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Бе о град сво је име ду гу је бе ли ни зи-ди на јед ног дав ног утвр ђе ња ко је су пр ви сло вен ски до се ље ни ци угле да-ли ка да су до ла зи ли са се ве ра. За то упо зна ва ње Бе о гра да по чи ње мо упра-во оби ла ском твр ђа ве. Кроз векове смењивали су се освајачи и њи хови је зици, а једино што се од IX ве ка у гра ду није мењало јесте бела бо ја у ње говом имену. Називали су га: Al ba Bulgarica, Belgradus, Alba Graeca, Fe-jervar, Griechisch Weissenburg, Weis-sen  burg, Castelbianco, Bello grado, Nan  dor alba, Nandorfejervar, Veligra-don, Бео град.



БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА

БЕОГРАД 
ЗА ШЕТАЧЕ

I део 
Историјски Београд



БЕ О ГРАД СКА
ТВР ЂА ВА

Ни је нео п ход но упам ти ти сва име на овог утвр ђе ња, ни ти име на ње го вих вла да ра, на зи ве ка пи ја, цр ка ва и мно-гих спо ме ни ка. До вољ но је упам ти ти по глед на ушће ис под Спо ме ни ка По-бед ни ку и би ће нам ја сно за што су јед ни же ле ли да осво је овај бе ли град, а дру ги да га са чу ва ју и за шти те.
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БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА

Пре двор је Бе о град ске твр ђа ве пред ста вља 
Ка ле мег дан ски парк 1 , ко ји се на ста вља на 
Кнез Ми ха и ло ву ули цу. Град ско по ље ис под зи-
ди на твр ђа ве, Ка ле мег дан, ка ко су га на зи ва-
ли Тур ци не ка да, би ло је пу сто. Ви со ко др ве ће 
и зе ле ни ло ко ји да нас окру жу ју ше та че ста ри 
су тек век и по и то пу сто град ско по ље пре-
тво ре но је у је дан од нај ста ри јих бе о град ских 
пар ко ва. 

Из Ка ле мег дан ског пар ка мо же се ући у Бео -
град ску твр ђа ву кроз јед ну од се дам на ест 
очу ва них ка пи ја. Код Спо ме ни ка за хвал но сти 
Фран цу ској 2  може да се кре не ле во, ка Сав-
ском ше та ли шту 14 , или де сно, кроз Ка ра ђор-
ђе ву ка пи ју, ка Уну тра шњој Стам бол ка пи ји 3 . 

Tа ка пи ја по диг ну та је сре ди ном XVI II ве ка 
на ме сту не ка да шње ка пи је, ко ја је би ла мно-
го рас ко шни ја. На зив је до би ла по то ме што 
се на ла зи на путу ко ји је ве ко ви ма во дио ка 
Стам бо лу, од но сно Ца ри гра ду, ка ко се прет-
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АУДИО-ВОДИЧ

У Спољ ној Стам бол ка пи ји мо же се из нај ми ти 
аудио-во дич, ко ји олак ша ва раз гле да ње Бе о-
град ске твр ђа ве и Ка ле мег дан ског пар ка. Уз 
ма пу и уре ђа ј са слу ша ли цом оби ла зи се 38 
та ча ка. Мо же се иза бра ти је дан од шест је зи-
ка, пра вац кре та ња и тач ке ко је се же ле оби ћи, 
а укуп на при ча о исто ри ји твр ђа ве тра је као 
два школска часа – 90 ми ну та.

ход но на зи вао. Тур ску за ста ву 1876. го ди не 
сме ни ла је за ста ва Кне же ви не Ср би је, а да нас 
се на јар бо лу ви јо ри за ста ва с гр бом Бе о гра да. 
Ка да се при ла зи ка пи ји, ви ди се бе ла ку ла са 
са том – Са хат-кула, ко ја је по диг ну та от при-
ли ке у исто вре ме кад и ка пи ја.
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