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ПЕРОМ И КАМЕРОМ

Војничка утврђења: Петроварадинска тврђава

ГИБРАЛТАР НА ДУНАВУ
Подземни ходници су само део фортификацијских објеката

Један од улаза у новосадско утврђење

Омиљено састајалиште Новосађана

К

План тврђаве са означеним делом објеката

амен темељац Петроварадинске тврђаве положио је
аустријски принц Крој. Изградња тог објекта, по пројекту
француског војног архитекте Себастијана Вобана, трајала је пуних 88 година, све до 1780. Изградњу су водили аустријски војни архитекти. Тврђава је изграђена на 112 хектара, на узвишењу
које доминира околином. Била је
неосвојива за ондашњу ратну технику и већ тада је добила назив
Гибралтар на Дунаву. Као искључиво војни објекат, Петроварадинска тврђава служила је све до
1948. године. Под заштиту државе стављена је 1951. године, од
када представља културни и туристички објекат.
Према ранијим сазнањима, на
Петроварадинској тврђави прво
људско насеље постојало је још
4500. година пре нове ере, али
након археолошких открића на
самом почетку истраживања
историја овог простора померена
је на период 19.000-15.000 година
пре нове ере. Истраживањем
остатака насеља из млађег бронзаног доба (3000 година пре нове
ере) археолози су пронашли и бедеме појачане кољем и палисадама из тог периода који сведоче
да је још у време тзв. вучедолске
културе постојало утврђено насеље.
После неолита на Петроварадинској стени су се смењивале
различите културе. Око стоте године пре нове ере те просторе насељавају Келти које сто година
касније смењују Римљани. Они
утврђивањем границе на Дунаву
граде тврђаву Кузум, коју ће у петом веку разорити Хуни. Половином XIII века скоро на истом месту насељавају се католички монаси из реда „цистерцита”. Дозволом угарског краља Беле IV граде манастир који називају Белакут. Манастир је након провале
Татара утврђен.

Седам кула небу
под облаке

Током векова тврђава је пружала добру заштиту
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Већи значај тврђава добија са
повећаном опасношћу од нових

освајача - Турака Османлија. У
Петроварадину је често боравио
мађарски краљ Матија Корвин. Ту
је 1463. године склопио уговор са
Млетачком републиком и истовремено разговарао са властелом око одбране од Турака. Године 1475. Корвин доноси одлуку да
зарати са Турцима. Мађарски
краљ Владислав II такође посећује Петроварадин где разним олакшицама подстиче напоре да се
сакупи више радне снаге на
оправкама кула и бедема.
У свом запису Евлија Челебија
о Петроварадинској тврђави каже:
„Град Варадин лежи на обали
реке Дунав, његова цитадела има
шестоугаони облик а налази се на
једном високом брду које се диже
небу под облаке. То је неприступачан, чврст и у истину стар
град... Град има седам великих кула, сви бастиони изграђени су
складно... У тврђави има свега
две стотине даском покривених
кућа без ограда и башта, затим
Сулејман-ханова џамија, складиште муниције и житни амбари...
На југоисточној страни налазе се
само брегови и по њима све сами
виногради.“
Године 1525. у Петроварадинској тврђави било је свега 1000
коњаника и 500 пешака, да би се
крајем године тај број повећао на
4000 војника. Пред опасношћу од
Турака заповедништво над Петроварадином преузео је Павле
Тимори, ранији заповедник Будимског града. Његови захтеви за
појачањем у војсци и новцу нису
стизали. Уместо од помоћи, од
краља Лајоша II, стиже само упутство да се са главним снагама
пребаци на леву обалу Дунава а
заповедништво над тврђавом
препусти Ђорђу Алапију. Под зидине Петроварадина 13. јула
1526. године стигла је турска војска јачине 40.000 људи предвођена великим везиром Ибрахимом...
Након протеривања Турака из
Петроварадина започиње рушење старе средњевековне тврђаве
како би се започела изградња нове по тада најмодернијем систе-

У подземном делу тврђаве је и бунар за снабдевање питком водом
му градње фортификација. Желећи да поврати изгубљену тврђаву
Турци започињу неколико похода.
Доживљавају страховите поразе
у биткама код Сланкамена 1691.
и битке код Сенте 1697. године а
услед лоших временских прилика
напуштају опсаду Петроварадина
1694. године.

