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РЕГИОНАЛНИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СМЕДЕРЕВО, ДИРЕКТОР

СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА И ДУНАВСКИ ПАРК КУЛТУРЕ
У СТРАТЕГИЈИ РАЗВОЈА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Град Смедерево се налази на Дунаву, на 45 км југоисточно од Београда.
Формиран је у брдско-долинском рељефу, на контакту различитих природних
целина: Балканског полуострва и Панонске депресије. Оваква природна датост, вишеструко значајног прожимања „моћи земље” и „моћи воде”, условила
је богату историјску прошлост града. О његовом развоју, од праисторије, преко антике и средњег века до данашњих дана, сведочи изузетно вредно културно наслеђе.
Дунав на једној страни са богатим наслеђем дуж тока (у самом приобаљу) и
градско језгро са очуваном чаршијском градњом 19. века у залеђу, чине две основне целине градског организма, испреплетане и повезане другачијом структуром, насталом у последњих 50 година.

Кључна реперна тачка културног наслеђа Смедерева јесте средњовековни
град-тврђава, лоцирана на самој обали Дунава. Смедеревска тврђава и Дунав
као императиви културне и природне баштине, представљају основ идентитета града Смедерева, али и основ идеје његовог будућег развоја као једног од
градова посебног духовног, симболичног и привредног значења Србије и шире.
Све до почетка новог миленијума, тврђава, и уопште културна баштина,
није била интегрисана у развојне планове општине. Помаци у позитивном
смеру почели су да се одвијају израдом нових урбанистичких планова.
Захваљујући дугогодишњој упорној борби службе заштите у очувању наслеђа, да се културна баштина мора третирати као ресурс и фактор развоја,
а не ограничавања, нови урбанистички планови препознају у наслеђу осим
културне и економско-политичку димензију.
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Заједничким радом свих релевантних чинилаца као и стручњака за заштиту наслеђа у процесу израде Просторног плана и Стратегије развоја
Смедерева, Генералног плана (2020) и Плана детаљне регулације „Дунавска
обала”, баштини се приступило мултидисциплинарно, третирајући је као важан елемент у токовима привредне и културне интеграције овог простора у
зони Подунавља, као европске трансрегионалне теме.
Амбијент тврђаве са акваторијумом Дунава представља окосницу Дунавског парка културе, који је у оквиру развојних планова Смедерева дефинисан као један од стратешких приоритета.

Смедеревска тврђава
Смедеревска тврђава је споменик културе од изузетног значаја за Републику Србију. У власништву је Републике Србије, корисник је општина Смедерево, а корисници простора у оквиру заштићене околине су многобројне фирме.
Газдовање тврђавом спроводи локална заједница. Стручне послове обнове и рестаурације води Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево у координацији са Министарством културе Републике Србије и Републичким заводом за заштиту споменика културе.
Историјски значај
Грађена је у периоду од 1428. до 1439. године у византијској традицији
фортификационе градње по узору на Цариградску тврђаву. Прво је изграђен
утврђени двор деспота Ђурђа за свега две године, а након тога утврђени град.
Смедеревски град је био главни државни, верски, привредни и трговински центар овог дела Европе. Својим положајем и значењем био је спона између Балкана и средње Европе.
На размеђи цивилизација, где се преплићу утицаји истока и запада, Смедерево има стратешки важну политичку улогу. Смедерево је верски центар,
седиште митрополита. Мошти јеванђелисте Св. Луке су 1453. свечано пренете из града Рогоса у Благовештенску цркву у тврђави. Овај догађај имао је
велики значај и за тадашњу хришћанску Европу.
Град је био насељен српским становништвом и бројним колонијама, пре
свега дубровачких трговаца.
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Смедерево је било последња престоница српске средњовековне државе
пре пада под турску власт, у каснијем
периоду средиште турског санџаката
и аустријског дистрикта. У новијој историји, од 1805. до 1807. године било
је и седиште – престоница обновљене
српске државе.

