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Лорана МАЛОВИЋ, дипл. географ-туризмолог 
 

ТВРЂАВА КАСТЕЛ – БАЊА ЛУКА 
ТУРИСТИЧКО АКТИВИРАЊЕ СПОМЕНИКА 
– ЕЛЕМЕНТ ХУМАНИЗАЦИЈЕ СПОМЕНИКА 

 
Резиме 
 

Тврђаву Кастел, национални споменик Републике Српске, БиХ, потребно је у што 
краћем временском периоду обновити, побољшати, заштитити, ријечју, приближити 
људима. У раду се жели истаћи, кроз хронолошки слијед, битност ревитализације 
овог културно-историјског споменика. Намјере су јасне: очувати природно и културно 
насљеђе, усмјерити токове живота кроз тврђаву доприносећи тако и задовољењу кул-
турних, друштвених, па према томе, и туристичких потреба данашњице. Један од 
крајњих видова заштите споменика је његова презентација свима онима који желе 
да га виде, упознају, доживе. А културни туризам је тај који, између осталог, чини и 
битан сегмент у одржавању и заштити Кастела, циљане тачке одрживог развоја 
града Бање Луке. 
 

Увод 
 

У Бањој Луци има много тога лијепог, вриједног и интересантног да се ви-
ди, упозна и доживи. Богатство у природним, културним, историјским добри-
ма привлачно је за многе жељне одмора и рекреације, путнике намјернике у 
потрази за новим доживљајима.  

Највећи град у Републици Српској, Бања Лука је позната као крајишка 
љепотица, град младости, културе, спорта и вјековних дрвореда. Настањена 
је од најстаријих времена и у својим споменицима – од праисторије до у но-
вије доба – носи трагове бурне прошлости. То су вриједне грађевине, кара-
ктеристичне за архитектуру свог времена, које су биле, а и данас представ-
љају мјеста за друштвено-културна збивања града.  

Велељепна здања Банске управе – Административног центра града и Бан-
ског двора – Културног центра из периода Краљевине СХС, зграда старе жеље-
зничке станице из 1891. године, сада Музеј савремене умјетности Републике 
Српске, обиљежила су центар града на овом дијелу Царског друма (улице 
Краља Петра I Карађорђевића и Младена Стојановића) и заједно са Госпо-
дском улицом, кроз коју се неизбјежно мора прошетати, представљају изу-
зетне примјере склопа прошлости и садашњости, архитектонско-умјетничке 
и туристичке потенцијале Бање Луке. Једно од највреднијих историјских 
здања, понос града је тврђава Кастел, мјесто уз обалу Врбаса одакле је све, 
прије неколико вијекова, почело. Кроз историјске епохе, био је окосница 
градског развоја, виновник и свједок биткама, трговини, успјесима и па-
довима града Бање Луке. 

Много тога дешава се управо ту, у центру града, манифестације, спортска 
такмичења – дефилеи, фестивали, музички концерти, перформанси, излож-
бе..., што, ријечју, представља културно-туристичке мотиве, покретаче све ве-
ћег броја заинтересованих. Мјесто одржавања, уређеност простора уз атрибу-
те естетског и знаменитог, важан је елемент његове туристичке атрактивно-
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сти и вриједности. Зато се посебно жели указати на хитну потребу уређења 
тврђаве Кастел, овог изнад свега атрактивног комплекса у Бањој Луци. 

 
Својим данашњим изгледом Кастел нас учи лекцији из немарности, не-

бризи, а само кратак поглед на прошлост тврђаве увјериће нас у неопход-
ност најозбиљнијег приступа њеној санацији, реконструкцији, конзервацији 
и ревитализацији. Амбијенталне, културне, историјске и умјетничке вријед-
ности комплекса Кастел зову нас, инспиришу и подстичу у одабиру најпри-
кладнијих будућих садржаја у тврђави који ће је оживјети и вратити јој зна-
чај и мјесто у Бањој Луци какво је током своје бурне историје заузимала. 

