уломцима опека са 
блатним везивом, као што је то већ истакнуто, откриве-
ни су приликом истраживачких радова. У оквиру поме-
нутих зидова налазили су се улази у бочне просторије, 
ширине око једног метра. Са бочних страна ових улаза 
постојала су по два мања прозора, како је то приказано 
на једном познијем пресеку Видин капије из 1916. годи-
не.32 Није познато када су ови преградни зидови укло-
њени, али се може претпоставити да се то догодило у 
раздобљу између два светска рата.

О стању Видин капије у време пред избијање но-
вог аустро-турског рата и краткотрајне аустријске оку-
пације 1789–1791. године сведоче нека шпијунска запа-
жања, као и планови Тврђаве из тога времена. Из изве-
штаја који су претходили самој опсади сазнаје се да је 
стражарска посада на Видин капији тада бројала осам 

људи. Истом приликом је забележено да је у тврђавској 
Стамбол капији било десет стражара, Сава капији се-
дам, а на Босанској, која се налазила испред ове, свега 
пет. На већини планова из тога времена капија на Се-
вероисточном фронту јавља се под називом Смедерев-
ска капија (Semendrianer Thor), како су је Аустријанци 
именовали.33 Само у једном случају забележен је и њен 
изворни турски назив (Vidin Capissi, das Widiner Thor)34. 
Из раздобља после аустријског запоседања града поти-
че неколико веома добрих и тачних планова, углавном 
с приказом затеченог стања Тврђаве, који су рађени у 
оквиру припрема за доградњу фортификација у случају 
повољног исхода рата. Уз остале тврђавске фортифика-
ције детаљно су приказана и утврђења Североисточног 
фронта. На једном од њих, с приказом подземних про-
сторија, веома тачно је снимљена и основа Видин ка-
пије са суседним казаматима (сл. 1б).35 У овом кратком 
раздобљу од свега две године нису рађени нови пројек-
ти, са изузетком једног детаљног плана с пресецима36 
на којем је приказана могућност преуређења положа-
ја за топове на горњим површинама бастионих траса. 
Према тој замисли, било је предвиђено уклањање по-
стојећих топарница са израдом земљаних грудобрана и 
платформи за топове. Може се уочити да су и на просто-
ру Видин капије били замишљени нови грудобрани са 

Сл. 15.
Варошка Видин капија 
1862. године
(према Ф. Каницу)
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две топовске платформе (сл. 1а). Услед брзог повратка 
Турака, ове замисли остале су неостварене. Рат који је 
окончан миром у Свиштову 1791. године био је послед-
њи сукоб Аустрије са Османским царством, што је ути-
цало на постепено опадање глобалног значаја Београда 
као важног упоришта на турској граници. Међутим, са 
избијањем Првог српског устанка значење Београдске 
тврђаве битно се мења. Султанску власт овде више 
нису угрожавали спољни непријатељи већ немири у 
граничном пашалуку. У тој ситуацији Београд са својим 
утврђењима постаје војно и управно упориште осман-
ске власти у борби против Срба и њихових тежњи ка 
самосталности. У односу на те нове потребе Београд-
ска тврђава представљала је јако турско упориште, иако 
је у односу на развој европских утврђења већ била у 
великој мери застарела. Стога се није наметала потреба 
доградње система одбране већ само прилагођавање по-
стојећих фортификација новонасталим потребама. 

У раздобљу од првих година 19. века па до коначне 
предаје српској војсци 1867. године на Београдској твр-
ђави су изведени последњи фортификациони радови 
релативно малог обима. Они су се односили искључиво 
на подизање зидова с пушкарницама дуж неких басти-
оних траса. Остаци овог зида, сада порушени, посто-
јали су дуж фаса равелина пред Краљ капијом.37 Ваља 
истаћи, што је веома значајно, да је овај нови зид с пу-
шкарницама био подигнут испред топарница, чиме је 
негирана њихова основна функција. Слично је урађено 
над Леополдовом капијом и на делу бастиона III Источ-
ног тврђавског фронта.38 Дугачак зид с пушкарницама 
постојао је и на утврђењима Савске падине и дуж ба-
стионе трасе изнад прилазног пута према Сава капији. 
Истом приликом, по свему судећи, изведени су слични 
радови и на Видин капији. На кордону, изнад главне 
фасаде целом дужином, подигнут је зид са два низа пу-
шкарница. Зид, ширине око 0,55 цм, грађен је у меша-
ном слогу опека и ситнијег камена. У односу на кордон 
укупно је висок три метра и са горње стране завршен је 
косо постављеним опекама у виду крова. Има два реда 
од по десет пушкарница и по две уз бочне углове. Ви-
сине пушкарница прилагођене су за дејства стрелаца у 
стојећем и клечећем ставу. Судећи према укупном броју 
пушкарница, са овог положаја могла су да дејствују 24 
војника тврђавске посаде.