Архитектонски значај
Тврђава представља једну од најмонументалнијих архитектонских целина насталих у средњовековној Србији.
Грађевински је подухват великих размера. Троугаони комплекс на ушћу две
реке састоји се од утврђеног двора (Мали град), грађеног према потребама
трајног седишта владара, оскрбљеног свим атрибутима европског двора тога
времена (резиденција, послуга, војна посада...) и утврђеног града (Велики град).

Грандиозност се огледа у 25 масивних кула, висине око 25 м, повезаних
бедемима дебљине преко 2 м. Укупна дужина бедема је 1,5 км. Тврђава захвата површину од 11 ха.
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Историјски континуитет
Еволуција споменика сведочи о слојевима различитих цивилизација и
култура на овим просторима.
Археолошки остаци сакралног комплекса у југоисточном делу тврђаве и
Турско купатило у средишњем су јасна сведочанства.

Споменички значај
Сачувани оригинални архитектонски корпус фортификационе целине
позног средњег века, плански изведен, представља аутентично сведочанство
развоја српске државе и цркве. Садржи остатке многих цивилизација и култура, почев од античког доба, па све до XIX века.
Као део националног и историјског идентитета, тврђава има и симболички значај.
Због своје комплексности и данас је предмет научних интересовања и истраживања
Разарање и обнова тврђаве
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У време преузимања Смедерева од Турака 1867. године тврђава је била у
добром стању. Стање се драстично променило, прво изградњом железничке
пруге 1881. године у њеној непосредној близини (разорене ескарпа и контраескарпа), а затим бомбардовањима током Првог светског рата, разорном
експлозијом муниције 1941, као и савезничким бомбардовањем током Другог
светског рата.
Обнова је започета одмах по ослобођењу 1947, додуше у мањем обиму, и
са прекидима је трајала до 1972. године.
Обимнији истраживачки и конзерваторски радови одвијали су се 80-их
година прошлог века, а резултирали су обновом значајног дела архитектонског комплекса (обновљен је утврђени двор и подунавски објекти Утврђеног
града).
Од 2001. године Завод у Смедереву предузима низ мера на истраживању
и изради пројеката обнове Језавског сектора – обновљени су најугроженији
делови зидног платна током 2006. и 2007. године, а очекују се радови на статичкој санацији једне куле (7), током 2008.
Пројекти обнове
Регионални завод поседује богату документацију (архитектонску, археолошку, геодетску, фотограметријску) неопходну за израду свих видова пројеката обнове и конзервације.
План намене простора и објеката тврђаве из 1997. године дефинише концепцијско уређење комплекса као парковског амбијента са садржајима који
одговарају потребама презентације града (објекти културе, угоститељски, туристички, образовни, рекреација, забава, сајмови).
Идејно решење ревитализације утврђеног двора – тј. Малог града у контексту презентације историјског амбијента (приредбе, концерти, изложбе и сл.).
Пројекте статичке санације и рестаурације Језавског корпуса – куле 7 и припадајућих бедема.
Пројекат обнове Варошког бедема, који дефинише обнову недостајућих делова корпуса (на месту
разорне експлозије у Другом светском рату).

ПЛАН НАМЕНЕ ПРОСТОРА И ОБЈЕКАТА

ИДЕАЛНА РЕКОНСТРУКЦИЈА УТВРЂЕНОГ ДВОРА
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Пројекти у развоју
Рестаурација и ревитализација тврђаве (2004 – 2005)
На основу примарне потребе за очувањем овог споменика културе и уочене неопходности да се овакав споменик сачува и кроз његову употребу, израђен је Пројекат свеобухватне обнове комплекса, који подразумева обнову свих
недостајућих делова и санацију постојеће структуре, чиме би се остварила потпуна просторна дефиниција комплекса. Ревитализација је разматрана у контексту друштвене употребе и одрживог развоја.
Пројекат подразумева планско увођење нових садржаја у складу са карактером споменика, решавање неадекватног окружења организовањем врло
атрактивних и шире значајних садржаја – путничке луке, марине, уређења
парковских површина.
Ревитализација подразумева низ пројеката оправданости и одрживости.
Сви радови на рестаурацији и санацији су подељени у више фаза, у зависности од степена угрожености и положаја. Извршена је и њихова финансијска процена на 11.000.000 евра.