Кроз историју Тврђаве 

Тврђава Кастел представља специфично обиљежје града Бање Луке и 
примјер најстаријег урбаног насљеђа од непроцјењиве вриједности. Њене 
зидине, смјештене на узвисини између двије ријеке, Врбаса и Црквене, 
сачувале су остатке насеља из праисторијских времена. Археолошким ис-
траживањима из 1974. године, од покретног материјала пронађена је кера-
мика – типичне шоље у облику главице лука са високим цилиндричним вра-
том и тракастом дршком, те орнаментом карактеристичним за посуђе тог 
раздобља и глинени тегови који су могли служити или у риболову или у при-
митивној технологији ткања.  

У предримско и римско доба подручје Бање Луке и њене околине припа-
дало је територију Илирског племена Мезеја, које су Римљани покорили по-
четком нове ере и укључили и ове крајеве у своју покрајину Илирик. Немир-
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на и несигурна времена условила су изградњу војних логора (castra) и са-
обраћајница уз које су се развијала и цивилна насеља (municipium). Антички 
путни правац Saлona (Солин)–Servitium (Градишка) пролазио је кроз Бању 
Луку, гдје су Римљани изградили војно упориште, које временом прераста у 
веће градско насеље с војним, цивилним, сакралним, привредним и ад-
министративним садржајима. Уз љековите изворе бањалучке котлине Рим-
љани су пронашли и мјеста за одмор и разоноду, а војно утврђење – Castra – 
могло се налазити у југоисточном дијелу данашње тврђаве Кастел, гдје су се 
свакако налазиле и управне зграде. 

На простору сјеверозападно од војног логора, према Црквени, вјероватно 
су били распоређени цивилни садржаји са сакралним објектима, о чему 
свједочи жртвеник посвећен богу Јупитеру. Овај камени римски споменик 
пронађен је 1895, приликом реконструкције моста на Црквени, и данас се 
налази у сарајевском Земаљском музеју. У тврђави Кастел пронађено је 
десетак примјерака нумизматичких касноантичких бронзи, обиље античке 
керамике и једна касноантичка фибула. Већина ових налаза чува се у Музеју 
Републике Српске, једној од најважнијих културно-историјских институција 
ових подручја, гдје посјетиоци могу да се упознају са сталном изложбеном 
поставком „Од праисторије до садашњости“. 

Многи трагови владавине Римљана нађени су у Бањој Луци: путеви, ос-
таци насеља, новац, гробнице, грађевине, циглане, и представљају примјере 
једне више културе. Нажалост, многе тековине су нестале с великим покре-
тима варварских народа, који су иза себе оставили пустош. 

Средњовјековни живот у околини Бање Луке је бујао, али о функциониса-
њу насеља или тврђаве на самој локацији Бање Луке извори и археолошки 
материјал не дају податке. Ни само име града не спомиње се све до у сутон 
средњег вијека, 1494. године, а један од посљедњих докумената из периода 
Јајачке бановине, из 1527–1528, говори о Андрији Радатовићу, заповједнику 
који „због неодлучности и заплашен запали тврђаву Бањалуку којој је био на 
челу, заједно са градом који се протеже надугачко поред обје обале ријеке 
Врбас и склони се на сигурно“.∗ 

Године 1528. Бања Лука је пала под турску власт, која је трајала готово 
пуна четири вијека. Бања Лука турског периода, настала на мјесту малог 
средњовјековног насеља, развијала се за тадашње прилике убрзаним темпом. 
Ускоро је попримила изглед развијеног средишта оријенталног концепта, са 
чаршијом у Горњем Шехеру (Српске Топлице) која је била привредно, 
трговачко и друштвено средиште. У другој половини XVI вијека, Ферхад-паша 
Соколовић удара темеље новом граду, тзв. Доњем Шехеру, у подножју тврђаве 
Кастел, која је у то вријеме имала само функцију топхане (арсенала). 