За разлику од сасвим јасне функције поменутих 
зидова с пушкарницама, знатно је сложенији проблем 
утврдити време када су грађени, односно да ли је то 
изведено у време устаничке власти или касније, током 

друге или треће деценије 19. века. Као што је познато, 
устаничка војска ушла је у Београдску тврђаву у првим 
данима јануара 1807. године. Ослобођени град постао 
је средиште устаничке Србије, а његова тврђава глав-
но војно упориште. Београдска утврђења морала су се 
стога запосести јаком војном посадом и оспособити за 
одбрану.39 Ради тога, у пролеће 1808. године из Русије 
је послат инжењеријски мајор В. А. Грамберг као ин-
структор за фортификационе радове. Он је проценио да 
су зидана утврђења углавном у добром стању и предло-
жио радове на гласијама, грудобранима и положајима 
за топове.40 О тим радовима, који су по свему судећи 
у целини и обављени, не располажемо детаљнијим по-
дацима. Може се доста поуздано претпоставити да су 
према Грамберговом предлогу изграђени и зидови с пу-
шкарницама, поред осталих и онај над Видин капијом, 
што би одговарало могућностима и потребама устанич-
ке одбране Тврђаве (сл. 13). 

И поред тога што нам је горе изнета претпостав-
ка ближа и добро утемељена, ваљало би размотрити и 
другу могућност. После слома устанка и поновног за-
поседања Београда, Турци су током друге и треће де-
ценије 19. века вршили повремене мање обнове Тврђа-
ве. У једној од тих обнова могли су бити подигнути и 
поменути зидови с пушкарницама. Ове доградње, као 
што је већ истакнуто, представљале су извесну негаци-
ју бастионих артиљеријских фортификација. Међутим, 
оне су биле примереније потребама оног времена када 
су опасност за турски гарнизон у Тврђави представља-
ле српске војне снаге, које без одговарајуће артиљерије 
нису могле озбиљније да угрозе тврђавске бедеме.41 

После коначног одласка турског гарнизона, 1867. 
године, Београдска тврђава је и даље остала војни 
објект, коришћен за потребе Српске, а потом Југосло-
венске војске, на чијим капијама су стајале војне стра-
же. Од тада па све до средине 20. века једна од стражар-
ских постаја налазила се и у Видин капији. Ово старо 
здање, у мањој мери прилагођавано тим потребама, 
није битније мењано и дограђивано, те је тако у свом 
готово изворном облику доспело до наших дана.

Др Марко Ђ. Поповић,
научни саветник у пензији
Београд
dama.popovic@yahoo.com
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Summary: MARKO POPOVIĆ

BELGRADE’S VIDIN GATE

Belgrade’s Vidin Gate, part of the Northeast Front of the Fortress’s bastioned trace, is situated on the eastern approach 
to the Lower Town, i.e. on the ancient communication that coincides with today’s Cara Dušana Street. It was erected as part 
of the extensive Ottoman rebuilding of the fortress in the mid-18th century. The purpose of the archaeological and architec-
tural investigation carried out in 2012 was to further the understanding of its structural and chronological aspects.

The first bastioned defences in this zone were built to a design by Colonel Nicolas Doxat de Morez during the Austrian 
occupation of Belgrade between 1717 and 1739. His project involved the construction of the northeast bastioned front (horn-
work) – two bastions joined by a curtain wall with a gate in the middle. The construction of the new defences was completed 
in 1736. However, the fate of Belgrade and its fortifications was decided by the outcome of another Ottoman-Habsburg war, 
waged in 1737–39. Under the terms of the peace treaty, the Austrians had to return Belgrade to the Ottomans having previ-
ously pulled down all defences built in the meantime. The demolition was completed by mid-1740, and the Ottomans repos-
sessed the fortress. Since the demolition of the outer bastioned trace practically left the fortress defenceless, it was necessary 
to fortify it anew. It seems that the Ottomans had no second thoughts about choosing the system of bastioned fronts. What 
they considered to be an unassailable fortress was the fortress as it had been before the Austrian demolition. Therefore, the 
new bastioned trace was built in the same way and according to the same design as the just demolished Austrian defences.