Посебан сегмент је посвећен процени ризика угрожености споменика:
- Дестабилизација терена, висок ниво подземних вода
- Недостатак редовног одржавања (вегетација разара бедеме)
- Неадекватна урбана структура у окружењу (железница, теретна лука,
магацини...)
Данашње стање овог споменика упућује на потребу за темељном стратегијом и акцијом обнове. Тврђава је у стању лаганог, али константног пропадања, упркос постојању решења за обнову.
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У оквиру Програма рехабилитације културног и природног наслеђа Југоисточне Европе, Смедеревска тврђава је 2004. године од стране Министарства културе Републике Србије изабрана као један од приоритета за рехабилитацију. Извршена је Прелиминарна техничка процена и у току је припрема за израду Студије изводљивости рехабилитације Смедеревске тврђаве.

Смедеревска тврђава у урбанистичким плановима
Просторни план – Стратегија развоја
Забринутост за судбину градитељског наслеђа Смедерева, с обзиром на то
да су досадашња искуства верификовала тешке пропусте у односу планера
према баштини, што се најочитије сагледава у самој изолованости, одвојености тврђаве од урбаног система и живота града, омогућила је стручњацима
заштите активну улогу у процесу израде развојних планова општине и постизање основног циља – рехабилитације и презентације наслеђа као вредног
културног пејзажа који доноси просперитет.
Просторни план општине Смедерево – Стратегија развоја, донет 2005. године, у својим основним оријентацијама дефинише три приоритетна стратешка задатка: Лука, Индустријски парк и Парк културе на Дунаву. У делу „Европске смернице и политике развоја” дефинисана су три основна домена европских политика, од којих се један односи на пажљиво управљање природним и културним наслеђем, усмеравајући пажњу на очување и јачање идентитета града као одговор на убрзану глобализацију. Овај домен обухвата:
• Третирање природног и културног наслеђа као битан развојни фактор
• Очување, заштита и развој природног наслеђа
• Управљање водним ресурсима, као посебним изазовом у погледу будућег
просторног развоја
• Креативно управљање културним пределима
• Креативно и интегративно управљање културним наслеђем.
Дунавски парк културе подразумева спрегнуте природне и антропогене
садржаје дуж тока Дунава. Амбијент Дунава и амбијент Смедеревске тврђаве
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чине нераскидиву целину и просторну доминанту препознатљивог културног
пејзажа. Воде Дунава и Језаве са две стране запљускују монументалне бедеме,
док је утврђени двор са ровом испред потпуно окружен водом. Овај спој воде и
каменог здања одаје слику моћног „воденог града“. Непосредно уз тврђаву и у
склопу акваторија ушћа Језаве у Дунав, планира се уређење марине за мала
пловила, уз условљавање интеграције просторних вредности за стварање рекреативног, туристичко-комерцијалног комплекса. Укључивање индустријског
наслеђа – комплекса Старе железаре „Сартид 1913”, лоциране такође на Дунаву недалеко од тврђаве и њеном пренаменом у Музеј индустрије, ствара се просторни оквир Дунавског парка културе, као изузетно вредног туристичког потенцијала. У том контексту посебно је значајно његово повезивање са низом историјских тачака на Дунаву: Нови Сад, Београд, Виминацијум, Голубац, Лепенски Вир.
Дунавски парк културе у Смедереву планиран је да поред заштите и конзервације споменичког наслеђа, његове ревитализације – оживљавања кроз приказе живота и рада у прошлости, буде место одржавања регионалних културних
манифестација у најбољем духу српске и подунавске традиције.
Врло брзо након усвојене Стратегије развоја Смедерева донет је Генерални план Смедерево 2020, који у свом развојном концепту третира Смедеревску тврђаву као важан сегмент развоја града у оквиру Дунавског парка културе. Он предвиђа измештање неадекватних садржаја из зоне тврђаве – железницу, луку, активирање путничке луке, уређење комплекса, обнову пејзажа и повезивање са урбаном структуром, као и усклађивање Програма заштите баштине са комплексним развојем.
У Плану детаљне регулације „Дунавска обала (2007), детаљнијем нивоу
разраде планова вишег реда, Смедеревска тврђава са окружењем добиjе третман какав и заслужује: тврђава је повезана са урбаном структуром града и
Дунавом, Тврђава је у систему Дунавског парка са планираним атрактивним
садржајима преко којих град излази на реку.
Сви наведени планови развоја Смедерева имају изузетно значајну улогу у
заштити и очувању вредног културног наслеђа. Предстоји њихова реализација кроз заједнички рад, не само стручњака, институција и градских власти, већ и свих грађана Смедерева.
Стратегија заштите и ревитализације смедеревске тврђаве
Обухвата:
• ОБНОВУ СПОМЕНИЧКОГ КОМПЛЕКСА
• ПОКРЕТАЊЕ ДУНАВСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
• УКЉУЧИВАЊЕ У ДУНАВСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Стратегија захтева широку процену приоритета:
• Пажљиво управљање и одржавње
• Менаџмент планови
• Обнова недостајућих структура и санација постојећих уз археолошка
истраживања
• Изградња нових објеката по плану и увођење инфраструктуре за адекватно коришћење
• Обнова културног предела
84