Из даровне повеље (вакуфнаме) овог санџак-бега (1574–1580), а затим и 
првог босанског беглербега (1580–1584), састављене 1587. године, сазнајемо 
за изградњу џамије, основне школе (мектеба), водоскока (шадрвана) пред 
џамијом, водовода, караван-сараја и уз њега амбара за жито, хамама (јавних 
купатила), 200 дућана и низа других објеката. Изграђена су и два моста 

                                                 
∗   Урбанистички развој Бање Луке, Завод за заштиту културе и природе Бања Лука, Бања Лука, 

1996, стр.33, преузето од: L.Thaloczy-S.Horvath, Povjest Jajca, 253 
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преко Врбаса и Црквене и двије калдрмисане цесте „од старе Бањалуке до 
чаршије“ и од „мектеба до топхане“ . Цеста која је повезивала стару чаршију 
око Ферхад-пашине џамије са другом обалом Врбаса, за вријеме турске и у 
првим годинама за вријеме аустријске управе, пролазила је кроз Кастел, 
његовне куле и излазила на мост преко Врбаса. Тако се формирала једна од 
најважнијих и најпрометнијих саобраћајница тадашњег средишта Бање 
Луке, која је спајала лијеву и десну обалу ријеке. 

Да је живот „текао“ овим цестама говоре нам подаци о одржавању сајмо-
ва по којима је Бања Лука била вијековима позната. Духовски сајам је био 
највећи сајам у Босни и Херцеговини, и посјећивали су га људи из разних 
крајева, Беча, Цариграда, Трста. Око 1766. године сајам је премјештен у До-
њи шехер, гдје су испод сјеверних и западних бедема Кастела и платоа изме-
ђу Црквене и Ферхадије постојале све потребне предиспозиције за пазарни 
простор – сајмиште. На сајам у Бањој Луци доношена је роба из свих крајева 
Босне. Долазили су сарачи, терзије, абаџије, казази и казанџије. У тим дани-
ма, за вријеме вашара, на лијеву обалу Црквене смјештао се циркус и пру-
жао забаву многим знатижељницима. Ашчије или кувари били су на услузи и 
трговцима, нудећи им спремљена јела, и све је изгледало нешто попут дана-
шњих ресторана „брзе хране“. Почетком XVII вијека отворена је прва кафана 
у Бањој Луци. Налазила се на десној обали Врбаса, одмах поред пута који је 
преко моста водио кроз тврђаву. 

Најзначајнија изградња и ширење тврђаве започело је у XVI вијеку за 
вријеме Ферхад-паше Соколовића, који је овдје саградио утврђене оружни-
це, да би оне касније прерасле у праву тврђаву с кулама и спољним утврда-
ма, што је остало заувијек. Своје коначне габарите тврђава ће добити тек у 
обнови 1712–1714. године, подстакнута на проширење и ојачавање учеста-
лошћу аустро-турских ратова крајем XVII и у првим деценијама XVIII вијека. 
Инжењери – градитељи проширили су је тада по угледу на равничарске твр-
ђаве преко Саве, те је њена силуета добила данашњу форму издуженог 
трапеза омеђеног бедемима, бастионима са кулама и подземним пролазима, 
док је воденим шанцем окружена са западне стране (1,58). Између тврђаве и 
данашњег моста Патре, с почетка XVIII вијека, основана је турска радионица 
за израду топова, ђулади, пушака и барута, а постоји мишљење да је ријеч о 
насљедници Ферхад-пашине топхане с краја XVI вијека. Данашња запуште-
на и оронула спратница подигнута је око 1865. године. Служила је као касар-
на за артиљерце и војна болница, а послије Другог свјетског рата адаптирана 
је за потребе музеја. Оштећена је у земљотресу, „зубом времена“, људском 
небригом и немарношћу и још увијек пркосно стоји ту поред Врбаса, поноса 
града Бање Луке. 