Заустављени многи
походи Турака

Пред опасношћу од Турака, на
Петроварадинској тврђави се доста радило. Изграђена су два појаса земљаних шанчева на јужној
страни тврђаве. Овај елемент
пољске фортификације, први пут
се помиње 1692. а дуплиран је
1694. године по налогу грофа Карафе. Велики везир Сурмели
Али-паша стигао је из правца Београда пред Петроварадинску
тврђаву 9. септембра 1694. године. Дунавом је пловила турска
ратна флотила. Намера је била
да опсадом заузму тврђаву. Бомбардовање је почело 12. септембра са копна и воде. Концентрација турске артиљеријске ватре
била је на шанчеве, водени град,
две редуте узводно од мостобрана и аустријску војску испред мостобрана. Постављање турске
артиљерије на Велико ратно
острво приликом ове опсаде довешће касније да се на том месту
сагради једно мало утврђење...
Катастрофалан пораз Турске
војске код Сенте створио је повољне услове за Аустријанце на
мировним преговорима у Карловцима 1699. године. Први план за
изградњу тврђаве израдио је инжењерски пуковник гроф Матијас
Кајзерсфелд а наредни инжењерски пуковник гроф Луиђи Ферди-

нандо Марсиљи. За извршење
радова био је задужен инжињеријски пуковник Мишел Вамберг а
након његове смрти (1703.) инжињеријски пуковник Гисенбир до
1728. године. Тврђава је полако
добијала свој облик. Саграђени су
бастиони, равелини и контрагарде на горњој тврђави. Положени
су темељи сталних објеката. Саграђен је нови мостобран и мало
утврђење на Великом ратном
острву. Бедеми доње тврђаве
озидани су 1711. године.
Радове прекида избијање новог Аустријско-турског рата (17161718). У настојању да измени одлуке Карловачког мира Турска је
предузела поход на Аустрију.
Принц Еуген Савојски дошао је у
Футог 9. јула 1716. године са
42.000 пешака и 23.000 коњаника. У Петроварадинској тврђави
се већ налазило 8.000 војника.
Током 26, 27. и 28. јула Велики везир Дамад Али-паш а је прешао
Саву са око 150.000 војника. Између Петроварадина и Карловаца 2. августа дошло је до сукоба
претходница. Гроф Палфи са
1.300 коњаника и око 500 пешака
наишао је на 15.000 турских коњаника. Након вишечасовне битке Палфи се повукао ка Петроварадину...

Чак 400
артиљеријских оруђа

Желећи да помогну Први српски устанак, Новосађани су златницима платили подмитљиве
аустријске официре, успели су да
из Петроварадинске тврђаве прокријумчаре два топа. Након пропасти Првог српског устанка, његов вођа, вожд Ђорђе Петровић,
поред још неких вођа устанка био

Красота за сва времена: поглед на тврђаву
је заточен у Петроварадинској
тврђави.
Као током 18. века, тако и у 19.
веку, тј. од њеног оснивања 1750.
до 1880, јединице Петроварадинске регименте учествовале су у
30 ратова и преко 140 битака које
је Аустрија водила широм Европе.
Након великих поплава 1827. и
1832. године у Дунав је потонуло
мала фортификација која је била
изграђена на Великом ратном
острву...
После продора српске војске у
Срем 1914. године дошло је до
хапшења великог броја Срба из
Срема. Већина њих је интернирана у Петроварадин и смештена у
већ припремљене логоре. У логору је било више од 2000 лица. Неки су оптужени за велеиздају и изведени пред војни суд. Они су били осуђени на смрт и стрељани су
на Петроварадинској тврђави 14.
октобра 1914. године. Три дана
касније суд је осудио на смрт још
37 људи над којима је одмах извршена смртна казна.
Петроварадин је постао једна
од веома важних саобраћајних
чворишта, где су се Аустро-угарске снаге пребацивале преко Дунава. Како је за пребацивање војске понтонски мост био недовољан изграђен је привремени мост
на дрвеним стубовима тзв. Поћореков мост. Мост је имао електрично осветљење и чувало га је
сто војника.
Након пробоја Солунског фронта и ослобођења Србије, српска
војска је наставила напредовање
на север и 9. новембра 1918. године ушла је у Петроварадин, заједно са француским колонијалним трупама из Сенегала.

Спас од рушења

Након Првог светског рата, Петроварадинска тврђава улази у
састав новоформиране државе
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Како су, развојом војне
технике, тврђаве саграђене током
17. и 18. века изгубиле свој стратегијски значај и намену, војни врх
одлучује да се потпуно или делимично сруше тврђаве у Београду,
Осијеку, Броду, Рачи, Карловцу...
На листи за рушење била је и Петроварадинска тврђава. Пуковник
Драгош Ђелошевић, човек који је
био задужен овај незахвалан посао наредио је рушење ових тврђава али је поштедео те судбине
Петроварадинску тврђаву. Говорило се да ју је поштедео јер му је
била „сувише лепа да би је срушио”.
Пред Други светски рат, на Петроварадинској тврђави у Петроварадину и његовој ближој околини изграђен је појас бетонских
бункера за смештај митраљеза и
посаде која га опслужује. Сломом
и поделом Краљевине Југославије након Априлског рата 1941. године Петроварадин улази у састав новоформиране Независне
државе Хрватске. На тврђави је
била смештена Пилотска школа,
снаге противваздушне одбране а
касније и команда СС трупа. Из
Петроварадинске тврђаве покретан је већи број безуспешних операција како би се уништиле Партизанске снаге на Фрушкој гори.
До септембра 1944. године више
од половине петроварадинског
гарнизона прешао је на страну
Народноослободилачке војске.
Петроварадинска тврђава ослобођена је 23. октобра 1944. године, један сат након поноћи.
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