Закључак
Успостављање јасне државне стратегије у култури (културна политика) којом ће се дефинисати приоритети у очувању и развоју баштине као
стратешког ресурса, као и активна локална, регионална и међународна сарадња представљају суштинске одреднице за потпуну рехабилитацију изузетно вредног наслеђа.

Summary
The presentation is related to the practical experience of the Monument Heritage
Protection Department in Smederevo development planning process, that is, to the results of
its active role in the application of integrative protection in different plans – City Developmet
Strategy, Spatial plan (2005), General Plan 2005-2020.
The Protection Department has persistently insisted on the cultural and natural
heritage to be treated as a resource and a development rather than limitation factor. It
served the purpose, and the new plans recognized not only cultural and economic but also a
political dimension of the heritage. The heritage has been approached in a multidisciplinary
manner and treated as an important element in the courses of economic and cultural
integrations of this part of the Danube Region as the European Transregional issue.
Smederevo Fortress and the Danube, viewed as the imperatives of cultural and natural
heritage represent not only the basis of Smederevo identity but also the basis for the future
development of the city with particular spiritual, symbolic and economic importance for
Serbia and wider.
Smederevo Fortress is a medieval structure (XV century), a spatial and architectonic
entity of an exceptional historic and cultural values. It was built on the spacious plateau at
the mouth of the river Jezava into the Danube. During the late Middle Age it used to be the
capital of the Serbian state, when it represented the important link between the East and
the West in an economical and strategical sense. Preserved condition and monumentality of
its walls bear witness to the authentic building methods and life of the period. Traces of
different civilizations and cultures present in the Fortress since its origin to present days,
add to the reputation of this edifice as one of the most important monuments in this
European region.
The ambiance of the Danube and Smederevo Fortress create unbreakable unity and
spatial dominant of the recognizable cultural landscape. By including the industrial heritage
– Old Steel Works Complex “Sartid 1913” and turning it into the Museum of Industry on the
Danube, the spatial framework has been set for the Danube Culture Park as an exceptionally valuable tourist potential.
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