Тврђава, као ни чаршија, доласком аустроугарског окупатора не дожив-
љава модернизацију, али наставља и даље да живи, о чему свједочи постоја-
ње низа зграда, складишта, кула и пространих дворишта која се активно ко-
ристе. Један од ријетких објеката већих габарита које су нове власти сагра-
диле у првим годинама окупације је тзв. Камена зграда, у сјевероисточном 
дијелу тврђаве. Постоје планови за њено, садашње, преуређење у резиденци-
јалне градске одаје.  
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У унутрашњости тврђаве Кастел, према Врбасу, иза некадашњих затвор-
ских зидина и решетака налази се ресторан „Казамат“, са баштом на бедеми-
ма тврђаве и погледом на ријеку. Зеленкаста, хладна ријека Врбас протиче 
кроз Бању Луку, вјековима запљускује зидине Кастела и застаје крај њих да 
се одмори. На овом привлачном простору, крајем XIX вијека, организовано је 
купалиште, у ком је Војна команда јуна 1906. године отворила пливачку 
школу. Био је то период када су са радом почеле многе просвјетне инсти-
туције, школе, читаонице – библиотеке. За вријеме аустроугарске владавине 
„центар града“ помјерио се у правцу сјевера, на лијеву обалу Врбаса. На том 
подручју изградиће се бројне грађевине, а неколико масивних објеката биће 
импулс за даље формирање улица, тргова или блокова. Једно од најмасив-
нијих и најрепрезентативнијих здања била је зграда бањалучке Гимназије – 
Велике реалке, која је отворена 1895. године. Оставила је најјачи културни 
траг у новијој Бањој Луци и била међу најљепшим објектима у граду. Зграда 
је оштећена у земљотресу и неколико мјесеци касније, нажалост, срушена. 
Интересантно, налазила се у близини тврђаве Кастел, која је и овај пут битан 
свједок друштвено-културних дешавања у своме граду. Према старим слика-
ма, и Реалка и Тврђава биле су готово савршен „положај фотографовог објек-
тива“. На мјесту старе Гимназије данас се налази Дом солидарности у којем је 
смјештен Музеј, Народна и универзитетска библиотека, Дјечије позориште, 
Дом омладине, који представљају значајније културне институције Републике 
Српске. 

Умјесто закључка 
Године 1918. дошао је крај аустроугарске окупације. Исте године створе-

на је Краљевина СХС, која убрзо постаје Краљевина Југославија. Од тада Ба-
ња Лука постаје центар политичког и културног живота цијеле Крајине, а 
1929. године и главни град Врбаске бановине. Оснивањем Врбаске банови-
не, пришло се бржој изградњи и отварању нових културних, просвјетних и 
привредних институција. У том периоду град добија своје најљепше грађеви-
не и претвара се у крајишку љепотицу, како и данас зову Бању Луку. 

Тада се јављају и почеци организованије туристичке дјелатности на овим 
просторима. На лијевој обали Црквене, покрај моста на главној улици, 1923. 
године отворена је прва бањалучка туристичка агенција „Путник“. Друштво 
за туризам основано је 1930. године, а 1938. године Етнографски музеј Врба-
ске бановине издао је водич Врбаске бановине штампан на четири језика, 
намијењен туристима. Својим необично интересантним етнографским објек-
тима, списима и документима из науке и фолклора, Бановински музеј је сте-
као признање страних туриста, научника, писаца и новинара. За то су заслу-
жне бројне изложбе широм Краљевине Југославије, као и сама организација 
Музеја, који је имао етнографску, праисторијску и историјску, нумизматич-
ку, те геолошко-палеонтолошку збирку, одсјек за туризам, архив и музејску 
библиотеку. У туристичком водичу „Кроз Врбаску бановину“, међу најважни-
јим споменицима прошлости у Бањој Луци наведена је и Стара тврђава 
(Кастел). 

У нешто краћој причи, али ништа мање значајној, споменута је легенда о 
Сафикади, дјевојци из приче о вјечној љубави, која је можда тада а и данас 
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може представљати мотив и мјесто готово култног окупљања романтичних и 
заљубљених. Овај симбол вјерности и пожртвовања, Сaфикадин гроб, налази 
се у близини бедема тврђаве Кастел, гдје заљубљени долазе запалити свијећу 
или оставити цедуљу са жељама. Као и тврђава, и овај споменик „тражи 
пажњу“, обнову и истакнутије обиљежавање, јер онај ко не зна, неће се ни 
заинтересовати, погледати и сазнати легенду, мит или можда истину о 
Сафикади.  