The new northeast bastioned front completely followed the previous Austrian line. The new Ottoman gate, today’s 
Vidin Gate, was built on the site of the demolished Austrian one, but its layout, and that of the adjacent casemates, was dif-
ferent. The rebuilding of the northeast front began as early as 1740 and lasted for the next twenty years.

Vidin Gate is a brick-vaulted passage through the masonry-faced earthen rampart with two guardrooms on both sides 
(figs. 3–6). The ends of the passage abutting the portals are covered with segmental vaults, while its central portion is barrel-
vaulted. The two rooms on either side of the passage are covered with barrel vaults perpendicular to the vault above the 
passage. The rooms are connected with the passage by wide brick-arched openings. Each of the four rooms has a fireplace 
against the front wall, and a relatively small window. The windows have retained their original form. As shown by excavation, 
the original floor of hard-packed earth was at some point, perhaps as late as the 19th century, overlaid with a brick covering.

The outer façade of the gate was built of dressed stones and bricks (figs. 7 and 9). Despite minor subsequent alterations 
and additions, its original appearance can be reliably reconstructed (fig. 8). The lower part of the gate, now buried below 
ground level, had a slightly sloping socle built of bricks laid in regular courses and surmounted by a semicircular-sectioned 
moulding (fig. 14). The upper part of the façade shows four pilasters of dressed stone which divide it into the stone-built 
central bay with the portal, and two brick-built side bays. The central cornice was surmounted by a pediment whose sides 
are semicircular in shape. As this decorative element was partly removed during subsequent works on the gate, its original 
appearance can only be conjectured. The central field above the gate shows a rectangular niche which once held an inscribed 
marble plaque with the sultanic tugra. 

At either end of the vaulted passage was a portal with a wooden door. The only ornamental motif of the outer portal 
consisted of three small symmetrically arranged rosettes in relief (fig. 11). The inner portal, opening onto the interior of the 
Fortress, was more modest (fig. 10). Both portals had massive wooden doors on vertical shafts. Their outer surfaces were 
strengthened with iron bands affixed with studs which had an ornamental role as well. The ditch in front of the gate was 
spanned by a bridge supported on masonry pillars. It seems that in the first phase of the construction of the gate, only an 
earthen breastwork of the usual type was built on the top of the rampart. 

The construction of the main body of the gate with the northeast bastioned front and earthen breastwork was completed 
by the end of the 1740s. As shown by excavation, there followed some additions and alterations the purpose of which was 
to increase the height of the main bastioned front and to ensure artillery emplacements. Above the façade of the gate a new 
brick cordon was built. The lower part of the original pediment was fitted into it, and the upper was removed. These works 
were completed before 1760, the year by which all Ottoman fortification works are believed to have been completed.

In the course of the thirty years between the completion of the new Ottoman fortifications and the outbreak of another 
Ottoman-Habsburg war (1787–91), the fortifications were kept in due condition, without any new additions being made. 
Some clues as to the state of repair of the Vidin Gate on the eve of the war and during the short-lived Austrian occupation 
(1789–91) can be found in contemporary intelligence reports and plans of the Fortress. Reports submitted before the Aus-
trian siege contain the information that the gate was guarded by eight sentries.
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The war that ended with the peace treaty signed at Sistova in 1791 was Austria’s last war with the Ottoman Empire, and 
the importance of Belgrade as a border fortress began to decline. However, the outbreak of the First Serbian Insurrection 
in 1804 significantly changed its role. Now the Sultan’s authority was not threatened by an external enemy, but by unrest 
inside the frontier province. As a result, Belgrade with its fortifications became a military and administrative stronghold in 
the Ottoman struggle against the Serbs and their struggle for independence. In this new situation, the Fortress of Belgrade 
functioned as a sturdy, if obsolete, Ottoman stronghold and the existing system of defence only needed appropriate altera-
tions rather than additions.

The period between the early years of the 19th century and the final withdrawal of the Ottoman garrison from the 
Fortress of Belgrade in 1867 saw the last and limited Ottoman fortification effort. It amounted to the building of walls with 
loopholes along some sections of the bastioned trace, including the Vidin Gate. Along the entire length of the cordon above 
the main façade of the gate a wall was built with two rows of ten loopholes and two more loopholes on each end: twenty-
four gunmen to defend the position in all (fig. 13).

After the final withdrawal of the Ottoman garrison in 1867, the Fortress of Belgrade remained in military use, at first 
by the Serbian and then by the Yugoslav Army, and its gates were guarded. The Vidin Gate remained one of the sentry posts 
until the mid-20th century. During this period, this old defence gate had undergone only minor alterations and additions, 
thus reaching our times almost in its original shape.
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