Стара тврђава, занимљиве прошлости, постати ће туристичка атракција 
града, писало је, између осталог, у Врбаским новинама из октобра 1936. го-
дине.∗ Оправиће се зидине и објекти унутар ње, зграде ће добити другу на-
мјену и биће уређен градски парк. Ова добра идеја се остварује веома споро, 
тако да и сад чека своју реализацију. Истина, план за израду идејног урба-
нистичко-архитектонског рјешења ремоделизације и ревитализације тврђа-
ве Кастел у Бањој Луци одабран је почетком 2008. године. Његова изведба 
требала је већ почети, али су те активности тренутно нешто успорене!?! 

Културно-историјски споменици су значајан сегмент туристичке понуде 
једног подручја. Они обогаћују и туристички амбијент и садржај туристичког 
боравка. Тврђава Кастел требала би да представља битан дио туристичке п-
онуде града Бање Луке, што се кроз хронолошки преглед њене историје и дру-
штвено-културних дешавања у непосредној близини настојало и приказати. 
Међутим, овај простор изузетних архитектонско-амбијенталних туристичких 
потенцијала чека на рестаурацију и ревитализацију. Ово истовремено 
представља и проблем заштите споменика и проблем његовог туристичког 
активирања. Кроз борбу за заштиту споменичких објеката, а која обухвата и 
заштиту окружујућег амбијенталног простора, потенцира се хумани аспект, 
изражавају атрактивна својства, а туристичким активирањем потврђује се 
дубоки друштвени смисао њихове заштите и посебног третмана. Јер, заш-
тита споменика културе не завршава се мјерама рестаурације, већ се осигу-
равају и намјене тих објеката у простору у строгој зависности од прописаног 
режима заштите. 

Тврђава Кастел, простор високе културно-историјске вриједности, истак-
нута је у туристичкој понуди града Бање Луке, али потребно ју је у што бољем 
свјетлу афирмисати као очуван, заштићен, атрактиван простор с изразитим 
елементима естетског и знаменитог. У свему томе имамо у виду не само при-
вредни већ и социјални, а прије свега културни значај туризма. Посредно при-
вредно-туристичко активирање заштићених објеката постиже се привређи-
вањем и организовањем културно-историјских манифестација, изложби, му-
зејских збирки. Кастел не заостаје у томе, јер поред свега (успореност његове 
ремоделизације и ревитализације), унутар његових зидина, на отвореној 
позорници изграђеној 1961. године, одржавају се сваког љета фестивали, му-
зички концерти, перформанси, изложбе и, већ традиционална, културна, 
забавна, спортска манифестација „Бањалучки љетњи фестивал“. Одржава се 
деценијама, под различитим називима, на многим мјестима у граду, а нај-
атрактинији дио на обали уз Тврђаву и на Градском мосту – спортско такми-
чење „скокови са моста“. То може бити врло ефикасан начин за повећање 

                                                 
∗ Сњежана и Драган Вицић, Поздрав из Бањалуке, Атеље-Вицић, Бања Лука, 2006, стр. 200. 
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туристичке атрактивности споменика и његово приближавање човјеку, што 
је такође један од циљева заштите. Нажалост, оронуло и запуштено, необнов-
љено културно-историјско насљеђе представља „кочницу“ у реализацији мно-
гих културних, спортских, туристичких дешавања, даљих планова за развој 
одрживог туризма и цјелокупни друштвени напредак, приказано на примје-
ру тврђаве Кастел, на подручју Бање Луке. 

У избору начина па и у одређивању степена привредно-туристичке ек-
сплоатације заштићених објеката, нужно је, поред историчара умјетности, ет-
нолога, архитеката, биолога..., консултовати туризмолога. И док ће поменути 
стручњаци бринути да се новом функцијом не поремети режим заштите, ту-
ристички стручњаци ће пронаћи најрационалније облике експлоатације. 
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